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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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Az elmúlt héten események sorozat indult el az esztergomi közélet 
állóvizében, mert lássuk be, nem sok minden történt itt Meggyes 
bukása óta. Vagy igen?

Adva van egy testület – fideszes kétharmaddal – és egy, a pártok 
felett álló, független polgármester széles (?) támogatással. A 
testületi üléseken látszik, hogy mindenki küzd, próbálja védeni a 
maga vélt vagy valós igazát, hol nemes, hol nemtelen eszközökkel. 
Tény, hogy amit a polgármesternek ki kell állnia a frakció részéről 
nem egy leányálom, de erre szokták mondani, ahol a fát vágják, 
ott a forgács is hullik. 

Persze jobb lenne, ha a politikában, akárcsak a mindennapi életben 
békésen, nyugodtan tudnánk beszélgetni közös dolgainkról. De 
sajnos az élet nem ilyen, különösen az elmúlt években nem. Persze 
sokakban felvetődik a kérdés, hogy miért írok politikáról, hiszen 
itt többen többször elmondták, hogy ők nem politikusok, nem 
politizálnak. Sajnos a választott tisztségviselőség maga a politika, 
ugyanis aki a megválasztásával elvállal valamit az emberek egy 
részének felhatalmazásából, hogy azt képviselje, elősegítse közös 
ügyeink alakulását. 

A politika és a civil-lét két egymással összefüggő dolog. A civil 
szervezetek egy-egy ügy mentén szerveződnek, még a politika 
komplex megoldásokat kell, hogy kínáljon a fennálló problémákra. 
Idealisztikus? Lehet. Így működik máshol a világban? Igen. Ha ezt 
tudjuk, akkor már közelebb is jutunk a politika megértéséhez. 

Nem az emberekkel van a baj, hanem a folyamatokkal. És az 
utóbbiak sajnos nem jó irányba mennek. Gyakran elveszett a 
horizont, ilyen-olyan megmondó-emberek mondják meg a tutit, 
helyi ciklusokon is átnyúlva, közben meg megáll a város. Bocsánat, 
már megállt. Az nem eredmény, hogy több pénz jut kátyúzásra – 
ha jut. Az sem, ha össze van szedve a szemét-alap. Eredmény az, 
ha mosolyognak az emberek az utcán, nem félnek szóba állni 
egymással, ha tudnak és mernek a város dolgairól beszélni.

Nem csak egy hang van. Olyan nincs, hogy csak egy valakinek 
van igaza. Ezt a 20. században már többször kipróbáltuk, nem 
igazán működött. Az egymás meghallgatásában és megértésben 
van a város jövője, és nem sértődésekben és mártírkodásokban. 
A város vezetőinek szemében a megegyezés nem célnak, hanem 
eszköznek kellene lennie, de ezt sajnos elvétik már rég óta.

GT

Megélénkülő 
esztergomi politika
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Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
soron következő ülését 2013. február 28-án (csütörtökön) 
17 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi 
pontok tárgyalására összehívom: 

A napirendi pontok tárgyalása előtt:

A Képviselő-testület 2013. január 31-i zárt ülésén hozott 
határozatok nyilvánosságra hozatala. 

1. Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a 
költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló 
rendelettervezet tárgyalása III. fordulóban 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

3. Döntés az óvodai beiratkozás időpontjáról 
Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 
elnöke 

4. Az Angyalkert Óvoda és a Magyar Suzuki Zrt. közötti 
együttműködési megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 
elnöke 

5. Pályázat kiírása a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom-
Kertváros intézmény igazgatói állásának betöltésére 
Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság 
elnöke 

6. Pályázat kiírása a Szentgyörgymezői Olvasókör, 
Esztergom intézmény igazgatói állásának betöltésére 
Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság 
elnöke

7. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2003. 
(VIII.12.) esztergomi ör. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

8. A Magvető szobor államnak történő átadásával 
kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

9. A parkolással kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

10. Közútkezelői hozzájárulásokról döntés 
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és 
Tulajdonosi Bizottság elnöke 

11. A Vargyasi Kastély hasznosítási koncepciója
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és 
Tulajdonosi Bizottság elnöke

12. Interpellációk, kérdések 
13. Heer Lajos intézményvezetői kereset-

kiegészítésével kapcsolatos döntés
ZÁRT ÜLÉS!  
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

14. Esztergom Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések
ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és 
Tulajdonosi Bizottság elnöke 

15. Döntés a Strigonium Zrt. igazgatótanácsának 
felállításáról
ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

16. Döntés az Egom-Garázs Kft. ügyvezetőjének 
megválasztásáról
ZÁRT ÜLÉS!  
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

17. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
tisztségviselőinek megválasztása
ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Steindl Balázs képviselő 

18. Döntés az Esztergomi Tankönyvkiadó és 
Egyetemfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
megválasztásáról
ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

Tájékoztatók: 

*Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

*Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

Esztergom, 2013. február 1. 

Tétényi Éva s.k.
polgármester

Meghívó a soron következő testületi-ülésre

A Neuzer Ingatlan Kft. vételi szándékot 
jelentett be egy, az esztergomi ipari 
parki telek szomszédságában lévő, 
önkormányzati tulajdonú, jelenleg 
elhagyatott, rendezetlen, mintegy 
kétezer négyzetméter nagyságú 
ingatlanra.

A Kirchhoff Hungária Kft. szintén 
kinyilvánította vételi szándékát egy 
ingatlanra ebben a térségben.

Az adás-vétel kapcsán szükségessé vált 
annak az önkormányzati rendeletnek 
a módosítása, amely az ipari park 
építési szabályzatáról, illetve a város 
településszerkezeti tervéről határozott. 
Ezeket a változtatásokat az eddig említett 
kezdeményezések mellett további 

lakossági, illetve beruházói, befektetői 
kérelem is indokolttá tette.

Az önkormányzati képviselők legutóbbi 
ülésükön elfogadták a szakemberek 
javaslatát. Döntés született arról, hogy 
11. számú főközlekedési út nyomvonala 
a megyei területrendezési tervnek 
megfelelően megváltozzon. A 12. számú 
közút Neuzer telephely alatti szakasza és 
a Kirchhoff cég alatti, 20. számú gyalogút 
megszűnik, az érintett telephelyek 
övezetébe sorolják be.

A 12-es út nyomvonalának jelenleg 
szolgalmi joggal terhelt – közműsávként 
fenntartott – területe közúttá minősül át. 
A Rubik Ernő utca tervezett inkubátor-
házánál a telek háromszög alakú 

levágását megszüntetik.

Döntés született arról is, hogy az 
önkormányzat által kisvállalkozóknak 
szánt telek az adott területen legalább 
kétezer négyzetméter legyen.

Az ipari parkba tervezett krematórium 
helyét beépítésre nem szánt, védelmi 
célú erdő területté minősítették át. 
Ugyanilyen besorolást kapott a HAFI cég 
és a Kenderesi út közötti ingatlan is. Az 
ipari parki fejlesztésekhez szükség van 
telekcserére az önkormányzat és a Duna 
Ipoly Nemzeti Park között, a képviselő-
testület megerősítette erre vonatkozó 
korábbi határozatát.

Újabb lehetőségek az esztergomi ipari parkban
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A Vinum Ister-Granum Regionis 
Borlovagrend február 16-án, 18 
órától tartja népszerű, idén már VII. 
alkalommal megrendezésre kerülő 
borászbálját, a Párkányi Művelődési 
Központban. 
A rendezők a régió szőlészei és borászai 
mellett várnak minden jó hangulatot és 
bort kedvelő vendéget. 
Pohárköszöntőt mond Nyergesi Rezső 
nagymester, fellép a párkányi Kisbojtár 
együttes.   

Esztergom jelentős adósságállomá- 
nyának csökkentése, valamint a város 
ésszerű, takarékos gazdálkodásának, 
és a költségvetési egyensúly meg-
közelítése érdekében a képviselő-
testület a közelmúltban úgy döntött, 
hogy az önkormányzat forgalomképes 
vagyontárgyai közül, többek között 
az alábbi listán szereplő tételeket 
értékesíteni, illetve hasznosítani 
kívánja. Ennek érdekében alkotta 
meg, és foglalta a 369/2012.(IX.13) 
számú önkormányzati határozatba 
ingatlanhasznosítási koncepcióját a 
jelenleg üresen álló lakások, nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek, 
valamint beépítetlen földterületek 
vonatkozásában. 
A listán szereplő, eladásra, bér-letre, 
esetleg hosszabb távú vagyon-
hasznosításra kínált tételeket az ön-
kormányzat versenytárgyaláson, pályá-
zati úton hirdeti meg, amelyek kiírásáról 
és eredményéről a képviselő- testület 
egyenként, vagy amennyiben több tétel 
egy csomagban szerepel, csomagonként 
dönt.
A mellékletben közzétett listán szereplő 
értékesítendő vagyontárgyak jelenleg 
nem rendelkeznek aktuális forgalmi 
értékkel. A pontos összegek a hivatalos 
értékbecslést követően a képviselő- 
testület által kerülnek megállapításra. 
A folyamat végén kerül sor az egyes 
tételek meghirdetésére, amelyről 
honlapunkon is hírt adunk majd. 

A melléklet letölthető innen: http://
c i v i l h e t e s . h u / l e t o l t e s / h a s z n _ k o n c .
pdf vagy http://esztergom.hu/files/
DownloadFile?topic=esztergom\files.nsf&
did=46A1D8C061CFCF0AC1257B0900347
9AB&filename=haszn._konc._megjel.doc

Tájékoztató az 
önkormányzat által 
hasznosítani, illetve 
értékesíteni kívánt 
vagyontárgyakról 

Vinum Ister-
Granum borászbál 
Párkányban 

Az öt éve, február 11-én, 
szolgálatteljesítés közben hősi 
halált halt Borbély Zoltán ph. 
Rendőr hadnagy emlékéke előtt 
tiszteleg ünnepi megemlékezéssel 
a Komárom - Esztergom Megyei 
rendőr főkapitányság. A hős rendőr 
síremlékének koszorúzására február 
11-én, hétfőn 10 órakor került sor 
Dorogon, a Bécsi úti köztemetőben. 

Borbély Zoltán emlékére ugyancsak ez a 
nap lett Magyarország Rendőrségének 
hivatalos véradó napja. 
Ez alakalomból megyénkben két nap 
is lehetett vért adni. Tatabányán, 11-
én hétfőn. 11-17 óra között a Vértes 
Centerben, Esztergomban, 12-én, 
kedden, 10-15 óra között az Esztergomi 
Rendőrkapitányságon. 

Borbély Zoltánra 
emlékeznek 

Egy nappal az után, hogy az esztergomi 
KDNP szervezete elállt a helyi Fidesz-
frakció ellen indított névbitorlási 
pertől, a kereszténydemokraták városi 
elnöke is bejelentette lemondását és 
pártból való kilépését.
Révfalvi Gergely lemondásának és 
kilépésének az az oka, hogy  a KDNP 
szervezeti keretei az országos - helyi 
szervezetekre is kötelező érvényű 
- szövetségi megállapodás miatt 
álláspontja szerint "túl szűkre szabják 
a helyi érdekérvényesítés lehetőségeit 
" - derült ki aszeretegom.hu-n olvasható 
közleményből. Révfalvi Gergelyt tavaly 
márciusban választották  a KDNP helyi 
szervezetének elnökévé.
A KDNP Esztergomi Szervezete pénteken 
jelentette be, hogy eláll attól a névviselési 
jog sérelme miatt indított keresettől, 
amelyet korábban azért indítottak, mert 
álláspontjuk szerint a helyi testületben 
az esztergomi törvénytelenül használta 
a Fidesz-KDNP elnevezést a jobboldali 
képviselőcsoport. A névhasználat 
kapcsán egyébként többször is 
hallatták már hangjukat az esztergomi 
kereszténydemokraták, a szervezet el is 
határolódott már a helyi fideszesektől, 
sőt, a 2010-es önkormányzati választások 
után fizetett politikai hirdetésben is 
hangot adtak ellenérzéseiknek.

