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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 hetek esztergomi történései – gondolok itt a költségveté-
si vitára – fényesen rámutatott arra, hogy mennyire is tartják fon-
tosnak településünk választott képviselői az itt élők érdekeit.

Történt ugyanis, hogy a heteken keresztül nem történt semmi a 
városi költségvetés kapcsán, majd egy hét alatt átírták – többször- 
elfogadták, majd a polgármesteri vétó miatt kezdődik az egész 
elölről.

Közelebbről szemlélve úgy tűnik, hogy a város vezetőinek és 
képviselőinek mintha nem lenne teljes képe egy költségvetés meg-
alkotásának menetéről, mintha nem törekednének arra, hogy 
minél jobban kihasználják az adott kereteket. 

Persze érti az ember, hogy nem olyanok a lehetőségek, amelyek 
ideálisnak mondhatóak, de a törekvésnek meg kellene lenni arra, 
hogy a kötelező feladatokon túl arra összpontosítson, ami az itt 
élők számára fontos. 

Meg lehet kurtítani a kátyúzásra fordítandó pénzeket, csak nem 
tudom, hogy észrevették-e, hogy az egész város lassan egy kátyú? 
Lehet lehúzni zöldfelület gondozást, csak azt már most is csak a 
lakók tartják karban, amellett, hogy lelkesen fizetik az adót. Az 
önkéntesség nem arról szól, hogy kötelező feladatokat látunk 
el mások helyett, hanem, hogy egyfajta pluszt teszünk hozzá a 
közöshöz.

Mindennek ára van, még ha sokszor úgy is tűnik, hogy ingyen 
van. A most elmaradó dolgok, később még többe kerülnek a 
közösségnek, az ideiglenes megoldások csak arrébb tolják a prob-
léma megoldását.

Az idei év sem lesz sikertörténet Esztergom számára, egyszerűen 
nem engedi a mostani helyzet. A nem megegyezés, a kompromiss-
zum keresés elutasítása mindkét oldalon, a város további hányat-
tatásához vezet. 

Változtatni kell, hogy a dolgok változzanak!

GT

Nem megegyezni 
bármi áron
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„Várostakarítás, eredmény 20 köbméter 
szemét Bár a teljes népességhez 
képest a 100 fős részvétel alacsonynak 
mondható, de az 5-ik Nagy Várostakarítás 
eredményesen és rendben lezajlott. Az 
önkéntes várostakarítók reggel 9-től 
délután 5-ig 20 köbméter szemetet és 
tavalyi avart gyűjtöttek össze a Kis-Duna 
parton és a városban sokfelé. Szemmel 
láthatóan nagyobb lett a rend, bár a 
várost járva (a kitett zsákokat gyűjtögetve) 
elborzadva néztük a Vasútállomás előtti 
park részt, vagy Aranyhegy egyes zöld 
részeit. Reméljük, hogy egyre több lesz 
a tiszta terület a városban, és így egyre 
többen kapnak kedvet hétvégente egy 
kis közösségi takarításra. Köszönet a 
résztvevőknek, a TÉrieknek, az Esztergomi 
TSZ-nek, a Saubermacher Kft.-nek, a Bála 
Gálának, Dávidnak és Gergőnek, valamint 
a srácnak a Dobó gimnáziumnál, aki pár 
óra alatt egyedül tette rendbe a két iskola 
közötti enyhén szólva dzsuvás területet. 
Április 22-én, a Föld napján újrázunk! 

Tartsatok velünk!”

Ez a hivatalos közlemény a múlt 
hétvégére meghirdetett „Nagy 
Várostakarítás” eredményességéről.

Valóban a város lakosságához képest 
kevesen vettek részt, de talán ez a 
nem megfelelő kommunikációnak 
és a tájékozatlanságnak tudható be. 
Az interneten, a facebook különböző 
oldalain ugyan volt felhívás, de igazán 
nem volt meghirdetve az esemény. 

Sok városrész lakója arra panaszkodott, 
hogy az elmúlt idők tapasztalatai alapján 
a Széchenyi tér és a Kis-Duna sétány 
a „legkedveltebb” takarítási terület, 
persze itt lehet a leglátványosabb 
eredményt elérni. Ezzel szemben a város 
lakosságának nagy része lakótelepeken 
él, akik nem rendelkeznek semmiféle 
takarításhoz szükséges eszközzel, mert 
ők lakásokat vásároltak vagy bérelnek, 

nem közterületeket. Ideje lenne már, ha 
a városvezetés és a képviselő-testület 
gondoskodna annak a munkának a 
megvalósításáról, melyet kivétel nélkül 
mindenki a választási programjában 
meghirdetett.

A legnagyobb gondot abban látom, 
hogy nincs a városnak olyan hiteles 
közmédia szolgáltatója, amely eljuttatná 
az információkat az összes háztartásba. 
Sajnos a mai világban nem mindenkinek 
van lehetősége az internetről tájé-
kozódni. A széleskörűbb tájékoztatás 
lehetőségét ingyenes hirdetőújságokban 
vagy szórólapokon tudnánk elképzelni.

A 7.-es körzet lakói Budai N. A. út, 
Schweidel út, vasútállomás környékén 
2013. április 6-ra, szombatra szervezik 
a városrész takarítását.

sge

A Nagy Várostakarítás
április 6-án, a 7-esben

Az évtizedek óta nem tapasztalt 
rendkívüli hideg és havazás, valamint 
orkánerejű szél miatt a városi kültéri 
rendezvények idén elmaradtak. Ennek 
ellenére az esztergomi Vármegyeháza 
dísztermében a szokott rend szerint 
zajlott le a rendkívüli testületi ülés és 
az ünnepi megemlékezés. 

A képviselő-testület egyetlen napirendi 
pontja, a „Megemlékezés a z 1848-49-es 
Polgári Forradalom és Szabadságharcról” 
volt. 

Az eseményen a képviselők mellett 
megjelent Jan Oravec, Párkány város 
polgármestere, a Járási Hivatal vezetője 
Horváth Szeder Gábor, és helyettese 
Romanek Etelka, a történelmi egyházak 
részéről nagytiszteletű Ágoston 
Csaba református lelkész, valamint 
főtisztelendő Dr. Papp Szabolcs görög 
katolikus parókus. Az ünnepi műsorról 
idén az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Középiskola, Óvoda és Általános Iskola 
9/A osztálya, valamint az intézmény 
énekkara gondoskodott. A dísztermi 
megemlékezés az ország és a város 
zászlainak átadásával zárult. A lobogókat 
Juhász István és Bánhidy Vajk képviselők 
adták át az Esztergomi Lovas Egyesület 
két, hagyományos huszárruhába öltözött 
tagjának. 

Az ünneplés a Városháza főkapuja 
előtt folytatódott, ahol a Zsolt Nándor 
Alapfokú Zeneiskola rézfúvósai játszottak 
korabeli katonadalokat, majd a 14. számú 
Holló Cserkészcsapat tisztelgett a zászlók 
előtt. Végül Székely Gellért, az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és 
Általános Iskola 10/A osztályos tanulója 
szavalta el Gyulai Pál: Hazám című versét. 
A koszorúkat az időjárási helyzet 
miatt a polgármesteri hivatal dolgozói 
másnap juttatták ki a Honvédtemető 
sírjaihoz. 

Az ünnepség után az MSZP 
képviselői autóba ültek és elindultak 
a Honvédtemetőbe leróni a 
tiszteletüket. Nem voltak egyedül, mert 
megérkezésükkor  már koszorúzott a 
Fidelitasz és hamarosan megérkezett 
a Jobbik városi elnöke egy párttársa 
kíséretében.

A koszorúzás közben a temetőbe 
érkezett az Esztergomi Lokálpatrióták 
Egyesületéből is számos tag. 
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Március 15. – Testvériség, Egyenlőség, Szabadság 
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A hazai építészek körében a leg-
rangosabbnak számító Ybl Miklós – 
díjjal ismerték el városunk főé-
pítészének, Dr. Ferencz Marcelnek. 
 A díjat március 15-én, Dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter adta át, a 
Belügyminisztérium Márványtermében, 
az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 165. évfordulójának emlékére 
rendezett állami ünnepségen. 
Dr. Ferencz Marcel díjazásának indoklása: 

DR. FERENCZ MARCEL ISTVÁN DLA, 
a Debreceni Egyetem, Műszaki Kar 
Építészmérnöki Tanszékének főiskolai 
tanára, a Pro Architectura-díjas Hun 
Fürdő tervezője – a 2010. évi Velencei 
Építész Biennálé Magyar Pavilonjának 
építészeti, társkurátori munkájáért, 
közéleti szerepvállalásáért, valamint 
a Debreceni Egyetem Építészmérnöki 
Tanszékén végzett oktatói tevékenysége 
elismeréséül részesült Ybl-díjban. 

Főbb munkái: „Borderline Architecture”, 
a XII. Nemzetközi Velencei Építészeti 
Biennálén felállított Magyar Pavilon, 
Lóitató CBA bevásárlóközpont (BP. XII. 
ker.), Avas Egyház Együttes új oktatási 
épületszárny (Miskolc, Avas), Villa 
Barkonyi (BP. XII.ker.), Hun Fürdő (Tokaj-
Bodrogkeresztúr).

Ybl-díjat kapott Esztergom főépítésze 

Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája, 
amelyet 2011-ben fogadtak el 14 
országban (Németország: Baden-
Württemberg és Bajorország, Ausztria, 
Csehország, Szlovákia, Magyarország, 
Szlovénia, Horvátország, Szerbia, 
Románia, Bulgária, Moldávia és Ukrajna) 
egy területi együttműködésről szóló 
stratégia, mely 4 pilléren nyugszik: A 
Duna régió összekapcsolása a többi 
régióval / Környezetvédelem a Duna 
régióban / A jólét megteremtése a Duna 
régióban / A Duna régió megerősítése. 

A River Show projektet az Európai Duna 
Akadémia (Németország), a Foster 
Europe Alapítvány (Ausztria), a Danube 
Civil Society Forum és a Dunamenti 
Régiók és Városok Tanácsa hívta életre az 
érdeklődő intézmények, magánemberek, 
közigazgatásban dolgozók tájékoztatása 
céljából. Az érdeklődők a március 20-
án Esztergomban megrendezésre ke-
rülő  információs kampány  keretein 
belül nemzetközi és hazai szakértőktől 
kaphattak  tájékoztatást a Helyi igazgatás 
(települési és megyei önkormányzatok) / 
Kulturális szektor (múzeumok, művészet, 
zene, színházak) / Civil szervezetek 
(non-profit egyesületek, NGO-k) 
témakörökben. 

A résztvevők az EU Duna Régió 
Stratégiájáról szóló általános tájékoztatót 
követően három tematikus workshopon 
nyílt lehetősége a párbeszédre, ta-
pasztalatcserére. Tétényi Éva, Esztergom 
Város polgármestere a konferencia 
nyitásaként köszöntötte a megjelenteket, 
majd Peter Langer, Ulm és Neu-Ulm város 
Duna megbízottja ismertette az Európai 
Unió kiemelt programját és célkitűzéseit. 
Daniela Stojkovic Jovanovic, a 
Danube Civil Society Forum alelnöke 
a civilszervezetek hálózatban történő 
működéséről és az alulról építkező 

programok szükségességéről beszélt. 
Méhes Márton, a Collegium Hungaricum 
Wien igazgatója kiemelte, hogy a térség 
kulturális fejlesztéseihez a turisztikai 
attrakciók és a kortárs művészetek 
támogatása is szorosan  hozzátartozik. 

Munkahelyteremtés, gazdasági 
kapcsolatok

A program fórum részében többen 
méltatták a kultúra fontosságát, a Duna 
összekötő erejét nemzetek között. Először 
párkányi hozzászólásként hangozott 
el, hogy a kultúra erősítése mellet 
ugyanilyen fontos lenne a régióban 
a munkahelyteremtés is. Pár perccel 
később, Csaka Attila közlekedésmérnök 
hozzászólásában utalt az előtte szólókra, 
amikor azt mondta, a "kultúra helyett-
mellett, lettek volna fontosabb témák is".

Szintén a fórumhoz hozzászólva, Cornelia 
Slabakova párkányi alpolgármester 
asszony kifejtette, hogy fontos lenne 

a két ország dunai-partszakaszainak 
fejlesztése is.

Méhes Márton a fórum zárásaként újra 
hangsúlyozta a kultúra fontosságát, 
és ötlet szinten felvetette, hogy a 
térségben erősödő munkanélküliség 
visszaszorítására szerinte jó ötlet lehet 
az, ha a munkaerőpiacról kiszorult, 
állásvesztett emberek valamilyen kreatív 
ajándéktárgyak készítésébe kezdenének.

