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Mi változna, ha a F2020 sikeres lehetne? Hogyan érintheti Önt és Európát, ha több és több ember léphet ki saját országa 
határain túlra, és ismerheti meg az Unió tagállamait? Megpróbáltunk összegyűjteni néhány elsődleges fontosságú választ.

Gazdaság
Nagyobb mobilitás = nagyobb növekedés

Először is, a szélesebb mobilitás elősegítheti, hogy az európai polgárok olyan államban szerezzenek munkát, amely tagállam-
ban az adott szakértelemre szükség van, ezáltal Európa szerte csökkenne a munkanélküliség és megindulna egy gazdasági 
növekedés.

A csereprogramokban történő részvétel olyan egyéni készségeket fejleszthet mint például a kiváló nyelvtudás, valamint, 
hogy képesek legyünk együtt dolgozni különböző kulturális háttérrel rendelkező társainkkal. Mindezek erősíthetik az Unió 
versenyképességét, és új munkahelyek teremtésére adnak lehetőséget.

Végül, a kompetenciák, melyek szükségesek ahhoz, hogy egy számunkra új államban megálljuk a helyünket, maradéktalanul 
összhangba hozhatók a vállalkozó szellemmel, így ösztönözvén a kkv-k növekedését Európában - ami minden erős gazdaság 
alapja.

Társadalom
Az európaiak összefogása

Először is, a csereprogramok elősegíthetik az európai identitás kialakítását és egymás kultúrájának megértését. Idővel ez 
elvezet egy szolidárisabb Európához.

A csereprogramban részvevő személy akár saját államának civil nagyköveteként is tekinthető, aki elősegíti, hogy az országához 
kapcsolt szterotípiák mögé tekintsünk.

Végül, a F2020 társadalmi értelemben igazságos, hiszen Európa minden egyes polgárát szeretné annak lehetőségéhez hoz-
zájuttatni, hogy egy idegen ország területén tölthessen időt. Napjaink felmérései egyértelműen rámutatnak arra, hogy számos 
tagállamban a legfőbb ok, amely gátat szab a külföldre utazásoknak, az az anyagi lehetőségek hiánya.

Kultúra
Merjünk álmodni!

Bizonyára akad, akiben mindezeket olvasván felmerül: ez európai identitás erősítése nem jelenti-e egyben a nemzeti identitás 
elveszítését? Ők talán attól tartanak, hogy hazájuk idővel megszűnne saját nyelvével, kultúrájával és tradícióival együtt önálló 
államként létezni. Valóságos rémálom volna, nem igaz?

Mindazonáltal tanulmányok igazolják, hogy kiválóan megvalósítható az európai és a nemzeti öntudat egyidejű fenntartása. 
A csereprogramok új fajta kulturális kapcsolódási pontok létrehozását jelenthetik, mely összefonódások új ötleteket szülnek, 
elősegítvén saját magunk és a “másik” megértését és elfogadását. Ellenben, ez egyáltalán nem jelenti a hazától való elsza-
kadást!

Hogyan nézne ki kulturális értelemben egy egyesült Európa? Erre a kérdésre sajnos nem tudjuk a választ. De szeretnénk meg-
tudni! Hiszen pontosan erről szól a F2020…

(További információ: http://civilhetes.hu/Fraternite-2020)
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Megkezdődött a 2013-as év, túléltük a világvégét, reménykedünk, 
hogy ez az év talán már nem lesz rosszabb, mint a tavalyi volt, 
esetleg egy kis javulás is bekövetkezik. Legalábbis ilyen dolgok 
keringtek sokak fejében szilveszter éjjelén. Azóta eltelt két hét. Mi 
változott?

Nagyjából elkezdődött a 2014-es kampány, annak minden 
vonzatával egyetemben. A kormány gyorsan elígért néhány 
százmilliárdot, hogy helyrebillentse csökkenő népszerűségét. 
Megkezdődtek az ellenzéki egyeztetések, hogy milyen program 
mentén kívánnak együttműködni, milyen alternatívát tudnak 
felmutatni a fideszes vezetéssel szemben.

Esztergomban sem változott semmi. A héten itt az első testületi 
ülés, elkezdődik a költségvetés vitája. Mínusz 500 milliárd van a 
város számláján. Intézményeink már alig vannak, azok is csak 
vegetálnak. 

Közben meg esik a hó. Legalább kicsit eltakarja a leromlott 
állapotokat. Viszont az olvadással újra előtűnnek majd a bajok, a 
kátyúk, a járdán a gödrök, a szemetes utcaképek. 

Másfél év múlva talán lesz esély változtatni. Kérdés, milyen 
irányban?

Addig csak reménykedhetünk, hogy a tél hamar véget ér, és 
mindenki át tudja vészelni ezt az időszakot.

GT

Új év, régi sémák

/www.egykor.hu - “...pedig messziről jól mutat. | 2010/
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Január 12-én, életének 82 évében 
elhunyt Andráskó István neves 
festőművész, grafikus. Az 1930-ban, 
Budapesten született festő 1952-től 
élt és alkotott városunkban, 1991-től 
tagja volt az Esztergomi Művészek 
Céhének. 
Munkásságát 1973-ban Esztergomért 
Emlékéremmel, majd 2000-ben Pro Urbe 
kitüntetéssel díjazta a város. 
Február 8-án lett volna 83 esztendős. 

Testületi ülés – esküt tesznek a 
megválasztott nem képviselő 
bizottsági tagok.
Esztergom Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének soron következő 
ülését 2013. január 17-én (csütörtökön) 
17 órára hívta össze Tétényi Éva 
polgármester. Az ülésen a napirendi 
pontok tárgyalása előtt esküt tesznek a 
képviselő-testület által megválasztott 
nem képviselő bizottsági tagok. Az 
előterjesztendő témák közül különösen 
érdekesnek ígérkezik a Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatalnak 
Esztergom Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete működése ellen tett 
törvényességi felhívásával kapcsolatos 
döntés. Három témában zárt ülésen 
döntenek a képviselők, ezek egyike a 
Strigonium Zrt. igazgatótanácsának 
felállítása. A tervezett 23 napirendi pont 
megvitatása mellett tíz tájékoztató 
meghallgatását is javasolja a 
polgármester. 

A kormánypárti polgármesterek által 
vezetett 5000 fő feletti "sztárvárosok" 
részesülnek a legnagyobb állami 
segítségben az adósságkonszolidáció 
során - derül ki a Napi Gazdaság 
birtokába jutott dokumentumból.

A tízmilliárdnál nagyobb adósságú 
önkormányzatok közül a 46 650-es 
lélekszámú, - 2011. december 31.-i állapot 
szerint - 21,3 milliárd összadóssággal 
rendelkező Hódmezővásárhely 
esetében az adósságkonszolidáció 
tervezett mértéke 60 százalék. Ugyanez 
a helyzet a 21,2 milliárdos teher alatt 
nyögő Kaposvárott is, amelyet 66 478-
an laknak. Már kevésbé "kedves" az 
államháztartásnak például Nyíregyháza, 
Debrecen, Keszthely. Utóbbiak csak fele 
arányban részesülnek állami segítségben.

A tavaly már penge élen táncoló 
Esztergomot mindössze 40 százalékban 
konszolidálják, holott 30 ezres lakosához 
képest halmozott fel csaknem 24 
milliárdnyi adósságot. A Fővárosi 
Önkormányzat és a budapesti kerületek 
egységesen 40 százalékban részesülnek 

függetlenül attól, hogy 21 ezer (XXII. 
kerület) vagy 134 ezer (XI.) lakosa van.

Az adósságátvállalás százalékos 
mértékéről az államháztartásért felelős 
miniszter és a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter legkésőbb február 
28-áig köt megállapodást az érintett 
önkormányzatokkal. Ezt követően a tárca 
vezetővel az ÁKK Zrt. útján legkésőbb 
június 28-áig születhet egyezség a városok 
és azok hitelezői között, ezzel pedig 
gondoskodik az adósság átvállalásáról. 
Az önkormányzatok csütörtökig az 
átvállalással érintett adósságelemek 
2012. december 31-ei állományáról 
meghatározott adattartalom szerinti 
igazolást és nyilatkozatot kaptak a - 
például - hitelt biztosító pénzintézetektől.

Kiemelt, 70 százalékos adósság-
konszolidációban többnyire a maximum 
20 ezres városok részesülhetnek, 
többségüket inkább 5-10 ezren lakják. 
Ilyenek például Újfehértó, Nagyecsed, 
Nagyhalász, Ibrány, Balkány, Tápiószecső, 
Pilis, és Érd.

Napi Gazdaság

Búcsú Andráskó 
Istvántól 

2013-ban az első

Esztergomot mindössze 40 
százalékban konszolidálják

Százmillió forint támogatást 
utalt át az állam Esztergom 
számlájára az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő (önhiki) 
önkormányzatok keretéből-
tájékoztatott az MTI. Örvendetes, 
hogy a Fidesz lassan elkezd foglalkozni 
Esztergom problémáival. Azzal, amit a 
fideszes városvezetés okozott.

Azonban ezt a százmillió forintos 
támogatást árnyalja az a tény, hogy a 
város számláján mínusz 600 millió forint 
van, köszönhetően az államnak, amiért 
ebben az évben több, mint 1 milliárd 
forintot vitt el a városból.

Az elmúlt években Meggyes Tamás 
vezetésével a város nyakló nélkül vette 
fel a hiteleket, bocsátott ki kötvényeket 
olyan beruházásokra, amelyek nem 
készültek el. Ha mégis elkészültek, 
akkor pedig viszik a pénzt, és jelentenek 
újabb súlyos terheket az esztergomi 
polgároknak.

A Fidesznek és Orbán Viktornak – aki 

mellesleg Esztergom díszpolgára – 
erkölcsi kötelessége, hogy helyrehozzák 
azokat a hibákat, amelyeket az általuk 
támogatott képviselők és polgármester 
okoztak.

Ezúton szólítjuk fel őket, hogy 
ne tetszelegjenek Esztergom 
megmentőinek képében, hiszen ők 
juttatták a várost ebbe a helyzetbe. 
Álszentséget sugall, hogy az Ünnepek 
előtt egy ilyen gesztussal próbálnak 
segíteni a városi alkalmazottaknak, 
hogy azok megkapják a megérdemelt 
fizetésüket. Jobb lett volna, ha nem 
is idéznek elő ilyen helyzetet, ahol 
a közalkalmazottaknak hónapokon 
keresztül azon kell remegniük, hogy 
kapnak-e fizetést vagy sem.

Eközben, a fideszes vezetésű Dunaújváros 
650 millió forintot kért, és másfél 
milliárdot kapott Orbán Viktor egyedi 
döntése alapján.

-WCs-

Mint halottnak a csók
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2013. január 1-jével a járási hivatalokat 
a megyei kormányhivatalok szer-
vezeti egységeiként állították fel. 
Legfontosabb feladatuk a megyei 
szintnél alacsonyabb szinten inté-
zendő államigazgatási feladatok el-
átása, minden magyarországi állam-
polgár számára elérhető közelségben 
és magas színvonalon.

A járási hivatalok kialakításával kap-
csolatban Komárom-Esztergom megye 
74 településén tartott a kormányhivatal 
lakossági fórumot, közmeghallgatást. 
Czunyiné Dr. Bertalan Judit kor-
mánymegbízott, Török Ádám főigaz-
gató vagy Vida Dóra igazgató tar-
totta a tájékoztatókat, melyeken a 
szakigazgatási szervek vezetői is jelen 
voltak. A megjelenteknek lehetőségük 
nyílt kérdéseik, észrevételeik megtételére 
is.

Komárom-Esztergom megyében hat 
járási központ alakult (Tata, Tatabánya, 
Esztergom, Kisbér, Oroszlány, Komárom), 
három város pedig járási kirendeltséget 
működtet (Bábolna, Nyergesújfalu, 
Dorog). A járási központokhoz tartozó 
településeket, és a járási vezetőket itt 
ismerhetik meg.

2012. október 31-ig a megye minden 
településén lezajlottak a megbeszélések, 
ennek eredményeként összesen hatvan 
település megállapodása elkészült.

Dömösön a képviselő-testület megtár- 
gyalta a megállapodást a kormány-
hivatallal és annak tartalmával egyetértett. 
Azonban a testület a polgármester 
jogviszonyát felfüggesztette és nincs 
alpolgármester sem, ezért a polgármester 
törvény szerinti helyettesítésére senki 
nem jogosult. A képviselők maguk 
közül felhatalmaztak egy személyt a 
tárgyalásokra, de vele a kormányhivatal 
nem írhatott alá megállapodást, mert 
az önkormányzati törvény értelmében 
ilyen személyt a testület nem jelölhetett 
volna. Ezt a technikai jellegű problémát 
úgy oldották meg, hogy a község 
önkormányzata által megtárgyalt, 
de alá nem írt megállapodásról a 
kormányhivatal határozatot hozott.

A járási hivatalok az okmányirodák helyén 
működnek, összesen 288, a polgármesteri 
hivataloktól átvett státusszal indulnak 
el. Az önkormányzatoktól átkerülő 

munkatársak számára lesz feladat, és 
bérük is változatlan marad.

