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Köz(meg)hallgatás

Lezajlott a múlt héten a 2010-es választásokat követő első önko-
rmányzati közmeghallgatás. A tavalyi kudarc után, idén sikerült 
éppen hogy biztosítani a határozatképességet, mivel 8 képviselő 
tiszteletét tette a rendezvényen, igaz, jó húsz percet várni kellett, 
hogy meglegyen a szükséges létszám.

Mielőtt bárki is azt hinné, hogy ezután flottul ment minden és a 
felmerült kérdésekre a polgárok meg is kapták a válaszokat, ki kell, 
hogy ábrándítsuk Önöket, ilyesmi nem történt. Még az írásban 
feltett kérdésekre sem volt hajlandó válaszolni a Fidesz-frakció, 
majd írásban, 15 nap múlva.

A meghallgatás személyeskedésektől és indulatoktól volt terhes 
mind a hallgatóság, mind a képviselők részéről. Nem volt jellemző 
az egymás meghallgatása, a másik érveinek figyelembe vétele, 
ugyan azokat a frázisokat lehetett hallani, mint 2, vagy akár 10 
éve. Nem volt új a nap alatt most sem. Szomorú!

Már csak azért is, hogy önmagát városnak tartó közösség, olyan 
szinten vonul ki a város ügyeiből, hogy jóformán ugyan az az 50-
80 ember veszi a fáradtságot arra, hogy részt vegyen a különböző 
fórumokon. Nem hiszem el, hogy másokat nem érdekel a rossz jár-
da, a kátyús utak, a helyi-járatok hiánya, az államosított iskolák 
sorsa, az óvodák étkeztetése, vagy sorolhatnánk még napestig 
azokat a dolgokat, amelyeket a mi adóforintjainkból finanszíroz 
a város. Tényleg nem érdekel minket mindegy, hogy történnek a 
dolgok? Vagy minden rendben van, és csak pár „önmagával és 
a világgal állandóan elégedetlen ember” emeli fel a hangját a 
visszásságok ellen? 

Addig nem lesznek újra normális viszonyok a városban, amíg 
a polgárok többsége ezért nem hajlandót tenni. Nem elég né-
gyévente elmenni és behúzni az ikszet. A világ ennél gyorsabban 
és többet változik, semmint magukra hagyjuk a képviselőket sor-
sunk irányításával. A politika nem szól másról, mint a köz ügyeinek 
intézéséről, és mint ilyen hatással van az életünkre. Két dolgot le-
het tenni: elszenvedni, vagy megpróbálni rajta alakítani. Nem le-
het mindig félresöpörni a választók akaratát, nem lehet a dölyfös 
urakat és hölgyeket játszani, nem lehet állandóan a múltról és az 
ott elkövetett sérelmekről beszélni. 

Lassan világos cezúrát kell húzni múlt és jövő között és elkezdeni 
azokat az embereket keresni, akik valóban a városért akarnak 
tenni, felülemelkedve önös érdekeiken. Esztergom már túl régó-
ta van sanyarú helyzetben, amelyet döntően eddigi vezetőinek 
köszönhet. Fel kell nőni a feladathoz, nem lehet többé amatőr 
módon hozzáállni a város ügyeinek intézéséhez. És igen, nekünk, 
polgároknak is, részt kell vállalnunk a feladatból, nem lehet több 
kibúvót keresnünk!

GT
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2012. november 12-én iskolánkban,- 
az esztergomi József Attila Általános 
Iskolában-, ismét megrendeztük 
napköziseinknek a Márton-napi 
összejövetelt.

Volt ének, játék, lámpás felvonulás, teázás 
és libazsíros kenyér is.

Támogatóinknak - a szülőknek, a C7-nek, a 
Molnár pékségnek - köszönhetően sikerült 
emlékezetessé tenni tanulóinknak ezt az 
estét.

Köszönjük!
Napközis nevelők

Márton-nap a 
Józsefben

A kemma.hu érdeklődésére Steindl 
Balázs (Fidesz) frakcióvezető közölte, 
nem vesznek részt az esztergomi 
képviselők csütörtöki képviselő 
testületi ülésén, amely Tétényi Éva 
polgármester szerint a két héttel 
korábbi ülés folytatása lenne.
– A megyei kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti főosztálya 
képviselők megkeresésére 
megállapította, hogy a polgármester 
nem rendelhetett volna el két 
hét szünetet. Csütörtökön nem 
születhet érvényes döntés – jelezte 
a frakcióvezető, majd az elmaradt 
határozatok hátrányait sorolta.

– A képviselők Tétényi Éva törvényellenes 
magatartása miatt – többek közt – nem 
tudtak szavazni a rászorulók lakáshoz való 
jutásáról, az önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok őrzési tevékenységének 
ellátásáról, valamint az Északi városrész, 
illetve Szamárhegy és Búbánat térsége 
víziközmű ellátásának pályázati úton való 
megvalósításáról. A közel egymilliárd 
forintos beruházás a városnak egyetlen 

forintjába sem kerülne, és több mint ezer 
ember csatornával való ellátását tenné 
lehetővé.

– Frakciónk négy képviselője 
rendkívüli testületi-ülés összehívását 
kezdeményezte, de polgármester asszony 
ragaszkodott a törvénysértéséhez – 
mondta el Steindl Balázs.

Tétényi Éva polgármester – mint 
fogalmazott –  az esztergomi polgárok 
tisztánlátása érdekében fontosnak 
tartotta közölni, hogy a rászorulók 
lakáshoz való jutásáról szavazott, 
és most is szavazhat a testület. Az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
őrzési tevékenységének ellátásról a 
közbeszerzési bizottság már döntött, egy 
megerősítést kérnének a testülettől.

A két hete félbeszakított napirendi 
pontról azt tudtuk meg, hogy az északi 
városrész (Szamárhegy és Búbánat 
környéke) víziközmű ellátásáról 
tárgyaltak. Az előterjesztéshez nem állt 
rendelkezésre kellő információ, s mivel a 
pályázat benyújtási határideje december 
15., így a képviselők még időben 
dönthetnek.

– Az ÉDV Zrt. az önkormányzattal együtt 
pályázna, ezért nincs szükség közvetítőre. 
Az ide vonatkozó, nemzeti vagyonról 
szóló törvény pedig egyértelműen tiltja, 
hogy az önkormányzat a közpénzen 
megtervezett, több tízmillió forint értékű 
tervdokumentációt térítésmentesen adja 
át harmadik fél részére, ráadásul a 
közbeszerzési törvényt kikerülve indítsa 
a projektet. A képviselőknek szükségük 
volt legalább két hétre ennek a nagy 
horderejű elképzelésnek az áttekintésére 
– jelentette ki a városvezető.

A kormányhivatal szerint nagyon hosszú 
az esztergomi szünet
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Krajcsik Zsolt, a film producere az 
Indexnek elmondta: az amerikai cége 
kapta meg a kizárólagos jogokat az egész 
világra, és emellett a teljes exkluzivitást 
a filmre. Kezdetektől napjainkig követik 
majd a kocka és persze a feltaláló 
történetet.

A film 2014-ben jelenik meg IMAX, mozi, 
tévé, és internet-verzióban (Netflix, HULU, 
stb.) egyszerre több helyen a világon, 
jelentette a producer. 

- Drága film lesz a sok utazás, a féléves 
utómunka miatt - tette hozzá. - És az 
IMAX-formátum sem olcsó: egyszerre 
több kamerával forgatunk 4K-méretben, 
ami a full HD-nál négyszer nagyobb - 
részletezte. 

A Rubik-film első forgatását december 
1-én kezdik el Budapesten, és az Oscar-
díjas Zsigmond Vilmos lesz a felvételek 
operatőre.

