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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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Január táján előfordul, hogy esik a hó. Ezen aztán az illetékes 
közútkezelő mindig annyira meglepődik, mintha a Mikulás hívná 
őket, hogy baj van, lerobbant a szán. Pedig ők felkészülnek.  
Minden évben. Mindenre. Kiéve persze az első hóesésre.

Pedig már az időjárás-előrejelzés is arra szintre jutott, hogy vis-
zonylag nagy pontossággal előre tudnak jelezni 2-3 napra is. Mi  
akkor ebben a meglepetés? Miért kell mindig másolni az előző évek 
sémáit? A rendőrség működik statisztikai alapon, a közútkezelő 
inkább figyelje az előrejelzéseket. Felkészültünk, de vis major van 
– esett 10 centi hó. Mondják azt, hogy nem készültek fel, és kotor-
ják el a havat. 

Az is meglepetésnek számít egyeseknek, hogy egyre kevesebb 
a pénz az önkormányzatoknál. Hosszú évek óta így van ez. Még 
mindig ugyan abban a keretben gondolkodnak a települések, 
előremutató dolgok nem nagyon látszanak. Túlélésre játszik 
mindenki. Ez sem meglepetés, csak egy idő után egyre nehezebb 
lesz kitörni ebből a körből. Csütörtökön folytatódik az esztergomi 
költségvetés vitája. Új dolgok valószínűleg nem lesznek, új sorok 
nem jelennek majd meg a költségvetésben, folytatódik az eddig 
megszokott rutin.

Meglepetésekkel teli az élet? 

Gyakran igen. Vannak dolgok, amelyekre fel lehet készülni. Nem 
kell mindig a megszokott rutin szerint cselekedni. Ha valaki ra-
gaszkodik hozzá, hogy csak újévben kezd új szokásokat, vagy 
hagy abba régieket, akkor még nem késő elkezdeni. Sőt, soha nem 
késő elkezdeni, valami újat, valami mást csinálni.

GT

Meglepetések
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2013. január 17-én Esztergom 
Város Önkormányzata Képviselő-
testületének ülésén, a napirendi 
pontok megtárgyalása előtt esküt 
tettek a képviselő-testület által 
megválasztott nem képviselő 
bizottsági tagok. 

Bizottságok összetétele

Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi 
Bizottság
Elnöke: Steindl Balázs képviselő
Tagjai: Meggyes Tamás képviselő
Zoltai Dániel képviselő 
Nagy János
Tóth Anna

Közjóléti Bizottság
Elnöke: Németh József képviselő
Tagjai: Ivanov Mihály képviselő
Stámusz Andrea képviselő
Steindl Balázs képviselő 
Bakonyi Gabriella
Klotz Istvánné
Dr. Pák Péter

Kisebbségi Bizottság
Elnöke: Sátmusz Andrea képviselő
Tagjai: Németh József képviselő
Pócsföldi József képviselő 
Sztojka Lajos
Tóth Anna

Városfejlesztési Bizottság
Elnöke: Juhász István képviselő
Tagjai: Ivanov Mihály képviselő
Petróczy Gyula képviselő
Steindl Balázs képviselő 
Németh Zoltán
Környezetvédelmi, Köztisztasági és 
Közrendi Bizottság
Elnöke: Ivanov Mihály képviselő
Tagjai: Petróczy Gyula képviselő
Németh József képviselő 
Bodrogai Sándor
Horváth Zoltán

Oktatási és Ifjúsági Bizottság
Elnöke: Pál György képviselő
Tagjai: Kálmán Sándor képviselő
Bánhidy Vajk képviselő 
Szegő Hedvig
Tücsök Györgyné

Kulturális és Sport Bizottság
Elnöke: Kálmán Sándor képviselő
Tagjai: Bánhidy Vajk képviselő
Pál György képviselő
Juhász István képviselő 
Heckel Zoltán
Magassy Júlia

Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság
Elnöke: Zoltai Dániel képviselő
Tagjai: Pál György képviselő
Pócsföldi József képviselő 
Gyöngyös Antal
Kőszeghy Lajos

Esztergom-Kertváros Településrészi 
Önkormányzata
Elnöke: Pócsföldi József képviselő
Tagjai: Kálmán Sándor képviselő 
Pataki István
Fizel József
Gáspár Attila
Góman János

Testületi ülés
Esküt tettek a megválasztott nem 
képviselő bizottsági tagok

A Magyar Evezős 
Szövetség, Buda-
pesten, a Spor-
tok Székházának 
d í s z t e r m é b e n 
díjátadó gála ke-
retében értékelte 
és díjazta, a 
2012-es évben, a 
nemzetközi és 
világversenyen 

eredményesen szerepelt sportolóit, 
valamint a SportXXI. Programban 
résztvevő versenyzőket, klubokat, 
iskolákat. 

A díjátadón, az Esztergomi Evezősök 
Hajós Egyletének versenyzője, Szlovák 
Bence, az ORV.-n elért  győzelmével a 
férfi serdülő korosztály legjobb egyéni 
versenyzője elismerést vette át Dr. 
Regényi Tamástól, a MESZ. Elnökétől. 

Díjátadó gála a Magyar Evezős 
Szövetségben

grafika print dekor
06 20 9387 659
studtzaszlo@gmail.com

grafika print dekor
06 20 9387 659
studtzaszlo@gmail.com

grafika print dekor
06 20 9387 659
studtzaszlo@gmail.com
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Az esztergomi Neuzer Kft. Kerék-
párgyára jelentős korszerűsítésbe 
fogott: a beruházásokhoz közel 
40 millió forintos uniós és állami 
támogatással látott hozzá.

Neuzer András cégtulajdonos elmondta: 
bővítették a festőüzem kapacitását, 
a végszereldében egy új szerelősort 
állítottak üzembe, így a gyártókapacitásuk 
több, mint egyharmaddal nőtt. 
Minőségellenőrzésre dinamikus 
terhelésvizsgáló berendezéseket 
vásároltak, speciális szállítópályák 
kifejlesztésével korszerűsítették a gyáron 
belüli anyagmozgatást.
Az új, mintegy egy éve átadott, 
az esztergomi ipari parkban lévő 
üzemcsarnokban  a különböző szintek 
között három teherlift készült. Így 
vált belső logisztikai rendszerük 
korszerűvé. Az üzemben gyakorlatilag 
a nagy járműgyártó cégekére hasonlító 
szalagtermelés folyik. 
A cég teljes kapacitáson működve 130 
alkalmazottnak ad munkát, évente 
140 ezer kerékpárt tudnak gyártani. 
Forgalmuk az elmúlt évben elérte a 
négymilliárd forintot. Kizárólag saját 
fejlesztésű és tervezésű kerékpárokat 
gyártanak, termékeit saját hálózatukban 
értékesítik itthon és világszerte egyaránt.

Előretör a Neuzer

A keresztényeknek sürgetően át kell 
érezniük, hogy milyen nagy szükségük 
van az egységre - mondta Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom-budapesti 
érsek a Krisztus-hívők egységéért 
tartott ökumenikus imahét ünnepi 
országos nyitó istentiszteletén 
vasárnap Budapesten, a Fasori 
evangélikus templomban.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa (MEÖT) rendezvényén Erdő 
Péter kiemelte: a keresztényeknél is 
jobban rászorul az egységre a nem hívő 
világ, "korunk és a világ állapota pedig 
megkívánja, hogy újra átérezzük missziós 
küldetésünket, hitünk továbbadásának 
vágyát és örömét".
Ezért is fontos keresztények egysége - 
mondta a bíboros.
Erdő Péter rámutatott: ahogyan az 
emmauszi tanítványok találkoztak 
Jézussal, úgy kell minden idők hívő 
emberének találkoznia a feltámadott 
Jézussal.
A bíboros utalt arra: "a Krisztussal való 
találkozás eredménye az, hogy az ember 
megváltozik. (...) Ezt érezhetjük át mi is, 
mert ha belegondolunk abba, hogy mit 
is jelent az, hogy Jézus tényleg feltámadt, 
akkor (...) el kell mondanunk ezt az 
örömhírt mindenki másnak is, hogy 
a szerint igazítsuk az életünket. Mert 
akkor nincs vége a mi életünknek sem a 
halállal".
Steinbach József, a MEÖT elnöke, 
református püspök kiemelte: az 
ökumenikus imahét üzenete, 
hogy egyenrangú partnerekként 
beszélgessünk egymással. Mint mondta, 
az igazi párbeszéd az, amikor az egyik 
ember figyel a másikra, s az eredményes 
párbeszéd alapja az, hogy "gyorsnak kell 
lenni a hallásra".
Igehirdetésében beszélt arról is, hogy a 
híveknek a hittételeken felülemelkedve 
kell "együtt áldani az Urat, (...) ez Istennek 
tetsző". Együtt kell azt is megvallani, hogy 
Isten az atyja Jézusnak - állapította meg.
A MEÖT elnöke azt mondta, a 
keresztények "együtt emlékeznek az Úr 
hatalmas tetteire, mert a keresztények 
emlékező közösség". Emlékeztetett arra, 
hogy "Isten legnagyobb tette, amit az 
ő egyszülött fiával cselekedett velünk", 
és ezt a gyermekeknek, unokáknak 

tovább kell adni, annak ellenére, hogy 
a keresztény egyházak Európában 
"hagyománytörésben élnek", mert 
"elfelejtették az örömhírt továbbadni".
Az istentisztelet liturgiáját Erdő Péter és 
Steinbach József a MEÖT tagegyházainak 
képviselőivel közösen mutatta be.
Az idei ökumenikus imahét bibliai 
mottója az ószövetségi Mikeás prófétától 
származó idézet: "... mit kíván tőled az Úr!"
Az egyetemes imahét anyagának 
eredeti vázlatát az Indiai Keresztény 
Diákmozgalom készítette az Összindiai 
Katolikus Egyetemi Szövetséggel 
és az Indiai Ökumenikus Tanáccsal 
egyetértésben. A végső szöveget 
az Egyházak Világtanácsának Hit- 
és Egyházszervezet Bizottsága és a 
Keresztény Egységet Előmozdító Pápai 
Tanács által létrehozott nemzetközi 
bizottság tagjai hozták létre.
Az ökumenikus imahetet 1908 óta 
rendezik meg, azon először csak az 
anglikán és a katolikus egyház tagjai 
vettek részt, és kizárólag az egyesült 
államokbeli Graymoorban tartották meg. 
Ma már szerte a világon és Magyarország 
szinte minden településén ökumenikus 
közösségben tartanak istentiszteleteket, 
és imádkoznak a Krisztusban hívők 
egységéért az imahét idején a különböző 
felekezetű gyülekezetek.