Lemondott és 
kilépett a pártból az 
esztergomi KDNP-
elnök

Éremeső a lábatlani 
judósoknál 

Hét versenyzővel vett részt és hét 
éremmel tért haza a Lábatlani 
Egyetértés Se judo szakosztálya az 
Oroszlányban, február 2-án meg-
rendezett Megyei Diákolimpiáról. Az 
összes induló dobogós helyezést ért el. 
Aranyérmesek lettek: Hédai Fanni 6.a 
osztály, Bartos Georgina 5.b osztály, 
Oláh Szimonetta 5.b osztály, Ángyán 
Laura 5. b osztály, Magács Krisztofer 6. 
b osztály . 
Ezüstérmes lett: Nagy Szelli 4.b 
osztály. 
Bronzérmes lett: Molnár Ádám 1 a 
osztály. 
A versenyzők a lábatlani Arany János 
iskola tanulói, edzőjük Fizel József 
sensei III dan. 
Gratulálunk és további sok sikert 
kívánunk szerepléseikhez! 

A következő 
CIVILHETES

február 26-án 
jelenik meg.
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Járási Hivatalhoz tartozó települések:
ANNAVÖLGY, BAJNA, BAJÓT, CSOLNOK, DÁG, DOROG, DÖMÖS, EPÖL, ESZTERGOM, KESZTÖLC, LÁBATLAN, LEÁNYVÁR, 
MÁRIAHALOM, MOGYORÓSBÁNYA, NAGYSÁP, NYERGESÚJFALU, PILISCSÉV, PILISMARÓT, SÁRISÁP, SÜTTŐ, TÁT, TOKOD, 
TOKODALTÁRÓ, ÚNY

Cím 2500 Esztergom, Bottyán János u. 3.

Telefonszám: 06 (33) 542-044

Fax: 06 (33) 542-073

E-mail: okmanyiroda@esztergom.kemkh.gov.h u

Holnap: www.esztergom.hu

Ügyfélszolgálat: Járműigazgatás: 06 (33) 542-088
06 (33) 542-067
Személyazonosító igazolvány
Lakcímbejelentés
Népesség: 06 (33) 542-068
Ügyfélkapu: 06 (33) 542-068, 542-067, 542-088, 542-036, 542-077

Kezelt ügytípusok

Interneten is
kezdeményezhető
ügytipusok:

Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek
Járműigazgatási ügyek
Lakcímigazolvány ügyek
Lakcímváltozási ügyek
Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
Személyi igazolvány ügyek
Útlevél ügyek
Ügyfélkapu
Vezetői engedély ügyek

Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási 
idő:

H: 09.00-12.00 13.00-17.00
K: szünetel 
Sz: 09.00-12.00 13.00-17.00
Cs: 09.00-12.00 13.00-16.00 
P: szünetel

Információk: Időpontfoglalásra a (33) 542-044-es telefonszámon vagy a város honlapjáról is van 
lehetőség.

Illetékfizetéssel kapcsolatos
információk:

Illetékfizetésre a legközelebbi postán (Esztergom, Arany János u. 2. sz. alatt, az 
okmányirodától 120 m-re, 2 percre) van lehetőség.

Az ügyintéző az illeték befizetését követően, soron kívül fogadja az ügyfelet.

Okmányirodai elérhetőségek 
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL ESZTERGOMI KIRENDELTSÉG

grafika print dekor
06 20 9387 659
studtzaszlo@gmail.com
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A nyugdíjfolyósító nevében járja a 
környéket és kér személyes adatokat 
idősebb emberektől egy ál-ügyintéző 
– értesültünk az esztergomi polgár- 
őröktől. A szélhámos egy kb. 40-
-45 év körüli, 170-175 cm magas, 
őszes hajú, világos bőrű férfi, aki az-
zal csenget be a lakásokba, hogy a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól jött. 
Állítása szerint, egy nyomtatványt 
hozott, amelyet még aznap be kell 
nyújtani, és ezért ajánlott rögtön ki- 
tölteni annak, aki a jövő évre vonat-
kozóan szeretne nyugdíjemelést. 

A nyomtatványon, amelyet a csaló 
használ hét kérdést található: 
•	 pontos név (jelenlegi név, születési 

név, TAJ szám, születési hely és idő, 
anyja neve, családi állapot, lakcím) 

•	 van-e gyámja, gondnoka? (az ő neve 
és pontos címe) 

•	 részesül-e nyugellátásban, 
vagy bármilyen más rendszeres 
pénzellátásban? (ennek megnevezése, 
havi összege, törzsszáma) 

•	 elismert szolgálati ideje? 
•	 megváltozott munkaképességű-e? 
•	 egyedül él? 
•	 a nyugellátása mely időponttól 

kezdődően került megállapításra? 
(részesült-e már kivételes 
nyugdíjemelésben, ha igen mikortól). 

A bűnözők így, és hasonló módon mé- 
rik fel az idős emberek otthonát, 
körülményeit, azért, hogy akár rögtön, 
akár később egy alkalmas időpontban 
kirabolják. 
A Komárom-Esztergom megyei Kor- 
mányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igaz-
gatóság tájékoztatása szerint, a nyu-
gellátással kapcsolatos ügyek intézése 
kizárólag a megfelelő szervnél (megyei, 
települési ügyfélszolgálati irodák), illetve 
postai, vagy elektronikus úton történik, 
senkit sem küldtek és küldenek ki a 
lakossági igények felmérésére. 
A nyugdíjemelés nem egyéni kívánság 
alapján történik. Jogszabály szabályozza 
a különféle nyugdíjak és egyéb pénzbeli 
ellátások kiszámítását, emelését. 
Az ezekhez szükséges formanyom-
tatványok Esztergomban a Széchenyi 
tér 6 szám alatt, a Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatóság ügyfélszolgálatán szerez-
hetők be. Telefon: 33/ 411-412 
A nyomtatványok az országos főigaz- 
gatóság honlapjáról, a nyomtat-
ványtárból tölthetők le: 
www.e-ugyintezes.onyf.hu 

Csaló kopogtathat a 
nyugdíjasoknál

Betöréses lopás megalapozott gyanúja 
miatt folytat eljárást az Esztergomi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 
egy 40 éves esztergomi férfi ellen. 
Számítógépet lopott el egy esztergomi 
családi házból.
A betörőt február 7-én fogták el és 
vették őrizetbe, miután a nyomozás 
során gyanú merült fel arra vonatkozóan, 
hogy ő lopott még januárban egy 
házból. A jelenleg rendelkezésre álló 
adatok szerint a gyanúsított további 
bűncselekmények, főként esztergomi és 
nyergesújfalui családi házakba történő 
betörések elkövetésével gyanúsítható. 
Tekintettel a fenti körülményekre és arra, 
hogy a férfi korábban több alkalommal 
volt bűntetve elsősorban vagyon elleni 
bűncselekmények elkövetése miatt 
és a bíróságon jelenleg is folyik ellene 
eljárás lopás és jármű önkényes elvétele 
miatt, az Esztergomi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya kezdeményezte 
előzetes letartóztatását.

Betörőt fogtak 
az esztergomi 
rendőrök

Előzetes letartóztatásba helyezte 
a bíróság azt a 21 éves tokodi 
fiatalembert, aki február 7-én 
otthonában megtámadott egy idős 
férfit, majd a házából élelmiszert 
és különböző tárgyakat, valamint 
készpénzt tulajdonított el.
A gyanúsított éjszaka tört rá az idős férfira. 
A bácsi kinyitotta háza ajtaját, hogy 
megnézze az udvarról érkező zaj forrását. 
Egy férfival találta szembe magát, aki 
néhány szó után belökte a bácsit a házba, 
majd súlyosan bántalmazta, majd kutatni 
kezdett a szobákban.
Pénzt keresett, de csak pár ezer forintot 
talált, ennyivel azonban nem érte be. 
Összeszedte a házban tárolt élelmiszert 
és egyéb értéktárgyakat. Zsákmánya 
azonban túl nehéznek bizonyult, ezért 
17 éves ismerősével nem sokkal később 
visszatért a helyszínre, és együtt elvitték 
a lopott holmit.
A nyomozók délelőtt szereztek tudomást 
a súlyos bűncselekményről, majd a 
helyszíni szemlével egy időben forró 
nyomon történő üldözés során az 
elkövetők felkutatására indultak, mely a 
két férfi elfogásával ért véget.
A két férfi ellen rablás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást a Dorogi 

Előzetesben a 21 
éves tokodi rabló

Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya. 
A 21 éves férfit a bíróság február 10-én 
előzetes letartóztatásba helyezte.

Bűnszervezetben, különösen nagy 
értékre elkövetett lopás miatt jár el 
a rendőrség. A nyomozók tíz embert 
hallgattak ki.
Bűnszervezetben, különösen nagy értékre 
elkövetett lopás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytatott 
eljárást a Komárom – Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya. 
A nyomozást a rendőrség a napokban 
befejezte, és vádemelési javaslattal 
küldte meg az ügyészségnek.
A gyanúsítottak egy elektronikai ter-
mékeket gyártó üzemből tulajdonítottak 
el alkatrészeket mintegy 144 millió 
forint értékben 2011. október 5-én. 
Az elkövetők a kiselejtezett, valójában 
azonban használható alkatrészeket vitték 
ki engedély nélkül a gyárból úgy, hogy 
azokat újrahasznosításra váró ledarált áru 
közé rejtették.
A ledarált selejtárut ellenőrzött kö-
rülmények között, sorszámozott falá- 
dákban szállította a gyár egy szigorúan 
őrzött hulladékkezeléssel foglalkozó 
céghez. Itt a bűnszervezet egy „beépített” 
embere a bűnszervezet vezetőjétől 
kapott információ alapján, a sorszám 
segítségével azonosította a le nem 
darált alkatrészeket is tartalmazó ládákat 
és azokat valamilyen indokkal egy 
másik, kevésbé felügyelt telephelyre 
küldte tovább, ahol társai gond nélkül 
hozzáférhettek és elszállíthatták a „meg-
rendelő” leányfalui otthonába.  A 37 
éves tulajdonos házában szakavatott 
személyek tesztelték és szortírozták 
az ellopott alkatrészeket, melyeket 
orgazdáknak értékesítették tovább.
A nyomozás során bizonyítást nyert, hogy 
az elkövetők, elfogásukat megelőzően 
hasonló módszerrel, 32 alkalommal 
tulajdonítottak el alkatrészeket az 
üzemből. A rendelkezésre álló adatok 
szerint a gyanúsítottak emellett más 
multinacionális cégektől eltulajdonított 
alkatrészeket és eszközöket is vásá-
roltak, illetve további hasonló jellegű 
bűncselekmények elkövetését készí-
tették elő, melyek végrehajtását 
elfogásukkal a Komárom – Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Osztály nyomozói megakadályoztak.

Bűnszervezetben 
lopták az 
elektronikai 
cikkeket
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A hagyományokhoz híven idén 
február 8-án rendezték meg a PPKE  
VJ Katolikus Általános Iskolában a 
farsangi bált. Pedagógusok és szülők 
összefogásának köszönhetően évről 
-évre igen színvonalas eseménye ez 
az iskolának. Pár éve vált ha-
gyománnyá,hogy osztályok közö-
sen öltöznek be és vonulnak fel 
a tornateremben ülő több száz 
érdeklődő előtt, versenybe szállva 
a jelmezversenyben a csoportos 
kategóriában. Idén  is több bevállalós 
osztályfőnök kápráztatta el  a nagy-
közönséget. Természetesen az idén 
végző nyolcadikosok – akik egykor 
elkezdték és ma már hagyománnyá 
teremtették – is együtt öltöztek, egy 
hatalmas sárkánynak, amelyhez a 
jelmezt maguk készítették.