Ebéd után a munka kisebb csoportokban 
folytatódott. Összegzés pár hónap 
múlva várható, amikor a Duna menti 
országokban megtartandó hasonló 
rendezvényeken elhangzottakat is 
feldolgozzák. Esztergom volt az első 
állomás, melyen a szlovák oldalról 
többen képviseltették magukat, többek 
között Jan Oravecz, Sturovó-Párkány 
polgármestere, és Cornelia Slabakova 
alpolgármester asszony. 
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River Show
Az Európai Unió Duna Stratégiájáról
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A Vértes és Gerecse-hegység 
erdeit kezelő Vértesi Erdő Zrt. két 
év alatt nyolcszorosára növelte 
közfoglalkoztatottainak számát, 
2013-ban 380 ember foglalkoztatását 
tervezik és a közfoglalkoztatottak 
a társaság állandó munkavállalói 
körének is utánpótlást jelentenek 
- mondta el a Vértesi Erdő 
vezérigazgatója az MTI-nek.

Kocsis Mihály kö- 
zölte, hogy a te- 
rület legnagyobb 
részén természet- 
szerű erdőgazdál- 
kodást folytatnak, 
melyhez évente 
250-300 hektár er- 
dőt újítanak fel, 

és másfél-két millió csemetét ültetnek 
el, illetve évente 3 ezer hektár felújított 
erdőt ápolnak. Az élőmunka-igényes 
műveletekhez nagy segítséget nyújtanak 
a közfoglalkoztatottak.
 
A társaság tavaly és az idén egyaránt 
380 ember foglalkoztatását tervezi, 

ehhez 2012-ben 426 millió forint vissza 
nem térítendő állami támogatást 
kapott. A közfoglalkoztatottak a Vértesi 
Erdő Zrt. összes erdőkerületében 
dolgoztak, Komárom-Esztergom és 
Fejér megyékben. Az idei munkák 
már megkezdődtek és a társaság 
kérvényezni fogja a hét hónapra szóló 
munkaviszony további két hónappal való 
meghosszabbítását.
 
A vezérigazgató elmondta, hogy a mun-
kások egy részét motorfűrész kezelő és 
erdőművelő képzésben részesítették, 
de dolgoznak a programban pá-
lyakezdő erdő- és kertészmérnökök, 
informatikusok, közgazdászok és köny-
velők. Kocsis Mihály elmondta, hogy a 
közfoglalkoztatottakra határozott ide- 
jű szerződéssel rendelkező munka-
vállalóként tekintenek és a bevált em- 
bereket átveszik a társaság törzs-
állományába.
 
2011-től 32 fővel nőtt a Vértesi Erdő 
Zrt. munkavállalóinak száma, ennek 
túlnyomó többsége még középvezetői 
körben is a korábbi közfoglalkoztatottak 

közül került ki. A Vértesi Erdő Zrt. a Vértes 
hegység, a Gerecse, a Császári-dombság 
és a Bakonyalja tájegységeken belül 
közel 45 000 hektár állami tulajdonú 
erdőterület kezelője, mintegy 30 
000 hektár nagyságú, saját kezelésű 
vadászterületén lehetőséget kínál mind 
az öt hazai nagyvadfaj vadászatára. 
A társaság évente 100 ezer tonna 
biomasszát termel és ugyanekkora 
mennyiséget forgalmaz a megújuló 
energiával működő erőműveknek.
 
Évente a kivágható famennyiség 70-80 
százalékát termelik ki, ezáltal az élőfa 
mennyisége gyarapszik. A Vértesi Erdő 
Zrt. Pusztavámon egy fafeldolgozó 
üzemet működtet, ahol az elmúlt 
években jelentős fejlesztéseket hajtott 
végre, hogy 40 munkavállalóval a 
kitermelt fát feldolgozott formában 
értékesíthessék, illetve az országban 
egyedüliként foglalkoznak hagyományos 
módon, boksában égetett faszén 
termeléssel, melyből évente több száz 
tonnát értékesítenek.
 

MTI

Megsokszorozta közfoglalkoztatottainak számát a 
Vértesi Erdő Zrt.

A Víz világnapja köré szer- 
vezték az óvónők a ha-
gyományos tavaszi nyílt 
egészség hetet a Zrínyi 
óvodában. Az első napon 
elvégezték a gyerekek a 
szokásos kerti munkákat 
az udvaron: kerti tó és 
környékének rendezése, 
sziklakert felújítása, bio 
veteményes kert beültetése. 
A jól végzett munka gyü-
mölcseként népi dalos játé- 
kokat játszottak, mondó-
kákat tanultak.

A hideg időjárás sajnos 
nem igazán kedvezett a kinti 
programoknak, a tervezett 
kirándulások elmaradtak, de 
a „B" tervnek megfelelően 
bent is számos ötletes 
foglalkozással kötötték le a 
gyerekeket. 

A záró pénteki napon 
minden gyermek kék 
pólóban érkezett az óvodába, 
és kisebb csoportokban 
alkottak: festettek, méghozzá 
zenére hullámokat, vagy épp 

szívószállal fújtak szét festék 
foltokat a papíron. Papírhalat 
is csillámporoztak, képekről 
beszéltek, illetve előző napi, 
a tenger élővilágát bemutató 
film alapján megmaradt 
élményeiket rajzolták le.

“Tavaszi szél, vizet áraszt”
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Az Erkel Ferenc Zeneiskola és a 
Zrínyi Ilona Általános Iskola Áhítat 
címmel adott hangversenyt március 
23-án a Szent Borbála templomban. 
A térségi összefogásként indult 
koncerten végül a dorogi fellépők 
maradtak, kiegészítve a csolnoki 
és nyergesújfalui fúvószenekarok 
vállalkozó szellemű tagjaival. Ugyanis 
senki sem számított arra, hogy március 
végén ilyen borús, fázós szombat 
délutánon kell fellépniük.

A közönség így is hálás volt a sok 
készülődésért. Aki nem sietett, az 
kezdéskor már nem talált ülőhelyet, 
jó páran állva hallgatták a műsort. A 
szentmise keretein belül megtartott 
koncerten elsőként a Cantilena kórus 
és a Pro Musica kórus mutatta be 
összeállítását, Énekek a szentségről 
címmel.

A fantasztikus hangulatú előadást 
követte a szentmise, melyben a Halleluja 
kórus mellett a fúvósokkal „megerősített" 
Pachelbel Vonós Kamarazenekar is 
tevékenyen részt vett, a kórusok kísérete 
mellett. Vezényelt: Kovácsné Fódi 
Krisztina és Farkas Rose-Marie.

Nagyböjti 
áhítat a bányász 
templomban A nyergesújfalui Ady Endre Művelődési 

Ház Képzőművész Köre kiállítása 
2013. április 5-én 17 órakor nyílik a 
Gerenday Ház kiállítótermében

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
2013. április 5-én (pénteken) 17 órára a 
Gerenday Közösségi Házba
a nyergesújfalui Ady Endre Művelődési 
Ház Képzőművész Köre
kiállításának megnyitójára.
A tárlatot megnyitja Gelencsér Gézáné 
középiskolai tanár, a Kör vezetője
Közreműködik a Silver Blue gitárduó
A kiállítás látogatható: 2013. április 
30-ig a ház nyitvatartási idejében

Kiállítás megnyitó 
gitárkísérettel

Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket 
az óvodában várható programokról 
2013. március 27-június 7. között.

Március 27. Tanítónők látogatnak az 
óvodába
Április 3. 16:30 Szülői értekezlet 
nagycsoportos szülőknek - Helyszín: 
Gerenday ház 
Április 8-9. Beiratkozás az iskolába
Április 11. Elektronikai hulladék 
gyűjtés ( elhasználódott elektronikai 
készülékeikért az óvoda jutalékot kap) 
Április 22. Föld világnapja, óvoda 
udvarának szépítése szülőkkel
Április 22-24. óvodai beiratkozás Piszkei 
ltp, 24-26. Micimackó telephelyen.

A beiratáshoz szükséges a 
gyermek

•	 Taj kártyája
•	 Születési anyakönyvi kivonata

•	 lakcím kártyája 

Május 6. Anyák napja Piszkei ltp, május 
6-7. Micimackó telephely
Június 3. Gyereknap Piszkei ltp, május 30. 
Micimackó telephely
Június 7. Nagycsoportosok búcsúztatása 
Piszkei ltp, május 31. Micimackó telephely

A programok az óvoda aloldalán 
(http://labatlan.hu/ovodak) is 
megtekinthetők

Óvodai programok

Komárom-Esztergom megyei Dömö-
sön a négy független tag szavaza-
tával feloszlott a képviselő-testület. 
A képviselők által 2012 májusa óta 
felfüggesztett polgármester a sza-
vazáson nem vett részt.

Csonka József elmondta, céljuk a 
polgármester eltávolítása. A válasz-
tási bizottságot a lehető legkorábbi 
időpont kiírására kérték és mindegyik 
képviselő indulni fog. "Korábban fegyelmi 
ügyek miatt a bíróságon kezdeményez-
tük a polgármester tisztségéből való fel-
mentését, ezt tíz hónap alatt elutasították. 
A döntést megfellebbeztük, de nincs időnk 
újabb tíz hónapot várni" - fogalmazott a 
képviselő.

Csonka József hozzátette, a polgárm-
ester jelenleg nem láthatja el tisztségét, 
mert egyrészt a felfüggesztés hatálya 
alatt áll, másrészt a január 31-i határidőig 
nem adta le a vagyonnyilatkozatát.

Az elfogadott határozat kimondja, 
hogy a képviselő-testület "a polgárm-
estert a törvények betartására, a helyi 
önkormányzati rendeletek betartására, 
foglalkozási kötelezettségéből eredő 
munkavégzésre semmilyen eszközzel rá-
venni nem tudta", ezért a község érdekeit 
szem előtt tartva az önfeloszlatás mellett 
döntenek.

Novák Lajos független polgármestert 
az MTI-nek telefonon nem sikerült elérni, 
a község vezetője korábban az "idegek 
harcának" minősítette a testület és a köz-
te fennálló, feszült viszonyt.

Feloszlott Dömösön 
a képviselő-testület

A CIVILHETES következő száma
2013. április 9-én jelenik meg!
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Szerkesztőségünk kereste a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal (Czunyiné dr. Bertalan Judit - 
kormánymegbízott) valamint Esztergom város honlapján 
a gyermekek általános iskolai beiratkozásával kapcsolatos  
hirdetményt, de sajnálattal lapzártánkig nem találtuk, 
ellentétben a többi megye kormányhivatalának oldalaival 

és a nagyobb települések honlapjaival. Mivel az időpontok 
országosan egységesen lettek meghirdetve, ezért egy 
másik megye oldaláról letöltött hivatalos közleményt 
teszünk közzé a hiteles tájékoztatás érdekében. 

(A közleményt a következő oldalon olvashatják.)

Beiskolázás

Esztergomi általános iskolák felvételi 
körzetei

Babits Mihály Általános 
Iskola  
2500 Esztergom, Sugár út 24.
OM azonosító: 031815
ARANYHEGY
Aranyhegyi dűlő, Aranyhegyi lakópark, 
Aranyhegyi út, Babits Mihály út 
(Semmelweis utca alatti utcától végig), 
Bánfi Lukács utca (páratlan oldala) 
Bubik István utca, Einczinger Ferenc köz, 
Előhegy dűlő, Előhegy köz, Gesztenyés 
utca (Aranyhegy városrész felőli oldala), 
Irányi Dániel utca, Irinyi József utca, 
Kaán út, Kálvin János köz, Kökényes 
utca (Aranyhegy városrész felőli oldala), 
Kölcsey Ferenc utca (páratlan oldal), 
Magyary László utca, Monteverdi 
utca, Petőfi Sándor utca (Babits utca 
és Siszler út közötti szakasza a Kórház 
felőli oldalon), Semmelweis utca, Siszler 
út (páros oldal), Szent János köz, Szent 
János-kúti út (Aranyhegy városrész felőli 
oldala), Víztorony utca

RIPÁRIA  
Erzsébet királyné utca (Meszina utca 
és Terézia utca, Dobogókői út közötti 
szakasza), Meszina utca (páros oldala), 
Sugárút (páros oldala, Meszina utca és 
Dobogókői út közötti szakasza), Terézia 
utca (páratlan oldala, Meszina utca és 
Dobogókői út közötti szakasza)

KOVÁCSI LAKÓTELEP  
AMP utca, Áchim András utca (Budai 
Nagy Antal utca és a Móricz Zsigmond 
utca közötti szakasza, valamint a 
bölcsőde és Tesco felőli teljes oldal), 
Baross Gábor út (páros oldal a Sugár úttól 
az Áchim utcáig), Bem tér, Budai Nagy 
Antal utca , Dobogókői út ( páratlan oldal, 
Tesco körforgalomtól végig), Mátyás 
király utca (Áchim utcától az AMP útig), 
Móricz Zsigmond utca (páratlan oldala), 
Schleiffer Mátyás utca (Budai Nagy Antal 
utca és a Móricz Zsigmond utca közötti 
szakasza), Schweidel József utca, Sugárút 
1-3/C

KENDERES  
Borzhegy dűlő, Diósvölgy dűlő, 
Dobogókői út (páros oldala, Mély úttól 
végig), Felső-Kenderes dűlő, Galagonyás 