A produkció készítői decemberben a 
játéktervezővel interjúznak Budapesten, 
utána következnek a külföldi helyszínek. 
Barack Obama amerikai elnökkel is 
szeretnének egy interjút, ő szintén nagy 
Rubik-kocka rajongó.

A film Krajcsik terve szerint része lesz 
annak a Rubik-kiállításnak is, ami az egész 
világon körbemegy, miután az Egyesült 
Államok-beli Jersey Cityben, a Liberty 
Science Centerben útjára indult. A tervek 
szerint a turné érinti Dél-Amerikát, Ázsiát, 

majd Európában fejeződik be. Budapesten 
a kiállításanyagnak a felépítendő, Rubik-
kockát idéző múzeumépület ad majd 
végleges otthont.

Eddig még nem készült semmilyen 
film a 68 éves feltalálóról és a 77-ben 
szabadalmaztatott mechanikus, egyéni 
logikai játékáról.

Jelenleg a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem címzetes egyetemi tanára, a 
Rubik Stúdió igazgatója. A játékszoftverek 
fejlesztése, és az építészeti témák kötik 
le. A Rubik-kockát eredetileg diákjainak 
készítette a térlátás tanításához.

Rubik Ernő édesapja, id. Rubik Ernő 
1936-ban Mitter Lajossal megalapította 
az Aero-Ever kft. vitorlázórepülőgép-
gyártó üzemet Esztergomban, amelynek 
vezetője, majd üzemigazgatója volt.

28 különböző típusú vitorlázó 
repülőgépet és 5 motoros repülőgépet 
tervezett 1935 és 1987 között, 
világviszonylatban is jelentős 
szabadalmait alkalmazva. 1944-től a 
második világháborúban alkalmazott 
repülőgép alkatrészeket gyártottak. 
Munkássága előtt tisztelegve két éve 
emléktáblát avattak Esztergomban. 

2009-ben a város képviselő-testületre 
díszpolgári címmel tüntette ki a ifjabb 
Rubik Ernőt.

Filmet forgatnak Rubik Ernőről
Amerikai-magyar dokumentumfilm készül Rubik Ernőről, illetve az általa 
feltalált Rubik-kocka történetéről, mivel 2014-ben lesz a 40 éves évfordulója a 
kocka születésének. A feltaláló édesapja annak idején Esztergomban vitorlázó 
repülőgép-gyártó üzemet alapított. A Muravidék Baráti Kör Kulturális 

Egyesület Kézjegyek és kép-mások 
c. kiállítás sorozatának 3. része nyílt 
meg november 16-án, délután a vár 
dísztermében. 

A tárlatot Horváth Béla, korábbi 
múzeumigazgató köszöntő szavait 
követően Wernke Bernát magyar-német 
nyelven előadott verse nyitotta meg. A 
képeket és a kiállító művészeket Csiba 
Zsolt író méltatta, aki a különböző 
művészi látásmódok és felfogások 
létjogosultságára hívta fel a figyelmet, 
kiemelve azt, hogy a világ kerek és egész, 
amelyben az eltérő megközelítések, 
vélemények harmóniában olvadnak 
össze. 

A kiállítás a múzeum nyitvatartási ideje 
alatt látogatható, a vár dísztermének 
földszintjén és emeleti galériáján. 

43 művész alkotásai 
az esztergomi 
várban 
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November 9-én ünnepelték Do-
rogon a Szociális Munka Napját. A 
rendezvényen adta át dr. Tittmann 
János polgármester az Év Szociális 
Dolgozója kitüntetést Biczó György-
nének, a a Dr. Mosonyi Albert 
Gondozási Központ ápolójának.
 

Biczó Györgyné hosszú évek óta 
kiemelkedő munkát végez a szociális 
gondoskodás területén. 1983-ban a Dobó 
Katalin Egészségügyi Szakközépiskolában 
szerzett általános ápolói, asszisztensi 
képesítést. A Szakközépiskola befejezése 
után az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház 
Gégészeti Osztályán helyezkedett el 
ápolóként. 1984-ben munka mellett 
felnőtt szakápolói tanfolyamot végzett 
Budapesten, jeles minősítéssel.
1986. január és 1988. június között 
a MEDICOR Esztergomi Telephelyén 
dolgozott. Két gyermeke születését 

követően 1992. május 1-től az akkori 
Gondozóházban helyezkedett el, gon- 
dozónői munkakörben. Az egészség- 
ügyben végzett eddigi munkája 
meghatározó volt számára, de úgy érezte, 
hogy az idősgondozás, az idősekkel való 
foglalkozás személyiségéhez közelebb 
áll.
Fiatalos, energikus lendülete elvarázsolta 
az időseket, a sok nehézség ellenére 
szeretetet, megértést sugárzott feléjük. 
Bármilyen gondjukkal is fordulhattak 
hozzá, a gondozói faladatok mellett 
megírta leveleiket, bevásárolt nekik, 
intézte hivatalos ügyeiket.
Időközben a városi ellátórendszer 
átalakult, a gondozóházból idősek 
otthona lett, majd gondozási központtá 
integrálódott.
Az átalakulással járó megnövekedett 
elvárásoknak is igyekezett megfelelni, 
ezért folyamatosan fejlesztette tudását. 
Elvégezte a „Dementálódás megelőzése 
és kezelése a családban és szociális 
intézményekben" című tanfolyamot, 
majd a „Korszerű gondozási módszerek 
az idősellátásban" továbbképzésen is 
aktív hallgató volt. Örömmel vett részt 
a személyiségfejlesztő foglalkozásokon, 
szakmai tanácskozásokon, hiszen az ott 
tanultakat is beépítette mindennapi 
munkájában.
Aktívan szerepet vállalt a városi 
rendezvényeken - Idősek Karácsonya, 
Idősek Világnapja - és az Idősek Otthona 
életét tarkító eseményeken - farsangi- 
húsvéti, szüreti bál.
Biczó Györgyné az idősgondozás 
területén az elmúlt 20 évben végzett 
kiemelkedő munkája elismeréséül vette 
át az Év Szociális Dolgozója Díjat.

Az Év Szociális Dolgozója: 
Biczó Györgyné Lelkes hangulatú tanári hangver-

senynek adott helyet november 9-én 
a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola. 
Örülünk, hogy elfogadta meghívá-
sunkat a nyergesújfalui Szabolcsi 
Bence Zeneiskola tanári kara és 
közösen koncertezhettünk.

A programban klasszikus, romantikus és 
kortárs művek egyaránt szerepeltek, sőt 
a hallgatóság megismerkedhetett a 89 
éves Arányi-Aschner Györggyel, aki az 
ausztriai Mogersdorfban lakik és műve 
bemutatójára utazott Dorogra.

Arányi altfuvolára és zongorára írt 
Szonátáját Lőrinczné Csizmadia Katalin 
(neki ajánlotta a mester a kompozíciót) 
és Szendi Ágnes játszotta.

Az Osztrák Kortárs Zeneszerzők Társasá-
ga elnöknőjének, Morgana Petriknek is 
elhangzott két zongoraműve.
Beethoven: c-moll triójának I. tétele 
nyergesi-dorogi „együttműködésben" 
szólalt meg. Haydn, Mozart, Beethoven 
és Brahms egy-egy alkotása mellett 
Szendi Ágnes négy furulyára komponált 
„Tenger-mese" c. alkotása is bekerült 
a műsorba. Ezt a művet a nyergesi 
zenetanárok mutatták be.
A hangverseny után szakmai eszme-
cserére és kellemes beszélgetésre is sor 
kerülhetett a tanárok között.

