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PályázatiHHÖSZ
lehetőségek
Kedves
Egyesületi Tag,
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Kedves HHÖSZ Egyesületi Tag,
Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét civil témájú pályázati lehetőségre:
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek
rendezvényeinek (kiemelten tábor) támogatása - IFJ-GY-13-B

Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét civil témájú pályázati lehetőségre:

90 %-os vissza nem térítendő támogatások

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek
rendezvényeinek (kiemelten tábor) támogatása - IFJ-GY-13-B
Beadási határidő

Támogatási összeg (intenzitás)

90 %-os vissza nem térítendő támogatások

2013. április 29.

Max. 500.000 Ft (90%)

Támogatás célja Beadási határidő

Támogatási összeg (intenzitás)

Gyermekeket és fiatalokat
programok,
ifjúsági táborok,Max.
nyári500.000
illetve Ft
téli(90%)
táborok támogatása.
2013.célzó
április
29.

Pályázók
köre
Támogatás
célja

egyesületek,
alapítványok;
Gyermekeket
és fiatalokat
célzó programok, ifjúsági táborok, nyári illetve téli táborok támogatása.
egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fennartású intézmények;
önkormányzatok,
önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő
Pályázók
köre
intézmények, többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
egyesületek, alapítványok;
önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok
egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fennartású intézmények;
Megyei Kormányhivatal Intézményfenntartója által fenntartott intézmények.
önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő
intézmények, többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
Támogatható
tevékenységek
önkormányzati
tulajdonúköre
nonprofit gazdasági társaságok
A gyermekés/vagy
ifjúsági
rendezvény
előkészítéséhez,által
lebonyolításához,
a megvalósítani tervezett
Megyei Kormányhivatal
Intézményfenntartója
fenntartott intézmények.
programhoz szervesen kapcsolódó és indokolt kiadások, mint például:
utazási és szállásköltségek,
Támogatható
tevékenységek köre
élelmiszer, étkeztetés költségei,
A gyermek- és/vagy ifjúsági rendezvény előkészítéséhez, lebonyolításához, a megvalósítani tervezett
nyomdaköltségek,
adminisztrációs
költségek,
programhoz
szervesen kapcsolódó
és indokolt
kiadások, mint például:
100
000
Ft
alatti
tárgyi
eszközök
beszerzése,
utazási és szállásköltségek,
járműüzemeltetés
költségei.
élelmiszer, étkeztetés
költségei,
nyomdaköltségek, adminisztrációs költségek,
Amennyiben
felkeltette
érdeklődését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
100 000 a
Ftfenti
alattipályázat
tárgyi eszközök
beszerzése,
járműüzemeltetés költségei.

Dr. Szabó Magdolna
Dr. Ézsi Robin
Amennyiben a fenti pályázat felkeltette érdeklődését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Hét Határ Határon Átnyúló
InnoConsult Group
Önkormányzati Szövetség
Hungary Kft.
+36 20 237 4357
+36 20 527 2676
Dr. Szabó Magdolna
Dr. Ézsi Robin
robin.ezsi@innoconsult.hu
Hét Határ Határon Átnyúló
InnoConsult Group
Önkormányzati Szövetség
Hungary Kft.
+36 20 237 4357
+36 20 527 2676
robin.ezsi@innoconsult.hu

InnoConsult Group Hungary Kft.
H u n g a r y

InnoConsult Group Hungary Kft.
H u n g a r y

Tel.: (1) 329-5803
U n i t e d

Tel.: (1) 329-5803
U n i t e d

(30) 990-8190 1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 6. I/3.
K i n g d o m

B e l g i u m

(30) 990-8190 1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 6. I/3.
K i n g d o m

B e l g i u m

www.innoconsult.hu

R o m a n i a

R o m a n i a

www.innoconsult.hu
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Akár ez is lehetne Esztergom egyik mottója, olyan katasztrofális
állapotban vannak a város útjai. Kerülgetni már nem lehet őket,
csak imádkozni, hogy a kisebbeken átérjen az ember. Persze lehet azon vitatkozni, hogy ez most önkormányzati, vagy állami
kezelésű út-e, szerintem azonban nem érdemes. 430 forintos üzemanyag ár, és súlyadó mellett legyen arra lehetőség, hogy karban
vannak tartva útjaink.
Igen, azt is fel lehetne hozni példaként, hogy ne járjanak az emberek autóval, de ezen biciklivel és lovas kocsival sem lehet járni. Sőt, még a ló is megbotlana. A város nehéz helyzetére sem
fognám, ugyanis Esztergomban már hosszú évek óta nem divat
az utak karbantartása.

y

Lapzárta:
Minden páratlan héten hétfőn 1700
Az újságban megjelent tartalmak
máshol történő felhasználásához
a szerkesztőség írásbeli engedélye
szükséges.
Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk
meg és nem küldünk vissza.
Címlap: deviantart / C7

Az utak azért vannak,
hogy összekössék a
kátyúkat

www.hangszertakarok.hu
Nebit Hangszerbolt
minden ami hangszer és ami mögötte van

Dorog, Mária u. 1. (Mária udvar)
Tel: +36 33 737 745
E-mail: info@nebit.hu

Főbb közlekedési útjaink botrányos állapotban vannak, és az nem
vigasztal, hogy máshol is lehet hasonló a helyzet. Én itt élek, nem
ott. Nem hiszem, hogy ez lenne a Kánaán, ahogy ez elhangzik
manapság itt-ott, összevetve más tengerentúli önkormányzatokkal.
Ez itt a rögvalóság. Választott képviselőink még egy oly egyszerű
feladatot, mint az utak karbantartása, sem tudnak megoldani.
Lehet tologatni az egy-két milliót ide, meg oda, el lehet vitatkozni napestig, hogy kinek a hibája, hogy itt tartunk, ettől még a
lengőkart cserélni kell a kocsin.
Lehet még a múlton révedezni és megpróbálni megnyerni a ki
hibázott nagyobbat versenyt, de közben a város belepusztul(t).
Pedig a hét elejére még a napi is kisütött, mosolyogni még sincs
kedvem.
Gödörmentes közlekedést!
A szerkesztőség

3. oldal

CIVILHETES 2013. ÁPRILIS 9.

Meghívó
Esztergom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének soron következő ülését 2013. április 11-én
(csütörtökön) 17 órára a Városháza
nagytermébe a következő napirendi
pontok tárgyalására összehívom:

1. Beszámoló az Esztergom
Rendőrkapitányság 2012. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
2. Az Esztergomi Rendőrkapitány
új vezetője kinevezésének
véleményezése
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
3. A Pézsa Tibor Sportcsarnok,
Esztergom igazgatói állására kiírt
pályázat elbírálása
Előterjesztő: Kálmán Sándor, a
Kulturális és Sport Bizottság elnöke
4. Pályázat kiírása a Féja Géza
Közösségi Ház, EsztergomKertváros intézmény igazgatói
állásának betöltésére
Előterjesztő: Kálmán Sándor, a
Kulturális és Sport Bizottság elnöke
5. Pályázat kiírása a
Szentgyörgymezői Olvasókör,
Esztergom intézmény igazgatói
állásának betöltésére
Előterjesztő: Kálmán Sándor, a
Kulturális és Sport Bizottság elnöke
6. A Magyar Zarándokút
Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
7. Csatlakozás a Magyar Limes
Szövetséghez
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
4. oldal

8. Döntés kezdeményezése
Előterjesztő: Stámusz Andrea
képviselő
9. Esztergom Város Önkormányzata
2014. évre szóló költségvetési
koncepciójának elfogadása
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
10. Javaslat az Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről és a
költségvetés végrehajtásainak
szabályairól szóló 36/2012.
(IV.17.) önkormányzati rendelet
módosítására (a 2012. december
31-i állapotnak megfelelően)
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
11. Az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról
szóló zárszámadási rendelet
megalkotása. Ezen belül a 2012.
évi pénzmaradványok kimutatása
és javaslat a pénzmaradvány
felhasználására
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
12. Beszámoló a 2012. évben végzett
belső ellenőrzésekről
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
13. Beszámoló a Közterületfelügyelet 2012. évi
tevékenységéről Előterjesztő: Dr.
Balla Sándor aljegyző
14. A Gyermek Kert Szociális és
Kulturális Alapítvány beszámolója
a 2013. I. negyedévben végzett
tevékenységéről
Előterjesztő: Steindl Balázs, a
Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi
Bizottság elnök
15. Árvízvédelemmel kapcsolatos
döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
16. A parkolással kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
17. Javaslat a parkolás rendjéről,
a kerékbilincs használatáról,
valamint a parkolóhelyek
megváltásáról szóló 14/2004.
(IV.1.) ör. rendeletének
felülvizsgálata
Előterjesztő: Steindl Balázs, a
Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi
Bizottság elnöke
18. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Esztergomi Tankerülete parkolási
lehetőség iránti kérelmének
elbírálása
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
19. Az Esztergomi Élményfürdő
állagmegóvásával kapcsolatos
döntés
Előterjesztő: Steindl Balázs, a
Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi
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Bizottság elnöke
20. Adósságrendezéssel és
jelzálogjog bejegyzéssel
kapcsolatos döntés Előterjesztő:
Steindl Balázs, a Pénzügyi
Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság
elnöke
21. Döntés az üresen álló,
hasznosítandó nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadására
vonatkozó pályázat kiírásáról
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
22. Helyiségekkel kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
23. Esztergom Város
Önkormányzatának tulajdonában
lévő lakások értékesítéséről szóló
pályázat jóváhagyása
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
24. A Strigonium Zrt.-nek
átadandó ingatlanok adásvételi
szerződéseinek jóváhagyása
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
25. A Vargyasi Kastély hasznosítási
koncepciója
Előterjesztő: Steindl Balázs, a
Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi
Bizottság elnöke
26. Esztergom Város Önkormányzata
és az Esztergom S.R.L. közötti
megbízási szerződés felbontása
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
27. Interpellációk, kérdések
28. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal
kapcsolatos döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
29. Döntés a Strigonium Zrt.
igazgatótanácsának felállításáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
30. Döntés az Egom-Garázs Kft.
ügyvezetőjének megválasztásáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
31. Az Eszköz Kft-vel kapcsolatos
döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Steindl Balázs, a
Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi
Bizottság elnöke
Tájékoztató:
*Tájékoztató a két ülés közötti
eseményekről
Előterjesztő: Tétényi Éva pm.
Esztergom, 2013. április 5.
Tétényi Éva s.k.
pm.

Pályázati felhívás
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal
Járási Építésügyi Hivatala (2500
Esztergom, Bottyán J. u. 3. szám)
részére 1 fő építésfelügyeleti hatósági
ügyintézői munkakör betöltésére,
határozatlan időre.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•

magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
a 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 2.
sz. melléklete szerint; egyetemi szintű
építészmérnöki vagy építőmérnöki
(magasépítő területen szerkezetépítő
szakirány) szakképzettség, főiskolai
szintű magasépítő üzemmérnöki,
építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, vagy
aki ezekkel egyenértékűnek elismert
szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr,
magasépítési vagy építés-kivitelezés
szakirányán szerzett szakképzettség,
építőmérnöki alapképzési szak, magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek
elismert
szakképzettséggel rendelkezik, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányán
szerzett szakképzettség, osztatlan
képzésben építész mesterképzési
szakon szerzett szakképzettség, vagy
aki ezekkel egyenértékűnek elismert
szakképzettséggel rendelkezik.

Előnyt jelent:
•
•
•
•
•

számítógépes felhasználói ismeretek,
közigazgatási szakmai gyakorlat,
közigazgatási szakvizsga,
„B” kategóriás vezetői engedély,
építésügyi vizsga

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• részletes szakmai önéletrajzot,
• a képesítést igazoló okiratok másolatait,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, vagy annak igényléséről
szóló igazolást, amely tanúsítja, hogy
pályázó nem áll a foglalkoztatás

gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

Esztergomot is
érinti a kerékpáros
maraton

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. április 26.
V4 elnevezéssel május közepén első ízA pályázat elbírálásának határideje: ben rendeznek olyan nemzetközi ke2013. május 6.
rékpárversenyt, amellyel a húszéves
múltra
visszatekintő
visegrádi
A pályázat benyújtásának
együttműködést népszerűsítik

módja:

Postai úton, a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási
Hivatalához, Horváth Szeder Gábor
hivatalvezető részére (2500 Esztergom,
Bottyán J. u. 3. szám) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: KE-01B/
VEZ/00071/2013., valamint a borítékot
„Építésfelügyeleti pályázat” megjelöléssel kell ellátni.