Az alsósokra inkább jellemző egyéni 
jelmezes versenyben is akadtak szép 
számmal ötletesebbnél ötletesebb 
jelmezek, itt is szoros volt a verseny a 
díjakért.
A jelmezverseny értékelése közben a bál 
hangulatát idén is a Carmen Tánccsoport 
bemutatója színesítette.
A tombolán rengeteg nyeremény talált 
gazdára, csupa hasznos dolog került 
kisorsolásra.
A büfé, mint minden évben hatalmas 
étel-ital kínálattal várta az éhes és 
szomjas gyerekeket és a vendégeket, a 
konyhások csodás süteményei, a szülők 
által készített több száz szendvics és a sok 
üdítő szinte mind elfogyott. A farsangi 
bevételt az iskola diákönkormányzata 
használja fel, szükség szerint, ezzel 
nagyban segítik az iskola mindennapjait 
és a rászoruló gyerekeket.

Farsang a gyakorlóban



7. oldal

A 2013. évi 1. SÁRISÁPI TÉRSÉGI 
Nyílt PÁLINKAVERSENY
ünnepélyes 
eredményhirdetésére
Március 2-án, szombaton 17 
órakor kerül sor
a SÁRISÁPI MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN.

A pálinkamintákat 
leadni, azaz nevezni 
kizárólag február 
19-én (kedden) 9-18 
óra között a verseny 
helyszínén lehet.
A pálinkák zártkörű 
zsűrizése február 22-
én (pénteken) kerül 
sorra. 

Bírálóbizottság elnöke: VÉRTES 
TIBOR nemzetközileg elismert szakember, 
az AGÁRDI PÁLINKAFŐZDE ügyvezető 
igazgatója, főzőmester.

Nevezési feltételek:
•	 fajtánként 1 minta leadása szabvány 

0,5 l-es fehér üvegben,
•	 az üveg nyakára rákötött címkén 

a pálinka fajtájának, évjáratának, 
alkoholfokának, érlelésének,

•	 a gyümölcs termőhelyének, illetve a 
tulajdonos nevének és lakcímének 
feltüntetése.

•	 nevezni lehet saját termelésű, vagy 
vásárolt gyümölcsből, törkölyből 
készített saját pálinkákkal,

•	 párlatokkal. 
•	 nevezési díj: 1.200.- Ft/fajta, vagy 4,50 

EUR, 
•	 vacsora ára: 1.500.- Ft/fő, vagy 5,50 

EUR.
•	 Mindkettő a minták leadásakor 

fizetendő!
 
Kérjük a résztvevőket, 
hogy az eredményhirdetésre kínáláshoz 
pálinkát mindenki 
hozzon magával! 

Eredményes felkészü- 
lést kívánunk minden 
pálinkatermelő gaz-
dának! 
Schummel Tamás 
egyesületi elnök

telefon: 
+36-30/385-6631 
+36-30/498-7959

e-mail: s.zsolt@vnet.hu

MEGHÍVÓ
A 2013. évi 28. SÁRISÁPI 
TÉRSÉGI BORVERSENY
ünnepélyes 
eredményhirdetésére
Március 2-án, szombaton 17 
órakor  kerül sor
 a SÁRISÁPI MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN.
A bormintákat le-adni, azaz nevezni 
kizárólag február 19-én  (kedden) 9-18 
 óra között a bor-verseny helyszínén 
lehet.
A borok zártkörű zsűrizése február 22-én 
(pénteken) kerül sorra.
Bírálóbizottság elnöke: SZÖLLŐSI 
MIHÁLY a Tatai Zsigmond Király 
Borlovagrend Nagymestere.
Nevezési feltételek:
•	 fajtánként 2 minta leadása szabvány 

0,75 l-es üvegben, 

•	 az üveg nyakára rákötött címkén a bor 
fajtájának, jellegének (száraz, félszáraz, 
félédes, édes), évjáratának, a szőlő 
termőhelyének, illetve a tulajdonos 
nevének és lakcímének feltüntetése.

•	 nevezni lehet bárhol termelt, vagy 
bárhonnan vásárolt szőlőből készített 
saját borokkal, amelyekből a 

•	 gazdának legalább 50 liter 
mennyisége van. Utóbbit 
szúrópróbával ellenőrizzük!

•	 nevezési díj: 1.400.- Ft, vagy 5 EUR/
fajta,

•	 vacsora ára: 1.500.- Ft, vagy 5,50 EUR.
•	 Mindkettő a minták leadásakor 

fizetendő.
Kérjük a résztvevőket, hogy az 
eredményhirdetésre kínáláshoz egy-két 
palack bort mindenki hozzon magával! 
Eredményes felkészülést kívánunk 
minden borásznak! 
Schummel Tamás egyesületi elnök
 elefon: +36-30/385-6631 
 +36-30/498-7959
 e-mail: s.zsolt@vnet.hu

MEGHÍVÓ
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Az Apátkuti Általános Iskola csapata sok szeretettel vár minden 
érdeklődő szülőt és leendő „apátkutis” tanulót

2013.február 23-án 9.30 –kor
Visegrádon, a Széchenyi u. 11. szám alatt

A Mátyás Király Művelődési Házban

Az anyukákat, apukákat tájékoztatjuk az iskola:
•	 újraindításáról
•	 2013/2014 – es tanévének terveiről
•	 pedagógiai koncepciójáról.

Bemutatkozik a leendő elsős tanító néni is!
Kötetlen beszélgetés a szülőkkel.

A tájékoztató ideje alatt a gyerekekkel pedagógusaink 
játszanak, kézműveskednek.

A részletes tájékoztató után az érdeklődő szülők bejárhatják 
velünk az iskolát és közvetlen környékét is.

Tisztelt Szülők! Kedves 
Gyerekek!

2013. február 16. szombat: 
Esztergom, Városi Sportcsarnok, 

Prímás Sziget
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Bajnai stratégiája az, hogy miután bebiztosította a baloldal 
támogatását, jórészt a politikai középről egymillió szavazót 
szerezve váltaná le a Fideszt. Az a mód azonban, ahogyan 
az első célt el kívánja érni, igencsak meg fogja nehezíteni a 
másodikat. 

Szombaton Bajnai Gordon kormányértékelőt tartott, melyen 
végre Orbán Viktor kihívójaként jelent meg. A beszéd 
kifejezetten jó volt, határozott és lendületes – ám akkor sajnos 
megláttuk a volt miniszterelnök közönségét.

Új lendület kellett

Az Együtt 2014 bajban volt. Egyrészt az októberi színre lépésük 
után mért magas támogatottságuk folyamatosan csökkent, 
Bajnai Gordon pedig a visszatérése után egy-két hónappal már 
alig látszott a hírekben. Utóbbit részben magának is köszönheti, 
hiszen nem merte kimondani, mire is aspirál és nem is úgy 
viselkedett, mint aki eltökélten és minden áron miniszterelnök 
akar lenni.

Másrészt hamar kudarcot vallott az Együtt 2014 azon 
célkitűzése, hogy ernyőszervezetként egyesítsék az ellenzéket: 
az LMP kikosarazta őket, majd éppen miattuk ketté is szakadt, 
vagyis az ellenzéki oldal összefogás helyett tovább aprózódott. 
Harmadrészt 2012 végére jelentősen megerősödtek az 
MSZP ellenzéken belüli pozíciói. Mesterházy Attila kiállása, 
nyilatkozatai egyre ambiciózusabbá váltak, Bajnaiékat pedig 
okos taktikával sikerült bevinni saját ellenzéki összefogás-
színjátékukba, ahol főszereplőből mellékszereplővé 
silányodtak.

Bajnai Gordonnak tehát most ki kellett javítania, amit eddig 
elügyetlenkedtek. Ez pedig szombaton sikerült is. Míg tavaly 
október 23-án kifejezetten próbálta elütni a kérdést, hogy 
akkor ő miniszterelnök-jelöltnek jelentkezett-e be, mostani 
fellépésével ezt végre egyértelművé tette. Orbán Viktor 
kihívójaként beszélt, hangsúlyozva, hogy maga a jelenlegi 
kormányfő is tőle tart a leginkább. Valamint meghirdette a 
„remény koalícióját”, tehát jelezte, elvárja, hogy a többiek is 
mögötte sorakozzanak fel. Sőt, hogy most már tényleg senkinek 
ne maradjon kétsége, még valamiféle kormányprogramot is 
emlegetett.

Mint az amerikai előválasztásokon

A probléma csak az, hogy olyan érzésünk volt, mintha az 
amerikai előválasztások magyar kiadását látnánk. Az Egyesült 
Államokban megszokott koreográfia szerint ilyenkor az 
elnökjelöltségért ringbe szálló politikusok legfőbb ellenfele 
még nem a másik párt jelöltje, hanem a saját párton belüli 
riválisok. Így aztán először az indulónak a többi párton belüli 
aspiránst kell legyőznie, mégpedig saját politikai oldaluk 
legelkötelezettebb támogatói előtt, ennek érdekében pedig a 
legvonalasabb pártcelebek ajánlását kell megszerezniük.

Pontról-pontra ez történt szombaton is. Bajnai Gordon 
egyrészt úgy beszélt a szakadár LMP-sekről, mint amikor egy 
jelölt a versenyből kiszállt vetélytársa maradék táborát akarja 
magához édesgetni. Másrészt elhatárolta magát a 2010 előtti 
kormányzástól és megkérdőjelezte az MSZP erejét, hitelét és 
szakértelmét, tehát ismét azt az üzenetet küldte a baloldali 
közvéleménynek, hogy egy szocialista politikus semmiképpen 
sem állhat az ellenzéki összefogás élére. Természetesen a 
közönség is már első ránézésre a baloldal törzsközönsége 
volt: szinte csak nyugdíjasok, amíg a szem ellát. Köztük 
pedig olyannyira ott ültek azok a bizonyos pártcelebek, hogy 
egyenesen az MSZP-SZDSZ-éra legvállalhatatlanabb arcai 
sorakoztak fel.

Bajnai Gordon legnagyobb problémája láthatóan most az, hogy 
jelenleg még nem is Orbán Viktorral küzd, hanem Mesterházy 
Attilával (és talán kicsit Schiffer Andrással is). Ahelyett, 
hogy a sokat emlegetett egymillió választó megszerzésén 
dolgozhatna, felkészületlenül érte, hogy ennyire beleragadt a 
baloldalon belüli „előválasztási” kampányba.

Ezt az időzavart pedig remekül mutatta a szombati rendezvény. 
Miközben Bajnai már arról beszélt, hogy garanciát kíván adni 
mindazoknak, akik nem akarják, hogy 2014 után az folytatódjon, 
amitől 2010-ben az emberek szabadulni akartak, mindezt 
többek között az első sorban ülő Suchman Tamásnak adta elő. 
Horn Gyula egykori privatizációért felelős miniszterének, aki a 
Tocsik-ügy után azt volt képes mondani, hogy nem az ÁPV Rt. a 
korrupt, hanem a világ.

Meg kell szabadulnia tőlük

Bajnai stratégiája tehát az, hogy miután bebiztosította a baloldal 
támogatását, jórészt a politikai középről egymillió szavazót 
szerezve váltaná le a Fideszt. Az a mód azonban, ahogyan az első 
célt el kívánja érni, igencsak meg fogja nehezíteni a másodikat. 
Egyelőre legalábbis úgy tűnik, Bajnai ugyanazt a hibát követi 
el, melyet megannyi amerikai politikus is el szokott követni az 
amerikai primaryken: olyannyira a saját oldaluk támogatásának 
a megszerzésére összpontosítanak, hogy beszorulnak a szélre 
és a továbbiakban a politikai közép, neadjisten a túloldal 
szavazataiért vért kell majd izzadniuk. Bajnai Gordon ugyanis 
hiába beszél arról, hogy mennyire büszke Magyarország ezer 
éves történelmére és hogy a 2010 előtti múlt nem térhet vissza, 
amíg nem ismeri fel, hogy Kuncze Gábor és társainak jelenléte 
minden hasonló üzenetét hitelteleníti.