A járási hivatal szervezete 
magában foglalja:

A megyei kormányhivatal jelenlegi 
szakigazgatási szerveinek 
kirendeltségeit:

•	 járási gyámhivatal
•	 járási építésügyi hivatal
•	 járási hivatal állategészségügyi és 

élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási 
szerve

•	 járási földhivatal
•	 járási hivatal munkaügyi kirendeltsége
•	 járási népegészségügyi intézet

•	 A járásszékhely polgármesteri 
hivatalának államigazgatási 
feladatokat ellátó részét

•	 A nem járásszékhelyen működő 
okmányirodát

•	 A nem járásszékhelyen működő 
polgármesteri hivatalokban a járási 
hivatalhoz kerülő államigazgatási 
feladatokat ellátó ügyintézőket

•	 Az okmányirodákat

A jegyzői feladatok egy részét:

•	 okmányirodai feladatok
•	 útlevél-igazgatás, gépjármű- 

nyilvántartás
•	 egyes gyám- és gyermekvédelmi 

ügyek
•	 egyes szociális igazgatási ügyek
•	 családtámogatási ügyek
•	 köznevelési feladatok
•	 egyes kommunális típusú ügyek (pl. 

temetőengedélyezés)
•	 menedékjogi ügyek
•	 egyéni vállalkozói tevékenység 

engedélyezése
•	 állategészségügyi feladatok
•	 szabálysértési feladatok
•	 helyi védelmi bizottságok vezetése

Fontos hangsúlyozni, hogy a járás-
székhelyek mellett 2013 végére 
kialakítják a járási hivatalok integ- 
rált ügyfélszolgálatait, a járási kor-
mányablakokat is, amelyek elsődleges 
célja, hogy a lehető legtöbb állam-
igazgatási ügy elintézhető legyen egy 
helyen, a kormányablakon keresztül. 
Komárom- Esztergom megyében kilenc 
kormányablakot alakítanak ki.

Cím: 2500-Esztergom, Bottyán János u. 3. 

Telefon: 33/500-065, 33/500-066, 33/500-
067, 33/500-107, 33/500-109 
Fax: 33/500-068 
E-mail: hivatal@esztergom.kemkh.gov.
hu 

A Törzshivatal ügyfélfogadási 
ideje: 

Hétfő:  13.00-16.00 
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 
Péntek: 8.00-12.00 

Az Okmányiroda elérhetőségei: 

Telefon: 33/542-044 
Fax: 33/542-073 
E-mail: betak.szilvia@esztergom.kemkh.
gov.hu

Az Okmányiroda 
ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-17.00 
Szerda. 9.00-12.00 és 13.00-17.00 
Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-16.00

Amit a járási hivatalokról 
tudni érdemes

Esztergomi 
Járási Hivatal 
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A 10-es út példája jól szimbolizálja az Orbán-kormány 
fejlesztési politikáját. Ígérünk, visszaveszünk, aztán 
megint ígérünk, de ha lehet minél távolabbi időpontra, 
hátha addig történik valami. Az ott élőknek azonban az új 
út hiánya miatt minden nap egy kínszenvedés.

Völner Pál, a térség fideszes országgyűlési képviselője – aki 
nem mellesleg éppen az infrastruktúráért felelős államtitkár is 
– még azzal kampányolt 2010-ben, hogy szükség van az új 10-
es útra és az M0-ás északi körgyűrűre. Ahogy tette ezt Meggyes 
Tamás, Völner képviselőtársa is.

2012 végén Orbán Viktor hozakodott elő az esztergomi 
autópálya ötletével, miközben a Fidesz-kormány által 
elfogadott közúthálózati fejlesztési program szerint 2020 előtt 
egyik sincs beütemezve.

Nem értjük az államtitkár késlekedését, hiszen nap, mint nap 
ezen az útvonalon autózik munkahelyére – az általa megnyitott, 
majd általa megritkított vasúti szárnyvonalon nem tud eljutni a 
fővárosba.

Ha pedig választókerülete helyett Budapesten államtitkári 
lakásában él, és nem fontosak számára az itt élők problémái, 
kérjük, ne beszéljen az itt lakók nevében, ne hivatkozzon az 
ő érdekeikre! Ha nem él itt és még infrastruktúráért felelős 
államtitkárként sem érti az emberek problémáit, akkor nem is 
tudja képviselni őket.

-WCs-

Mikor lesz új 10-es 
út?

Kátyúk a 10-es úton

Az év első tanítási napján a megyei általános iskolákban is 
egy új rendszerben álltak ki a régi katedrára a pedagógusok. 
Munkahelyük fenntartója az állam lett. A települések pedig 
maguk dönthettek arról, kívánják-e működtetni egyetlen 
vagy több intézményüket.

Habár még rengeteg kérdőjelet kell kiegyenesíteni, az már 
biztos, hogy január 1-jétől az alapfokú oktatási intézmények 
fenntartója az állam lett, a pedagógusok munkáltatója pedig 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Arról, hogy 
iskolájukat kívánják vagy még inkább tudják-e működtetni, az 
önkormányzatok maguk hozhattak döntést. A háromezernél 
kisebb lélekszámú települések iskoláinak működtetése 
automatikusan az állam kötelessége lett, ám az önkormányzat 
magára vállalhatta a feladatot. Megyénkben négy település, 
Almásfüzitő, Gyermely, Mocsa és Várgesztes vághatta ebbe a 
fába a fejszéjét.
A háromezernél magasabb lélekszámú települések 
folytathatták a működtetést, ám nyilatkozhattak arról, hogy 
a jogokat a fenntartással együtt átadnák az államnak. Négy 
településünk, Bábolna, Lábatlan, Nyergesújfalu és Tokodaltáró 
tettek így. A tárcaközi bizottság havi hozzájárulás megfizetése 
ellenében vette volna át tőlük a jogokat. Az ajánlatot egyedül 
Lábatlan fogadta el, az összeg ismeretében a másik három 
település úgy döntött, inkább a jövőben is ellátja az iskolája 
működtetésével járó feladatokat.

kemma

A települések 
dönthettek 
az iskolájuk 
működtetéséről

>3 000 fő
felett
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Január 13. vasárnap 14:00, Születésnapi ünnepség: 
12 éves a VÁRALJA Néptánc Együttes (zártkörű)

Január 16. szerda 18:00,  A női test csodái előadás 3. része
(előadó: Hoppál Bori)

Január 30. szerda 18:00, BIBLIA A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN 
sorozat első előadása: Michelangelo biblia tárgyú szobrászata 
előadó: dr. Reisinger János irodalomtörténész)

Az Eötvös Galériában a Dorogi 
Alkotókör két fiatal tagjának, 
Kis Lucának és Kreitner 
Péternek a munkáit tekinthetik 
meg a január 16-án 16 órakor 
megnyíló kiállításon. A műveket 
és az alkotókat Kolonics Péter 

festőművész tanár méltatja.
Közreműködik: Kesselyák Boglárka és Kolozsvári Barnabásné 
hegedűn.
 Eötvös Galéria, Eötvös József Általános Iskola, Dorog, Borbála 
ltp.

„Önként, Másokért" - Nap-Út az önkéntesség elterjesztéséért
MEGHÍVÓ

Önkéntes műhelymunka önkénteseknek
Időpont: 2013. január 17. 15 óra

Arc-ál-arc készítés
Időpont: 2013. január 17. 16.30
Helyszín: József Attila Művelődési Ház, Dorog Otthon tr 1.

A programokon való részvétel regisztrációhoz kötött!

Jelentkezés: január 11-ig e-mailben: info@naputalapitvany.
hu, vagy telefonon: 06-70/384-24-51.

Szentgyörgymezei olvasókör

ÖÖKKUUMMEENNIIKKUUSS  IIMMAAHHÉÉTT  
EESSZZTTEERRGGOOMM  22001133..  

„Mit kíván tőlünk az Isten?” 
(Mikeás 6,6-8) 

 
 

Január 20. vasárnap 18.00 óra: Bazilika 
Igét hirdet: KLIMENTNÉ FERENCZY ANDREA evangélikus lelkész
 
Január 21. hétfő  18.00 óra: Görög katolikus templom  
Igét hirdet: DR. HARMAI GÁBOR plébános
 
Január 22. kedd  18.00 óra: Evangélikus templom 
Igét hirdet: ÁGOSTONNÉ APÁTI GABRIELLA református lelkész 
 
Január 23. szerda  18.00 óra: Szt. Anna (Kerek) templom  
Szolgálnak: DR. ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

KOCSIS FÜLÖP görög katolikus püspök 
DR. PASKAI LÁSZLÓ bíboros 
STEINBACH JÓZSEF református püspök 
SZEMEREI JÁNOS evangélikus püspök 

Január 24. csütörtök 18.00 óra: Református templom  
Igét hirdet: POKRIVA LÁSZLÓ plébános 

 
Január 25. péntek  18.00 óra: Vízivárosi templom 
Igét hirdet: ÁGOSTON CSABA református lelkész
 
Január 26. szombat 18.00 óra: Szentgyörgymezői templom 
Igét hirdet: DR. PAPP SZABOLCS görög katolikus paróchus 

 
Január 27. vasárnap 17.00 óra: Kertvárosi templom 
Igét hirdet: HORVÁTH ISTVÁN káplán 

 
 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

Önkéntes műhelymunka és 
álarc készítés a Nap-Úttal

Kis Luca és Kreitner Péter az 
Eötvös Galériában mutatkozik 
be
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Jótékonysági Birkózó Bál

A Dorogi Nehézatlétikai Club szervezésében. A bál bevételét 
a birkózókra fordítják. A Bálon ebben az esztendőben is 
évértékelésre kerül sor, ahol 2012. év legrangosabb versenyein 
elért egyéni és csapat eredményeket díjazza a vezetőség.
Helyszín: Dorogi Munkásotthon bálterme, 2013. február 9. 
(szombat) 19-órától reggelig.
A fergeteges hangulatról a Jay Walker zenekar gondoskodik.
A jegy ára 5.000 Ft, mely magában foglalja a vacsorát is.
Ha van olyan szülő, aki szívesen elhozná a gyermekét magával, 
ezt fél áron (2.500 Ft) megteheti.
Jegyek megrendelhetők személyesen, email-n vagy telefonon: 
Puksa Ferencnél, tel.: 06 70 332-2905, e-mail: ferenc@
gordiusinox.hu 
Lévai Zoltánnál, tel.: 06 30 268 99 38, e-mail: zoltanlevai@
freemail.hu

Jó szórakozást kíván:
a Dorogi NC vezetősége

Szülők-Nevelők Bálja

Közkívánatra február 16-án, szombaton 19:30-tól a József 
Attila Művelődési Házban.
 

Indul a báli szezon!
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A nyergesújfalui Városháza alagsori 
kiállítótermében január 4-én 15 órakor 
tartották az "Utolsókból lesznek az 
elsők - A szalézi csoda" című kiállítás 
ünnepélyes megnyitóját. 

A megnyitó előtt a Szalézi-Irinyi 
Középiskola diákjai adtak kis alkalmi 
műsort, majd az iskolaigazgató, 
Lux Ambrus és Ábrahám Béla 
tartomáynfőnök atya szólt az egybegyűlt 
közönséghez. A kiállítást Mihelik 
Magdolna polgármester asszony nyitotta 
meg. Megnyitó beszédében méltatta 
a különleges alkalmat és a rendhagyó 
tárlatot, amely mintegy 700 karton 
dobozból áll és interaktív jellegével, 
játékos, szórakoztató, a nézőt is bevonó 
mivoltával képet ad a szalézi rendről, 
amely a múltban és a mában is  szerepet 
játszik a kisváros életében.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a soron következő (2013. 
január 16-i, szerdai) lakossági szilárd 
hulladékszállítás során a zsákos 
szállítással érintett ingatlanok 
esetében a szolgáltató az érintettek 
lakcímén átadja részükre a szükséges 
számban a hulladékgyűjtésre szolgáló 
zsákokat. 
A szolgáltató a január 16-i szállítás 
során  -és ezt követően a területi 
képviselő munkába állásáig- valamennyi 
zártan elhelyezett (zsák, kuka, egyéb 
hulladékgyűjtő zsák) hulladékot elszállít. 
Az alkalmazott technológia miatt 
valamennyi lábatlani utca esetében 
lehetőség lesz áttérni a megfelelő 
méretű hulladékgyűjtő edényes (kukás) 
szállításra is. 

Többlethulladék elszállítása céljából 
zsákot 2013. január 16-tól a Polgármesteri 
Hivatal (2541 Lábatlan, József A. u. 60.) 
portáján lehet vásárolni. 

Tisztelettel: 
Lábatlan Város Önkormányzata

Zsákos hulladékszállítással érintett 
utcák, illetve utca szakaszok: 
•	 Szabadság
•	 Bajcsy-Zsilinszky 
•	 Őrhegyi
•	 Templomalja
•	 Balassi
•	 Szűk 
•	 Öreghegyi
•	 Damjanich
•	 Paprét (egy ingatlan) 
•	 Zrínyi ltp. (egy ingatlan)

Szeretettel meghívjuk Önt és barátait a 
MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából 
2013. január 18-án (pénteken) 17 órára

„P. BAK – 100”

P. Bak János (1913 – 1981) Janus Pannonius 
– díjas festőművész, grafikusművész, 
tanár, hegedűépítő születésének 100. 
évfordulójára rendezett

EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁRA

Megnyitja A. Bak Péter Corvin-díjas 
festőművész, a mester fia.

Megtekinthető: 2013. február 15-ig, 
hétfő – péntek: 9,00-16,00

Tájékoztató a zsákos 
hulladékszállításról

GERENDAY KÖZÖSSÉGI HÁZ 
KIÁLLÍTÓTERME
(2541 Lábatlan, Rákóczi út 170. Tel:. 
363/524-000)

Tárlatvezetés: 
2013. január 24. 10 óra és február 5. 15 
óra

Emlékkiállítás

B. Varga Judit, a kiállítás szervezője és 
megálmodója lelkes tárlatvezetése 
mellett a meghívott vendégek 
megtekinthették a kiállítást. Elsőnek 
Völner Pál államtitkár, Ábrahám Béla 
tartományfőnök, Molnár Alajos plébános, 
Mihelik Magdolna polgármester asszony, 
Havasi József korábbi tartományfőnök  
és kíséretük léphetett be a szalézi 
logót mintázó bejáraton és nézhette 
meg a tárlatot. Kipróbálták a szaléziak 
gyermek-közeli, játékos mivoltának 
szemléltető eszközeként a kiállítás 
részét képező, nyolcszemélyes, olasz 
típusú csocsóasztalt, szétszedték majd 
összerakták a doboztotót.