út, Kenderesi út, Kis-Ispitahegy dűlő, 
Mathyász János utca, Mély út (Kenderes 
városrész felés eső oldala), Mohácsy 
Mátyás köz, Öreg-kúria dűlő, Tölgyesi út, 
Világoshegyi dűlő

CSALAMÁDÉ  
Áchim András utca (Csalamádé városrész 
felé eső oldala a Móricz Zsigmond utcától 
a Dobogókői útig), Beatrix királyné utca, 
Dobogókői út (páratlan oldal 1. számtól a 
Tesco körforgalomig), Mátyás király utca 
(Sugár út és az Áchim András utca közötti 
szakasza), Móricz Zsigmond utca (páros 
oldala), Schleiffer Mátyás utca (Móricz 
Zsigmond utca és a Dobogókői út közötti 
szakasza), Sugárút (páratlan oldala, 5. 
házszámtól végig a Dobogókői útig), 
Tompa Mihály utca

CSUTIMONOSTOR  
Besze János utca, Honvéd utca, Láhner 
György utca, Malonyai utca (páratlan 
oldala), Petőfi Sándor utca (páratlan oldal, 
Malonyai utca és a Terézia utca közötti 
szakasza), Rozália utca, Simor János utca 
(páros oldal, a Malonyai utca és a Terézia 
utca közötti szakasza), Terézia utca (páros 
oldala)

SZENTANNA  
Arany János utca (Simor János utca és 
Petőfi Sándor utca közötti szakasza), 
Kölcsey Ferenc utca (páros oldala), 
Malonyai utca (páros oldala), Népkert 
utca, Petőfi Sándor utca (a Vörösmarty 
utca és az Arany János utca között a 
teljes szakasz, az Arany János utcától a 
Malonyai utcáig a páratlan oldal), Rákóczi 
tér (a Simor János utca és a Petőfi Sándor 
utca közötti szakasz), Simor János utca 
(a páros oldal a Rákóczi Ferenc utcától 
a Malonyai utcáig), Vörösmarty utca 
(páratlan oldal)

Babits Mihály Általános Iskola, 
Pilisszentlélek, kihelyezett 
osztály 
2508 Esztergom-Pilisszentlélek, 
Pálosok utcája 8.  
OM azonosító: 031815 
Pilisszentlélek valamennyi utcája

József Attila Általános 
Iskola 
2500 Esztergom, Martsa Alajos 
u. 2.
OM azonosító: 031812
BÁNOM  
Basa utca (Béke tér felőli oldala), Bánomi 
lakótelep, Bánomi út páros oldala Basa 
utcától a Vaskapui útig, Béke tér, Hild 
József utca, Kőrössy László utca páratlan 
oldala, Martsa Alajos utca, Rudinai 
Molnár István utca, Vaskapui út (Kőrössy 
László utca Bánomi út közötti szakasza), 
Várfok utca

VÁRHEGY  
Batthyány Lajos utca (Főiskola felüli 
oldala), Dobozi Mihály utca (a Szent István 
tér és az Iskola utca közötti szakasza), 
Dózsa György tér (a volt Gamesz előtti 
terület), Iskola utca, Kollégium köz (a 
kollégium felőli oldala), Majer István út, 
Papnevelde utca, Szent István tér, Vár 
utca (Szent István tér és a Kollégium 
köz közötti szakasza, a kollégium felőli 
oldalon), Vécsey Károly utca (a volt 
Gamesz előtti területe)

ÁKOSPALOTA  
Barátkút dűlő, Cickafark utca, Cseresznyés 
út, Dédai utca, Fárikúti út (Ákospalotai 
úttól a Völgy útig, a tó felőli oldala, 
valamint a Völgy úttól végig), Kerektó 
dűlő, Nyaktekercs utca, Rétkert út, Tas 
utca, Tündérkert utca, Völgy út (Tas 
utca, Zamárd utca stb. felé eső oldal), 
Vöröstölgy utca, Zamárd út

BÚBÁNATVÖLGY  
Ákospalotai út, Fárikúti út (Visegrádi út 
és az Ákospalotai út közötti szakasza, 
valamint a Szamárhegy felőli oldal az 
Ákospalotai út és Fenyves út között), 
Fenyves út (a 11410, a 11411/3-6, 
valamint a 11412/1 helyrajzi számok 
felőli oldala), Halastó út, Őrtorony utca, 
Sás utca, Szarvaskői út, Visegrádi út (egy 
szakasza)

LIBÁD  
Basa utca (egy szakasza a Téglaház utca 
felőli oldal), Batthány Lajos utca (Basa 
utca és Béke tér közötti szakaszának 
Szenttamás felőli oldala), Téglaház utca

ÖRMÉNY  
Attila utca (a városközpont felé eső oldala 
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az Esze Tamás utcától a Lépcső utcáig), 
Bajcsy-Zsilinszky utca (páratlan oldala 
a Vörösmarty utcától a Lépcső utcáig), 
Bánfi Lukács utca (páros oldala), Esze 
Tamás utca, Galamb utca, Imaház utca, 
Lépcső utca (Attila utca és Bajcsy út között 
a volt zsinagóga felőli oldala), Madách 
Imre tér, Rákóczi Ferenc tér (Bajcsy utca 
páratlan oldal, illetve Vörösmarty utca 
páros oldalára eső része), Vörösmarty 
utca (páros oldala)

PETÉNY   
Balassa Bálint utca (páros oldala a Dózsa 
György tértől a Fűzfa utcáig), Bercsényi 
utca, Dózsa György tér (Duna felé eső 
oldala), Fűzfa utca páros oldala, Horváth 
Géza sor, Molnár sor

SZENTGYÖRGYMEZŐ 
“48-as tér, Andrássy utca, Aulich Lajos 
utca, Bajóti Simon utca, Balassa Bálint 
utca páratlan oldala és a páros oldal 20. 
házszámtól végig, Balassa köz, Barkóczy 

Ferenc utca, Bátori Schulcz Bódog utca, 
Csillag tér, Dessewffy Arisztid utca, Dobozi 
Mihály utca (az Iskola utcától a Vaskapui 
útig), Dózsa György tér (kivéve a Petény 
városrész felés eső oldala, valamint 
a volt Gamesz előtti területe), Fecske 
utca, Fölműves utca, Fűzfa utca páratlan 
oldala, Garam utca, Géza fejedelem utca, 
Gizella királyné utca, Honvédtemető utca, 
Hunyadi János utca, Hunyadi köz, III. Béla 
király utca, Kis köz, Kiss Ernő utca, Klapka 
tér, Knézich Károly utca, Kollégium köz 
(Szentgyörgymező felé eső oldala), 
Kopácsy József utca, Kőrössy László 
utca páros oldala, Lakatos Judit utca, 
Leiningen Károly utca, Matyasovszky 
utca, Nagy Sándor József utca, Oltósy 
Pál utca, Palkovics Károly utca, Rényi 
Rezső utca, Rimay János utca, Rozetti 
Lázár diák utca, Sánc utca, Széchy Dénes 
utca, Szent György utca, Szent Kinga 
utca, Szent Margit utca, Telegdy Csanád 
utca, Vaskapui út (Dobozi Mihály utca és 

Kőrössy László utca közötti szakasza), Vár 
köz, Vár utca (kivéve a kollégium melletti 
szakasza a Szent István tér és a Kollégium 
köz között), Vécsey Károly utca (kivéve a 
volt Gamesz előtti területe), Vitéz János 
utca”

SZENTJÁNOSKÚT  
10245 hrsz., 11821 hrsz., valamint a 
0662/2 hrsz. utak városfelőli oldala, 
Bánomi dűlő, Bánomi út (Bal oldalon 
a Vaskapui út és Áfonyás utca közötti 
szakasza , jobb oldalon a Vaskapui út 
és a Dr. Feichtinger Sándor utca közötti 
szakasza), Bocskoroskúti út, Boldog 
Özséb utca, Dr. Bády István utca, Dr. 
Feichtinger Sándor utca (Szentjánoskút 
felőli oldala), Ferenczy Béni utca, 
Gesztenyés utca (Szentjánoskút városrész 
felé eső oldala), Gyurgyalag utca, Hajnal 
utca, Ipolyi Arnold utca, Kápolna utca, 
Királyszive utca, Kistói utca, Kökényes 
utca ,Szentjánoskút városrész felé eső 
oldala), Lippert József utca, Pilismaróti út 
(a hegyvidék felőli oldala, a Vaskapui út és 
az Áfonyás utca között), Regiomontanus 
utca, Rezeda utca, Szabó Erna utca, Szent 
János-kúti út (Szentjánoskút városrész 
felé eső oldala), Szent János-kút dűlő, 
Vadrózsa utca, Vaskapu dűlő, Vaskapui út 
(Dobozi Mihály út és Bánomi út közötti 
szakaszának kivételével)

SZENTTAMÁS  
Álmos utca, Attila utca (Szenttamás 
hegy felőli oldala), Bajcsy-Zsilinszky 
út (páratlan oldala a Lépcső utcától a 
Batthyány utcáig), Bajnok utca, Basa utca 
(Szenttamás felőli oldala), Batthyány 
Lajos utca (Szenttamás felőli oldala), 
Becket Tamás utca, Hegy-tető utca, 
Könyök utca, Lépcső utca (Attila utcától 
Szenttamás hegy felé vezető szakasza, 
valamint az Attila utcától a Török Ignác 
utca felé vezető szakaszának Szenttamás 
hegy felőli oldala), Nap utca, Perc utca, 
Szent Tamás kálvária lépcső, Szenttamás 
utca  Török Ignác utca, Új utca, Vasvári Pál 
utca

SZENTPÁL  
Árok utca (páros oldala), Bajor Ágoston 
utca, Duna utca , Eötvös József utca, Kis 
Duna sétány (Árok utcától a Pöltenberg 
utcáig), Jókai Mór utca (Árok utca és 
Eötvös utca közötti szakasza), Lázár 
Vilmos utca , Muskátli utca , Nefelejcs utca, 
Pöltenberg Ernő utca , Révész Béla utca, 
Rubik Ernő utca, Rudnay Sándor tér (Árok 
utca és a Táti út közötti szakasza), Szegfű 
utca , Szentkirály dűlő, Szentkirályi utca , 
Szent Pál utca, Szérűskert utca, Tabán utca 
, Tabán-lakópark, Tartsay Vilmos utca , Táti 
út (páratlan oldala), Töltés utca, Töltések 
közötti dűlő, Verseghy Ferenc utca , Zsák 
utca , Zsidódi híd, Zsolt Nándor utca
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URKUTA  
10245 hrsz., 11821 hrsz., valamint a 
0662/2 hrsz. utak Szamárhegy felőli 
oldala, Áfonyás utca (Szamárhegy felé 
eső oldala), Bánomi út (a dr. Feichtinger 
Sándor utcától, valamint az Áfonyás 
utcától Szamárhegy felé haladó szakasza), 
Csendes völgy utca, Döbönkút dűlő, Dr. 
Feichtinger Sándor utca (Szamárhegy 
felé eső oldala), Dr. Jócsik Lajos utca, 
Eper út, Kettőspince dűlő, Lombos utca, 
Pilismaróti út (Áfonyás utcától a Csenkei 
útig), Szedres utca, Vadvirág köz, Vadvirág 
utca, Zsellértag dűlő

ZAMÁRD   
Akácos utca, Alig utca, Almavirág utca, 
Árnyas utca, Barackfás utca, Beszédes 
Sándor utca, Bíróréti utca, Borostyán köz, 
Bükkfa utca, Cinege utca, Csajkavirág 
utca, Csendes utca, Csenkei út 
(Szamárhegy felé eső oldala), Dankhegy 
dűlő , Dunaköz utca, Fácán utca, 
Fakopáncs utca, Fenyves út, Harangvirág 
utca, Hársfa utca, Hegyalja utca, Helemba 
utca , Homok dűlő, Ibolya utca, Kapu 
köz, Kincses utca, Kosbor utca, Körtélyes 
utca, Len utca, Meggyfás út, Nyárfa köz, 
Nyírfa köz , Orgona utca, Ökörszem 
utca, Szamárhegyi út, Százszorszép 
utca, Szilvafás utca, Tölgyfa utca, Vadlúd 
utca, Venyige utca, Visegrádi út (Csenkei 
úttól Búbánatvölgy határáig), Völgy út 
(Szamárhegy felé eső oldala), Vöröskői út, 
Zanót utca, Zsilip út

VÍZIVÁROS
Berényi Zsigmond utca, Erzsébet park, 
József Attila tér, Katona István utca, Kis 
Duna sétány (Mindszenty tér és Liszt 
Ferenc utca közötti szakasza), Liszt 
Ferenc utca (páratlan oldala), Mindszenty 
hercegprímás tere, Pázmány Péter utca