Bajnai még Mesterházyval küzd, nem Orbánnal
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Megszereztük és nyilvánosságra hozzuk a 12,5 milliárd 
forintos hálózatfejlesztési közbeszerzés furcsa nyertesei 
mögött álló ciprusi offshore cégek nyilvános cégadatait. 
A tulajdonosi kör a Demján Sándor nevével fémjelzett 
Gránit-birodalomhoz köthető, de Leisztinger Tamás 
üzlettársa is felsejlik a tulajdonosi hálózatban.

Február elején elsőként a Varánusz blog számolt be arról, 
hogy a szélessávú körzethálózati fejlesztésre 2012-ben kiírt 
húszmilliárd forintos közbeszerzésen 12,5 milliárd forintot 
nyert öt kft., amelyeket ugyanazon a napon, 2012. június 27-
én alapítottak és július 4-én jegyeztek be, ráadásul ugyanarra 
a címre (1134 Budapest, Váci út 19.) jegyezték be őket. A 
nyertesek a Micronet Kft., a Pannon Optikai Hálózatfejlesztő 
Kft., a Pátria Optikai Hálózatfejlesztő Kft., a PONET Optikai 
Hálózatfejlesztő Kft. és a REGIO Optikai Hálózatfejlesztő Kft.

Az öt cég székhelye megegyezik az EnterNet 2001 Kft. címével, 
amely ráadásul a REGIO Kft. és a PONET Kft. egyik tulajdonosa 
is. Az EnterNet 2001 Kft. az Enternet Invest Zrt. tulajdonában 
áll, amelynek felügyelőbizottságában 2008 júliusától ott 
találjuk (egy ciprusi állampolgár, Georgios Koufaris mellett) 
Seszták Miklós KDNP-s parlamenti képviselőt is. Seszták az 
Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának és 
az Informatikai és távközlési albizottság tagja, valamint a 
Közbeszerzési és vállalkozásszabályozási albizottságának 
elnöke.  A politikus állítása szerint már 2012-ben lemondott 
fb-tagságáról, ugyanakkor a hivatalos és hatályos cégbírósági 
adatok alapján még mindig érvényes a posztja.

A Privát Kopó bűnügyi portál értesülései szerint az Enternet 
Investtel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
nemrég vizsgálatot rendelt el csalás bűntett gyanúja miatt, 
ismeretlen tettes ellen. A portál birtokába került feljelentésben 
az áll, hogy Bauer Róbert vállalta a 2007. március 13-án kelt 

„szindikátusi szerződésben”, hogy 150 millió forintot fizet 
az Enternet Invest Zrt. részvénycsomagjának átruházásával 
összefüggésben Polgár Csabának, legkésőbb 2012. június 30-
ig, ez azonban azóta sem történt meg.

A nyertes cégek tulajdonosai között az EQNet Zrt. is felbukkan 
tulajdonosként: a cégben 2012-ben négy tőkeemelést is 
végrehajtottak, holott korábban veszteséges volt. A Micronet, 
a Pátria és a Pannon Optikai Hálózat Kft. tulajdonosa a 
RubiCom Zrt. a RubiCom Holding Zrt.-hez kapcsolódik. A 
RubiCom Holding három magánszemély, köztük Albrecht 
Ottó és a Seychelles-szigeteken található Palladino Enterprises 
Ltd. cége. Ugyanígy az ő közös cégük a Cashline Befektetési 
Holding Zrt. is, amelyet Albrecht 1994-ben alapított és amely 
2007-ben résztulajdonosa lett a Synergon Informatikai Nyrt.-
nek. Az üzletember 2003 második felétől 2004 májusig 
Leisztinger Tamással együtt a Budapest Árutőzsde Rt. és a 
Budapesti Értéktőzsde Rt. egyik legnagyobb tulajdonosa volt, 
egészen a cégek eladásáig.

A Világgazdaság Online  a cégek hátterével kapcsolatban 
megkereste a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (NFÜ), ahol azt 
mondták: a pályázat nyertesének kiválasztásakor elsősorban 
a pályázó vállalkozást vizsgálják, és csak másodsorban 
a tulajdonosi kört. A hírportál megemlítette azt is, hogy 
közbeszerzésen való induláshoz elég volt a cég létezése, nem 
volt szükség sem lezárt évre, sem referenciára, csupán egyetlen 
fő foglalkoztatottra. Az új cégek bejegyzése alig három héttel 
azelőtt történt, hogy a pályázat beadási határidejét július 31-
ről szeptember 15-re változtatták. A VG Online szerint az NFÜ a 
potenciális pályázóktól érkező visszajelzések miatt változtatta 
hosszabbította meg a határidőt, ugyanis a cégek nem 
készültek volna el a projektek megtervezésével. A beérkezett 
összes pályázat 90 százalékát szeptember 13—15 között adták 
fel, a későbbi nyertes öt cég is.

Az atlatszo.hu által megszerzett ciprusi cégadatok szerint az 
Enternet Invest korábbi tulajdonosai között található Mogul 
Consulting Co. Ltd.-t 2003-ban alapította Nyúl Sándor, akinek 
jelenleg 14 magyar cégben van közvetlen érdekeltsége. Nyúl 
ugyanis Demján Sándor üzlettársa: az Enternet Invest mellett 
igazgatósági tag a TriGránit Zrt.-ben, a Gránit Bankban, 
a Tököl Airport Zrt.-ben, a West End Zrt.-ben és a DAIS 
Információtechnológiai Zrt.-ben, valamint a Granit Holding és 
a Granit Invest ügyvezetője, 2008-ban pedig éppen a Mogul 
Consultingon keresztül vásárolt részesedést az Enternet Invest 
Zrt.-ben. Nyúl Sándor ma már nem tulajdonosa a Mogul 
Consultingnak, helyébe Nyúl András, Bugovics Adrienn és egy 
panamai székhelyű alapítvány, a Musalo Foundation lépett, ez 
utóbbi többségi tulajdonosként.

Az Enternet Invest másik korábbi tulajdonosa, a szintén ciprusi 
Ensen Holdings Ltd. Bauer Róbert tulajdonában van. Bauer 
is a Demján-birodalomban mozgolódik: ő az adóhatósági 
végrehajtás alatt álló EnterNet 2001 Kft. egyik tulajdonosa. 
Bauer összesen 13 magyar cégben található meg, többek 
között az Actel Távközlési Zrt. vezérigazgatójaként dolgozik. 
Az Actel igazgatósági tagjai között van két ciprusi állampolgár, 
Georgios Chari és Christos Limnatitis. Az Actel és az Enternet 
Invest menedzsmentje között több átfedés is van: Limnatitis 
az Enternet Investben (az Actel egyik tulajdonosában) is ig-
tag, ahogy az Enternet Invest fb-tagja, Georgios Koufaris is 
benne van az Actel felügyelőbizottságában.

Nyúl úr rokonai, barátai és üzletfelei
N
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Cég neve Tagok

Micronet Optikai Hálózatfejlesztő Kft. Graur Tamás Gusztáv, Deák Tamás, EQNet Zrt., RubiCom Zrt.

Pannon Optikai Hálózatfejlesztő Kft. Graur Tamás Gusztáv, Deák Tamás, EQNet Zrt., RubiCom Zrt.

Pátria Optikai Hálózatfejlesztő Kft. Graur Tamás Gusztáv, Deák Tamás, EQNet Zrt., RubiCom Zrt.

PONET Optikai Hálózatfejlesztő Kft. Graur Tamás Gusztáv, Deák Tamás, EQNet Zrt., RubiCom Zrt., EnterNet 2001. Kft.

REGIO Optikai Hálózatfejlesztő Kft. Graur Tamás Gusztáv, Deák Tamás, EQNet Zrt., RubiCom Zrt., EnterNet 2001. Kft.

EQNet Zrt. Vancskó László, Weisz Donát, Graur Tamás Gusztáv, Deák Tibor, (korábban: Ensen Holdings Ltd.)

EnterNet 2001 Kft. Weisz Donát, Bauer Róbert, Bauerné Vashegyi Alexandra, Smuk Zoltán, LiberCom Kft., Enternet 
Invest Zrt.

LiberCom Kft. Bauer Róbert, Smuk Zoltán, Nagy Konrád, Ensen Holdings Ltd., EnterNet 2001 Kft.

Enternet Invest Zrt. Nyúl Sándor, Weisz Donát, Vashegyi Zoltán, Bauerné Vashegyi Alexandra, Horváth Pál,Nagy Konrád, 
Cséve Judit, Christos Limnatitis, Bauer Barbara, Georgios Chari, (korábban: Mogul Consulting Co. 
Ltd., Ensen Holdings Ltd.)

Actel Zrt. Bauer Róbert, Vashegyi Zoltán, Bauerné Vashegyi Alexandra, Georgios Chari, Christos Limnatitis, 
Enternet Invest Zrt.

A Mogul Consulting és az Ensen Holdings nyilvános ciprusi cégadatai letölthetők: http://civilhetes.hu/mogul.html
A magyar cégadatokat az Opten (http://www.opten.hu/), a ciprusi cégadatokat az OCCRP Investigative Dashboard (http://www.
investigativedashboard.org/) szolgáltatta. 

atlatszo.blog.hu

Van az a pénz, amiért úgy látszik megéri 
Magarországra jönni.
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2012 októberében IMF-ellenes reklámokat jelentetett 
meg a kormány, melyre a felhívást, az eredményhirdetést 
és a szerződéskötést öt nap alatt bonyolított le (és ebben 
már egy hétvége is is volt), sőt, a hatodik napon maguk a 
hirdetések is megjelentek. A 200 milliós keretből 59 millió 
forint jutott a közterületi hirdetésekre, a többi tételről még 
mindig nem tudunk semmit, de a miniszterelnök-helyettes 
szerint minden részlet nyilvános.

A kampány előtt öt nappal jelent meg a Miniszterelnökség 
felhívása hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos 
eljárásra, mely szerint "Magyarország lakosságának 
tájékoztatása érdekében előre nem látható okból és rendkívüli 
sürgősséggel médiakampány megindítása vált szükségessé."
A szerződést a Miniszterelnökség "házi" PR-cégével, az  I.M.G. 
INTER MEDIA GROUP Kft.-vel a kampány kezdete előtti napon 
kötötték meg. Ebben az I.M.G. vállalta hogy bruttó 200 815 
228 forintért a "Magyar Állam és az IMF közötti megállapodás 
októberi (2012.10.08 - 2012.11.08) lakossági tájékoztatásához 
médiavásárlási, kreatív tervezési és gyártási, valamint nyomdai 
kivitelezési feladatokat" végez el.

Az I.M.G. egy este alatt megtervezte, kivitelezte, legyártotta 
a kampányelemeket, mert a másnap reggeli sajtó már tele 
volt az egész oldalas hirdetésekkel: "Ingatlanadó, nem!", "Mit 
várunk az IMF-től? Tiszteletet, bizalmat!", "Családi támogatások 
csökkentése, nem! Nem engedünk az IMF-nek!"

A szerződés szerint "az IMF-EU elvárásait megfogalmazó levél 
nyilvánosságra kerülése óta a kormányt folyamatos támadások 
érik és nagy számban jelentek meg hamis információkat 
tartalmazó sajtóhírek. A Magyar Kormány kötelessége a 
lakosság széleskörű tájékoztatása az IMF-EU tárgyalásokról és 
a valós tényekről."

Hogy az egész kampány hazugságra épült az most már 
teljesen világosan kiderült, amikor a múlt héten maga Orbán 
Viktor jelentette ki, hogy "történet a vége felé közeledik, 
mivel Magyarország nem kér hitelt, az IMF pedig nem akar 
elővigyázatossági hitelmegállapodást kötni velünk", amit maga 
az IMF is megerősített: Magyarország rugalmas hitelkeretet kért, 
de az IMF csak egy készenléti megállapodásról tárgyalt 2012 
első felében egészen júliusig, ám ezeknek a tárgyalásoknak 
vége szakadt.