Őket több csoport érdeklődő követett. Az 
iskolával együttműködésben a jövőben 
a tárlaton az iskola vállalkozó szellemű 
diákjai kalauzolják majd a látogatókat.

A kiállítás január végéig tekinthető meg 
Nyergesújfalun, majd más helyszíneken 
lesz látható az országban, elsősorban 
iskolákban, kollégiumokban vagy 
azok közelében levő kiállítóhelyeken. 
Következő állomása Mezőnyárádon lesz 
februárban.

szaleziak.hu

Szalézi kiállítás

A megyei közművelődési fela- 
datellátással megbízott Komárom 
-Esztergom Megyei Múzeumok Igaz-
gatósága és az esztergom-kertvárosi 
Féja Géza Közösségi Ház szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját, 
a 2012-ben meghirdetett megyei 
fotópályázat díjazott és kiállításra 
beválogatott képeiből rendezett 
vándorkiállításra.

A következő helyszín: Tata, Kristály 
Hotel aulája. (2890 Tata,  Ady Endre utca 
22.)
Megtekinthető: január 31-ig.
 
További információ: Husz Kata, megyei 
közművelődési referens 20/343-2755

Megyei fotópályázat
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Sajnálatos, hogy a Fidesz 
sikerpropagandaként próbálja 
beállítani azt a tényt, hogy 
Magyarországon is soha nem 
látott magasságokba emelkedett a 
fiatal munkanélküliek aránya.

A katasztrofális helyzetet, miszerint 
ma nagyjából minden harmadik 
magyar fiatal munka nélkül van, 
azzal próbálják relativizálni, 
hogy a válsággal sokkal jobban 
sújtott Spanyolországhoz és 
Görögországhoz hasonlítják 
hazánkat, ahol ez a mutató 50 
százalék feletti, míg nálunk 30 
százalék. Ez, akárhogy is nézzük, 
jóval az uniós (23,7 százalékos) átlag 
fölött van. Álságos módon, ne a 
legmagasabb mutatójú országokkal 
vessék össze hazánkat!

Örvendetes, hogy a Fidesz újabb 
és újabb programokat dolgoz ki a 
fiatalok álláshoz jutásának segítésére, 

de első körben talán olyan 
gazdaságpolitikát kellene folytatni, 
amely vonzza és nem taszítja a 
beruházásokat.
Ha Orbánék számára a fiatalok 
munkanélküliségének megoldása 
valóban kiemelt cél, és ennek 
ellenére nem képesek előrelépést 
elérni, akkor el sem merjük 
képzelni, mi lenne, ha nem kezelnék 
prioritásként a kérdést.

Az MSZP-nek van programja a 
fiatalok munkanélküliségének 
kezelésére, és kormányra kerülése 
esetén haladéktalanul hozzá is lát 
annak megvalósításához. 

Addig is arra kérjük a Fideszt és 
kormányát, hogy lehetőségeihez és 
képességeihez mérten próbáljon 
megoldást találni a fiatalokat sújtó 
munkanélküliség növekedésének 
megfékezésére.

-WCs-

Fiatalok munkanélkülisége
Spanyolországhoz és Görögországhoz hasonlítják hazánkat

Komárom-Esztergom megyében vá-
lasztási győzelemre készül az MSZP 
az országgyűlési és önkormányzati 
választásokon, mert a párt mérései 
szerint átvették a vezetést és 
megelőzték a Fideszt - mondta az 
MSZP elnöke hétfőn Oroszlányban, 
a lakossági fóruma előtt tartott 
sajtótájékoztatón.

Mesterházy Attila kijelentette, hogy a 
Fideszt "lábbal lehet megverni", amihez 
"sok személyes találkozó, sok-sok 
legyalogolt kilométer tartozik, valamint a 
közösségi média használata. (...) Nem lesz 
sohasem több pénzünk, mint Simicska 
Lajosnak, nem lesz több médiafelületünk, 
mint a jobboldali médiabirodalomnak" - 
tette hozzá az MSZP elnöke.
Az MSZP-s politikus elmondta, az elmúlt 
hónapokban Komárom-Esztergom 
megyéből több mint 300 aktivista 
jelezte csatlakozását a szocialistákhoz az 
interneten. Az MSZP februárban megyei 
fórumsorozatot tart, 20-30 kisebb 
településen ismertetik programjukat.
Mesterházy Attila közölte, az MSZP 
visszaállítaná a bányászoktól megvont 
nyugdíjjogosultságot, mert "a kormány 

ezen intézkedése semmilyen eredményt 
nem hozott, ellenben bizonytalan 
helyzetbe sodorta az érintetteket".
A politikus hangsúlyozta, a szocialisták 
más irányok mentén használnák fel 
a költségvetési forrásokat. Példaként 
említette, hogy információi szerint 
jelenleg "hárommilliárd forintot 
fordítanak Tatabányán egy üres 
bevásárlóközpont átalakítására, hogy 
oda a kormányhivatal be tudjon költözni", 

az oktatás, az egészségügy, vagy az 
infrastruktúra fejlesztése helyett.
Lukács Zoltán, az MSZP megyei elnöke 
elmondta, a Fidesz Oroszlányban az 
terjeszti, hogy a szocialisták be akarják 
zárni a Vértesi Erőművet. Ezt a megyei 
elnök rágalomnak nevezte és bemutatta 
a Vértesi Erőmű működését biztosító, 
az MSZP kormány idejéből származó 
kormányhatározatot. 

MTI

Győzelemre készülve: az MSZP átvette a 
vezetést Komárom-Esztergomban
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Na most akkor, nagyokosok, volt értelme? Megérte a forradalom 
meg a szabadságharc, hogy idén, ha minden jól megy, 
bevezethessük a 13. havi nyugdíjat?

A diadal mámorában, amikor még mindenre az volt a válasz, 
hogy az emberek felhatalmazást adtak nekik, ez a kormány 
azon gondolkodott igen hangosan, hogy az ország eladósítását 
érdemes lenne bűncselekménnyé nyilvánítani, hűtlen kezeléssé, 
és akkor le lehetne sittelni vagy legalább el lehetne tiltani a 
közügyektől a szocikat, Gyurcsánnyal és Bajnaival együtt. Ezzel a 
következő győzelem biztosítva van, ők meg hátradőlnek, koktélt 
rendelnek, boldogan élnek, míg meg nem halnak.

Különféle okokból aztán ez nem jött össze, csak a retorikai 
bunkósbot maradt, miszerint ha a szocialisták mondjuk 
amondóak, hogy nem kéne baltás gyilkosokkal kereskedni csak 
azért, hogy Európával ne kelljen, arra adekvát válasz, hogy 
kussoljanak, mert ők tették tönkre az országot.

Az országot nyilván elsősorban a felelőtlen gazdálkodásukkal 
tették tönkre. Például kitaláltak egy ilyen abszurd állatságot, hogy 
tizenharmadik havi nyugdíj, miközben tizenkét hónap van, és 
egyébként tizenkét havi nyugdíj kifizetésére sincs fedezet hosszú 
távon. És mindezt önérdekből, hogy a panelproli kommunista 
nyuggereket elvigyék szavazni, és megnyerjék a választást! Fuj, de 
undorítóak ezek a szocialisták.

Never again!

Nyilván eminens érdeke Magyarországnak, hogy hasonló 
még egyszer ne történhessen meg, az ilyesmivel gyanúsítható 
erőket minden eszközzel távol kell tartani a hatalomtól. Ennek 
lett volna eszköze a regisztráció is, meg még egy csomó aljas 
húzás eddig. Ezeket a terveket a megmaradt saját tábor azért 
nézte el nekik, mert ha ez kell az országvesztők visszatérésének 
megakadályozásához, akkor legyen.

De elbukott a regisztráció ügye is, a győzelem pedig, mivel 
dicsekedni nem nagyon van mivel, egyre inkább veszélybe 
kerül. Félő, hogy a negatív növekedést helytelenül értékelő, 
ideológiailag képzetlen tömegek pillanatnyi rosszkedvből a 
baloldalra szavaznak, és azok újra bevezetik a 13. havi nyugdíjat 
meg a többkulcsos adót.

Végül már csak egy megoldás maradt. Az, ha megelőzésképpen 
a Fidesz vezeti be a 13. havi nyugdíjat. Ja és a többkulcsos adót, 
hogy legyen miből kifizetni. Azt a gordiuszát neki! Zseniális 
mentés! Micsoda klasszikus felperzselt föld taktika!

Felsőoktatást szervezni, egészségügyet meg adórendszert 
reformálni, az rengeteg pepecseléssel jár, és akkor se biztos, hogy 
lesz, aki örül neki. Uncsi, varázstalan, technokrata kockaság. 
A nyugdíjas sokkal cukibb: emeljük a járandóságát, és szavaz. 
Legalábbis ezt gondolják róluk, mégpedig azért, mert a Magyar 
Szocialista Párt történetét 2006 tavaszáig olvasták.

Szóval nem az történt, hogy szándékosan kiragadtak pár 
mondatot az őszödi beszédből, hanem tényleg annyit értettek 
meg belőle. Hogy mit kúrtak el és hogyan, és mit akartak tenni 
ellene, az nem érdekelt közülük senkit, akkor se és most se. Csak 
odáig látnak, hogy ez ügyes húzás lesz, jól megszégyenülnek 
tőle a szocik, akik először bevezették, és Bajnai, aki meg eltörölte. 
A nyugdíjasok pedig hálásan leszavaznak, hiszen bizonyára 
elfelejtettek már mindent, és nem fordul meg a fejükben, hogy 
ebből megint baj lesz.

Óriási mákja van a Fidesznek, hogy a felelőtlen költekezés végül 
nem lett köztörvényes bűncselekmény. Meg az országnak is, 
ha ezáltal megmenekülhet a szociktól. Ezért igazán megéri 
megcsinálni újra az összes böszmeséget.

hvg.hu

Tóta W.: Ebből egyszer már elég volt
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A rezsicsökkentés ugyanaz, ami a '80-as években megroppantotta 
a magyar gazdaságot: a lakosságnak a világ realitásaitól való, 
az „állam" tíz- és százmilliárdjaiból fedezett megkímélése. (Fotó: 
fidesz.hu)

A kormány ismét szemléletesen bemutatta, politikájukban 
mennyire különválik a vízió és annak megvalósítása: a 
rezsidíjak csökkentése kapcsán még a szokottnál is hamarabb 
vált nyilvánvalóvá az Orbán-kormány hihetetlenül gyenge 
megvalósítási képessége.

Az emberek fizetik meg, nem a multik

Amint arra sokan emlékszünk, a kormány nemrég igen nagy 
büszkeséggel jelentette be a rezsidíjak tíz százalékos csökkentését. 
Ez az intézkedés annyi médiatámogatást kapott és annyi 
megszólalást eredményezett a miniszterelnök és a szóvivők 
részéről, hogy feltétlenül azt kell hinnünk, a kormány komolyan 
azt gondolta, hogy politikailag nagyon jelentős lépést tesz azzal, 
ha ezen a területen is megpróbálja érvényesíteni „az emberek 
helyett fizessenek a multik" elvét. Csak éppen hamar kiderült, hogy 
ami elsőre jó ötletnek tűnik kommunikációs szempontból, azt nem 
biztos, hogy sikerül is megvalósítani, vagy hogy egyáltalán meg 
lehet-e valósítani. Most tekintsük el attól a nyilvánvaló ténytől, 
hogy a multik eszetlen sarcolása az egész országnak rossz – 
foglalkozzunk csak azzal, hogy a kormány meg tudja-e valósítani 
saját céljait.
Az elmúlt napokban több olyan információ is napvilágot látott, 
melyek elég egyértelműen mutatják a rezsicsökkentés kudarcát. 
Az energiainfo.hu elemzéséből például kiderül, hogy a lakossági 
áramár csökkenését a szolgáltatók a magyar kis- és középvállalati 
fogyasztókra terhelik, vagyis a lakossági rezsicsökkentés árát 
jelentős mértékben a kkv-szektor fogja fizetni.

A hazai kkv-k azonban egyrészt magyar szavazók tulajdonában 
vannak, másrészt a magyar munkavállalók egy jelentős részét 
foglalkoztatják. Az érzékelhető költségnövekedésre természetesen 
a kkv-k is az egyéb költségeik lefaragásával fognak válaszolni, 
ami az elbocsátásoktól a munkabérek visszavágásán át a más 
vállalatok szolgáltatásai iránti kereslet csökkenéséig bármiben 
jelentkezhet.

Megkímélni a lakosságot a realitásoktól

Ugyancsak friss hír, hogy a Magyar Nemzet értesülése szerint 
a kormány idén 52 milliárd forintot tervez a távhőcégeknek 
kompenzációként fizetni, azaz az állam fogja zsebből fedezni a 
rezsicsökkentés ezen részének költségeit. A Véleményvezérnek 
semmi gondja nincs azzal, hogy az állam által tönkretett cégek 
azért valami kis segítséget is kapjanak. Ugyanakkor a jelenség azt 
mutatja, az Orbán-kormánynak nem sikerült politikai újítását, a 
külföldiek által finanszírozott rezsicsökkentést megvalósítania. 
Amit látunk, pontosan ugyanaz, ami a '80-as években már egyszer 
megroppantotta a magyar gazdaságot: a lakosságnak a világ 
realitásaitól való, az „állam" tíz- és százmilliárdjaiból fedezett 
megkímélése.