Álljon itt a fellépő kollégák névsora:
Nyergesújfalu: 
Drága Jurásek Ildikó (szopránfurulya), 
Fehér László (altfurulya), Pásztóiné 
Wagner Judit (gordonka), Pásztói 
Tamás (tenorfurulya), Solymosi Attila 
(basszusfurulya).
Dorog:
Juhász Jusztina (fuvola), Kolozsvári 
Barnabásné (hegedű), Lőrinczné 
Csizmadia Katalin (altfuvola), Málnai 
József (zongora), Németh Róbert 
(klarinét), Szendi Ágnes (zongora).

Szendi Ágnes

Tanári hangverseny 
a zeneiskolában 

Szendi Ágnes zongorán és Lőrinczné 
Csizmadia Katalin altfuvolán

A Hétszínvirág Óvoda Szüreti 
Mulatsága egy érdekes színfolttal 
egészült ki. Az ovisoknak bemu-
tatkozott a Nebit Hangszerbolt. Az 
ötlet gyakorlatilag egyszerre szüle-
tett meg az óvónőkkel és a Nebit 
Hangszerbolttal közösen.

Fontosnak tartjuk, hogy már óvodás 
korban kialakuljon a gyerekeknél 
egyfajta zenei kultúra. A gyerekek még 
nyitottak, figyelnek az újdonságokra, 
szinte minden kívülről érkező ingerre, 
hatásra odafigyelnek. Azzal, hogy a 
szüreti mulatságon élő zene szólt, 
biztosak vagyunk benne, hogy sikerült 

felkelteni az érdeklődést a hangszerek és 
a zene iránt - mondta el Nébel József.
A program keretében lehetőségük nyílt a 
gyerekeknek kipróbálni a hangszereket.

Hangszermustra
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2012. december 13-án Nyergesújfalu 
területén az Esztergomi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség irányításával 
külső védelmi terv teljes gyakorlatára 
kerül sor. A feltételezett baleset 
elhárítását a Zoltek Zrt., a ka-
tasztrófavédelem, a rendőrség, a men- 
tőszolgálat és a polgárőrség hajt- 
ja végre. A gyakorlat során lakos-
ságvédelmi feladatok és - intézkedések 
életbe léptetésére is sor kerül. 

A gyakorlat alatt a délelőtti órákban 
Zoltek Zrt-ben található szirénát 
megszólaltatjuk. 
Lezárásra kerül a Munkás utca, Szent-
Györgyi Albert utca, Esze Tamás utca, 
Frankel Leó utca, Zöldfa utca és a Duna 
utca által határolt terület. 
Kérjük a megértésüket és együtt-
működésüket a gyakorlat sikeres 
végrehajtásában.

Mihelik Magdolna
HVB elnök

Lakossági 
tájékoztató
Gyakorlat a Zoltek 

Zrt.-nél

A Visegrádi Csoport 2012. július 1-jétől 2013. június 30-ig 
tartó lengyel elnöksége kapcsán a Lengyel Köztársaság 
Budapesti Nagykövetsége fotópályázatot hirdet „A V4 a 
magyar fiatalok szemével” címmel. 

Pályázni a Visegrádi Csoport országaiban: Csehországban, 
Szlovákiában, Magyarországon és Lengyelországban 
készült fényképekkel lehet. A szervezők olyan pályamunkák 
beküldését várják, amelyek hitelesen fejezik ki a Visegrádi 

együttműködés egyedi szellemiségét, országaink közös szimbólumrendszerét 
és történelmét, közös esélyeinket és az előttünk álló közös kihívásokat; amelyek 
bármilyen kivételes hely, alkotás, a természet vagy az emberek érzékletes 
ábrázolásával a jelképek erejével ragadják meg a négy visegrádi ország közös 
sorsát és együttműködését.

Pályázati feltételek
A pályázatra bármely 16 és 26 év közötti magyar állampolgár jelentkezhet.
Pályázni tetszőleges technikával készített fekete-fehér és színes fotókkal lehet, 
digitális formátumban.
Egy pályázó legfeljebb egy képet küldhet be.

Beküldés
Digitális fotókat várunk, fájlformátum: JPEG, méret: min. 1 MB, legfeljebb 4 MB.
A képek elkészítéséhez bármilyen típusú digitális fényképezőgép használata 
megengedett.
A fotókat a következő e-mail címre kérjük eljuttatni: budapest.application@msz.
gov.pl, a pályázó teljes nevének, címének, telefonszámának, e-mail címének 
megadásával valamint a fotó legfeljebb kétmondatos leírásával.
A fájl nevében kérjük feltüntetni a pályázó vezetéknevét, keresztnevét és születési 
évét.

Nevezési díj nincs.
A pályamű és a kitöltött pályázati űrlap beérkezésének határideje: 2013. április 30.
A beküldési határidő után érkezett pályázatokat nem értékeljük.
A pályamunkák kizárólag elektronikus úton küldhetők be.

Nyeremények
I. díj – 100.000 Ft értékű vásárlási utalvány és 1 db lengyelországi hétvége 2 fő 
részére a Lengyel Idegenforgalmi Képviselet, a LOT légitársaság, és a Lengyel 
Nagykövetség felajánlásával,
II. díj – 100.000 Ft értékű vásárlási utalvány,
III. díj – 80.000 Ft értékű vásárlási utalvány,
IV. díj – 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány,
V. díj – 40.000 Ft értékű vásárlási utalvány,

A fenti díjaktól függetlenül Lengyelország, Csehország és Szlovákia nagykövete 
valamint Magyarország Külügyminisztériuma is jutalmazza a legjobb Len-
gyelországban, Csehországban, Szlovákiában ill. Magyarországon készült fotót. A 
budapesti Lengyel Intézet különdíjat ajánl fel a legjobb művészi fotó szerzőjének. 
Az esetleges további díjakról a Nagykövetség a pályázat lezárása előtt a honlapján 
ad tájékoztatást. A díjak pénzre nem válthatók.

A díjazott alkotások a Lengyel Nagykövetség tulajdonába kerülnek. Fenntartjuk 
a sokszorosítás és a közlés jogát a szerzők nevének feltüntetésével. A kiválasztott 
pályamunkákból kiállítását szervezünk.

Eredményhirdetés és díjátadás a lengyel visegrádi elnökség lezárulása előtt várható.

Egyéb
A díjazásban nem részesülő képeket nem őrizzük meg, és 
nem küldjük vissza.
A változtatás jogát fenntartjuk.

Fotópályázat 
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Az ábráról nagyon sok tanulságos dolog látható. Először is, hogy 
Magyarország a kifejezetten alacsony bérezésű kelet-európai 
mezőnyben van. Azaz óriási a vonzereje a más országban történő 
munkavállalásnak. Ráadásul az adatok bruttóban vannak, azaz a 
magas adóék miatt például Magyarország jövedelem lemaradása 
még ennél is nagyobb.
Ráadásul ebben a csoportban a bértábla alsó és felső vége közötti 
különbség is rendkívül kicsi. Azaz a bértábla nem jutalmazza 
igazán az előrejutást, és így például a tanulást sem. HIteltelenné 
válik a tanulásra ösztökélés, nincs motiváció a keményebb 
munkára. Ebből a csoportból csak Csehország kezd kissé kilógni, 
mindenki más ide tartozik. Románia és Bulgária még lejebb 
lenne. (Szlovénia gazdaságszerkezetileg egészen más ország, 
véleményünk szerint inkább a Rajnai Modellbe tartozó, Nyugat-
Európai ország.)
A második tanulság akkor tárul fel, ha az ábrán látható 
hatalmas bérkülönbségekhez azt is hozzávesszük, hogy az árak 
gyakorlatilag konvergáltak egymáshoz Európában, azokban nincs 
különbség. Azaz nem állja meg a helyét az az ellenérv, hogy "na 
de az árak is alacsonyabbak". Alig-alig. Berlinben például olcsóbb 
munkanélkülinek lenni, mint Budapesten.
Mindebből viszont valami rettentően fontos következik. A 
konvergált árak miatt ma már meg lehetne állapítani egy európai 
létminimumot, aminél kevesebből fizikai, szellemi és lelki 
egészségkárosodás nélkül lehetetlen megélni. Ez valahol €5-
6000 éves jövedelem környékén van, adórelvonástól függően. 