A kampány így egészen különlegesre sikerült, hiszen a kormány 
a saját maga által kitalált hazugságokkal ásta még lejjebb az 
akkor már teljesen kudarcba fulladt tárgyalásokat. 

Ilyen egy "széleskörű tájékoztatás" Habony Árpád főtanácsadó 
fejében ...

A történet azonban még most sem ért véget. 2013. január 14-
én Novák Előd írásban kérdezte meg a Miniszterelnökséget, 
hogy tételesen milyen költségei voltak ennek a kampánynak.

A választ Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jegyezte:
A kampány tervezési költsége: bruttó 19,671 millió forint.
Az óriásplakát-kampány ideje: 2012. október 16. - november 1.
Költsége: bruttó 59,812 millió forint.
Tételesen: országosan 1000 db óriásplakát, 500 db citylight, 
500 db buszhátfal, illetve Budapesten 20 db buszhátfal és 80 
db ragasztott teljes oszlop.

A kampány végleges összege pedig 199,340 
millió forint volt.
Semjén amúgy ügyesen kikerült Novák kérdést, amely arra 
irányult, hogy melyek voltak a megbízott cégek (alvállalkozók). 
A tavaly nyári Nemzeti Konzultációs médiakampányt is az I.M.G 
nyerte meg, akkor 280 millió forintból valósították meg az ennél 
nagyobb szabású reklámkampányt. Abban a kampányban az 
500 óriásplakátért bruttó 40,6 milliót, a 300 citylightért bruttó 
12,3 milliót, a 32 járműreklámért pedig bruttó 19 milliót fizetett 
az I.M.G. (Akik csak 2012-ben közel 5 milliárd értékű állami 
közbeszerzést nyertek)  

Bár sem akkor, sem most nem árulták el, hogy melyik 
alvállalkozóval szerződött az I.M.G, mivel a Simicska-Nyerges-
Fonyó istálló birtokolja a piac 80%-át a Kreatív Online grafikája 
alapján, így egyértelmű, hogy hol volt a közpénz-milliók 
végállomása.

Így hiába zárja azzal Semjén a Nováknak írt levelét elég 
gúnyosan azzal, hogy "a fenti adatokból kitűnik, hogy a 
Magyar Állam, valamint a Nemzeti Valutaalap közötti lakossági 
tájékoztató kampány megvalósításának részleti nyilvánosak, 
mindenki számára hozzáférhetőek, ahogyan a közbeszerzés 
is átlátható, jogszerű keretek között zajlott", ez így ebben a 
formában nem igaz.

Az Miniszterelnökség - I.M.G. közötti szerződés nem tartalmazza, 
hogy mely médiafelületekre mennyit költöttek, és még mindig 
csak annyit tudunk, hogy a közterületi reklámokra 59 milliót 
költöttek a 199 millióból. És a többi?

A médiakampányok utáni tételes elszámolás már nem tartozik 
az üvegzsebprogramba, így nem tudjuk, hogy a közpénzek, 
amit elköltöttek, pontosan mely cégekhez/alvállalkozókhoz 
értek célba. 

Persze be lehetne adni erre is közérdekű adatigénylést, mint a 
Nemzeti Konzultáció médiaköltésére, de nem lehet mindenért 
perelni. Jó lenne, ha ezek alapból hozzáférhető és nyilvános 
adatok lennének.

Novák Előd még tovább üti a vasat, feljelentést kíván tenni 
hűtlen kezelés miatt, mivel "a Jobbik szintén tavaly év végén 
kétszer ennyi időn keresztül - egy hónapon át - negyedannyi 
pénzért vásárolt meg ugyanúgy 1000 óriásplakát-helyet a saját 
kampányára."

Sok sikert hozzá, bár sokkal többet tehetnének az ellenzéki 
képviselők az átláthatóságért, ha beadnának minden hónapban 
legalább egy írásbeli kérdést.

200 millió forintból ijesztegettek 
bennünket az IMF-el
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Először is az elnevezés. Ki volt gróf Klebelsberg Kunó? Jogot 
és államtudományi ismereteket hallgatott neves európai 
egyetemeken. Vagyis a pedagógia (oktatás, képzés) csak,  
mint az állam működésének egy lényegi eleme és nem, 
mint munkásságának a szakterületeként érintette őt.

Talán ez is az oka, hogy olyan oktatásszervezési modellt 
részesített miniszterként kiemelt figyelemmel és az akkori 
nemzeti jövedelem jelentős százalékával, ami garantáltan 
egy zsákutcás képzési forma volt. Ezek voltak a népiskolák. 
Kétségtelen, hogy egy minimális műveltségi szintet adott, 
de csak nagyon bonyolult kiegészítő képzések után volt 
lehetőségük az itt végzetteknek a továbbtanulásra. 

Sajnos a mai kormánypárti megnyilatkozások pontosan egy 
ilyen jellegű modell kialakításáról árulkodnak. Miközben az 
egész világon – úgy az előttünk járó, mind pedig a nálunk 
is fejletlenebb országokban – épp ennek az ellenkezőjét, a 
tudás alapú társadalmat, az egymásra épülő és folyamatosan 
megújított ismeretszerzést preferálják.

A népiskolai hálózat kiépítése mellett a kultúra területén 
is figyelmet érdemlőt alkotott a két világháború közötti 
korszak ünnepelt államszervezője. Ezek voltak a jelentőseb 
külképviseleteink székhelyén megszervezett „collegium 
hungaricum”-ok, amelyek célja a „magyar kultúrfölény” 
eszméjének a hirdetése volt. Az rendben van, hogy a magyar 
művészeteket és kultúrát bemutatjuk nemzetközi szinten is, de 
ahogy ez történt az maga volt arrogancia magasiskolája. Ugyanis 
az első világháború elvesztése miatti sértődöttségünk és az 

önnön nagyszerűségünk csodálatának sajátos egyvelegével 
azt céloztuk, hogy demonstráljuk a környező – ám a háborúban 
győztes– népekkel szemben micsoda kulturális fölénnyel bír ez 
a kicsiny nemzet.

Fentiek okán sajnos azt kell mondani, hogy a létező legrosszabb 
üzenete van a névadónak mind határainkon belül, mind azon 
túl. Persze ezeket a névadó keresztapák (s, anyák) is tudják!

Akkor meg, mivégre is?!

Az egykulcsos adóval sikerült a társadalmat kettészakítani. 
Az oktatás ilyetén átszervezésével az éhezők osztályától még 
a tanulás lehetőségét is elveszik. Ilyen cél egyetlen fejlett 
kapitalista országban sincs, de még a fejlődőkben sem könnyen 
találni rá példát. Csak Magyarország az, ahol félévszázada már 
megbukott hagymázas, naftalintól bűzlő művelődési cél az 
üdvözítő, a jelenlegi uralkodó rezsim szerint.

Egy másik kérdés, a hogyan? Kitalál valaki egy gigantikus 120 
ezer fős magyar multit, de nem találja ki hozzá a működtetést. 
Egy ekkora intézményt szakemberek nélkül, olyan jogi 
hiányosságokkal indít útjára, amiért a legkisebb kft-nek is 
sok százezres büntetést osztanak nap mint nap (ugyanis a 
dolgozókat érvénytelen szerződéssel és vélhetően bejelentés 
nélkül foglalkoztatja). De, ha a Kunó Intézet dolgozójának nincs 
mire ülnie akkor kiveszi az uralkodása alá tartozó diák, vagy 
pedagógus alól a széket. Aztán mindezt úgy állítja be mintha 
csak költséget szeretne megspórolni. 
De! Lássuk be mindez csak porhintés. El lehet vele foglalni 
a szakszervezeteket, a médiát, miközben a zajló folyamat 
eredményeként – észre sem vesszük, hogy szépen visszautazunk 
az időben - és egyszer csak ott találjuk magunkat a csodás és 
nemzeti Horthy korszak langyában.

Talán van aki már nem emlékszik rá, hogy azokban a bizonyos 
1920-as 30-as években hazánkat Magyar Királyságnak hívták, de 
a királyságnak nem volt királya. Királynak híján egy tengernagy 
volt a kormányzó (bár tenger sem volt), akit egyszer valóban 
kormányzóvá választottak (eléggé vitatható körülmények 
között), de aki a királyi várban élve sosem gondolta, hogy ne 
királyszerűen kormányozzon.

Hová tart ez az ország valójában? Szociális 
királyság mágnásokkal?! És az istenadta nép?

GB

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,
avagy a műveltség elrablása.
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2013-ban is változások, módosítások várhatóak az 
adózás, illetékfizetés területén. A törvényalkotó szándékai 
szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán 
egyszerűbbé válik az adózók, vállalkozások élete, 
csökkennek a vállalkozásokat érintő adminisztrációs 
terhek. Az alábbiakban áttekintjük a 2013-ra várható, 
tervezett adómódosításokat.

2013-tól a következő, adózással és illetékekkel összefüggő 
területeken várhatóak módosítások:

Személyi jövedelemadó
•	 Megszűnik a szuperbruttó. Ez azt jelenti, mindenki 

egységesen 16% személyi jövedelemadót fog fizetni, 
megszűnik a havi bruttó 202.000 forint feletti jövedelmek 
adóalap-kiegészítése.

•	  Tervek szerint a munkáltató abban az esetben is biztosíthat 
dolgozónként max. havi 12.500 forintért meleg étkezési 
támogatást (utalványt), ha a munkahelyi étkező külsős 
vendégek számára is nyitva áll.

•	  Annak érdekében, hogy mind cégeknek, mind 
magánszemélyeknek kedvezőbbé váljon az öngondoskodás, 
a megtakarítások, biztosítások adóztatása, az alábbi 
változások várhatóak: a kockázati biztosítások munkáltató 
által fizetett díja teljes egészében adómentes lesz. A 
javaslat szerint a munkáltató által a munkavállalóra 
kötött, megtakarításra is szolgáló életbiztosítások után 
a munkáltatónak a biztosítási díj megfizetésekor, nem a 
szerződés lejártakor keletkezik adófizetési kötelezettsége. 
Az elképzelés szerint a jövőben a munkáltató által 
magánszemélyre kötött, megtakarítási jellegű életbiztosítás 
után a kedvezményezett magánszemélynek nem keletkezik 
személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége, az ez utáni 
közterheket a munkáltató fogja megfizetni.

Társadalombiztosítási ellátások
•	 2013-tól a magánnyugdíj-pénztári tagok is szerződhetnek 

a nyugdíjbiztosítóval annak érdekében, hogy ők is 
szerezhessenek szolgálati időt.

•	  A biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők által fizetendő 
egészségügyi szolgáltatási járulék havi 6390 forintról 6660 
forintra nő.

Társasági adó
Immateriális jószág fogalmának bővítése:
•	 Az immateriális jószág (elsősorban szabadalom, védjegy, 

üzleti titok, know-how)fogalma ne csak az adózó által 
megvásárolt, hanem az általa létrehozott dologra is terjedjen 
ki. Az adózó által előállított immateriális jószág értékesítése 
adómentességet élvezne, amennyiben az előállítás tényét 
az adóhatóságnak bejelenti, és az értékesítés egy éven túl 
történik.

Tagi kölcsön:
•	 A jövedelemminimum meghatározása során az összes 

bevételt növeli a tagi kölcsönök adóévi napi átlagos 
állománya és a megelőző év utolsó napján kimutatott taggal 
szemben fennálló kötelezettségek különbözetének ötven 
százaléka.

Átalakulás esetén változik az elhatárolt 
veszteség szabályozása:
•	 Ha egy vállalkozás az átalakulást követően két éven 

belül megszűnik, akkor is jogosult lesz az esetlegesen 
„megörökölt” elhatárolt veszteség felhasználására, ha nem 
keletkezik semennyi bevétele a jogelőd által végzett egyetlen 
tevékenységéből sem.