Könyvtárnyi irodalma van annak, hogy miért teljesen reménytelen 
és felesleges minden hasonló próbálkozás. A magyar kormány 
mégis belevágott – szerintünk nem kis részben azért, mert valóban 
elhitték saját retorikájukat, miszerint a végén itt majd tényleg a 
külföldi vállalatok fogják állni a cechet.
Csak a beszéd megy nekik

Elméletben még az is elképzelhető, hogy ez a kormányzati ígéret 
beváltható lett volna. Kifejezetten károsnak lenne, de akár el is 
lehetett volna érni, hogy ezek az intézkedések valóban kizárólag a 
külföldi multik kárára történjenek. Ennek a gyakorlatba ültetéséhez 
azonban ez a kormány kevés. Újra és újra bebizonyosodik, hogy 
a politikai beszédeknél, esetleg az adókiszabásnál megáll a 
tudományuk és nincsen a csapatban egyetlen ember sem, aki a 
kormány látszólag egyik legfontosabb tervét annak szándékai 
szerint tudná valóra váltani.

Paradox módon ez a szerencsénk: az ijesztő államszocialista 
elképzelésekből csak azok valósulnak meg, amelyekhez egy 
tollvonás is elég. Rombolni persze így is lehet, de legalább talán 
egy józanabb időszakban az újjáépítés is egyszerűbb lesz emiatt.

http://velemenyvezer.blog.hu

Még a rezsicsökkentést sem tudják rendesen 
megcsinálni
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Indokolatlanul korlátozza a választójogot, ezért 
Alaptörvény-ellenes a választási regisztráció - döntött 
pénteken az Alkotmánybíróság. A testület szerint 
alkotmánysértő a választási kampány korlátozása is. A 
bírák ugyanakkor azt is kimondták, hogy vannak olyan 
választói csoportok, amelyek esetében indokolt előírni 
a regisztrációt. Öt alkotmánybíró írt különvéleményt a 
határozathoz, négyen nem értenek egyet a választási 
regisztráció eltörlésével.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a magyarországi 
lakóhellyel rendelkező állampolgárok esetében a regisztrációs 
kötelezettség indokolatlanul korlátozza a választójogot, mivel 
annak gyakorlását egy többletfeltételtől, az előzetes választói 
feliratkozástól teszi függővé.
Bár a köztársasági elnök alapvetően formai hibákra hívta fel az 
AB figyelmét, indítványában arra is kérte a testületet, hogy a 
kifogásolt rendelkezésekkel “szoros tartalmi összefüggésben 
álló” rendelkezéseket is vizsgálja meg. Az AB láthatóan komolyan 
is vette a felhatalmazást: a testület pénteki közleménye 
szerint elengedhetetlennek tartotta annak vizsgálatát, hogy a 
regisztrációnak van-e alkotmányosan igazolható indoka.
Az Alkotmánybíróság - az Emberi Jogok Európai Bírósága 
gyakorlatának figyelembevételével - ez alapján megállapította, 
hogy az államnak a rendelkezésére álló hatósági nyilvántartások 
alapján biztosítania kell, hogy az e nyilvántartásokban szereplő 
választók előzetes nyilvántartási kérelem nélkül is élhessenek 
a szavazati jogukkal. Az Alkotmánybíróság szerint az állami 
nyilvántartásokat a vizsgált törvény több helyen maga is úgy 
kezeli, mint amelyek a választók szükséges adatait hitelesen 
tartalmazzák, így alkalmasak a választások lebonyolítására a 
magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárok esetében, 
vagyis a regisztrációs kötelezettség indokolatlanul korlátozza a 
választójogot.

Van, ahol indokolt a feliratkozás
Az Alkotmánybíróság szerint ugyanakkor a központi 
névjegyzékbe vétel iránti kérelem a választópolgárok bizonyos 
csoportjai esetében - például a magyarországi lakóhellyel nem 
rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a Magyarországon 
élő nemzetiségeknek azok a tagjai, akik nemzetiségi listákra 
kívánnak szavazni, valamint azok, akik szavazási segítség iránti 
igényt kívánnak bejelenteni - éppen a választójog gyakorlását 
segíti elő, ezért esetükben indokolt a regisztráció.
Azon választópolgárok esetében azonban, akiknek a 
választójoga előzetes feliratkozás nélkül semmiképpen 
nem biztosítható, aránytalan korlátozást jelent, hogy csak 
a bejelentett lakóhelyükön regisztrálhatnak, a tartózkodási 
helyükön viszont nem. A Magyarországon élő, de lakcímmel 
nem rendelkező választópolgárok esetében pedig az 
Alkotmánybíróság diszkriminatívnak ítélte a személyes 
regisztráció lehetőségének törvényi kizárását.
Az AB alkotmányellenesnek találta a törvény egyes, választási 
kampányra vonatkozó szabályait is. A testület szerint 
például a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságának 
súlyosan aránytalan korlátozása, ezért alaptörvény-
ellenes, hogy a törvény a kampányidőszakban kizárólag 
közszolgálati médiaszolgáltatásban engedi meg politikai 
reklámok közzétételét. Alaptörvény-ellenes továbbá, hogy 
a filmszínházakban tilos a politikai hirdetések közzététele a 
kampányidőszak alatt.

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek ítélte azt is, 
hogy a választásokkal kapcsolatos közvélemény-kutatási 
eredményeket tilos közzétenni a választásokat megelőző hat 
nap alatt.

Öt bíró nem értett egyet
A határozathoz Kovács Péter párhuzamos indokolást, Balsai 
István, Dienes-Oehm Egon, Lenkovics Barnabás, Pokol Béla 
és Szívós Mária alkotmánybírák különvéleményt csatoltak. 
A különvéleményt megfogalmazó alkotmánybírók - az új 
kampányszabályok alkotmányosságáért kiálló Lenkovics 
kivételével - a választási regisztráció megsemmisítésével nem 
értenek egyet.
A 2011-ben, a fideszes többség által megválasztott Pokol Béla 
azt írja, hogy  “alapvetően elhibázottnak tartom a határozat ezen 
pontjának az indokolását. Már az vitatható, hogy az indokolás 
a választási regisztrációt pusztán a választójog korlátozásának 
fogja fel, miközben az a választási rendszer funkcionális 
működőképességének egyre inkább fontos feltételévé válik”. 
A szintén 2011-ben megválasztott Szívós Mária pedig jelzi, 
“az Alkotmánybíróság jelen ügyben lefolytatott eljárását az 
Alaptörvény szellemével is ellentétesnek tartom”.
A volt fideszes képviselő Balsai István szerint a regisztráció 
követelménye nem választójogi korlát, hanem “eljárásjogi 
természetű szabály”, amit a törvényhozónak van joga kialakítani. 
Dienes-Oehm Egon pedig azért nem ért egyet a regisztráció 
megsemmisítésével, mert szerinte a testület véleményét kikérő 
köztársasági elnök “kifejezetten nem igényelte” a regisztrációs 
kötelezettség vizsgálatát, mivel az Áder beadványa idején még 
az alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek a része volt (ezt 
december végén semmisítette meg az Alkotmánybíróság).

Áder kért kontrollt
Az AB vizsgálatát Áder János köztársasági elnök kez-
deményezte, aki december 6-i beadványában több aggályos 
pontot is megjelölt a törvényben. Áder kifogásolta, hogy 
a Magyarországon élő választók a választást megelőző év 
szeptemberének első két hetét leszámítva csak személyesen 
vagy interneten regisztrálhatnak, és bírálta azt is, hogy a 
Magyarországon élő, de lakcímmel nem rendelkező szavazókra 
ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a külföldön élő 
magyarokra.
Áder János aggályosnak tartotta, hogy a választási kampány 
hossza a korábbi 90 nap helyett 50 napra csökken, így 
a regisztrációs időszak nagy részében nem lehet majd 
kampányolni. Az pedig a véleményszabadságot korlátozhatja 
felvetése szerint, hogy a kereskedelmi tévékben és rádiókban 
nem, csak a közmédiában jelenhetnek meg politikai hirdetések, 
illetve, hogy a választást megelőző héten nem lehet közzétenni 
a közvélemény-kutatások adatait.
A Fidesz vezetése még 2011 őszén vetette fel, hogy előzetes 
regisztrációhoz  kössék a választási részvételt. A Fidesz szerint 
ez tisztábbá teszi a választásokat, mivel a nem tudatos és így 
könnyen befolyásolható, nem átgondoltan döntő szavazók 
nem tudják eldönteni a választási küzdelmet. A Fidesz 
szerint a regisztráció nem érdemi plusz adminisztrációs 
teher a választóknak, pedig a feliratkozás mindenképpen 
bonyolultabbá teszi a választáson való részvételt. A 
kormánypártok azt is tagadják, hogy a regisztráció szűkítené a 
választáson való részvétel lehetőségét.

origo

Alkotmányellenes a választási regisztráció
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Mi a valóságos tartalma, a sokszor csodaszerként emlegetett 
közmunka programnak? A visszavezetni a munka világába 
eszmével én is egyetértek, de gondoljuk végig azt, ahogy ma a 
közmunka hazánkban napi szinten bonyolódik. A jelen gyakorlata 
vajon eredményezheti-e ezen magasztos célkitűzést?

Indításként célszerű a munka fogalmának legalább egy minimális 
végig gondolása. Például, munka: valamilyen cél megvalósítása 
érdekében folytatott hasznos emberi tevékenység. Mivel a 
haszonról még később szó lesz, azt szögezzük le, hogy sem 
sportra, sem hobbira, sem semmi más olyan dologra most ne 
gondolkodjunk, ami az ember mindennapi életének ugyan fontos 
része lehet, de lényegében az egyén saját érdekét szolgálja. Hanem 
csak azokra a tevékenységekre gondoljunk, amik a pillanatnyi 
szükségleten túlmutató eredményt is hoznak.

Az ősközösségi társadalmakban is megjelenik a munka abban a 
pillanatban, amikor a gyűjtögető ember már nemcsak magának, 
hanem társainak is ad a bogyókból, vagy tojásokból, vagyis a 
tevékenységéből plusz érték keletkezik.

A rabszolgatartó társadalmakban rájöttek egyesek, hogy a 
többiek által elvégeztetett munkálkodás során további, a munkát 
végzők létfenntartásán túlmenő értékek keletkeznek. Ezek talán 
legismertebb máig létező igazolásai például a piramisok.

És innen már csak egy ugrás a mai magyar valóság, a közmunkás.
Hogyan válhat valaki közmunkássá? Papírral is igazoltan 
munkanélkülinek kell lenni. Ez ma kis hazánkban könnyedén 
előállhat bármelyikünknél, bár ezt azon honfitársaink, akik 
éppen még keresők, valahol nem mindig hiszik el. Ők azok, akik 
az állástalanokat munkakerülőként, távolságtartóként (úgy 
értve, hogy távol tartják magukat a munkától), vagy csak simán 
naplopóként aposztrofálják őket. Persze egyesek kapizsgálják, 
hogy nem csak sima lustaság okán válhat valaki munkanélkülivé. 
Szóval egyfajta empátia nem árt, persze ezt az empátiát is lehet 
fokozni. Egyszerűen csak úgy, hogy az illető valamely közeli 
ismerőse, családtagja ne adj, isten saját maga válik hirtelenjében 
állástalanná.

Szóval az állástalan emberek mentsvára és életük garantált 
újból emelkedő pályára állításának valóságos „csodaszere” a 
közmunka. 

Ez egy olyan tevékenység, amit a közmunkás végez, ha alkalma 
nyílik rá. Merthogy ebből sincs ám annyi hely, mint ahányan 
saját elhatározásból el szeretnének helyezkedni. Ezért aztán a 
gondosan kiszemelt elvégzendő munkákat arra felkent emberek 
meghatározzák, és ha több lehetséges létszám is rendelkezésre 
áll a feladat teljesítésére, akkor egy-egy embernek csak egyre 
rövidülő időszakra engedélyezik eme tevékenység végzését. 
„Merthogy mindenkinek lehetőséget szeretnének teremteni 
a közmunkálkodáshoz”, hogy ezzel is segítsék renyheségük 

elmulasztását. No így aztán, van, aki éves szinten akár hónapokig, 
és van, aki csak 2-3 hónapig tartózkodhat ebben a megtisztelő 
feladatkörben.

Érdemes persze belegondolni, hogy a naptári év továbbra is 12 
hónapból áll, vagyis ? (kérdőjel), hogy az év további hónapjaiban 
a munka hevét hogyan és milyen formában élvezheti az, aki már a 
kegyes 2-3 hónapot kiérdemelte. (Prominenseinktől persze ezekre 
az időkre is kaptunk igen hasznos és mindenekelőtt követendő 
ötleteket, úgymint: szedjünk gombát - ez az ötlet nem mellesleg a 
lopásra történő felhívást is jelenti, merthogy általában valaki más 
földjén nyílhat erre lehetőség -, esetleg tartsunk kecskét stb.)

A munka hasznossága a legnehezebben meghatározható 
kritérium - sok híres gondolkodó is kísérletet tett erre -, de 
megállapításaik rendre újabb vitákat generáltak. No, hát ezt 
a bizonytalanságot a ma embere is sajátjának érezheti, ami 
nagyon is nyilvánvalóvá válik, ha a közmunkálkodással elvégzett 
munkáért folyósított (ahogy régebben mondták: kiérdemelt) 
bér számszerűségét vizsgáljuk. Nem célszerű bruttó összegekről 
beszélni, hiszen az adók napjainkban már az időjárásnál is 
sűrűbben változnak, ezért maradjunk az úgynevezett nettónál, 
praktikusan egyébként úgyis ezt kapja kézhez a közdolgozó. 
A közmunkáért járó havi nettó bér - 2013. januárjától - 49.500 
Ft.(napi 8 órás foglalkoztatást feltételezve). Ez talán többeknek 
ismerős- ez az a bizonyos "47 ezerből meg lehet élni" 2012-es 
szlogen, aktualizált változata.

Az életszínvonal milyenségének meghatározása talán a 
legsokszínűbb a világon. Általánosságban elmondhatjuk, hogy 
az emberek többsége a másik életszínvonalával szokott elégedett 
lenni és a sajátját többnyire magasabb szinten szeretné tudni.