Szent Imre Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola, 
2500 Esztergom, Főapát u. 1.
Szent Imre Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola 
Telephelye 
2500 Esztergom, Petőfi S. u. 20.
OM azonosító: 031940
KIRÁLYI VÁROS
Angyal utca, Arany János utca (Széchenyi 
tér és Simor János utca közötti szakasza), 
Árok utca (páratlan oldal), Bottyán János 
utca, Deák Ferenc utca, Eszperantó utca, 
Főapát utca, Hősök tere (városközpont 
felőli oldala), IV. Béla király utca , Jókai Mór 
utca (IV. Béla király utca és az Árok utca 
közötti szakasza), Kis Duna sétány (Lőrinc 
utca és az Árok utca közötti szakasza), 
Kossuth Lajos utca , Lőrinc utca (páros 
oldala), Magyar utca, Mikszáth Kálmán 
utca, Poór Antal tér, Simor János utca 

(páratlan oldal), Sissay köz, Széchenyi tér, 
Szent Miklós utca

KOVÁCSI
Ady Endre utca, Árpád utca, Baross 
Gábor út (páratlan oldala, valamint 
páros oldala a Kiss János vezérezredes 
úttól az Ady Endre utcáig), Bartók Béla 
utca, Budapesti utca, Dorogi út (Kovácsi 
városrész felőli oldala), Erzsébet királyné 
utca (a Kiss János vezérezredes úttól a 
Meszina utcáig), Hősök tere (Kovácsi 
városrész felőli oldala), Kincses patak 
utca, Kiss János vezérezredes út (páros 
oldala), Kovácsi utca, Laposi dűlő, MÁV 
állomás , Meszina utca (páratlan oldala), 
Sugár út (páros oldala, Ady Endre utcától 
a Meszina utcáig), Terézia utca (páratlan 
oldala, Ady Endre utcától a Meszina 
utcáig), Vágány köz, Virágos utca

PRÍMÁSSZIGET
Gesztenye fasor, Gőzhajó utca, Helischer 
József út, Nagy Duna sétány, Serédi 
Jusztinián sétány, Táncsics Mihály utca, 
Testvérvárosok parkja, Vécs Ottó köz

SZENTLÁZÁR
Csapási dűlő, Csatai Szabó János utca 
, Dorogi út (Szentlázár városrész felőli 
oldala), Kiss János vezérezredes út 
(páratlan oldala), Knorr János utca , Petz 
testvérek utca, Rudnay Sándor tér (Szent 
Anna templom), Ságvári telep, Táti út 
(páros oldala), Vasas utca

ÚJFALU
Cigánykút dűlő, Dobogókői út (páros 
oldal, Kálvária utca és Mély út közötti 
szakasza), Jópásztor utca , Juliánusz 
barát utca, Kálvária út, Károlyi Mihály 
utca, Kateri-dűlő, Kiskúria dűlő, Mély út 
(Kálvária hegy felé eső oldala), Petőfi 
Sándor utca (páros oldala, Siszler úttól a 
Kálvária útig), Siszler út (páratlan oldala), 
Szőlőhegy utca, Temető utca

HÉVÍZ
Aradi vértanúk tere, Bajcsy-Zsilinszky 
út (páros oldala, Duna felőli oldala), 
Czuczor Gergely utca, Kis Duna sétány 
(Liszt Ferenc utca és Lőrinc utca közötti 
szakasza), Liszt Ferenc utca (páros oldala), 
Lőrinc utca (páratlan oldal), Malom utca, 
Rákóczi tér (Aradi vértanúk tere felé eső 
oldala, a Lőrinc utca és a Bajcsy-Zsilinszky 
út között)

Arany János Általános 
Iskola  
2509 Esztergom-Kertváros, 
Wesselényi u 40-42. 
OM azonosító: 031810
TÁBOR
Blaha Lujza utca, Bocskai sor, Czuczor 
János utca, Damjanich utca (Tábor 
városrész felé eső oldala), Démusz-villa 

utca, Dr. Niedermann Gyula utca, Eperjesi 
út, Gárdonyi Géza utca, Gyep utca, Hajdú 
Sándor köz, Hegy utca, Henryk Feit utca, 
Homok utca, Jarosik Jakab utca, Kassai 
út, Kesztölci út, Kolozsvári út, Látóhegyi 
út, Lengyel utca, Levente utca, Lőtér 
utca, Matus Gyula utca, Nyitrai út, Öböl 
utca, Palatinus utca, Puskás Tivadar utca, 
Sátorkő út, Schalkház Ferenc utca, Strázsa 
út, Szalézi út, Tábor utca, Temesvári út, 
Tópart utca, Tüzér utca, Zsalazson utca

KENYÉRMEZŐ  
Bányai Kornél utca, Damjanich utca 
(Kenyérmező városrész felé eső oldala), 
Dobó István utca, Eperfa utca, Erkel 
Ferenc utca, Féja Géza utca, Gábor Áron 
utca, Határ út, Hell József Károly utca, 
Hét vezér utca, Hőtáv utca, Jósika Miklós 
utca, Kenyérmező utca, Kinizsi Pál utca, 
Kőrösi , Csoma Sándor utca, Méhesvölgy 
utca, Mikes Kelemen utca, Németh László 
utca, Nixbród dűlő, Párkányi út, Pozsonyi 
út, Reptér utca, Retek utca, Sport 
utca, Székely Mihály utca, Technikum 
köz, Vízimalom utca, Víztároló utca, 
Wesselényi Miklós utca, Zágon utca, 
Zsemberi Berta utca

Árpád-házi Szent Erzsébet 
Középiskola, Óvoda és 
Általános Iskola  
2500 Esztergom, Mindszenty 
tér 7. 
OM azonosító: 031960
Esztergom egész közigazgatási területe 
az Nkt. 33. § (1) bekezdése alapján.

Mindszenty József Katolikus 
Általános Iskola  
2500 Esztergom, Kiss J. u. 
1. 
OM azonosító: 031817
Esztergom egész közigazgatási területe 
az Nkt. 33. § (1) bekezdése alapján.

Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Vitéz János Katolikus 
Általános Iskola
2500 Esztergom, Helischer u. 5. 
OM azonosító: 03181
Esztergom egész közigazgatási területe 
az Nkt. 33. § (1) bekezdése alapján. 
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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.  

 

Számos érdeklődő család 
vett részt Visegrádon, a 
volt erdei iskola helyén 
induló Apátkúti Általános 
Iskola 2013. március 23-
án tartott Iskolanyitogató 
rendezvényén. 
Az intézmény hírlevélben 
tájékoztatja a www.apatkuti.
hu honlapján feliratkozókat 
az aktualitásokról. Az iskolával 

kapcsolatos  legközelebbi  
esemény a 2013. április 4-6 
között tartandó beiratkozás. 
Ide azokat az átiratkozókat 
is várják, akik kis létszámú 
osztályokban, a hagyományos 
oktatási formán túlmutató, 
korszerű módszerekkel, a 
diákok számára izgalmas 
helyszíneken szeretnének 
tanulni.
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Valamelyest lesarkítva a legendássá lett Winston 
Churchill gondolatait: messze nem a demokrácia a 
leghatékonyabb rendszer a világon, de jobbat még 
találtak ki. A huszonegyedik század Magyarországán és 
szűkebb környezetünkben is érdemes áttekinteni azokat 
a fogalmakat, eszméket - de legfőképp - intézményeket, 
amelyek szavatolják egy-egy ország, közösség 
demokratikus működését. Az eddigi ábécé-rendben 
haladva a következő ilyen fogalom a szakértő. Felhívom a 
figyelmet, hogy a cikkek továbbra is nyíltan demokrácia- és 
kapitalizmuspártiak lesznek!

Manapság divatos a szakértőktől várni a megoldást – 
megváltást – a magyar politika minden szintéren. Tényleg 
ennyire nem értenek a politikusok ahhoz, amit csinálnak? 
Valóban a szakértők lennének a megoldás mindennapi 
gondjaink megoldásában? Mint mindig, valószínűleg ebben 
az esetben is csak és kizárólag az egyik megoldás az igaz.

Hosszasan lehetne sorolni, hogy mit kellene, kellett volna 

tennie a mostani, vagy az előző politikai vezetésnek, hogy az 
ország/város jobb helyzetben legyen. Sokan a politikusokat 
átkozzák és a rendszert hibáztatják, hogy nem oldja meg a 
gondokat, sőt még tetézik és a szakértőkben vélik meglátni a 
megoldás kulcsát. De kik is azok a szakértők, és mihez értenek?
Szakértőnek nevezzük egy adott terület működését, 
eredményeit értők és alkalmazó személyt, aki nagyon is jól 
ismeri annak a területnek a munkáját ahol legalább 10 éve 
dolgozik nap, mint nap. Igen egy terület szakértőjét, de attól 
még hogy valaki orvos, nem biztos, hogy tud kórházat vezetni 
és ez fordítva is igaz.

Mi a feladata egy politikusnak? Egyeztesse a különböző 
érdekeket és megpróbálja megtalálni a közösség számára a 
lehető legjobb megoldást az adott problémára. Mihez kell 
érteni? Tudjon az emberekkel bánni, tudjon kompromisszumot 
keresni és kötni. 

Ezek alapján biztos, hogy a politikus a hibás, ha nem találja 
meg a megfelelő megoldást? Lehet, hogy a tanácsadók a 
rosszak, akkor viszont a politikus nem jó emberekre hallgat. Így 
nem tudja megválasztani azokat, hogy kiknek a véleményét 
veszi figyelembe a döntések meghozatalakor. Senki nem 
ért egyszerre az oktatáshoz, gazdasághoz, egészségügyhöz. 
Senki sem ekkora tálentum, hanem olyan szakértőket kérdez 
meg az egyes dolgokban, akik segítenek neki eligazodni 
az adott kérdésben. Egy cég vezetője sem abból lesz, aki a 
legjobban kezeli az esztergagépet, sőt valószínűleg egy elég 
közepes esztergályos válna csak belőle, hiszen más készségek 
kellenek egy szervezet vezetéséhez, mint egy munkafolyamat 
elvégzéshez. A félreértések elkerülése végett a példában 
szerepelhetett volna pedagógus vagy orvos ugyan úgy, mint 
összeszerelő munkás, vagy kőműves.

A fentiekből viszont az látszik, hogy lehet, hogy az adott 
szakértő nagyon jól ért az egyes területekhez, viszont azon kívül 
nem igazodik el, nem tudja megtalálni az a középutat az egyes 
politikák között, ami a közösség számára a legoptimálisabb és 
ezért még a legjobb szándék is félresikerült.

Épp ezért veszélyes, ha valaki úgy lép fel, hogy nála van a 
bölcsek köve, ő mindent meg tud oldani egy személyben. Ilyen 
sajnos csak a mesében van. Az ember közösségben tudja a 
leghatékonyabban előremozdítani közös ügyét. Ehhez persze 
kellenek az egyéni, nagyszerű teljesítmények, és kell valaki, 
aki ezeket egy irányba tereli. Ezt nem tudja mindenki csinálni, 
hiába tűnik egyszerűnek, vagy nem teljes értékű munkának, 
hiszen ez sok kávézással és egyeztetéssel jár, a kívülállónak 
gyakran úgy tűnik, hogy a semmiről szól. Ahhoz, hogy egy 
közösség olajozottan működjön, sokat kell törődni az egyes 
részekkel. Együtt kell működni a különböző csoportokkal még 
akkor is, ha nem szeretjük őket feltétlen. 

Egyszóval a szakértő kontra politikuk küzdelem úgy áll, 
hogy mindkettőre szükség van, a maga helyén. Jó politikát 
se szakértők, se politikusok nélkül nem lehet folytatni a köz 
számára, eredményes politikát végképp nem. 

GT

Demokratikus ABC
Szakértő vs politikus
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Lázár János gyakorlatilag azt mondta, hogy a kormány 
átalakítási tervei azért nem voltak sikeresek néhány 
kulcsterületen, mert az intézkedéseket elszabotálta a 
minisztériumi középvezetői réteg. 

Tegnap egy érdekes interjú jelent meg Lázár Jánossal. Érdekes, 
mert rendkívül jól bemutatja a kormány egyik legfelső 
vezetőjének tapasztalatlanságát. A miniszterelnökséget vezető 
államtitkár úgy beszélt a bürokratikus irányítás nehézségeiről, 
mint egy egyetemről kikerülő friss diplomás, aki először lát 
belülről vállalatot vagy minisztériumot. De még érdekesebb 
mindez azért, mert meglátásunk szerint nagyon jól jellemzi a 
Fidesz vezetésének a kormányzáshoz való hozzáállását.

Minden a státuszkonzervatív középvezetők 
miatt van

Lázár János gyakorlatilag azt mondta, hogy a kormány 
átfogó átalakítási tervei azért nem voltak sikeresek néhány 
kulcsterületen, mert az intézkedéseket elszabotálta a 
minisztériumi középvezetői réteg. Az államtitkár meglátása 
szerint ez azért van így, mert a szóban forgó középvezetők nem 
eléggé innovatívak. Ez utóbbi mágikus tulajdonsággal pedig 
azért nem rendelkeznek, mert elmúltak már 39 évesek és ezért 
státuszkonzervatívok.