MTI

Erdő Péter: át kell érezni, milyen nagy 
szükség van az egységre

Ez úton kérjük a lakosság segítségét 
egy illegális hulladéklerakás ügyében. A 
mellékelt felvételen szereplő ismeretlen 
személyek 2013. január 19-én a Poór 
Antal téren lévő szelektív hulladékgyűjtő 
szigetnél szabálytalanul raktak le 
több zsáknyi szemetet. Közterületen 
tilos szemetet lerakni, ezért az esetet 
jelentettük a közterület-felügyeletnek 
és a rendőrségnek. Kérjük a lakosságot, 
hogy, aki felismeri a felvételen látható 
személyeket, értesítse az Esztergomi 
Köztisztasági Kft-t.

Lebuktak az illegális 
szemetelők

A következő CIVILHETES
2013. február 12-én jelenik meg!



CIVILHETES   2013. JANUÁR 29.

6. oldal 2013. JANUÁR 29.  /  III. ÉVFOLYAM  /  3. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: civilhetes / info@civilhetes.hu

A megyében működő 
hajléktalanszállókon összesen még 
tucatnyi szabad hely van. A legtöbb 
város intézményében már most 
kitehetnék a „megtelt” táblát. Ám, 
ha jönnek a nagy mínuszok, addig 
bővítenek, ameddig csak kell.

Tatabányán az Utcai Szociális 
Segítők Egyesülete, a Szent Erzsébet 
Központ, a Szent Márton Központ 
és a Magyar Vöröskereszt városi 
alapszervezete egymás munkáját 
kiegészítve, összefogással nyújt 
segítséget a rászorulóknak. De számos 
civil szervezet és felekezet is részt vállal a 
megyeszékhely hajléktalan-ellátásában.
A Szent Márton Központban lévő 40 
férőhelyes Hajléktalanok Otthonában 
és a 35 férőhelyes Hajléktalanok 
Átmeneti Szállásán teltház van, a Szent 
Erzsébet Központ 38 férőhelyes Éjjeli 
Menedékhelyén akár 45 fedél nélküli is 
meghúzza magát reggelig. Bacsó Zita 
intézményvezető elmondta, itt mindenkit 
befogadnak, aki kéri. Pályázati forrásból 
minden este meleg teát főznek, a téli 
krízisellátás napjaiban zsíros kenyeret 
adnak a lakóknak. De a Szent Erzsébet 
Központban van a száz adag meleg ételt 
kínáló Népkonyha is.
Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete 
konténerszállót működtet a Táncsics 
Mihály úton.

A Hajléktalanokért Közalapítvány 
pályázatán nyert támogatással speciális 
zsilipszobájuk befogadóképessége 
bővült, így november elejétől 
április végéig már 23 fedél nélkülit 
helyezhetnek el alacsonyküszöbű 
elvárásokat támasztva, vagyis akár 
alkoholos állapotban, tüdőszűrő igazolás 
nélkül, párosával is. Budai Andrea 
intézményvezető arról tájékoztatott, 
hogy létszámot kemény hidegben 30-ra 
bővítik.

Az USZSE emellett teajáratot és krízisautót 
is üzemeltet. Előbbivel városszerte meleg 
teát, kenyeret vagy adományként kapott 
péksüteményt, vitamint osztanak szét 
az egyesület munkatársai, de szükség 
esetére visznek magukkal takarókat, 
meleg ruhát, cipőt, gyertyát, gyógyszert, 
kötszert, konzerveket is. Utóbbi telefonos 
bejelentések nyomán a nap 24 órájában 
a helyszínre siet, hogy segítsen a bajba 
jutottakon.

Tatán a Szociális Alapellátó 
Intézmény nappali melegedője és éjjeli 
menedékhelye az Almási úton működik. 
Húsz férfi és öt női férőhelyét a téli 
krízisellátás időszakára további 15 hellyel 
bővítik.
– Ha ennél is többen kopogtatnak nálunk, 
tartalék matracokat vetünk be, másnap 
pedig helyet keresünk valamelyik közeli 
szállón – árulta el Papp Katalin szociális 
munkás hozzátéve, nagy örömükre 
decemberre az intézmény klubszobával 
gazdagodott és a közösségi helyiséget 
is ki tudták bővíteni. A karácsonyi 
ünnepségüknek már ez volt a helyszíne.

– A krízisélelmezés, gyógyszerellátás 
egyelőre előfinanszírozással, a tavalyi 
forrásokból történik. De már látjuk a 
fényt az alagút végén. Már tudjuk, hogy 
a Hajléktalanok Közalapítványához 
benyújtott pályázatunk sikeres volt – 
számolt be Papp Katalin. Ők is, akár a többi 
ellátóhely, a közalapítványon keresztül 
jutnak a jóra fordítható forrásokhoz.

Esztergomban a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Gondviselés Háza is 
kétféle ellátást nyújt a hajléktalanoknak. 
A 45 férőhelyes nappali melegedőben 
egy-egy téli napon több mint 60 cím 
nélküli is megfordul. Az étkeztetést 
főként pályázati forrásból oldják meg. 
Az éjjeli menedékhely krízisidőszakon 
kívül 30 fedél nélkülit fogad be, télen 40 
férőhelyen 8 nő és 32 férfi számára van 
hely.

– A női rész mindig tele van, a férfiaknál 
két-három szabad hely szokott lenni, 
de ma éjjel például csupán egy matrac 
maradt üresen. Elküldeni senkit nem 
szoktunk, ha kell, még ülőhelyre is 
befogadjuk a rászorulókat – tájékoztatott 
Czifráné Hidas Ágnes intézményvezető.

Az Oroszlányi Szociális Szolgálat 
nappali melegedője 40, éjjeli 
menedékhelye 50 fedél nélkülit tud 
fogadni, ami krízisidőszakban 25 
férőhellyel bővül. Ezen kívül a lakhatást 
támogató programjuknak köszönhetően 
40 rászorulónak – köztük hajléktalan-
ellátás résztvevőinek – jutott fedél a 
feje fölé. A szolgálat a krízisétkeztetés 
mellett kríziskamrát is fenntart: tartós 
élelmiszerekkel segítik a hozzájuk 
fordulókat. Mátics Katalin, az intézmény 
vezetője elmondta, a melegedőben és 
a menedékhelyen senkit nem küldenek 

tovább, aki segítséget kér, azt befogadják.

– Nem számít a teltház. Ha sokan is 
vagyunk, nem csukjuk be a kapukat. 
Bátran jöhet hozzánk, aki a segítségünkre 
szorul, megoldjuk! – fogalmazott Mátics 
Katalin.

Az ideiglenes szálláshelyeket 
megyeszerte a téli krízisidőszak végéig, 
április 31-ig vehetik igénybe a szűkebb 
hazánkban fedél nélkül élők.
Komáromban nemr
égiben csökkentek a férőhelyek (keretes)
A 12 férőhelyes Átmeneti Szállás 2012. 
december 31-ével zárta be kapuit 
Komáromban. Smahu Viktóriától, a 
hajléktalan szálló részlegvezetőjétől 
megtudtuk, a döntést az indokolta, hogy 
éjjeli menedékhelyet és átmeneti szállást, 
mint szakfeladatokat, csak a harmincezres 
lélekszám feletti településeknek kell 
működtetniük. A húszezres Komáromban 
elég, ha nappali melegedő és népkonyha 
működik.

A városvezetők úgy határoztak, hogy 
az éjjeli menedékhelyet továbbra is 
fenntartják, így az január elsejétől 23 
férőhellyel működik. Ebből 10 időszakos, 
minden évben március 31-ig vehető 
igénybe. Utána a városban csupán 
13 éjszakai férőhely marad. A nappali 
melegedőbe 30 fedél nélküli húzódhat 
be, a népkonyhában pedig 50 adag 
meleg ételt főznek. A férőhely csökkenés 
ellenére Komáromban senkit nem 
hagynak a téli utcán.

– Ha nappal érkezik valaki teltház idején, 
megpróbálunk neki másutt helyet találni. 
Az Utcai Szociális Segítők Egyesületének 
krízisautójára mindig számíthatunk. 
Oda szállítják a fedél nélkülit, ahol még 
be tudják őt fogadni – tájékoztatott 
a részlegvezető, hozzátéve, ha éjjel 
érkezik az illető, akkor befogadják a 
menedékhelyen.
– Senki nem marad ellátatlanul – mondta 
Smahu Viktória .

kemma

A hajléktalanszállók többsége már 
megtelt, de bővíthetőek
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A Magyar Kultúra Napja alkalmából a 
kilencven éve született Hopp Ferenc 
egykori dorogi - Bécsi úton található 
- házánál tartottak megemlékezést 
a Dorog Város Barátainak 
Egyesülete és Dorog Város Kulturális 
Közalapítványa. A neves ornitológus 
tevékenységét Dankó József képviselő 
méltatta, kiemelve, hogy rövidesen 
megkezdődik a bányatiszti kaszinó 
épületének teljes rekonstrukciója, 
amelynek „kitüntetett tartalmi eleme" 
a Hopp-gyűjtemény - egyebek mellett 
külföldről kapott diplomák, preparált 
madarak - bemutatása.

Dankó József elevenítette fel Hopp 
Ferenc életútját
A beszédet követően Végh Éva, Dorog 
Város Kulturális Közalapítványának el-
nöke leplezte le a tudós emléktábláját, 
majd Meskó Bánk előadóművész szavalta 
el Petőfi Sándor Három madár című 
költeményét. Végül a tulajdonképpeni 
házigazda, Puksa Ferenc látta vendégül 
a cudar idő ellenére szép számban 
megjelenteket.

Emléktáblát avattak 
Hopp Ferenc 
tiszteletére
DOROG

Az önkormányzat képviselő-testülete 
legutóbbi ülésén elfogadta Dorog 
településképi véleményezési eljárásá- 
ról szóló rendeletét.

Ennek megalkotására azért volt szükség, 
mert a járási rendszer kiépültével, a tör- 
vényi szabályozás értelmében a város 
építéshatósági feladatát Esztergom jegy- 

Véleményeztek és 
döntöttek
DOROG

zője látja el. Ugyanakkor a polgármes- 
ter és a főépítész szakmai álláspontja 
alapján hatósági kontroll gyakorolható 
az építési engedélyhez kötött tevé-
kenységek esetében.
Ezt követően a döntéshozók jóváhagyták 
a tankerület-használati szerződést, és el-
fogadták a nemzetiségi önkormányzatok 
2012. évi beszámolóját, valamint az 
Emberi erőforrás bizottság átruházott 
hatáskörébe tartozó feladatok telje-
sítéséről szóló tájékoztatót. A testület két 
ellenszavazattal arról is határozott, hogy 
a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 
alkalmazotti létszámát február elsejétől 
öt fővel csökkenti.
Ezzel egyben az is egyértelművé vált, 
hogy az intézmény 2013-ban nem ke-
rül át a megyei önkormányzathoz. A 
használaton kívüli, állami tulajdonú, ám 
önkormányzati területen található 
ingatlanokra nem tart igényt a város.