A pályázati eljárás:
A pályázatot a Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Vezetője,
valamint a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatalának vezetője bírálja el.
A munkakör határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony, amelyben 6
hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapításra
és a juttatásokra a Közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény és a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Személyügyi
Szabályzatában meghatározott juttatások rendelkezései az irányadók.
A pályázattal kapcsolatosan előzetesen
érdeklődni lehet Horváth Szeder Gábor
hivatalvezetőnél a hivatal@esztergom.
kemkh.gov.hu email címen.
Esztergom, 2013. március 27.
Horváth Szeder Gábor s.k.
Esztergomi Járási Hivatal
Hivatalvezető

A pályázat közzétételi helye:
www.kemkh.hu
www.kemek.hu
www.mmk.hu
www.szeretgom.hu

Radoslav
Sikorski
lengyel
külügyminisztertől származik az ötlet,
hogy ezzel a némileg szokatlan kezdeményezéssel népszerűsítsük a lengyel
visegrádi elnökséget. - jelentette ki a
nagykövet, majd felhívta a figyelmet arra,
hogy a kerékpárverseny befutójának
napján rendezik meg Krakkóban a
visegrádi négyek és a keleti partnerség
országai külügyminisztereinek tanácskozását.
Törzsök Zsolt, a Magyar Országúti
Kerékpáros Szakági Szövetség elnöke
a verseny technikai részleteiről számolt
be. Mint elmondta, a V4 kerékpáros
maraton résztvevői május 17-én 16
órakor indulnak Budapestről, a Westend
bevásárlóközpont elől.
A versenyzők Esztergomnál gurulnak át a határon, majd Szlovákián és
Csehországon keresztül másnap délután
érkeznek meg Krakkóba. Az indulókra
kemény feladat vár, hiszen az 533
kilométeres távot gyakorlatilag egyben
kell teljesíteniük. Ráadásul a hegyes
szakaszokkal tarkított út szlovákiai és
csehországi részét többnyire sötétben
kell majd megtenniük.
A szervezők összesen 300 résztvevőre,
inkább kihívást kedvelő amatőrökre,
mintsem profik indulására számítanak.
Ebből 120 helyet tartanak fenn a lengyel,
60-60-at a szlovák és magyar, 40-et a
cseh, és 20-at a keleti partnerországokból
érkező versenyzőknek. Törzsök Zsolt
tájékoztatása szerint a V4-re nem lesz
selejtező, de a technikai felszereltség,
valamint a versenyzők megfelelő
mentális
és
egészségi
állapota
feltételnek számít. Egyéni, valamint
csapatversenyt hirdetnek, utóbbira
legalább ötfős együttesek jelentkezését
várják. Itt feltétel, hogy legalább három
csapattagnak célba kell érnie. A verseny
összdíjazása 100 ezer euró.
Kiss Norbert, az eseményt támogató
Emberi Erőforrások Minisztériumának
(Emmi) ifjúságért és sportkapcsolatokért
felelős helyettes államtitkára arról
beszélt, hogy mivel a V4 kerékpáros
versenynek nemcsak sportos, hanem
kulturális, gazdasági és diplomáciai
vonatkozásai vannak.
MTI
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Harcművészetek a színen
I. Dorogi Budo Gála

Tallósi Károlyra
emlékezve

2013. április 12-én 15 órai kezdettel Dorog Város Egyesített
Sportintézménye szervezésében és a dorogi küzdősport
egyesületek közreműködésével kerül megrendezésre az I. 2013. április 4-én elhunyt volt kedves munkatársunk,
Dorogi Budo Gála a József Attila Művelődési Házban!
városunk egykori jegyzője Tallósi Károly.
A gálán látványos show elemekkel tarkított aikido, birkózás,
kempo, kick- box, kyokushin- karate, szumó bemutatót láthatnak az érdeklődők.
A belépés díjtalan!

Tallósi Károly 1951. február 14-én született Süttőn. A
székesfehérvári Jáki József Útépítési Technikumban 1969-ben
technikusi oklevelet szerzett. Érettségi után a székesfehérvári
Közúti Építő Vállalatnál kezdett dolgozni, ahol főművezetői
beosztásban látta el feladatát. 1974. december 5-től a Dorogi
Nagyközségi Tanácsnál helyezkedett el, mint műszaki előadó.
Munka mellett 1982-1986 között végezte el az Államigazgatási
Főiskolát, ahol igazgatás-szervezői oklevelet szerzett. Dorog
1984-ben történt várossá nyilvánításával a hivatali szervezet
is átalakult. Ezt követően Pénzügyi Osztály, Városfejlesztési
Csoportjában dolgozott főelőadóként. Újabb átszervezés
után a Városgazdálkodási és Fejlesztési Osztály Kommunális
Csoportvezetője és egyben osztályvezető helyettese lett. A Pécsi
Janus Pannonius Tudomány Egyetem Közgazdaságtudományi
Karának Terület és Településfejlesztési szakán folytatott
kiegészítő tanulmányokat, 1990. december 1-től - 1995. május
14-ig Dág-Úny község körjegyzőjévé lett kinevezve.
1995. május 15-től Dorog Város aljegyzőjeként, majd 1996.
október 1-től jegyzőként tevékenykedett, 2004. évben
címzetes főjegyzői címet adományoztak részére. 2011. július
1-én nyugállományba vonult.
Emlékét megőrizve búcsúzunk tőle.
Polgármesteri Hivatal munkatársai

Fergeteges ír tánc
show
Április 8-12. - Toborzó
Az áprilisi toborzón való részvételhez csak úszófelszerelésre és egy előzetes regisztrációra van szükség, amelyet
Molnár Juditnál (Tel: 06-30545-3909) lehet megtenni.
Egy biztos, kevés olyan
egyesület van a környéken,
amelyik ilyen neves edzőket
foglalkoztat.
A
gyerekek
sportágválasztásánál ezt is
érdemes figyelembe venni.

Ír sztepp tánc show április 20-án
szombaton, 18 órakor. A Catherine
Gallagher's Irish Dance Company
az ír sztepp tánc legkiválóbb
táncművészeiből álló társulat.
A gyönyörű fellépő ruhák, a
fergeteges ritmus és akár önálló
koncerttel is felérő, élő zenekaros
ír dallamok adnak kihagyhatatlan
kulturális élményt a nézőknek.
Jegyek 3900,- 4900,- és 5500,forintért kaphatók, foglalhatók a
művelődési ház telefonszámán.:
33/521-000.

A CIVILHETES következő száma 2013. április 23-án jelenik meg!
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Pályázati felhívás
A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány
(székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.) pályázatot hirdet
alapítványi támogatás elnyerésére.
A pályázatokat a Közalapítvány tevékenységi körébe eső célok
megvalósítása, így elsősorban Dorog város környezetvédelme,
valamint
az
ehhez
kapcsolódó
egészségmegőrző,
betegségmegelőző, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs,
nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő
tevékenység, természetvédelmi és állatvédelmi tevékenységek
tárgykörében lehet benyújtani. A Közalapítvány csak olyan
pályázatokat támogat, amelyekben a pályázók felkérik a
Közalapítványt az alábbi, helyi önkormányzati közfeladat vagy
annak elkülönülő részfeladata átvállalására:
a)
településfejlesztés előmozdítása, a településrendezés,
az épített és természeti környezet védelme,
b)
helyi közutak fenntartása és közterületek
tisztántartása,
c)
az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az
egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és
ifjúsági feladatokról való gondoskodás elősegítése;
d)
környezetvédelemhez kapcsolódó közművelődési
tevékenység támogatása; az egészséges életmód közösségi
feltételeinek elősegítése.
A közfeladatnak a Közalapítvány általi átvállalása Dorog
Város Önkormányzata döntése alapján, az Önkormányzat és
a Közalapítvány közötti külön megállapodással történik. A
megállapodás alapján a pályázati cél megvalósítását közvetlenül
a Közalapítvány finanszírozza. A közvetlen finanszírozás azt
jelenti, hogy a Közalapítvány az alapítványi támogatást nem
a pályázónak, mint kezdeményezőnek vagy szervezőnek fizeti
ki, hanem mindig közvetlenül a pályázati cél megvalósítását
végző személyeknek vagy szervezeteknek (vállalkozóknak,
megbízottaknak) utalja át, az általuk a Közalapítvány, mint
megrendelő felé benyújtott és a Közalapítvány által elfogadott
számlák alapján.

A Közalapítvány csak olyan pályázatok támogatásáról tud
dönteni, amely pályázatok önkormányzati közfeladat ellátására
irányuló célját Dorog Város Önkormányzata előzetesen
megerősíti és hozzájárul a közfeladat átvállalásához. A
pályázatokat formanyomtatványon kell benyújtani egy eredeti
és egy egyszerű másolati példányban, mely irat a www.dorog.
hu internetes honlapról letölthető a „Támogatási kérelem"
formanyomtatványon.
A kitöltött kérelmet Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő
Közalapítványhoz 2510 Dorog, Bécsi út 71. kell
benyújtani, zárt borítékban, a borítékon a „Pályázat a Dorogi
Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítványhoz" megjelölés
feltüntetésével. A pályázathoz mellékelni kell a pályázati cél
- költségvetést is tartalmazó - részletes leírását. A pályázati
költségvetésben pontosan meg kell jelölni a pályázati
cél megvalósításához szükséges vállalkozási és hasonló
szerződéseket/
szerződéstervezeteket,
amelyekben
a
Közalapítvány megrendelőként való részvételét a pályázó kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31.
A pályázat benyújtása önmagában nem keletkeztet jogot
az önkormányzati közfeladat ellátására és az ezzel kapcsolatban
felmerült bármilyen kiadások megtérítésének az igénylésére. Az
Önkor¬mányzat fenntartja magának a kizárólagos jogot annak
eldöntésére, hogy a pályázat az önkor¬mányzati közfeladatok
körébe eső tevékenységre vonatkozik-e, és ha igen, úgy az
Önkormányzat támogatja-e a közfeladatnak a Közalapítvány
által történő átvállalását. A Közalapítvány fenntartja magának
a jogot arra, hogy legjobb belátása szerint önállóan döntsön
a közfeladat átvállalásáról. A Közalapítvány és a Pályázat
elbírálásában közreműködő Önkormányzat a pályázattal
kapcso¬latos döntését vagy döntésének hiányát nem köteles
megindokolni.
2013. március 28.
Dorogi Égetőmű
Környezetfejlesztő Közalapítvány

Megyei sikerek a zeneiskolából
Minden évben megrendezik a megyei kamarazenefesztivált megyénkben. Az idei tanévben Esztergom
adott otthont a nívós zenei találkozónak. A patinás Szent
Adalbert Konferenciaközpont volt a jeles esemény méltó
színhelye.
Nyolc zeneiskola diákjai mutatták be szakmai felkészültségüket.
- A zsűri elnöke Esztó Zsuzsanna zongoraművész, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott docense volt.
Iskolánkból az Esterházy Pál: Nil canitur iucundus c. művel
fellépő kamaracsoportot emelte ki a zsűri, jutalmat kaptak.
A kamaracsoport tagjai: Bégány Csenge (ének), Csipke
Ágnes (furulya), Partos Dorka (furulya), Sziklai Réka (hegedű),
Novák Boglárka (hegedű), Földi Dorottya (gordonka) és Tiba
Bernadett (zongora) voltak. Felkészítő tanáraik: Farkas RoseMarie, Kolozsvári Barnabásné, Lőrinczné Csizmadia Katalin és
Gerstner Bálintné voltak.

gondoskodott, amíg a zsűri meghozta döntését. A fellépő
gyerekek az esztergomi bazilikát tekinthették meg
idegenvezetővel, majd Baróti István orgonaművész ismertetőt
tartott a bazilika orgonájáról. Megcsodálhatták a gyönyörű
hangszert közelről is a zeneiskolások és elbűvölve hallgathatták
A kamaracsoportokból néhány kimagasló egyéni teljesítményt a művész játékát.
is jutalmazott a zsűri. Iskolánkból Faragó Dóra - aki énekelt és
csembalón is közreműködött a Bach műben - kapott egyéni Az egész napos program tartalmas, szép és eredményes volt a
kamaracsoportok, tanárok és érdeklődők számára is.
díjat. (Tanára:Farkas Rose-Marie).
Az Esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola kiváló programról

A fotót Thaler Tamás készítette.
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Esztergom fürdőkultúrája
Esztergom területén, a feltárt régészeti
leletek tanúsága szerint, kelták és
rómaiak is laktak. Ismerve a római kor
magas színvonalú fürdőkultúráját, bizonyos, hogy a Szent Tamás hegy
lábánál fakadó melegvizű forrásokat
már ők is használták fürdőzésre. Az e
forrásokból táplálkozó Hévíz tó már
a középkorban létezett, a körülötte
kialakult település az úgynevezett
Hévíz (latinul: Aque Calidal) vagy
szláv nyelven Toplicsa, Tapolca
1201-ig királyi birtok volt. Az 1100as évek végén, III. Béla felesége,
Antiociai Chatillon Anna épített itt
fürdőt /balnea communia/. 1238-as
feljegyzések pedig már mint magyarországi közfürdőként emlegetik az
esztergomit. A középkorban folyamatosan működött Esztergomban melegvizes fürdő, mely túlélte a tatárdúlást,
a törökök hódoltsága alatt pedig
továbbfejlődött kultúrája.
1201-ben Imre király az esztergomi
káptalannak adományozta a tavat és a
környező települést. Az első esztergomi,
és feltehetőleg magyarországi közfürdőt
IV. Béla király a Keresztes lovagok
esztergomi házának adományozta 1238ban, akik Szent Erzsébetről elnevezett
kórházat építettek, s a fürdő vizét gyógyításra is használták. A XIII. szzázad
végén az esztergomi káptalan malmokat
működtetett, s fürdőiről is említés
történik.
1543-ban a törökök elfoglalták
Esztergomot, az érsekség és a káptalan
elhagyta a várost. A Hévíz-tó és a
környéke is a törökök fennhatósága
alá került. A tó dél-keleti malmát
lőpormalommá alakították át, s erőddel
védték, Sibmacher 1595-ös Esztergommetszetéről ismerjük a malom első
ábrázolását. A törökök a tó észak-nyugati
végénél álló nyolcszögletű kőből épített
fürdőmedencét is használták, valamint
díszes magánfürdőket is építettek. A
Vízivárosban a városfalon belül Szép
(Güzeldzse) Rusztem budai pasa fürdőt
építtetett az 1559-1563-as évek között.
A fürdő kétkupolás díszes épület
volt, fürdőmedencéje kőlapborítású,
az udvarát vörös márványlapokkal
díszítették, s egy kőből faragott szökőkút
is állt ott. Az 1594-95-ös várvisszavételi
ostromban megsérült a fürdő, és nem
épült újra, helyén lakóházat építettek
Az úgynevezett Kis fürdő túlélte a török
uralmat. Erről Evlia Cselebi török utazó
1663-ban a következőket írta:
8. oldal