Amit itt Lázár János elmond, az nem csupán a saját véleménye. 
A fideszes felső vezetők és háttéremberek szavaiból gyakran 
kitűnik az a gondolat, hogy az államigazgatás ellenállásán 
buknak el a jobbnál-jobb terveik. Ezen észlelés mögött 
kimondva, kimondatlanul két nagyon fontos meggyőződés 
található. Az egyik, hogy nem sikerült úgy és olyanná 
átalakítani a rendszert, ahogyan szerették volna. Ők is tudják, 
hogy a mostani állapot nagyon messze van attól, amit ígérték, 
amit látni szeretnének. Másrészt az is meggyőződésük, hogy 
a jelen hiányosságok és problémák oka nem az, hogy rossz 
irányba vagy átgondolatlanul változtattak, hanem az, hogy 
nem elegendő mértékben, nem eléggé radikálisan tették azt.
Hadsereg helyett kommandó

Aki ezekben a dolgokban komolyan hinni tud, az valószínűleg 
még sohasem látott jól működő szervezetet - hogy jól működő 
bürokráciáról már ne is beszéljünk. A jól működő szervezeteknek 
ugyanis az a legfontosabb ismérve, hogy jól szabályozott 
folyamatokkal és kiszámítható működési környezettel 
megteremtik például a középvezetői szint számára annak a 
lehetőségét, hogy a saját kiszabott feladatuk elvégzésével 
automatikusan támogassák a szervezet céljának elérését. Aki 
azt gondolja, hogy a középvezetőknek innovatívaknak kell 
lenniük, vagy hogy a középvezetők valójában valamifajta 
önálló logika mentén tudatosan szabotálnának, az nem tudja, 
hogy mi egy középvezető feladata.

Amit Lázár János kér, az az, hogy a magyar bürokrácia ne úgy 
működjön, mint egy rendes hadsereg, hanem úgy, mint egy 
gigantikus kommandós alakulat, ahol minden ember arra 
van kiképezve, hogy éles helyzetekben önálló döntéseket 
hozzon. Nem véletlen azonban, hogy a kommandósokat kis 
egységekben vetik be és még a világ legnagyobb hadseregeiben 
is viszonylag kevés van belőlük. A nagy csatákat, a sok embert 
mozgató feladatokat ugyanis csak a komplex hadseregek, a jól 
olajozott, bonyolult gépezetek tudják végrehajtani. Ott pedig a 
középvezetők nem innovatívak, hanem jól irányítottak.

A forradalmárok frusztrációja

Mindez csak azt mutatja, hogy bár a Fidesz vezetői közül 
sokan magukat konzervatívnak vagy éppen jobboldalinak 
titulálják, lelkükben igazából forradalmárok. És mint ilyenek, 
a forradalmárok klasszikus frusztrációjával kénytelenek 
szembenézni: a világ sokkal komplexebb, mint ahogyan az 
a világmegváltók leegyszerűsített modelljeiben él. De ez 
persze csak akkor válik nyilvánvalóvá, amikor megpróbálják 
megvalósítani a forradalmi álmot. Pontosan a radikalizmusból 
adódó leegyszerűsítések miatt ezek az aspirációk 
szükségszerűen elérhetetlenek. A forradalmi lélek azonban ezt 
nem képes belátni, ezért inkább belső ellenséget, szabotőröket 
keres. Aki keres, talál is. De mivel nem ez a probléma, ezért a 
bűnbakok eltávolítása megoldást sem hozhat. És a kör, akárcsak 
a forradalom, folytatódni kénytelen.

A forradalmárok harca reménytelen, mert a szándékolatlan 
következmények mindig aláássák terveiket. A forradalmak még 
soha nem teljesítették eredeti célkitűzéseiket, és most sem 
fogják. A bürokraták sohasem lesznek innovatívak, és ez így 
van jól.

http://velemenyvezer.blog.hu

Lázár már szabotőröket lát a 
minisztériumokban
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24 órával a havazás megkezdése után előkerült Pintér 
Sándor belügyminiszter és kesztyűbábja, a Télügyi 
Kormánybiztos, Bakondi úr sajtótájékoztatójukon 
fényezték magukat, majd elköszöntek. Riadót rendeltek el, 
nincs kihirdetett vészhelyzet.

A miniszterelnök Brüsszelben, a helyettese Erdélyben lovagol, 
a honvédelmi miniszterről semmi hír, a Honvédségnek csak ma 
reggel adtak parancsot, sok száz (ezer) ember éjszakázott az 
autójukban, egy multi kinyitott áruházaiban melegednek azok, 
akik nem tudnak tovább utazni, délben kaptam egy sms-t a 
BM-től ... ismét ünnepel az ország.

A cinikus hangvételű sajtótájákoztató néhány 
részlete:
"Az időjárással nem vagyok megelégedve, a mentésben részt vevő 
egységekkel igen" – mondta kérdésre válaszolva a belügyminiszter, 
aki arról beszélt, hogy elégedetlen az állampogárok viselkedésével 
is, mert szerinte sokan úgy indultak útnak, hogy tudták, mit 
kockáztatnak, sok autón nyári gumi volt, és a rossz látási 
viszonyok közepette is nagy sebességgel közlekedtek. Szintén 
bírálta a kamionsofőröket, amikor a sajtó arról kérdezte, miért 
nem rendeltek el hamarabb kamionstopot. Szerinte ők is gyorsan 
közlekedtek, illetve felhajtottak a pályára, "holott ismerhették a 
körülményeket" 
Pintér azt mondta, az állampolgárok öntörvényűen ne bontsák 
el a korlátot, mert ez veszélyezteti a forgalmat, könnyen 
baleseteket okozhat. Arra a kérdésre, hogy miért nem figyelt 
jobban az előrejelzésre a rendvédelem, azt mondta: "a 
meteorológusokat kell megkérdezni, miért lett ilyen az időjárás".
"Azzal a győri lakossal aki hólapátolás közben meghúzta a hátát, 
innen is szolidaritást vállalok, mert én is hátfájásos vagyok" 
– mondta a sajtótájákoztatón Szócska Mikós egészségügyi 
államtitkár, aki arról számolt be, hogy csak egy olyan esetről 
tudnak, amikor egy szülő nő "kalandos úton jutott el a kórházba".
Mivel nagyon elégedettek magukkal, természete sen semmiféle 
felelősség nem merült fel bennük. Felelős csak Bajnai lehet, 
meg a rezsidémon.

Pedig történt már időjárás okozta katasztrófa, amikor ennek 
éppen az ellenkezőjét mondták. Lassan már nincs olyan 
esemény, amire ne lehetne előhúzni egy vaskos seggszáj-
gyűjteményt a Fidesz részéről.

Gyűjtemény:
Navracsics Tibor szerint független embernek kellene vezetnie a 
vizsgálatot, aki akár Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is lehetne. 
Kérdésre válaszolva azt mondta: "természeti katasztrófák 
esetében előfordul, hogy parlamenti vizsgálóbizottság folytatja le 
vizsgálatot, és az is, hogy független szakembereket kérnek fel erre. 
Én (...) nem hárítanám köztisztviselőkre, és nem hárítanám 
katasztrófavédelmis szakemberekre a felelősséget, itt politikai 
felelősségről van szó. Az Orbán-kormány idején ebben az esetben 
egy miniszter felajánlotta volna a lemondását."

Lázár János, kit Navracsics Tibor bízott meg a katasztrófa 
körülményeinek feltérképezésével, elmondta az elmúlt száz 
év nemzeti, állami ünnepei történetében példátlan méretű 
tömegszerencsétlenség történt vasárnap este. "Vasárnap este 
mintha nem lett volna gazdája az országnak és a fővárosnak" - 

összegezte álláspontját

"Demszky Gábor viselkedésén, nyilatkozatain pedig, csak az 
ijedt tehetetlenség, a tanácstalanság és nem utolsó sorban, az 
operativitás hiánya tükröződik. Felmerül tehát a kérdés: Ha ne 
adj Isten Budapestet valami egyéb, komolyabb csapás érné, vagy 
veszélyeztetné, mennyire volna alkalmas Demszky Gábor egy 
operatív parancsnoki funkció betöltésére?" - Tarlós István 

"Amit a Gyurcsány-kormány valódi ellenzéke ez ügyben mondott, 
a legkevesebb, ami ilyenkor e pozícióból elvárható. A személyi 
felelősség kérdésének felvetése ugyanis - a jó ízlés és a józan ész 
határain belül - nem oktalan bűnbakkeresés, a gyász megsértése, 
hanem a demokratikus játékszabályokból következő, optimális 
esetben a közjót szolgáló viselkedés. (...)  
Ha máshonnan nem, a félreállított váltó miatti vonatbaleset 
klasszikus példájából, amikor is lemondott a közlekedési miniszter, 
tudhatná, hogy pontosan mit is takar a politikai felelősség 
fogalma egy működő demokráciában. Az biztosan nem fér bele, 
hogy az ügyben érintett, tehát öszszeférhetetlen minisztert - 
és nem valamilyen független testületet - kéri fel a vizsgálatra. 
Az pedig egyenesen hungarikum, hogy a kormányapparátus 
mulasztásait feltáró vizsgálat után formálisan sem vetődik fel a 
politikai felelősség kérdése, azaz Szilvásy György sem ajánlotta 
fel lemondását a kormányfőnek." - a frissen kitüntetett Szerető 
Szabolcs, Magyar Nemzet

"A vihar nyomában támadt káoszban úgy tűnt, az országnak 
nincs gazdája, csak a mentők, a tűzoltók és a rendőrök 
lelkiismeretes és megfeszített munkájának köszönhető, hogy 
a sebesülteket ellátták, és megkezdődött a rend helyreállítása. 
A kormánnyal ellentétben ők tudták, mit kell tenniük. (...) 
Mindannyian emlékszünk az év elején Hejce közelében balesetet 
szenvedett szlovák katonai repülőgép katasztrófájára, amelyben 
a gép negyvenkét utasa veszette életét. Akkor a szlovák 
védelmi miniszter, jóllehet személyesen nem volt szerepe a 
szerencsétlenség bekövetkeztében, a baleset után néhány nappal 
lelkiismereti okokra hivatkozva lemondott. (...)  A miniszterelnök 
súlyos hibát követett el, amikor úgy döntött, hogy az ügynek nincs 
politikai felelőse, és nem váltotta le Szilvásy Györgyöt. Úgy vélem, 
ez erkölcsi kötelessége lett volna. Ha úgy tetszik, becsületbeli ügy.” 
- Navracsics Tibor

"Egy ellenzéki pártnak nincsen más lehetősége, mint parlamenti 
eszközökhöz nyúlni. (...) Mi a magunk részéről, Lázár Jánossal (...) 
vizsgálóbizottság felállítását indítványozzuk az augusztus 20-i 
tragédiával kapcsolatban" - fogalmazott Navracsics Tibor Lázár 
Jánossal, a Parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának 
fideszes elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón. "Mi nem 
politikai felelőst, hanem kormányzati felelőst keresünk a vizsgálat 
eredményeképpen". Hozzátette: "ennek a vizsgáló bizottságnak 
egyetlen egy célja van, a (...) halálos tömegszerencsétlenség 
okainak felderítése, kormányzati felelős megtalálása."

"Ebben az országban a politika és a kormány nem visel felelősséget 
semmiért" - mutatott rá Kósa Lajos, emlékeztetve arra, hogy a 
paksi atomerőmű üzemzavara, a brókerügy, az érettségi botrány 
és az augusztus 20-i tűzijáték alatti vihar következményeképp 
a hibást mindig a portások, taxisok, faxkezelők között találták 
meg, a vezető politikusok közül senki sem vállalt felelősséget.

vastagbor.blog.hu

Az Orbán-kormány idején ebben az esetben egy miniszter 
felajánlotta volna a lemondását
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Sokan sokféleképpen fogalmazzák meg a fenti kérdést, 
hogy tényleg ilyen viszonyokat álmodtunk-e meg? Kicsit 
ugorjunk vissza az időben, csak a szlogenek szintjén, 
hogy mit is akartunk akkoriban? Szabadság, jogállam, 
DEMOKRÁCIA, többpártrendszer, „piacgazdaság”.

„Piacgazdaság”

Talán ez volt a legerősebb motiváció a változást igenlők részéről. 
Hogy mi is lehet valójában a „piacgazdaság”, az persze nagyon 
sokféle, nemritkán önmagának is ellentmondó tézisek tarka-
barkasága volt. Az idősebbek még emlékeznek a szlogenre „amit 
a marxizmusban tanultál azt elfelejtheted!”. Azóta egy páran 
rájöhettünk, hogy ez a jó tanács elég nagy hazugság volt. Aztán a 
munkával arányos jövedelem fogalma kezdett elmagyarosodni, 
azaz ha munka volt is, az arányok kitaláltak voltak, a jövedelem 
pedig néha teljesen elmaradt. Azaz a szocializmus legvidámabb 
barakkjából próbáltuk a ”magyarutas” kapitalizmus délibábját 
megvalósítani. Manapság már egyre többen jövünk rá, hogy 
Marx azért tudta leírni a kapitalizmus törvényszerűségeit, 
mert vannak törvényszerűségei. Méghozzá olyanok, amik 
lényegében a mai napig jellemzik a piacgazdaságokat, 
persze fejlettségüktől függően, de hatásuk valós. Egy Nobel-
díjas közgazdász nemrégiben úgy fogalmazott, hogy a mai 
gazdaságtan 70%-ban marxizmus (lehet mégsem kellett volna 
mindent elfelejtenünk belőle nekünk sem, és talán a korábbi pesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem kapcsán sem azon kellene 
gondolkodni, hogy hová száműzzék szobrát az aulából).