Ismerjük a statisztikusok régi mondását: "a számok csalhatnak, 
de nem hazudnak", ezen mottó figyelembevételével álljon itt a 
KSH által számított (egyszemélyes háztartásra vonatkozó) havi 
megélhetéshez szükséges létminimum összege, ami 84 ezer forint.
No, most akkor, hogy is van ez? A közmunkás minden munkanapon 
rendelkezésre bocsájtja munkavégző képességét azért, hogy 
garantáltan ne jusson a megélhetéshez szükséges összeghez. 

A téma teljességéhez muszáj kicsit általában a bérekről szólni, 
ugyanis van még egy állam által meghatározott bér, az 
úgynevezett minimálbér, ami minden foglalkoztatóra nézve 
kötelező érvényű. A minimálbér 2013. januártól nettó 64 ezer 
forint keresményt jelent, tehát ez egy újabb lehetőség a meg nem 
élhetés útján.

Joggal merül fel a kérdés, hogy jutott el ez a büszke ország 
odáig, hogy a tisztességes munkát végzőknek még a puszta 
létfenntartása is lehetetlen a napi törvényes munkájuk által. 
Sokan vannak, akik emlékeznek még a rendszerváltáskor oly 
sokszor elhangzó életszínvonal emelkedés lehetőségével csábító 

Közmunka, avagy hogyan ronthatjuk le 
teljesen polgártársaink munkához való 
viszonyát.
MESE (ERŐS IDEGZETŰ) FELNŐTTEKNEK
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ígéretekre. Valóban sokak életszínvonala emelkedett az elmúlt 
20 évben, aminek következtében napjainkra a fagyhalál már 
többeket a saját tulajdonú lakásaikban éri.

Sajnos a rendszerváltó társadalommal elhitették, hogy az új 
rendszer mindenki számára biztos út az emelkedéshez. Eközben 
azzal viszont keveset foglalkoztak (a mindenkor hatalmon 
lévők közül is), hogy a kapitalizmus sajátjaként évszázadok óta 
ismert jelenséggel, a munkanélküliséggel, annak hatásaival mit 
lehet kezdeni (de sorolhatnánk a ciklikusan visszatérő válságok 
kezelését és még sok más elméleti kérdést is).

Az Orbán-kormány  prominensei mindig arra hivatkoznak: "nem 
segélyt, hanem munkát kell adni, az embereknek". Ezt még el is 
lehetne fogadni, de azt már nem, hogy ez számukra azt jelenti, 
elegendő 2-3 hónapra a munkahellyel nem rendelkezők egy 
szűk körének közmunkát biztosítani. Gondoljunk bele! Valaki 
lehetőséget kap a közmunkára, neki mindennap el kell jutni a 
munkahelyre, ez mindenképpen generál plusz költségeket, mint 
pl. utazás költségei, ruházati kiadások, étkezés költségei is nőnek, 
vagyis ha ezeket levonjuk a 49.500 Ft.-ból, már a segély összege 
alá csúszott az illető, a megmaradó keresményt illetően. Erre is 
lehet még mondani, hogy de legalább megdolgozott a segélyért. 
Itt viszont felhívnám a figyelmet a fogalmak tisztázásra. A segély 
az segély, a munkabér meg munkáért kapott juttatás. Vagyis ha 
valaki értéket állít elő, arányos díjazás illeti meg. 

Azt pedig már a rabszolgatartók is tudták, hogy ha másnap 
is ugyanazt a tudást szeretnék kapni a rabszolgától, akkor 
munkaképes állapotban kell tartani őt az év mind a 12 
hónapjában.

Miniszterelnökünk rendszeresen hangoztatja, hogy munkaalapú 
társadalomra van szükség. Ennek részleteibe - hogy ez mit jelent - 
csak kevesen vannak beavatva, jómagam is csak találgatok, hogy 

mire is kellene gondolnunk…

Csak reménykedem, - hogy nem a közmunka országára kell 
gondolnunk! Ugyanis a fentiek alapján egyértelműnek tűnik, a 
közmunka legfeljebb hónapokra biztosít esetleg némi pluszt a 
segélyhez képest. Maga a tény, hogy a közmunkás tisztában van 
vele az első pillanattól kezdve, hogy bármilyen magas színvonalon 
látja el feladatát, azt garantáltan nem folytathatja a szerződött 
(2-3 hónap) időt követően, rendkívül taszító és megalázó 
szituációt eredményez. 

Kérdezhetnénk, miért nincs egész éves közmunka? Ennek egy 
oka biztosan van, az pedig statisztikai. Ugyanis így ugyanazon 
munkaterületen 4-szer, 6-szor annyi foglalkoztatottat lehet 
kimutatni egy év alatt (a 2 ill. 3 hónapos szerződések miatt). De 
még sok minden ok húzódhat meg amögött, hol mennyi lehetőség 
van közmunkára. Amit az a minapi sajtóhír is igazol, amely szerint 
Szeged város 150 fős, a harmadnyi Hódmezővásárhely pedig 
1000 fős közmunkás keretszámmal rendelkezhetett egy adott 
időszakban.

Megkerülhetetlen, hogy  a közmunka morális hatásairól is 
beszéljünk. A közmunka tartalma olyan, amilyet a megbízó 
kijelöl, ennek társadalmi presztízs értékelésébe most nem mennék 
bele. Azonban az a tény, hogy a közmunkás pontosan tisztában 
van azzal, hogy a szerződéses idő után ismét munkanélküli 
lesz, nemigen inspirálja őt semmilyen pozitív hozzáállásra. Ezt 
még tetézi, hogy Tőle teljes értékű munkát várnak el, de még a 
minimálbér szintjén sem fizetik meg mindezért.

Ismét tél van és egy új év kezdődik. Idén már az ország több 
sarkában szerveződnek az éhségmenetek. 
Tényleg ilyen kevés empátia, szolidaritás és szakértelem van 
az elöljáróinkban, hogy csak a megalázott és elnyomorodó 
honfitársaink tömegének a konkrét látványa ébresztheti őket 
kötelességük teljesítésére?

Gondolatait megosztotta Önökkel:
„donkihote” a Bús Lovag
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Orbán Viktor központosította, amit tudott: az önkormányzatok 
szociális feladataitól a kórházakon át az iskolákig. Megannyi 
történet kering, hogy a központilag beszerzett gáz/villany/papír/
ceruza drágább lett. Az új rendszer egyszerűen kevésbé hatékony. 
Az iskolák államosítása kapcsán kialakult helyzet egyre inkább 
a második Orbán-kormány politikájának állatorvosi lova kezd 
lenni. Állatorvosi ló, hiszen tömören összefoglalja az elmúlt három 
év kormányzati politikájának talán legnagyobb problémáját, a 
világmegváltó lendülettel megvert hozzá nem értést.

Attól, hogy nagyobb, még nem lesz olcsóbb is

Már maga az ötlet is nagyon meredek: valaki kitalálta, hogy az 
összes magyar iskola működését egy szervezet kell, hogy irányítsa. 
Még a marxista-leninistán végzett üzemgazdászok rögeszméje 
volt az, hogy ami jó nagy, az szükségszerűen hatékony is. Közben 
az elmúlt hetven évben évről-évre ennek ennek ellenkezője 
derült ki: ami jó nagy, az esetek többségében kevésbé hatékony. 
A rögeszme valahogy mégis megmaradt: amikor az egyszeri 
magyar politikus költséget akar csökkenteni, akkor központosít.

Nincs ez máshogyan Orbán Viktornál sem. Központosított ő 
mindent, amit tudott: az önkormányzatok szociális feladataitól 
a kórházakon át az iskolákig. Megbízható számok a bevett jó 
magyar kormányzati szokásnak megfelelően nem érhetőek el 
ezen lépések előzményeiről és következményeiről, de megannyi 
történet kering arról, hogy ki tudja miért, a központilag beszerzett 
gáz/villany/papír/ceruza drágább lett, mint amikor kicsi, a 
túlélésükért küzdő egységek vásárolták őket.

Mert amit a magyar politikus - és sajnos azt kell mondanunk, 
különösen Orbán Viktor - nem hajlandó megérteni, az az, 
hogy a mérettel együtt növekszik a komplexitás is. És azok a 
rendszerek, amelyek nincsenek felkészítve a kezelt problémák 
komplexitásának drámai megugrására, el fognak veszni az így 
jóval bonyolultabbá váló feladatokban. A végén pedig ahelyett, 
hogy a rendszer gyorsabb, pontosabb és olcsóbb lenne, lassabb, 
pontatlanabb és bizony drágább lesz.

Azt sem tudják, hogyan kellene

De a probléma nem áll meg a tervezésnél. Egyszerűen hihetetlen, 
de a magyar államigazgatás - és ebben szinte semmi különbség 
nincsen Orbán és Gyurcsány országlása között - egyszerűen 

nem alkalmas a jogszabályátírásnál több előkészítést igénylő 
változások levezénylésére. Aki már látott ilyen átalakításokat 
a magyar kormányzati szférán kívül is, az tudja, a szabályok 
papíron történő átírása még csak kezdetnek is kevés, nem hogy 
megvalósításnak.

Az új szabályokat, új folyamatokat részletesen dokumentálni 
és tesztelni kellene, az érintetteket betanítani és természetesen 
először próbaüzemet tartani, hogy a szükségszerűen felmerülő 
hibákat ezután ki lehessen javítani. A magyar államigazgatás 
ebből semmit nem tud. Tegyük hozzá, jelentős részben azért 
nem, mert nincsenek olyan vezetőik, akik akár csak hallottak is 
volna a felsorolt lépések szükségességéről. Nem, Hoffmann Rózsa 
különösebben nem lóg ki a kudarcos miniszterek és államtitkárok 
végeláthatatlan sorából. Persze ő a sikertelenebbek közé tartozik, 
de alig-alig láttunk valakit az elmúlt húsz évben, aki lényegesen 
máshogyan nyúlt volna területének problémáihoz, mint ő.

Így aztán fel sem tűnik se a miniszterelnöknek, se Balog Zoltán 
miniszternek, se a már említett oktatási államtitkárnak, hogy 
az általános iskolák működtetési rendszerét nem lehet egyik 
hétről a másikra megváltoztatni. Hogy néhány hét mindennek a 
tervezéséhez sem elég, nem hogy a lebonyolításához.

Nem tudják, hogy mit nem tudnak, ezért azt sem tudják, 
hogy mennyire nem értenek hozzá. Így pedig marad a tudást 
kompenzálni hivatott "erő", és annak kommunikációs fitogtatása, 
az agresszív nagyotmondás és a problémák letagadása.

Görcsös akarással

Ami a fentiekből klasszikusan az Orbán-kormány jellemzője, az 
a kétharmad és a miniszterelnök vágyai által gerjesztett görcsös 
változtatni akarás, melyek miatt ezek a problémák nem csupán 
egy-egy területen válnak látványossá, hanem gyakorlatilag 
mindenütt. Kormányzási tudás híján a kormány, amelyik mindent 
meg akar változtatni, mindenhol csak a hozzá nem értését fogja 
demonstrálni.

velemenyvezer.blog.hu

Az Orbán-kormány és a központosítási 
mánia
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Jézus megkeresztelésére, a 
három királyokra emléke-
zünk vízkeresztkor, de a leg- 
több karácsonyfát is janu- 
ár 6-án, vagyis idén vasár-
nap dobják ki, ugyanis ek- 
kor jár le a karácsonyi ünnep- 
kör. A népszokások mellett 
vízkereszt napjához tartoz- 
nak az első népi időjárás-
jóslások is. De vajon mit szól 
mindehhez a tudomány?

A paraszti józanész megfi- 
gyelőképességét használva ala- 
kultak ki a népi időjárásjóslások. 

Minden hónap néhány jeles napjához – ünnephez vagy 
névnaphoz – fűződött egy-egy szólás, amely az adott nap 
időjárási viszonyaiból egy azt követő jeles nap időjárására 
következtetett. Ezek nagy jelentőséggel bírtak a parasztvilágban, 
főleg a földművelés és a termés szempontjából, de nyilván 
nem minden esetben teljesültek be. Az időjárásjóslások és 
megfigyelések régiónként változtak.

Vízkereszt, ha úgy fordul...
Az időjárás megfigyelése már január 6-án, vízkeresztkor 
elkezdődött. A gazdák megállapították, hogy ha vízkeresztkor 
megcsordul az eresz, hamarosan vége a télnek, jó termés 
ígérkezik.

Régen úgy tartották, ha vízkeresztkor esik az eső, akkor 
hosszú lesz a tél, férges lesz a mák. Hideg, fagyos eső esetén 
rossz termésre lehetett számítani, viszont korai tavaszban 
reménykedtek. Egyes helyeken azt mondták, hogy ezen a 
napon fonni kell, mert akkor hosszabbak lesznek a kolbászok.
Régen beváltak, ma már nem igazán.

Hogy mennyire kell hinni az időjárásjósló néphagyományoknak.
A népi mondások ma már nem igazán válnak be, főleg azért, mert 
nagyon megváltozott az időjárás. „Az időjárásjóslásoknak régen 
sokkal nagyobb szerepük volt az emberek életében. Nem volt 
meteorológia, sokévi megfigyelések alapján határoztak meg 
jellemzőket, s tízből nyolc alkalommal bevált a népi hiedelem. 
Mára már nem igazán válnak be a népi időjárásjóslások, 
Katalin sem, Medárd sem az igazi, és vízkeresztről sem tudunk 
bizonyosan a nyárra jósolni”  Harminc-negyven évvel ezelőtt 
változott meg ennyire az időjárás, mára nem kiszámíthatók 
a jelenségek, sőt általában a három hónapos meteorológiai 
előrejelzések sem válnak be. Éppen csak reménykedhetünk, 
hogy a január 6-ai népi mondások beválnak majd.