Fejlesztési célú adókedvezmény 
igénybevételének szabályai:
•	 Az adózónak az adópolitikáért felelős miniszternél be kell 

jelentenie azon beruházások befejezését, melyek fejlesztési 
célú adókedvezmény igénybevételével valósultak meg.

Előadó-művészeti társaságok támogatása utáni 
kedvezmény:
•	 Hatóság által nyilvántartott előadó-művészeti szervezetek 

támogatói az általuk támogatott szervezet által realizált 
jegybevétel 80%-áig társasági adókedvezményt jogosult 
igénybe venni.

Korábban kötött, tartós adományozói szerződés 
utáni adóalap-csökkentés:
•	 A javaslat értelmében ezután azon szervezetek, cégek 

is élhetnek az adóalap-csökkentés lehetőségével, akik a 
jelenleg érvényben lévő, 2011-es szabályozás előtt kötöttek 
tartós adományozási szerződést.

Helyi adók

•	 2013-tól létrejön egy Magyar Államkincstár által működtetett 
adatbázis. Ez az adatbázis tartalmazza majd valamennyi 
település fontos, helyi adózással kapcsolatos információit, 
továbbá az egyes településeken fizetendő adónemeket, 
azok mértékét, a települések helyi adózással kapcsolatos 
elérhetőségét. Ezzel párhuzamosan az önkormányzatoknak 
előírják, hogy saját honlapjukon kötelezően közzé kell tegyék 
a helyi adókat szabályozó rendeleteket, és az azok bevallására 
szolgáló nyomtatványokat.

Általános forgalmi adó
A teljesítés helyére vonatkozó szabály 
módosítása:
•	 2013-tól változik annak szabályozása, hogy hol kell 

megfizetni a nem adóalany számára, hosszú távra bérbe 
adott közlekedési eszköz bérleti díja utáni áfát. 2013-tól 
az áfát nem a bérbeadó, hanem az eszközt bérbevevő 
országában (lakóhelyén, tartózkodási helyén) kell megfizetni, 
amennyiben a két fél másik országban van.

Számlázás
A tervezett változtatásoknál fontos szempont volt az 
elektronikus számlázás szabályainak egyértelművé és 
egyszerűbbé tétele, és a számlázás rendjének az egységes, EU-s 
előírásokkal való harmonizálása.

Elektronikus számlázás:
•	 Az elektronikus számlázással kapcsolatosan az áfa-törvény 

is változik. Ennek értelmében elektronikus számlának 

Adóváltozások 2013
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tekintendő az, ami megfelel az áfa törvény számlákra 
vonatkozó előírásainak, és elektronikus úton állították 
ki, és fogadták be. Így elektronikus számla lehet pl. egy 
e-mail, PDF csatolmánnyal. Az elektronikus számlánál a 
kötelező megőrzési idő végéig ugyanúgy elvárás a számla 
adattartalmának biztonságos megőrzése, olvashatóságának 
fenntartása, mint a papíralapú számla esetén. A javaslat 
értelmében az elektronikus számlázás pontos módjában 
a számla kibocsátójának és annak befogadójának meg 
kell állapodnia, hiszen mindkettőjüknek eleget kell tenni 
bizonyos, az elektronikus számlázáshoz szükséges technikai 
feltételeknek.

Jövedéki adó
Egyszerűsödő visszaigénylés:
•	 A tervek szerint a jövő évtől mind a papír alapon, mind az 

elektronikus úton benyújtott jövedéki-adó visszaigénylésnél 
megszűnik az a kötelezettség, hogy a visszaigényléshez 
csatolni kelljen a visszaigénylés alapjául szolgáló 
bizonylatokat.

Saját gazdaságban előállított, tiszta növényi olaj 
felhasználása:
•	 A javaslat értelmében lehetővé válik a saját gazdaságban, saját 

célra előállított tiszta növényi olaj mezőgazdasági gépekben 
történő felhasználása. Az így felhasznált növényolaj után a 
gázolaj adójának 18%-át kell megfizetni. Az így felhasznált 
növényolaj tárolására, nyilvántartására, bizonylatolására 
vonatkozó szabályozást külön rendelet tartalmazza majd.

A fuvarozók havonta igényelhetik majd vissza a 
kereskedelmi gázolaj jövedéki adóját:
•	 Az elképzelések szerint az érintettek számára a kereskedelmi 

gázolaj jövedéki adója havonta visszaigényelhetővé válik, 
szemben az eddigi negyedéves, vagy éves visszaigényléssel.

Szeszfőzdék jövedéki biztosítékának 
csökkentése:
•	 A kizárólag bérfőzést végző főzdék esetén a biztosíték 

200.000 forintra, a kiskereskedelmi szeszfőzdék jövedéki 
biztosítéka pedig 2.000.000 forintra csökkenne.

Kistermelői pezsgő előállítás:
•	 2013-tól az egyszerűsített adóraktárakban saját termelésű 

szőlőborból lehetőség lesz maximum 10.000 üveg pezsgő 
előállítására és értékesítésére. Ennek nyilvántartása a borral 
együtt történne, ahogy az értékesítés utáni adófizetési 
kötelezettség teljesítése is.

Sérült zárjegy cseréje, pótlása:
•	 Lehetővé válik majd a tömény italok nagy- és kiskereskedelme 

esetén is a sérült, levált zárjegyek pótlása. Ennek érdekében 
a kereskedőnek a pótlás igényét be kell jelentenie, a 
vámhatóságnak ezt követően 30 napja lesz a zárjegy 
cseréjére/pótlására.

Jövedéki engedély visszavonása adótartozás 
miatt:
•	 A jövedéki engedély visszavonására csak 100 forintot és 

60 napot meghaladó adótartozás esetén kerülne sor. Ezzel 
együtt elveszítik megbízható adózó minősítésüket, és 
magasabb összegű jövedéki biztosíték nyújtására lesznek 
kötelezve.

Szigorúbb adóbírság „bűncselekmény” esetén:
•	 Ha jövedéki adó alanya esetén az adóhiány az általa elért 

bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások 
meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, akkor az 
adóbírság mértéke 200 % lesz.

Csökken az egyéb bor után fizetendő jövedéki 
adó:
•	 Az egyéb borok adómértéke –a szőlőboréval megegyezően- 

0 forint/ liter lenne. Ezzel párhuzamosan az egyéb bor 
adóraktárak esetén 1.000.000 forint jövedéki biztosíték 
bevezetése várható.

SZJA bevallás határideje 2012 - az alapok nem 
változtak
Az SZJA bevallás határideje 2012- ben is május huszadika 
lesz.

Annyi újítást eszközöltek ki, hogy az adót adóévenként kell 
bevallani. Adómentes az ingatlan és az ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből származó bevétel, amennyiben az nem haladja 
meg a 200.000 forintot.

Az Szja-bevallás határideje 2012. május 20.:

- az önadózók adóbevallásának megküldése az adóhatósághoz
- csökkentett adattartalmú bevallás elküldése
- egyszerűsített bevallás (1053E) visszaküldése az 
adóhatóságnak javítva vagy javítás nélkül
- munkáltatói adómegállapítás elkészítése és átadása/
megküldése a munkavállalónak
- rendelkezés az adó 1%- ról

A csökkentett adattartalmú bevallást választó polgár nem 
rendelkezhet speciális jövedelemmel, és bevallását az 
úgynevezett 1053- as formanyomtatvány kitöltésével teszi 
meg. 

Aki egyéni vállalkozó, őstermelő, aki személyes közreműködői 
díjat vesz figyelembe, külföldről származó jövedelemmel is 
rendelkezik, felszolgálóként, vagy fogyasztótól közvetlenül 
kapott borravalóval rendelkezik, érintett ellenőrzött tőkepiaci/
csereügylettel kapcsolatos tranzakcióban, tartós befektetésből 
származó adóköteles jövedelme van, és az, aki az egyszerűsített 
közteherviselés szabályait alkalmazta, nem élhet ezzel a 
lehetőséggel.

SZJA- bevallás határideje 2012 február 25.:

- egyéni vállalkozók

A 2010- es adóév már előírja, miszerint csekket kell kérni az 
egészségügyi hozzájárulás befizetéséhez, az eddigi készpénz 
átutalással szemben.

A legnagyobb újdonságot a szuperbruttósítás jelenti, azaz 
egyszerűbben az adóalap kiegészítése. Az adó alapját a 
magánszemély számolja ki, az alapján, hogy figyelembe 
veszi, miszerint az igazolt bevétele és költségére vonatkozó 
meghatározott jövedelem 100%- ban vagy 78 %- ban képzi e 
az adóalap kiegészítésének az alapját.

A régebbi 18 %- os adókulcs 17 %- ra változott, az adókulccsal 
számított jövedelem része 5 millió forintra emelkedett. Az 
afölötti rész összevonás alá kerülő adóalapja után pedig 32% - 
os adókulccsal kell számolni az adót.

sge



A Valentin-nap a szeretet és a szerelem ünnepe, melynek 
története nem teljesen tisztázott. Hagyományának eredetét 
tekintve számos legenda látott napvilágot, melynek gyökerei 
egyaránt kötődnek a keresztény és ókori római tradíciókhoz. 
De kicsoda is volt valójában a titokzatos Szent Valentin és 
miért ünnepelünk február 14-én?

Szent Valentin, a szerelmesek védőszentje
Sokan azt állítják, hogy a szerelem és a szeretet ünnep 
eredete Szent Valentin, egy római papig nevéhez fűződik, aki 
mártírhalált halt, mert nem adta fel a kereszténységet a vallás 
üldöztetése idején. Kr.u. 269. vagy 270. február 14.-én halt 
meg, ugyanazon a napon, amelyik a szerelmi sorsjátékoknak 
volt szentelve. A legenda szerint a börtönben töltött idő alatt 
üzenetet küldött barátainak, hogy szereti őket és hogy ne 
felejtsék el őt.

A történet egy másik változata szerint, Szent Valentin papként 
szolgált Claudius császár ideje alatt, aki bebörtönözte őt, mert 
ellenezte döntését, amely megtiltotta a fiatal férfiaknak, hogy 
házasodjanak. Úgy gondolta, hogy a nőtlen férfiakból jobb 
katonák válnak, megerősítvén ezáltal a hadseregét. A legenda 
úgy tartja, hogy, Szent Valentin rabsága alatt összebarátkozott 
a börtönőr lányával, akinek hagyott egy levelet aláírva, hogy "A 
te Valentinodtól".

Kr.u. 496-ban Gelasius pápa elrendelte, hogy az addigi 
Luperkalia ünnep helyett február 14-én Szent Valentinre 
emlékezzenek. Fokozatosan, ez a nap lett a szerelmes üzenetek 
napja, és Szent Valentin lett a szerelmesek védőszentje. A 
dátumra versek és olyan egyszerű ajándékok küldése volt 
jellemző, mint a virág vagy a csokoládé. Gyakran rendeztek 
társasági összejöveteleket vagy bálokat is ebből az alkalomból.
Az Egyesült Államokban, Miss Esther Howland volt az első, aki 
Valentin napi képeslapot küldött. A Colorado-i Loveland város 
komoly postai üzletet bonyolít le február 14. körül, mivel az 
emberek szentimentális verseket küldenek szét szeretteiknek, 
a gyerekek pedig Valentin-kártyákat cserélnek az iskolában.

A "kereskedelmi" Bálint-napot az 1800-as években vezették 
be, és mára már ezen a napon igen csak hatalmas forgalmat 
bonyolítanak le a virágárusok, valamint az ajándék- és 
édességboltok az ünnephez kötődő reklámkampányoknak 
köszönhetően. A legtöbb ember igyekszik valamilyen 
csodálatos idézet, szerelmes vers vagy akár sms kíséretében 
átadni ajándékát szerelmének, szeretteinek vagy más, szívéhez 
közel álló személyeknek.

