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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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A nő: tetőtől talpig élet.
A férfi: nagyképű kísértet.

A nőé: mind, mely élő és halott,
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod;
a férfié; minderről egy csomó
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó.

A férfi – akár bölcs, vagy csizmavarga –
a világot dolgokká széthabarja
s míg zúg körötte az egy-örök áram,
cimkék között jár, mint egy patikában.
Hiában száll be földet és eget,
mindég semmiségen át üget,
mert hol egység van, részeket teremt,
és névvel illeti a végtelent.
Lehet kis-ember, lehet nagy-vezér,
alkot s rombol, de igazán nem él
s csak akkor él – vagy tán csak élni látszik –
ha nők szeméből rá élet sugárzik.

A nő: mindennel pajtás, elven
csak az aprózó észnek idegen.
A tétlen vizsgálótól összefagy;
mozogj és mozgasd s már királya vagy:
ő lágy sóvárgás, helyzeti erő,
oly férfit vár, kitől mozgásba jő.
Alakja, bőre hívást énekel,
minden hajlása életet lehel,
mint menny a záport, bőven osztogatva;
de hogyha bárki kétkedően fogadja,
tovább-libeg s a legény vérig-sértve
letottyan cimkéinek bűvkörébe.
Valóság, eszme, álom és mese
ugy fér hozzá, ha az ő köntöse;
mindent, mit párja bölcsességbe ránt,
ő úgy visel, mint cinkos pongyolát.
A világot, mely észnek idegenség,
bármeddig hántod: mind őnéki fátyla;
és végső, királynői díszruhája
a meztelenség.

A nő
Weöres Sándor
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Egy képviselő-testületi határozat 
alapján az esztergomi önkormányzat 
illetékes szerve a hét elején lezáratta 
a sokak által csak „Átjáróház” néven 
ismert épület mindkét kapuját. 

Az egykori Takarékpénztár épülete, 
amelyben később lakásokat és üzleteket 
alakítottak ki már több éve üresen áll, 
mára balesetveszélyessé vált, ezért 
született meg az a döntés, amely 
megtiltja az átjárást a Széchenyi tér 21. 
és a Kossuth Lajos u. 5. között elterülő 
ingatlan udvarán.

Az “Átjáróház” homlokzata a Széchenyi tér felől

Átjárás közben - nyilván olcsóbb bezárni, mint kezdeni vele valamit:(

Tilos az átjárás

A 2008-ban hősi halált halt rendőr 
ph. hadnagyra emlékeztek február 
11-én, 10 órakor a dorogi Köz-
temetőben. 

A megemlékezésen, az Esztergomi 
Rendőrkapitányságon dolgozó volt 
kollégák és rendőrök mellett a megyei 
rendvédelmi szervek, a katasztró-
favédelem vezetői, valamint a helyi 
polgárőrség vezetői is részt vettek. 

A kollégák nevében Debreczeni 
István rendőr alezredes, az Esztergomi 
Rendőrkapitányság vezetője emléke-
zett meg a szolgálatteljesítés közben 
hősi halált halt Borbély Zoltánról. 

A beszédet követően a megjelentek 
- közöttük az elhunyt édesanyja 
és két gyermeke – elhelyezték a 
megemlékezés virágait és mécseseit 
Borbély Zoltán sírjánál. 

Borbély Zoltán megemlékezés 2013 

Múlt pénteken az esztergomi Mária-
Valéria hídra is felkerült a Hargita és 
Kovászna megyei magyarok iránti 
szolidaritás jelképeként a székely 
zászló. 

A lobogót esztergomi és pár-
kányi politikusok javaslatára és kezde-
ményezésére vonták fel az összetartozást 
jelképező híd magyarországi hídfőjénél. 

Egy nemrégiben hozott rendelet 
szerint Romániában nem lehet kitűzni a 
Hargita és Kovászna megyei települések 
középületeire a nemzeti jelképnek szá-
mító székely zászlót. Emiatt a magyar 
külügyi államtitkár arra buzdította a hazai 
önkormányzatokat, hogy a székelyföldi 
magyarok iránti szolidaritásból minél 
többen helyezzék ki a székely lobogót. 

Székely lobogó a 
Mária-Valéria hídon
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Balassa Bálint emlékét idézték 
meg verssel és zenével február 14-
én délután, Bálint napján az MNL 
Komárom-Esztergom Megyei Levéltár 
Palkovics termében. A Balassa Bálint 
Társaság hagyományos rendezvényén 
a megjelenteket és a részvevőket Prof. 
Dr. Prokopp Mária a társaság elnöke és 
Csombor Erzsébet a MNL KEM Levéltár 
igazgatója köszöntötte. 

Idén a Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnázium két diákja, Petri Márton és 
Selmeczi Péter szavalt el egy verset az 
1594-ben Esztergomban megsebesült 
és elhunyt költőtől, majd Vígh Kristóf 
zeneszerző, zongoraművész, a Zsolt 
Nándor Zeneiskola tanára mutatta be 
zeneművét, a poéta életútját végigkísérő 
és feldolgozó Balassa kantátát. 

A közönség megismerhette a kantáta 
születésének körülményeit, valamint 
részleteket hallhatott a zenekarra írt 
műből, amelyben a Balassi verseket 
neves énekművészek, többek között az 
esztergomi Dunai Éva tolmácsolták. 

A nagysikerű előadást a Vinum 
Ister-Granum Regionis Borlovagrend 
bemutatkozása, pohárköszöntője zárta. 

Bálint napján 
Balassiról 

Prokop Péter képeiből nyílt kiállítás 
a művész halálának 10. évfordulója 
alkalmából, február 19-én a Temesvári 
Pelbárt Ferences Gimnázium Kákonyi 
Galériájában. A vendégeket elsőként 
Keppel Dániel, a galéria vezetője 
köszöntötte. Ezt követően Prof. Dr. 
Prokopp Mária mondta el megnyitó 
beszédét, melyet állóképes vetítéssel 
egybekötött előadása követett, 
amelyben bemutatta Prokop Péter 
életútját és főbb alkotásait. Prokop 
Péter római katolikus pap, festőművész, 
író, gondolkodó 1919. január 6-án 
született Kalocsán, és 2003. november 
11-én hunyt el Budapesten. 
Művészeti tanulmányait Budapesten, a 
Képzőművészeti Főiskolán kezdte majd 
Rómában, a Képzőművészeti Akadémián 
folytatta, ahol 1960-ban szerzett 
diplomát. Hosszú éveket töltött külföldön, 
dolgozott többek között Olaszországban, 
Ausztriában és Amerikában is. 
42 évi római tartózkodás után 1999-
ben végleg hazaköltözött és haláláig 
Csepelen, a Szent József Otthonban élt. 
Tagja volt a Magyar Írószövetségnek is, 
összesen 18 kötete jelent meg. 

A kiállításon látható képek 
csupán töredékei hosszú művészi 
munkásságának. Elsősorban szakrális 

témákat, magyar szenteket ábrázolt 
monumentális művein, amelyek között 
templomi üvegablakok, hatalmas 
táblaképek, freskók, intarziakompozíciók 
is megtalálhatók.  Egyik legnagyobb 
méretű műve az Egyesült Államokban 
található, South Bendben. Az ottani 
Magyarok Nagyasszonya templomában 
egy 200 négyzetméteres freskót festett, 
amelyen Szent Imrét, (Amerigó) Amerika 
védőszentjeként ábrázolja más magyar 
szentek társaságában. Rendkívül 
termékeny művész volt, több ezer művét 
hagyta az utókorra. 

1989-ben Pro Cultura Hungarica 
– díjjal tűntették ki, majd 2003-ban 
a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. 

Prokop Péter festményei a Frankában 

A következő 
CIVILHETES

március 12-én 
jelenik meg.
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Plakát- és képregénytervező, valamint 
utcaművészeti ötletpályázatot írt ki 
a víz világnapjához kapcsolódóan az 
esztergomi Duna Múzeum, hivatalos 
nevén a Magyar Környezetvédelmi és 
Vízügyi Múzeum.

Bárd Edit, az intézmény munkatársa 
pénteken az MTI-nek elmondta, a 
pályázatokról a www.vizvilagnap.hu 
internetes oldalon lehet tájékozódni. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 
megbízásából indított oldalon ezen 
felül összegyűjtik a víz világnapjának 
programjait, eseményeit és akcióit is.

A pályázati kiírások között szerepel 
Magyarország víz világnapi plakátjának 
elkészítése, képregény rajzolása arról 
a munkáról, amely a tiszta ivóvízhez 
szükséges, valamint egy utcaművészeti 
alkotás elkészítése.

Itt egy-egy érdekes köztéri látvány 
lefotózásával és átszerkesztett, kie-
gészített, vizes témájú újragondolásával 
lehet pályázni. Nem köztéren álló, hanem 

csupán digitálisan vagy papír alapon 
megtervezett alkotásokat várnak.

A "Gyalogolj a vízért!" akcióban 
csapatoknak, baráti közösségeknek, 
családoknak legalább hat kilométeres 
túra keretében kell felkeresniük 

egy általuk választott, környékbeli 
forrást, kutat vagy bármilyen vízvételi 
helyet. A visszautat a hátizsákjukban 
magukkal vitt palackokba töltött hat 
liter vízzel nehezítve kell megtenniük. 
A kirándulásról készült beszámoló és 
fotók beküldésével lehet pályázni a 
nyereményekre.

Valamennyi pályázatra elektronikus 
úton lehet beküldeni a műveket 2013 
március 11-én reggel nyolc óráig. A 
zsűri által legjobbnak ítélt első három 
helyezettet díjazzák, a díjátadót már- 
cius 21-én tartják Budapesten, a Vi- 
dékfejlesztési Minisztérium díszter-
mében. A legjobb munkák a Duna 
Múzeum honlapján egész évben láthatók 
lesznek.

Pályázatokat hirdet a 
víz világnapjára a Duna 
Múzeum

XVI. Benedek esélyes utódjai között 
említette Erdő Pétert bíborost, 
esztergom-budapesti érseket a Die 
Welt.

A német konzervatív lap sorozatot 
kezdett XVI. Benedek lehetséges 
utódjairól. A sorozat egyes darabjait 
a lap nyomtatott kiadásában, más 
írásokat pedig az online kiadásban, a 
welt.de hírportálon közölnek. Az utóbbi 
csoportba tartozik az Erdő Péter - Egy 
Péter a történelem horizontján című 
írás is, amelyben a szerző, Paul Badde 
kiemelte: Erdő Péter rácáfolhat az újkeletű 
jóslatokra, amelyek szerint a következő 
pápa nem európai lesz, és beigazolhat 
egy ősöreg jóslatot.

A magyarokról azt mondják, hogy 
akkor is elsőként lépnek ki a forgóajtón, 
ha utolsóként léptek be. Ez a képesség 
Erdő Péter javára válhat a következő 
konklávén, de akár a végzete is lehet 
attól függően, hogy dicsőségnek vagy 
önfeláldozásnak tekinti az ember Szent 
Péter utódjának tisztségét. Mindenesetre 
a "nagyon magas és nagyon impozáns" 
esztergom-budapeti érseknek minden 
adottsága megvan ahhoz, hogy elnyerje 
a posztot és cáfolja azokat a jóslatokat, 
amelyek szerint XVI. Benedek az utolsó 
európai származású pápa - fejtette ki a 
DIe Welt szerzője.

Hozzátette: Erdő Péter egyházi 
pályafutása során eddig valamennyi 
feladatát kitűnően ellátta. Az Európai 
Püspöki Konferenciák Tanácsának 
elnökeként "kulcsszereplő" az európai 
bíborosok között, akik még mindig 
a bíborosok felét adják a katolikus 
világegyházban, és álláspontja a fontos 
kérdésekben megegyezik XVI. Benedek 
nézeteivel.

Ha a konklávé Erdő Pétert választaná 
pápának, akkor legalábbis részben 
beigazolódna Szent Malakiás évszázados 
jóslata, amely a közkeletű vélekedés 
szerint a jelenkorra vonatkozik és úgy 
szól, hogy a történelem horizontján 
utolsó pápaként ismét egy Péter jelenik 
meg - írta a Die Welt.

Erdő Pétert 
lehetséges 
pápaként 
mutatta be a 
Die Welt
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Telt ház, zsúfolásig megtelt terem 
fogadta a szocialista politikusokat 
Sárisápon. A művelődési házban 
tartott eseményen Winkfein Csaba, az 
MSZP Komárom-Esztergom megyei 
alelnöke köszöntötte a résztvevőket. 
Az alaphangulatot a Farkasházy-
Selmeczi duó adta meg. Ezt követően a 
párt megyei alelnöke már nem csupán 
köszöntőt mondott, hanem hosszasan 
sorolta az Orbán-kormány ígéreteit, 
amelyek az esztergomi térségre 
vonatkoztak. A 10-es út, az M0-ás 
északi gyűrűje, teherhíd Esztergomnál, 
ezek csak ígéretek maradtak. Winkfein 
Csaba arról is szólt, hogy a térségben 
nemhogy új munkahelyek jöttek volna 
létre, hanem munkahelyek sokasága 
szűnt meg, a fiatalok sorra hagyják 
el az országot, ezt “teremtette” meg 
Orbán – mondta az alelnök.