Az ünnep liturgiában használatos elnevezése Epiphania Domini, 
azaz az Úr megjelenése, a magyar név a víz megszentelésének 
szertartásából származik. Vízkereszt a IV. század végéig 
a karácsonyt is magában foglalta, ennek elkülönülése 

után lett jelentése a napkeleti bölcsek eljövetele, Jézus 
megkereszteltetése és Jézus csodatétele a kánai menyegzőn. 
Az evangélium szerint a három királyok (a napkeleti bölcsek) 
a betlehemi csillag által vezérelve jöttek keletről Judeába, 
hogy hódoljanak a zsidók újszülött királyának. Először 
Jeruzsálemben keresték, de Heródes király Betlehembe 
utasította őket; ott meglelték a kisdedet, akinek aranyat, 
tömjént és mirhát ajándékoztak. A hagyomány szerint nevük 
Caspar, Melchior, Balthasar - Gáspár, Menyhért, Boldizsár - volt, 
tömjénadományukra a tömjénezés szertartása emlékeztet. 

A vízkereszt második evangéliumi története szerint, amikor 
Jézus harmincéves lett, elment a Jordán folyóhoz, ahol 
Keresztelő Szent János megkeresztelte, ezt követően tanítani 
kezdett. Ennek emlékére vízkereszt az ünnepi keresztelések 
napja volt, a katolikus egyház ilyenkor tömjént és vizet szentel. A 
harmadik evangéliumi jelenet: Jézus a kánai menyegzőn anyja 
kérésére az elfogyott bor pótlására a vizet borrá változtatta. 

Az ünnepi népszokások közé 
tartozik a napkeleti bölcsek 
látogatását felidéző csillagozás 
vagy háromkirály-járás. A 
három alakot csak gyermekek 
személyesíthetik meg, legfőbb 
kelléke a csillag, amely a három 
királynak megmutatta az utat 
Betlehembe. Vízkereszt napján 

volt szokás a szentelmények hazavitele: a szenteltvíznek gyógyító 
hatást tulajdonítottak. A házakat vízzel és sóval szentelték 
meg, a pap krétával a szemöldökfára írta a házszentelés évét 
és a G, M, B betűket (Gáspár, Menyhért és Boldizsár). A hívek 
meglátogatásának szokása összekapcsolódott a lélekpénz 
beszedésével. A vízkereszti népszokásokból mára leginkább 
csak annyi maradt, hogy ekkor szokás leszedni a karácsonyfát. 

Vízkereszt napjától a nagyböjt kezdetét jelentő 
hamvazószerdáig (idén február 22-ig) tart a farsang, a 
karneválok ünnepi időszaka. Ez a közelgő tavasz örömünnepe, 
egyben a tél és a tavasz jelképes küzdelmének a megjelenítése. 
A hamvazószerda utáni napon a böjtöt még felfüggesztették, 
hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák, ez a torkos vagy 
zabálócsütörtök. 

A magyarság farsangi rítu-
sai és hiedelmei főként a 
három utolsó farsangi napra 
- farsangvasárnapra, farsang-
hétfőre és húshagyókeddre ("a 
farsang farka") - vonatkoznak, 
amely télbúcsúztató is. A 
legjellemzőbb az álarcos, 
jelmezes alakoskodás, ma is 
igen híres a mohácsi busójárás. 
Jellegzetes farsangi ételek a 
káposzta, a disznóhús, a fánk, 
és ekkor rendezik a különböző 
rendű és rangú, társasági és 
szakmai farsangi bálokat. 

SGE

Vízkereszt a józan paraszti ész és a 
meteorológia tükrében

„Vízkereszt, ha úgy fordul,
Hogy az eresz megcsordul,
Örülhetsz már előre,
Áldást hoz a mezőre.”
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A farsang szó hallatán szinte mindenkiben az álarcosbálok, 
táncos mulatságok hangulata, a jelmezes felvonulások 
színes kavalkádja elevenedik meg. De honnan is ered ez az 
ünnep? 

A farsang Magyarországon vízkereszttől (január 6.) a húsvét 
vasárnapot megelőző 40 napos böjt kezdetéig tart, azaz 
húshagyókeddig vagy hamvazószerdáig. Utolsó három napja 
"a farsang farka" a fékevesztett öröm és mulatozás ideje volt. 
Ez vidám, tavaszelőző ünnepség, majd a nagyböjttel ér véget.

A karnevál szó eredete 
A carneval szó a carne=hús szóból vezethető le, hiszen a 
karnevál időszaka a böjt előtti időszak. Eredetileg maga a 
fogalom húshagyó keddet jelölte. A "carne vale" jelentése: ég 
veled hús. 
A hús szó azonban nem csak a keresztény ünnep böjtmegelőző 
jellegére utal, hanem a farsangi eszem-iszomra is. Ilyenkor 
ugyanis rengeteg hús (disznó, marha, csirke) fogyott. A carneval 
szó eredete más nézetek szerint a "carrus navalis"-ra vezethető 
vissza, ami hajókocsit jelent. Ezt a Dionüszosz ünnepekkel 
hozták kapcsolatba, hiszen az istenség ünnepein a főszereplőt 
egy hajó formájú kocsin húzták végig a városon, mint a 
termékenység, s bőség szimbólumát. Ez az eredetmagyarázat 
valószínűleg téves, ugyanis a "carrus"=kocsi szó az olasz 
nyelvben minden esetben megőrizte a két "r"-es alakot, a 
carneval szót pedig egyik későbbi változatában sem írják két 
r-rel. 

Dionüszosz ünnepek az ókori Görögországban 
A karneválnak a Dionüszosz ünnepekkel való rokonítása nem 
teljesen alaptalan, ugyanis az ókori Görögországban volt egy 
olyan Dionüszosz ünnep, ami éppen a mai farsangi időszakkal 
esik egybe. Ez az ún. kis Dionüszia, a falvakban december-
januárban ünnepelték. Az ekkor rendezett vidám mulatságokat 
hangos, álarcos felvonulások kísérték. Ezekből alakult ki később 
az athéni vígjáték. Ezeket az ünnepeket főleg a falvakban 
tartották. /Az ún. nagy Dionüszosz ünnepek tavaszra estek, 
ilyenkor, március-áprilisban az újbort, a szőlő új virágzását 
ünnepelték elsősorban a városokban. Ezen ünnepeken drámai 
versenyeket is rendeztek, s a folyamatos fejlődés során kialakult 
az athéni tragédia./ 

A farsang szó eredete 
A Magyarországon közismert farsang elnevezés a bajor-osztrák 
Fasching szóból ered. Ez a fogalom -akárcsak a karnevál- a 
középkorban a böjttel függött össze, a böjt napját megelőző 
éjszaka elnevezése volt. Ezt jól mutatja a Fasching irodalmi 
formája, a Fastnacht (Fasten=Böjtölés; Nacht=Éjjel). Az idők 
folyamán a fogalom már a böjti napokat megelőző egész 
időszak jelölésére szolgált. 

A velencei karnevál 
Dél-Európában a farsang az év egyik legnagyobb ünnepe volt, 
olyan kivételes időszak, amikor viszonylag büntetlenül, nyíltan 
is ki lehetett mondani dolgokat. A farsangi időszak januárban 
kezdődött és a nagyböjthöz közeledve nőttön nőtt az izgalom. 
A farsangot a városközpontban, szabad ég alatt rendezték. 
Velencében a Szent Márk téren. A velencei karnevál hatalmas 
színjátékhoz volt hasonló, ahol az utcák alkották a színteret, a 
városlakók voltak a színészek, s egyben a nézők is. A közönség az 
erkélyekről nézhette az eseményeket. Tulajdonképpen nem volt 
éles határ a színészek és a nézők között, hiszen a bámészkodó 
hölgyek például az erkélyekről tojással dobálhatták meg a 
felvonulókat, az álarcosoknak pedig gyakran megengedték, 
hogy magánházakba büntetlenül berontsanak. 
A velencei karneváli maszkok egyébként nagyon népszerűek 
voltak Európa többi országában is. Magyarországra Mátyás 
király korában Olaszországból hozatták az álarcokat, és ruhákat. 
A velencei karnevál mára idegenforgalmi látványossággá nőtte 
ki magát.

A farsang jeles napjai
Január 6. Vízkereszt - a karácsonyi tizenketted zárónapja
Január 22. Vince napja - termésjósló nap: "Ha megcsordul 
Vince, teli lesz a pince".
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja - egyházi 
ünnep, az emberek azonban időjósló napnak is tartották.
Február 3. Balázs-nap: gyertyát és almát szenteltek, s ezeket 
a gyermekek torokfájásának gyógyítására használták. A 
balázsolás ma is élő hagyomány.
Március 12. Gergely-nap: az iskola téli időszakának befejező 
napja, amikor a tanulók adományokat gyűjtöttek a tanítónak 
és az iskolának

SGE

Ha farsang - akkor móka, kacagás, és 
bőséges evés, ivás.
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A farsangi mulatságokat gazdagon terített asztalok 
jellemzik: sok a különféle húsukból készített leves és sült, 
sok az édesség; a következőkben jellegzetes farsangi 
ételek receptjeiből adunk némi ízelítőt.

Levesek

Gombás korhelyleves
Hozzávalók: 25 dkg füstölt hús, 10 dkg füstölt 
kolbász, 40 dkg savanyú káposzta, 10 dkg 
gomba, egy fej vöröshagyma, egy csokor 
petrezselyem, 4 dkg liszt, 2 dl tejföl, 2-3 
evőkanál olaj, őrölt bors, pirospaprika, só.

A hagymát apróra vágjuk, olajban megpirítjuk, 
majd rátesszük a kockákra vágott húst, és pirospaprikával 
szórjuk meg, majd pedig hozzáadjuk a savanyú káposztát. Erre 
aztán annyi vizet öntünk, hogy ellepje, és fedővel letakarva 
főzzük. Közben a vékonyra szeletelt gombát kevés olajban 
megpirítjuk, vágott petrezselyemmel, sóval, borssal ízesítjük. 
A pirított gombát a káposztához keverjük, felengedjük, és 
felforraljuk. Világos rántást készítünk, ezzel a levest besűrítjük. 
Végül beletesszük a felkarikázott kolbászt, valamint a tejfölt, és 
még 2-3 percig forraljuk.

Savanyú becsinált leves
Hozzávalók: 40 dkg sertéshús, 10-10 dkg 
sárga- és fehérrépa, 5 dkg zeller, 5 dkg 
karalábé, egy csokor petrezselyem, 2 
tojássárgája, 2 dl tejföl, 1-2 evőkanál olaj, ecet 
és só.

A kisebb kockákra vágott sertéshúst kevés 
olajban megpirítjuk, majd megsózzuk, 

és felengedjük körülbelül 1,2 l vízzel. Amikor a hús félig 
puhára főtt, hozzáadjuk a felkockázott zöldségeket, a vágott 
petrezselymet, és puhára főzzük. Ezután a levest levesszük a 
tűzről, és belekeverjük a tojássárgájával elhabart tejfölt, végül 
pedig kevés ecettel enyhén savanykásra ízesítjük.

Húsételek

Farsangi részeges csirke
Hozzávalók: egy csirke, 8 dkg vaj, 3 dl 
fehérbor, 12 dkg füstölt szalonna, majoránna, 
őrölt bors és só.

A megmosott csirkét kívül-belül megsózzuk, 
belsejét majoránnával, külső felületét borssal fűszerezzük. Az 
így előkészített csirkét magas falú tepsibe helyezzük, leöntjük 
olvasztott vajjal, továbbá aláöntjük a fehérbort. Sütőben, 
letakarva pároljuk, szükség szerint pótoljuk az elpárolgott bort. 
Amikor megpuhult, hajszálvékony szalonnaszeleteket borítunk 
rá, és ropogósra sütjük.

Boros pecsenye
Hozzávalók: 50 dkg sertéscomb, 2 zsemle, 3 dl 
fehérbor, 10 dkg gomba, 10-10 dkg sárga- és 
fehérrépa, 5 dkg zeller, 1 tojás, 1 tojássárgája, 
1 dl paradicsomlé, 1-2 evőkanál olaj, egy 
csokor petrezselyem, őrölt szegfűbors, őrölt 

fehér bors, só.

A zsemléket a fehérborba áztatjuk, majd jól kinyomkodjuk, 

és összekeverjük a szeletekre vágott, olajban megpárolt 
gombával, a párolt zöldségekkel valamint az apróra vágott 
petrezselyemmel. Ezt követően az egészet ledaráljuk, 
keverőtálba helyezzük, hozzáadjuk a tojást, továbbá 
szegfűborssal, borssal, sóval ízesítjük, és összedolgozzuk. 
A húst négy nagy szeletre vágjuk fel, a szeleteket jól 
kiveregetjük, a tölteléket elosztjuk rajtuk, majd felgöngyöljük 
a szeleteket. Kevés forró olajban pirosra sütjük, hozzáöntjük 
a paradicsomlevet valamint a bort, és puhára pároljuk. Az így 
elkészített húst felszeleteljük, és párolt zöldségekkel tálaljuk.

Konyakos kacsasült
Hozzávalók: egy pecsenyekacsa, egy fej 
vöröshagyma, 8 dkg császárszalonna, 5 
dkg liszt, 2 dl vörösbor, 5 cl konyak, 12 dkg 
kacsamáj, 4 dkg vaj, 1 dl olaj, egy csokor 
petrezselyem, 2 babérlevél, kakukkfű, só.

A kacsa aprólékát, a negyedekre vágott hagymát és a kockákra 
vágott császárszalonnát kevés olajban megpirítjuk. Meghintjük 
liszttel, ráöntjük a vörösbort, kevés vizet és a konyakot. 
Petrezselyemmel, babérlevéllel, kakukkfűvel, sóval ízesítjük, 
és 30-35 percig nem erős tűzön forraljuk, majd finom szűrőn 
keresztül leszűrjük. A kacsa máját kevés vajban megpirítjuk, 
majd áttörjük, és a leszűrt mártásba keverjük. Közben a kacsát 
sütőben ropogósra sütjük; amikor megsült, zsírját is a mártásba 
öntjük. Tálaláskor a kacsát feldaraboljuk, és a mártással leöntve, 
pirított burgonyával kínáljuk.