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk 
születésnapja. Kölcsey Ferenc 1823-
ban, immár 190 éve írta meg a verset. 
Erkel Ferenc 1844-ben komponálta 
hozzá azt a zenét, amely azóta is 
Himnuszunk kísérő dallama. Az idei 
városi program a Dorogi Galériában 
kezdődött. Dr. Kovács József Király 
Zsiga-díjas népi iparművész 
kiállításának megnyitójával. 

 

A 2011-es, az alkotó életművét felölelő 
tárlat óta újabb remekek sora került ki a 
keze alól.
Dr. Kovács József Zala megyéből, Kútfejről 
indult a paraszti világ követeként, ahol 
egy kultúra teljességét kapta abban 
a miliőben. Ez a ma zömében látható 
anyag az eltűnő paraszti kultúrát idézi 
meg. A történelem népi szemléletének 
hősi pillanatait, a hit lelkünk mélyéből 
fakadó ősi elragadtatásait. Kovács Lajos 
külön kiemelte a bútorokat, a használati 
tárgyakat, az újrateremtett balladai 
hangnemet, ahogyan Ágnes asszony, 
és a Vörös rébék asszonyait megfaragta. 
k figyelmét hosszú ideig megragadták 

Kiállítás és oboa 
hangverseny 
DOROG

a fából készült csodák: az alkotó és a 
befogadó egymásra talált. A kiállítás 
2013. február 16-ig tekinthető meg.

2013. január 1-jétől – a járási hi-
vatalok működésének beindulásától 
– változások következnek be a pol-
gármesteri hivatal ügyintézésében.

A változások leginkább az okmányirodai, 
a gyámhivatali, egyes segélyezési ügye- 
ket, valamint az építéshatósági ügyin-
tézést érintik.
2013. január 1-jétől a polgármesteri hi-
vatal épületében fog működni a járási 
hivatal egyik kirendeltsége is (a főbe- 
járattól balra, a jelenlegi okmányiro-
dai helyiségekben, és a főbejárattól 
balra lévő földszinti folyosón található 
irodahelyiségekben).
Ezen irodahelyiségekben, de már a 
járási hivatal keretében fog történni az 
okmányirodai ügyintézés, a gyámhivatali 
ügyintézés, valamint további, a járási 
hivatalhoz kerülő ügyek intézése.
Megszűnik a polgármesteri hivatalban 
az építéshatósági ügyintézés. Hiva-
talunkban csupán az ügyek indítására, 
a kérelmek átvételére lesz lehetőség 
(építésügyi szolgáltatási pont lesz 
hivatalunkban).
Építéshatósági ügyekben a tényleges, az 
érdemi ügyintézés, a kérelmek, bead-
ványok elbírálása Esztergom Város Pol-
gármesteri Hivatalában fog történni.
Tekintettel arra, hogy hivatalunk épülete 
ad helyet a járási hivatal kirendeltségének 
is, ezért a hivatalunkban maradó ügyek 
intézésének helye egyes esetekben az 
alábbiak szerint változik meg 2013. 
január 1. napjától Nyergesújfalu Városi 
Polgármesteri Hivatalban:
•	 köztemetés, temetési segély: földszint 

104. iroda
•	 a segélyezési ügyek többsége: 

földszint 106. iroda
•	 civil szervezetekkel kapcsolatos ügyek: 

emelet 206. iroda
•	 ereskedelmi, telepengedélyezési 

ügyek, Nyergesújfalui Hírmondó 
kiadása: emelet 208. iroda

•	 aktív korúak támogatása: emelet 209. 
iroda

•	 ingatlankezelés, ingatlangazdálkodás, 
út- és közmű ügyek: emelet 210. iroda

•	 építésügyi szolgáltatási pont: emelet 
213. iroda

A többi ügytípus intézése változatlan 
helyen történik.

Dr. Szolnoki Imre jegyző

Változások a hivatali 
ügyintézésben
NYERGESÚJFALU
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M. Roland egy machetével ölte meg 
édesanyját és nagyanyját. Ha beszá-
míthatatlannak találják a 21 éves táti 
fiatelembert, megúszhatja a fegyházat. 

Az orvosok most azt próbálják meg ki-
deríteni, hogy beszámítható volt-e a fia-
talember, amikor elkövette szörnyű tettét. 

Több mint kétmillió forint értékű 
marihuánára bukkantak a pén-
zügyőrök egy szerb kocsiban 
Komárom-Esztergom megyében - 
közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) vám- és jövedéki szóvivője 
szombaton az MTI-vel.

Suller György Attila tájékoztatása szerint 
a pénzügyőrök pénteken tartottak 
ellenőrzést a 81-es számú főút Komárom-
Esztergom megyei szakaszán. Egy szerb 
rendszámú személyautó átvizsgálásakor 
egy tartósító fóliával áttekert csomag 
került elő, amelyben zöld színű, 
kábítószergyanús növényi anyag volt.

A NAV-osok értesítették a rendőröket, akik 
a helyszíni szemle során megállapították, 
hogy a csomagban egy kilogramm 
marihuána van, amelynek feketepiaci 
értéke több mint kétmillió forint.

Az ügyben kábítószerrel való visszaélés 
megalapozott gyanúja miatt eljárás 
indult az autóban utazó két szerb férfi 
ellen - közölte a szóvivő.

Milliós drogfogás

Tovább vizsgálják 
a táti családirtó 
elmeállapotát

A börtönben ugyanis nem boldogultak 
ve le, M. Roland hónapok óta egyáltalán 
nem hajlandó megszólalni.

Roland annak idején azt mondta, hogy 
azért esett neki előbb a nagymamának, 
majd az édesanyjának a bozótvágóval, 
mert összeveszett velük: nem ment át 
a pótérettségin, és a nyelvtanfolyamra 
kapott pénzt is zsebre vágta, és az egész 
gyilkosság olyannak tűnt számára, mint 
egy álom. Pestre vonatozott, és a moziban 
többször egymás után megnézte a 
Kaptár című film legújabb részét, ezután 
már nem is tűnt számára valóságosnak a 
vérfürdő.

A Blikk információi szerint Rolandot 
pszichológus kezelte, abban bízva, hogy 
neki sikerül szóra bírnia. Végül úgy 
látták, hogy legjobb, ha az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe 
szállítják, most ennek eredményét várják.
A mostani vizsgálatok tétje óriási. Ha 
beszámíthatatlannak találják M. Rolan-
dot, akkor megússza a fegyházat, hi- 
szen kényszergyógykezelésre kell men- 
nie. Persze az se mindegy, hogy ha be-
számíthatónak találják, akkor milyen fok- 
ban. Ez ugyanis súlyos évekkel csök- 
kentheti büntetését. A kettős gyil-
kosságért akár életfogytiglan is ülhetne 
a rácsok mögött, ha azonban súlyos 
pszichés problémát diagnosztizálnak 
nála, húsz év alatt is megúszhatja családja 
kiirtását.

Az Európai Betegségmegelőzési 
és Járványügyi Központ (ECDC) 
jelentése szerint 2013. első hetében 
már 16 ország jelentette, hogy az 
influenzaszerű tünetekkel orvoshoz 
fordulók száma emelkedett, s 10 
európai ország számolt be földrajzilag 
kiterjedt influenzajárványról.

Magyarországon 2013. második hetében 
több mint 50 %-al nőtt az influenzaszerű 
tünetekkel orvoshoz fordulók száma, 
eddig a beküldött mintákból 4 esetben 
influenza A(H1N1), 1 influenza A(H3), 
1 influenza B vírus jelenlétét mutatták 
ki. A járványügyi szakemberek néhány 
hét múlva Magyarországon járványos 
megbetegedéseket valószínűsítenek.
A térítésmentes védőoltások a 
háziorvosoknál még rendelkezésre állnak, 
a védettség kb. 2 hét múlva fejlődik ki. A 
fokozott kockázati csoportokba tartozók 
vehetik ezt igénybe, az oltás felvétele 
egyre sürgetőbb.
Minél többen éljenek e lehetőséggel, 
előzzék meg a betegség kialakulását!

December végére a gazdaságilag aktív 
népességen belül 9,6 százalékosra 
nőtt a nyilvántartott álláskeresők 
aránya .
Pákozdi Szabolcs tájékoztatása 
szerint a mutató egy hónap alatt 
0,9 százalékponttal emelkedett. A 
növekedés hátterében részben az 
áll, hogy nőtt azoknak a száma, akik 
elvesztették munkájukat, miközben 
egy éves időtávon belül jelentősen, 
mintegy 60 százalékkal nőtt a pályakezdő 
munkanélküliek száma. A decemberi 
beáramlás felerősödéséhez leginkább 
a befejeződött közfoglalkoztatási 
programokban résztvevők nyilván-
tartásba való visszatérése járult hozzá. 
A programokból november végén több 
mint 600 fő lépett ki, akiknek nagy része 
rövid időn belül újra álláskeresővé vált.
Az év utolsó napjára 669 betölthető 
állás maradt a munkaügyi központok 
kínálatában, az álláskeresők száma 
14.225 fő volt. A munkaügyi központ 
decemberben 322 embernek tudott állást 
közvetíteni, közülük 246 fő támogatott 
foglalkoztatásba került, a többieket 
normál munkahelyekre vették fel. 

MTI

Terjed az influenza

Emelkedett a 
munkanélküliség 
megyénben!

Az igazgató beszámolt a sajtó kép-
viselőinek az elmúlt év riasztásairól. 
Közel 2800 jelentés érkezett a paranc-
snokságra, amelyből 1700 esetben 
tűzeset miatt riasztották az épp 
szolgálatban lévő állomány, több, 
mint 700 alkalommal pedig műszaki 
mentésre volt szükség.

Az iparbiztonság területén bővített 
hatáskörük, a vasúti és vízi szállítmányok 
ellenőrzése is életbe lépett. Miként a 
jelentésben elhangzott, az új rendszer 
az előbbihez képest sokkal komplex-
ebb gondolkodásmódot kíván. Mindez 
nagyban hozzájárul a szervezet céljához, 
amely szerint a következő esztendőben 
még tökéletesebb szakmai munkáról szá-
molhatnak be.
Ezután Czomba Péter együttműködési 
megállapodást írt alá a Magyar Bányá-
szati és Földtani Hivatal Budapesti Bá-
nyakapitányával.

Jól vizsgázott a 
katasztrófavédelem 
új rendszere
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A Komárom-Esz-
tergom Megyei 
Keres-kedelmi 
és Iparkamara 
(KEMKIK) az or- 
szágban első-
ként ingyenesen 
h o z z á f é r h e t ő 
módon lehetővé 

teszi tagjainak  az elektronikus számlák 
fogadását - jelentette be a szervezet 
elnöke pénteki sajtótájékoztatóján.

Juhász József elmondta, első lépésben a 
KEMKIK regisztrál a rendszerbe, majd a 
fiókfelhasználónak meghívja mindazon 
tagjait, akik érvényes, helyes e-mail 
címmel rendelkeznek. 