A humoristák és Winkfein Csaba alaposan 
“bemelegítették” a közönséget, majd 
érkezett a pódiumra Lukács Zoltán 
megyei pártelnök, s fokozva a hangulatot 
kijelentette: Orbán és oligarchái ezt az 
országot kifosztották és átverték! Ilyen 
Magyarországot szeretnénk? Ahol napról 
napra félmillió gyerek éhezik? Nem 
kérünk Orbán rablógazdálkodásából 
– jelentette ki a szocialista politikus. 
Majd tájékoztatta a közönséget a nap 
eseményeiről, a szakszervezeti vezetőkkel 
történt tárgyalásokról, a megyeszerte 
szervezett fórumokról, kitelepülésekről.
Vastaps fogadta Mesterházy Attilát, 
a párt országos elnökét, aki szintén 
szembesítette a kormányt az ígéretekkel 
és a valósággal. – A választások után 
nagy volt a várakozás, az emberek azt 
gondolták, hogy a 2/3-al nem visszaélni 
fognak, hanem az ország javát szolgálják 
majd – mondta. – Akkor is jeleztem, 
ez nem így lesz, vissza fognak élni a 
kétharmaddal. Nem kívántam, hogy 
így legyen, nem is kívánhatja senki, de 
sajnos bekövetkezett – hangsúlyozta 
Mesterházy Attila. – Ígértek 1 millió 
munkahelyet. Két és fél év telt el, s ha nem 
számoljuk a közmunkát, akkor mintegy 
százezerrel kevesebb a munkahely. 
Persze, a kormány büszke a közmunka 
programjára, miközben 47 ezer forintot 
ad érte, ráadásul azt mondják: ebből meg 
lehet élni – tette hozzá. – Arról az ígéretről 
már ne is beszéljünk, hogy 2 hét alatt 
akarták rendbe tenni a közbiztonságot. 
Ha megnézzük a mostani statisztikai 
adatokat, akkor kiderül: nemhogy 2 hét 

alatt, de két év elteltével sem változott a 
helyzet – hívta fel a figyelmet a pártelnök.
Mesterházy Attila a gazdasági helyzettel 
kapcsolatban is szembesítette a 
kormányt a kudarcaival. – Matolcsy, 
a mágus, fantasztikus növekedést 
ígért. – Növekedés? – tette fel a költői 
kérdést az elnök. – Orbánék a 2011-es 
konvergenciatervben 3 százalék feletti 
növekedést vártak a 2011-2013 közötti 
évek mindegyikére. De még a tavalyi év 
tavaszán is azt gondolták, hogy 2012-ben 
minimális növekedés lehet. A valóság: 
2012-ben -1,7százalékos változás. 
Az utolsó negyedévben brutális, 2,7 
százalékos volt a visszaesés. Az országot 
újraiparosítani akaró kormány 7,6 
százalékos ipari recessziót hozott össze 
decemberre

Mesterházy Attila a 10 százalékos a 
közüzemidíj-csökkentéssel kapcsolatban 
elmondta:  –  Az odáig rendben is volna, 
hogy a háztartásoknak kevesebbet 
kelljen rezsire költeniük. Ezzel 
egyetértünk, üdvözöljük. Nem mehetünk 
el persze szó nélkül amellett sem, mi az 
oka annak, hogy az emberek minden 
negyedik forintjukat rezsire költik. Ez 
a kormány katasztrofális gazdaság- és 
szociálpolitikájának következménye. Ki 
ne örülne, hogy csökken a rezsi? Csak 
közben minden más drágul, a banki 
átutalástól a kenyérig, a tanulástól a 
benzinig. A mostani rezsicsökkentésnek 
hosszú távon isszuk meg a levét: 

az energiarendszer karbantartása, 
fejlesztése sínyli meg. Többe kerül majd, 
mint gondolnánk – emelte ki. – Ugyanazok 
járnak igazán jól, akik az egykulcsos 
adóval és az adókedvezménnyel is 
a legtöbbet nyerték. Orbán Viktort 
egyetlen szempont vezeti: saját barátait 
és üzletfeleit akarja minél több pénzhez 
juttatni. S ha már a barátoknál tartunk, 
nézzünk egy Komárom-Esztergom 
megyei példát. Mit gondolnak, hogy egy 
beruházás egyik földmunkájára ki nyert 
el 4 és fél milliárdot? A Közgép, Simicska. 
Nem lett volna itt a megyében olyan helyi 
vállalkozó, aki megkaphatta volna ezt a 
munkát? – tette fel a kérdést Mesterházy 
Attila. 

– A kormány megígérte, hogy 
megvédi a nyugdíjakat, nyugdíjasokat 
– tért át az újabb témára az elnök. – 
Miközben azt látjuk, hogy csökken a 
gyógyszertámogatás, a 27 százalékos 
ÁFA és az egekbe szökő árak pedig 
folyamatosan veszik ki a pénzt a 
nyugdíjasok zsebéből. Miközben Kósa 
Lajos odáig ment, hogy azt mondta, 
el kellene venni a nyugdíjasoktól a 
szavazati jogot és odaadni a fiataloknak. 
Micsoda agyament dolog ez? Azoktól 
elvenni bármit is, akik felépítették ezt az 
országot? Az Orbán kormány ráadásul 
odáig juttatta az országot, hogy a még 
most is a nyugdíjasoknak kell segíteni 
a gyerekeiket, unokáikat, apadó 
forintjaikból. Mert nagyon sok esetben 
ez a helyzet. 

S, ha már korosztályok, akkor Mesterházy 
Attila szólt a fiatalokról is, vagyis az 
oktatás kaotikus állapotáról. Elmondta: 
– Lassan annyit hazudik a kormány, mint 
ahány forintot kivon a felsőoktatásból. A 
"nincs tandíj", "nincs keretszám" szövegek 
egymás után buknak el a valóság 
próbáján. Idén 42 milliárd forintot von 
ki a Fidesz a felsőoktatásból. 2010 óta 
összesen 60 milliárdra rúg az elvonás.
– Az unortodox rezsim megbukott 
– jelentette ki Mesterházy Attila. -A 
mi dolgunk, hogy felkészüljünk a 
fordulatra. Az MSZP programja igazságos 
adórendszerről, a vállalkozások 
segítéséről, energia- és háztartásbarát 
közszolgáltatásokról, megerősített 
oktatásról és egészségügyről szól. Nem 
ígérünk csodát és nem beszélünk a 
levegőbe. De akármilyen nehéz is lesz, 
az emberekkel együtt visszavesszük a 
Fidesz által elrabolt jövőt.

Teltházas fórum Sárisápon
Mesterházy Attila: Nem ígérünk csodát és nem beszélünk a levegőbe
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Az MSZP országjáró sorozata csütör- 
tökön (február 21.) Komárom-Esz-
tergom megyében folytatódott. Több, 
mint húsz településen tartottak ki-
településeket és fórumokat. A párt 
célja, hogy a legkisebb településektől 
a nagyvárosokig megismerje az embe- 
rek hétköznapi gondjait, meghall-
gassa véleményüket és ötleteiket, s 
ezeket figyelembe vegye programjai 
kialakítása során. Az esemény része 
volt a párt kihelyezett ülése, amelyet 
Tatán tartottak. Mesterházy Attila 
pártelnök, és Lukács Zoltán megyei 
elnök, országos frakcióvezető-helyet-
tes sajtótájékoztatón foglalták össze a 
döntéseket.

A tájékoztató elején Lukács Zoltán az 
országjáró sorozat jelentőségét hang-
súlyozta. Kiemelte: fontosnak tartják, 
hogy a párt vezető politikusai a falvaktól 
a városokig személyesen ismerjék meg 
az emberek problémáit. – Megyénk 
számos településén vagyunk ma jelen, az 
országos elnökség tagjai, szakpolitikusai 
kitelepüléseken, fórumokon tájékoztatják 
az embereket programunkról, hallgatják 
meg és veszik figyelembe a lakosság 
véleményét – emelte ki a megyei elnök. 
Bejelentette: “az elnökségi ülésen döntést 
hoztunk a párt idősügyi programjáról, 
amelyet a napokban a nyilvánosság is 
megismerhet”. 

Mesterházy Attila pártelnök a kihe- 
lyezett ülés egy másik döntésével 
kapcsolatban elmondta: az MSZP levélben 
kéri fel az LMP szétválását követően 
létrejött Párbeszéd Magyarországért 
pártot, hogy vegyen részt az ellenzéki 
egyeztetésben. Hozzátette: az új párt 
bevonásával összefüggésben szeretnék 
újra megkérni az LMP-t, illetve az Együtt 
2014 mozgalmat, hogy gondolják át ed- 
digi álláspontjukat, és üljenek le a tár- 
gyalóasztalhoz. Ne csak a közjogi, ha- 
nem a gazdaságpolitikához és a szociális 
válsághoz kötődő témakörökben is. – A 
2014 utáni jó kormányzáshoz jó program 
is kell – jelentette ki a párt országos 
elnöke, majd hozzátette: az MSZP a 
tavalyi év végén kezdeményezte a de-
mokratikus ellenzék más szervezeteivel 
a tárgyalásokat, s ezek során számos jó 
ötlet és javaslat született. Minden olyan 
tárgyaláson vagy rendezvényen való 
közös fellépés, ami az Orbán kormány 
leváltását segíti, mi ott vagyunk, ott le-
szünk – hangsúlyozta Mesterházy Attila. 

A közelgő ünneppel kapcsolatban kie- 
melte: az összes demokratikus ellenzéki 
párt, mozgalom, vagy szervezet ren-
dezvényén szívesen vesz részt az 
MSZP március 15-én, függetlenül attól, 
hogy demonstrációt vagy ünnepséget 
tartanak. Ugyanakkor felhívta a figye-
lmet: a jelenlegi kormány leváltását "nem- 
csak utcai demonstrációkkal lehet szol- 
gálni", hanem azzal, hogy közösen ala- 
kítanak ki egy programot, amely biz-
tosítja Magyarország kilábalását a vál-
ságból. Ebben a programalkotásban az 
MSZP már számos témában dolgozott 
ki tervet, javaslatot,az eddigi tárgyalások 
tapasztalatai pedig azt mutatják, hogy 
nincs nagy eltérés a tárgyalásban részt-
vevő demokratikus ellenzék elképzelései 
között. 

A sajtótájékoztató után újságírói kér-
désre válaszolva Lukács Zoltán elmondta: 
Ő és Mesterházy Attila a Kereskedelmi és 
Iparkamara megyei elnökével, Juhász 
Józseffel is folytatott megbeszélést. 
– A szocialista párt szerint a kormány 
elhibázott gazdaságpolitikájának első-
sorban a kisvállalkozások a vesztesei. 
A kabinet harapófogóba zárta ezeket 
a cégeket, mert a megszorítások miatt 
visszaeső fogyasztás csökkentette a bevé- 
teleiket, a gazdaságpolitika, elsősor- 
ban az adóintézkedések pedig növel- 
ték a költségeiket. A hazai kis- és közepes 
vállalkozások vezetői pesszimisták, az 
árbevétellel kapcsolatos várakozásaik 
a 2009-es szintre estek vissza. Re-
kordszámú cég szűnt meg az elmúlt 
évben, ugyanis 2012-ben mintegy 23 
ezer 500 felszámolási eljárás indult. A 
kisvállalkozások számára az a legfájóbb, 
hogy a kiskeresetűekre kivetett „brutális” 

adótöbbletet a vállalkozásokkal fizettetik 
meg. A KSH adatai is világosan mutatják, 
hogy erre a cégek elbocsátásokkal rea-
gáltak, ugyanis a versenyszférában 35 
ezer fővel csökkent a foglalkoztatás. 
Olyan gazdasági fordulatra van szükség, 
amelyik nem megszorításokkal tömi 
be azt a rést, amit a kormány személyi-
jövedelemadó politikája ütött a költ-
ségvetésen – fejtette ki Lukács Zoltán. 

A megyei pártelnök, országos frak- 
cióvezető az előbbiekhez kapcsolva 
arról is tájékoztatott, hogy Tatán 18 
szakszervezeti vezetővel szintén tárgya- 
lásokat folytattak. A tárgyalópartnerek 
egyetértettek abban, hogy a kormány 
gazdaságpolitikája miatt a munkavállalók 
helyzete jelentősen romlott. Elhangzott 
a szakszervezetek részéről az is, hogy 
nem tudják elfogadni az új munkaügyi 
törvényt, hiszen az nem veszi figyelembe 
a munkavállalók érdekeit. 

Kihelyezett ülést tartott az MSZP Tatán
Célkeresztben a kormányváltás
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A lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról és a két ülés közötti idő-
ben hozott döntésekről, fontosabb 
eseményekről szóló jelentés elfoga-
dásával indult a februári ülés.

Felülvizsgálták az Önkormányzat va-
gyonáról és a vagyongazdálkodás szabá- 
lyairól szóló önkormányzati rendeletét.

Módosították az Önkor-mányzatának 
2012. évi költségvetési rendeletét három 
nem szavazattal.

Hatályon kívül helyezték a sajátos 
helyzet megállapításának szabályairól az 
általános iskolai felvételi, átvételi eljá-
rásról szóló 14/2007.(VI.29.) rendeletet, 
mivel köznevelési feladatot ellátó ön- 
kormányzati intézmények állami fenn-
tartásba kerültek.

Elfogadták az Arany János Városi 
Könyvtár beszámolóját a 2012. évi te-
vékenységéről. A beszámoló a www.
dorog.hu oldalon, a könyvtár pontjánál 
olvasható.

Elfogadták Dorog Város Önkor-
mányzatának 2013. évi közbeszerzési ter-

vét, és megválasztották a közbeszerzési 
munkabizottságot egy nem szavazat 
mellett.