„… a Budai kapu előtt egy kis erőd van,
mely, miként Kanizsa vár tömésfala, tizenöt
lépés vastag tömésfából áll. Ezen a falon
belül az ároknál egy kis kupolás meleg
fürdő van. Az idegenek és a szolgaféle
népek ebbe a meleg fürdőbe járnak…”
1683-tól a terület ismét a káptalané
lett. Gróf Sándor Antal királyi kamarás
1792-ben megvette a területet, a tó
nyugati részét feltöltette, és a források
vizét medencébe vezette, amely fölé
fürdő-házat építtetett, a földszinten
malmot üzemeltetett.
Újabb nagy fejlődési lendületet
aztán az 1800-as években vett a fürdő
és fürdőkultúra a városban. Horváth
István, a Balassa Múzeum igazgatója
kutatásában említi, hogy az 1840-es
években
nagyszabású
építkezésbe
kezdett itt az esztergomi főkáptalan,
a mocsaras, nádas, hínáros Hévíz-tó
medrét ugyanis feltöltette, egy 473 méter
hosszúságú föld alatti alagútrendszeren
elvezette a régi tómeder forrásainak
összegyűjtött vizét, amit a kialakított
strandmedencébe
eresztettek.
Az
egykori mederben, 1600 vörösfenyő
cölöpre Gramling Ignác és Zofahl Lőrinc
tervei alapján megépült a klasszicista
stílusú
Fürdő
Szálloda,
melynek
vendégeit éppúgy várta az új fürdő, mint
a helyieket. A Fürdő Szálló az esztergomi
társas élet központja is lett. Itt rendezték
a nagyobb vármegyei és farsangi bálokat,
s mindjárt az első években országos
nagyságok is megfordultak falai között.
1848. szeptember 5-én Döblingbe menet
itt szállt meg egy estére Széchenyi István,
október 18-án Kossuth Lajos töltötte
itt az éjszakát, mielőtt hajóval toborzó
körrútjára indult. 1856. augusztus 31én Liszt Ferenc volt a szálló vendége
a bazilika felszentelésének napján, az
Esztergomi mise bemutatása után.
1885-ben egy újabb fürdőt nyitott
meg Eckstein Mór vállalkozó a káptalani
malom mellett, amely egy nagyobb,
egy kisebb társas fürdőt és három
magánfürdőt foglalt magában. 1894ben aztán az Esztergomi Takarékpénztár
vette meg a fürdőt, és egy korszerűbb
uszodát létesítettek, amely 1899-ben
nyitott meg. Ezt követően 1907-ben
kezdődött a Szent István Kút fúrása, a
munkák során Zsigmondi Béla, artézi
kútfúró 140 méterig jutott, majd 1909ben nagyszabású munka keretében,
a
melegvíz-források
feltárásáért
mélyítették a fúrásokat. A fúrást a Raky
német cég végezte, amely 323,5 méter
mélyre mélyítette a kutat. A fúrás 1910.
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augusztus 4-én fejeződött be, a kútból
pedig 29,6 Celsius-fokos vizet nyertek.
Erre Váczy-Hübschl Kálmán tervei alapján
építették meg a fedett uszodát, amelyet
aztán 1912. április 18-án adtak át.
Az I. világháború megakasztotta
a fejlődést, amely 1924-től azonban
újabb lendületet vett. Akkor ugyanis az
Esztergomi Takarékpénztár beruházásában a Fürdő Szálloda és a fürdő is
bővült. Ennek köszönhetően 1927-ben
megépült a 25 méter széles, 50 méter
hosszú nagymedence, amely országos
versenyek rendezésére is alkalmas volt,
de hamarosan elkészült a kabinsor és egy
különálló női fürdőmedence is a fedett
uszoda mellett. A fejlesztés Blesz Ferenc
kincstári főtanácsos és Rudolf István
takarékpénztári vezérigazgató nevéhez
fűződik. A fürdőben 1928. július 8-án már
le is zajlott az első esztergomi Országos
Úszóverseny Bárány István olimpikon
részvételével.
Az 1944-ig, a fűthető férfiuszoda
átadásáig tartó, újabb fejlődést a II.
világháború ismét megakasztotta, a
nagy tervek ráadásul a háború után már
nem valósultak meg. Az államosítást
követően 1954-től az esztergomi Városi
Víz- és Csatornamű feladata volt a fürdő
gondozása, a vállalat pedig csupán
kisebb javításokat végzett egészen a 80as évekig. Az 1980-as évek közepén aztán
ismét felvetődött egy új, modern fedett
uszoda építése, ez azonban végül csak
terv maradt. Be kellett érnie a városnak
azzal, hogy a strand medencéjét
felújították, ami ennek köszönhetően
1989 júliusára feszített víztükrű lett.
Azóta a fürdő a 20. század elején
szecessziós stílusban megálmodott
fedett medencéjével együtt 2006-ban
műemlékké vált Szent István Ártézi
Fürdőegyüttes néven.

Esztergom vízbázisa
Esztergom melegforrásai, keletkezésük
révén szorosan összefüggnek a táj geológiai felépítésével. A Szent Tamás –
hegy és a Várhegy lábainál, két kőzet
törésvonalán, ősidők óta természetes
meleg források törtek fel. A Várhegy a
Dunántúli Középhegység tagja, magja a
felső triászi tengerből lerakódott dolomit.
A Vaskapu – hegy középső miocénkori
vulkáni hegysor nyugati határtagja,
kőzete andezitbreccsa; ezeket közelíti
meg a Kisalföld keletre nyúlt pleisztocén
laza üledékekből felépült síksága. A
Várhegy meredek oldalainak elszigetelt
állása a törések következménye.

A város területén 14 meleg, illetve
langyos forrás feltörése vehető számba.
Ezenkívül mesterséges víz a Szent István
artézi kút. A források három fő helyen
csoportosultak: 1. A Szent Tamás – hegy
DNy-i lábánál, 2. A Várhegy D-i, és 3. A
Várhegy É-i lábánál. A legbővebb vizű
források a Szent Tamás – hegy alatt, a
mai Fürdőszálló és strandfürdő helyén,
egykor meleg vizű tóvá szélesültek. Ez
a soha be nem fagyó vízterület a „Hévízmocsár”, melyet ló úsztatásra használtak.
A források a következők: Mala-forrás,
Mosó-forrás, a kőfürdő forrásai és a
szökevényforrások. Az említett Szent
István-kút a fürdő területén van, s vize
ott is kerül felhasználásra. A Malaforráscsoport a térszín alatt átlag 3 – 4
m mélyen fakad, egy téglával kifalazott
folyosórendszer fenekén. Ez a rendszer,
több ágra oszolva, 473 m hosszban
halad és benyúlik a Szent Tamás-hegy
alá. A folyosórendszerben összegyűlő
víz két irányban ereszthető le: egyfelől
a Strandfürdő medencéjébe, másfelől
egy zsilipen keresztül a Dunába. A Mosóforrás a fürdő területén kívül fekszik, s
nem használják, a szökevényforrások
pedig – több forrás pontosan meg nem
határozott helyen – a Kis Duna jobb
partján szivárognak elő.
Az esztergomi melegforrások hőfoka,
vízhozama állandónak mondható. A
víz 29 C° hőfoka télen illetve magas
vízálláskor sem ingadozik bizonyítva azt,
hogy a nagy mélységből ered, s hogy
a Duna vizével illetve talajvízzel nem
keveredik.

Esztergom forrásainak
vegyelemzése:
1907-ben Blesz Ferenc takarékpénztári
igazgató az esztergomi Takarékpénztár
tulajdonát képező fürdő telepet
gyógyfürdővé alakítás céljából, Dr.
Hankó Vilmos vegyészt kérte fel
vegyelemzésére, mely elemzések szerint
a Szt. István artézi főforrás vize tiszta
hévvizek – akrothermák – közé sorolható.
Vizsgálata szerint 1000 gramm vízben:
I.elektropositív ionok

II.Az ionok sókká
alakítva

Calcium-ion 0.0964 gr

Calc.hydrocarbonat
0.2948 gr

Magnesium-ion 0.0423 „

Magn.hydrocarbonat
0.2445 „

Natrium-ion 0.0097 „

Calciumsulfat
0.0803 „

Vas-ion 0.0042 „

Chlornatrium 0.0246 „

Kalium-ion 0.0034 „

Aluminiumsulfat 0.0164 „

Aluminium-ion 0.0026 „

Vashydrocarbonat
0.0133 „

Lithium-ion 0.0001 „

Chlormagnesium 0.0085 „

Mangan-ion 0.0005 „

Kaliumsulfat 0.0073 „

elektronegatív ionok

Manganhydrocarbonat
0.0016 „

Hydrocarbonat-ion
0.4373 „

Lithiumhydrocarbonát
0.0009 „

Sulfat-ion 0.0744 „

Kovasav (meta) 0.0423

Chlor-ion 0.0213 „

Szabad Széndioxid .1991 „

Kovasav (meta) 0.423 „
Szabad széndioxid
0.1991 „

Az esztergomi hévvizek összetétele
és hőmérséklete alapján leginkább
Bodendorf, Budenwelier, Johannesbad,
Landeck, Neuhauss, Römerbad, Schlangenbad, Tobelbad, Warmbad, Wildbad,
és Wolkemnstein híres fürdőhelyek
hasonló természetű vizeivel azonos
gyógyhatásúak.
A Földtani Intézet igazgatója, Lóczy
Lajos szakértői véleménye szerint a vasaskénes-magnéziumos víz bizonyítottan 1912-ben nyitotta meg kapuit az ország
gyógyhatású és a budai Császárfürdővel első fedett uszodája Esztergomban, a
azonos értékű.
modern technikával megalkotott, impozáns fürdőtelep nemcsak a városi köA fürdőváros hanyatlása
zönségnek, hanem az ország minden
Esztergom egy páratlan fürdőkultúra vidékéről, s főként a fővárosból érhagyományait veszítette el az 1960- kezett vendégeknek is felkeltette az
as években megkezdődött intenzív érdeklődését. Ez a kis 20 méteres medorogi szénbányászat következtében. dence napjainkra korszerűtlenné vált, a
A nagyvonalú, túlerőltetett bányászat téli hónapokban már a város és környéke
révén évenként 54 millió köbméter igényeit nem tudta kielégíteni, főként
bányavizet emeltek ki, az eredménye a csekély befogadó képessége miatt. A
karsztvízszint jelentős csökkenése lett, városvezetés a fürdőigazgató javaslatára
az esztergomi 29 fokos víz hűlni kezdett, 2000 végén úgy döntött, hogy mobil
majd a 80-as években már alig érte el a szerkezettel fedi le az 50 méteres
23 fokot. A bányászat megszűnésével a medencét a téli hónapokra. A beruházás
karsztvíz-szint emelkedni kezdett, ma 52 millió forintból valósult meg. Ennek
már a víz hőmérséklete 27-27,5 fokos, hatására a strand forgalma ötszörösére
mely remélhetőleg eléri a 28 fokot, ami nőtt az elmúlt években. Lehetőség nyílt
a termálvíz kategória alsó határát jelenti. újabb sportszakosztályok létrejöttére, és
A fürdő ügye tovább romlott, amikor a fürdővendégek így tágabb nyitvatartási
1965-ben mintegy 45 tonna betonnal időben és kényelmesebb, korszerűbb
fojtották el a női uszodát tápláló forrást, körülmények között kapcsolódhatnak
ezt akkor mérnöki bravúrként emlegették. ki. A „Buborék” építésével egy időben
Az egész országra jellemzően, egy-két sor került a régi kazánház helyén egy új
kivételtől eltekintve nem fordítottak öltöző és kiszolgáló terület megépítésére,
figyelmet a fürdőkultúra által teremtett ahol zuhanyzók, szauna, masszázs várja a
értékekre. Gondatlanság miatt a még vendégeket.
A strandfürdőt 1927-ben adták át
meglévő és működő fürdőinkben is
és
ezzel
Esztergom országosan elismert
helyreállhatatlan károk keletkeztek. 1986.
és
kedvelt
fürdőzőhelyé vált. Így
tavaszán a mérhetetlenül elhanyagolt
állapotban levő gőzfürdőt be kellett emlékezik Babits Mihály egyik írásában
zárni, s a fürdőszállóra is hasonló sors az esztergomi strandról: „De itt az
várt. A mai napi nem történt fejlesztés az idegenforgalom! - bíztatnak vendégeim,
a magyar Firenze plakátjaira mutatva,
életveszélyes épületen.
Mindezek tudtában felmerül a melyek ugyan nem annyira a művészettel
kérdés, hogy nem a régi értékeit csábítanak, mint a sporttal és stranddal.”
A fürdő előnyei, közé tartozik a
kellett-e volna először rendbe tennie a
belvárosi
elhelyezkedése, melyet „Zöld
városnak, és csak utána kezdeni egy új
szigetként” lehet jellemezni a történelmi
fürdő építésébe?
belvárosban. A medencéből jól látható
Az esztergomi Szent István
a Bazilika kupolája, a vár és a Pilis lankái.
Magát a strandmedencét 1990-ben
Strandfürdő
korszerűsítették jelenlegi állapotára.
9. oldal
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Fidesz 25: egy párt leválthatatlan
vezetővel
választást, amelyet egyértelműen meg kellett volna nyerniük.
2006-ban pedig egy a saját bevallása szerint is a kormányzást
csak mímelő MSZP-től szenvedtek el megszégyenítő és még
egy évvel korábban is elképzelhetetlennek tűnő vereséget.
Eközben pedig senkinek nem lehetett kétsége afelől, hogy
a Fidesz stratégiáját és lépéseit Orbán Viktor határozza meg:
ha úgy tetszik, ő vezette három meglepetésszerű vereségbe
pártját. Ennek ellenére ő maradhatott a Fidesz első embere.