A tagság számára az elektronikus 
számlafogadás ingyenes, csak akkor 
merül fel szolgáltatási díj, ha saját 
döntésük alapján elkezdenek a 
rendszerrel más üzleti partnereik 
számára is elektronikusan számlázni, 
vagy egyéb szolgáltatásokat igénybe 
venni. Az intézkedés 16 ezer kamarai 
tagot érinthet.

Zoltai Dániel, a KEMKIK titkára ismertette, 
hogy már most elkezdik használni a 
rendszert és a 2013-as tagdíjakról a 
számlát már elektronikus számlaként 
küldik ki, a tagság így biztosan értesül az 
új lehetőségről.

A regisztrációhoz szükséges leveleket is 
az új rendszer segítségével továbbítják az 
Elektronikus Posta Központon keresztül. 
Ez a szolgáltatás a rendszeren keresztül 
minden kamarai tag számára elérhető 
lehet. A vállalkozások elektronikus 
úton küldhetnek nagyszámú levelet 
az Elektronikus Posta Központba, ahol 
kinyomtatják, borítékolják és kézbesítik a 
küldeményeket.

A felhasználók számára az elektronikus 
számlázás nem helyhez kötött, 
bárhonnan elérhető, a vállalatvezetők, 
tulajdonosok akár levelezésükön 
keresztül is elérhetik a rendszert, amely 
mobil eszközökről, okostelefonokról is 
működik.

Elektronikus 
számlázási rendszert 
kínál tagjainak a 
KEMKIK Szombaton kezdődött a Szent 

István Magyar Szalézi Tartomány 
centenáriumi éve, amelyet 
magyarországi letelepedésük 100. 
évfordulója alkalmából tartanak. A 
nyitóünnepség alkalmából szentmisét 
mutat be Erdő Péter bíboros, 
prímás, a centenárium fővédnöke a 
budapesti Szent István-bazilikában, 
ahol a díszvendég Adriano Bregolin 
rendfőnöki vikárius lesz - közölte a 
szerzetesrend szerdán az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a szertartás előtt 
a Szalézi Ifjúsági Mozgalom fogadja 
a Kazincbarcikáról érkező Szalézi 
Expresszt, amely egy jubileumi grafikát 
tartalmazó molinót szállít. Ezt követően 
gyalogosan vonulnak a Bajcsy-Zsilinszky 
úton a bazilikáig. Az épület előtti téren 
a szentmise után flashmobot mutatnak 
be a kazincbarcikai fiatalok, ennek 
során megjelenítik a százéves szalézi 
letelepedés jubileumi logóját.
Ezután a budai Várban, a Budapesti 
Történeti Múzeumban ünnepi műsort 
tartanak. Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti érsek és Ábrahám 
Béla magyarországi tartományfőnök 
megnyitja a rend történetéről szóló, A 
jókedv rendje – Szaléziak című kiállítást, 
Adriano Bregolin és Völner Pál államtitkár, 
az esemény védnöke pedig köszöntőt 
mond, majd átadják a Don Bosco- és a 
Savio Domonkos-díjakat 
Szombat délután a szalézi iskolák műsora 
következik, ennek keretében egyebek 
mellett kórus és néptánccsoport lép fel, 
és színdarabot is bemutatnak a szaléziak 
magyarországi letelepedéséről.
B. Varga Judit történész-muzeológus, 
a kiállítás rendezője korábban az MTI-
nek elmondta: a húsvét vasárnapig, 
március 31-ig nyitva tartó tárlat igyekszik 
visszaadni a szerzetesrend vidám 
szemléletét, valamint bemutatja annak 
lelkigondozói és oktatói tevékenységét. 
    Tájékoztatása szerint a kétrészes kiállítás 
első felében megtekinthetik a látogatók 
az 1913-tól 1948-ig, illetve 1950-ig 
egyre gyarapodó rendhez kapcsolódó 
tárgyakat, például a péliföldszentkereszti 
kegyhelyük monstranciáját (úrmutatóját), 
és látható lesz a rend alapítójának, Bosco 
Szent Jánosnak egy csontereklyéje is. 
A történész hozzátette: a tárlat 
második része az egyházi iskolák 1948-
as államosítása, valamint az 1950-
es rendfeloszlatás utáni időszakot 

szemlélteti. Utóbbi részlegben látható 
Sándor Istvánnak, az 1953-ban kivégzett 
szalézi szerzetesnek néhány személyes 
tárgya - levelei, bicskája és túrabotja 
-, valamint Ádám László, az akkori 
tartományfőnök kenyérbélből készített 
rózsafüzére, amelyet a börtönben 
használt. A kiállításon a kommunizmus 
éveit - amikor számos szalézi az ország 
elhagyására kényszerült, sokakat 
pedig letartóztattak közülük - a péli-
földszentkereszti templom tetejéről 
tavaly lekerült, mintegy kétméteres 
rozsdás kereszt jelképezi. 
A gyűjteményt elviszik Veszprémbe is, 
ahol az az érseki turisztikai központban 
lesz látható április 19-től augusztus 
végéig.
A centenáriumi év központi mondata: 
"Van, akit érdekel, ami benned rejlik". A 
szerzetesrend a Terror Háza Múzeummal 
együttműködve a kommunizmus 
áldozatainak emléknapjához kapcso-
lódóan február 22-én Sándor István 
rendtársukra emlékezik, akinek a 
boldoggá avatási folyamata előrehaladott 
állapotban van. Sándor Istvánról 
játékfilmes elemekkel gazdagított rövid 
dokumentumfilm is készül, Dér András 
rendezésében.
Május 17-26. között Magyarországra 
hozzák a rendalapító ereklyéjét, amelyet 
a szalézi rendházakon és intézményeken 
kívül több helyre is elvisznek majd, fáklyás 
felvonulást is tartanak az ereklyével 
a Szent István-bazilikától Óbudára, a 
szalézi tartományfőnökségre. (Ez az 
ereklye nem azonos a budavári kiállítás 
darabjával.) Október 18-20. között a 
szalézi rendfőnök, Pascual Chávez is 
ellátogat Magyarországra.

Szombaton kezdődik a szalézi 
szerzetesrend centenáriumi éve
NYERGESÚJFALU
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Az állam akarja az e-útdíj rendszert megépíteni, mert a 
tender nyertese visszalépett, miután megzsarolták az 
alvállalkozóját. Kár, hogy egy nagy és új dolog felépítését 
célzó projektet a magyar államigazgatás képtelen önállóan 
megvalósítani. (Fotó: MTI)

Egyetértünk Orbán Viktorral: a miniszterelnök szerint a magyar 
államnak rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy adott 
esetben le tudjon egy, az e-útdíj bevezetéséhez hasonló 
projektet bonyolítani. Azt azonban nem gondoljuk, hogy 
mindez meg fog valósulni pusztán attól, mert szerinte ennek 
így kellene lennie.

Furcsa történet

Amint arról sokan és bőven írtak, pár nappal ezelőtt visszalépett 
az elektronikus útdíjszedési rendszer teljes körű bevezetésére 
és megvalósítására kiírt tender nyertese. Már maga ez a 
történet is nagyon furcsának tűnik: a későbbi nyertes Getronics 
Zrt. több mint tízmilliárd forinttal alacsonyabb árajánlatot 
adott be, mint a második helyezett pályázó. Amikor azonban 
már a szerződéskötésre került volna sor, a győztes visszalépett 
és arra hivatkozott, hogy egy kulcsfontosságú alvállalkozóját 
megfenyegették.

Ezek után a kormánynak két választási lehetősége maradt: vagy 
új pályázatot ír ki és ezzel hónapokkal csúsztatja a költségvetés 
szempontjából igen fontos többletbevételeket ígérő e-útdíj 
bevezetését, vagy azt mondja, hogy a munkát elvégzi házon 
belül. Az utóbbi történt. Mindez persze szinte üvölti a kérdést, 
hogy akkor mégis miért volt szükség az eredeti pályázatra?

Az állam saját hatáskörében valósítja meg az elektronikus 
útdíjszedési rendszert – jelentette be a kabinet döntését Orbán 
Viktor miniszterelnök szerdán Vásárosnaményban, a kihelyezett 
kormányülés után. A miniszterelnök azt mondta, két lehetőségük 

volt: vagy újabb tendert írnak ki – mint az Index megírta, ez azt 
jelentette volna, hogy legkorábban decemberben indulhatott 
volna el az elektronikus díjfizetés –, vagy az állami megvalósítást 
választják; végül az utóbbi mellett döntöttek.

Hogy miért, arról azt mondta: „köszönjük szépen, nagyon jót 
szórakoztunk, jó mulatság volt, kiírtuk a pályázatot, beadták 
a cégek, elbíráltuk, szerződni akartunk, aztán nem írták alá. 
Még egyszer ezt a kabarét nem adjuk elő". Álláspontja szerint az 
államnak igenis rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy ha be 
akar vezetni egy használatarányos újdíjat, akkor azt mindenfajta 
külső segítség nélkül meg tudja oldani.

Orbán: Majd mi kiépítjük az e-útdíj-rendszert (Index)

Ez a legnyilvánvalóbb kérdés, de nem a legfontosabb.

Mit valósított meg a magyar államigazgatás 
eddig?

A kulcskérdés ugyanis az, hogy képes-e egyáltalán egy ilyen 
projekt megvalósítására a magyar államigazgatás. Mert 
ugyebár az elmúlt három évből nem igazán tudunk felidézni 
olyan esetet, amikor egy nagy és új dolog felépítését célzó 
projektet az államigazgatás önállóan tudott volna megoldani. 
Rombolásban hosszú a lista, de ahhoz nem is kell több, mint egy-
két előző éjszaka benyújtott, félreérthetően megfogalmazott, 
senki által át nem gondolt törvény. Az ellenkezőjéhez azonban 
teljesen másra lenne szükség.

A negyedik mobilszolgáltató ügyében már próbálkozott a 
kormány valami hasonlóval. Egészen pontosan: immár harmadik 
éve próbálkozik valami hasonlóval. Ha jól értjük a helyzetet, 
rengeteg millió forint elköltése után ott tartunk, hogy nincs 
és könnyen lehet, hogy nem is lesz semmi a projektből. Vagy 
ott van a Nemzeti Eszközkezelő ügye, mely egy év erőlködés 
után gyakorlatilag csendben elhalálozott. De említhetnénk az 
EU-pénzek szétosztását koordináló NFÜ-t, melyet a kormány 
nagy lendülettel alakított át három évvel ezelőtt, hogy aztán 
most ő maga számolja fel. Vagy éppen a külföldi befektetések 
előmozdítását szolgálni hivatott új szervezetet, melynek már a 
nevét sem tudjuk, de legalább az eredményei is látványosan 
jelentéktelenek. És akkor nem is beszéltünk még a MÁV 
átalakításáról vagy a Volán-cégek konszolidációjáról.