Törvényi előírások szerint elkészítet-
ték az önkormányzat közép- és hoszszú 
távú vagyongazdálkodási tervét. A va- 
gyongazdálkodás magában foglalja a 
meglévő vagyon kezelését, működ- 
tetését, a vagyon hasznosítását a köz-
szolgáltatások ellátását.

A járási hivatalok kialakításával ösz-
szefüggésben az egyes államigazgatási 
feladatok átadásra kerültek a járási hi-
vatalhoz, így a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységeinek egy része megszűnt. 
Emiatt módosították a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát, és új Szervezeti 
és Működési Szabályzatot alkottak.

Elfogadták Dorog Város Egyesített 
Sportintézményeinek Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.

Felhatalmazták dr. Tittmann János 
polgármestert, hogy aláírja a Dorogi Né- 
met, a Dorogi Örmény, a Dorogi Roma és 
a Dorogi Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzattal kötött együttműködési meg-
állapodást.

A testület döntése alapján a Do-
rog Városi Óvoda Intézményeibe a bei-
ratkozás időpontja a 2013/2014. tanévre: 
2013. május 6-10. között, 10:00 17:00 
óráig tart.

Jóváhagyták Dorog Város Óvodai In-
tézményében a nyári szünet idejét:
Petőfi Sándor Óvoda: 2013. június 17- 
július 05-ig.
Zrínyi Ilona Óvoda: 2013. július 07-július 
31-ig

Hétszínvirág Óvoda: 2013. augusztus 01- 
augusztus 22-ig tart.

A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 
nyári szünete 2013. július 15-től au-
gusztus 2-ig tart.

A testület döntése alapján Dorog 
Városi Óvoda óvodaszékébe Jászberényi 
Károlyt delegálja.

Magyarország 2013. évi központi költ-
ségvetéséről szóló törvény alapján az 
állam teljes mértékben átvállalja az 
önkormányzat fekvőbeteg-szakellátás-
hoz kötődő 2012. december 31-i hi-
telállományát. A költségvetési törvény 
ugyancsak rendelkezik a likviditási, 
egyéb fejlesztési hitelek részbeni át-
vállalásáról, így az átvállalás mértéke 
városunk esetében 40%-70% között kerül 
megállapításra. A Magyar Államkincstár 
tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy 
a képviselő-testületnek 2013. február 
28-ig el kell fogadni az adósság-
konszolidációhoz kapcsolódó határo-
zatát, melyre sor is került. Merényi Ta- 
más képviselő javasolta, hogy az ön-
kormányzat tárgyalja újra az adósság 
átvállalást az illetékes minisztériummal, 
hogy 40%-nál magasabb arányban 
vállalja át az adósságot. Dr. Tittmann 
János azt a felvilágosítást adta, hogy ez 
irányban már tettek lépéseket. Ugyanis 
a 2012. év pénzügyi adatai alapján 
számolták ki az adósság átvállalás 
mértékét. De 2013-ban a helyi adókból 
befolyó összeg 20%-kal csökken, ezért is 
szükséges az átvállalás átgondolása. Az 
eredményekről a következő ülésen ad 
tájékoztatást a polgármester.

Hírek a februári testületi ülésről
Dorog

A Magyar Prózaíró Egyesület, a Dorogi 
Vállakozók Egyesülete, Dorog Város 
Kulturális Közalapítványa, Dorog 
Város Önkormányzata tisztelettel 
meghívja a Molnár Sörözőben 2013. 
március 1-én, 17 órakor sorra kerülő 
BORÍR estre.

Kortárs művészet
Eszem-iszom körettel
 
Próza: Cselenyák Imre, Kukorelly Endre, 
Petőcz András
 
Líra: Erdős Virág, Manro János, Vörös 
István
 
Zene: Jónás Krisztina, Lencsés Lajos

BORÍR Est
A Dorogi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat február 2-án tartotta meg 
legnagyobb lélegzetű programját, 
a Sváb bált. Nagy érdeklődés előzte 
meg a rendezvényt, sok belépőjegy 
talált gazdára már a bál előtt. A 
köszöntés és a magyarországi né-
metek himnuszának közös éneklése 
után következett a csolnoki német 
nemzetiségi tánccsoport színvonalas 
nyitótánca, majd kezdetét vette a bál.

A tánchoz a zenét ismét a Pilistaler 
Echo szolgáltatta. Az est folyamán maradt 
idő beszélgetésekre és közös éneklésre is.

A bál fergeteges hangulatban hajnali 
négy óráig folytatódott.
Köszönjük szépen a szponzorok és a 
magánszemélyek tombolatárgyakhoz 
adott felajánlásait! 

Köszönjük továbbá a József Attila 

Művelődési Ház dolgozóinak segítségét 
a bál lebonyolításában!

Tánc, zene, dalolás a svábbálon 
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Egy 24 éves dömösi férfit mentettek 
meg a fagyhaláltól az esztergomi 
polgárőrök a járőrök segítségével 
február 22-én este tíz óra körül. A 
bajba jutott fiatalember egy padon 
feküdt magatehetetlenül.

A polgárőrök épp a Bajcsy-Zsilinszky 
utcában járőröztek, amikor felfigyeltek 
a férfira. Megálltak és megnézték, de 
egyetlen szavukra sem reagált, ezért 
hívták a rendőrséget. A helyszínre érkező 
járőrök szintén hiába szólongatták 
a bajba jutott személyt, ő meg sem 
mozdult.

Már úton volt a mentő, mikor a férfi 
felébredt és elmondta, hogy került a 
buszmegállóba. Bár sérülése nem volt, a 
mentősök kivizsgálás céljából kórházba 
vitték.

Magatehetetlen 
fiatalembert 
mentettek meg

Eltiltás hatálya alatt vezetett, ráadásul 
anyagi káros balesetet is okozott a 
40 éves S. József, akit február 23-án 
éjszaka kaptak el a rendőrök.

Az egyenruhások ittasságát is 
ellenőrizték, a szonda a helyszínen és 
a Tatabányai Rendőrkapitányságon is 
pozitív eredményt mutatott. Két jogerős 
bírósági határozat is megtiltotta, hogy a 
férfi járművet vezessen. Az egyik 2015. 
február 3-ig korlátozza őt. Mindez az után 
derült ki, hogy barátja autójával anyagi 
káros közlekedési balesetet szenvedett 
Tatabánya belterületén, melyet a járőrök 
is észleltek.

S. Józsefet az eltiltás hatálya alatti
gépjárművezetés miatt szabálysértési 
őrizetbe vették, majd a Tatabányai 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendé- 
szeti Osztálya kezdeményezi 72 órán 
belüli bíróság elé állítását.

Bevonták a jogsiját, 
ittasan balesetet 
okozott

Több eljárást is indítottak a 34 éves, 
tatabányai B. Attilával szemben.

A tatabányai férfit február 23-án 
vonták ellenőrzés alá az egyenruhások 
Tatabányán. Nem használta a biztonsági 
övét, ezt szúrták ki a járőrök. Az 

igazoltatás során a rendőrök kérték tőle 
iratait és a jármű okmányait, de ezek 
közül egyet sem tudott átadni.

Az egyenruhások a férfit előállították 
a Tatabányai Rendőrkapitányságra, ahol 
megállapították személyazonosságát. 
Az is kiderült, hogy az általa vezetett 
gépjárművet kivonták a forgalomból. 

Az általa elkövetett szabályszegések 
miatt a Tatabányai Rendőrkapitányság 
szabálysértési és közigazgatási 
eljárásokat indított vele szemben.   

Öv nélkül, 
forgalomból kivont 
kocsival autózott

Lábatlanon megpróbálják eladni 
a Petőfi Sándor Általános Iskola 
épületét. Többek közt erről is szólt volt 
a település legutóbbi testületi ülésen.

A lábatlani önkormányzati képviselők 
legutóbbi ülésükön gyorsan átléptek 
az előző évi – még zárszámadás előtt 
álló – helyi költségvetési rendelet 
módosításán, egyhangú döntéssel 
fogadták el a szükséges pénzügyi 
változások átvezetését. Sok vita nem 
volt az idei költségvetési rendeletről 
sem. Az előkészítő munka során a 
tervezetről együttes ülést tartó pénzügyi 
és fejlesztési-, illetve oktatási, szociális 
és egészségügyi bizottság külön-külön 
egyhangú döntéssel javasolta a számok 
elfogadását.

A tervezett bevételi, illetve kiadási 
főösszeg 878 millió forint. A képviselők 22 
százalékkal kevesebb bevétellel tudtak 
számolni, mint az elmúlt esztendőben. 
A költségvetési törvény alapján az állami 
kasszából 228 millió forint érkezhet 
a városba. Helyi adókból 284 milliót 
terveztek, az intézményi étkezés térítési 
díját 20 millióban jelölték meg. Él a 
remény, hogy az egykori Petőfi Sándor 
Általános Iskola épületét el tudják adni 
65 millió forintért, a remények szerint az 
önkormányzati lakások értékesítéséből 
származó részletfizetés 700 ezer forintja 
megérkezik a számlájukra.

A dologi kiadások közül a legnagyobb 
tételt a közüzemi díjak kifizetése, 
a gyermekétkeztetés, az ingatlan-
karbantartás – ide értve a helyi utakra 
fordítandó forintokat is – költségei 
jelentik majd. Az idei évre tartalékot nem 
tervezett a testület.

A képviselők egyhangú döntéssel 
fogadták el az idei évre vonatkozó 
közbeszerzési elképzeléseket is. 
Hirdetmény közzététele nélküli, 
tárgyalásos eljárás keretében ajánlatokat 
várnak majd a közétkeztetésre, a 
városháza és a Zengő Óvoda micimackós 
épülete energetikai fejlesztésére, illetve 
nyílt eljárás keretében, egy határokon 
átnyúló pályázatra reális esélyt látva, 
kerékpárút építésére.

Változatlanul eladó 
Lábatlan Petőfije

A tokodi erdőben kaptak el egy 57 éves 
férfit, miközben fát lopott. Kiderült, 
két hónapja rendszeresen fosztogatta 
az erdőt.

Üzletszerűen, szabálysértési értékre 
elkövetett lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytat 
eljárást a Dorogi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya egy 57 éves férfi ellen, 
aki egy tokodi erdőből több alkalommal 
vágott ki és tulajdonított el akácfákat.

A helyi mezőőr érte tetten a férfit 
február 19-én, miközben a tokodi 
erdőből éppen engedély nélkül vágott ki 
fát. Azonnal értesítette a rendőröket, akik 
perceken belül a helyszínre értek, ahol 
megtalálták a frissen kivágott akácfákat, 
valamint egy kézi fűrészt is. Az 57 éves 
férfi elismerte, hogy az elmúlt mintegy 
két hónapban heti rendszerességgel 
járt ki kerékpárjával az erdős területre, 
ezen időszak alatt pedig körülbelül nyolc 
alkalommal vágott ki és tulajdonított el 
onnan saját célra fát.

A férfit elfogását követően előállították 
a Dorogi Rendőrkapitányságra. Ellene 
– szabadlábon hagyása mellett – 
üzletszerűen, szabálysértési értékre 
elkövetett lopás elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indítottak 
eljárást.

A mezőőr érte 
tetten a fatolvajt

A dorogi rendőröknek köszönhetően 
megmenekült a fagyhaláltól az a 
férfi, akire csütörtök este találtak rá 
a járőrök Tokodon. Az utcán feküdt 
magatehetetlenül.

Állampolgári bejelentést követően 
ékeztek a helyszínre a dorogi 
egyenruhások, ahol az 59 éves férfira 
a földön fekve találtak rá. Ittas volt és 
összefüggéstelenül beszélt, ráadásul 
nem tudott lábra állni, ezért a rendőrök 
mentőt hívtak hozzá, akik kórházba 
szállították a bajba jutott személyt.

Beszélni nem tudott 
részeg volt
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• gyermekük minden reggel örömmel induljon iskolába;
• a tanulást egy jó hangulatú, pedagógus által irányított reggeli beszélgetés  előzze meg;
• gyermekük tiszta levegőjű, harmonikus környezetben tanuljon és játszon;
• gyermekük a hagyományos oktatási formán túl közvetlen tapasztalás, kísérletezés, cse-  
 lekvésközpontú tanulás útján sajátítsa el a tananyagot;
• a tanítási órák nem csak a tanteremben, hanem a diákok számára izgalmasabb    
 helyszíneken (patak-parton, erdőben, szabadtéri tanteremben,  könyvtárban stb.)    
 folynának .

Az ország egyetlen erdőben meghúzódó általános iskolája várja azoknak a 6-12 éves 
gyermekek szüleinek az érdeklődését valamint jelentkezését, akik szeretnék, hogy:

Az iskola vezetése és pedagógusai garantálják  a magas színvonalú oktatást, a stressz- és 
unalommentes tanulást. A gyermekek utaztatását iskolabusz segíti pedagógus kíséret-
tel.

ISKOLA NYITOGATÓ rendezvényünkre sok szeretettel várunk minden érdeklődő 
gyermeket szüleikkel együtt március 23-án, szombaton 10 órai kezdettel az Apátkúti 
Általános Iskolában, Visegrádon. ( a régi Erdei Iskola)

Cím: Visegrád, Mátyás király út. hrsz: 03/157
Érdeklődni a 06-20/944 2899 telefonszámon

e-mail cím: info@apatkuti.hu
           weblap: www.apatkuti.hu 

Esztergom-kertvárosi Arany János Iskola 

Iskola-előkészítő foglalkozások és 
beiskolázási terv 

 
2012/ 2013-as tanév beiskolázási terve: 

Esemény Időpont Felelős 

Ismerkedés az iskolával és a tanító 
nénikkel 

február 
27. 