A vezető és a vezetettek
E sajátos helyzet kialakulásához legalább két szereplőre
biztosan szükség volt: a vezetőre és a vezetettekre.
Orbán három meglepetésszerű vereségbe vezette pártját,
mégis a Fidesz első embere maradhatott. Két évtizede
elhiteti szélesebb környezetével saját vezetésének nagy
ígéretét, miközben mindabból rettentően keveset volt
képes megvalósítani. (fotó: hír24.hu)
A Fidesz negyedszázados születésnapját értékelő írások
tömege elsiklott a pártot meghatározó legfontosabb jelenség
felett. Annyira természetesnek vesszük már, hogy fel sem
tűnik: csaknem húsz éven át és három nagy választási vereség
ellenére változatlanul ugyanaz az ember volt a párt vezetője. És
még marad is egy darabig.

Három vereségbe vitte bele a pártot

Vegyük először a vezetőt: Orbán Viktorról azt szokás írni,
hogy nagyon tehetséges, és a Véleményvezér számára
megdöbbentő módon ezt az idén ötven éves embert még
ma is sokan így jellemzik. Ez azért meglepő, mert a tehetség
szó a potenciált, a lehetőséget jelzi, miközben egy immáron
húsz éve pozícióban lévő politikus esetében sokkal inkább
a megvalósult művekről, a teljesítményről kellene beszélni.
Szerintünk ez az ellentmondás az Orbán Viktor-jelenség egyik,
talán legnagyobb talánya. A Fidesz elnöke ugyanis két évtizede
elhiteti, elfogadtatja szélesebb környezetével saját vezetésének
nagy ígéretét, miközben mindabból rettentően keveset volt
képes megvalósítani.
De a két évtizedes uralomhoz nem csak egy előadó kellett,
hanem egy közönség is. Egy olyan közönség, amelyik
alapvetően hinni akar Orbán Viktornak. Hinni akar, mert az
általa kínált világértelmezés magyarázatot ad nem csak Orbán
Viktor, de az őt vezetői pozícióban tartók kudarcaira is. És
persze nem mehetünk el amellett sem, hogy közben a pártból
és környékéről szisztematikusan távoztak vagy eltávolították
azokat, akik nem voltak vevők erre a nagy közös önfelmentésre.

Az 1988-ban alapított Fideszt 1993 óta irányítja pártelnök. Ezt
a tisztséget pedig a 2000 és 2003 közötti időszak kivételével
mindig Orbán Viktor töltötte be. Ráadásul ezen három évből
kettőben kormányfő volt, és mint ilyen, gyakorlatilag ő
vezette a magyar jobboldalt és vele együtt a Fideszt is. Azt
mondhatnánk, hogy igazából csak a 2002 és 2003 közötti egy
év volt az az időszak, amikor nem Orbán Viktor volt a Fidesz Fidesz=Orbán Viktor
egyes számú embere – ráadásul ezen rövid intermezzo alatt
Áder János is csak mint ügyvezető elnök állt a párt élén.
Ha valaki megkérdezné a Fideszen belül, hogy ki akar Orbán
Viktor utóda lenni, valószínűleg senki sem tenné fel a kezét.
Orbán Viktor „természetes" pártvezetői szerepét annyira Mert bár a Fidesz – mint minden politikai párt – tele van
magától értetődőnek veszi mindenki, hogy szinte már fel sem rendkívül ambiciózus és magabiztos politikusokkal, náluk jó
tűnik, mennyire abnormális a jelenség. 1993 és 2013 között esetben is udvariatlan dolog a pártelnöki pozícióra bárki mást
ugyanis a Fidesz három nagy választási vereségbe is beleszaladt. elképzelni, mint Orbán Viktort. Nélküle ugyanis nem is lenne
1994-ben az egy évvel korábbi megkérdőjelezhetetlen értelmezhető a Fidesz.
ellenzéki vezetői pozícióból törpepárttá zsugorodtak. 2002ben aztán a választások előtt egy héttel még meglévő stabil
http://velemenyvezer.blog.hu/
előnyüket könnyelműsködtek el, és buktak el egy olyan

Polisztirol fehér táblák!
Műszaki bizományi adás vétel felirattal,táblák méretei 5 mm
vastag:1 m x 210 cm/1 db, 90 cm x 180 cm /1 db, 90 cm x 220
cm 2 db!
Telefon: 0670/250-2033, 0633/402-770
10. oldal
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Hihetetlen, de itt tartunk még 2013-ban is
Szokatlanul korán, már egy évvel előbb elkezdődött a A helyzetet súlyosbítja, hogy amilyen az adjonisten, olyan a
2014-es választási kampány, de sajnos a hangvételben fogadjisten is.
semmi előrelépés nem történt.
Porig lehetett volna alázni Bajnait a KSH-táblázattal, és a
Bajnaiék egy héttel ezelőtt előálltak egy faék-egyszerűségű belőle készült MTI-fotóval, csak annyit kellett volna aláírnia a
képpel, ami azt ábrázolja, hogy Gordon idejében 265 forint Fidesznek, hogy "Bajnai hazudik", oszt csókolom. Ugyanis 2009volt egy euró, most meg 304, az összehasonlítás alatt pedig a ben nem 28, hanem 31 forintba került egy tojás.
nagybetűs felirat: "a többi csak duma". Vasárnap előrukkoltak
ennek - gondolom a húsvét kedvéért aktualizált - tojásos Na de minek az ész, az érvek, pláne együtt a kettő egy
verziójával, ami annyira röhejes, hogy azonnal mém lett belőle, kampány kapcsán, mikor Magyarországon köztudottan a
különböző mutációi azóta ellepték az internetet.
legtöbb embernek érzelmi kérdés a választás; ráadásul van egy
bejáratott, a szavazótáborba kellően belesulykolt jollyjoker,
ami mindig, mindennel kapcsolatban elegendő számukra?
Szóval a Fidelitas inkább ezzel a válasszal rukkolt ki:

Tehát Gordon, aki 2009-ben is szakértői, nempolitikus
miniszterelnöknek lett beállítva, és most is változást hozó
igazságosztóként promózza magát, csak nem bírta megállni,
hogy a legegyszerűbb taktikához nyúljon, és a kádárjánosi
reflexekre építő kampányba kezdjen. 1 darab tojás! Brutál!
Tehát bármennyire is hihetetlen, de itt tartunk 2013-ban is.
Ennyit tudnak mondani.
Választási kampány = populizmus + hazugság + idiótaság.
Mindenütt.
http://vastagbor.blog.hu/

grafika print dekor
06 20 9387 659

studtzaszlo@gmail.com
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SILENTIUM EST NEFAS
A hallgatás bűn…

Ezért a sorsformálásra is szervezetek jöttek létre, melyek egy
központi alapból képezik át az embert klónná, mely elveti a
gondolkodás legalapvetőbb elemét, a helyzetfelismerést. A
fogalom, amit eddig kultúrának neveztünk és populációnként
alakult ki, kapott egyedi ízt, most ellenségessé vált. Egy olyan
uniformizált kultúra van kialakulóban, mely a klónok számára
készült és nem a helyzetfelismerést, épülést szolgálja, hanem a
további destrukciót, agyrombolást.

Szenegál függetlenségét ünnepeltük. Felkértek, mondjak
beszédet. Elhangzott egy mondat: az egész világ Afrikát
akarja, de feketék nélkül. A jelenlevők kitörő örömmel
értettek egyet. Együtt élve velük a fekete kontinensen az
ember szeme megnyílik és élesebben látja, honnan érkezik
a baj.
Kora hajnal lehetett, amikor hazamentem. A nyugati aluljárója
megtelt hajléktalanokkal. A látvány elborzasztott. Nem kell
Afrikába menni ahhoz, hogy a nyomort közelről megízleljük,
bár itt, a kulturált Európában a törvényt is bevetik, hogy
ezt elszigeteljék a kényes ízlésű polgárok világától. Pedig
közülük is napról napra több morzsolódik le és sorolódik át
az aluljárók világába… Egy féllábú hajléktalan felfigyelt rám
és tolókocsijával megindult felém…Lenne pár forintja, Uram?
Nem, most ittam el az utolsó filléremet is, válaszoltam. Jó a
szöveg, mondta a csöves és nevetett.. Nevetése sok mindent
sugárzott…

7 milliárd emberi sors vár felső szintű döntésre
Ők mind egyedi esetek, saját élettel, történettel, mégis sorsuk
tömegesen intéződik, akár a vágóhídra induló marhavagonok
utasai.
Valaha az egyénnek több beleszólása lehetett saját
élete intézésébe. Faluközösségek, nemzetségek, törzsek
összeálltak, megtermelték saját élelmiszereiket, előállították
energiaforrásaikat, tüzelőiket, saját vízkészleteiket itták,
gondoskodtak annak állagáról és saját fizetőeszközeiket
használták, ami csupán segédeszköz volt ahhoz, hogy
megtermelt javaikat a piacon kicseréljék..
Ez mind átalakult. A nemzetek kezében nincs meg a
termelőeszköz, mellyel saját javaikat előállítanák, energia
és vízellátásuk központi hálózatból történik, fizetőeszközeik
pedig tőlük távol, egy központi pénzforgalomban áramolnak
úgy, hogy nem ők rendelkeznek felette. Ha pedig nem ők
rendelkeznek saját forrásaikkal, minden csupán egy központi
csap zárásával és nyitásával működik, akkor megszűnt a
lehetősége annak, hogy az emberek saját sorsukat formálják.

12. oldal

A ma lázadása nem az, hogy az ember csapatokat verbuvál és
harcra hív. Ugyanis a mai harcoknak is központi koreográfiája
van. Az azokban résztvevő minden félnek meghatározott
szerepet osztottak le. E harcokból ki van rekesztve minden elme,
aki a helyzetet felismeri, elemzi és kikiáltaná: hé, álljatok meg!
Itt minden művi, ne higgyetek még annak sem, aki nevetekben
szól! A ma harcaiban a félelmet okozó és az azt eloszlató,
megváltó kéz nem különbözik! Ugyanaz a kéz gerjeszt terrort
a földön és amely erre a klónoknak saját pénzükön megoldást
kínál… Aki pedig a folyamatokat felismeri, az a valós ellenség,
kire elhallgattatás, szilencium vár.

Semmibe vétel
Ez a mai kor legnagyobb büntetése. Semmibe veszik 7 milliárd
ember, egyén életét, kiknek sorsát központokba kábelezték
be, majd csapok nyitogatásával és zárásával juttatják őket
rabszolgasorsba. Büntetés alatt állnak, mintha ők lennének
saját sorsuk felelősei! Valamint semmibe veszik azokat, akik
erről szólnak. Ők nem kaphatnak publicitást. Csak olyan primitív
elmék jelenhetnek meg a színen, akik a valós problémák
láttatása helyett művi ellentétekre terelik a szót. Akik képesek
a problémák gyökerét az együtt élő népcsoportokra vetíteni.
Akik úgy értékelik, hogy a flamandok és vallonok, a tutsik és
hutuk, a magyarok és zsidók, vagy cigányok közt húzódik a
problémák gyökere! Szükség van ezekre a primitív elmékre.
Ők is a szerkesztett játszma részei, akik el tudják terelni a
központokról a gyanút.