Kudarcról szó sem lehet a kampány előtt

A miniszterelnöknek igaza van abban, hogy egy kormánynak 
rendelkeznie kellene azzal a képességgel, hogy ilyen ügyeknek 
legalább a siker távoli esélyével vágjon neki. De akárhogy is 
nézzük, ez a képesség ebből a kormányból teljesen hiányzik. 
Ezért aztán csak egy magyarázatot tudunk arra, hogy miért 
kezeli úgy a kormányfő a helyzetet, mintha csak jobban kellene 
akarni. Nem, nem arról van szó, hogy Orbán Viktor ne tudná, 
hogy az általa irányított rendszernek az e-útdíj bevezetése 
messze túl nagy falat. Sokkal inkább arról, hogy a választási 
kampány előtt nagyjából 8-10 hónappal már a vereség vagy a 
kudarc legkisebb árnyékát sem engedheti kormányára vetülni.

http://velemenyvezer.blog.hu

Tud-e bármit is építeni a Fidesz-kormány?
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Egy kisváros középiskolájában tanítok sok éve. Még soha 
nem éreztem annyira kilátástalannak és megalázónak a 
helyzetünket, mint most. Elkötelezett, a tanítványokért 
áldozatokat is vállaló pedagógusnak tartom magamat és 
kollégáimat, de mostanra rettenetesen belefáradtunk a 
küzdelembe. A mi városunkban évek óta megszokottnak 
számít, hogy a munkánkért a lehető legkevesebb fizetést 
kapjuk, ezen felül pedig semmit : nincs étkezési utalvány 
vagy bármilyen egyéb béren kívüli juttatás.

Megszoktuk azt is, hogy magunknak vesszük a témazáró 
dolgozatok íratásához szükséges fénymásolópapírt, ezzel 
az ötletével tehát számunkra semmi újat nem mondott 
Hoffmann Rózsa asszony. Beletörődtünk, hogy megszűntek a 
szakkörök és sportkörök, kivéve azokat, amiket ingyen tartanak 
kollegáim. Tudomásul vettük, hogy nem vihetjük versenyezni 
a tehetséges tanítványainkat. Nem mintha nem készítenénk 
fel őket ingyen, ahogyan eddig is; nem mintha nem kísérnénk 
el őket a versenyre ingyen (akár az egész hétvégét rááldozva), 
ahogyan eddig is – de most már a nevezési díjakat, az úti- és 
esetleges szállásköltséget is magunknak kellene fizetnünk, ez 
pedig már nem megy.

Mindezt tehát tudomásul vettük. Amit viszont még nem 
sikerült megemésztenünk, az az, hogy a tavalyi évben már a 
kötelezően kifizetendő járandóságunkat sem mindig kaptuk 
meg. A város önkormányzata úgy adott át minket január 1-jével 
az államnak, hogy nem fizették ki például a tavaly május-
júniusi vizsgaidőszakért (érettségi és szakmai vizsgák) járó 
vizsgáztatási díjakat, a teljes 2012- es évre vonatkozó kereset-
kiegészítést (holott ezeket a pénzeket az önkormányzat 
megkapta az államtól); a környékbeli falvakból, városokból 
bejáró pedagógusok munkába járási költségének törvény 
által előírt részét pedig csak augusztusig fizették ki. Mindez 
fejenként több tízezres - esetenként százezres - elmaradást 
jelent.

A város 250 pedagógusának (a bölcsődétől a középiskoláig) 
összesen 17 millió forinttal tartozik az önkormányzat – és 
jelezte, hogy nem is áll szándékában rendezni a tartozást. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ becsületére 
legyen mondva: közlésük szerint nem zárkóznak el attól, 
hogy ezt az önkormányzat által felhalmozott tartozást 
legalább részben kifizessék.  De legyünk türelemmel, hiszen 
előbb az olyan kérdéseket kellene rendezni, mint például az 
intézmények többmilliós közüzemi számla-hátralékai, hiszen 
ha a szolgáltatók kikapcsolják a fűtést meg az áramot, akkor 
úgysem lesz hova dolgozni járnunk.

És hogy miért fáj nekünk annyira, hogy pár tízezerrel tartozik 
nekünk a (volt) munkáltatónk? Azért, mert a fizetésünk 
megalázóan alacsony. Jó lenne, ha a médiában nem csak 
az hangzana el gyakran, hogy a pedagógusok már megint 
béremelést követelnek, hanem az is, hogy konkrétan mennyi 
is az a bér, amit emeltetni szeretnének. Hogy tizenéves 
munkaviszonnyal, (több)diplomásként nettó 100.000 forint 
körül keresünk (ahogy írtam, béren kívüli juttatás nincs.)

Lassan a rezsi meg az alapvető élelmiszerek sem jönnek ki 
ebből az összegből – és bár nagyon divatos a tanárokat meg az 
iskolákat ócsárolni, az az igazság, hogy a pedagógusok túlnyomó 

többsége erőn felül megtesz mindent a tanítványaiért. De 
vajon meddig? Meddig tűrjük el (meddig kell még eltűrnünk), 
hogy sem anyagilag, sem erkölcsileg nem állnak ki mellettünk 
az állítólagos vezetőink, fenntartóink?

Gyerekkoromban az volt a szöveg, hogy „Tanulj, édes fiam, 
különben kukás lesz belőled!” Nos, az utcánkban dolgozó 
kukásoktól úgy tudom, hogy másfélszer annyit keresnek, mint 
én. Lehet, hogy tanulás helyett mégiscsak kukásnak kellett 
volna mennem.

(A levél írója egy dunántúli város iskolájában tanít. Azt kérte, hogy 
nevét és a város nevét semmilyen formában ne tegyük közzé, 
mert "még mindig jobb alulfizetett alkalmazottnak lenni, mint 
munkanélkülinek".)

index

Kukásnak kellett volna mennem
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Hogy milyen folyamatok zajlanak az országos hatókörű 
médiában a baráti cégek közterületi reklámfelületeire 
költött állami tízmilliárdoktól a nyomtatott sajtó 
tulajdonosi szerkezetének befolyásolásán át a rádiós 
(hirdetési) piac közvetett és közvetlen manipulálásáig, az 
nagyjából köztudomású. Ma már az is tudható, kik ezeknek 
a játszmáknak a főszereplői és nyertesei, mint ahogy az sem 
kérdéses, milyen politikai és gazdasági erők állnak például 
a Népszava vagy a Hír Tv mögött. Sokkal kevesebbet lehet 
tudni viszont a helyi médiumokról, noha kutatások szerint 
ezek szerepe egyre nő.

A helyi rádiók például 19 megyéből 13-ban népszerűbbnek 
bizonyultak a 18-49-es korosztály körében, mint a nagy 
országos rádiók. A nyomtatott sajtó fragmentálódásával, illetve 
az országos napilapok fokozatos térvesztésével párhuzamosan 
nő a helyi nyomtatott sajtótermékek szerepe is, és ugyanez 
a tendencia mutatkozik az online hírportálok esetében. A 
médiumok közel tíz százaléka van önkormányzati tulajdonban, 
de ennek a tíz százaléknak a  szerepe – elsősorban a helyi 
véleményklíma alakításában – feltehetően jóval nagyobb, mint 
az a számarányukból következik.

A Mérték Médiaelemző tavaly kérdőíves kutatást (PDF - http://
mertek.eu/sites/default/files/reports/mediavallakozasok.
pdf) végzett vezető beosztású médiamunkások körében. A 
médiamenedzserek válaszai alapján a sajtószadadság második 
legfontosabb feltétele (a médiahatóság politikai függetlensége 
után), hogy ne legyen összefonódás a médiatulajdonosok és 
a politika között. Márpedig a települési hatókörű médiumok 
esetében a városvezetés és a helyi médiumok „közelsége” miatt 
gyakran éppen ez a helyzet, az önkormányzati fenntartású 
médiumok szerkesztőségeinek közvetlen egzisztenciális 
kiszolgáltatottsága pedig végképp illuzórikussá teszi ezen 
orgánumok függetlenségét.

A többé-kevésbé egyformán szervilis önkormányzati újságok, 
honlapok, rádió- és tévécsatornák épp azt demonstrálják, 
milyen az, amikor  közvetlenül a „politika” a médiatulajdonos. 
A helyi hatalomnak való kitettséget, illetve ennek a helyi 
nyilvánosságra gyakorolt hatását leíró adatok  nincsenek: a 
helyi és az önkormányzati tulajdonú médiumok munkatársai 
körében hasonló kutatás nem készült. Ugyanakkor a Mérték 
idézett kutatásában a  megkérdezettek (nem helyi médiában 
dolgozók) 76 százaléka érezte úgy, hogy erős vagy nagyon erős 
a médiára nehezedő gazdasági nyomás.

A helyi hatalom befolyása a közvélekedés irányítására azon-
ban mégsem korlátlan: helyben a helyi ügyekről akármekkorát 
nem lehet hazudni. Ezt bizonyítja például egy székesfehérvári 
helyi demokrácia audit (PDF).  A kutatásban a megkérdezettek 
válaszai a megszokott erős szórást mutatják a politikai 
preferenciák szerint szinte minden kérdésben, legyen szó 
részvételről vagy átláthatóságról. Egyedül a helyi sajtó 
függetlenségét illetően egyöntetűen negatív a  válaszadók 
értékelése: a plusz/mínusz 100 fokú skálán az MSZP-szavazók 
mínusz 51 pontra értékelték a helyi sajtószabadságot, de 
a városvezetéshez egyéb ügyekben lojális Fidesz szavazók 
válaszainak átlagértéke is mínusz 21 pont volt. Van tehát 
remény.

atlatszo.hu

A helység kalapácsa 
helyi oligarchia és vazallusmédia vidéki városokban
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Lesújtó képet fest a magyar gaz-
daságról az IMF hétfőn közzétett or- 
szágértékelése. Komolyan aggódnak 
a gazdaság potenciális növekedése 
miatt, azt mondják, hogy mostantól 
2015-ig nem lesz 3 százalék alatt a 
költségvetési hiány, és az állama-
dósság is beragad a mostani 78 szá-
zalékra. Gazdaságpolitikai irányvál- 
tást sürgetnek. Az NGM annyit közölte: 
rendben lement a konzultáció, Brüsszel 
nagyobb gazdasági növekedést 
szeretne.

Közzétette a Valutaalap a januári ma-
gyarországi tárgyalásai nyomán készített 
országértékelését. Az angol nyelvű do- 
kumentumban többek között megálla-
pítják, hogy gazdaságpolitikai irány-
váltásra van szükség Magyarországon. 
Enélkül nem lehetséges ugyanis a fenn- 
tartható közép távú költségvetési kiiga-
zítás, ami nélkül pedig nem elképzelhető 
a gazdaság növekedése és a gazdaságba 
vetett bizalom.
Az IMF szerint az előttünk álló pe-
riódusban Magyarországnak sürgősen 
kell kezdenie valamit három egymással 
szorosan összefügő problémával. Első-
sorban fenntartható költségvetési kiiga- 
zítás kell, ami az államadósságot is csök- 
kenti, de mindezt úgy, hogy az intéz-
kedések ösztönözzék a befektetést és a 
munkavállalást. Talpra kell állítani a szét- 
zilálódott pénzügyi rendszert, ami biz-
tosíthatná, hogy a megtakarítások hasz- 
nosulhassanak a gazdaságban. Har-
madrészt pedig olyan strukturális re- 
formokra lenne szükség, melyek beve-
zetésével a gazdaság potenciális nö-
vekedési kilátásai javulnak.