Jelen töprengésben csak a „munkaerő áru” mai problémakörét 
szeretném körbejárni. Az vitathatatlan, hogy Magyarországon 
piacgazdaság van, hiszen a javak többsége magántulajdonban 
van. Így a társadalom tagjai boldogulásukat ezen túlnyomóan 
magántőke működése kapcsán érhetik el. Természetesen a 
magántulajdonon alapuló gazdaságok legtöbbjében található 
valamennyi közösségi tulajdon is, de ezek működtetésének 
elvei is többnyire a magántulajdon működtetéséhez hasonlóak. 
Ezt csak azért fontos leszögeznünk, mert ha figyelmen 
kívül hagyjuk, és valami ”régi”, a szocializmust idéző igény 
teljesülését várjuk, hát akkor bizony az illúziók terméketlen 
talajára tévedhetünk. Sajnos túl kevés olyan piacgazdaság 
van, ahol ne lenne munkanélküliség. Ezért mondhatjuk, hogy 
ez bizony sajátja a tőkés gazdaságoknak. Ezért ezzel úgy 
kell megtanulni együtt élni, hogy az éppen munkanélküliek 
se halljanak éhen, sőt lehetőségük legyen a tisztes emberi 
életre. Sajnos honfitársaim többsége még gondolati szinten 
sem képes elfogadni azt a tényt, hogy a munkanélküliek 
nagyobbik része szívesen dolgozna. Ez az empátia hiány 
éppen a rendszerváltás előttről származik, mert az maradt meg 
bennünk, hogy mindegyikünk dolgozott. De arra már nem 
vesszük a fáradtságot, hogy belegondoljunk, az a munka, amit 
mi személy szerint, vagy a szülőnk akkor végzett, az a tőkés 
rendszerben is szükséges-e, vagy milyen mértékben szükséges. 
Mindenki ismer olyan valakit, aki nem szeret dolgozni, sőt néha 
rájövünk, hogy ma, vagy tegnap éppen mi sem szerettünk. 
Mégis, az ismerősünk is, mi is elmegyünk dolgozni, ha van hova. 
Ha, kirúgják mellőlünk a kollégánkat, lehet összerezzenünk, de 
lehet megmagyarázzuk, hogy miért is volt jogos. Aztán kirúgják 
a barátunkat, a családtagunkat, vagy mi magunkat és már nem 
igazán a magyarázat érdekel.

Szerencsére vannak felkészült vezetőink, akik mindent 

elkövetnek, hogy munkavállalóként részesülhessünk legszebb 
vágyaink szerint a földi javakból, sőt tőkésekké válhassunk és így 
már munkaadóként is részesei legyünk a tőke társadalmának.

Ha az olvasó iróniát fedez fel a fenti állításban, akkor 
nem téved. Ugyanis, hogy milyen vezetőink vannak, azt 
azért jelentős részben magunknak is köszönhetjük. Ha, el 
hisszük a rendszeridegen szólamokat, ha hiszünk olyan 
személyeknek, akik az „apró betűst” tanulmányaik során nem 
tartották fontosnak, vagy akik közszolgaként olyan dolgokról 
győzködnek, aminek pont az ellenkezőjét tapasztaljuk éppen az 
Ő tevékenységük során. Nos, ezekben az esetekben magunkat 
becsapjuk, a jövőnket pedig kockára tesszük. Például, ha 
mosolygunk azon, hogy „a negatív növekedés is növekedés”, akkor 
mi is részesévé válunk a rendszernek. Számomra a legnagyobb 
hazugság mégis az, amikor egy államférfi arra hivatkozik, hogy 
az országunk költségvetését úgy kell elképzelni, mint a családi 
költségvetésünket. Hogy ez miért égre kiáltó hazugság? Mert az 
államnak pont az a feladata, hogy teret teremtsen. Az államnak 
nem addig kell nyújtóznia, ameddig a takarója ér, hanem egyre 
nagyobb, egyre melegebb takaró megszövését kell segítenie. És 
amíg vannak olyanok, akik nem férnek a takaró alá, addig őket 
meg abban, kell segíteni, hogy melegedhessenek, hogy ők is 
boldogulhassanak. Persze nem az 1-2, esetleg három hónapig 
tartó közmunkákra gondolok, már csak azért sem, mert az év 
mindenki számára 12 hónap. Attól pedig nagyon óvva inteném 
valamennyiünket, hogy a szocializmusban „kapun belüli 
munkanélküliségnek nevezett jelenséget” közmunka formájában 
hozzuk létre újból.

Hallom a reakciót, - nincs pénz!!!

Sajnos néha a nyilvánvalóról is kiderülhet, hogy mégse úgy, 
vagy nem teljesen úgy van, mint ahogy ránézésre látszik.

A rendszerváltás talán legnagyobb adósságáról kellene 
beszélnünk és megtalálni a megoldást. Ez nem más, mint a 
magyarországi bérrendszer, vagy bérszerkezet.                                                                     
„Aki Árt mond, mondjon Bért is !” No, ez utóbbi elmaradt. Az 
árak begyűrűztek, a bérek meg nem gyűrűztek be. Persze az 
árak terén is vannak deformitások, amikről szintén kell majd 
beszélni, de most az elfelejtett bér felzárkózás okozta helyzetről 
beszéljünk. Sajnos a rendszerváltás utáni minden kormány 
beleesett abba hibába, hogy a bérrendszert csak toldozta, meg 
torzította, de nem engedte a kereslet- kínálat érvényesülését, 
hanem inkább az állami szintű újraelosztást erősítette, 
különféle adók és járulékok formájában. - Nemigen van olyan 
munkavállaló, aki fel tudná sorolni, hányféle jogcímen és 
milyen mértékű elvonás terheli az ő bruttó bérét, arról már 
nem is beszélve, hogy a munkáltatója még mennyit és mire 
fizet be a központi költségvetésbe. – A helyzet napjainkra 
katasztrófálissá vált. Az állami atyáskodásnak köszönhetően 
a bérhez kapcsolódó elvonások munkáltatói szinten irreálissá 
növekedtek, munkavállalói szinten pedig sarc jellegűvé váltak. 
Ha csak a 2012-es évre gondolunk, amikor is 20 ezer forinttal 
emelte a bruttó minimálbért az állam, de ennek ellenére a 
kézbe kapott (számlára utalt) nettó, 5 ezer forinttal kevesebb 
lett. ( Na -, ez ám az igazi megmentés, közel 1 millió minimálbéres 
dolgozó nettó jövedelme kevesebb lett az előző évinél, az értéke 
pedig az inflációnak (5,9 %) köszönhetően még tovább csökkent.) 

Tehát óriás a teher növekedés a munkáltatóra, miközben a 

Ezt, akartuk 1990-ben?
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dolgozó a korábbinál is kevesebb pénzt kap. Az már csak 
a szisztéma teljes képtelenségét mutatja, hogy a nettó 
minimálbér összege 30%-al kevesebb, mint a KSH által 
kimutatott létminimum. Hogy a fenébe, sikerült ide jutnunk, 
hogy többszázezer munkavállaló azért dolgozik napi 8 órában, 
hogy garantáltan ne keresse meg a munkaereje újbóli áruba 
bocsájtásához szükséges fenntartási költségeit se (ami a 
létminimumot, vagyis a 85.000.-Ft-ot jelentené). Ilyenkor szokott 
elhangzani, hogy de a mi termelékenységünk alatta van a 
nyugatiénak, - ami tény – valóban csak mintegy 70%-a. 

Viszont akkor a béreknek is a referencia országok 70%-a 
körül kellene lennie (amit mindenki tud, hogy mennyire nem 
így van). Egy miniszterelnök próbálta ezt az ellentmondást 
nemcsak program szintjén feloldani, azóta is vele ijesztgetik 
a közgazdász-hallgatókat, amikor a túlköltekezést tanítják 
az egyetemen. Pedig dr. Medgyessy Péter jól érzékelte, hogy 
a bérkérdés megoldása nélkül zsákutcába juthat a magyar 
gazdaság és ennek folyományaként a magyar társadalom. 
A közszférában akkor megvalósított béremelést ugyan 
követte, sőt meghaladta a versenyszféra, de mivel elmaradt a 
szerkezeti reform, így csak a béremelés hatása jelentkezett, de 
a  bérrendszer nemzetközi összehasonlítás szerinti átalakulása 
elmaradt. 

Tényként kell megállapítanunk, hogy a versenyszférában 
a kifizetett nettó bérrel megegyező összegű adó és járulék 
bevételben részesül az állam. (Tehát minden versenyszféra 
alkalmazott nettó bére finanszíroz egy ugyanolyan összegű 
nyugdíjat!)

Vagyis megmaradt az állami atyáskodás, ami persze akár jó is 
lehetne, de látható, hogy nem jó. Az állam prioritásai nem az 
egyén érdekei szerintiek. Az elvont gigantikus adó és járulék 
bevételek újraosztásából követhetetlen kiadások, rosszul 
felhasznált források lesznek.

Hogy egy kis vidámsággal megvilágítsam a problémát. Az 
orvosoknak le kell, hogy beszéljenek bennünket a nassolás, a 
chips zabálás szokásairól, mégis az ő jövedelem emelésüket, a 
chips adó növekvő bevételeiből ígérte emelni a kormányzat.
Választás lesz, - legalábbis többen reménykednek ebben a 
demokratikus lehetőségben -, ennek okán hallani a ”hány 
kulcsos adó kellene” felvetéseket. Úgy gondolom nem a 
kulcsok száma a döntő, hanem az elvonási rendszer logikája, 
igazságossága, kiszámíthatósága. Talán célszerű volna a dolgozó 
bruttó béréből egy összegben levonni egy jövedelemadót, a 
munkáltatóval pedig megfizettetni az egyösszegű járulékot. 
Természetesen mindkettőnek, progresszívnek célszerű 
lenni, mert ez szolgálja a társadalmi fejlődést és az igazságos 
hozzájárulást az ország működtetéséhez. (Vagyis a több kulcs 
nem lehet kérdés, de tisztázni kell az elvonás felhasználását.) 
Alapelvként talán célszerű volna rögzíteni, hogy olyan 
konstrukció legyen, ami nem jelent a munkáltatónak többlet 
kiadást, de a dolgozó számára arányos jövedelmet eredményez 
az elvégzett tevékenységéért. Olyat, ami biztosítja számára a 
tisztes megélhetést. Magyarul!  
A minimálbér összege nem lehet alacsonyabb, mint a 
létminimum.  Ha, ez nem így van, azt nem piacgazdaságnak, 
hanem rabszolgaságnak hívják. Az állam által kimutatott 
létminimum összegét a nyolcórás legegyszerűbb munkáért 
kifizetett nettó keresetnek is el kell érnie. Semmi szükség 
nincs arra, hogy az állam ezentúl is hatalmas elvonásokat 
eszközöljön a munkabér költségből és ezáltal valamiféle 
mindenhatói szerepkörben tündököljön. A munkáltató 
érdekelt legyen a magasabb bérek megállapításában, mert 

ezek számára csökkenő mértékű járulék befizetést jelentenek, a 
munkavállalója számára pedig arányos és reális bérjövedelmet 
biztosítanak.

Igen, ez a központi költségvetésben bevétel kiesést fog 
eredményezni, de valóságos fogyasztásbővülést is eredményez 
(ami viszont bevételt és fejlesztéseket generál), és közelít a 
társadalmi igazságossághoz. 

A segélyezés gyakorlatát szintén a fejéről a talpára kell állítani. 
Azért nem jó a segélyért dolgozni kell módszere, mert ütközik 
a munkáért fizetendő arányos díjazás elvével, kialakul a kettős 
bérrendszer, hiszen ugyanazért a munkáért a közmunkás 
garantáltan kevesebb bért kap. 

KÖZMUNKA, avagy a modern RABSZOLGASÁG

Napjainkban ugyanis közmunkások tízezrei végeznek munkát 
úgy, hogy a minimálbér összegének alig 70%-át kapják kézhez. 
Ezzel a módszerrel nem ránevelődnek a munkavégzésre, hanem 
épp ellenkezőleg – mivel érzik a kizsákmányolás magas szintjét 
– a sumákolás felé mozdulnak el és összességében büntetésnek 
tekintik a munkát, különösen, ha annak az értelme sem nagyon 
látszik számukra. De azt mindenképpen látják, hogy egyenlő 
munkáért nagyon egyenlőtlen bért kapnak, amit még meg is 
kell köszönniük, még ha csak évi 2-4 hónapban részesülhetnek 
is belőle.