Új Biblia, új vallás fogalmazódik
Ebben az ellenségkép már nem a Sátán. Ő nem is lehet, hiszen ő
az új mű szerkesztője. Az ellenség mi vagyunk ebben, emberek,
akik tudatunktól meg vagyunk fosztva és saját magunkról is
azt hisszük el, amit egy külső forrás állít rólunk. A hit alapja
a vakság, nem a tudós elemzés. Ezért az új kultúra szerepe
a vakítás, hogy új hit alakulhasson. A vak klónok pedig az új
írásban rögzített táncrend szerint sorakoznak fel. Már nem az
Isten által elrendelt, hanem a ma Sátánja által megszerkesztett
apokalipszisre várnak. Hiába az Ószövetség, Újszövetség, Korán
és más Írás. Ma a hit központjainak tekintett Vatikán, Szaúd
Arábia, Tibet és a többi, egy új zenére ropja táncát. Nem a
Sátánt kell hibáztatni, ő csupán teszi dolgát..

A vakítás minden korban működött...
A klónokkal el kellet hitetni, hogy nem az a világ, amit látnak,
hanem amit mondanak nekik. Ezt a szerepet koronként más
és más szent könyvekkel, regékkel, genezisekkel, eposzokkal,
tradíciókkal játszották el. Nemrég még a könyvek, médiumok,
ma pedig egyértelműen a virtuális köd mondják meg a tutit.
Hiába nyitott szem, hiába objektív helyszíni tudósítás, ha az
nem vág össze a virtuális tér adataival.. Új Isten született…
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Valaha Isten Egy volt és a Sátán megoszlott az emberi
bűnökben. Ma a Sátán egységesült és Isten darabolódott fel
az emberi lélekben. Ezt a célt kiválóan elérték egyházaink.
Pár gyermek szexuális zaklatása, valamint Allah nevében
az emberiség kulturális örökségeinek lerombolása közben
sikerült asszisztálni a 7 milliárd emberi sors válságba jutásához.
Nem hiszem, hogy a szamárháton közlekedő Krisztus, vagy az
árvaként felcseperedett Mohamed így gondolta volna!
Farizeus térdepelés, leborulás, imák, fohászok, míg gyermekeink
asztalára nem jut kenyér. Betegségek, háborúk tizedelik a
világot, szegénység tombol járványszerűen közöttünk…Mit
érnek ezek az imák? Távolról szemlélődés, hallgatás… Sehol egy
dokumentum, egy tényfeltáró bejelentés. A hermelinpalástos,
vagy turbános orgiák előbbre valók!
Amióta az emberré válás útnak indult, az evolúciós szabályok

módosultak, mert Isten segítségével a morál is bekerült a
törzsfejlődés motivációi közé. Most, hogy Isten kikerült a
rendszerből, az emberiségre újból az állatvilágra jellemző
szelekciós tényezők hatnak. Nem az asszisztáló egyházaktól
kell várni, hogy Isten visszakerüljön, hanem az embernek
önmaguktól...
A metró bejáratához értem, zsebemet megtapintottam
és találtam egy százforintos érmét…Visszakanyarodtam a
tolókocsis hajléktalanhoz…Itt van, mondtam, ez maradt a ma
estéből…De ígérje meg, hogy nem issza el, nehogy úgy járjon,
mint én…Hogy innám el, felelte. Nem ihatok, hiszen kocsival
vagyok, mutatott a tolókocsira. A humor itt azt játszotta el, amit
Afrikában a zene…
dr. Mihálffy Balázs

Költségvetés

Az esztergomiak jelentős körében évekkel ezelőtt
elterjedt egy nézet: Esztergom a FIDESZ kísérleti terepe.
Őszintén szólva, amikor ezt először halottam csak amolyan
nagyravágyó gondolatnak tartottam, és persze egy királyváros akarjon mindig jelentős lenni legyintéssel intéztem el.
Utólag azonban be kell látnom tévedtem, de legalábbis valóban
vannak jelentős azonosságok az országban zajló történések és
Esztergom kicsit sem gondtalan hétköznapjai között. Mi is az
a költségvetés? Egy olyan dokumentum amiben rögzítik, hogy
az adott időszakban milyen célokra mennyit kívánnak költeni
és ehhez honnan rendelkeznek majd forrásokkal. Aki követi a
híradásokat az emlékszik rá, hogy Magyarország költségvetését
2012-ben 11-szer módosította az országgyűlés. Gondolom,
ehhez nem kell még közgáz-érettségi sem hogy belássuk
ez elég gáz, de legalábbis csekélyke előrelátást feltételez a
döntéseket meghozók részéről. Viszont az utolsó módosítások
legalább lehetővé tették a hiánycél teljesülését.
Egy város költségvetése meghatározza, hogy az ott lakók
az aktuális évben milyen körülmények között élhetik majd
lakásukból kilépve az életüket. Egy városban, mint a példabeli
esetben Esztergomban is városias körülményeket tételez fel az
ott élők többsége. Azt gondolja szolgáltatások járnak számára
ha már ezekért - közvetve legalábbis - ő is fizet hozzájárulást.
Esztergom méretéhez képest jelentős saját bevétellel bír már
jó egy évtizede –nagyobb részben - a Rubik Ernő Ipari Park
területén működő üzemek, valamint az egyéb a városban
működő vállalkozások és lakosok által fizetett adókból. Ez

az országosan is kiemelkedő nagyságrendű (és arányú) saját
adóbevétel önmagában is jelentős és jól tervezhető forrásként
alapot adott egy sor fejlesztésre és működtetésre a városlakók
érdekében. Azaz más hasonló településekhez képest egy
folyamatos plusz forrással lehetett számolni, ami forintosítva évi
2-3 milliárd forintnyi nagyságrend volt a 2000 és 2010 közötti
években. Vagyis nem tévedünk nagyot, ha azt gondoljuk,
hogy lefelé kerekítve mintegy 20 milliárd forint plusz forrás
állt rendelkezésre az esztergomi célok megvalósításához –
fenti 10 évben -. Amennyiben az aktuális bevételek kevésnek
bizonyulnának a reálisan tervezett kiadások fedezésére, akkor
hitel fölvételére is van mód az átmeneti vagy távlati célú
fejlesztések megvalósítására. Esztergom az évek többségében
élt is hitelfelvételi lehetőségekkel, aminek eredményeképpen
2010 végére mintegy 25 milliárd forintnyi élő hiteltartozása
volt a városnak. A költségvetés működési és felhalmozási
kiadásokat különböztet meg. A működési kiadások döntő
részét az állami normatíva fedezi – kétségtelenül minden évben
eltérő (többször csökkenő) mértékben, ezért ahol tehetik
ezt saját forrásból igyekeznek pótolni a feladat ellátása, vagy
magasabb szintű ellátása érdekében. A fejlesztések egy részére
lehet pályázni, ezekre ilyenkor 10-20% önerő biztosítására
lehet szükség, de a többit a támogató fizeti.
Fenti számok értelmezése után azt látjuk, hogy a sajátbevétel
és a hitelek összegéből 45 milliárd forint volt Esztergomban
az évezred első évtizedében arra, hogy lakosainak többlet
szolgáltatásokat nyújtson. Hogy ez mennyi pénz? Praktikusan
minden évben épülhetett volna egy-egy élményfürdő a
városban (tekintettel arra, hogy az akkori városvezetés mintegy
4 milliárd forintos bekerülésről beszélt). De 4,5 szer meg
lehetne a párkányi hidat is építeni, tekintettel arra, hogy anno
10 milliárd volt a két ország hozzájárulása az építéshez (csak
a rend kedvéért az összeg több mint 90%-át az Európai Unió
fizette). De 40 db Széchenyi tere is lehetne a városnak ebből az
összegből (ugyanis ennek felújítása több mint 1 milliárd volt,
döntően persze külső támogatásból). Vagy például 4 ezer db
átlag lakást is lehetett volna építeni 10 év alatt Esztergomban.
Igen kedves olvasó kb. ekkora összegről beszélgetünk, ami
10 alatt összességében Esztergom rendelkezésére állt. Persze
legyünk reálisak a város valóban költött és jó hogy költött
olyan működési kiadásokra, amik az ott élők minőségi ellátását
biztosították, de azok az összegek ezt a 45 milliárdos tételt csak
kisebb részben 10 max 20 százalékban csökkenthették, vagyis
több mint 30 Széchenyi térnek kellene lenni a kiályvárosban.
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DE, NINCS. Sőt mára már helyi járat közlekedés sincs, síkosságmentesítés is csak imitt-amott, hébe-(és pontosan hóba,
meg biztos nem). A jelentősebb forgalmat vivő utak állapota
gyalázatos, a járdák a város központi részein kacsaúsztatók,
a nagy parkoló sártenger. A közterületek seprés híján
koszlottak, a rothadt levelektől balesetveszélyesen csúszósak.
Évek óta mozdulatlan beton torzók, máladozó falú épületek
csúfítják a belváros minden pontját. Mióta az idegenforgalom
zászlóshajójára nem tud a város évi 2-300 millió semmivel
sem alátámasztható támogatást utalni az élményfürdő is
zárva (mint egy felöltöztetett torzó). Ha nincs elég saját
bevétele, akkor vállalkozhat is egy település. Esztergom ebben
biztos dobogós helyet érdemel ugyanis 15 kft-t alapított a
tárgyalt időszakban, melyek munkáját egy Zrt fogta össze,
ezek összesített évi átlagban egyetlen forint nyereséget sem
termeltek. Kétségtelen, hogy foglalkoztatást biztosítottak, de
félő hogy irreálisan magas költségek ellenében, miközben 100
milliós nagyságrendű adót nem fizettek be a költségvetésnek
és egy hatalmas jogi katyvaszt hagytak maguk után, amit majd
a városnak ezután kell milliókért elrendezni.

Hová lett 4 db párkányi híd, hová lett 3.000 lakás (a Labor MIM
lakótelep 300 lakás!).
Most újból költségvetést készít Esztergom a 2013-ast. Az utóbbi
2 évhez hasonló agonizáláshoz 600 milliónyi pénz hiányzik egy fél Széchenyi tér ára -, azzal együtt, hogy a jelentős saját
bevétel (Ipari Park) továbbra is adott.

Mi lett belőled Esztergom?! Ha tíz év
kísérletezgetése ide vezetett, akkor nem
volna-e célszerű egy gyökeres fordulat az ügyek
vitelében.
A minap „téltábornok” térdre kényszerítette kicsinyhazánk
némely régióját. Esztergom a vízlépcső beruházás elvetése
óta árvízvédelemi szempontból „dunatengernagy”-nak
kiszolgáltatott helyzetbe került. Az előző városvezetés amely praktikusan még jelenleg is dönt -, évről évre odázta a
problémával kapcsolatos döntést. A térség szerencséjére az
osztrák és a szlovák duzzasztóművek eddig ki egalizálták az
extra vízhozamokat, de természetesen semmi garancia nincs
arra, hogy egy esetleges „elhúzódó időtartamú magas víznek”
ellenállhatnak-e az esztergomi hiányos védművek. Figyelemre
méltó, hogy a döntőképes többség a jelen költségvetésben
sem tervezi a probléma kezelését.

A költségvetés egy reális vízió számokkal történő megrajzolása.
A 2010-es évre Esztergom éves gazdálkodásának főösszege
meghaladta 20 milliárd forintot. Jelenleg egy 7 milliárd körüli
számról folyik a huzavona. Vagyis ha a központosított (és ezáltal
a város költségvetéséből kivett) oktatást figyelembe vesszük
akkor felére csökkent a fő összeg. Mi lehetett az a torzító tényező
ami egy évtizeden keresztül ilyen magas összegű költségvetést Setét, de tényektől nem mentes gondolatait megosztotta
indokolt és aminek eredményeképpen 25 milliárd adósság Önnel:
keletkezett és nyomtalanul eltűnt 20 milliárd forintnyi többlet
donkihote’14. 2013. Húsvétján
saját jövedelem.

Sportos szedán a Suzukitól

A Suzuki nem aratott osztatlan sikert a Kizashival,
mely a japán gyártó első próbálkozását jelentette
a középkategóriás limuzinok szegmensében. Bár
összességében a nagy Suzuki nem sikerült rosszul, ára
viszont eltántoríthatta az érdeklődőket.
A Suzuki azonban úgy tűnik, nem hagyja veszni nagyautós
terveit: az áprilisi Sanghaji Autószalonon rántják majd le a
leplet új koncepciójukról, az Authenticsről. Az autóról sok
információt még nem szivárogtattak ki, a két teaser-fotó viszont
bizakodásra adhat okot.

hátsó lámpákat krómbetét köti össze, a két kipufogóvéget a
lökhárítóba integrálták.
Egyelőre nem tudni, hogy a Suzukinak milyen tervei vannak
a koncepcióval – egyes források úgy vélik, a következő SX4
szedán alapjait jelentheti az Authentics, mások szerint egy
önálló, új modell születhet. Az izgalmasnak tűnő tanulmányt
április 20-a (a sanghaji szalon nyitása) után leplezetlenül is
láthatjuk, de az várhatóan csak később derül ki, hogy a Suzuki
mekkora változtatással meri átvinni sorozatgyártásba ezt a
formát.