Komolyan aggódnak miattunk
A szervezet jelentése szerint nagyon 
sok gazdasági kihívással néz szembe az 
ország. Példaként említik, hogy négy éven 
belül a második recesszióját szenvedi el 
a magyar gazdaság, a fogyasztási és a 
beruházási adatok romló tendenciáról 
árulkodnak, míg a munkanélküliség 
magas szinten ragadt.
Nem csoda, hogy – mint a jelentés 
negyedik pontjából kiderül – komolyan 
aggódik az IMF a magyar gazdaság 
potenciális növekedése miatt. Ezt ma 
nulla közelébe teszik, és középtávon 
is mindössze az 1-1,5 százalékos szint 
elérését várják.
A Valutaalap szakértői megjegyzik, hogy 
a termelékenység nálunk nagyobb 
mértékben csökkent, mint a hozzánk 
hasonló országokban, a versenyképességi  
listán rontottunk, a beruházások szintje 

rekordmélységben van. A foglalkoztatás 
bár javult a kormányzati intézkedéseknek 
köszönhetően, régiós összehasonlításban 
még mindig alacsony.
A konzultációt követően az Európai 
Bizottság is a gazdasági növekedésre he-
lyezte a hangsúlyt. A brüsszeli küldöttség 
azt javasolja, hogy Magyarország 
folytassa a pénzügyi konszolidációt, 
de fordítson nagyobb figyelmet a nö- 
vekedési potenciál erősítésére. Üd-
vözölték a fiskális kiigazításban eddig 
elért eredményeket, de a delegáció 
azt is szorgalmazta, hogy a kormány a 
költségvetési intézkedések minőségére 
is fordítson figyelmet, hogy biztosítható 
legyen a túlzott hiány korrekciójának 
fenntarthatósága – írja az MTI.

Túl ambiciózus a kormány

A jelentés szerint a jelenlegi gaz-
daságpolitika mellett emelkedni fog 
a GDP-arányos költségvetési hiány a 
2013-2015-ös időszakban. A Nemzetközi 
Valutaalap arra számít, hogy már idén 
3,25 százalékos lesz a GDP-arányos 
deficit, vagyis nem tudjuk teljesíteni az 
uniós elvárást (3 százalék alatti hiány), 
és 3 százalék fölött lesz a következő két 
évben is. Elmaradó bevételekkel – például 
az elektronikus útdíj körüli mizériával 
és adóigazgatási okokkal –, valamint 
az emelkedő oktatási kiadásokkal 
magyarázzák az erre az évre a kormány 
által vártnál nagyobb hiányt.
A növekvő hiány miatt az államadósság 
csökkentése is megáll. Az adósság a GDP 
78 százaléka körüli szinten ragadhat, ami 
10 százalékkal magasabb a válság előtti 
szintnél, holott – jegyzi meg a jelentés – 
a magyar kormány óriási erőfeszítéseket 

tett az adósság lefaragására; felidézik 
a 2011-es háromezermilliárdos nyug-
díjállamosítást is.
A hiány és az államadósság IMF által 
várt alakulásán a jelentés szerint egy 
új, növekedésösztönző és fenntartható 
gazdaságpolitika segítene. Megjegyzik, 
hogy miközben az első Széll Kálmán 
terv strukturális reformokon keresztül 
ígérte az állami kiadások konszolidálását, 
azok továbbra is magasak, a régióban 
a legmagasabbak között vannak, amit 
a kormány egyre növekevő mértékben 
próbál a gazdaságot torzító adókkal 
ellensúlyozni. A kiadások átalakításával 
lehetőség nyílna az adórendszer szük-
séges ésszerűsítésére, ami támogatná a 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatását 
és a beruházásokat. 
Az IMF a kiadáscsökkentési lehetőségek 
között sorolja fel a központi kormányzat 
és az önkormányzatok bürokrácia csök-
kentését, az állami közlekedési vállalatok 
átalakítását, a szociális kiadások jobb, 
a rászorulókat célzó felhasználását. 
Szükségesnek tartják a szektorális adók 
fokozatos megszűntetését és a társasági 
adó korszerűsítését, 
Összességében szerintük azt a célt kéne 
kitűzni, hogy a kiadások csökkentésével 
és a torzító hatású adók kivezetésével 
2015-re jóval 2 százalék alá vigyük: ez 
kell ahhoz, hogy egyértelműen csökkenő 
pályára álljon az államadósság.
A szervezet sürgeti a pénzügyi szektor 
megerősítését, a bankok számára nagy 
nehézségeket jelent ez az év. A 
pénzintézetek készpénzállományával 
és tőkéjével nincs baj, de a magas 
adóterhelés és a nem teljesített hitelek, 
valamint a devizahiteleseket mentő 
programok miatt magasak a veszteségeik.

Két hétig voltak itt
Az IMF delegációja január 16-án ér-
kezett Magyarországra, a készülő or-
szágjelentésükhöz, illetve a 2008-as 
hitelprogram utóellenőrzése miatt jöt- 
tek, új hitelről nem volt szó a meg-
beszéléseken.
Irina Ivascsenko, az IMF budapesti 
irodájának vezetője tavaly december 
11-én közölte, hogy az idén január 16. 
és 28. között lesz Magyarországon a 
valutaalap delegációja. A szervezet 
illetékesei legutóbb tavaly nyáron voltak 
Budapesten, júliusban volt a nagyjából 
egy évig húzódó hitelhuzavona egyetlen 
érdemi tárgyalása. Az IMF legutóbb 2012 
januárjában adott ki országjelentést, 
ilyenek 1999 áprilisa óta készülnek

IMF: Irányváltás kell Magyarországon
NGM: Rendben lement a 
tárgyalás

Az IMF jelentésének közzététele után 
a nemzetgazdasági tárca azt közölte: 
rendben lezárult az éves gazdaságpolitikai 
konzultáció az IMF és az EU képviselőivel, 
és megemlítették, hogy a két szervezet 
2011-es és 2012-es prognózisa rosszabb 
volt, mint a tényleges eredmények.
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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
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A hónap névadója Janus (Ianus), a kezdet és a vég istene. 
A régi, tíz hónapot számláló római naptárban még 
nem szerepelt, februárral együtt csak az i. e. 700 körüli 
naptárreform idején jelent meg. A népi kalendárium szerint 
január Boldogasszony vagy Nagyboldogasszony hava – a 
katolikus egyház karácsony nyolcadnapján, január 1-jén 
tartja Szűz Máriának, Jézus anyjának ünnepét.

Az év kezdetét a rómaiak előbb márciustól, majd szeptembertől 
számították. Feltehetően a később bevezetett január 
névadójának, Janusnak, a kezdet istenének köszönhető, 
hogy áttértek a január 1-jei évkezdetre – ettől kezdve a római 
konzulok ezen a napon foglalták el hivatalukat.
A hónap – és az év – első napjához megszámlálhatatlan 
néphagyomány kötődik, amelyek közös vonása, hogy ennek 
a napnak a cselekedetei kihatnak a soron következő év 
történéseire is. Az idők során a szilveszteri és újévi szokások 
jórészt összemosódtak, az évbúcsúztatás és az újesztendő 
köszöntése egyetlen vidám, zajos ünneplésben nyilvánult meg. 
A leginkább élő hagyományok közé tartozik a szilveszteri-újévi 
lencseevés – aki ezt teszi, annak a következő évben nem ürül ki a 
pénztárcája. (Tekinthetjük ezt akár a fogyasztói társadalom és a 
civilizációs környezet hagyomány-szelekciós hatásának is – arra 
például viszonylag kevesen figyelnek, hogy az év első napjának 
hajnalán elsőként mosakodjanak a kútból húzott friss vízben, 
hogy aztán egész évben frissek, egészségesek maradjanak.) 
Vince-napi vesszővágás a hónap jeles napjai közé tartozik 
január 6., Vízkereszt: a karácsonyi ünnepkör vége, egyúttal 
a farsang kezdete. Fontos nap még január 22., Vince napja, 
amit főként szőlőtermő vidékeken tartanak számon, valamint 
január 25., Szent Pálra, azaz Pál apostolra, még pontosabban 
életének fontos eseményére, a „pálfordulásra” emlékező nap.
A januárról szóló népi mondóka útmutató az időjárás 
előrejelzéséhez és a termésjósláshoz:
Pálnak fordulása / Fél tél elmúlása / Piroska napján a fagy / 
Negyven napig el nem hagy. / Ha fénylik a Vince, / Megtelik a 
pince. / A ködös január / Nedves tavasszal jár.
A mondókában szereplőkön kívül az időjós napok közé számít 
Vízkereszt is: ha enyhe az idő, az még nagy hidegeket jelez. 
Január 13., Veronika napja a hagyomány szerint egyben az 
év leghidegebb napja; 17-én „ha esik, Szent Antal elviszi a 
szénát”; a 18-i „fagyveszélyes” Piroska napról a mondóka is 
megemlékezik. Ágnes napja 21-én már a másnapi Vincéhez 
kötődik: „ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince”. 
És természetesen Szent Pál napjának is van időjárási üzenete: 
„Ha fényes Szent Pál, minden termés szépen áll. Ha Pál fordul 
köddel, jószág hullik döggel.”

Naptári ünnepek, nevezetes időpontok, 
melyekhez különböző népszokások kötődnek, 
februárban.

Február 2.- Gyertyaszentelő Boldogasszony 
Ezen a napon (a római katolikus egyház) Szűz Mária 
megtisztulására emlékezik. A templomok körül körmenetet 
tartottak, és közben zsoltárokat énekeltek. Nagyon fontos 
dolog volt a gyertyaszentelés. A szentelt gyertya Krisztus 
jelképe. Úgy tartották a gyertya megvédi a gonosz szellemektől 
a csecsemőket, a betegeket, a halottakat. Nagyobb ünnepeken 
is meggyújtották a szentelt gyertyákat. Ehhez a naphoz 

kapcsolódik az a hiedelem is, miszerint ha ezen a napon kisüt 
a nap, és a medve meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, és 
még negyven napig tart a tél. 

Február 14. - Bálint napja 
Bálint napján ha hideg, száraz az idő, akkor jó lesz a termés. Az 
ország különböző részein más-más hiedelem kötődik ehhez a 
naphoz. 

Február 16. - Julianna napja 
Julianna ókeresztény vértanú volt. Ezen a napon általában esik 
a hó, és ettől az időjárás enyhülését várják. 