Szabó Lászlóné 

Kalandozás a Mesék Birodalmában március 5. Winter Magdolna 

Énekeljünk együtt! 
március 
12. 

Poncsák Zsuzsanna 

Gyere velünk Számországba! 
március 
19. 

Szabóné Juhász Ágota 

Sportoljunk és játsszunk! 
március 
26. 

Szemán Lászlóné 

Ügyeskedjünk! április 2. 
Szabó Lászlóné, Szabóné Juhás
Winter Magdolna 

 
Tapasztalataink szerint az iskola-előkészítő foglalkozásokon résztvevő tanulók
beilleszkedése zökkenő mentesebb. Bátrabbak, gyorsabban barátkoznak, 
könnyebben nyilvánulnak meg társaik és a pedagógus felé.  

 

   Interaktív előadások leendő elsős szülőknek a József Attila Általános Iskolában 

   Kedves érdeklődő Anyukák, Apukák! 

Hagyományainknak megfelelően szeretettel várjuk Önöket, mint leendő elsős szülőket 
iskolánkba a következő interaktív előadásokra: 

Az előadások időpontja, témája és előadói: 

2013. január 19. 9 óra 
Téma: A család szokásrendje és a könnyebb iskolakezdés 
Előadó: Bárány Lászlóné 
 

2013. február 2. 9 óra 
Téma: A szülő szerepe a sikeres iskolakezdésben 
Előadó: Iván Lászlóné 
 

2013. február 23. 9 óra 
Téma: A hinta, az ugróiskola, a labda és az iskolaérettség 
Előadó: Kriskó Zsuzsanna 
 

2013. március 9. 9 óra 
Téma: A játék 
Előadó: Lázár Katalin 
 

Amíg Önök az előadásokon vesznek részt, addig az iskola leendő elsős pedagógusai 
vigyáznak a gyermekeikre, játékos foglalkozásokat (sóliszt-gyurmázás, farsangi álarc, illetve 
sapkakészítés, színezés, könyvjelző készítés, bábozás, ujjbábok, gyöngyfűzés, játszóház, stb) 
tartanak nekik. 
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Nem könnyű manapság jó szülőnek 
lenni. A versenyistállók korát éljük, 
ahol évről évre szebb, hangzatosabb, 
még modernebb pedagógiai és 
pluszprogramokkal csábítanak 
bennünket nemcsak az iskolák, 
de egyre több óvoda is. Talán ez 
utóbbival nincs is annyi gond, hiszen 
a legtöbb szülő ösztönösen érzi, hogy 
az a legjobb ovi, ahol "békén hagyva" 
nevelik a gyermeket, és fő programnak 
a játékot hirdetik meg. 

De mi a helyzet az iskolákkal?
Tényleg nem könnyű jó (itt és most: 

gondos, körültekintően mérlegelő, 
legjobb döntést hozó) szülőnek lenni. 
Itt a nyakunkon az iskolaválasztás 
határideje, és még mindig fogalmunk 
sincs, mit szeretnénk jobban: azt, hogy 
a jelenlegi rohanó világunkkal együtt 
rohanva, széleskörű tudással felvértezve, 
már az általános iskolában pályára 
állítsuk, helyzetbe hozzuk utódunkat, 
vagy azt, hogy legyen szép és felhőtlen 
gyerekkora, görnyedés, különórahegyek 
és stresszelés nélkül. Vagy mindkettőt 
egyszerre, de az meg hogyan lehetséges? 
Ha figyelembe vesszük az alábbi 
szempontsort, és az alapján hozzuk meg 
a döntésünket, talán kicsit könnyebben 
rátalálhatunk a legmegfelelőbb 
megoldásra..

Az iskolaválasztás két fő kérdése 
valóban a címben is feltett mikor és 
hol, azaz az iskolaérettség eldöntése és 
a megfelelő tanintézet fellelése. Ezek 
együttes mérlegelése után írathatjuk 
be az apró embert április 30-ig az első 
osztályba.  

Az iskolaérettségről nagyon fontos 
tudni, hogy bár az óvónővel karöltve 
gyermekpszichológus állapítja meg, 
iskolaérett-e a gyermekünk, a szülő dönti 
el, elfogadja-e annak javaslatát. És az ő 
vállán nyugszik a felelősség is. 

Hogyan értékel a szakember? 
Három szempontcsoport 
alapján vizsgálja a gyermek 
képességeit:

1. Fizikai szempontok. Legfontosabb 
a jó erőnlét és a megfelelő méret: 
általában 110 cm körüli magasság és 18 
kg-os súly, ami elvárható egy iskolába 
lépő gyermektől. Szüksége is van rá, 
ha belegondolunk, mennyi mindent 
kell majd cipelnie az iskolatáskában, 
a tornazsákban meg még a tízórais 
szatyorban is...Követelmény a látás és a 

hallás megfelelő fejlettsége, a kisgyermeki 
testi jellegzetességek (pocak, tejfogak) 
kezdődő változása (karcsúsodás, 
fogváltás), és az egyik oldal dominanciája. 
Az mindegy, hogy bal-vagy jobbkezes a 
kicsi, de az iskolaérettség feltétele, hogy 
legyen "ügyesebb" keze, amit többször is 
használ a másiknál. Megnézik a gyermek 
mozgását is, és megállapítják, mennyire 
harmonikus, koordinált.

2. Pszichikai-szociális szempontok. 
Akkor érett a gyermek az iskolába 
lépésre, ha képes kapcsolatot létrehozni 
más gyermekekkel és felnőttekkel is, 
ha együtt tud - bár csak ideig-óráig - 
működni másokkal, és ha el tudja viselni, 
hogy nem mindig ő van a középpontban. 
Ha rendelkezik érdeklődéssel bármilyen 
tevékenység (rajz, zene, labdajáték stb.) 
iránt, és ha megkezdett tevékenységeit be 
is fejezi. Ha már várja az iskolába kerülést, 
újra és újra szóbahozza, és játékában is 
megjelenik (Zsiráf úr iskolába megy).

3. Szellemi szempontok. Ez a
szempontrendszer számos gyermek-
szakértő által erősen vitatott, mert van 
egy olyan elmélet, amely szerint a kellő 
fizikai és pszichikus képességekkel 
rendelkező gyermek automatikusan 
megfelel a szellemi követelményeknek 
is. Leegyszerűsítve, ha elég erős, jól fejlett 
testben, lélekben és szociálisan egyaránt, 
akkor az "esze is megjön", mire iskolába 
megy. 

Más szakemberek szerint 
meg igenis érdemes 
megvizsgálni, mire képes 
a leendő elsős. Az általuk 
felállított követelményrendszer 
nagyjából:
•	 tudjon rövid verseket, dalokat, 

meséket megtanulni, memorizálni,
•	 ne legyen durva beszédhibája, és 

képes legyen a szóbeli önkifejezésre 
egyszerűbb összetett --mondatok 
alkotásával,

•	 ismerje a számokat tízig, értse 
és használja a kisebb-nagyobb, 

kevesebb-több fogalmát,
•	 érdeklődjön a rajzolás, a firkálás iránt - 

nem a kép minősége a fontos, hanem 
maga a rajzolás ténye,

•	 és végül legyen leköthető a figyelme 
10-15 percig.

Az iskolaérettségi vizsgálat végeztével 
a vizsgálatot végző szakemberek 
véleményt alkotnak és javaslatot tesznek 
az iskola megkezdésére vagy még egy 
év óvodában való eltöltésére. A szülő 
ennek alapján döntheti el, beíratja-e 
a kicsit vagy sem. Ez persze nem 
mindig könnyű döntés. Sajnos a szülői 
mikrotársadalomban, vagyis a többi szülő 
részéről még mindig kissé negatív az 
évvesztes gyermekek megítélése: "nem 
elég okos, hogy iskolába menjen". Hát 
dehogynem, mondja az egyszeri szülő, 
és már ki is töltötte a beiratkozási lapot, 
gondolván, hogy majd bebizonyítja a 
gyerek az iskolaérettségét. Hiszen annyi 
mindent tud!

A valóság ezzel szemben az, hogy 
- rendelkezzen bár mégoly jelentős 
ismeretanyaggal - a fizikailag vagy 
szociálisan nem elég érett, és mégis 
idejekorán iskolába gyömöszölt gyermek 
többet veszt, mint egy évet.  Ugyanis nagy 
valószínűséggel olyan társak közé kerül, 
akik valóban iskolaérettek, ami magával 
hozza azt, hogy ő kevésbé ügyes, gyors, 
alkalmazkodó képes, barátkozó stb 
lesz a többieknél. Ez kudarcélményhez 
vezet, ami ebben az életkorban erősen 
befolyásolja a teljesítményét is - negatív 
irányba. Ez pedig újabb kudarcok 
kialakulását implikálja, ami hosszú távon 
közönyösséghez, depresszióhoz vagy 
agresszivitáshoz is vezethet.

Érdemes tehát a szakember 
véleményét meghallgatva és 
gyermekünk képességeit a lehető 
legobjektívebben megítélve az ő számára 
legésszerűbb döntést hozni és nem a 
saját büszkeségünket tuningolni... 

Az iskolakezdés másik fontos 
tényezője, az iskolaválasztás talán még 
több gondot ró a szülőre, mint annak 
eldöntése, hogy menjen-e a hatéves 
az idén iskolába, vagy csak jövőre. 
Mivelhogy - bár épp eleget bezárnak - 
rengeteg jobbnál rosszabb tanintézmény 
kínálja vonzó, vonzóbb programjait, 
módszereit, s a laikus szülő nehezen bírja 
racionálisan felmérni a lehetőségeket. A 
közoktatási törvény szerint a tanköteles 
iskolaérett kiskorút a lakóhely szerint 
illetékes iskolák valamelyikébe kell 
beíratni, amely köteles is őt felvenni 
felvételi nélkül. Ha azonban a szülőnek 

Iskolakezdés: Mikor? Hol?
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valamilyen szempontból nem felel meg 
az adott iskola, joga van máshová vinni 
a gyermeket, ahol viszont nem kötelesek 
felvenni, ugyanennek a területi elvnek az 
alapján!

Bár a törvény azt is kimondja, 
hogy általános iskolákban nem szabad 
felvételiztetni, az iskoláknak ugyanakkor 
joguk van tájékozódni a gyermek 
képességei felől", ami néhány iskolában 
sajnos mégiscsak felvételi formájában 
látszik megvalósulni...Gondolkodjunk el 
azon, alávessük-e apró hatévesünket egy 
ilyen megmérettetésnek (bármilyennek 
is), és hogy milyen hatással lenne rá az 
esetleges sikertelen felvételi.

Hogyan, mi alapján válasszuk ki 
a lehető legjobb iskolát? 

Érdemes minél többet megnézni, 
legalább a kerületben, a saját falunkhoz 
közel vagy a városunkban fellelhető 
összes iskolába menjünk el. Kezdjük 
a legközelebbivel, mert ha azt 
megfelelőnek ítéljük, emellett még 
nagy előnyére válik, hogy a kicsinek 
nem kell naponta kétszer bumliznia a 
tömegközlekedéssel vagy ücsörögnie az 
autóban, hanem egy idő után egyedül is 
haza tud sétálni.

Fontos, hogy tájékozódjunk 
az iskolában alkalmazott oktatási 
módszerek, tankönyvek felől is. Előbbit 
iskolaszinten döntik el, utóbbi általában 
a tanító felelőssége. Mindig gyanús, 
ha az iskola azt ígéri, novemberre már 
írni-olvasni fog az elsős. Az ilyen gyors 
ütemben való tanulás hosszú távon 
meg is hozza a gyereknél a gyümölcsét 
jó kis funkcionális analfabetizmus, 
dislexia, disgráfia, vagy csak szimpla 
utálat formájában... Persze más kérdés, 
ha kiemelkedően tehetséges kisdiákról 
van szó. Az ő esetében az lehet káros 
és visszahúzó hatású, ha nem kap 

elég feladatot. Érdemes speciális 
tehetséggondozó intézetbe adni az ilyen 
gyermeket.

Az is gyanús, ha túlságosan sok 
segédeszközt, tankönyvet akar a tanító 
velünk beszereztetni. Az igazi színvonalas 
és testreszabott alsós oktatást ugyanis 
meg lehet valósítani hiper-szuper beszélő 
könyvek, hangkazetták, CD-k (merthogy 
már ilyen is van!) és Internet nélkül is.
Kérdezzük meg, figyeljük meg, 
hogyan értékelnek az iskolában. Ha 
már szeptemberben sírva jön haza az 
elsős, mert botos rókát vagy mérges 
arcot nyomdáztak a füzetébe, akkor 
biztosak lehetünk benne, hogy az iskola 
az egyre inkább idejétmúlt és nem is 
korrekt numerikus (jegyekkel való) 
osztályzást részesíti előnyben. A szóbeli-
írásbeli értékelésből ezzel szemben 
megtudhatjuk, hogy az adott tárgyból 
miért (nem), hogyan haladt előre a félév 
folyamán.