Tésztafélék, édességek

Sonkás kifli
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 2 
tojássárgája, 1 tojás, 1 dl tejföl, 15 dkg sonka, 
5 dkg vaj, pirospaprika, só.

A lisztet a vajjal, a tojássárgájával, kevés 
tejföllel és sóval tésztává gyúrjuk. Vékonyra 

kinyújtjuk, és háromszögletű darabokra vágjuk. A sonkát 
ledaráljuk vagy apróra vagdaljuk, vajjal és pirospaprikával 
gyúrjuk össze. Az így nyert sonkás tölteléket a háromszögletű 
tésztácskákon elosztjuk, majd ezután a kis háromszögeket 
kifli formára feltekerjük, tojással megkenjük, és forró sütőben 
megsütjük.

Farsangi fánk
Hozzávalók: 38 dkg liszt, 4 dkg élesztő, 6 
tojássárgája, 7 dkg vaj, 8-9 evőkanál tej, 1 
evőkanál cukor, 1 kávéskanál rum, negyed 
citrom reszelt héja, csipetnyi só, olaj, vaníliás 
cukor, barackíz.

Az élesztőből a cukorral, kevés liszttel és négy evőkanál langyos 
tejjel kovászt készítünk. A tál közepére - amelyben a fánk készül 
- tesszük a kovászt, köréje a lisztet. Betakarjuk, és langyos 
helyre tesszük, amíg megkel. A tojássárgákat a sóval elkeverjük, 
és a liszthez öntjük, hozzáadjuk az olvasztott vajat valamint a 
maradék felforralt, kihűtött tejet. Addig verjük, amíg hólyagos 
nem lesz, majd betakarva meleg helyen kelni hagyjuk. Végül 
lisztezett deszkára borítjuk, és ujjnyi vastagságúra nyújtjuk 
ki. Ezt követően letakarjuk, és hagyjuk tovább kelni, majd 
kiszaggatjuk, és forró olajban kisütjük.  Az olajat leitatjuk, majd 
meghintjük vaníliás cukorral, és barackízzel kínáljuk.

Farsangi ételek
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Azért vettem egy csoportba ezt a három csodás növényt, 
mert kiválóan helyettesíthetik egymást a receptekben. 
A hatóanyagtartalmukon kívül az a fantasztikus bennük, 
hogy a salátákba belereszelve vagy csak simán felkarikázva 
és szendvicsbe beletéve roppanósságuk, frissességük 
egy kis nyár élményt idéz fel bennünk a felhős, szürke téli 
napokon. Na és nem utolsó sorban, finomak.

Kezdjük a fekete retekkel
A fekete retek  (Raphanus niger) 

a keresztesvirágúak (Cruciferae) 
családjának tagja, közelebbi 
rokonai a mustár és egyéb retkek. 
A fekete retket a Közel- keleten 
ősidők óta termesztik, az ókori 
egyiptomiak nagy becsben 
tartották. Ázsiai őshazájából a 
római hadsereg hozhatta be 
Európába az Alpokon keresztül. 

Mit tartalmaz?
A friss gyökér fontos hatóanyagai a mustárolaj-glikozidok és 
a C-vitamin, B1-, B2-vitamint, vasat, kalciumot, magnéziumot, 
foszfort és niacint tartalmaz. A retket nemcsak csípősségéért 
szeretik, nedve is régóta ismert gyógyszer. Minél több 
mustárolaj található benne, annál jobb az íze és egyben 
gyógyereje is.

Gyógyhatásai
A fekete retek gyógyító hatását ősidők óta ismerik. A népi 
gyógyászatban a sózott retek nedvét szeplő elleni szerként 
használták, de meggyőződéssel fogyasztották cukorbetegség 
és potenciazavarok esetén is.
A fekete retek  közismerten jó köhögés, rekedtség, megfázásos 
megbetegedések ellen, továbbá alkalmazzák légúti betegségek 
gyógyítására. A friss retek elősegíti az epe és a gyomornedvek 
elválasztását. Ismeretes antioxidáns tulajdonsága is.
Májzsírosodás ellen legjobb gyógyszer a fekete retek, és abból 
is a reteklé-kúra alkalmazása, legalább hat héten keresztül. 
Minden epeműködési rendellenességet gyógyíthatunk vele, 
még az epegyulladást is. Ha epekövünk vagy epehomokunk van, 
segíthet, ha hathetes reteklékúrát kezdünk, de természetesen 
ezt csak orvosi felügyelet mellett tegyük.
Ezenkívül a reteklé sokféle gyógyító hatással rendelkezik, 
többek között stabilizálja a vérnyomást, megelőzi és gyógyítja 
a bőrbetegségeket, az izületi gyulladást, és daganatellenes 
hatása is ismert.

A retekkúra
A retek frissen préselt nedve ismert háziszer: baktérium- és 
gombaölő, nyálkahártya-tisztító, emésztőmirigyeket serkentő, 
epetermelést fokozó, epepangást gátló és hashajtó hatással 
bír. Feloldja a légutakban lerakódott nyálkát, és segíti annak 
kiürülését. A retek nedvét frissen kell elkészíteni (a gumót meg 
kell hámozni, feldarabolni vagy lereszelni, utána kipréselni), 
majd néhány órán át hűvös helyen tárolni, ezalatt jórészt 
elveszíti maró ízét.

Retek mézzel: a torok gyógyítója
Légúti panaszokra mézzel keverve használják. Két módszer is 
van a hatóanyag kinyerésére:
1. Egy nagyobb, szép retekgumót jól megmosunk, kés 
segítségével tölcsér formájú üreget vájjunk a közepébe úgy, 
hogy a levágott gyökérrésznél apró rés maradjon. Bögrére 
vagy szélesebb pohárra állítjuk és mézet töltünk bele. A 
mézzel együtt lassan lecsordogáló lé az igazi orvosság. Amikor 
már teljesen lecsordogált a méz a zöldségből, a keletkezett 
folyadékot igyuk meg.
2. A félbevágott retek alján talpat vágunk, majd közepét 
kivájjuk és mézet töltünk bele. Fóliával alaposan becsomagoljuk 
és 24 órára a hűtőszekrénybe állítjuk. Ezalatt az idő alatt a méz 
átveszi a retek ízét és vitamintartalmát, melyet az üregből 
fogyasszunk el. Ezután egy kicsit mélyíthetünk az üregen és 
újabb adag mézet tölthetünk bele.
Gyomorhurut és gyomorfekély esetén, továbbá epeutak 
elzáródása esetén ne fogyasszunk fekete retket!
Ha valakinek csípős lenne az íze, reszelje le és mossa át egy 
kicsit tiszta vízzel!

A tarlórépa
A tarlórépa (Brassica rapa) 
egy a Brassica nemzetségbe 
tartozó káposztaféle. A fajon 
belül több haszonnövényt is 
megkülönböztetünk, ilyenek 
például a kínai kel, a vízitorma 
vagy a réparepce. 
A Földközi-tenger vidékéről 
származik. Régi kultúrnövény, 

sokáig népeledel volt. Bőtermő, 3-7 kg/m2 gyökértermést ad. 
10-11% szárazanyagot, 2-3% fehérjét, 5,5-7,2% szénhidrátot, 
továbbá C-, A-, B1-, B2-, PP-vitamint, ezenkívül ásványi 
anyagokat (Ca, P, Fe), íz-, aromaanyagokat, mustárolajat (ettől 
származik esetleges csípős íze) tartalmaz. Főzelékként, rántva, 
nyers salátaként, savanyúságként, szárítva és retek helyett 
fogyaszthatjuk. A téli, kora tavaszi hiányidőszakban friss 
vitaminforrás. Kímélő ételnek is kiváló.
Íze kicsit édeskésebb, nem annyira erős, csípős.

A karórépa
A karórépa valójában a káposztarepce megvastagodott 
gyökerű változatának neve, (Brassica napus rapifera). Alakja 
lehet lapított, hosszúkás és gömbölyded, belseje fehér vagy 
sárga. Kialakulási helye éppen nem pontosítható, hiszen a B. 
campestris mind a mediterrán térségben, mind a Közel-Keleten, 
sőt Közép-Ázsiában (Afganisztánban, Iránban, Pakisztánban) is 
őshonos. Létrejöttének ideje nem ismeretes. 
A karórépa nem csípős, mint, a fekete retek, viszont rostosabb, 
tömöttebb. Belereszelhetjük salátákba, úgy mint a fekete 
retket vagy a tarlórépát, de számítsunk arra, hogy kicsit jobban 
igénybe veszi majd a rágóizmokat. Gyönyörű sárga színével 
és szép erezetével nagyon vékony szeletekre vágva bármely 
saláta dísze lehet.
Ha nem nyersen fogyasztjuk, használhatjuk akár a krumpli, 
akár a fehér répa helyett. Levesbe zöldségnek vagy pürének, 
főzelékként is nagyon finom, de én grillezve vagy épp csak egy 
csöppnyi olajon sütőben megsütve szeretem a legjobban.

SGE

Téli vitaminforrások 
fekete retek, tarló- és karórépa



21. oldal

A téli ónos esős, sunyin síkos utakon elég egy rossz 
mozdulat, egy rossz lépés, és máris kész a baj: zúzódás, 
rándulás, ficam vagy legrosszabb esetben törés a vége, és 
mehetünk a kórházba (persze vannak, akiket vinni kell).

A legtöbb sebészeti szakrendelésre nem szükséges beutaló, 
ha megtörtént a baj, a kartonozónál történt jelentkezés után 
már várhatunk is a sebész szakemberre. Ő kifaggat, hogyan, 
milyen körülmények között történt a baleset. Utána alaposan 
megvizsgál és elküld a röntgenbe, hogy megállapíthassa, hogy 
a végtagsérülés töréssel (fractura), vagy az ízületet, lágyrészeket 
érintő sérülésekkel - zúzódás (contusio), rándulás (distorsio) 
vagy ficam (luxatio) - járt-e. A legtöbb esetben a végtag 
rögzítése is szükségessé válik. Ha bármely testrészünk eltörik, 
az első tünetek között "szerepel", hogy a sérült végtag mozgása 
beszűkül, funkciója a töredékére csökken, vagy ki is esik. A 
törött végtagnál általában vérömleny, duzzanat alakul ki, ezért 
a kéz sérülése esetén az ékszereket, órát le kell venni a sérült 
végtagról. Ha ezt elmulasztjuk, később csak nehézségek árán 
tudunk megszabadulni "értékeinktől". A törésről "árulkodhat" 
még a lüktető fájdalom, végtagrövidülés, a végtagok kóros 
ízületi helyzete. Az ízületi és lágyrész sérülései közé tartozik 
a ficam, ami azt jelenti, hogy az ízületi vápát elhagyja a csont 
fejrésze, vagyis a csont "kiugrik" a tokból, és nem tér oda vissza. 
Ez a sérülés akár szabad szemmel is könnyen megállapítható. 
A végtagok rándulása esetén a csont feje mindvégig az 
ízületi vápában marad, de az ízületi szalagok megnyúlnak, 
megsérülnek.

Tél

Minden évszaknak megvan a jellemző veszélye. Télen a csúszós 
utak, járdák jelentenek komoly gondot a gyalogosoknak, de a 
téli sportok szerelmeseit is fenyegetik a sérülések. Évente több 
ezren törnek kezet, térdet, kulcscsontot síelés, korcsolyázás, 
szánkózás közben.

A gipsz ma már nem gipsz

Régen az eltört végtagokat nem tudták begipszelni, hisz akkor 
még nem létezett ez a gyorsan szilárduló anyag. Botokkal, 
faágakkal rögzítették a sérült végtagokat, mint ahogy az a 
legtöbb indián-, vagy kalandfilmben látható is. A rögzítő sín 
volt a gipszrögzítés "őse", majd ezt felváltották a több kilós, 
ormótlan, majd később az egyre könnyebbé váló gipszek. 
Ezek jelentették a sérültek számára a "gyógyírt". Töréseknél, 
ínsérüléseknél ma a gipszelés helyett egyre inkább speciális 
rögzítőt használnak. Ezek a tépőzáras rögzítők - gyógyászati 
segédeszközök -, melyeket receptre ír fel a szakorvos és a 
forgalmazóknál vagy a gyógyszertárakban lehet kiváltani, 
kiválóan alkalmasak a különböző ízületek stabil rögzítésére. A 
hazai piacon a következő típusú segédeszközök találhatók meg, 
amelyek a gipszet "helyettesítik": térdrögzítők, bokarögzítők, 
kulcscsont-, váll- és könyökrögzítők, csuklórögzítők, 
nyakrögzítők, de gyártanak már tépőzáras sérvkötőket és 
várandósoknak medenceszorító övet is. Ezek a segédeszközök 
rugalmas gumírozott anyagból készülnek, több helyen betéttel 
ellátva, amelyekbe fém- vagy műanyag rögzítők csúsztathatók. 
Ha a rögzítő tartozékokat eltávolítjuk a segédeszközből, ki is 
mosható langyos, mosószeres vízben.