Február 19. - Zsuzsanna napja 
Zsuzsannát hamis vád alapján házasságtöréssel vádoltak. 
Ehhez kapcsolódik a "Zsuzsanna-játék", mely többszereplős 
népi játék, és amelyben Zsuzsanna történetét játszák el. A népi 
hiedelem szerint ha ezen a napon megszólal a pacsirta akkor 
közel a tavasz. 

Február 24. Mátyás napja 
Mátyás napján nagyon hideg van. Erre utal a következő népi 
szólás: "Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor 
csinál." 

-SGE-

Mit mond a néphagyomány?
JANUáR – BOLDOGASSzONY hAvA 
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Az idei Bálint-nap legyen szebb, mint az eddigiek. Teremts 
hangulatot erre az estére a következő ajándék ötletekkel.

A Valentin nap nem csupán a fiatal szerelmesek ünnepe. 
Valóban egy kissé erőltetett ünnepnap, amikor minden áruház 
és a média arra késztet bennünket, hogy költekezzünk, pedig 
még ki sem hevertük a karácsonyi kiadásokat és az év végi 
kiárusításokat. A sikeres Valentin napi meglepetés titka az 
egyediség. 
 
Valentin napra ez egyik legegyénibb ajándék a házilag készített 
édesség. A legtöbb süteményt, kekszet valentinossá lehet tenni 
azzal, ha szív alakban sütjük-vágjuk ki, vagy szív motívumokkal 
díszítjük (cukormázzal, színezékkel, cukor darabokkal). 

Maradék anyagokból szívpárnát lehet készíteni. A szívpárnák 
különböző méretben készülhetnek, különböző töltelékkel. A 
tömővatta szép tartást ad, így akár párna is készülhet belőle, 
de szárított levendulával vagy illóolajjal átitatott faforgáccsal 
illatpárna készíthető belőle. Az anyagot színével össze 
kell hajtani, megrajzolni a szív formát, majd kivágni. A szív 
összevarrható a fonákján, de akár a színén is, pelenkaöltéssel. 
Mi ez utóbbit választottuk. Ám mielőtt teljesen körbeérnénk a 
varrással, a szívet a kiválasztott töltelékkel meg kell tölteni, csak 
utána lezárni. A falusi romantika teljes eléréséhez a rongyszívet 
gombokkal, foltokkal, szalagokkal lehet díszíteni. Az illatos 
textilszív használható szekrény illatosítására, de akaszthatjuk a 
hálószoba kilincsére is.

Szinte a legegyszerűbb ötlet, hogy szerelmünk kedvenc filteres 
teáján a gyári filtercímkét saját gyártásúra cseréljük. Színes 
kartonból szimmetrikus szíveket kell kivágni, és a filtercímke 
két oldalára ragasztani. Ha a gyári címke túl nagy lenne, akkor 
kicsit meg kell nyirbálni. A szíveket szerelmes üzenettel vagy 
matricával tovább lehet díszíteni. A Valentin-napi reggelihez 
adja magát, hogy a pirítósból süteményszaggatóval ugyancsak 
szíveket gyártsunk.  

Valentin napi ajándékdoboz: szerelmes üzenet 
365 napra

A Valentin napi ajándékdoboz nagyon jó variáció egy olyan 
ajándékra, amit szinte minden ünnephez kapcsolhatunk, 
lehet szó karácsonyról vagy anyák napjáról vagy szülinapról 
vagy esküvőről, házassági évfordulóról. Minden alkalomra 
nagyszerűen adaptálható, és az egyik legjobb saját készítésű 
ajándék, amit kortól és nemtől függetlenül bárkinek adhatunk 
(persze ismerni kell hozzá a megajándékozottat!). Na de mi is ez 
az ajándékdoboz?

A lényeg, hogy végy egy dobozt és csomagold be piros papírba. 
Díszítheted egyéb Valentin napi szimbólumokkal, mint pl. szív, 
kupidó angyalka, szív alakú lakat és régi antik kulcs, csókos száj, 
vörös rózsa, stb.

Tegyél a dobozba 365 pici levélkét – erre írhatod a saját 
jókívánságaid, kérdéseid, szerelmes szavaid, vegyes szerelmes 
idézeteket levelekből, híres emberektől, stb. szerelmes 

versidézeteket, kuponokat (csínján a kuponokkal, bár ez a 
legjobb része, csak hát ugye ha megígéred, meg is kell tartani 
(pl. ‘forró csoki a kedvenc helyünkön’ kupon, ‘romantikus 
vígjáték a moziban’ kupon, stb. stb.)

Én azt mondanám, hogy ne tömd tele csak idézetekkel, legyen 
benne a te hangod is, a te kedvességed, érzéseid, gondolataid, 
a Ti közös élményeitek, az biztos, hogy természetesen hangzik. 
Szóval kombináld a szerelmes szavakat, verseket és idézeteket, 
esetleg találós kérdéseket (pl. mikor voltunk az Adrián üdülni? 
Mi volt a kedvenc gyerekkori plüss macim neve, stb.). 

-SGE-

Bálint nap - Valenti nap
AJáNDÉKÖTLETEK
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Kalács-szív recept

Hozzávalók 4 főre: 75 dkg liszt, 9 dkg porcukor, 7,5 dkg vaj, 3 
dkg élesztő, 0,7 dkg só, 
3 tojás sárga, kb 3 dl tej

Tetejére: 1 egész tojás

•	 Az élesztőt langyos tejben megfuttatjuk.
•	 Ha kész, a többi hozzávalóval összegyúrjuk. Nem túl lágy 

tésztát készítünk.
•	 Melegen kelesztjük legalább 20-30 percig, ha megkelt, 

formázzuk.
•	 Szív alakú formába tesszük. A formába alul teszünk egy 

simára nyújtott kb. 2 mm-es tésztát.
•	 Majd készítünk 25 dúcot, és körberakjuk a szív-alak belső 

szélét.
•	 Egy hosszúra sodort rudat szív alakban mellérakjuk a 

dúcoknak.
•	 A közepébe ismét dúcok kerülnek. Kis rudakat sodrunk, és 

dúcokat készítünk, kb. 25 db-ot.
•	 Tetejére tojást kenünk.
•	 A szív alakú tepsiben legalább 30-35 percig kelesztjük.
•	 Forró sütőben 20-25 perc alatt pirosra sütjük.

Sütési hőfok: 210°C
Sütési mód: alul-felül sütés
Tepsi mérete: 32x25 cm

Szerelmetes muffinok recept

Igazi szívet melengető, olyan mosolyra fakasztó muffinok. Igazi 
szerelmesek eledele! Elkészítésük pedig roppant egyszerű!

Hozzávalók a tésztához, 12 db-hoz: 25 dkg liszt, 2 teáskanál 
sütőpor, 2 db tojás, 2.5 dl joghurt/ tejföl/ tejszín/ tej, 10 dkg 
cukor,  0.75 dl étolaj, 15 dkg ribizli/ eper/ málna, 4 evőkanál 
málna piros ételfesték

A krémhez: 25 dkg tehéntúró, 4 evőkanál citromlé, 1 dl tejszín 
felverve, 4 evőkanál vaníliás cukor

Elkészítés

Először a muffin formába papírt teszek. Nem kell minden 
esetben. 
A tészta hozzávalóit összekeverem. Én mindent egyszerre 
egy tálba teszek és jól összekavarom az alapanyagokat. Arra 
figyeljetek, hogy ha a gyümölcs egy kicsit vizesebb, levesebb, 
akkor még rakjatok hozzá lisztet, hogy megfelelő állagú 
legyen a sütemény. Majd irány a papír kapszli és 180 °C-ra 
előmelegített sütőben 20-25 perc alatt készre sütjük. Én azért 
a tűpróbát bevetem, hogy tudjam mi is van odabent :-) Mikor 
kisült a muffin, akkor 5-10 percet pihentetem majd nekilátok a 
végső rohamhoz.
Levágom a tetejét egy éles késsel a süteménynek. Előkaptam 
a régi szív alakú kiszúróformámat és egy gyors mozdulattal 
kivágtam a takaros kis szívecskét. A krém elkészítése 
következik. A tejszínt felverem. A túrót a többi hozzávalókkal 
kikeverem, majd finoman összeforgatom a tejszínhabbal. Én 
muffin belsejébe is vágtam a süti kiszúróval egy formát és azt 
is teletöltöttem krémmel. Mindenkinek kedve és ízlése szerinti 
vastagságú krémet kenhet a tetejére. Végül ráhelyezem a tetejét 
és már lehet falatozni is. Akinek elnyeri tetszését a szerelmetes 
muffin, vágjon bele bátran!

Valenti-napi receptek
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Napokon belül véget ér a január. Összegyűjtöttük, hogy 
milyen munkákat végezhetünk februárban, a kertben.

Fagymentes, száraz időben a gyepre már kiszórhatunk rostált 
komposztföldet kb. 2cm vastagságban. Hogy mindenütt 
egyforma vastagságú legyen, gereblyével terítsük el. A 
komposztot dúsíthatjuk kálium- és foszfortartalmú műtrágyával 
is, hogy tavasszal már csak a nitrogéntartalmú műtrágyát 
kelljen kiszórni. A speciális gyepműtrágyák összetett trágyák, 
ezért ha ilyet akarunk használni, azt csak vegetációs időszak 
kezdetén szórjuk ki.

Kertépítés során különböző növényeket telepítünk kertünkbe 
melyeknek fajtától függően különböző időben történik a 
virágzása. Ennek figyelembevételével kell megválasztanunk a 
metszés, formázás időpontját. Ehhez következik néhány tanács.

Ha szeretnénk, hogy a sövény tavasszal megfelelően kihajtson, 
akkor a metszést február végéig fejezzük be. Kizárólag 
fagymentes napokon metszünk. Ha erős fagynál metszünk, 
akkor több kárt csinálunk mint hasznot. Ilyenkor a hajtások 
ridegek és törékenyek, és a hajtásokon ejtett sebek sem 
képesek begyógyulni. 
Ez elsősorban a fagyal-, a gyertyán- és a galagonyasövényekre 
igaz. Az aranyfa- és japánbirs sövényeket inkább virágzás után 
metsszük meg, hacsak nem formai hibát akarunk kijavítani. 
Ha a lombhullató sövények felkopaszodtak, akkor csak radikális 
visszametszéssel érhetünk el eredményt. Ifjításkor egészen 
addig metsszük vissza a bokrokat, hogy a sövény újra felépíthető 
legyen. A visszavágás mértéke a sövény magasságától és a 
sövényt alkotó fajtól függ.

Díszcserjék radikális ritkítására is szükség van főként akkor, 
ha több éves már a telepítés, vagy ha a kertépítés során 
sűrűn lettek telepítve a növények és dzsungel alakult ki a 
növényágyásokban. Ezeket a ritkításokat és visszametszéseket 
február folyamán fejezzük be. 
Mivel a díszcserjéken is kártevők és betegségek kórokozói 
telelhetnek át, a levágott ágakat gondosan gyűjtsük össze, és 
égessük el.