A gyári képek alapján valóban sportos és elegáns a tanulmány,
mely alacsony tetővonalat és viszonylag nagy tengelytávot
kapott. Az orr kialakításából sok nem látszik, a farrész
azonban akár egy prémiumautóé is lehetne: a nagy, formás
14. oldal
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„Az Európai Parlament a bal szemére vak”
Markus Ferber a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) európai parlamenti képviselőjeként szokatlanul
élésen bírálta márciusban a budapesti
kormányt, holott a Fidesszel pártja
szoros kapcsolatokat tart fenn. A Heti
Válasz Online-nak adott interjúban
azonban nem csak az Orbán-kormányt, a baloldalra elhajló Európai
Parlamentet is kritizálja.

volt más szándéka, mint kormányfüggővé
tenni a független igazságszolgáltatást. De
említhetném a jegybank függetlensége
elleni támadásokat is, amelyeket szintén
bírált az EU. A budapesti kormány
feszegeti az európai értékközösség
határait. Tény, hogy egyes esetekben
valóban az ellenzék is túlreagált bizonyos
kormányzati lépéseket, gondolok itt
például a médiaszabályozásra - ugyanis
a magyar médiaszabályozás igencsak
CSU-s politikusok nemigen szokták bí- megegyezik az észak-rajna-vesztfáliaival,
rálni a budapesti kormányt. Miért és Észak-Rajna-Vesztfália ellen sem emelt
érezte szükségét, hogy most mégis még szót az Európai Unió.
megszólaljon?
Az Orbán-kormányt nem csak alkotMár tavaly is felemeltem a hangomat, mánypolitikája, de adótörvényei miatt
amikor a magyar kormány a bírák jogállását is bírálni szokták. A kormány által
vagy az adatvédelmi szabályokat akarta bevezetett rendkívüli adók ráadásul
korlátozni.
főleg német vagy osztrák tulajdonú
bankokat, telekommunikációs cégePártja azonban akkor is inkább hallket érintenek. Felmerül tehát a gyanú,
gatott. Érte bírálat azért, mert a CSU
hogy esetleg nem is a jogállamiságot
egyik testvérpártját kritizálja?
félti Berlin, amikor bírál, hanem
Nem lettem leszidva. Számomra azonban egyszerűen a német cégek magyaregyértelmű, hogy a saját pártcsaládon országi profitját.
belül sem kell és lehet mindent szó nélkül
Az alkotmányjog és az adójog feleljen meg
elfogadni.
az európai normáknak. Ez alapján bírálunk,
Végül is mi a gondja a budapesti ha bírálunk.
kormánnyal?
Kövér László házelnök viszont azt
A magyar kormány immáron többe- állította, hogy Barbara Stamm, a badik alkalommal korlátozza zavarta- jor parlament CSU-s elnöke éppen
lanul az alapjogokat, és olyan alkot- gazdasági körök nyomására mondta le
mánymódosítást fogadott el, ami egy- a vele tervezett márciusi találkozóját.
szerűen nem egyezik az Európai Unió által Van tehát gazdasági érdekeltség a
vallott demokratikus jogállami elvekkel. A kritikák mögött?
mostani alkotmánymódosítással is Orbán
Barbara Stamm szuverén joga megegyszerűen teszteli az EU-t, hogy meddig
választani, hogy kivel találkozik, vagy
mehet el, s mikor lesz helyre utasítva. Ha
kivel mondja le a találkozóját. Nem áll
az Európai Unió kritizálni merészeli Orbánt
módomban az ő döntéseit kommentálni.
az antidemokratikus lépéseiért, akkor
pedig duzzog. Jó lenne, ha Orbán végre Ön milyen kapcsolatban áll a magyar
komolyan venné az Európai Uniónak ellenzékkel?
nevezett értékközösség figyelmeztetéseit,
Az Európai Parlament tagjaként mind a
elvégre annak Magyarország is a tagja.
magyar kormánypárti, mind az ellenzéki
Nem először fordul elő ugyanis, hogy
képviselőkkel jó viszonyt ápolok.
Orbán feltűnősködik, és egyszerűen
játszadozik az Európai Unióval - holott A Fidesz és a KDNP viszont a CSU
annak alapértékeit Magyarország is testvérpártjai, azaz Önnel egy frakvállalta a belépéssel.
cióban ülnek. Elképzelhetőnek tartja,
hogy a magyar kormánypártokat kiMindaz azonban, amit a Fidesznek fel
zárja a soraiból az Európai Néppárt?
szokás róni - az alkotmánybíráskodás
korlátozásán
át
a
keresztény Ha egy párt nem tartja már magát
családmodell
védelméig
-,
más az Európai Néppárt közösen vallott
országok jogrendjében, de legalábbis értékeihez, akkor természetesen ki lehet
más konzervatív pártok programjában zárni. Ez a Fideszre is vonatkozik.
is szerepel.
Ungváry Rudolf, magyar ellenzéki
A kifogások nem csak ezekre vonat-koznak. író például eleve az európai konAmikor például a budapesti kormány zervatívoktól várná el, hogy nyomást
hetvenről hatvankettőre akarta a bírák gyakorolnak a Fideszre.
nyugdíjkorhatárát csökkenteni, azzal nem

Ezt már eddig is megtettük, s a jövőben is
meg fogjuk tenni. Azért jó, hogy a Fidesszel
egy pártcsaládban vagyunk, mert így
nyíltabban, őszintébben beszélhetünk
velük arról, hogy mi is zavar bennünket, és
min kéne a jövőben változtatniuk.
Az Európai Unióban előfordult már,
hogy egy demokratikus választás
eredményéért szankciókat is bevezettek az adott tagállam ellen.
Ausztriára gondolok. Akkor a CSU és a
Fidesz egyaránt kitartott Bécs mellett.
Lát hasonlóságot az osztrák és a magyar
eset között?
Semmiféle hasonlóságot nem látok.
Ausztria esetében a baloldaliak indítottak
kampányt, de pórul is jártak vele, mert
kiderült, hogy érveik nem feleltek meg a
valóságnak.
Guy Verhofstad, belga jobboldali
liberális politikus, akinek pártja
az Ausztria elleni szankciókat is
üdvözölte, most Magyarország ellen
is keményebben lépne fel. Egyenesen
a jogkorlátozó 7. cikkely alkalmazását
szorgalmazza. Ön szerint ez lenne a
helyes út?
A 7. cikkely alkalmazása szerintem is
elképzelhető - de csak utolsó eszközként.
Ha sem a pénzek megvonására, sem
a pénzbüntetésekre nem reagál egy
kormány, akkor talán a 7. cikkely életbe
léptetését is meg lehet fontolni.
A német közszolgálati ARD-csa-torna
szerint Magyarország a mai állapotában
nem is lehetne az EU tagja - csak az EUnak egyszerűen nincs hatékony eszköze
a tagállamaival szemben.
Valóban nem szerencsés, hogy a
tagjelölteknél tüzetesen és alaposan
vizsgálgatjuk minden egyes EU-előírás
betartását, érvényesülését, míg egy
tagállamnál egyszerűen becsukjuk a
szemünket. Magyarország esetében ez
nem igaz, a budapesti kormány ugyanis
számos bírálatra érdemben reagált, és
számos törvényt a kéréseknek megfelelően
módosított. Az ARD állítása tehát eltúlzott.
Ha azonos mércével mérnénk, akkor a
romániai Ponta-kormány ellen is már rég
eljárásokat kellett volna kezdeményezni
például a román médiatörvény miatt.
Sajnos azonban az a benyomásom, hogy
az Európai Parlament és különösen annak
szociáldemokrata elnöke, Martin Schulz a
balszemére vak, és csak a jobboldal hibáit
veszi mindig észre.
hetivalasz.hu
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Szent György nap
2013. április 20. szombat
A naphoz kapcsolódóan: Sárkány „szépségversenyt” hirdetünk. A beküldött,
sárkányt ábrázoló figurák egyik mérete sem haladhatja meg a 30 cm-t. Elkészítésükhöz bármilyen anyag felhasználható. E nemes vetélkedőn életkortól,
nemtől függetlenül bárki részt vehet.
A „pályaművek” leadása: 2013.
április 20-án 9 és 13 óra között.
Helye: Szentgyörgymezői Olvasókör.
Eredményhirdetés 14 órakor.
9.45–10.30:
Művészetterápia:
„A
bennünk élő sárkány” Sándor Judit
önismereti foglalkozása.
10.00–12.00: Játékok a legapróbbaknak
az Olvasókör nagytermében az Otthon
Segítünk Alapítvánnyal
10.00–12.00: Papírsárkány készítése
10.00: Vásári hangulat kézművesekkel
10.00–12.00: Ismerkedés az Aranysólyom
Lovagrenddel (templomdomb). Szent
György fegyverhordozója megválasztása.
10.00: Sakk szimultán Balázs Andrással.
10.45: Szent György lovag története
Vereckei Andrással. 10.45: „Sárkányok az
aszfalton” címmel aszfaltrajz Sándor Judit
segítségével.
12.00: Kivonulás a sárkány fogadására
az Aranysólyom Lovagrenddel (lakópark
melletti mező). Sárkányröptetés a la-

Áprilisi programok
10. szerda 18.00 Szántai Lajos
13. szombat 9.00-12.00 babaruha börze
16. kedd 9.00 GÁBRILLA vásár
17. szerda 13-17 véradás
20. szombat 10.00 Szent György Nap
21. vasárnap 17.00 szatszang
27. szombat 7.30 Szent György napi túra
a Meteor
Természetbarát Egyesülettel
28. vasárnap 14.00 Kertbarát búcsú
délután (zártkörű)

Állandó programok
Hétfő

9.40 zenebölcsi, aprók (6 hó – 3 év)
10.20 zenebölcsi, aprók (6 hó – 3 év)
16.00 zenebölcsi, manók (3 – 4 év)
16.45 zeneovi (4 - 6 év)
17.30 zenebölcsi, aprók (6 hó – 3
év)
17.00 Könyvtári órák(kölcsönzés
foglalkozások alatt is)
19.00 Kertbarát Kör

kedd

16.00 Gyermek néptánc, kezdő csoport
16. oldal

17.00 Gyermek néptánc, középső
csoport
17.00 Nőklub
18.00 Kerekecske Ifjúsági Néptánc
csoport próbája
20.00 VÁRALJA Néptánc Együttes
próbája

szerda

15.30 szalmafonás, csuhézás
17.00 kismama jóga (előzetes
bejelentkezés szükséges)
19.00 hatha jóga (előzetes bejelentkezés
szükséges)

csütörtök

9.30 Baba-mama jóga (előzetes
bejelentkezés szükséges)
18.00 Jóga

péntek

17.00 jóga (50+ jóga)
17.00 Vöröskereszt (hónap utolsó
péntek)
20.00 VÁRALJA Néptánc Együttes
próbája

szombat

9.00 sakk-klub
9.00 Komplex művészeti terápia
felnőttek számára
(április 6-án, és 20-án)
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kópark melletti mezőn. Szent György
fegyverhordozója behozza az „ajándékcsomagot” az Olvasókörbe: meglepetés
feladat.
14.00-tól Sárkány szépségverseny bemutatója, eredményhirdetése.
15.00 Könyvbemutató, kiállítás
16.00–17.30: Váralja Néptánc Együttes
műsora Farkas Enikő és a Szimbola
együttes műsora (népdalok)
17.30: Aprók tánca
18.30: Szent György napi rítus a
Hagyományőrző Körrel.
Rítus lezárása: sárkányégetés
Táncház a PENGŐ zenekarral

2013. április 24. szerda
(Olvasókör)
18:00 Szent Györgyről – dr. Bárdos István
művelődéstörténész, a Szent György
Lovagrend magiszterének előadása.

2013. április 27. szombat Szent
György napi túra
Irány a szlovákiai Burda hegység. Indulás:
7.30-kor a Mária Valéria híd esztergomi
hídfőjétől.
Érkezés: kb. 16 óra. Táv: 10 km.
Túravezető: Bernáth Lászlóné.
Költség: busz Párkány és Garamkövesd
között, kb. 1,5 euro

Hagyományőrző Kör
szervezésében:
Szántai Lajos művelődéstörténész „II.
András király szentföldi hadjáratának
tanulságai a múltban, jelenben és
jövendőben” című előadása április
10-én, szerdán 18 órakor kezdődik
az Olvasókörben. Az előadás ingyenes,
de támogatói hozzájárulást szívesen
elfogadnak.
Babaruha börze a Szentgyörgymezői
Olvasókörben április 13-án, szombaton
reggel 9-től délig, ahol ismét várják a
börzézőket. Gyerek- és babaruhákat,
játékokat, és egyéb, a gyerkőcök mellé
nélkülözhe¬tetlen felszereléseket lehet
adni-venni. Érdeklődni és asztalt foglalni
a 06/20 828 0388-as telefonszámon lehet.
A kismama jógára, baba-mama jógára
és a hatha jógára előzetes bejelentkezés
szükséges.
A kapcsolatot Tóth Zsuzsannával a
foglalkozások vezetőjével lehet felvenni.
Elérhetősége: 06(20)422-7035

Az Apátkúti Általános Iskola
szeretettel várja a családokat – gyerekeket, szülőket, nagyszülőket és
baráti társaságokat
2013. április 20-án 10:00 órától a

FÖLD NAPJA
rendezvényére!