Szent Bálint napján (február 14.) tartják Bálint-nap (angolul 
Valentine's Day) ünnepét

A Valentin nap eredete
A Valentin-nap a Római Birodalom idejére vezethető vissza. Az 
ókori Rómában, február 14.-e Juno tiszteletére adott ünnepség 
volt (Juno volt Jupiter társa, a római istenek és istennők 
királynője, de számon tartották őt úgy is, mint a nők, a szülés 
és a házasság istennője is). A következő napon, február 15.-én 
kezdődött Luperkalia ünnepe.

Az egyszerű nép fiatal férfiainak és lányok élete szigorúan el volt 
választva egymástól. Azonban a Luperkalia fesztivál előestéjén, 
papírra írták a római lányok neveit és egy üvegbe tették őket. 
Minden fiú kihúzott egy papírt és a rajta szereplő lány lett a 
partnere a fesztivál alatt. A fiatalok párosítása néha egész évre 

szólt, és gyakran szerelem, majd házasság lett belőle.

II. Claudius császár uralkodása alatt Róma számtalan véres és 
népszerűtlen kampány részese lett. A kegyetlenségéről híres 
Claudius nehezen szerzett katonákat, akik csatlakozhattak 
volna seregéhez. Úgy vélte, ennek legfőbb oka az, hogy a 
római férfiak nem akarták elhagyni szeretteiket és családjukat. 
Claudius egy rendelet által törölte az összes házasságot 
és jegyességet a birodalomban, hogy ezáltal megerősítse 
csapatait. Szent Valentin jóságos és romantikus római pap 
volt ebben az időben, aki titokban párokat adott össze, mely 
cselekedetek miatt február 14.-én halt mártírhalált, 270 körül.

Ebben az időben, a Luperkalia ünnepség alatt régi pogány 
szokás volt a lányok neveit kihúzni, melyet a korai keresztény 
papok próbáltak visszaszorítani. Ennek érdekében a papírokra 
szentek neveit írták a hajadon lányok nevei helyett, és mivel a 
Luperkalia február közepén kezdődött, úgy döntöttek, hogy 
Szent Valentin napja, vagyis február 14. a legmegfelelőbb 
választás erre. Úgy tűnik, hogy a szokás, hogy a fiatal férfiak 
leányt vagy szentet választanak maguknak Valentin napon, 
ezekre az időkre vezethető vissza. 

Ezen a napon szokássá vált, hogy a szerelmesek 
megajándékozzák párjukat.

Bálint napi hagyományok, népszokások, 
babonák
Bálint napjához - amit mára sokan csak Valentin napnak 
neveznek - számos babona, hiedelem és néphagyomány 
kapcsolódik. Ezen szokások legtöbbje fiatal lányoknak adott 
segítséget ahhoz, hogy megtalálják, meghódítsák vagy csupán 
megtartsák szerelmüket, életük párját.

•	 Ha lányok a Bálint-nap előtti éjfélkor a temetőbe mentek, 
megláthatták leendő férjüket. A párna alá helyezett 
babérlevélnek szintén az volt a célja, hogy álmukban 
megtudják ki lesz a jövendőbeli párjuk.

•	 Amint megvolt a "jelölt", újabb praktikákra volt szükség, 
magukba bolondítsák a fiút. Egy pontosan kilenc magú alma 
elfogyasztása után a magokat a kiszemelt férfiú zsebébe 
kellett csempészni, mely által a szerelem már szinte biztos 
volt. Másik módszer szerint a kiszemelt fiú lábnyomát a 
hóból vagy sárból felvéve a küszöb alá kellett ásni, majd a 
házba csalogatni az illetőt, aki a küszöböt átlépve hamarosan 
megkéri a lány kezét.

•	 Az eljövendő gyermekáldást is ezen a napon tudhatták 
meg a lányok és fiatal feleségek. Például egy félbevágott 
alma magjait megszámolva megjósolható volt, hogy hány 
gyermeke lesz valakinek.

•	 Bálint-napon a madarak is hatalmas szerephez jutottak, 
a különböző fajták más-más férfitípust jelentettek. Úgy 
tartották, ha egy hajadon lány ezen a napon verebet lát, 
szegény emberhez fog hozzámenni és nagyon boldog 
lesz, ha azonban egy tengelice repül át felette, tehetős férfi 
felesége lesz.

Egyszerűbb babonák is kötődnek Valentin napjához, például 
a reggeli szerelmes csók szerencsét hoz és ezen a napon nem 
szabad megsértődni vagy megharagudni.

sgh

A Valentin-nap története és hagyományai



II. Ramszesz, egyiptomi fáraó (Kr.e.:   1290 – 1224) sírjának 
domborművén már látható egy „fritőz”, amelyben két rabszolga 
csiga alakú süteményeket készít. Az egyik a meleg fedőt egy bottal 
emeli le, a másik a forró süteményt két bottal emeli ki. A sütemény 
kedveltségét jelzi, hogy a választékot bemutató ábrán a fritőzből 
kiemelt csigából 3 db kiemelt helyen, és a többihez viszonyítva 
sokkal nagyobb méretben látható.

Több vallás kultikus süteménye között találunk fánkot. Az izraelita 
ünnepek gasztronómiai szokásaiban a Hanuka ünnep ideje alatt 
fogyasztott fánknak régi történelmi háttere van.

Kr.e. 168-ban IV. Antiókhosz Epiphanész, szeleukida uralkodó 
a jeruzsálemi Szentélyben, Izrael legszentebb helyén oltárt 
emelt Zeusznak és egy disznót áldozott fel rajta. Izrael népe 
ezt a szentségtörést nem nézte tétlenül. Matitjahu (Matatiás) 
nevű főpap és fia, Jehuda Makabi (Makkabi Júdás) vezetésével 
felkelés tört ki. A harcok három és fél éven át, Antiókhosz haláláig 
tartottak. Jeruzsálemet fél évvel hamarabb, december környékén 
sikerült visszafoglalni. A Törvény előírta a megszentségtelenített 
Templom megtisztítását, ami nyolc napig tartott. Ehhez azonban 
rituálisan tiszta olajra volt szükség, hogy nyolc napig táplálni 
tudják vele a lámpások lángját. Felkutatták az egész Templomot, 
de csak egy napra való olajmennyiséget találtak. Nem tudtak mit 
tenni, feltöltötték vele a lámpásokat. A hagyomány szerint az olaj 
– csoda folytán – kitartott a nyolcadik nap végéig. Erről a csodáról 
emlékeznek meg az izraeliták az olajban sült fánk fogyasztásakor.

A fánk európai elterjedésének történetéről két híres legenda él a 
köztudatban.

Az egyik, a francia beignets nevű sütemény körül alakult ki, amelyet 
Marie Antoinette királyné (1755-1793), XVI. Lajos hitvese, egy 
kalandos karneváli éjszakán ismert meg. A királyné a Tuilleriákban 
rendezett farsangi álarcosbálról megszökött, és álöltözetében 
elvegyült a tömegben, amely az utcákon kavargott. A sétálás 
közben megéhezett a királyné, így egy mézeskalácsos mestertől 
vásárolt egy fánkot. A fánk rendkívül megízlett neki, ezért az őt 
kísérő lovagnak meg kellett vásárolnia az egész kosár tartalmát. 
A karnevál elmúltával a fánksütőt a palotába rendeltette. A 
mézeskalácsos elmesélte a fánk receptjét és elkészítési módját 
a királyné cukrászának. A cukrász finomította, és egy kicsit 
módosította a receptet, és ettől kezdve a királyi lakomák kedvelt 
finomságává vált a fánk.

Mivel az emberek hamar megkedvelték a finom, laktató, olcsó 
tésztafélét, hamar divatos süteménnyé és a farsang kísérőételévé 
vált.

Egy másik forrás szerint a fánk bécsi eredetű édesség.

„Az eset úgy kezdődött, hogy egy bizonyos Krapfen nevű pék 
elhalálozván, műhelyét özvegye vezette tovább. Nem volt könnyű 
az élete özvegy Krapfenénak, mindazonáltal továbbra is az ő 
pékségéből került ki a legfehérebb, legfinomabb kenyér, a város 
legtávolabbi részéből is elzarándokoltak érte az emberek.
Ám egy napon valami okból a kenyér nem készült el idejében. A 
vásárlók közül ki üres kézzel, bosszúsan ment el, ki türelmetlenül 
várt, s cifrákat mondott.., mígnem a pékné végképp kijött a 
sodrából, és egy darab kenyértésztát, valakinek a fejéhez akarta 
vágni.

Szerencsére rosszul célzott és a tészta nem az illető képén csattant, 
hanem a kályhán lévő lábasba pottyant, amelyben zsír forrdogált. 
A váratlan következmény az lett, hogy a célját tévesztett tészta 
néhány perc alatt szép aranysárgára sült, s a véletlen jóvoltából 
megszületett az első fánk, amit a bécsiek azóta is Krapfennak 
neveznek.”
(Részlet Halász Zoltán Mesélő szakácskönyvéből)

Magyarországon a fánk a 19. században terjedt el széles körben, 
de egy korabeli feljegyzés szerint 1603-ban gróf Thurzó Szaniszló 
galgóci várában egy lakomán - hetedik fogásként - már fánkot 
szolgáltak fel.

Hazánkban a fánksütés szokása a Dunántúlról terjedt el, és vált 
egyre több helyen szokássá, hogy a vízkereszttől hamvazószerdáig 
tartó farsangkor édességként az asztalra kerülhessen ez a finom 
nyalánkság.

A farsangi fánk általában könnyű tojásos tésztából készül, de 
más variációja (burgonyás, csöröge, stb.) is van. A fánk készülhet 
töltetlenül, vagy töltve, a tetejét újabban különféle bevonatokkal 
díszítik. De van sós variációja is.
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A Farsangi fánk története
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Nem akarok lázítónak 
hangzani itt, de van egy 
lázadó tervem a sok vegyi 
tisztítószereket forgalmazó 
cég ellen. Az emberiség 
egyik fő dobása a környezeti 
szennyezőanyagok, a 
tisztító-és testápoló 

termékek csatornákba mosása és vízrendszereink vegyi 
anyagokkal való elárasztása. Nézzük, hogy mennyi 
mindenre tudjuk népi bölcsességünkben már régóta 
szereplő szódabikarbónánkat használni…

1. Csináljunk fluor mentes fogkrémet
Szódabikarbónát keverjünk össze 3 százalékos hidrogén-
peroxid oldattal. Íme egy alternatíva a kereskedelmi fluoridos 
fogkrémek helyett. És még a fogfehérítést is elvégzi, nemcsak 
a tisztítást.

2. Szájfrissítés
Tegyen egy teáskanál szódabikarbónát egy fél pohár vízbe és 
öblögesse vele ki a száját. Semlegesíti a szagokat, nem csupán 
elfedi azokat.

3. Szájápoláshoz használt eszközök tisztítására
Áztassuk be szájápolási eszközeinket a következő oldatba: 
2 teáskanál szódabikarbónát oldjunk fel egy pohár vagy kis 
tál meleg vízben. A szódabikarbóna fellazítja az élelmiszer-
részecskéket és semlegesíti a szagokat.

4. Bőr-és testradír
Elkészítése: 3 rész szódabikarbóna, 1 rész víz. Dörzsölje át 
körkörös mozdulatokkal finoman bőrét. Öblítse le tiszta vízzel. 
Mindennapos használatra is ajánlott.

5. Természetes dezodor
Kenjük rá a hónaljunkra, és semlegesíti a testszagot.

6. Használjuk savlekötőként
A szódabikarbóna biztonságos és hatékony antacid enyhíti a 
gyomorégést és / vagy a savas gyomorrontást.

7. Rovarcsípésekre és viszkető bőr esetén
Rovarcsípések esetén, kavarjon össze egy kis szódabikarbónát 
és vizet, és kenje az érintett bőrfelületre. A viszketés enyhítésére, 
tegyen egy kis szódabikarbónát a kezébe és dörzsölje be a 
nedves bőrbe fürdés vagy zuhanyozás után.