Kérdezzük meg, szokott-e gyakran, 
minden nap házi feladat lenni, és milyen 
mennyiségű. Netán még a nyári szünetre 
is adnak házi feladatot? Ha igen, kezeljük 
fenntartással az ilyen intézményeket, 
oktatókat. A gyermeknek ugyanis az 
iskolában kell tanulnia. Ha délutánonként 
három órát kell görnyednie a házi feladat 
meg a lecke fölött, felmerül a kérdés, hogy 
egyrészt mikor fog játszani, másrészt 
mit csinált az iskolában?! Más kérdés a 
memoriternek feladott vers, de azt séta 
vagy fürdés közben is meg lehet tanulni.

Gondoljuk át azt is, milyen 
szellemiségű iskolát válasszunk: 
vallásosat? Netán művészeti iskolát 
vagy környezetvédőt? Ha elkötelezzük 
gyermekünket egy ilyen speciális 
intézmény mellett, vizsgáljuk meg 
önmagunkat, képesek vagyunk-e 
otthon is ugyanezt a szellemiséget 
képviselni? Mert ha nem, az igen éles 
konfliktusokhoz vezethet. Másrészt, ha 
valamilyen okból mégsem válna be a 
választott intézmény, és úgy döntök, 
hogy kiveszem a gyermeket az iskolából, 
hová tud átmenni? Kéttannyelvű, kisebb 
felekezetekhez tartozó vagy más okból 
speciális tananyagot oktató iskolákból 
nagyon kevés, vagy igen rögös  út vezet 
át másik intézményhez.

Osztálylétszám: az sem elha-
nyagolható, hogy harmincöten vagy csak 
tizenkilencen vannak az osztályban. Bár 
a nagyobb létszám jelezheti az oktató 
népszerűségét, ha kevesebben ülnek egy 
teremben, akkor több oxigén, és több 
figyelem jut egy gyermekre.

Magániskolákban valószínűleg jobbak 
a körülmények, kisebb a létszám, szebbek 
a berendezések. Bizonyosan nagyon 
jó, sikeres, referenciákkal rendelkező, 
posztmodern oktatási módszereket 

alkalmazó tanítókkal dolgoznak ezek 
az iskolák. Ami természetesen nem 
jelenti azt, hogy önkormányzati 
iskolákban ne találhatnánk ugyanolyan 
jókat. Az egyetlen aggasztó kérdés a 
magániskolákkal kapcsolatban, hogy 
bírni fogjuk-e hosszú távon is a tandíjjal, 
taneszközökkel, külföldi síutakkal stb. 
járó jelentős anyagi megterhelést? Vagy 
ha esetleg három év múlva, amikor 
felmondanak nekünk a multicégnél, 
vagy elmegyünk még egy gyermeket 
szülni, majd kivesszük az iskolást a 
magánsuliból?

Ha leginkább azt szeretnénk, hogy 
a gyermekünk igazán szeressen iskolába 
járni, és lelkesedéssel tanuljon, tekintsük 
a tanító néni személyét fontosabbnak 
az iskolánál. Ebben a korban ugyanis 
a kicsik még nagyon erősen kötődnek 
a felnőttekhez, és ha a tanító képes 
megszerettetni magát a gyermekkel, úgy 
nagy a valószínűsége, hogy a kicsi hozzá 
kötődő tevékenységeket, azaz a tanulást 
is kedvvel, szeretettel fogja végezni. 
Ezért nagyon fontos, hogy a tanító ne 
csak nekünk, hanem gyermekünknek is 
szimpatikus legyen!

Törekedjünk őt megismerni, és 
biztosítsuk, hogy a kicsi is többször 
találkozhasson vele. Menjünk el a nyílt 
napra, és ne csak a tanító arcát figyeljük, 
hanem az osztályban ülő gyerekekét is! 
Néhány szülő mesélte, bevált trükk, hogy 
a nyílt napra elvitte óvodás gyermekét 
is, és megfigyelte, hogy reagál a tanjtó 
erre a váratlan helyzetre, meg az óvóodás 
gyerek váratlan megnyilvánulásaira 
az óra alatt. A kirakatóra" bizonyosan 
életszagúbbá vált...

Azt is kérdezzük meg, hogy 
fegyelmez, hogy jutalmaz a tanerő. 
Figyeljük meg, honnan származik a 
tekintélye: tartanak-e tőle a gyerekek, 
vagy rajongással csüggenek minden 
szaván.

Bár a pedagógiai szakkönyvek azt 
ajánlják, a kisiskolás gyermek töltse otthon 
a délutánjait családi körben, hazánkban 
ezt kevés szülő tudja megvalósítani 
munkahelyi elfoglaltsága, a nagyszülők 
távolléte miatt. Ez esetben ismerkedjünk 
meg a napközis vagy a délutános tanító 
nénivel is a fentebb leírt alapossággal. Ne 
higgyük, hogy az ő személyük kevésbé 
fontos, hiszen naponta több órát lesznek 
jelen gyermekeink életében.

Végezetül maradt a legfontosabb 
tudnivaló: akármilyen meglepő, 
tény, hogy a gyermek pályafutását, 
sikerességét az életben nem elsősorban 
az iskola határozza meg. Hanem a 
családja.

sge
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A Suzuki Motor Corporation (SMC) 
nyilvánosságra hozta üzleti évének 
harmadik negyedévére – a 2012. 
április–decemberi periódusra – 
vonatkozó eredményeit. A teljes üzleti 
évre vonatkozó profitvárakozást 
felfelé módosították.

A 2012. április–decemberi időszakban 
az SMC belföldi (japán) nettó értékesítési 
árbevétele 9,5%-kal, azaz 65,4 milliárd 
jennel (152,3 milliárd forinttal) 749,7 
milliárd jenre (1745,3 milliárd forintra) 
nőtt az előző üzleti év azonos időszakához 
képest. A külföldi nettó értékesítés 3,6%-
kal, vagyis 40,6 milliárd jennel (94,5 
milliárd forinttal) 1073,1 milliárd jenre 
(2498,2 milliárd forintra) csökkent éves 
viszonylatban. Ennek oka döntően a 
jen felértékelődése, illetve az európai 
gazdaság stagnálása. Mindezek együttes 
eredményeként éves összehasonlításban 
az összevont nettó értékesítési árbevétel 
1,4%-kal, azaz 24,8 milliárd jennel (57,7 
milliárd forinttal) 1822,8 jenre (4243,5 
milliárd forintra) nőtt.

Ami az összevont eredményt illeti, 
az üzemi eredmény éves viszonylatban 
5,9%-kal, 5,2 milliárd jennel (12,1 milliárd 
forinttal) 92,9 milliárd jenre (216,3 
milliárd forintra), az üzleti eredmény 
pedig éves összehasonlításban 5,2%-
kal, azaz 4,9 milliárd jennel (11,4 milliárd 
forinttal) 101,3 milliárd jenre (235,8 
milliárd forintra) nőtt. A csoportnak azzal 
sikerült az üzemi eredményt növelnie, 
hogy a devizaárfolyamok alakulása miatt 
és az európai értékesítési eredmény 
hatásaként jelentkező csökkenést a 
bővülő belföldi (japán) értékesítés és a 
költségcsökkentések eredménynövelő 
hatásaival sikerült ellensúlyoznia.

A nettó eredmény 19,2%-kal, 7,8 
milliárd jennel (18,2 milliárd forinttal) 
48,4 milliárd jenre (112,7 milliárd forintra) 
nőtt éves összehasonlításban, annak 
ellenére, hogy rendkívüli veszteségként 
15,5 milliárd jenes (36,1 milliárd 
forintos) tartalékot kellett elhatárolni 
leányvállalatok és tagvállalatok 
felszámolására.

A cég eredményeit üzletágak szerint 
nézve a személygépkocsi-szektorban 
éves összehasonlításban nőtt a belföldi 
(japán) nettó értékesítési árbevétel. Ez az 
eladások növekedésének és a termékek 
erősítésének, köztük az új Wagon R 
piaci bevezetésének köszönhető. A 
külföldi értékesítés nettó árbevétele 

csökkent éves viszonylatban, aminek 
elsődleges oka a jen felértékelődése, 
illetve az európai gazdaság stagnálása 
volt. Összességében a személygépkocsi-
üzletágban az összevont nettó 
értékesítési árbevétel 3,3%-kal, azaz 52,3 
milliárd jennel (121,8 milliárd forinttal) 
1626,5 milliárd jenre (3786,5 milliárd 
forintra) nőtt éves összehasonlításban. Az 
üzemi eredmény éves összehasonlításban 
15,2%-kal, 13,0 milliárd jennel (30,3 
milliárd forinttal) 98,8 milliárd jenre 
(230 milliárd forintra) emelkedett, ami 
minden idők legmagasabb harmadik 
negyedéves üzemi eredménye. Mindez 
elsősorban az indiai, indonéz és a belföldi 
(japán) autóeladások növekedésének 
köszönhető.

A motorkerékpár-üzletágban a nettó 
értékesítési árbevétel 13,5%-kal, vagyis 
25,5 milliárd jennel (59,4 milliárd forinttal) 
163,3 milliárd jenre (380,2 milliárd forintra) 
csökkent éves összehasonlításban. 
Ez mindenekelőtt az európai és ázsiai 
eladások csökkenésének tudható be. Ami 
az üzemi eredményt illeti, az előző üzleti 
év azonos időszakában elszenvedett 2,8 
milliárd jenes (6,5 milliárd forintos) üzemi 
veszteség mostanra 10,0 milliárd jenes 
(23,3 milliárd forintos) üzemi veszteségre 
változott.

A hajózási (marine), hajtómű- és 
egyéb üzletágban a nettó értékesítési 
árbevétel 5,8%-kal, 2,0 milliárd jennel 
(4,7 milliárd forinttal) 33,0 milliárd jenre 
(76,8 milliárd forintra) esett vissza éves 
összehasonlításban. Ez elsősorban az 
európai export csökkenésének tudható 
be. Az üzemi eredmény 13,3%-kal, azaz 
0,6 milliárd jennel (1,4 milliárd forinttal) 
4,1 milliárd jenre (9,5 milliárd forintra) 

csökkent éves összevetésben.
Ami az üzemi eredmények 

földrajzi terület szerinti megoszlását 
illeti, Japánban és Ázsiában nőttek 
az eladások és az eredmény, ami 
főként a személygépkocsi-értékesítés 
növekedésének köszönhető. 

Annak ellenére, hogy Japán 
jelenleg nehézségekkel küzd az 
exportprofitabilitás terén, a csoport 
minden idők eddigi legmagasabb 
harmadik negyedévi üzemi eredményét 
érte el, ami a japán belföldi autóeladások 
növekedésének köszönhető. A második 
negyedév után az elhúzódó gazdasági 
stagnálás miatt az európai piacon ismét 
üzemi veszteség keletkezett.
 Ami az éves összevont eredményt 
illeti, a rendelkezésre álló adatok – pl. a 
devizaárfolyamok – elemzése alapján a 
csoport az előző előrejelzéshez képest 
felfelé módosította teljes éves üzemi 
és üzleti profitvárakozását. A nettó 
eredményre vonatkozó előrejelzés 
nem változott, ugyanis a harmadik 
negyedévben a csoport rendkívüli 
veszteségként 15,5 milliárd jenes (36,1 
milliárd forintos) tartalékot határolt 
el leányvállalatok és tagvállalatok 
felszámolására.

A teljes vállalatcsoport az összes 
területen minden erőfeszítést megtesz, 
hogy az alábbi előrejelzésben szereplő 
számoknál jobb összevont eredményt 
érjen el.

A Suzuki közzétette harmadik negyedévi 
eredményeit

Teljes éves összevont profitvárakozás

Nettó értékesítési árbevétel 2600,0 milliárd jen (6052,9 milliárd forint) (3,5%-os 
növekedés éves összehasonlításban)

Üzemi eredmény 130,0 milliárd jen (302,6 milliárd forint)
(9,0%-os növekedés éves összehasonlításban, 10,0 
milliárd jenes – 23,3 milliárd forintos – növekedés 
az előző előrejelzéshez képest)

Üzleti eredmény 145,0 milliárd jen (337,6 milliárd forint)
(11,1%-os növekedés éves összehasonlításban, 
10,0 milliárd jenes – 23,3 milliárd forintos – 
növekedés az előző előrejelzéshez képest)

Nettó eredmény 70,0 milliárd jen (163 milliárd forint)
(29,9%-os növekedés éves összehasonlításban)

Devizaárfolyamok ¥81/US$ (jan.–márc.: ¥85/US$)
¥105/€ (jan.–márc.: ¥115/€)



15. oldal

Ahogy azzal számolni lehetett, a legutóbbi írásomban 
Bajnai Gordonék gazdaságpolitikai programjával szemben 
megfogalmazott kritikáim legalábbis felemás fogadtatásban 
részesültek a hozzászólók részéről. Ez természetesen 
egyáltalán nem baj, mindenesetre szeretnék még egy kísérletet 
tenni meggyőzésetekre arról, hogy egy szakmai programtól 
igenis elvárható lenne a tervezett intézkedések költségvetési 
vonzataival való szembenézés. Ha úgy tetszik, szakmaiság.

*

Először is alapvetően tehát ez nem óvodai diskurzus, ahol 
a többi gyerekre kéne mutogatni, hogy a Fidesz még a fasírtot 
se ette meg, bezzeg nekem már csak a borsófőzelék, a második 
szja kulcstól várt többletbevétellel kapcsolatos projekciók, és 
úgy egyébként is a számok jól hangzó ígéretekhez csatolása 
van hátra: ami hátra van, az hátra van Haza és haladáska, tessék 
falatozni.