Az olyan virágos cserjéket, amelyek a virágokat az egyéves 
vesszőn fejlődő rövid hajtásokon hozzák, csak enyhén metsszük 
vissza. 
Ide tartoznak: csaknem valamennyi gyöngyvessző faj, 
gyöngyvirágcserje, rózsalonc, kányabangita. 
Ha ezeknél a fajoknál az egyéves hajtásokat kissé visszavágjuk, 
valóban kevesebb, de erősebb virágos hajtást hoznak.

Télen csak azokat a virágos bokrokat szabad erősen 
visszavágni, amelyek virágaikat az erős évi hajtásból fejlesztik. 
Ilyen növény a bugás hortenzia is. Arra ügyeljünk, hogy a 
gyengébb hajtásokat vágjuk vissza erősebben, és az erőseket 
kevésbé. Akkor lesznek a legszebbek ha az egyéves hajtásokat 
1-2 szemre vágjuk vissza. A nyári orgonát is ilyenkor metsszük 
vissza, arra ügyelve, hogy tövét a metszés után istállótrágyával, 
vagy lombból és tőzegből álló vastag talajtakaróval borítsuk, 
hogy ne fagyjon nagyon vissza.

Az olyan virágos cserjéket, amelyek bimbóikat már nyár 
folyamán kifejlesztették, télen ne metsszük vissza. 
Ide tartoznak az alábbi fajok: orgona, aranyfa, kínai kékakác, 
aranyeső, boroszlán, díszcseresznye. Ezeknél télen legfeljebb 
ritkítást végezzünk, ez az elöregedett hajtások eltávolítását 
jelenti. 
Ezeknél a fajoknál a metszésre csak a virágzás után kerüljön sor.

A farácsozatra vagy pergolára futtatott kínai iszalagot 
fagymentes napokon alaposan ritkítsuk ki. Bátran használjunk 
metszőollót, hiszen a kínai iszalag az erőteljes visszametszést 
is jól tűri. Ha felkopaszodott, akkor 40-50cm-rel a talaj felszíne 
fölött vágjuk vissza. Kora tavasszal, ha bőségesen ellátjuk 
tápanyaggal, nagyon gyorsan eléri eredeti magasságát.

Február végén nyílnak a szikla- és hangakertben az első virágok, 
mint pl. a téltemető. 
Gondoskodjunk arról, hogy ezek a növények kibújhassanak a 
napra, a ráhullott lombot és gallyakat távolítsuk el róla.

Kertünk tervezése, építése során gondoljunk arra is, hogy 
hagymás és egynyári növényeknek is hagyjunk helyet a 
kertünkben a cserjék és örökzöldek mellett, mert így tudunk 
folyamatosan más és más színekkel virágzó ágyásokat 
kialakítani.

Ha a talaj már fagymentes, februárban még ültethetünk 
tulipánhagymát. Ültetésnél vigyázzunk arra, hogy a hagymák 
ilyenkor már duzzadtak és ültetés során a friss hajtásai ne 
sérüljenek. A hagymákat ne nyomjuk be a talajba, hanem 
ültető lapát segítségével ültessük el.

A fagymentes helyiségben áttelelő dézsás növényeink pl. a 
leandert télen is meg kell öntözni. Az örökzöld növények télen 
is párologtatnak, ezt pótolnunk kell. A locsolással várjunk 
mindaddig az edényben a föld majdnem teljesen kiszárad. A 
teleltető helyiség szellőztethetőségét is biztosítanunk kell, 
mivel nyirkos helységben a gombabetegségek könnyen 
megtámadják a növényeinket, és ezt csak rendszeres 
szellőztetéssel tudjuk megakadályozni.

-SGE-

Teendők a kertben, februárban
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A sajtok közkedvelt, könnyen fogyasztható, ízletes és 
tápláló ételek. Népszerűségüket nem csak változatos 
ízüknek, állaguknak köszönhetik, hanem annak is, hogy 
értékes fehérjéket, ásványi anyagokat, vitaminokat 
és zsírokat tartalmaznak, melyeket a szervezet igen 
könnyen és gyorsan képes feldolgozni. A benne található 
fontos ásványi sók nagyobb mértékben vannak jelen, 
mint bármely más, naponta fogyasztott élelmiszerben. 
A sajt teljes biológiai értékű fehérjéjén kívül gazdag a 
csontképzéshez szükséges kalciumban és más ásványi 
anyagokban is. Éppen ezért, nem nélkülözhető a 
növekedésben lévő gyermekek, a szoptató kismamák, 
az idősebbek csontritkulásának megelőzése, illetve 
gyógyítása miatt táplálékunkból.

A sajt ősi táplálékunk. Arról, hogy mikor és hogyan készült 
az első sajt, csak feltételezések vannak, de annyi azonban 
bizonyos, hogy már a történelem előtti időkben is ettek sajtot 
az emberek.
Az első, valódi képes bizonyíték az időszámításunk előtti 
harmadik évezredből származik, Mezopotámiából. Az első 
írásbeli nyomokat pedig a görög és a római irodalomban 
találjuk.
Rómában a sajtkereskedelem is virágzott. Minden tartományból 
szállítottak sajtot a fővárosba, az itáliai régiókból éppúgy, mint 
a távolabbi provinciákból
A tej fajtája, az alvasztás módja, az oltóanyag alkalmazása, a 
készítési technológia és az érlelési idő együtt és külön-külön 
szinte számtalan, ízletes sajtfajtát eredményez.
A hagyományos sajtkészítéskor a nyers tejet szétválasztják 
a vízre, valamint a zsírokra (tejszín) és a szilárd anyagokra 
(fehérje). Utóbbit hagyják megaludni, és tejszínt hozzáadásával 
vagy elvételével állítják be a zsírtartalmát. A masszát ezután 
pasztörizálják.
Az aludttejet alvadékra és tejsavóra választják szét. Az 
alvadékot formába öntik, sózzák, fűszerezik, majd különleges 
hőmérsékletű és nedvességtartalmú termekben, különböző 
ideig érlelik. Az érlelés során különböző baktériumokat és 
penészgomba-kultúrákat használnak.

Tápanyagok
A sajt nagy mennyiségben tartalmaz fehérjéket, zsírokat, 
ásványi anyagokat, vitaminokat és nyomelemeket. Fehérjéit 
és zsírjait a szervezet könnyen és gyorsan képes feldolgozni, 
és a sajtban található egyes fontos ásványi sók nagyobb 
mennyiségben vannak jelen, mint bármely más, naponta 
fogyasztott élelmiszerben. 
Minden élő szervezetnek szüksége van ásványi anyagokra, 
melyek egyrészt szövetek alkotóelemei, másrészt pedig az 
anyagcsere folyamatokban vesznek részt. Szerepet játszanak 
a csontképzésben, befolyásolják a szervezet vízháztartását, 
és fenntartják a vér állandó só-összetételét. A szervezetből 
az anyagcsere-folyamatok által folyamatosan eltávoznak az 
ásványi anyagok, ezért a táplálkozással újra és újra pótolnunk 
kell őket. A tejben található ásványi anyagok nagy része átkerül 
a sajtba, ezek közül a legfontosabbak: a nátrium, a kalcium, a 
kálium, a magnézium, a foszfor, és a kén.

Vitaminok
A vitaminok azok a bonyolult összetételű szerves vegyületek, 
amelyeknek fontos szerepük van az anyagcsere-folyamatok 
szabályozásában, így az élethez nélkülözhetetlenek. A tejben 

gyakorlatilag minden olyan vitamin megtalálható, amely az 
emberi életfolyamatokhoz nélkülözhetetlen, és a sajt is nagy 
mennyiségben tartalmazza a legfontosabb vitaminokat: A, B1, 
B2, B12.
A tejtermékek, különösen a sajtok, a kalcium és a táplálékkal 
felvehető D-vitamin legfőbb forrásai. A sajt a legfontosabb 
kalcium- és foszforforrás. Más sókkal együtt a kalcium alkotja a 
csontszövetek és a fogak ásványi alapanyagát, nélkülözhetetlen 
az idegrendszer normális működéséhez, valamint az izmok 
összehúzó képességéhez. Szükséges a véralvadáshoz, de 
szerepet játszik a sejtosztódásban is.

Sajt házilag
A sajt felhasználásával változatos előételek, szendvicsek, 
apró falatkák és főételek készíthetők szinte kimeríthetetlen 
variációkban. Egy kis vállalkozó kedvvel könnyedén 
készíthetünk házi sajtot is. Az alapreceptek azután bátran 
fűszerezhetők, ízesíthetők, sőt magvakkal, diófélékkel dúsítva 
igazi ínyencségekké tehetők.

Alaprecept
Legjobb hozzá a házi tej, féltartós vagy tartós tej használata 
kizárva! 1 liter tejet felforralunk, 1 csapott evőkanál sóval.
Ha felforrt beleteszünk egy evőkanál 20%-os ecetet, és tovább 
rotyogtatjuk kavarás mellett. Ezután húsleves-szűrőn leszűrjük, 
és olyan formába rakjuk, amiben jól le tudjuk préselni. 
Tetszés szerint – a formába tétel előtt – ízesítő anyagokkal 
összedolgozhatjuk a masszát. (pl. köménymag, füstölt kolbász 
darabkák stb.) Hűtőszekrénybe tesszük. Megfelelő préselés 
esetén könnyen szelhető és reszelhető is.

Sárga sajt
Elkészítése: 1/2 kg túrót, valamint bő 1/2 liter tejet 
összeturmixolunk, ezt edénybe tesszük, és kis lángon 
melegítjük, közben folyamatosan kavargatjuk. Lassan ki fog 
csapódni a fehérje. Ha az a folyadék grízes-nyúlós masszává 
változik, akkor elzárhatjuk a tüzet alatta.
Szúnyoghálószerű szűrőn gyorsan átszűrjük, jól lecsöpögtetjük 
addig, míg meleg.
Ezután a masszát teflon edénybe rakjuk, majd 1 teáskanál 
sót, 6 dkg bármilyen kockamargarint és egy mokkáskanál 
szódabikarbónát adunk hozzá. Ezután nagy lángon, 
folyamatosan, gyorsan(!) keverve addig főzzük, amíg edénytől 
elváló nyúlós anyag nem lesz belőle. Ezután vízzel kiöblített 
(vagy alufóliával kibélelt) bármilyen formába tesszük a masszát, 
és ha kihűlt hűtőben tároljuk. A kész sajt sárga színű, hőre 
olvadó, reszelhető lesz.

Tejfölsajt
Hozzávalók: 1 l jó kemény tejföl, 2 csapott kávéskanál só, 2 
csapott kávéskanál cukor, ízlés szerint köménymag vagy piros 
paprika.
Elkészítése: A tejfölt egy napig meleg helyen tartjuk. A sóval, 
cukorral és a fűszerrel összekeverjük, szalvétába öntjük, és 
gömbölyűre kötjük. Hideg helyen felakasztva lecsöpögtetjük. 
Kb. 2 nap múlva tányérra helyezzük.

Változatos és egészséges
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