A tépőzáras "gipszeknek" nagy előnye, hogy alatta nem 
izzad, sebesedik a bőr, sokkal könnyebb és kényelmesebb a 
viselete a beteg számára. A tépőzáras segédeszköz azáltal is 
meggyorsíthatja a gyógyulási folyamatot, hogy viszonylag 
könnyen eltávolítható, így a sérült végtagot bekenheti a beteg 
gyógyulást elősegítő krémekkel, majd ismét visszahelyezheti 
a rögzítést. A sérült végtag nyugalmi állapotának fenntartása 
előfeltétele a gyors gyógyulási folyamatnak. Ezért a rögzítő 
kötést ne távolítsuk el indokolatlanul és főleg ne hosszabb 
időre, csak tisztálkodáshoz vagy a krémmel történő kezeléshez. 
Otthon és alvás alatt is folyamatosan használjuk, mert alvás 
közben az ember nem figyel oda tudatosan a mozgására, és 
óhatatlanul is "rásérülhet". A csonttörés gyógyulási ideje függ - 
többek között - a törés típusától és az egyéni gyógyhajlamtól. A 
gyógyulás heteket, hónapokat vehet igénybe, és ezt követően 
sokszor még hónapokig tartó gyógytornára, rehabilitációra van 
szükség.

Mit tegyünk, ha baleset ér?

Ha végtagsérülés ér minket, az első és legfontosabb, hogy 
nyugalmi állapotba, stabil helyzetbe rögzítsük a végtagot. Ezt 
követően ne erőltessük, és ne próbálgassuk, mert az csak árthat. 
Ha van nálunk rugalmas pólya (fásli), rögzítsük azzal, vagy sállal, 
egyéb ruhadarabbal is megtehetjük mindezt. Ha elérhető 
távolságban tudunk jeget szerezni, hűtsük a sérült testrészt, de 
megteszi a hideg vizes ruhadarab is. Amilyen gyorsan tudunk, 
menjünk el a szakrendelésre, ahol megkapjuk a szakszerű 
ellátást. Ha képtelenek vagyunk a helyzetváltoztatásra, hívjunk 
segítséget.

Csonttörések

A végtagokat érintő sérülések közül az egyik legsúlyosabb a 
csonttörés. A csonttörés nemcsak a csontszövet, de a csontot 
borító csonthártya, a környező erek és idegek sérülésével, az 
izmok bevérzésével és duzzanatával is jár. A csonttöréseknek 
négy jellegzetes formáját különböztetjük meg. A traumás 
törések egyszeri, hirtelen ható, a csont rugalmasságát 
kimerítő erőbehatásra jönnek létre. A patológiás töréshez 
nincs szükség különösebb erőbehatásra, a csont valamely 
társbetegség következtében meggyengül, elvékonyodik, 
és a törés ezen a kóros csontszerkezeten gyakran "spontán" 
következik be. Ez előfordulhat csontritkulásban, rosszindulatú 
daganatos megbetegedésben, hormonális betegségekben, 
illetve besugárzáskor vagy immunhiányos állapotban. A 
csontállomány elvékonyodása esetén fenyegető törésről 
beszélünk: ez az állapot igen gyakran vezet patológiás töréshez. 
A fáradásos törés akkor jön létre, amikor a csontfelszínre 
erőltetett hajlító, nyíró vagy húzóerők irányulnak, rendkívül 
hosszú ideig. A zöldgally-törés típusos sérülés a gyermekek 
hosszú csöves csontján.

A csonttörés gyógyulásának alapvető feltétele a csontszövet 
regenerációs képessége, amely szoros kapcsolatban áll a 
csontnak és környékének jó vérellátásával és az érintett rész 
szöveti nyugalmával.

Ezt tegye, ha elesett a hóban!
TÖRÉS, ZÚZÓDÁS, RÁNDULÁS, FICAM
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Január 18-án, pénteken 
16 órától Zenés műsor az 
ENÉKE szervezésében. Km: 
a CSEMADOK Hangulat 
Zenekara

Január 19-én, szombaton 
8-12-ig BOLHAPIAC

Február elején lesz egy 
kiállítás a sclerosis multiplex-
szel kapcsolatban, később 
pontosítunk

Február 2-án, szombaton 
8-12-ig BOLHAPIAC

Február 14-én, csütörtökön 
16 órakor Dorottya - 
Csokonai Vitéz Mihály 
furcsa vitézi versezetének 
feldolgozása a Csavar Színház 
előadásában

Február 16-án, szombaton 
8-12-ig BOLHAPIAC

Február 22-én, pénteken 
17 órakor Bugyács Sándor 
párkányi festő kiállításának 
megnyitója (megtekinthető: 
megtekinthető március 8-ig)

Február 28-án, csütörtökön 
19 órakor Louis Armstrong 
show műsor Dervalics 
Róberttel, Vastag Tamással 
és Swing Zenekarukkal 
Vidám zenés időutazás 
Louis Armstrongtól Frank 
Sinatraig a 20-as, 30-as évek 
Amerikájába.
Belépőjegy: elővételben 1.500 
Ft, a helyszínen 2.000 Ft

Az esztergomi Művelődési 
Házban működő szakkörök, 
klubok, csoportok, valamint 
az ide bejegyzett egyesületek 

Ars Musica Kamarakórus 
kedden 19-21 óráig

Art Fotóstúdió kedden 17 
órától

Balett óvodásoknak és 
kis-iskolásoknak hétfőn 16 
órától, vezeti: Holubné Kogler 
Katalin balettmester

Bridzsklub hétfőn 16.30 
órától

Cukorbetegek klubja
minden hónap utolsó 
csütörtökén 14.30 órától,

vezeti: Koller Ferencné

Esztergomi Klubszínpad 
hétfőn és szerdán 18 órától,
vezeti: Bakai Ferenc

Éremgyűjtők klubja
csütörtökön 18 órától,
vezeti: Csóka Ferenc

"Fals-hang" Zenei Klub
kedd, szerda, pénteken, 
vezeti: Pintér János

Hallássérültek klubja 
csütörtökön 18 órától,
vezeti: Kovács Ilona

Napút rajziskola hétfőn 15 
órától, vezeti: Ódor Tünde

Hatha jóga szerdán 17-19 
óráig, vezeti: Antal Árpádné

Regiomontanus Csillagászati 
Klub szerdán 18 órától

"TORIL FÉNYE" szerepjáték 
klub vasárnap 15-21 óráig
vezeti: Kalmár Árpád Vilmos

Szabadidő Táncklub
pénteken 18 órától,
szombaton és vasárnap 
15 órától, vezeti: Praszinosz 
Györgyi

Vidám Baráti Társaság 
Szabadidő Táncklub
hétfőn 16 órától,
vezeti: Hegyaljai Ottóné

Nyugdíjasklub kedden 16 
órától

56-os Szövetség minden 
második és harmadik 
csütörtökön 17órától

Carmen Táncegyüttes
szombat-vasárnap

Esztergomi Diákszínpad
pénteken 15 órától,
vezeti: Erősné Vörös Viktória

Alkalmanként:
Magyar-Finn Baráti Társaság
Esztergomi Művészek Céhe
Esztergomi Küllőszaggatók
ÉDÁSZ-nyugdíjasok
Repülő-nyugdíjasok
Malom Művészeti Műhely

FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ, ESZTERGOM-KERTVÁROS 
2509 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 50. Tel.: 555-605 
weblap: fejageza.uw.hu, email:fejageza@gmail.com 

Klubfoglalkozások: 
minden hétfőn 09:30-tól, KEREKÍTŐ 

hétfőn és szerdán 18 órától, Kondi torna 

minden kedden, pénteken 18:45-tól és szombaton16:00 – 
tól, Kempo Karate edzés 

péntekenként 17 órától, Önismereti művészetterápiás 
foglalkozások 

24-én 17 órától, Selyemfonal Képzőművész Kör 

Rendezvények: 
január 17-én 17 órától, Csoportvezetői értekezlet 

Kiállítások 
Állandó: Helytörténeti kiállítás: Féja Géza élete; Esztergom-
kertváros története 
Időszaki: január 31-ig a Selyemfonal Képzőművész Kör 
kiállítása. 

A Féja Filmklub bemutatja január 30-án 19 
órától 
A bőr, amelyben élek (La piel que habito) színes spanyol 
filmdráma, 120 perc, 2011. Rendező: Pedro Almodóvar, 
Szereplő(k): Antonio Banderas (Robert Ledgard), Elena Anaya 
(Vera).

Társintézmény 
Glatz Gyula Szociális Központ Idősek Klubja minden 
hétköznap 8 – 16:00-ig
Tel.: 33/435-908 
idosekklubja@freemail.hu 
Egyéb szolgáltatásaink:
Helischer J. Városi Könyvtár kihelyezett állománya 
Kölcsönzés: hétfő 15:30-16:30 

Civil szervezetek 
Január 8-án 18 órától, Polgárőrök 
Január 9-én 17órától, Kertvárosért Baráti Egyesület 
Január 9-én 17 órától, SKTV 
Január 19-én 9-12-ig, GALAMBÁSZOK 

Egyéb 
Január 15-én 9-13-ig, Termékbemutató 
Január 16-án 9-13-ig, Termékbemutató 
Január 18-án 13-17-ig, Vásár 
Január 21-én 10-15-ig, Termékbemutató 
Január 24-én 9-12-ig, Vásár 
Január 31-én 9-12-ig, Vásár 

Az Esztergomi Művelődési Ház 
január-február havi műsorai 

Féja Géza Közösségi Ház 
Január havi műsora
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Az Esztergomi Pézsa Tibor Városi Sportcsarnok 
hagyományosan a két ünnep között rendezi meg az 
intézmény egykori legendás vezetőjéről elnevezett 
focitornáját.

Rozgonyi Miklós még ma is csak 66 éves lenne, hihetetlen, de 10 
éve már, hogy elragadta a legyőzhetetlen gyilkos kór. Halálával 
hihetetlen nagy űrt hagyott maga mögött, hiszen a város 
sportéletének meghatározó alakja volt Ő, számos rendezvény 
fűződik a nevéhez.

Mindig nagy az érdeklődés a ROZI Kupára, idén sem volt ez 
másként. Sőt! Rekordot döntött a benevezett csapatok száma, 
hiszen 12 csapat jelezte indulási szándékát az 1 napos tornára. 
Több csapat lemaradt, mert későn neveztek be. A Sportcsarnok 
munkatársainak nagy segítséget jelentett a szervezésben ifj. 
Rozgonyi Miklós, aki az ünnepeket itthon töltötte (USA-ban 
él) és a szokásos anyagi támogatáson túl a szervezésből is 
alaposan kivette a részét.

December 30-án vasárnap megtelt a Csarnok! Ilyen már régen 
volt, hogy nagyon sok szurkoló jön el egy felnőtt rendezvényre. 
Rozgonyi Miklós számos régi barátja, tisztelője volt jelen, 
többségük évek óta nem volt a Csariban. Talán halálának 
10 éves évfordulója vagy a jó szervezőmunka, illetve fiának 
jelenléte miatt volt ez a nagy érdeklődés. Persze az ok nem is 
számít nagyon, a lényeg, hogy sokan voltak.

A benevezett 12 csapatot a szervezők 2 x 6-os csoportba 
sorsolták be. A selejtezőkön a csoportokon belül körmérkőzések 
voltak és az első 2 – 2 csapat jutott be a keresztbejátszásba.

Túl nagy meglepetés nem volt, elmondható, hogy a legjobb 
teljesítményt nyújtó négy csapat jutott tovább. A FORTUNA 
és a FALÁB teljes egészében fiatalokból állt, persze mind aktív 
játékosok valamelyik környékbeli csapatban.

A VASAS ÖREGFIÚK inkább a régi legendás játékosok fiai léptek 
pályára, persze jelen voltak a régiek közül is jó páran. Még olyan 
is volt aki játszott is pár percet.

A MANÓ ABC erős gárdával érkezett, hiszen a csapatot dorogi 
ifi illetve felnőtt játékosok alkották. Nem véletlenül meneteltek 
veretlenül a döntőig.

 A keresztbejátszás során a MANÓ ABC 3 – 0-ra az esztergomi 
fiatalokból álló FORTUNÁT, majd a VASAS ÖREGFIÚK 
büntetőkkel jutott túl a FALÁB csapatán. Így létrejött a sokak 
által várt álomdöntő.

Az elődöntőben a fiatalok csatáját a FALÁB nyerte, megszerezve 
a 3. helyet.

A döntőben a két legjobb csapat találkozott, de a MANÓ 
magabiztosan verte a végére elfáradó VASAS ÖREGFIÚK 
csapatát és méltán nyerte meg a IX. ROZI KUPÁT.

Az eredményhirdetésen Osvald Zsoltnak segített a díjak 
átadásában Pál György igazgató, ifj. Rozgonyi Miklós és 
Somogyi Mihály egykori sportszervező.
Osvald Zsolt főszervező a díjátadáson méltatta Rozgonyi Miklós 
életútját, munkásságát. Megköszönte ifj. Rozgonyi Miklósnak 
a szervezésben nyújtott segítségét. Kiemelte azt, hogy sok, 

nagyon fiatal nevez be rendszeresen a teremtornákra, így 
biztosítva látszik a város amatőr sportélete. A Sportcsarnok 
munkatársai naponta azon munkálkodnak, hogy Rozgonyi 
Miklós örökségét továbbvigyék.

Végeredmény

1. MANÓ ABC (DOROG)     
2. VASAS ÖREGFIÚK (ESZTERGOM)   
3. FALÁB (DOROG)     
4. FORTUNA (ESZTERGOM)    

Legjobb mezőnyjátékos: Zöld Zoltán (VASAS ÖREGFIÚK)
Legjobb kapus : Kurucz Dávid (MANÓ ABC)

IX. ROZI KUPA

Rozgonyi Miklós
(1946 – 2002)

1946. november 13-án szüle- 
tett Dorogon, ahol megis- 
merkedett a labdarúgás alap- 
jaival. 1961-ben ifjúsági vá- 
logatott. 1968-ban Debre-
cenbe igazol, majd 1971-
ben a Tatabánya játékosa 
az NBI-.ben. Közben elvégzi 
a TF sportszervező szakát. 
Aktív játékos pályafutását 
Esztergomban fejezi be 
1980-ban. 1983-tól vezette 
a Városi Sportcsarnokot 
Esztergomban, hihetetlen 
sok rendezvény fűződik a 
nevéhez. 
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