Ízelítő a programokból:
A legkisebbeknek

Kisiskolásoknak

Nagyobbaknak

¥Ringató Gencsi
Mariettával napsütésről,
szélről, növényekről és
állatokról
¥Mese az erdőről
¥Kézműves
foglalkozások

¥Falmászás
¥Ügyességi játékok
¥Vizes játékok a
patakban
¥Madarászat
¥Avarvizsgálat
¥Rókavadászat
¥Festőpaletta készítés
¥Újrapapír készítés

¥Solymászat,
solymászbemutató
¥Hulladék zenekar
¥Tutajkészítés, -úsztatás az
Ördögmalom vízesésnél
¥Vízvizsgálat, vízbiológia
az Apátkúti patakban
¥Újrahasznosítás - tárgyak,
játékok készítése
hulladékból

Faültetés
A programok ideje alatt ÖKO ételeket, italokat kóstolhatnak.
(házi főzésű lekvár, gyógyteák, házi joghurt, sajt, stb.)

Jöjjenek, töltsenek el velünk együtt egy élményekben gazdag, szép
napot!
Helyszín: Visegrád, Apátkúti – völgy (volt erdei iskola)
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A Föld Napja története 1970-ben
kezdődött
Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista
kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai
emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű
esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain
túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú
törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új
környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember
tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.

1990-ben világmozgalommá vált
Húsz évvel később Denis
Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari
szennyezést, az őserdők
irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást,
az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az
óceánok szennyezettségét
stb. – látva kezdeményezték,
hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös felelősségre hívják fel a figyelmet.
Ennek érdekében Denis Hayes és barátai 1989ben Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi
Hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet a világ minden
országába, hogy a városi tömeg-felvonulásoktól kezdve
szabadegyetemi előadásokig, faültetéstől a hulladékok
újrahasznosításának megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési
rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval
ünnepeljék április 22-én a Föld napját a világ minden
országában, a környezetbarát, fenntartható társadalom közös
vágyával. Több mint 140 ország 200 millió környezetért aggódó
polgára, civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és városok,
falvak, iskolák, környezetvédő szervezetek mind-mind saját
szervezésű programmal, a legkülönfélébb módon tették
emlékezetessé és világméretűvé ezt a napot.

Magyarország az elsők között csatlakozott
A felhívásra Magyarországon környezetvédők 1990-ben megalapították a Föld Napja Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első magyar Föld napja eseményeinek koordinálására. Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban
egyaránt sokan jelentkeztek.
A Föld Napja Alapítvány a helyi kezdeményezéseket – külön
hangsúlyozva az iskolák és természetesen a pedagógusok szerepét – környezeti könyvek kiadásával, vetélkedők összeállításával támogatja.
Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a
világot? Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata.
1990 óta Magyarországon évről évre egyre többen érzik
úgy, legalább megpróbálják – és legalább a Föld napján,
április 22-én tesznek valamit ennek érdekében: fát ültetnek,
rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és
falutakarítást szerveznek, valamelyik zöldszervezethez
csatlakoznak, vagy saját szervezetet alapítanak. És ez a Föld
napja mozgalom legnagyobb sikere: hogy helyi igény szerint,
18. oldal

helyi kezdeményezésre szerveződnek a Föld napi programok,
és ma már nem csak a Föld napján.
Az alapítvány a szemléletformálás érdekében évről
évre jelentős külföldi művek, sőt magyar szerzők környezeti
témájú könyveit jelenteti meg. Könyveink közül ma már több
is ajánlott vagy kötelező irodalom egyetemeken, főiskolákon.
Az alapítvány eddig több mint 50 könyvet, ismertető füzetet
és négy társasjátékot jelentetett meg, többek között 1990 óta
minden év április 22-ére, a Föld napjára adja ki a washingtoni
Worldwatch Institute éves jelentését a világ környezeti
állapotáról A világ helyzete címmel.

Az első 10 év
A világméretű Föld napja mozgalom 2000-ben volt 30 éves, a
magyarországi Föld Napja Alapítvány pedig 10 éves. Denis
Hayes, a mozgalom elindítója erre az alkalomra újabb felhívást
tett közzé, hogy 2000-ben még több ország csatlakozzon a
mozgalomhoz, és hívja fel a figyelmet a Föld napján, április
22-én a környezeti veszélyekre. A 2000. évi, félmilliárd embert
mozgósító világmegmozduláshoz a Föld Napja Alapítvány
is csatlakozott. Többek között egy környezeti társasjátékkal,
az Ökovilággal fordult a jövő nemzedékéhez, és a Magyarország
környezeti állapotát bemutató, A természet romlása, a romlás
természete című könyvével a döntéshozókhoz. Természetesen
összefogva több civil szervezettel.

20 év után is együtt
A magyarországi Föld napja mozgalom 2010-ben volt 20
éves. És bár sokat tettek az elmúlt húsz évben a környezet
fontosságának tudatosítása érdekében, de nem eleget. Már
van szelektív hulladékgyűjtés, vásárolhatunk környezetbarát
termékeket, körbeért két tavunk körül is a kerékpárút,
szélkerekek, napkollektorok segítik az energiaellátást, de még
mindig sok a felesleges fogyasztás és a túlhasználat. Mindezek
következményeként pedig nő az üvegházhatású gázok
kibocsátása – és ez növeli az éghajlatváltozás veszélyét.
És ez a változás nem a távoli jövő eseménye. Az
éghajlatváltozás már itt van. Már 0,7 Celsius-fokkal nőtt az
átlagos globális hőmérséklet, és a felmelegedés üteme az
utóbbi 10 évben fokozódott. Tennünk kell, tegyünk ellene
együtt, hogy elkerüljük a fordulópontot, a kritikus 2 Celsiusfokos globális felmelegedést.
Cselekednünk kell, és ebben a Föld Napja Alapítvány is
aktívan részt vállal ugyanúgy, ahogyan 20 éven át tette ezt.
Vigyázzunk Földünkre, jövőnkre, és tartsuk 2 Celsius-fok alatt a
felmelegedést. Figyelje programjainkat és csatlakozzon.

Cselekedjünk együtt!
Több, mint 40 éves a világméretű megmozdulás
A kezdettől, 1970-től 2010-ig eltelt 40 évben a Föld napja
világméretű megmozdulássá vált: több mint egymilliárd ember
vesz részt valamilyen környezeti eseményen ezen a napon. A
nemzetközi Föld Napja Hálózat 174 országban több mint 15
000 szervezettel dolgozik azon, hogy kialakítsák „az egyetlen
eseményt, amelyet az egész világon egyszerre ünnepelnek,
mindenféle származású, vallású és nemzetiségű emberek”.
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Mit kell tudni a szelektív gyűjtésről?
A papírt már több mint kétezer éve ismeri, készíti és
alkalmazza az emberiség. Fő alapanyaga a növényi rost,
amelyet fából, gabonafélék szárából, egyes országokban
bambusznádból nyernek. A papírkészítés titkát több mint
fél évezreden át őrizték a kínaiak, míg egy buddhista
szerzetes megszökött az országból és Koreában
letelepedve elárulta a titkot.
Innen jutott el Japánba, majd a VII. században Indiába. Az arabok
a VIII. században ismerték meg a papírkészítés tudományát a
kínaiaktól, Egyiptomban pedig 900 körül honosodott meg.
A papírgyártás első szakaszában a fát rostjaira bontják. A
beáztatott, majd lehántolt fából nyerik ki a rostokat, amelyet
tisztítás, fehérítés és sűrítés után rövid használati idejű
papírok alapanyagaként használnak (pl. újságpapír). A gépi
papírgyártást a felöntéses technika alapozta meg. A síkszitás
papírgyártó gép már nem merítette, hanem a szitára felülről
öntötte a papírpépet, így vég nélküli papírt volt képes
gyártani. Tudjuk, hogy a papír legnagyobb része fából készül és
ugyanakkor a fa, az erdő Földünk tüdeje!
Amikor újrahasznosíthatóságról van szó, az üveggel és a PET
palackokkal való összehasonlításban az italos kartondobozok
Mire használjuk a papírt?
dobogós helyet érdemelnek, hiszen anyaguk 75%-ban jó
A világ közel 9 milliárd lakója fejenként 50 kg papírt használ minőségű papír.
el évente. Ez a szám az iparilag fejlett országok közül az USAban 340 kg/fő/év az EU-ban 170 kg/fő/év, míg az iparilag 2000 tonna gyógyszerhulladék évente
fejletlen afrikai országok 1-2 kg/fő/év érték átlagából adódik. Hazánkban évente körülbelül 2000 tonna gyógyszerhulladék
Az elfogyasztott papírmennyiségnek
világviszonylatban keletkezik, amely a lakosság által fel nem használt, lejárt
mintegy 60-70%-a válik másodlagos nyersanyaggá, azaz kerül szavatosságú humán gyógyszerekből és azok csomagolásából
hasznosításra.
tevődik össze, és amelynek egy része a jelenlegi gyakorlat

Hogyan gyűjtsünk papírt?
A papírhulladékot csak akkor tudják újra feldolgozni, ha az nem
szennyezett. Ezért a gyűjtőedényekbe nem szabad bedobni a
zsíros, olajos, étellel érintkező papírt. A szelektív hulladékok
közé tehetjük a feleslegessé vált újságokat és szórólapokat,
a régi telefonkönyveket, a tiszta papírzacskókat, tojástartót,
csomagolópapírokat. Ügyelni kell arra, hogy a szelektív
papírgyűjtőbe ne kerüljön fóliázott vagy más műanyaggal vagy
fémmel kevert papír! Kivétel ez alól az italos karton- doboz; van
olyan város, ahol a papírok között gyűjtik. Zsákos, vagy más
néven házhoz menő gyűjtés esetében a papír csomagolási
hulladék a száraz hulladékok között gyűjtendő.

Mi lesz a szelektíven begyűjtött papírral?
A hulladékválogatóban először szétválogatják, majd
bálázzák a különböző fajtájú (pl. kartonpapír, újságpapír,
papírcsomagolások) papírokat. A bálákat vízzel keverve
pépesítik, majd a papírgyártás hagyományos folyamatain
keresztül félkész papírterméket (óriási papírtekercsek) állítanak
elő. Ebből utána különböző termékek készülhetnek, pl.
csomagolópapír, vécépapír, füzet, papírtáska, zsák stb.

PET palackból futballcipők és mezek?
Hazánkban kevesen gyűjtenek szelektíven. Ez tényként
írom, statisztika ide vagy oda. Aki környezettudatosan él, és
szelektíven is gyűjt, az sem tudja elképzelni vajon melyek azok
a termékek, amik újrahasznosítással készülnek.
Az italos kartondobozok dobogós helyet érdemelnek!

szerint a kommunális hulladékba kerül.

Az alumínium italdobozok körforgása
Hogy milyen értékes az alumínium? Míg napjainkban bárki
használhat alumíniumból készült evőeszközöket, addig az
1800-as évek Párizsában kizárólag a király és a királynő ehetett
ezekkel az tárgyakkal. A 19. században III. Napóleon idejében
1 kiló alumíniumért a jelenlegi árakra átszámítva 1 milliárd
forintot fizettek.
A szelektív hulladékgyűjtés célja, hogy a hulladékokat a
keletkezési helyén egymástól elkülönítve gyűjtjük így lehetővé
tesszük újrahasznosításukat illetve újrafeldolgozásukat.
Kétféle üveg hulladék van. Az egyik színes a másik fehér. Ilyen
gyűjtőket találunk a gyűjtőszigeteken is. Ne keverjük a kettőt.
Szinte mindenféle üveget beledobhatunk. Italos üveget,
parfümöset, befőttes üveget. Amit nem szabad! Villanykörte,
tükör, ablaküveg, szemüveg, kerámia, nagyító, porcelán,
neoncső, orvosságos üveg. Fontos hogy mielőtt beledobjuk a
hulladékgyűjtőbe távolítsuk el róla a kupakot.