Míg Kelet-Európában a társadalom harmada ez alatt a szint alatt 
él, Nyugat-Európában senki. (Magyarországon 4 millió ember 
él a KSH által számolt hivatalos magyar létminimum alatt.) A 
Kelet-Európában mért Gini koefficiensek (a legmagasabb és a 
legalacsonyabb jövedelmi tizedek hányadosa) általában azt az 
eredményt hozza ki, hogy a keleti társadalmi egyenlőtlenségek 
kisebbek, mint a nyugatiak. Ez az eredmény természetesen 
statisztikailag korrekt, ám eltakarja azt a tényt, hogy a társadalom 
akár fele egy hipotetikus "európai létminimum" alatt él, erősen 
nyomorog. Nyugat-Európában gyakorlatilag senki.
Még ennél is megdöbbentőbb, ha az kérdezzük, ki él valódi 
középosztályi színvonalon Kelet-Európában. Szinte senki. Ahogy 
az ábrából is látszik, az a jövedelemszint, ahol a társadalom közepe 
keres Kelet-Európában, megfelel annak, ahol az alsó 20%, nem egy 
esetben az alsó 10% végzödik Nyugaton!!! Azaz a kelet-európai 
"középosztály" megfelel a nyugat-európai alsó osztályoknak. Húsz 
évvel a rendszerváltás után brutálisak a jövedelemkülönbségek 
Európában. Márpedig egy ország életszínvonalát minden másnál 
jobban meghatározza a foglalkoztatás és a jövedelmek szintje. 
Nem lehet erős nemzet, egészséges társadalom az, ahol a szűlök 
többsége önhibáján kívül hónapról hónapra azzal a pszichológiai 
teherrel küzd, hogy képtelen eltartani a családját.
És még egy fontos tanulság adódik. Lefelé versenyezni, minél 
olcsóbb bérekkel, minél alacsonyabb adókkal nem járható út.

 

http://pogiblog.postr.hu

Ki mennyit keres Európában?
Nagyon sok szó esik manapság az elvándorlásról. Erősödik az érzés, hogy a fiatalok növekvő része hagyja itt az országot, 
Nagyon ritkán hozza a sajtó azonban, hogy a magyar fizetések hol vannak pozícionálva európai összehasonlításban. A 
Tárki Európai társadalmi jelentésében azonban nagyon érdekes adatokat találunk. (Frissebb összehasonlítható adatok 
sajnos nem álnak rendelkezésre.)
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Valamelyest lesarkítva a legendássá lett Winston 
Churchill gondolatait: messze nem a demokrácia a 
leghatékonyabb rendszer a világon, de jobbat még 
találtak ki. A huszonegyedik század Magyarországán és 
szűkebb környezetünkben is érdemes áttekinteni azokat 
a fogalmakat, eszméket - de legfőképp: - intézményeket, 
amelyek szavatolják egy-egy ország, közösség 
demokratikus működését. Ábécé-rendben haladva a 
következő ilyen fogalom a polgármester. Felhívom a 
figyelmet, hogy a cikkek továbbra is nyíltan demokrácia- és 
kapitalizmuspártiak lesznek!

Az előző részben tárgyalt önkormányzatiság egyik fontos 
szereplője az a személy, aki megtestesíti, cselekedeteivel 
megjeleníti egy-egy közösség érdekeit. Igen a polgármesterről 
van szó. A tisztség betöltői hosszú idők óta fontos szerepet 
játszanak az adott közösség életében. Az új önkormányzati 
törvény miatt hatás- és feladatkörük jelentősen átalakul a 
következő időszakban, mégis érdemes megnézni, hogy mik 
azok a személyiség jegyek, amelyek egy „jó polgármesternek” 
szükségeltetnek. Mivel ideáltípusról lesz szó, minden elvárásnak 
lehet, hogy senki nem tud megfelelni, lehet, hogy valaki erősebb 
az egyikben és gyengébb a másikban, de mindenképp kell, 
hogy valamilyen ismerete, tudása legyen az alábbi területekről 
vagy rendelkezzen az alábbi tulajdonságokkal. Fontos még 
hozzátenni, hogy békeidőbeli polgármester-típust keresünk és 
nem olyat, aki háborúban védi a várost. Az utolsó háború 1945-
ben véget ért Magyarországon. 

Egy jó polgármester legyen jó szervező. Rendelkezzen 
azokkal a képességekkel, amelyek egy szervezet irányításához 
és működéséhez szükségesek. Ugyanis ez az egyik olyan 
legfontosabb feladata, amit el kell látnia két testületi ülés 

levezetése között. A polgármesterség nem abból áll, hogy az 
egyes üléseken hosszú szónokaltokat intézve ekézi az adott 
képviselőt, hanem abból, hogy vezeti a várost. A vezetésben 
persze lehetnek és kellenek, hogy legyenek segítői, de az irány 
neki kell meghatároznia, és megkövetelnie annak betartását. 
Legyen idealista, akarja és tudja jobbá tenni környezetét. Ne 
elégedjen meg az adott jelenlegi helyzettel, próbáljon meg 
új lehetőségeket keresni, olyanokat, amelyek hosszú távon 
a közösség javát fogják szolgálni. Rendelkezzen egy olyan 
vízióval, amely a város/település fejlődését hivatott szolgálni, 
amellyel még jobb körülményeket lehet teremteni az ott 
lakóknak. 

Egy polgármester legyen politikus, a szó nemes értelmében. 
Tudja és akarja összehangolni a város érdekében tenni akarók 
érdekeit, legyen képes arra, hogy a helyben meglévő tudásból 
a legtöbbet lehessen kihozni, úgy, hogy ő maga utána erre nem 
telepszik rá és nem akarja kisajátítani. El kell fogadnia, hogy a 
bölcsek köve nem volt és nem is lesz nála sose – mint ahogy 
senkinél sincs – az csak az adott közösségnél van meg.

Képes legyen csapatban dolgozni és gondolkodni. Kell, hogy 
megbízzon másokban, mint ahogy másoknak is bízniuk 
kell benne. Hatalma nem attól lesz nagy, ha képes valamit 
megtorolni, hanem akkor, ha képes lesz megbocsájtani. 

Az adott tisztséghez megfelelő szerénység is kell, hogy 
társuljon. Nem őt szolgálja a város, hanem ő szolgálja a 
várost. Az ebből adódó előnyöket méltósággal kell viselni, 
még a kötelezettségeket, maradéktalanul kell teljesíteni. A 
választópolgárokkal szóba kell állni, meg kell hallgatni, még 
akkor is, ha tudja, hogy esetleg nem az ő szimpatizánsa. 
Valamint el kell viselkednie, hogy ha nem is az ő hibája, őt 
fogják megtalálni, ha göröngyös a járda, nem folyik el az esővíz, 
vagy ki kell festeni az óvodát. Az ő felelőssége, hogy milyen 
emberekkel dolgozik együtt.