Az állam napjainkban egy 8 órás közmunkásra 125.000-, Ft-
ot költ, amiből a dolgozó még csak 50 ezer forintot sem kap 
kézhez. Vagyis itt az elvonás aránya még a versenyszféránál 
jellemző elvonást is felülmúlja. Az a propaganda duma, hogy a 
közfoglalkoztatás micsoda nagy megoldást jelent a társadalom 
számára, pedig azért embertelen és hazug, mert a 2012 es 
évben, az egy időben foglalkoztatottak száma a 100 ezer főt 
sem érte el.

Természetesen mondhatjuk, hogy a közmunkások örülnek, ha 
közmunkások lehetnek, csakhogy nem a közmunkások államát 
ígérték nekünk a rendszerváltó erők. Az pedig már végképp 
felháborító, hogy ugyanazok a személyek a parlament falai közt 
megtagadják a huszon évvel ezelőtti hitvallásukat, mondván 
nincs olyan, hogy ’89-es demokrácia!

Pedig van, kedves vezetőink! Pont Önök, a jelenleg hatalmat 
gyakorló erők, akik személyükben ugyanazok ma is mint 
akik akkor a rendszerváltás szükségességét hangoztatták, a 
köztársaságért, a piacgazdaságért, a többpárti demokráciáért.
Számukra mára unortodoxá - magyarul undorítóvá -, vált a 
piac, a piac, mint a gazdaság motorja. Inkább önnön személyük 
mindenhatóságában hisznek, és ezt szeretnék velünk is 
elhitetni. Majd ők megvédenek mindentől, majd ők beosztják 
helyettünk, majd csak nekik lesz magántulajdonuk, - amit lehet 
éppen most, az újraállamosítás leple alatt szereznek meg -.

Joggal merül fel a kérdés, mit és miért akartak 
akkor -, és most?
És egy másik kérdés, - jogos kérdés -, és mi? Mi 
mit szeretnénk?   

Véleményét tisztelettel megosztotta Önnel:
donkihote’14 

Magyarország, 2013.03.23.
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A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. 
Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A 
szó kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a keresztény és 
a zsidó ünnep egybe is esett.

A níceai zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek 
rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje. A húsvét angol neve: 
passover, átrepülést jelent. Gyakorta használják az Easter 
elnevezést, mely a német Oster szóval együtt keresendő. Őse 
egy germán istennő, Ostara az alvilág úrnője, ünnepe a tavaszi 
napéjegyenlőség idején volt. Lehet, hogy neve az East, a kelet 
szóból származik, s a napfelkeltére utal. A szó a magyarban 
nem található meg, de Csíkményságon a húsvéti körmenet 
neve: kikerülés, más vidékeken a feltámadáshoz kapcsolódik. A 
magyar szó: húsvét, az azt megelőző időszak, a negyvennapos 
böjt lezárulását jelzi.
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek 
közé tartoznak, azaz nem esnek a Julián-naptár szerinti év 
ugyanazon napjára minden évben. A Nap mozgása mellett a 
Hold mozgásától is függ a dátum némileg a héber naptárhoz 
hasonló módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita 
tárgya volt, egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott 
termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, 
az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi 
szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: 
március 22 és április 25-e közé. 
A húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, 
a pészah. E vallás tanítása szerint e napon ünneplik a zsidók az 
egyiptomi rabságból való menekülésüket. Az Ótestamentum 
szerint a halál angyala lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók 
kapuja azonban egy frissen leölt bárány vérével volt bekenve, 
így az ő házukat "elkerülte".
Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le a Hagada. A 
keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak 
átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat. Az előkészületi 
idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjének 
emlékére, önmegtartóztatására tanít. Ezt nagyobb, kisebb 
ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A 
ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. 
Latin neve: Septuagesima - hetvened, mert hetven napig tart, 
húsvéti időnek is nevezik.
Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. 

Húsvéti jelképek, szimbólumok

Barka

A barka bolyhos virágainak 
különleges gyógyerőt tulaj-
donítottak a régiek. Ha a családi 
tűzhelybe dobták, megóvta a 
házat a bajoktól, lenyelve pedig 
gyógyszerként elmulasztotta a 
torokfájást.
Bárány
A legősibb húsvéti jelkép a 
bárány. Eredete a Bibliában 
keresendő. Az ótestamentumi 
zsidók az Úr parancsára egyéves 
hibátlan bárányt áldoztak, s 
annak vérével bekenték az 

ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr haragja. A húsvéti bárány 
Jézust is jelképezi. A Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány, 
amelyet a zsidók Egyiptomból való kimenetelük alkalmával 
ettek, és amelyet nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi 
templom oltárán.

Nyúl

A másik húsvéti állat, a hús-
véti nyúl megjelenésének 
magyarázata már jóval nehe- 
zebb. Az ünnep termékeny- 
séggel kapcsolatos vonatko-
zásában magyarázat lehet 
a nyúl szapora volta. Mivel 

éjjeli állat, a holddal is kapcsolatba hozható, amely égitest 
a termékenység szimbóluma. Nyúl és tojás ősi kapcsolata a 
kutatók szerint a germán hagyományok alvilági istennőjének 
legendájában jelenik meg: eszerint a nyúl eredetileg madár 
volt, s az istennő haragjában négylábú állattá változtatta. E 
különös tulajdonságú állat hozzánk is német közvetítéssel 
került, de kialakulását homály fedi.
Az is lehet, hogy tévedésről van szó, mert régen egyes német 
területeken húsvétkor szokás volt gyöngytyúkot ajándékozni 
tojásaival együtt. A gyöngytyúk német neve Haselhuhn, röviden 
Hasel. A félreértés abból is eredhet, hogy németül a nyúl neve 
Hase. Mindenesetre a tojáshozó nyúl igen népszerűvé vált, a 
múlt század végén a képes levelezőlapok elterjedésével igen 
sokfelé eljutott.

A tojás

A tojás az élet újjászületésének, 
a termékenységnek legősibb 
jelképe. Bármilyen kicsi is, képes 
a világegyetem nagyságát s 
az élettelenből az élőbe való 
átmenet rejtélyét jelképezni.
Fontos szerepe van a 

húsvéti étrendben is, de a tojások színezése, díszítése is régi 
korokra nyúlik vissza. A leggyakrabban használt szín a piros, 
magyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A 
pirosnak védő erőt tulajdonítottak. A tojások piros színe egyes 
feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása, 
s a tojások díszítése az egész világon elterjedt.

sge

A húsvét erdete, története és jelképei
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Április első napján senki sincs biztonságban, bárki egy 
térfa áldozata lehet. De vajon honnan ered a bolondok 
napja?

A szokás eredetére nincs hi- 
teles magyarázat, egyes for- 
rások IX. Károly francia uralko- 
dót említik, aki állítólag 1564-
ben azt a rendeletet hozta, 
hogy az esztendőnek onnantól 
fogva január elsején kell kez-
dődnie, ugyanis a régi francia 
naptár szerint korábban április 
elsején volt az új év első napja. 
Ám a régi évkezdet még 
sokáig megmaradt az emberek 
emlékezetében, így mégiscsak 
küldözgettek egymásnak aján-
dékokat ezen a napon. Aztán 
az ajándékokból később tréfák 
lettek, így a hamis évkezdetet 
hamiskodással ünnepelték.

A magyar néphagyományban ismert volt a bolondok napja, 
melyen álhíreket terjesztettek, rémhíreket találtak ki vagy csak 
kigúnyolták egymást: Április bolondja, felmászott a toronyba!; 
Fél tizenkettő, szamár mind a kettő!

Főleg a gyerekeket tréfálták meg ezen a napon: elküldték 
őket boltba szúnyogzsírért, esernyőmagért, trombitahúrért 
vagy hegedűbillentyűért. Ma is él még a diákság körében a 
móka ezen a napon, sok iskolában fordított napot tartanak: 
a tanárok a padba ülnek, a diákok pedig a katedrán kapnak 
helyet.

Április bolondjának a megtréfált és kigúnyolt embert 
nevezték, egyes helyeken megválasztották április bolondját, 
ám ez a tradíció hazánkban a pünkösdi királysághoz kötődik. 
Többféle szólás és mondás is elterjedt ezzel kapcsolatosan: 
április bolondja, május szamara illetve áprilist járat valakivel. 

Április bolondja

Akit április elsején ismerősei megtréfálnak, "április bolondja" 
lesz. Az április első napján való tréfálkozás nem csak hazánkban, 
de világszerte népszerű szokás. A franciák "poison d'avril"-nak, 
míg az angolok "aprilfool"-nak nevezik tréfájuk áldozatait.
Hazánkban is sok mondóka fűződik e jeles naphoz, bár április 
bolondját inkább pünkösd idején választották meg. 

A régi szokások szerint inkább a gyermekeket tréfálták meg, 
ma már azonban népszokássá vált, hogy "áprilist járatunk" 
ismerőseinkkel, barátainkkal.

Érdemes tehát április első napján jobban odafigyelni, s 
ha megvicceljük barátainkat, ügyeljünk rá, hogy a vicc senki 
számára ne legyen kellemetlen!

Hétköznapi tréfa-tippek

•	 Régi, de mindig bejön: cseréld ki a sót a cukorral és várd 
meg a többiek reakcióját. 

•	 Ha eddig a szolgáltatót bosszantott téged, akkor itt az ideje 
visszavágni: hívd fel internet szolgáltatódat és jelentsd be, 
hogy nem megy az interneted. Egészen biztosan megkérdi 
majd mi az IP címed, te meg csak annyit mondj, hogy 
2009.04.01.

•	 Végy pár csörgőórát és húzd fel mindegyiket hat órára, majd 
tedd az "áldozat" szobájába. 

•	 Ha kicserélhetőek a női és férfi mosdok jelei... a meglepetés 
nem várt hatást eredményezhet. 

•	 Írj az első MSN listádban lévő ellenkező nemű ismerősödnek 
és kérdezd meg tőle, hogy köztetek miért nem volt szexuális 
kapcsolat, a beszélgetés mókás fordulatokat vehet. 

Kamu a tévében

1962-ben még csak egy TV-csatorna létezett Svédországban, az 
is fekete-fehérben sugározta a műsorait. Az állomás technikai 
szakembere, Kjell Stensson április 1-jén megjelent a képernyőn 
és bejelentette, hogy egy újonnan kifejlesztett technológiának 
hála, valamennyi TV-néző villámgyorsan átválthatja az adást 
színesre. Ehhez csupán annyit kell tenniük– tanácsolta a 
technikus -, hogy húzzanak egy nylon harisnyát a képernyőre. 

A bejelentés hatására állítólag Svédország hétmillió 
lakosából több százezren kipróbálták a dolgot. A történet 
fricskája, hogy a színes műsoradás végül nyolc évvel később, 
éppen április 1-jén indult el a skandináv országban.

Tavaszi nagytakarítás az interneten

1997-ben egy e-mail járta be a világhálót, mely szerint 
március 31-e éjféltől április 2-a nulla óráig nagytakarítás 
miatt bezár az internet. A levél szerint a nagytakarításban 
kisöprik a hálózatban sodródó „roncsokat, törmelékeket”, mint 
például a halott e-mail címeket, inaktív ftp, www oldalakat. 

A nagytakarítást öt nagyteljesítményű, többnyelvű japán 
robot végzi. A levél tulajdonképpen egy régi, telefonvonal-
takarításos tréfa modernizálása volt. Néhány évtizede egy 
amerikai telefontársaság kérte arra ügyfeleit, hogy április 
elsején helyezzenek műanyagzacskót készülékeikre, mivel 
a vonaltisztogatás miatt nagymennyiségű por távozhat a 
kagylón keresztül.

A svájci spagetti-szüret

1957-ben a mértékadó BBC Panoráma című hírmagazinja 
bejelentette, hogy az enyhe tél és a rettegett spagettizsizsik 
kiírtása miatt a svájci farmereknek örvendetesen dús spagetti-
termésben lehetett részük. A híradást döbbenetes felvételekkel 
illusztrálták, amelyeken svájci parasztok spagetti-kötegeket 
húztak le a fák ágairól. A riportban a bámészkodók köréből is 
többeket megszólaltattak, akik a látvány hatására rendre azt 
tudakolták, hogy hogyan nevelhetnének saját maguk számára 
is spagetti-fákat. A BBC munkatársai diplomatikusan csak 
ennyit válaszoltak: „ültess egy kis darab spagettit egy adag 
paradicsomszószba és reménykedj a sikerben!”
Instant színes TV

A fütyülő sárgarépa

2002 áprilisában a Tesco a The Sun című lapban fizetett 
hirdetésben tette közzé, hogy mostantól üzleteiben 
genetikailag módosított fütyülő sárgarépa is kapható. A reklám 
szerint a sárgarépa oldalán fokozatosan vékonyodó lyukak 
találhatók. E légbuborékoknak köszönhetően a megfőzött répa 
sípoló hangot ad ki.

sge

Április 1- Bolondok napja
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A Közösségi Ház Esztergom-kertvárosban, a 111-es út 
mentén, Damjanich u. 50. sz. alatt található. Kertje nagy, 
rendezett, egy részén szép „erdei játszótér” található. 
Maga az épület néhány terebélyes hársfa között bújik meg. 
Első ránézésre kedélyes vidéki kúria hangulatát kelti.