8. Készítsünk kéztisztítót
3 rész szódabikarbóna, 1 rész víz, vagy 3 rész szódabikarbónából 
és 1 rész folyékony szappanból készítünk oldatot, ami jó 
kézmosásra, tisztításra. Ezután öblítsük le tiszta vízzel.

9. Segítség a hajnak
Az ecet csodálatos a hajra, de a szódabikarbónának megvan a 
maga helye a zuhany alatt is. Tegyünk egy kevés szódabikarbónát 
a tenyerünkbe együtt a kedvenc samponunkkal. Samponozzuk 
be a hajat és jól öblítsük le. A szódabikarbóna segít eltávolítani 
a maradék piszkot, így a haj tisztább és kezelhetőbb lesz.

10. Tiszta hajkefék és fésűk
A fényes hajhoz fontos a kefék és fésűk tisztán tartása is. Áztassa 
a fésűket és keféket 1 teáskanál szódabikarbóna egy kis langyos 
víz keverékében.

11. Készítsen fürdősót
1/2 csésze szódabikarbónát adjon a fürdővízbe, hogy 
semlegesítse a savakat bőrén, és segítsen lemosni az olajat és az 
izzadságot. Egyben pedig a bőrt nagyon puhává is varázsolja.

12. Megnyugtatja a lábakat
Oldjon fel 3 evőkanál szódabikarbónát egy edény meleg 
vízben, és áztassa benne lábfejét, meg fogja nyugtatni lábait.

13. Súrolószer készítése
A biztonságos, hatékony fürdőszoba kád, csempe-és mosogató, 
fényes fali csempe tisztításához- szórjon szódabikarbónát egy 
tiszta nedves szivacsra és dörzsölje vele a felületeket a szokásos 
módon. Majd mossa le vízzel és törölje szárazra a tisztított 
felületeket.

14. Kézi edény és evőeszköz mosó
2 púpozott evőkanál szódabikarbónát adjunk hozzá 
mosószerünkhöz, és az edényekről könnyebben fog leoldódni 
a zsír. A ráégett ételeket a szódabikarbóna és vizes mosószer 
keverékében áztassa, majd szivacsra szórt szódabikarbónával 
súrolja le.

15. Szivacsok felfrissítéséhez
Áztassuk az áporodott szagú szivacsot egy erős szódabikarbónás 
oldatba (4 evőkanál szódabikarbónát feloldunk 1 liter meleg 
vízben).

16 Tisztítsa meg a mikrohullámú sütőjét
Szódabikarbónát szórjunk egy tiszta nedves szivacsra. Kiváló 
módja a gyengéd tisztításnak és a mikróban soha nem hagy 
durva vegyi szagot. Alaposan öblítse le vízzel.

17. Ezüst evőeszközök tisztítására
Használjon szódabikarbóna pasztát 3 rész szódabikarbóna, 1 
rész vízből. Dörzsölje át az ezüstöt tiszta ruhával vagy szivaccsal. 
Alaposan öblítse le, és szárítsa meg őket, míg csillogóvá nem 
válnak.

18. Tiszta kávé és tea edények
Kávé és tea foltokhoz oldjon fel 1/4 csésze szódabikarbónát 
1 liter meleg vízben. A makacs foltokhoz egy éjszakán át való 
áztatást javaslunk.

19. Tisztítsa meg a sütőt
Szórjuk szódabikarbónát a sütő aljára. Sprézzünk rá vizet, 
hogy a szódabikarbóna benedvesedjen. Hagyjuk így a sütőt 
éjszakára. Reggelre a szódabikarbóna feloldja a szennyet, amit 
aztán szivaccsal kitörölhetünk.

20. A padló tisztítása
A szennyeződést és piszkot el tudja távolítani a padlóról oly 
módon, hogy 1/2 csésze szódabikarbónát egy vödör meleg 
vízzel összekever és az így felmosott padló tiszta csillogó lesz. 
A papucs jelek használja szódabikarbóna egy tiszta nedves 
szivaccsal, majd öblítse le.

Ha van még ötlete, hogy mire használható a szódabikarbóna, 
kérjük írja meg az info@civilhetes.hu e-mail címre!
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A szódabikarbóna 20 féle felhasználása
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Minden gyermeket várunk a márciusban induló 
úszótanfolyamunkra! Akik valamilyen okból nem tudták 
elkezdeni az őszi tanfolyamot, azok is csatlakozhatnak a 
nyárig tartó foglalkozásokra! Számunkra fontos a gyermekek 
egészsége, az úszás és a vízilabdázás népszerűsítése.

Munkatársaink szakképzett úszóedzők, úszásoktatók és 
testnevelő tanárok. A fiatal, lendületes csapat segítségével 
a gyermekek könnyen tanulnak, és örömmel vesznek részt 
az órákon. Kiscsoportos foglalkozásokat tartunk (8-10 fő/
oktató) a gyermekek tudásszintjének megfelelően. Minden óra 
előtt bemelegítést tartunk, majd az úszás után levezető játék 
következik.
Sokan már jól ismerik az Új-Hullám Úszó- és Vízilabda Iskola 
8 szintes oktatási programját. Az oktatás lényege, hogy egy 
előzetes felmérés alapján a gyermekeket a tudásszintjüknek 
megfelelő csoportba soroljuk, a kezdőtől a haladóig. Az egyes 
szinteken a gyermekek vizsgát tehetnek, amely nagy ösztönzést 
jelent a számukra.  A sikeresen vizsgázó gyerekeket oklevéllel 
jutalmazzuk, amelyet mindig nagy örömmel fogadnak. A 
szintvizsgák a szülők számára is pontosan jelzik gyermekük 
fejlődését!
A nemzetközileg elismert és bevált párhuzamos úszásoktatási 
rendszerben dolgozunk. A gyermekek először egymással 
párhuzamosan a természetes mozgások közé tartozó gyors- és 
hátúszást tanulják meg, ezt követően ismerik meg a mell- és a 
pillangóúszást.  
Számunkra nagy öröm, ha látjuk a gyerekek fejlődését. S mert 
ezt az örömöt szeretnénk velük is megosztani, bevezettük a 
„Mosolyalbum” programunkat, amely nagy sikert aratott a 
gyerekek és a szülők körében. Minden oktatási óra után a 
gyermekek egy mosoly pecsétet kapnak az albumukba. Az 
albumban ajándékok képeit helyeztük el, amelyeket a rendszeres 
részvétel arányában, szintenként érhetnek el és kaphatnak meg 
a gyerekek. 
És ez még nem minden! Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a 
tehetségkutatásra és kiválasztásra is.
Úszó sportági előkészítő csoportokban jelenleg is több tucat 
gyerek vesz részt, az iskolával együttműködő Új-Hullám 
Sport Egyesületben pedig már évek óta rendelkezünk igazolt 
sportolókkal! Tehetségüket több megyei diákolimpiai aranyérem 
és diákolimpiai országos döntők sora is bizonyítja. 
Lehetőséget biztosítunk a vízilabdázás kipróbálására is. Megfelelő 
úszástudással a gyerekek bekapcsolódhatnak a magyarok másik 
sikersportágába is! Az előkészítő tanfolyamokon elsajátíthatják 
a sportág alapjait, ezt követően pedig becsatlakozhatnak a 
korosztályos vízilabda versenycsapatainkba is. Vízilabdásaink 
jelenleg két bajnokságban is sikeresen szerepelnek, s szeretnénk, 
ha a fiúk mellé egyre több lány is csatlakozna.
Ha tetszik, ússzunk együtt tavasszal is! Jelentkezz a Dorog Városi 
Uszodában Molnár Juditnál (06 30 545 3909) vagy Piliscsabán, a 
FÉBÉ Uszodában Tóth Katalinnál (06 30 205 5251).

Úszótanfolyam tavasszal is!

Immár negyedik alkalommal rendezte meg az Esztergomi 
Pézsa Tibor Sportcsarnok 5-6 osztályos tanulóknak az un. 
Szén János Kupát. Rekordnevezés volt, hiszen 10iskola 
fogadta el a szervezők felhívását.

A csapatok 2 x 5-ös csoportba sorsolták be, ahol két játéknap 
alatt zajlottak le a mérkőzések. Már az első játéknap során 
kiderült, hogy mind a két csoportban van 1-1 kiemelkedő iskola. 
Az A csoportban a tavalyi győztes párkányi ADY ALAPISKOLA 
emelkedett ki, a B-ből a DOBÓ nem talált legyőzőre a selejtezők 
során. Minden szakember ezt a két gárdát várta a fináléba. 
Dicséretet érdemel még a BABITS és az ARANY iskola is, hiszen 
nem véletlenül jutott a rájátszásba.
A keresztbejátszás során a DOBÓ és az ADY is magabiztos 
győzelmet aratott, így ők vívták a döntőt, míg a BABITS az 
ARANY iskolával játszott a harmadik helyért. Ez a mérkőzés 
biztos győzelmet hozott az ARANY számára, így megérdemelten 
lettek bronzérmesek.
Következett a döntő. A két legjobb csapat csatájából 
megérdemelten a DOBÓ került ki győztesen, és elhódította a 
kupát a tavalyi győztes ADY Iskolától.
A díjátadáson megjelent Szén János fia és unokája. Osvald Zsolt 
főszervező köszöntötte a csapatokat, szurkolókat, méltatta 
Szén János munkásságát és életútját, példaként állította a mai 
fiatalok elé.

IV. Szén János Kupa
A Dobó Gimnázium az idei BAJNOK!

IV. SZÉN JÁNOS UP-KUPA  
III. korcsoport -  (5.-6. osztály) - (2000-2001) 

2013. február 01. és 08. - TABELLÁK  első nap után 
 

A csoport  
1 ADY 3 3 - - 18 – 5 9 p. 
2 SZENT IMRE 2 1 - 1 9 – 5 3 p. 
3 BABITS 2 1 - 1 4 – 7 3 p. 
4 GYAKORLÓ 3 1 - 2 4 – 10 3 p. 
5 MINDSZENTY 2 - - 2 1 – 9 0 p. 

 

B csoport 

1 DOBÓ 2 2 - - 12 – 1 6 p. 
2 ARANY 3 2 - 1 7 – 8 6 p. 
3 PILISMARÓT 2 - 2 - 4 – 4 2 p. 
4 ÁRPÁD-HÁZI 2 - 1 1 1 – 6 1 p. 
5 JÓZSEF 3 - 1 2 6 – 13 1 p. 

 
TABELLÁK  második nap után 

A csoport 

1 ADY 4 4 - - 25 –5 12 p. 
2 BABITS 4 3 - 1 13 – 8 9 p. 
3 SZENT IMRE 4 2 - 2 15 – 8 6 p. 
4 GYAKORLÓ 4 1 - 3 6 – 15 3 p. 
5 MINDSZENTY 4 - - 4 1 – 20 0 p. 

 

B csoport 

1 DOBÓ 4 4 - - 22 – 2 12 p. 
2 ARANY 4 2 1 1 8 – 9 7 p. 
3 JÓZSEF 4 1 1 2 9 – 13 4 p. 
4 PILISMARÓT 4 - 3 1 5 – 10 3 p. 
5 ÁRPÁD-HÁZI 4 - 1 3 2 - 14 1 p. 

 



Kovács Áron / Gubás Tibor / Filip Gyuri

Hangyássy Hangya László / Váry Marci

Barbaró Attila / Nagy Máté / Dandó Zolika

Boros Pöpi Péter / Bulatovic Évi / Locsmándi Bence 

Erdélyi Fici / Marton Zoli / Pintér Zoltán 

Krcsmarik Stewie / Vámos Zsolt / Sallai Tibor 

Kovács Péter  / Bordás Zoltán / Kis Zsombor

2013.02.21. CSÜTÖRTÖK

START: 20:00 / JEGYEK: 1000 HUF

www.hangszertakarok.hu

SZÓLJON A ROCK!

DALOK

BON SCOTT
EMLÉKÉRE