Igen, a fenti már-már idealisztikus modell néha mintha távol 
állna az esztergomi valóságtól, meg mások a körülmények. 
Én azt sem vitatom, hogy mindenki jót akart/akar a városnak, 
csak nem úgy sikerülnek a dolgok. Ilyen is van. A körülmények 
játszhatnak úgy össze ideig-óráig, hogy semmi nem sikerül, de 
egy idő után már nem lehet a körülményekre fogni. Ott akkor 
már az adott személlyel is hiba van. Ezt lehet, hogy ő nem veszi 
észre, akkor a környezetének kell szólnia. Ha a környezete már 
nem mer, akkor ott tényleg baj van. Ott akkor már nem a jó 
szándék, a városért való tenni akarás a mozgatórugó, hanem a 
félelem és a megalkuvás. Az pedig nem vezet jóra.

GT

Demokratikus ABC
Polgármester
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Édes, szénsavas, koffeintartalmú, színezett, tartósított 
folyadékok, melyeket felgyorsult világunkban egyre többen 
fogyasztanak fáradtságűzőként, aktivitásfokozóként. 

Nem szabad elfeledkezni azonban arról, hogy az energiaitalok 
koffeint, és más, a koffein hatását felerősítő összetevőket 
tartalmaznak, amelyek nagy mennyiségben történő 
fogyasztása előidézheti a koffein-túladagolás tüneteit: 

erős hányinger és hányás, mellkasi fájdalom, szapora pulzus, 
nyugtalanság, álmatlanság, pánikroham. 

Veszélyük, hogy a rendszeres fogyasztással állandósulnak a 
neurózisos tünetek, az energiaitalok kedvelői ingerültekké, 
türelmetlenebbé válnak. Előfordul, hogy a máj is károsodik, 
arról nem is beszélve, hogy a magas cukortartalom a fogaknak 
és az egész szervezetnek árt. 

Koffein-tartalmú ital fogyasztásához nem szokott egyének, 
vagy 18 év alatti gyermekek esetében a túladagolás akár 
halálhoz is vezethet.

Az energiaitalok túlzott fogyasztása – amelyet a reklámok 
is ösztönöznek - elterjedt a fiatalok körében, miközben 
egyre többféle, és egyre koncentráltabb termékek kerülnek 
forgalomba.

Gyermekeink és saját egészségünk védelme és 
megőrzése érdekében javasoljuk az alábbiak 
megfontolását:

A 18 éves kor alatti gyerekeket oktató, ellátó intézmények 
(iskolák, kollégiumok,  otthonok) területén ne értékesítsenek, 
és ne fogyasszanak ilyen italokat! 

A szülők ne adjanak gyermekeiknek energiaitalt, és figyeljenek 
arra, hogy azok lehetőleg ne is fogyasszanak ilyen terméket!

Az energiaital nem pótolja a napi folyadékbevitelt, ezért senki 
ne igya azt üdítőital vagy víz helyett!

Az energiaitalok koffeintartalmát a terméken fel kell tüntetni, 
ha az eléri a 150 mg-ot literenként! A forgalomban lévő 
energiaitalok legtöbbjének koffein-tartalma magas, akár 
háromszorosa is lehet egy csésze kávé koffeintartalmának. 

Várandós nők és szoptató anyák ne fogyasszanak energiaitalt! A 
túlzott koffeinbevitel a magzat, vagy a csecsemő szervezetébe 
jutva annak egészségére káros hatású.

Ne fogyassza együtt az energiaitalokat alkohollal, 
gyógyszerekkel, étrendkiegészítőkkel, kábítószerekkel, 
egyéb tudatmódosító szerekkel! Ez kiszámíthatatlan, előre 
megjósolhatatlan következményekkel járhat. 

Intenzív fizikai terhelés, sporttevékenység során fogyasztott 
energiaital életveszélyes szívritmus-zavarhoz vezethet.

Legyen nagyon körültekintő, ha Interneten keresztül rendel 
energiaitalt! A világhálón illegálisan forgalomban lévő 
energiaitalokhoz is hozzá lehet jutni. Ezek a termékek félrevezető 
jelöléssel lehetnek ellátva, illetve a magas koffeintartalmon 
túlmenően egyéb, egészségre káros összetevőket is 
tartalmazhatnak, amelyek súlyos megbetegedéshez, akár 
halálhoz is vezethetnek.
Javasoljuk továbbá, hogy az energiaitalokat a 18 év alattiaknak 
szóló TV-m sorok reklámidejében, illetve egyéb, e korosztálynak 
szóló médiatermékekben, valamint a 18 év alatti fiatalokat is 
célzó rendezvényeken ne lehessen reklámozni! 

Minden olyan energiaital címkéjén, amely magas koffein-
tartalmú, jelenjen meg a „18 éven aluliaknak, várandós nőknek 
és szoptatás alatt, valamint koffein-érzékenyek számára 
fogyasztása nem ajánlott” felirat! 

Ne feledje! 

Az energiaital által előidézett mesterséges pörgés megterheli 
a szervezetet, felborítja a normál életritmust, ami újabb és 
újabb energiaital fogyasztására ösztönözhet. Az ördögi kör 
vége egy kimerült, energiáját vesztett szervezet lesz, amely 
egészségkárosodáshoz vezet. 

Az egészséges életmód, a rendszeres fizikai aktivitás, az 
egészséges táplálkozás, a megfelelő mennyiségű alvás 
biztosítja az igazi energiát és jelenti az egészség meg őrzését!

Energiaitalok fogyasztásának veszélyei
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Sokan úgy gondolták az idei aszály a tengerit viselte meg 
a leginkább. Az egyre borsosabb burgonyaárak azonban 
mást (is) sejtetnek.

"Ki itt belépsz hagyj fel minden reménnyel!" Könnyedén 
juthatna az ember eszébe Dante Alighieri Isteni színjátékának 
„pokolbéli” elhíresült sora, ha mostanság egy zöldségeshez 
betoppan. Az árú szép, az áruk szép. A krumpli irányába pedig 
jobb nem is fordulni. Az idei a tavaly ilyen kori fogyasztói 
ár kétszerese... Ahová mi néztünk be, ott egy forint híján 
százharminc volt krétával a fekete fémlapocskára felkarcintva. 
De ennél jóval borsosabb összegekért is árulják a krumplit.

– A „felvásárlási”, pontosabban a nagykereskedelmi ár nagyon 
változó – mondja Tóth Gáborné, aki több mint tíz éve eladó 
a szakmában, miközben éppen a gurulósabb krumplikat 
rendezgeti. – Gyenge volt a termés, kevés volt az eső. Aprók a 
szemek, bár az állaguk jó, és télállónak tűnnek.

Ám nem csak a boltokban, hanem a termelőknél is nagyok 
az árkülönbségek. Egyre inkább úgy tűnik, a sült krumpli 
hamarosan luxuscikk lesz.

– Már megjelent az import – folytatja a kereskedő. – A holland, 
francia és lengyel behozatal a hazainál legalább 25-40 
százalékkal drágább. A nagybani áfás ár kilója 130-140 forint. 
Nem tagadom, örülnék, ha tavaszig háromszáz forint alatt 
maradna ennek az alapvető élelmiszernek az ára...

Szűkebb hazánkban székel az ország legnagyobb 
burgonyatermelő vállalat, a komáromi Solum Zrt. Csaknem 
négyszáz hektáron termelnek gumót. Viszont ezt a területet 
teljesen öntözés alá vonták. Az öntözésnek köszönhetően 
hektáronként 35-40 tonna körül alakultak a hozamok náluk. 
Ám a termés összességében kevesebb, jóval kevesebb, mint 
tavaly. Ez nyomta fel a fogyasztói árakat, miközben a fajlagos 

termelési költségek is folyamatosan növekednek.