Másodszor muszáj egy zárójeles megjegyzésemet 
kibontanom jobban, mert különben úgy tűnhet, mintha kissé 
öncélúan, értelmiségieskedésből kötném az ebet a karóhoz, 
miközben amúgy tényleg senki nem felel meg az általam 
forszírozott elvárásoknak. Se a Fidesz, se a többi ellenzéki párt, 
se senki.

És ha már példát veszünk, akkor beszéljünk a 
számomra legfontosabbról:

Amikor egyenesen Széchenyi poklában őrlődve próbáljuk 
politikai hovatartozástól függetlenül kitalálni, mégis hogyan 
lehetne ezt egy kicsivel élhetőbb és modernebb országgá 
tenni, azért előbb-utóbb csak konszenzus születik arról - ha 
máshogy nem, hát elméleti szinten - hogy az oktatás fejlesztése 
lehet az az út, ami nélkül bármiféle tartós gazdasági, szociális, 
kulturális fejlődés igazából elképzelhetetlen.

Jól tudjuk, hogy Magyarországon a mennyiségben és 
minőségben kielégítő pedagógus-utánpótlás alapvetően 
lehetetlenítődik el azzal, hogy a pedagógusok hasonló 
végzettségű társaikhoz képest szerencsés esetben átlagosan 
nagyjából feleakkora fizetést vihetnek haza:

Ha megnézzük "Az intézet" Közöskassza nevű oldalát, 
ami egyébként egy nagyon dicséretes kezdeményezés, akkor 
láthatjuk, hogy a 2012-es költségvetésben 328 milliárd forint 
csak a középfokú oktatás kiadása, aminek 70%-a biztosan 
bérköltség (~230 milliárd). Ahhoz, hogy csupán a középfokú 
oktatásban dolgozók (!) valamiféle elfogadható fizetést 
kaphassanak, az előző adatok alapján egy igencsak durva 
becsléssel mondhatnánk azt is, szorozzuk be kettővel. 230 
milliárd? Legyen.

Az 500 milliárdos előkészítő és alapfokú oktatásnál 
ugyanezt a kissé baltával faragott kalkulációt végigjátszva 350 
milliárd plusz kiadáshoz jutunk. És akkor ezt vessük össze azzal, 
mi áll Bajnaiék gazdaságpolitikai programjában: "kiszámítható 
és megbecsült pedagógus-életpálya, valamint a pedagógusok 
folyamatos továbbképzésének biztosítása".

Ehhez az 580 milliárd forintos többletkiadáshoz jönnének 
hozzá amúgy az olyan kicsit sem elhanyagolandó tételek, 
mint az oktatási intézmények felújítása, továbbképzések, 
szakértői vizsgálatok, valamiféle humánus racionalizáció 
(elkerülhetetlen intézménybezárások, buszoztatás, stb.), a 
gyakorlatilag épphogy létező bölcsődei-óvodai infrastruktúra 
gatyába rázása, oktatáshoz kapcsolódó szociális transzferek 
növelése, és még sorolhatnánk: pénz, pénz, pénz.

*

Vegyük észre, hogy kizárólag a közoktatási rendszer 
feszültségeinek normalizálása (a működőképesség szélén 
táncoló felsőoktatás ügyét gálánsan félrerakjuk) önmagában 
is olyan több száz milliárdos kiadástöbblettel járna, amit 
gyakorlatilag lehetetlen kigazdálkodni a jóléti ellátórendszerek 
és közszolgáltatások kegyetlen megvágása nélkül. Egyszerűen 
vállalhatatlan politikai kockázatokkal járna egy ilyen 
kormányprogram, ráadásul országgyűlési padsorokon és 
ciklusokon átívelő konszenzussal, hosszú távon bevezetve 
lenne értelme.

De erre mi a megoldás? Komolyan úgy gondoljátok, hogy 
jobb ezeknek utána se számolni? Jobb az, ha Bajnaiék egy 
félmondattal elintéznek egy olyan költségvetési tételsorozatot, 
ami szinte kizárólagosan fogja meghatározni Magyarország 
jólétét és fejlődési pályáját az előttünk álló évszázadban?

Mert, rendben, lehet, hogy nem értünk egyet, de én 
például azt akarom látni, hogy aki kormányozni szeretne, 
korszakváltásról, fülkeforradalomról, vagy a jóléti rendszerváltás 
bármiféle parafrazeálásáról beszél, annak legalább durva 
becslései legyenek arról, hogyan fog hozzá. És ha már hozzá 
akar fogni, akkor kezdje a közoktatással, de kezdje rendesen, 
alkalomadtán meg legyen hajlandó leülni a másik oldallal is. Ez 
a minimum.

http://publius.blog.hu

Ez lenne a remény 
gazdaságpolitikája?
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Miből gondolja Orbán Viktor, hogy ésszerűen át tudnák 
alakítani mondjuk a felsőoktatás bonyolult rendszerét, ha 
közben egy kisebb lakópark határidőre történő, normális áron 
megvalósuló felhúzását sem képesek biztosítani? (Fotó: Földes 
András/Index)

Egészen hihetetlen, hogy ez a kormány még a legapróbb 
dolgok megvalósítására sem képes. Az ócsai lakópark ügye 
a Nemzeti Együttműködés Rendszerének gyönyörű zanzája, 
hiszen van itt minden: nagy vízió, pátosz, újszerűnek gondolt 
megoldások, hogy aztán mindez a szokásos dilettantizmusnak 
köszönhetően kudarcban és csendes elhallgatásban végződjék.
Unortodox módszerek orgiája

Kormányra kerülése után fél év kellett hozzá, hogy a Fidesznek 
leessen, nem a pálinkafőzés vagy éppen a gazdasági 
szabadságharc, hanem bizony a devizahitelek ügye a 
lakosságot érintő legégetőbb gazdaságpolitikai kérdés. Maga a 
felismerés teljesen helyes volt, az viszont meglepő, hogy ennek 
belátásához ilyen sok időre volt szükségük.

A „megoldás" aztán az unortodox módszerek orgiáját hozta el. 
Ennek részeként a jómódúakat a forint árfolyamát meggyengítő 
végtörlesztéssel mentette meg a kormány, a valóban bajban 
lévők számára pedig az ócsai megoldást fundálta ki. Utóbbinak 
lényege röviden az volt, hogy a lakásukat, házukat devizahiteleik 
miatt elveszítő emberek majd az állam által épített lakóparkba 
költözhetnek.

De miért kellettek új házak?

Már akkor sem volt világos, miért kell ehhez új házakat építeni, 
amikor akad bérelhető ház vagy lakás bőven. A kormány valódi 
választ erre a kérdésre azóta sem adott, csak valami hangzatos 
utalás történt arra, hogy így az emberek egy közösségben 
élhetnek, önellátóvá válhatnak és hasonlók. Baráti cégeknek 
adott építőipari megrendelésekről természetesen sem akkor, 
sem később nem esett szó.

Ezt követően jelentős késéssel ugyan, de megindult az ócsai 
lakópark fejlesztése, hogy aztán az elkészült ingatlanok végül 
522 ezer forintos négyzetméterárért készüljenek el. Aki nem 
követné az ócsai, vagy akár a budapesti ingatlanpiac helyzetét, 
annak jó tudnia, hogy ezen az áron Budapest körülbelül 20 

kerületében lehet új építésű lakást venni, Ócsán pedig a 
harmadáért használtat. Tovább színesíti a történetet, hogy 
az első körben meghirdetett otthonokra mindössze 588 
jelentkező volt, akik jelentős része meg sem felelt a jelentkezési 
feltételeknek. Ezért aztán sajtóértesülések szerint nem is kerül 
sor az eredetileg tervezett 500 ingatlan megépítésére.

Magyarul: óriási pazarlás történt teljesen 
értelmetlenül.

Ha egy lakópark felhúzása sem megy nekik, 
hogy menne a kormányzás?

Mindez kiválóan illusztrálja az Orbán-kormány messze 
legnagyobb problémáját: úgy akarnak mindent átírni és 
megváltoztatni, hogy közben még a legalapvetőbb lépések 
végrehajtására sem képesek. Hiszen vajon mi alapján gondolja 
azt a kormányfő, hogy az alsó fokú oktatást vagy éppen a 
felsőoktatást, ezeket a sok tíz- és százezer embert érintő, 
rettentően bonyolult rendszereket, akárcsak mérsékelten 
ésszerűen is képes lesz átalakítani, ha egy kisebb lakópark 
határidőre történő, normális áron megvalósuló felhúzását sem 
képesek biztosítani?

http://velemenyvezer.blog.hu

Siralmas: ez lett a bajba jutott 
devizahitelesek megmentéséből

Bár a kormány hivatalos adatai szerint csupán a piaci 
ár kétszereséért, 300 ezer forintért építi a házakat 
négyzetméterenként, a valós ár félmillió felett van. A telep 
kialakításának összköltsége ugyanis 2,3 milliárd forint, 
amelyből 50 darab 50 négyzetméteres, 20 darab 60, és 10 
darab 70 négyzetméteres házat építenek. Ezek összterületével 
számolva jön ki, hogy a kormány valójában 522 ezer 727 
forintért építi a házak négyzetméterét.

A hivatalos és a valós ár közti különbség valószínűleg az 
útépítés, közművesítés, kertrendezés költsége: csupa olyan 
dolog, amire amúgy nem lenne szükség, ha a már létező, 
minden szükséges adottsággal ellátott, városi ingatlanokba 
költöztetnék a nehéz helyzetbe kerülő családokat. Már ha 
Orbán Viktor mindenáron ragaszkodik ahhoz, hogy az ország 
legkülönbözőbb szegleteiből éppen Ócsára költöztessék 
át az embereket, ne pedig a saját lakóhelyükön keressenek 
megoldást a problémáikra.

Nem tudtunk hülyébbek lenni a kormánynál (Index)
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Hosszú ideig beszéltek a Klebelsberg irányító hatóság 
létrehozásáról, de a létrehozásra mégis kevés időt és kevés 
szakmai odafigyelést szántak. A mamut intézmény (kb. 
120 ezer munkavállalót foglalkoztat) országos vezetőjét 
az indulás előtt alig 1 hónappal nevezték ki (2012 
decemberében), majd ez után került sor a tankerületek 
felállítására. Arról is megfeledkeztek, hogy az új tankerületi 
munkatársak nem csak a korábbi,- esetleg már ismert- 
intézményeket kapják meg, hanem az újonnan megrajzolt 
járás más oktatási intézményeit is, ezáltal mindenhol 
lesznek a tankerületi dolgozók számára ismeretlen 
intézmények.

A tankerületek egy légüres térben kezdték meg munkájukat, 
hiszen sem a Központ nem volt üzemkész, sem az intézmények 
nem ismerhették az együttműködés mikéntjét. Mindez 
aktuálisan az oktatásban általános téli szünet és nem mellesleg 
a nemzetközileg is ismert karácsonyi és újévhez kötődő 
szabadságolások és családinak gondolt pihenések közepette.
Az „eredmény” nem maradt el! Persze oktatás folyt mindenütt 
januárban is, hiszen a pedagógus a jég hátán is képes 
hivatásának gyakorlásra - legfeljebb akkor érzi arcra esettnek 
magát, ha munkálkodásának ellenértéke nem akkor, és nem 
olyan mértékben érkezik, mint egyébként esedékes lenne. 
Ugyanis a pedagógus sem rendelkezik a fényevés képességével 
és a krétát sem adják neki ingyen a boltban (pedig, ezentúl, 

ezt és esetleg más munkaeszközöket is neki kell megvennie a 
fizetéséből, azt egyenesen az államtitkára közölte vele a média 
útján).

 Hogyan is lehetett volna a bérek szokásos kifizetését teljesíteni, 
ha az új irányító testületnek fogalma sem volt, mennyi bér jár 
a dolgozónak. Hiszen nem állt a tankerületek rendelkezésére 
az alájuk tartozó munkatársak aktuális munkaszerződése, 
így aztán olyan pótlékokról, amik valamilyen helyi 
megállapodáson alapultak, nem tudott az új rendszer. Persze 
a ledolgozott munkanapok, túlórák és betegállományok is 
feldolgozatlanul tornyosodtak valahol. December végén még 
a hurrá hangulattól áthatva azt kommunikálta az oktatási 
államtitkárság, hogy már a január elején esedékes béreket is 
a „Kunó Központ” folyósítja. Ami önmagában is értelmetlen 
lett volna, - hiszen az a decemberi munkáért járó bér volt -. 
Ezért jól is jött, hogy a MÁK vállalta a szokásos módon történő 
folyósítást. Csakhogy a szokásos bérszámfejtők már nem voltak 
a szokásos helyükön, mert vagy felmondásukat töltötték, 
vagy úton voltak a Tankerülethez. Így már nem okozott igazi 
meglepetést, hogy a januári munkabérek folyósítást is a MÁK 
-nak kellett végeznie. Ekkor azonban már történt konkrét utalás 
is arra, hogy gondok vannak, ez esetben az új számítástechnikai 
rendszer gyermekbetegségei okozták a bajt. 

Ahogy mondani szokták, az már csak hab volt a tortán, hogy 

Irányítási reform vagy ideológiai 
váltás? Mi történik a közoktatásban 
Magyarországon?
Avagy, megint „kaptunk” egy jó dolgot, amiért nem vagyunk kellően hálásak?
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a törvényalkotás során ismét egy kis baki történt. Elfelejtették 
az Intézményfenntartó Központ alá sorolni az ősi királyváros 
–Esztergom - iskoláit, - így mentesítve őket az új irányítási 
rendszer anomáliáitól -, ezért ők csak április 1-én jutnak majd 
a paradicsomba.  