Színes üveg újrahasznosítás belsőépítészeti
célokra
A hulladéküveget az üveggyárakban beolvasztják és újra
üveget készítenek belőle. A színes üveget apróra zúzva
cementtel, vagy bitumennel keverve, érdesítési céllal útépítés
során az útfelületre dolgozzák rá. A hulladék üveget, apró
négyszögletes darabokra olvasztva, megszínezve, különleges,
divatos burkolóanyaggá alakíthatjuk.
sge
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Tavaszi ételek
A hosszú tél után nem csupán az egyre melegebb és Medvehagyma
hosszabb napok esnek jól, de a tavaszi ételek is - a friss
zöldségek, saláták és a korai gyümölcsök. Így nem A tavasz első hírnökei közé tartozik a medvehagyma.
csupán a természet újul meg, hanem a szervezetünket is A gyógynövények között is kiemelkedő hatású, intenzív
fokhagyma illatú és ízű, zöld színű fűszernövény.
felfrissíthetjük sok –sok tápanyaggal.
Magyarországon is elterjedt a fogyasztása. Megvásárolhatjuk
zöldségesnél, bio boltokban, de szedhetjük magunk is az
Tavaszi zöldségek
erdőben.
Az alábbi zöldségek tavasszal teremnek és
könnyen
beszerezhetők a zöldségárusnál vagy a piacon: spárga, spenót, Növény
medvehagyma, burgonya, brokkoli, vizitorma, újhagyma, fejes A medvehagyma (allium ursinum) fűszernövény, amely
saláta, retek, cékla, zöldborsó, sárgarépa, karalábé, paradicsom, hosszúkás, keskeny, sötétzöld színű és jellegzetes fokhagyma
póréhagyma, zöldfűszerek, édeskömény, articsóka.
szagú leveleit használjuk fel. Március végével kezdődik a
Figyeljünk arra, hogy friss, sérülésmentes terméket medvehagyma szezon. A medvehagyma lelkes hívei alig várják
vásároljunk – de ügyeljünk arra is, hogy ne legyenek a friss és egészséges levelek megjelenését. A szezon májusig
fényesek vagy tökéletesek – ezeket vegyszerezik és fényezik. tart, ezért érdemes minden alkalmat megragadni, hogy
Természetesen a biotermékek a legjobbak, de csakis akkor, ha újabb recepteket kipróbáljunk. Növénygyűjtők vigyázat! A
tudjuk, honnan származnak – valójában csak a saját termésünk medvehagyma könnyen összetéveszthető a mérgező májusi
a biztos, de nem sok ember teheti meg a konyhakertet. Ha nem gyöngyvirággal és az őszi kikericcsel.
vagyunk biztosak a zöldségek frissességében, érdemesebb
talán mirelit zöldségeket vásárolni – ezeket EU szabályzatok Élettani és gyógyhatások
alapján a betakarítás után 2 órán belül lefagyasztják, így
A medvehagyma alapvetően fűszernövény, de több
kevesebbet veszítenek a tápértékükből, mint a bolti „friss”
elismert gyógyhatása is van (csökkenti a vérnyomást és az
zöldségek. A zöldséget felhasználhatjuk salátákban vagy
érelmeszesedést, stb.), vitaminokat és fontos elemeket
köretként, semmi esetre se főzzük túl.
(pl. A, B1, B2, C, magnézium, vas, cink, kalcium) tartalmaz.
Fogyaszthatjuk teaként, de akár borogatás is készíthető a
Tavaszi gyümölcsök
levelekkel.
Tavasz elején friss gyümölcsből nem sok terem, a rebarbara
és a szamóca az első igazi gyümölcs. Ilyenkor forduljunk a Vásárlás és tárolás
trópusi gyümölcsökhöz – banán, narancs, mandarin, ananász,
A medvehagymát általában frissen fogyasztjuk. A
mangó stb. Időtől függően tavasz végén már sokszor beérik
zöldségesnél, piacon jellemzően kötegben vásárolhatjuk
a cseresznye, málna és a sárgabarack is – ezekből remek
meg a medvehagymát, lehet kisebb (10 dkg), vagy nagyobb
salátákat, italokat vagy süteményeket tudunk készíteni, bár
köteg (20-25 dkg) is. Hűtőszekrényben, vízbe téve, vagy vizes
nyersen a legegészségesebbek.
konyharuhába tekerve pár napig eltartható. Igyekezzünk minél
hamarabb felhasználni.
Tavaszi tisztítókúra
Tavasszal már nincs annyi energiára szükségünk, mint télen, így
könnyebb ételekre vágyik a szervezetünk. Nem csupán a fehérje
és zsírbevételüket érdemes csökkenteni, de ideális ilyenkor
egy méregtelenítést tartani, amellyel megszabadulunk a téli
hónapok alatt felhalmozódott salakanyagoktól és mérgektől.
Ezt a szervezetünk önmagától is végzi, amelynek eredménye
a tavaszi fáradtság, de ezt a folyamatot elősegíthetjük és
felgyorsíthatjuk egy egészséges étrend betartásával. A
méregtelenítés után rendszeresen igyunk friss gyümölcsleveket
és az étrendünkben legyenek főszereplők a szuperételek,
amelyek vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel
töltik fel a szervezetünket.

Felhasználás

Fehérjék

Medvehagyma olaj: 6 dkg medvehagymát, 3 dkg
petrezselyemzöldet vágjunk apróra, és keverjük el 1 dl repce
(vagy olíva) olajjal. Amint az olaj átvette a zöldfűszer ízét,
felhasználhatjuk tésztaételekhez, kecskesajthoz, salátákhoz,
pizzára. Az olaj hűtőszekrényben, légmentesen lezárva 2 hétig
eláll.
Tészták: keverjünk medvehagyma olajat, vagy apróra
vágott medvehagymát gnocchi tésztába, vagy már kész
tésztamártásba.
Keverhetjük darálthúsos töltelékhez, amelyet zöldségek
töltéséhez használhatunk fel (pl. paprika, cukkini, karalábé).
Felhasználhatjuk fehérboros-tejszínes mártás készítéséhez,
amellyel párolt vagy sült húst, halat tálalhatunk.

Télen általában több húst és tejterméket eszünk a kelleténél
– a tavasz ideális évszak ezek redukálására. A zsíros húsokat
cseréljük le soványabb verziókra (pl. csirkemell, pulyka) vagy
halra. Különösen egészséges a lazac, amely alapanyaga lehet
sok-sok finom ételnek, legyen az saláta vagy főétel. Sok
zöldség is biztosíthat fehérjét, pl. az avokádó vagy a hüvelyesek
(különösen a bab és lencse) és a diók, mogyorók, magvak.
Tejtermékek közül válasszunk sovány sajtot, túrót, kefírt,
joghurtot. A húsokat lehetőleg grillezzük vagy pároljuk – tavasz
végén már elkezdődhet a grillezés szezonja.

Felhasználás előtt mossuk meg a leveleket, töröljük szárazra
papír kéztörlővel. Csak közvetlenül ekkor érdemes felvágni,
vagy aprítani, hogy aromáját megőrizzük. A receptek csokorban
(kisebb vagy nagyobb) vagy dkg-ban adják meg a szükséges
medvehagyma mennyiséget. A medvehagyma nagyon intenzív
ízű, bánjunk óvatosan a felhasználni kívánt mennyiséggel.
Legegyszerűbben fogyaszthatjuk nyersen vékony csíkokra
vágva, vajas kenyérre szórva. Készíthetünk belőle krémlevest,
főzeléket.

További tippek

sge
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DOROGI SPORTKÉPEK
Zimankóban is eredményesen...

Labdarúgás: NB III-as csapatunk a tavaszi felkészülést Eredmények:
különböző befogadó pályákon végezte és hogy jól - ezt U-13-as korosztály: Dorog - Task: 2-1, Dorog Főnix: 1-1.
igazolják a március havi bajnoki mérkőzések eredményei. U-15: Pilisvörösvár - Dorog: 4-2, Dorog - Főnix: 0-0.
U-17: Pilisvörösvár - Dorog 1-1.
Lássuk tehát: sajnos a sorsolás, na meg az időjárás is U-19: Csákvár - Dorog 2-4.
közbeszólt, hogy csapatunk nem mutatkozhatott be hazai
pályán szurkolóinak. Négy mérkőzésre került volna sor március Asztalitenisz
hónapban, ebből három idegenben és egy itthon, az Újbuda Folytatódott a megyei bajnokság. Az első mérkőzésre az Eternit
csapata ellen, mely március 16-án került volna lejátszásra, ellen került sor idegenben és 14-4-es győzelmet aratott a
de ezt a Labdarúgó Szövetség valamennyi osztályban Dorog. Következett a második helyen álló Vértesszőlős elleni
felfüggesztette a zord időjárás miatt. Az intézkedés helyesnek mérkőzés 15-3 arányú vereséggel, aztán a listavezető Tata
bizonyult, hiszen a körülmények - pályák állapota, utazási otthonában szintén 15-3-as arányú vereséggel. Szomód volt a
nehézségek - a halasztás okait igazolták. Ezt követően két következő ellenfél, melyet 15-3 arányban nyert meg csapatunk.
soron lévő mérkőzését idegenben játszotta a csapat. De vegyük Az utolsó mérkőzésre Tatabányán került sor a MÜSE ellen 10-8
sorjában: március 9-én Körmenden lépett pályára a Dorog, arányú vereséggel. A mérleg tehát két győzelem és három
meggyőző játékkal, biztos 2-0-ás győzelmet aratott. A gólokat vereség.
Skitu és Mészáros szerezték. Majd 16-án jött volna az Újbuda,
de ez elmaradt. Sajnos ez megzavarta a menetrendet. Igy nem Kézilabda
sikerült a győzelmet megszerezni Répcelakon, gyenge játékkal Az NB II-es női csapatunk is elkezdte a tavaszi idényt. Első
csak az utolsó percekben tudott egyenlíteni csapatunk. Az mérkőzésre Tatán került sor, ahol 27-25-re nyertek a hazai
eredmény 2-2-es döntetlen, a gólokat Vígh Ádám és Schultz csapat ellen. Majd itthon fogadták a Pestszentimre csapatát és
Levente szerezte.
23-20 arányú győzelemmel zárták a mérkőzést. Az ifjúságiak
A 4. tavaszi fordulóra 31-én vasárnap került sor Pápán, a Pápa mindkét mérkőzésüket nagy gólkülönbséggel nyerték meg.
II. csapata ellen. Az időjárás ismét közrejátszott, mert havazás Bravó lányok, csak így tovább!
jött ismét, a pálya olyan állapotba került, hogy a játékvezetőnek
kellett döntenie arról, hogy alkalmas-e a mérkőzés lejátszására. Teke
A döntés igen volt, tehát megkezdődhetett a küzdelem a Véget ért a 2012-es téli kupa csapatverseny, három csoportba
hóval, a labdabirtoklásért. Minden volt, csak játék nem, a kaput lettek beosztva a csapatok. A csoport győztese: TOFI TEAM
csak átlövéssel lehetett veszélyeztetni, de ez ritkán sikerült csapata: Tóth Sándor, Molnár Tamás, ifj. Tóth Sándor, Jancsovics
a csapatok részéről. Végül a szerencse nekünk kedvezett, Balázs
mert a 80. percben Janetka jól eltalált 20 méteres lövésből
A B csoport győztese: a RICHTER csapata: Bartl Sebestyén,
megszerezte a győzelmet jelentő gólt. Eredmény tehát 1-0 a Kunya János, Pálinkó Ferenc, Kinka Ferenc
Dorog javára.
A C csoport győztese a DOROGI ESE csapata: Péter Vilmos,
A márciusi mérleg ezek szerint: a kisorsolt négy mérkőzésből Kohl Ferenc, Csuha András, Bíró László.
három idegenben lejátszva, egy idehaza elhalasztva. A A győztesek díjazásban részesültek.
megszerzett pontok száma 7 - két győzelem, 1 döntetlen, 78
Szép sikert ért el Honvéd Bence a diákolimpia soproni
%-os teljesítmény, a tabella 4. helye.
középdöntőjében. A 12 évesek kategóriájából az országos
Az áprilisi program: 6-án Dorog - Andráshida, 13-án vagy 14-én döntőbe jutott. Csuha András, a sportkör elnöke jutalomban
Mór - Dorog, 20-án Dorog - Hévíz, 27-én rangadó Balatonfüred részesítette az ifjú tekést.
- Dorog. Ez a kínálat!
Az elhalasztott Újbuda elleni mérkőzésre május 1-jén Közben már megkezdődött a 2013-as városi tekebajnokság 20
szerdán kerül sor Dorogon.
csapat részvételével.
Utánpótlás csapataink az MLSZ NB II. Közép-Nyugati
Göb Sándor
Csoportjában szerepelnek. A hazai mérkőzéseket márciusban
Csolnokon rendezte meg a szakosztály, mivel a dorogi
nagypálya nem volt alkalmas a mérkőzések lejátszására.

Hírek az uszodából
Győzelem Németországban
Dézsi Fábián, az Új-Hullám SE úszója négy aranyérmet nyert
a németországi Bad Bergzabernben megrendezett IV. Pamina
nemzetközi úszóversenyen. Fábián a 2003-as korosztályban
győzött 100 méteres hát, mell, gyors és pillangóúszásban.
100%-os teljesítményét egy különdíjjal is honorálták.
A 2002-es korosztályban Kovács Boglárka képviselte a dorogi
egyesületet, aki a fenti versenyszámokban hatodik, hetedik
helyezéseket szerzett.

SE korosztályos csapatai a Budapesti Vízilabda Bajnokságban és
a Duna Kupában. Ez utóbbiban az egyesület március 24-én egy
nyolc mérkőzésből álló dorogi fordulót is rendezett. A 2001-es
korosztályban az Új-Hullám SE 16-6-ra legyőzte a Ferencváros
csapatát, a Vadász SE-től viszont 10-7-es vereséget szenvedett.
Az 1996-os serdülőcsapat nagy gólarányú vereséget szenvedett
a Debrecen együttesétől, viszont 6-5-re legyőzte a Bókay-KSI
csapatát a Budapesti Vízilabda Bajnokság aktuális fordulójában.

Vízilabda dömping
Márciusban futószalagon játszottak mérkőzéseket az Új-Hullám
21. oldal

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 tagállamban 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 hozzájuttatni, 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 elszakadást!
Hogyan nézne ki kulturális értelemben egy egyesült Európa? Erre a kérdésre sajnos nem tudjuk a választ. De szeretnénk megtudni! Hiszen pontosan erről szól a F2020…
(További információ: http://civilhetes.hu/Fraternite-2020)