Komáromban már jó tíz éve korszerű körülmények között tárolni 
is tudják a megtermelt krumplit. Ám erre mostanában nem 
nagyon van szükség. Tasnádi László, a burgonyatermesztési 
ágazat igazgatója elmondta, a háromhónapos betakarítási 
időszak során folyamatosan zajlik az értékesítés is.

– A mi cégünk két nagy üzletlánccal áll kapcsolatban – jegyzi 
meg a szakember. – A burgonya ára elsősorban attól függ, 
hogy ők például milyen kiszerelésben forgalmazzák. Mosott-e 
a portéka, illetve a partnerek minőségi elvárásai is „dobnak” 
az áron. Ma – egyébként – ott tartunk, hogy minden itthon 
megtermelt burgonya kilójából negyven deka pocsékba megy, 
miközben egészséges, fogyasztható, az ég világon semmi baja. 
Csupán esztétikailag nem kifogástalan. Szerintem ez óriási 
luxus.

Jelenleg a krumpli termelési önköltsége 40-42 Ft/kg. Erre 
rakodnak rá az egyéb költségek, úgy, mint tárolás, szállítás, 
csomagolás. Ebből adódik, hogy a boltokban, a nagy 
üzletekben, vagy éppen az útszéli árusoknál a szemöldökünk a 
homlokunkra ugrik a burgonya árának láttán.

– Az elmúlt két évben milliós veszteségeink voltak ezen a 
növényen – emeli ki Tasnádi László. – Az idén is minimális a 
hasznunk, hiszen hetente változtatják a multik a felvásárlási 
árat. A költségeink viszont meglehetősen állandóak, állandóan 
növekvők. Arról nem is szólva, ez az a termény, amelyikben 
több mint egy évig benne áll a gazdák, a termelők pénze. 
Nincs rajta állami támogatás. A szigorú küllemi, minőségi 
követelmények miatt úgy kell felszedni, mint a „hímes tojást”. 
Amennyiben pedig tárolni kell, a milliméternyi héja alá „bújt” 
nyolcvan százaléknyi víztartalmat illik megőrizni...

Kemma.hu

A burgonya kilója a háromszáz forintot is 
elérheti
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Matolcsy álma, miszerint a magyar 
GDP valamikor 2025 és 2030 között 
a jelenlegi duplájára nő, olyan távol 
van a realitásoktól, hogy az már fáj. 
Már nem lehet szótlanul elmenni 
amellett, hogy a gazdasági miniszter 
folyamatosan közröhej tárgya. 

Mi sem mutatja jobban, hogy mennyire 
mélyre jutottunk, mint az, hogy az 
égvilágon senki sem kapja fel a fejét 
arra, amikor a magyar gazdaságpolitika 
névleges irányítója, Matolcsy György már 
megint valami egészen elképesztően 
nagy zöldséget mond. Pedig megtette 
tegnap is, amikor a magyar GDP 
nagyjából másfél évtizeden belüli 
megduplázódását vetítette előre.

Néhány apró bibi

Matolcsy álma, miszerint a magyar 
GDP valamikor 2025 és 2030 között 
a jelenlegi duplájára nő, olyan távol 
van a realitásoktól, hogy az már fáj. 
Természetesen senki nem tudja pontosan, 
hogy mi fog történni a következő másfél 
évtized során, de azért bizonyos dolgok 
a jelenlegi helyzetből meglehetősen 
egyértelműen levezethetőek. Ahhoz, 
hogy a Matolcsy-féle - nevezzük így - vízió 
megvalósuljon, holnaptól kezdődően 
minden évben 4% körüli gazdasági 
növekedést kellene produkálnunk. Van 
azonban néhány apró bibi.

Például az, hogy a következő két évben 
már egészen biztosan nem lesz 1%-nál 
nagyobb a magyar GDP expanziója. 
Sőt, egyre nagyobb részben a Matolcsy 
György fémjelezte gazdaságpolitika 
működésének eredményeképpen a 
potenciális növekedési ütemünk, vagyis 
az a szint, ami mellett a jelenlegi viszonyok 
közt komoly egyensúlytalanság 
kialakulása nélkül növekedni tudunk, a 
nevetségesen alacsony 1% körül mozog.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni 
továbbá, hogy az európai gazdaság, 
melynek a magyar gazdaság tetszik, 
nem tetszik, de szerves része, elhúzódó 
recesszióra készül, és semmi jele, hogy 
ebből a következő két-három évben ki 
tudna kecmeregni. Ebben a környezetben 
pedig hazánk sem fog tudni lényegesen 
jobban teljesíteni.

Mindezeket egybevéve a magyar 
gazdaságnak igazából egy évtized alatt 
kellene a duplázáshoz szükséges szintet 
teljesítenie, ami éves átlagos 7%-os 
növekedésnek felelne meg. Ehhez vegyük 
hozzá, hogy eközben a magyar népesség 

jelentős bevándorlás híján egészen 
bizonyosan továbbra is csökkenni fog, 
ami egy folyamatos negatív nyomásként 
nehezedik a gazdaság teljesítményére.
Egyszerű handabandázás

A magyar gazdasági miniszter 
gyakorlatilag azt vázolta, hogy egy, az 
elmúlt négy évtizedben Európában 
példátlan, és ha a népességváltozás 
dinamikáját is tekintetbe vesszük, akkor 
valószínűleg az elmúlt száz évben soha 
sehol nem látott gazdasági expanzióra 
számíthatunk.

Természetesen semmi másról nincs szó, 
mint hogy a belátható időn belül csak 
szánalmas vergődést produkálni képes 
magyar gazdaságpolitika vezetője a 
távoli jövő ellenőrizhetetlenségébe 
menekülve handabandázik. 2010-ben 
még ő és a kormányfő azt ígérték, hogy 
2012 már az elrugaszkodás éve lesz, 
ehelyett recesszióban vagyunk. A jövő 
évre már komoly épülést vizionáltak, 
ehhez képest jó esetben is csak stagnálni 
fogunk.

Magyarország nyomorúságát nem is 
az illusztrálja a legjobban, hogy ez a 
mára minden hitelét elveszítő politikus 
továbbra is gazdasági miniszter, a magyar 
gazdaságpolitika hivatalos irányítója 
lehet. Hanem, hogy mindezt rezignáltan 
ugyan, de tudomásul vette és elfogadta a 
magyar közvélemény.

Szépen kérjük

Ugyan a kormányfő azt akarja, hogy ezt 
az embert még egy ideig miniszternek 
hívják, de akkor sincs ez rendben: 
magát komolyan vevő országban nem 
lehet szótlanul elmenni amellett, hogy 
a gazdasági miniszter folyamatosan 
közröhej tárgya.

Ezért bár tudjuk, hogy korábban 
megszámlálhatatlan alkalommal kértük 
hasztalan, és azt is tudjuk, hogy 
valószínűleg most sem lesz foganatja, 
mégis a tisztesség azt kívánja, hogy 
megint elismételjük: mindenki érdekében 
legyen olyan szíves és mondjon végre le, 
miniszter úr!

http://velemenyvezer.blog.hu

Matolcsy úr, mondjon már le!

Matolcsy György Huba (Budapest, 1955. 
július 18. –) közgazdász, publicista, poli- 
tikus. A rendszerváltás után több privati- 
zációval foglalkozó kutatóintézet veze- 
tője volt. 2000 és 2002 között gazdasági   
miniszter, tisztéből fakadóan egyben az 
Országos Atomenergia-bizottság elnöke. 
2002-től a Növekedéskutató Intézet igaz- 
gatója, 2003-tól a Polgári Magyaror- 
szágért Alapítvány kuratóriumának 
elnöke. 2006-tól a Fidesz – Magyar 
Polgári Szövetség országgyűlési  képvi- 
selője. 2010-től a második Orbán-
kormány nemzetgazdasági minisztere.