Hogy nem rendben zajlottak a kifizetések, azt az államtitkárság 
másik közleménye indirekt módon megerősítette, amikor is 
úgy nyilatkozott, hogy azok számára, akik rosszul kapták a 
fizetésüket, már majd az Intézményfenntartó Központ folyósítja 
az elmaradt járandóságot. Mindeközben a munkaszerződések 
kérdése nem rendeződött. Sőt, a reménybeli tartalma 
sem oldódott meg. Mert mind a tankerületi munkatársak, 
mind pedig a pedagógusok egy részének munkabére 
alacsonyabbnak látszik, mint a 2012. évi. Igaz, hogy 
jogászok is eltérő véleményeket hangoztatnak arról, hogy 
új munkaszerződésre van-e szükség, de arra biztos szükség 
volna, hogy az eddigieket legalább ismerje az új fenntartó. 
Mindeközben persze folyamatosan hallani olyan híreket, hogy 
már készülnek a Klebelsberges szerződések. Ha lesznek új 
szerződések, akkor eddig is kellettek volna! Ha nincs szükség új 
szerződésre, akkor meg mi az, ami készül?

Sokan már azt mondják, jobb lenne, ha semmi 
sem készülne, már az eddigi is elég!

Pedig készül, az új Köznevelési Terv 2013. szeptemberi 
bevezetése. Tehát oktatás helyett nevelés. Ami kezelhető 
volna akár az oktatási ágazat belügyeként is, de mivel 
teljes mértékben felforgatja az eddig ismert rendszert, 
mindenképpen kilép a széles társadalmi nyilvánosság terébe. 
Ugyanis például jelentősen megváltozik a tankönyvek eddigi 
választhatóságának lehetősége, és sok esetben a tartalmuk 
is. Persze, hogy mire változik, azt még csak nagyon kevesen 
ismerhetik. Vagyis egy újabb „dolog”, ami olyan jó lesz nekünk, 
hogy jobb, ha addig nem ismerjük semennyire, - mert lehet, 
még elbíznánk magunkat?!-, vagy csak egyszerűen nem 
tartozik ránk, sőt a szakmára sem?

Ami mégis látszik, az a tartós tankönyv bevetése, mint 
„csodafegyver”. Hogy egy tankönyv mitől tartós,- az 
persze értelmezés kérdése. Tartalom, vagy a gyártás okán, 
netán egyszerre mindkettőn múlik? Majd meglátjuk. 
Finnországban több mint egy évtizeddel ezelőtt a „tartós 
laptop” fogalmát gondolták üdvözítőnek. Talán nekünk 
sem ártana elgondolkodni, merre halad a világ! De a „kaka-
óbiztos” számítógépek körüli hangulatkeltés élménye a tartós 
tankönyvet biztosan könnyebben elfogadhatóvá teszi. A jövő 
nemzedékének a fejlesztését pedig zsákutcába juttathatja az 
ilyetén kényelmesség! Persze a gombaszedőknek ( Parragh úr 
– aki a miniszterelnök jelenlétében küldte gombát szedni az 
éhezőket - iránymutatása után szabadon) inkább a harmat álló 
kis-növényhatározó, mint elektromos töltést igénylő computer 
dukál.

Az új Köznevelési Törvény első helyen említi az erkölcsileg 
fejlett, utolsóként pedig a folyamatos tudásszerzésre képes 
embert, mint az iskolai tevékenység során elérendő cél 
teljesülését. 

Neves szakemberek által vallott nézet, hogy az erkölcs 
önagában nem oktatható. Mert hiába van valaki tisztában azzal, 
hogy mi lenne a kívánatos magatartás a részéről, ha ennek 
megvalósítása környezeti tényezők, vagy saját képességbeli 
hiányosságai miatt lehetetlen számára. Ezért kell a tudást és 

a tudás folyamatos megszerzésének a képességét fő célként 
kitűzni. Ennek minél magasabb szintje a személyiség egészének 
és azon belül az erkölcsének egyre magasabb szintjét fogja 
eredményezni. Természetesen a társadalmi együttműködési 
formák szabályai - mint az erkölcs megnyilvánulása is – kell, 
hogy szerepeljenek a különféle ismeretek nyújtása során. De 
önmagában erkölcstant oktatni csak a társadalom azon tagjai 
számára szükséges, akiknek tevékenysége során szélesebb 
kört érintően (nem kizárólag a személyek közötti) az erkölcsöt 
formáló szerepük is lehet (pl. politikusok, jogászok, tanárok, 
munkahelyi vezetők, stb.), és már tekintélyes ismeretekkel 
és élettapasztalattal rendelkeznek, amit egy ilyen kurzus 
rendszerezhet, tudatosíthat.

Az erkölcs, szélesebb értelmű fogalom, mint a hit, ezért 
semmilyen vallási nézetrendszerrel nem helyettesíthető. A 
köznevelésben (általános iskola, középiskola) az erkölcstan, 
mint tantárgy, teljesen nonszensz és ennek bármilyen 
vallásra alapuló, hitoktatással történő kiváltása pláne súlyos 
tévedés. Erkölcsi ismeretek direkt oktatása a felsőfokú képzés, 
továbbképzés fenn már említett területein indokolható, de 
akkor is úgy, mint az ismeretek hitbéli nézetektől független 
szintetizálási lehetősége.

Miközben fenti véleményemet igyekeztem papírra vetni, 
hogy a kedves olvasóval megoszthassam, lángolt fel a vita az 
erkölcstant oktatni hivatott személyekről. Írásom talán erre is 
ad válasz lehetőséget, hiszen ha nem lesz erkölcstan tantárgy a 
köznevelésben, akkor tanár sem kell hozzá.

De egy „erkölcsi kérdés” továbbra is él: lehet-e 
bármilyen reformot a szakmai és társadalmi 
fórumok kihagyásával, direktívaként bevezetni? 

És egy másik aktuális „erkölcsi kérdés”, ha a vezetőinket ennyire 
nem érdekli a közeg - amin uralkodni akarnak -, akkor nekünk 
kell-e alóluk távoznunk (kivádorlunk) vagy nekik fölüllünk?
Véleményét megosztotta Önnel:

donkihote2014
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Mi a nő nekünk?
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,

Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel,

Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület 

forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,

Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az 
apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.

Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és 

minden nap önként megtesznek.

Van az évnek egy napja, amikor a férfiak virággal lepik meg a 
róluk gondoskodó nőket, asszonyokat, ezzel is megköszönve 
odaadásukat, a reggeli teát, kávét, a frissen mosott, vasalt 
ruhát, a nehéz munkával töltött napok utáni meleg vacsorát.
Ennek ellenére kevesen tudják, hogy nem is olyan egyszerűen 
és romantikus célzattal indult hódító útjára ez a neves ünnep. 
A Nőnap kialakulása, létrejötte hűen jellemzi a nőknek azt az 
évszázados küzdelmét - a világ minden részén - amelyet azért 
folytattak, hogy kivívják a társadalom elismerését, esélyeik 
egyenlőek lehessenek. 1910-ben a második Internacionálé 
létrehozta a nőnapot, amellyel a választójog kivívását kívánták 
demonstrálni. Először a világon 1911. március 19-én tartották 
meg a Nemzetközi Nőnapot Németországban, Dániában, 
Svájcban és Ausztriában. Véglegesen 1917-ben (az oroszországi 
események után) március 8-ra tették a Nemzetközi Nőnap 
dátumát. Hazánkban 1914-ben emlékeztek meg először 
ilyen formában a nőkről. Összegezve: a nők elérték céljaikat, 
szinte mindenhol kivívták egyenlőségüket és gyakorlatilag 
ugyanazokkal a jogokkal indulhatnak el az élet rögös útjain, 
mint a férfiak. Isten éltesse a Nőket!

1910-ben határozták el, hogy nemzetközi nőnapot tartanak 
annak emlékére, hogy 1857. március 8-án New Yorkban a 
textilipari munkásnők a béregyenlőségért és munkaidő 
csökkentéséért sztrájkoltak. A dátum akkor vált véglegessé, 
amikor 1917-ben Oroszországban ugyanezen a napon tüntettek 
a nők kenyérért és a békéért. Az ünnep igazi születése korábbra, 
a századfordulóra tehető, és szorosan összekapcsolódott a nők 
különböző jogainak követelésével.

Néhány évtized elteltével, amikor már egyre több országban 
vívták ki a nők a választójogot, és a mozgalom elérte legfőbb 
célkitűzését, hanyatlani kezdett. A 60-as évek nőmozgalmai 
során viszont új értelmet kapott a nőnap: a nők már az 
egyenjogúságukért küzdöttek. 1977-ben az ENSZ is elismerte, 
és felvette a világnapjai közé.

Magyarországon először 1914-ben ünnepelték a nőnapot. 
1949-től az állami propaganda állította a saját szolgálatába, a 
rendszerváltás után viszont az ünneplése visszaszorult. Érdekes 
momentum azonban, hogy Oroszországban a mai napig 
munkaszüneti nap március 8.

Mi a nő nekünk?
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Böjt testért és szellemért

A böjt az érzéki élvezetek, különösen a táplálkozás 
korlátozását vagy az azokról egy időre való teljes lemondást 
jelenti, eredetileg vallási fogalom. Böjt idején „belülről” 
táplálkozunk: az önkéntes megvonáskor az energiát nem a 
felvett élelmiszerekből, hanem testünk táplálékraktárából 
nyerjük.

A böjt valamennyi vallásban megtalálható: régen a perzsák, 
az egyiptomiak, a görögök vagy akár az indiánok egyaránt 
ismerték a lelki elmélyüléshez vezető utat, a keleti jógatanítás 
is a leghatásosabb szellemi tisztítókúraként tartja számon a 
böjtöt. Az élvezetekről való lemondás nemcsak az evést, hanem 
az alkoholfogyasztást, sőt a szexuális életet és a tisztálkodást is 
érintheti (pl. iszlám).

A gazdag téli ételek után jótékonyan hatnak a böjti levesek. 
A böjt nem keverendő össze az éhezéssel: csoportos vagy egyéni 
éhségsztrájkot politikai-társadalmi okokból, tiltakozásként is 
tarthat valaki, erre híres és szép példa Mahatma Gandhi.

Keresztény böjt
A keresztények két fő böjti időszaka a karácsony előtti 

advent négy hete és a húsvét előtti negyven nap, ebből a 
második a szigorúbb. A nagyböjt (az adventtel ellentétben) 
mozgó időszak, húsvét időpontját a IV. században határozták 
meg: a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő 
első vasárnap. A negyvennapos böjt (a Szentírásban a 
negyvenes szám szent) a középkorban rendkívül szigorú 
volt, szerdán, pénteken és szombaton csak kenyeret és sót 
fogyasztottak, napjában egyszer, a jóllakás és a húsevés pedig a 
többi napokon sem volt megengedett. A katolikus egyházban 
a II. Vatikáni Zsinat (1962−65) óta már csak a hamvazószerdát, 
a nagypénteket és a nagyböjti időszak péntekjeit veszik 
szigorúan (napi háromszor étkezés, egyszer jóllakás, hústól 
való tartózkodás), a protestáns egyházak híveikre bízzák az 
önmegtartóztatást. Régen a nagypéntek előtti napon, népies 
nevén zöldcsütörtökön is böjtöltek.

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánatot, az áldozathozatalt 
és a megtisztulást szolgálja. Magyarországon ebben az 
időszakban nem főztek, sütöttek állati eredetű zsírral; a 
nagyböjt kezdete előtt mindent a kamrába tettek, amit negyven 
napig nem fognak használni. Mindennap csak kétszer ettek: 
ebédre levest, böjtös pitét, vacsorára olajos káposztát, savanyú 
paprikát, diót és mézet. A hagyományos böjti étrendben helyet 
kapott még sokféle főzelék, aszalt gyümölcs, tojás- és halétel. 
Böjti időszak alatt tilos volt lakodalmat, mulatságokat tartani.

Böjt az egészségért
Az ókorban Hippokratész valószínűleg nem véletlenül 

tartotta fontos öngyógyító módszernek a böjtöt, ami a 
gyógyszertan fejlődésével azonban háttérbe szorult. A 
böjtterápiát csak a reneszánsz idejében fedezték fel újra; 
Paracelsus (1493−1541) a legjobb természetes gyógymódnak 
tartotta. A hatásosnak bizonyuló módszer különösen a szegény 
néprétegekben terjedt el. A böjtölés témájában Alexander 
Paschutin (1845–1901) orosz orvos többek között bizonyította, 
hogy megfelelő táplálékelvonás javítja a teljesítményt és a 
közérzetet. Komolyan foglalkozott a böjt lélektani hatásaival is.

A XX. században elterjedt sokféle böjt (léböjt, salátaböjt, 
tejsavókúra stb.) nem vallási eredetű, hanem egészségügyi 
szempontok szerint alakult. Elhízott, magas koleszterinszinttel 
élő társadalmunkban − vallási okokon kívül is − mindenkinek 
érdemes lenne legalább negyedévente néhány napos 
tisztulásra szánnia magát. Tavaszelőn sokunkat fáradság 
gyötör. A téli, nehezebb ételek energiaigényes emésztése, 

a vitamin- és mozgáshiányos élet fáradttá, kedvetlenné tesz. 
Szükségünk van a megújulásra. Egyszerűen betarthatók a 
zöldség- és gyümölcsnapok.