Lépjünk hát be !

A szakmai-tervezési munka és adminisztrációs feladatok 
ellátására két megfelelően felszerelt irodaáll rendelkezésre. Az 
egyik iroda egyben a helyi televízió stúdiójakét is funkcionál, 
péntek délutánonként, illetve esetenként más napokon is, élő 
közvetítések kapcsán.

A közösségi és hobbi tevékenység színtere az un. klubterem , 
tiszta, otthonosan berendezett.

Nagyterem
Elegánsan kialakított, természetes és mes-terséges fénnyel 
egyaránt jól bevilágított többfunkciós terem. Zenés-táncos 
rendezvények, kiállítások, közönségtalálkozók befogadására 
egyaránt alkalmas. Befogadóképessége: 100-110 fő.

Pinceklub
Puritánabb megjelenésű, fiatalokat megmozgató, 
dinamikusabb rendezvények befogadására alkalmas terem. 
Befogadóképessége: 70-80 fő. ( ping - pong, amatőr rock 
koncert, stb.)

Kézműves terem - játszóház
A jó adottságú helyi-séget többféle módon is hasznosítani 
lehet. Játszóház és egyéb gyermekfoglalkozások mellett itt 
kaptak helye a civil szervezetek irattároló szekrényei, s ezen 
szervezetek kisebb gyűléseket, vezetőségi értekezleteket is 
tartanak ebben a helyiségben. Befogadóképessége: 25-30 fő.

Jelen helyzetben napi rendszerességgel a Közösségi Házat 
elsősorban az iskolás és a nyugdíjas korosztály látogatja. 
Az idősek ellátása megfelelő, színvonalas. (Ezt a területet az 
Idősek Klubja látja el: étkeztetés, szabadidős tevékenységek, 
ünnepek, stb.) Az iskoláskorúak előszeretettel látogatják a tánc 
és harcművészeti tanfolyamokat, valamint az ifjúsági klubot és 
a színjátszó kört.

Heti illetve havi rendszerességgel használják egyes felnőtt 
szabadidős és hobbi egyesületek az intézmény nagytermét, 
udvarát (Galambász Egyesület, Kertvárosért Baráti Egyesület).
Ugyancsak heti rendszerességgel egy ifjúsági amatőr művészeti 
csoport is tart próbákat (egy rock zenekar), ők már megyei, 
illetve országos szinten is elismert csoportnak számítanak.

A Közösségi Házat övező kert és játszótér, valamint az 
egyéb technikai berendezések (hangosító szett, mobil színpad, 
stb.) lehetővé teszik szabadtéri rendezvények, pl.: gyermeknap, 
majális, juniális, nyárköszöntő, nyárbúcsúztató, stb. programok 
szervezését is.

Terveik között szerepel, hogy a közösségi ház egyfajta „mini” 
média központtá fejlődjön. Az SKTV intézménybeli jelenléte jó 
alap erre.

Újra élesztettük az egykori helytörténeti gyűjteményt. 
Anyagát felfrissítettük, s egy részét állandó kiállítás formájában 
mutatjuk be az érdeklődőknek az intézmény aulájában. (Ehhez 
kapcsolódóan jegyzem meg, hogy bár a könyvtár megszűnt, 
de a helytörténeti gyűjtemény részeként folyamatosan 
megvásároljuk intézményünk névadójának, Féja Géza írónak 
„összes” műveit.)

A Féja Géza Közösségi Házban valamikor filmszínház is 
működött. Ez a mozis múlt ma is él az emberek emlékezetében. 
Erre alapozva szerveztünk meg egy korszerű (videó, DVD 
filmeket bemutató) filmklubot. Ennek technikai feltételei 
tulajdonképpen adottak voltak.

Mi lesz veled Olvasókör?

Tavaly decemberben ünnepli fennállásának 120. 
évfordulóját a Szentgyörgymezői Olvasókör.  No, nem 
az épület, hanem az olvasókör, mint kulturálódási, 
közművelődési forma. „Az olvasókör könyvek, 
sajtótermékek gyűjtésére és megosztására szerveződött 
társadalmi egylet, amelyben a tagok olvasmányaikat 
megbeszélhetik. 

Az olvasókör egyfajta társadalmi egyletként is funkcionál; 
rendezvényeket, ünnepségeket szerveznek a tagok 
lakókörnyezetüknek, községüknek vagy városrészüknek. Az 
olvasókörök két fontos funkciót töltöttek be, az egyik a helyi 
művelődés segítése, a másik a szabadidős tevékenységek 
hasznos eltöltése volt”. 

Az olvasókörben számos klub és egyesület működik, 
kiállításoknak ad helyet.  Széki táncház gyermekeknek és 
felnőtteknek, Meteor Turista Egyesület Kertbarát Kör  Egyesület,  
zenebölcsi,  zeneovi, Könyvtári órák, kismama jóga, agyagozás, 
gyermek néptánc,  Nőklub, Kerekecske Ifjúsági Néptánc 
csoport,  VÁRALJA Néptánc Együttes,  szalmafonás, csuhézás, 
Baba-mama jóga, méhészek, Vöröskereszt,  sakk-klub stb.

Esztergom város idei költségvetés tervezete alapján 
ezeknek az intézménynek a képviselő-testület többsége 
nem kíván támogatást nyújtani a működéshez, eme 
intézményeket nem önállóan, hanem összevonva kívánják 
tovább működtetni.

sge

Spórolás a kultúrán
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Már a hús kiválasztásánál elronthatod a húsvéti sonka 
elkészítését. Ismerd meg a tökéletes végeredményhez 
vezető utat!

A  húsvéti sonka  meghatározó része a  húsvéti  ünnepkörnek, 
azonban korántsem annyira egyszerű elkészíteni, ahogyan azt 
kezdő háziasszonyként esetleg képzeled.

Nem mindegy, milyen  sonkát választasz, ahogyan az sem, 
mennyi ideig és hogyan főzöd.

Kis sonka-mindentudó

Habár elég nehéz kivitelezni, hogy végigkóstold a kínálatot, a 
jó sonkát leginkább az íze alapján lehet megtalálni. Az érlelés 
ez esetben legalább három hétig tart, így a füst és a só egészen 
a  hús  rostjáig beeszi magát, ami a húson is érződik - ez az 
igazi parasztsonka.

Kinézetre azonban nem sokban különbözik tőle a gyors érlelésű 
sonka  sem, melynek csak a külsejét érte a füstölés. Általában 
az egyetlen árulkodó jel, hogy ez utóbbi több lében áll. Az 
ilyen  sonka  belül száraz, főzés után szétesik, szétporlad, nem 
lehet szeletelni, tehát alaposan fontold meg, milyen termék 
mellett teszed le a voksod.

A  hús  színe is meghatározó lehet. A finom  sonkakellemes, 
rózsaszínes árnyalatban játszik. Az előre csomagolt,  kötözött 
sonkák ebből a szempontból igazán veszélyesek, hiszen nem 
tudhatod, valójában mit kapsz. Ha mégis ilyet választasz, 
akkor mindenképpen ellenőrizd a termék szavatosságát, 
azt, hogy nem szakadt-e ki a csomagolás, illetve nincs-e 
megkocsonyásodva a hús külseje. Ebben az esetben jobb, ha 
elfelejted, mert egyértelműen romlott áruról van szó.

Húsvéti sonka
Hozzávalók:
•	 1,5 kg sonka, lehetőleg csontozott és nem előre csomagolt
•	 3-4 szem feketebors
•	 ízlés szerint egy fej vöröshagyma

Elkészítés ideje:
Annyi ideig tart az elkészítés, ahány kilós a sonka.

Elkészítés menete:
A sonkát áztasd be annyi hideg vízbe, amennyi teljesen ellepi, 
így erősen sós íze kevésbé érződik majd. Ezt a vizet másnap 
öntsd le róla, majd szintén ugyanennyivel engedd fel. Szórd 
bele a borsot a vízbe, esetleg ízlésed szerint egy megpucolt 
vöröshagymát is dobhatsz mellé egészben.

A  sonkát mindig annyi ideig kell főzni, ahány kiló. Ha másfél 
kilós a sonkád, akkor másfél órán keresztül főzd. Mikor az idő 
kétharmadához érsz, érdemes ellenőrizni egy villával, hogy 
megpuhult-e már. Öntsd le róla a vizet, a  sonkát pedig tedd 
egy aromaőrző, lefedhető tálba. Ha kihűlt, tedd be a hűtőbe, 
fogyasztásig.

sge

A tökéletes húsvéti sonka 
elkészítése 4 lépésben

grafika print dekor
06 20 9387 659
studtzaszlo@gmail.com
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Dorog és Esztergom jól megfér egymás mellett a 
sportéletben. A dorogi Békatalálkozó úszóversenyeken 
például rendszeresen részt vesznek az esztergomi úszók 
és triatlonosok, akik nemcsak örömmel indulnak  a 
viadalokon, de rendre jó eredményeket is érnek el.

Vagy említhetnénk a dorogi úszásoktatást, amelyben jelenleg 
50 esztergomi fiatal vesz részt. A szomszédvárosban azonban 
nemcsak úszásoktatásban, hanem vizes sportokban is részük 
lehet.

A dorogi Új-Hullám Sport Egyesület április hónapban sportági 
toborzót hirdet úszni vagy vízilabdázni vágyó fiatalok számára. 

A már megfelelő úszástudással rendelkezők a Dorog Városi 
Uszodában ingyenes bemutató edzéseken vehetnek részt, ahol 
belekóstolhatnak a sportágakba és találkozhatnak a klubnál 
dolgozó edzőkkel is. 

Érdemes, mert az egyesület ezt az évet jelentősen megerősített 
szakmai stábbal kezdte el. Az úszószakosztály vezetőedzője 
Tószegi Andor lett, aki az ország egyik legtapasztaltabb 
utánpótlás-neveléssel foglalkozó szakembere.  Munkáját jól 
ismeri Széles Sándor, az olimpiai bajnok Gyurta Dániel és 
Risztov Éva edzője is.

-Tószegi Andorral sokáig együtt dolgoztam a BVSC-ben. – 
mondja Széles. A munkáról, az úszásról vallott felfogásunk 
megegyezik, ezt nyugodtan állíthatom. A versenyzői mindig 
ott voltak a korosztályos országos ranglista élvonalában, 
közülük többen válogatottak is lettek. Andor dolgozott 

Székesfehérvárott, Veszprémben és Vácott is. Biztos vagyok 
benne, hogy ha a körülmények, adottságok megfelelőek, 
Dorogon is eredményes munkát fog végezni.

A vízilabda szakosztály vezetőedzője Györe Lajos, korábbi 
magyar bajnok és KEK-győztes játékos, aki edzőként több 
felnőtt magyar bajnoki címet, LEN Kupát és Szuperkupát 
nyert és dolgozott a női utánpótlás válogatott szövetségi 
kapitányaként és az Európa-bajnok női felnőtt válogatott 
edzőjeként is. Az ő munkáját Szarvas Dávid és Tóth Andrea 

segíti. Utóbbi világ-és Európa-bajnok játékos, aki tavaly tért 
haza Olaszországból. Az ő szerepükről és a vidéki klubok 
fontosságáról Merész András, az olimpiai negyedik helyezett 
női válogatott szövetségi kapitánya mondott véleményt.

-Györe Lajos a sportág egyik legendás edzője, akinek én is 
voltam a játékosa. – mondja Merész. Nyugodt, jól felkészült 
szakember, akinél a gyerekek jó kezekben vannak. Emlékszem, 
hogy amikor edzőként átvettem a női utánpótlás válogatottat, 
nagyon jól képzett játékosokat kaptam tőle. Örülök, hogy 
Tóth Andrea is szerepet kapott a klubnál, mert az eredményes 
játékos pályafutása miatt a fiatalok példaképe lehet. Egyébként 
is jónak tartom, ha női edző is dolgozik egy egyesületnél, 
mert a nők jobban megértik a gyerekek lelkivilágát. Szarvas 
Dávid és Andrea a fiatalos lendületükkel jól kiegészítik a 
rutinos Györe Lajos munkáját. Ha egy vidéki klubnál jó edzők 
dolgoznak, abból az egész sportág profitálhat, hiszen ezekből 
az egyesületekből is várjuk a tehetséges fiatalokat. Úgy vélem, 
különösen női vonalon érhet el egy ilyen klub jó eredményeket.
Nos, az Új-Hullám SE várja a sportolni vágyó lányokat és fiúkat. 

Április 8-12. - Toborzó

Az áprilisi toborzón való részvételhez csak úszófelszerelésre 
és egy előzetes regisztrációra van szükség, amelyet Molnár 
Juditnál (Tel: 06-30-545-3909) lehet megtenni. Egy biztos, 
kevés olyan egyesület van a környéken, amelyik ilyen neves 
edzőket foglalkoztat. A gyerekek sportágválasztásánál ezt is 
érdemes figyelembe venni.

V.F.  

Úszás, vízilabdázás esztergomiaknak
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