Életpályája
1973-ban érettségizett a budapesti Szi- 
lágyi Erzsébet Gimnáziumban, majd fel- 
vették a Marx Károly Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem ipar szakára. Itt szerzett 
1977-ben közgazdászdiplomát. 1981-ben 
egyetemi doktori fokozatot szerzett. Dip-
lomájának megszerzése után egy évig az 
Iparszervezési Intézet munkatársa, majd 
1981-ig a Pénzügyminisztérium ipari fő- 
osztálya, illetve 1985-ig a miniszteri 
titkárság főelőadója, majd osztály-
vezetője volt. Ezt követően 1990-ig a 
Pénzügykutató Intézet (1987-től rt) 
munkatársa, majd tudományos fő- 
munkatársa. Rövid kormányzati ki- 
térő után 1991 januárja és szep- 
tembere között a Privatizációs Kuta-
tóintézet igazgatója volt, ezt követően a 
londoni székhelyű Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (EBRD) igazgató-helyet-
tese lett. 1994-ben rövid ideig a bank egyik 
igazgatója volt. 1995 és 1998 között a 
Tulajdon Alapítvány Privatizációs Kutató-
intézet igazgatója. 1998 és 1999 között, 
illetve 2002-től a Növekedéskutató 
Intézet igazgatója. Az MSZMP tagja volt.

wikipedia
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A kormányoldalon olvasható tájékoztató szerint a 
kormány a Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére egy új 
törvénnyel szabályozza a szervezet működési környezetét.

Az október 27-én társadalmi vitára bocsátott törvénytervezet 
oly erősen szabályozná a segélyszervezet műkö-dését, hogy az 
már tulajdonképpen felér az államosítással.

Mindezt három lépéssel érnék el. A tervezet kimondja, hogy

1. a Vöröskereszt gazdálkodását az Állami Számvevőszék 
ellenőrzi

2. a jelenleg is meglévő, az MVK Országos Küldöttgyűlése 
által MVK-tagokból választott öttagú felügyelőbizottság 
egy tagját ezután az ÁSZ elnöke, egy tagját a honvédelmi 
miniszter, egy tagját az egészségügyi miniszter, egy tagját 
a szociális ügyekért felelős miniszter, és csak egy tagját az 
Országos Küldöttgyűlés választja meg és hívja vissza, az 
arány 4:1

3. az MVK-nak a Magyar Államkincstárnál kell számlát nyitnia, 
szabad pénzeszközein pedig magyar állampapírt kell 
vásárolnia.

Unortodox Gyuri gyarmatosítja a nem-zetközi segélyszervezet 
helyi alakulatát! Botrány.....sajnos azonban az érem másik oldala 
sem rózsaszín.
A Magyar Vöröskereszt 2011-es je-lentése szerint 6,4 milliárd 
forint be-vétele volt tavaly a szervezetnek. 1,7 milliárdot a 
központi költségvetésből kapott, 1 milliárd adományokból, a 
többi önkormányzati támogatásokból, pályázati pénzekből, 
adó 1%-ból, tagdíjból jött össze.

A Vöröskeresztet is államosítanák

"A Magyar Vöröskereszt szervezetét és tevékenységét 
szabályozó, közel húsz éve hatályos törvény felülvizsgálata 
időszerű volt, mert a mára elavulttá vált szabályozás 
nincs tekintettel a megalkotása óta eltelt időszak során 
bekövetkezett történeti, társadalmi, gazdasági és jogi 
változásokra.

A törvénytervezet a nemzetközi jogban vállalt állami 
kötelezettségeknek megfelelően, követve a szervezetre vo- 
natkozó nemzetközi ajánlásokat, kiemelt jogi státuszt 
biztosít a Magyar Vöröskereszt számára. A javaslat, az 
államtól átvállalt közfeladatok ellátásában való 
hatékonyabb részvétel és a közfeladatellátás állami garan- 
ciáinak kiépítése érdekében a különleges jogi stá- 
tuszt köztestületi formában garantálja. A törvény-tervezet 
emellett stabilizálja és idő-szerűvé teszi a Magyar Vöröskereszt 
jogi-működési környezetét, lehetővé téve ezzel a szervezet 
társadalom számára is átlátható és nyilvános működését.

A tervezet továbbá számos, a Magyar Vöröskereszt 
hatályos szabályozásában tapasztalható hiányterületet 
szabályoz, így biztosítva hosszútávon a szervezet kiemelt 
jelentőségét és működési garanciáit.

(Emberi Erőforrások Minisztériuma)"

Kiadásaik jelentősen nőttek 2010-hez képest, és a táblázatból 
jól látszik, hogy az éves költségvetés csaknem felét az 1.240 al-
kalmazott bérére költik, a beszámoló meg is jegyzi ezt.

Az is kiderül az egyszerűsített éves beszámolóból, hogy a 
vezető tisztségviselők bérét 22,4%-kal emelték, a kisebb 
összegű költségtérítésüket pedig 31,1%-kal csökkentették. 
Összességében természetesen többet kapnak.

Van tehát egyik oldalon a magyar állam, ami példátlan 
módon teljes befolyása alá akarja vonni egy nemzetközi 
segélyszervezet hazai tagját, és van a másik oldalon a Magyar 
Vöröskereszt, ami bevételei jelentős részét kapja közpénzből, 
de nem túl jól gazdálkodik a rábízott összegekkel.

Azt kell mondjam, a vastagbőr-faktor 1:1.

http://vastagbor.blog.hu

A Magyar Vöröskereszt Egyszerűsített éves beszámolója  
letölthető innen is: www.civilhetes.hu/letoltes/egyszerusitett_
eves_beszamolo_2011.pdf 
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Nemsokára itt a karácsony, és eljön lassan az adventi 
várakozás ideje. Napjainkban az ünnepek közelsége sokak 
számára egyre nyomasztóbb, ezért kínálunk most olyan 
belföldi programokat, melyek tartalmas kikapcsolódást 
jelenthetek a családok számára az ünnepek előtt.

Böllérfesztivál 2012 - gasztronómia program - 
Miskolc
2012. november 23 - november 24.

2 Napos Szezonnyitó Böllérfesztivál! Borsodi Tepertősütő 
Versennyel, az Abaúji Forralt Italok és Meleg Ételek Hétvégéjén! 
És a fesztivált kíséri a Zempléni Kézműves és Kirakodó Vásár.
Programok: Disznóperzselés, Böllér-, és kolbásztöltő bemutató, 
Tepertősütő verseny, Forralt borkészítő verseny és kóstoló, 
Forralt teafőző verseny, Kézműves és Kirakodó Vásár, Stand 
up Comedy, Néptánc bemutató, Dalárda, Tombolasorsolás, Jó 
ebédhez szól a nóta! Pálinkakóstoló, Koncertek, és sok egyéb 
színes kísérő programmal várják Önt és Kedves Családját is!