Változatosan készíthetőek a krémlevesek
A rendszeres salaktalanítás az egyik legjobb megelőzési 

módja a civilizációs betegségeknek: az allergiáknak, a 
fejfájásnak, a gyomorfekélynek, az izomfájdalmaknak és 
a cukorbetegségnek. A böjt hatására a szervezetünkben 
felhalmozódott salakanyagok és mérgek felszabadulnak és 
kiválasztódnak. A bőr is megszépül.

sge

Cibereleves

Hozzávalók: 1 dl tejföl, 1 dl 
tej, 4-5 gerezd fokhagyma, fél 
citrom, 1 evőkanál liszt

Elkészítés:Tegyél fel kb. 1,5
liter vizet főni, add hozzá a 
vágott vagy zúzott fok-
hagymát, forrald fel. Habard 
be az egy evőkanál liszttel 
elkevert tejjel és tejföllel, fél 
citrom levével ízesítsd 
savanykásra, majd kis 
lángon melegítsd át. Pirított 
kenyérkockákkal tálald!

Zöldborsókrémleves

Hozzávalók: 35 dkg fagyasz-
tott zöldborsó, 1 nagyobb bur-
gonya, 1 kisebb sárgarépa, 
1 kis fej vöröshagyma, 1 
gerezd fokhagyma, 1,5 db 
zöldségleveskocka, 1 csokor 
petrezselyemzöld, 2 evőkanál 
tejszín, 1 evőkanál olívaolaj, 
só, bors

Elkészítés: A krumplit és a 
többi zöldséget tisztítsd meg, 
vágd fel (a vöröshagymát 
és egy gerezd fokhagymát 
hagyj egészben). A borsót 
olajon futtasd meg, engedd 
fel kb. 8 dl vízzel, add hozzá 
a leveskockát, a krumplit, 
az egészben hagyott vörös-
hagymát és az 1 gerezd 
fokhagymát. Főzd puhára kis 
lángon (kb. 20 perc). Vedd ki 
belőle a vöröshagymát és a 
fokhagymát, s tegyél félre két-
három evőkanál zöldborsót is. 
A maradékot turmixold össze, 
add hozzá a tejszínt. Sóval, 
borssal fűszerezd. Tálaláskor 
az egészben hagyott zöld-
borsóval és finomra vágott 
petrezselyemzölddel díszítsd.

Répasaláta almával

Hozzávalók: 3 db nagyobb 
sárgarépa, 2 db alma, 2 
evőkanál darált dió, citromlé

Elkészítés: A sárgarépát vas-
tagabbakra, az almákat vé-
kony cikkelyekre vágd, az 
egészet jól keverd el, szórd 
meg a darált dióval, és 
citromlével ízesítsd. Hasonló 
a feketeretek-saláta (40 dkg 
fekete retek, 1 közepes 
vöröshagyma, petrezselyem, 
só, olaj), elkészítése ugyanilyen 
egyszerű: vágj mindet apróra, 
keverd össze, sózd, és locsold 
meg egy kevés növényi olajjal. 
Rozskenyér illik hozzá.

Céklaleves

Hozzávalók: 2 kg cékla, 
2 sárgarépa, 1 zeller, 2 fej 
vöröshagyma, rozskenyér, 
babérlevél, bors, só, cukor, 
citromlé

Elkészítés:A nyers céklát mosd 
meg, hámozd meg, majd nagy 
lyukú reszelőn reszeld le. Önts 
rá előzőleg felforralt, langyos 
vizet, annyit, hogy ellepje, 
és fedd be rozskenyérrel. Öt-
hat napig hagyd állni meleg 
helyen, így megsavanyodik. 
Szűrd le, a levét tedd félre. A 
sárgarépából, a zellerből, a 
hagymából néhány babér-
levél és pár szem feketebors 
hozzáadásával főzz zöldség-
levest, szűrd át, és add hozzá a 
cékla erjesztetett levét. Sóval, 
kevés cukorral, citromlével 
ízesítsd! 

Hagyományos böjti ételek



21. oldal

Megint nagyszabású rendezvény volt február 15-én pénteken 
az Esztergomi Pézsa Tibor Sportcsarnokban, az un. III. Bajer 
János Kupa. Hét iskola 9-10 osztályos tanulói küzdöttek meg a 
végső helyezésekért.

A csapatokat a szervezők egy hármas és egy négyes 
csoportba sorsolták. Az A csoportban a tavalyi győztes SZENT 
IMRE most is jól szerepelt, mind a két mérkőzését megnyerve 
jutott be a döntőbe.

A B csoportban a BALASSA és a FERENCES GIMNÁZIUM 
szinte teljesen egyformán teljesített, közöttük egy gól 
különbség döntött a FRANKA javára, így ők jutottak a döntőbe 
a BALASSA pedig a 3. helyért játszhatott.

Az 5-6. helyért  nagy küzdelemben győzött 1 – 0-ra a 
Nyergesi IRINYI a DOBÓ KATALIN GIMNÁZIUM ellen. 

A bronzmérkőzésen a BALASSA meglehetősen 
magabiztosan verte az ÁRPÁD-HÁZIT 3 – 1-re.

A döntő a várt nagy küzdelmeket hozta a tavalyi győztes 
SZENT IMRE és a jó erőkből álló FERENCES között. A csapatok 
nem bírtak egymással, így 0 – 0 lett a vége. Következtek a 
büntetők, ahol a SZENT IMRE volt a jobb, hiszen hibátlanul 
rúgta azokat, így megvédte tavalyi elsőségét.

A díjátadáson Osvald Zsolt főszervező méltatta Bajer 
János életútját, példaként állítva a mai fiatalok elé. János bácsi 
még ma is 87 évesen jó egészségnek örvend, dédunokája 
segítségével adta át a szép, míves díjakat a csapatoknak. Sőt, 
a végén a mikrofont átvéve szólt pár mondatot a gyerekekhez, 
kiemelve a sportolás szerepét és jelentőségét.

Végeredmény: 
 

1. SZENT IMRE
2. FERENCES GIMNÁZIUM
3. BALASSA
4. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET
5. IRINYI JÁNOS GIMNÁZIUM (Nyerges)
6. DOBÓ
7. KOLPING

Legjobb mezőnyjátékos:   Gyebnár Gergely 

Befejeződtek a VII. ÖregPorga Kupa küzdelmei az Esztergomi 
Pézsa Tibor Sportcsarnokban. A több héten át tartó rendezvény 
döntője február 17-én vasárnap volt. A selejtezők során 
a benevezett 15 csapatból 6 esett ki és 9 került az utolsó 
napra. A szervezők elsődleges célja az volt, hogy a 40 évnél 
idősebb játékosokból álló csapatok, minél több mérkőzést 
játszhassanak.

A döntőbe jutott 9 csapatot 3x3-as csoportba sorsolták 
a szervezők. A csoportmérkőzések után a csapatok azonos 
helyezettjei megint 3x3-as csoportot alkottak, és küzdöttek 
meg a végső helyezésekért. Például a 3 csoportelső játszotta 
a döntőt 1-3 helyért, a másodikak a 4-6 helyért stb. Így minden 
csapat 4-4 mérkőzést játszott ezen a napon.

A döntő rögtön meglepetéssel kezdődött, hiszen a 
Visegrád magabiztosan verte a csoportelsőként bejutott, remek 
állományú Kertművest. Sőt a Kertműves a tavalyi 3. Bástyától is 
kikapott így csak a 7-9 helyért játszhatott. A hagyományosan jól 
szereplő Öregmérők és Verőce is jól kezdett. A Verőce viszont a 
második mérkőzését büntetőkkel elbukta a Senior 92 ellen, így 
meglepetésre csak a 4-6 helyért játszhatott, a Senior 92 viszont 
a döntőbe jutott, az Öregmérők mellé.

Következett egy ki-ki mérkőzés a Bástya és a Visegrád 
között, hiszen mind a két csapat megnyerte az első mérkőzését. 
Izgalmas összecsapáson a Bástya nyert magabiztosan 3 – 0-ra, 
és bejutott a döntőbe a Senior 92 és Öregmérők ellenfeleként.

Ezután az új csapatokban a helyosztó mérkőzések jöttek. A 
7-9 helyért a Kertműves nyerte a csoportot a Csolnok előtt és 
lett 7. talán egy kis csalódást okozva mindenkinek.

A középső csoportban a 4-6 helyért zajló csatát a Verőce 
nyerte a Komárom és a Visegrád előtt. Elmondható, hogy a 
Verőce is csalódásként élte meg a 4. helyet, hiszen Ők voltak 
a tavalyi győztesek és mindenki egyértelműen legalább a 
döntőbe várta Őket. Talán, ha a büntetőket többet gyakorolják!
Következett a várva-várt döntő 3 mérkőzése. Sajnos a döntőbe 
a Bástya és az Öregmérők csapata is   legyengült sérülések és 
egyéb okok miatt, így szűkös kerettel vágtak neki a végének.

Az első mérkőzés nagy csatát hozott a tavalyi 3. Bástya és 
2. Öregmérők között. Félidőben még a Bástya vezetett, de az 
öregmérők fordított és nyert 2 – 1-re. Utána a Bástya maradt 
a pályán, és az évtizedek óta együtt kispályázó Bp-i Senior 92 
csapatával találkozott. A esztergomi Bástya jól tartotta magát, 
hiszen vezetett félidőben 1 – 0-ra, de utána teljesen elkészültek 
az erejükkel, hiszen csere nélkül játszottak, így megérdemelten 
fordított a Senior 92 és nyert magabiztosan.

Így a legutolsó mérkőzés lett az igazi döntő a két győztes 
között. A várt nagy küzdelem elmaradt, hiszen a hosszabb 
kispaddal rendelkező Senior 92 magabiztosan nyert az 
Öregmérők ellen és hódította el a kupát.

Az eredményhirdetésen Osvald Zsolt kiemelte az Öregfiúk 
foci jelentőségét, közösségformáló erejét. Abbéli reményét 
fejezte ki, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban mindenkiben 
csak jó érzések maradnak. Győz a foci, a labda, a sport a 
barátság! Segített ez a kupa, a sok mérkőzés, a beszélgetések a 
büfében, egy picit elfelejteni a mindennapi gondokat.

A díjak átadásában segédkezett Porga Sándor a Porga 
család képviseletében és Somogyi Mihály a Sportcsarnok 
egykori munkatársa. 

III. Bajer János-kupa
( 9.-10. oszt.)

VII. ÖregPorga Kupa

VII. Öreg Porga-kupa - Bástya csapat



NŐK HAVA 
 

a Szentgyörgymezői Olvasókörben  
és az 50 éves Zsolt Nándor Zene- és Művészeti Iskolában 

2013. március hónapban. 
 

A hónap rendezvényeinek központjában: 
 Durzák Anna – Durzák Anna tanítványai – Durzák Anna barátai. 

 
Programok:
Március 1. 18 óra. Helyszín: Szentgyörgymezői Olvasókör. 
BESZÉLGETÉS DURZÁK ANNÁVAL  
Beszélgetőtársa volt tanítványa, G. Tóth Franciska irodalmi muzeológus. 
 
Március 6. 18 óra. Helyszín: Zsolt Nándor Zene- és Művészeti Iskola. 
NŐK A ZENÉBEN – ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁS 
Előadó: Miklós Józsefné zenepedagógus, nyelvművelő (Komárom) 
Közreműködők: Lovas Bettina és Kovács Andrea (zongora), Papp Csilla (hegedű), Gáspár Csilla 
(cselló), Durzák Anna (vers, próza) 
 
Március 8. 18 óra. Helyszín: Szentgyörgymezői Olvasókör. 
NŐNAPI KÖSZÖNTŐ 
Közreműködők: Silentio Kórus – Schönherz Kollégium kórusa, Budapest 
  Mogyorósi Andor (gitár), Erdős Attila (ének), Sárosi Kristóf és Páni Tamás (zongora) 
 Kiss Luca kiállításának megnyitója. 
  Megnyitja: Vereckei András  
  Zongorán közreműködik: Mészáros Anna 
 
Március 13. 18 óra. Helyszín: Szentgyörgymezői Olvasókör. 
TÖRÖK SOPHIE ESZTERGOMBAN 
Előadó: G. Tóth Franciska irodalmi muzeológus 
Közreműködők: Kiss Eszter (árnykép készítő), Durzák Anna (vers) 
 
Március 16. 18 óra. Helyszín: Zsolt Nándor Zene- és Művészeti Iskola.  
NŐK A ZENÉBEN – KONCERT   
Közreműködők a volt Szent István Gimnázium volt növendékei 

Faragó Dóra, Jurásek Enikő, Ispán Melinda, Karátsonyi Evelin, Kajtor Kamilla,  
Farkas Enikő, Papp Csilla, Konyicska Renáta 

Hangszeres kíséret: Udvardyné Pásztor Ágnes és Rózsár Brigitta  
 
Március 22. 18 óra. Helyszín: Szentgyörgymezői Olvasókör. 
EGY NŐ A MISSZIÓBAN  
Vendégünk: Papp Anikó szerzetesnővér (a kárpátaljai misszióról). 
Közreműködik: Vilmos Éva (ének), Durzák Anna (vers) 

 
Belépés az előadásokra ingyenes! 

 
Szentgyörgymezői Olvasókör elérhetősége: Esztergom, Andrássy u. 23.  

Tel.: 06(33)413-464. 30/355-4243, 30/355-3150. Honlapcím: www.olvasokor.uw.hu  
Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola elérhetősége: Esztergom, Gesztenye fasor 12. 

Tel.: 06(33)523-135, www.esztergomizeneiskola.hu 