IX. Magyarországi Újbor és Sajt Fesztivál - 
gasztronómia program - Budapest
2012-11-24 - 2012-11-25

Kóstolja meg Magyarország legjobb újborait és kiváló minőségű 
kézműves sajtjait! A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor 
Vidékfejlesztési miniszter. Az újborverseny fővédnöke: Borkai 
Zsolt Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. A borverseny örökös 
elnöke: Dr. Kállay Miklós Tanszékvezető egyetemi tanár
Programok: 
2012. november 24. szombat
10.00-18.00 óráig Újborok és sajtok kóstolója, 11.00 A Fesztivál 
ünnepélyes megnyitója és a magyar olimpikonok köszöntése
Sajtlovagrend és az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend ünnepi 
felvonulása
2012. november 25. vasárnap
10.00 - 18.00 óráig Újborok és sajtok kóstolója, 11.00 óra: IX. 
Magyarországi Újborfutam. Magyarországi Borrendek Országos 
Találkozója, Jubiláló borrendek köszöntése. A fotópályázat 
nyerteseinek eredményhirdetése, Ünnepélyes borrendi avatás.
15.00 óra Adventi újbor és sajt szentelés. Minden évben a 
fesztivál egy nemes ügy mellé áll, idén a belépőjegyekből 
származó bevétel egy részét Dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő 
emlékszobrának támogatására ajánlják fel. A rendezvény a 
helyszínen  váltható belépőjeggyel látogatható, ami 2000 Ft/
fő. A bor és a sajt e két termék isteni csoda, mely évezredek 
óta egészségünket szolgálja. Tegyünk minél többet az 
egészségünkért.

IV. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllér 
Pálinka Verseny - gasztronómia program - 
Gyomaendrőd
2012-11-24 - 2012-11-24

Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny. 
Gasztronómiai és kulturális programok színe-java várja a 
Gyomaendrődre látogatókat november végén. Pálinkakóstolás, 
evés, ivás, nótázás, GYÜSZ-TE piac
Programok: 
8.00 Megnyitó, 8.00 Nyit a GYÜSZ-TE piac , 8.15 Disznóvágás 
bemutató, 8.45 Disznóvágás bemutató, 12.00-15.00 Jó ebédhez 

szól a nóta, 13.30 Kolbászevő bajnokság, 14.00 Sörivó verseny
15.00 Kolbászmustra, zsűriz a közönség, 15.30 Eredményhirdetés
16.00 Táncol a KNER TSE, 17.00 Énekel Meggyesi Hajni, 17.30 
Gyomaendrődi Amatőr Hastánc Csoport bemutatója, 18.00 
Zenél a Budai Duó, 19.00 Vendégünk Janicsák Veca (jegyek 
elővételben hétköznap 9-17 között a Tourinform irodában)
20.00 Zenél a Budai Duó
Belépők: Gyermekjegy: 6 éves korig ingyenes, 6-14 éves korig 
, 12.00-ig ingyenes, 12.00-től 200 Ft, Felnőttjegy egész napra: 
500 Ft

Hurkafesztivál Szenna 2012 - gasztronómia 
program - Szenna
2012. november 24.

A szervezők szeretettel várják újra a versenyzőket és az ínyenc 
közönséget!
A nap programjai: 7.30 Nevezés, regisztrálás, 10.00 Megnyitó, 
10.30 Szennai Rozmaring Nyugdíjas Egyesület előadása, 
11.00 Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület előadása, 11.00 
Gyorsasági verseny, 11.15 Zselickisfaludi Baráti Kör előadása, 
12.00 Jó ebédhez szól a nóta, 12.00 Zsűrizés ízre és küllemre, 
12.30 Fúvósok előadása, 13.00 TÓTÁGAS tánccsoport előadása, 
13.30 Dréyné Vándorszíntársulat zenés kavalkádja, 14.00 Ujláb 
Gábor zenés műsora, 15.00 Eredményhirdetés (Nyársdugó-
versmondás), 16.00 Kaczor Feri műsora, 17.00 Tombolasorsolás

Katalin Napi Disznóvágás 2012 - gasztronómia 
program - Vonyarcvashegy
2012-11-24 - 2012-11-24

Az idelátogatók a hagyományok ápolásával, s természetesen 
finom falatokkal elevenítik fel a régi falusi disznóvágásokat. 
A nap házi pálinkával kezdődik, majd a disznó tisztítása, 
pörzsölése és feldolgozása kerül sorra, melyen tetszés szerint 
bárki részt vehet. Reggelire hagymán pirított friss vért, resztelt 
májat, savanyúsággal és kenyérrel tálalnak fel. 
Program: november 23, péntek, 17.00 Házi süteménysütő 
verseny bemutató az Általános Iskola Aulájában november 24, 
szombat. 8.00 Disznóvágás. Helyszín: Általános Iskola Udvara
A hagyományok ápolásával, s természetesen finom falatokkal 
elevenítik fel a régi falusi disznóvágásokat. A napot házi 
pálinkával kezdjük, majd a disznó tisztítása, pörzsölése és 
feldolgozása kerül sorra, melyen tetszés szerint bárki részt 
vehet. Reggelire (8-11 óra) velőt, resztelt májat savanyúsággal 
és kenyérrel tálalnak fel. A nap folyamán felköszöntik a 
Katalinokat. A vendégek déltől a májas-véres hurka, a házi 
kolbász és házi tepertő készítésének rejtelmeit leshetik el, 
közben harmonikaszó gondoskodik a megfelelő hangulatról.
Déltől kóstolási lehetőség: 990 Ft (hurka, kolbász, sült császár, 
savanyúság vagy toros káposzta).
A szervezők ajánlják még a friss házi rétest, a helyi pincék új 
borait és a Blonder házi sört.
11.00 Kolbászhús kiosztása, töltés elkezdése, 12.00 
Harmonikaszó Móger Péterrel, 13.00 Kolbászok leadása, sütés 
megkezdése, 15.00 Eredményhirdetés, díjkiosztás, 16.00 
Tombolasorsolás, 19.00 Katalin-napi disznótoros vacsora, az 
Eötvös Károly Általános Iskola aulájában
Ár: 1.800 Ft/fő
Sztárvendég: Benke Laci bácsi mesterszakács, mestercukrász
Asztalfoglalás: Tourinform Iroda, Horváth Tamás (06-30-
3806690)

Programajánló november végére
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Sokan szeretjük a diót az íze, vagy a változatos felhasználá-
sa miatt, de ezen túl még rengeteg pozitív hatása van, 
amivel egészségünket támogathatjuk. Lássuk a teljesség 
igénye nélkül, hogy melyek ezek!

Vérnyomás

A dióban található esszenciális zsírsavaknak köszönhetően 
a dió rendszeres fogyasztásával sokat tehetünk azért, hogy 
vérnyomásunkat egészséges szinten tartsuk. Mindehhez elég 
mindössze napi néhány szemet ennünk belőle!

Koleszterin

A diónak magas a telítetlen zsírsavtartalma, így fogyasztásával 
csökkentjük a szervezet koleszterinszintjét. A koleszterinszint 
normalizálása pedig segít megelőzni néhány komoly keringési 
betegség kialakulását a későbbiekben.
Napi mindössze 25g dió fogyasztásával gondoskodunk a napi 
omega-3 zsírsav beviteléről. Kutatások szerint az omega-3 
zsírsavak csökkentik a koszorúér-betegség, magas vérnyomás, 
stroke, vastagbél- és prosztatarák kockázatát.

Keringés

A vérnyomás és a koleszterinszint szinten tartása mellett a diónak 
nagy szerepe van a vérrögképződés megakadályozásában és 
az érfalak rugalmasságának megőrzésében is. Napi néhány 
szem dió már biztosíthatja a kívánt hatást.

E-vitamin

A dió fogyasztásával gondoskodunk szervezetünk E-vitaminnal 
való megfelelő ellátásáról, amely egy zsírban oldódó 
antioxidáns. 
Ezáltal erősítjük immunrendszerünket, segítjük a nyálkahártya 
megfelelő működését és szervezetünk könnyebben égeti el a 
telített zsírsavakat is.

Cukorbetegség

A dió magas Omega-3 tartalma miatt javítja a szervezet 

inzulintermelését, ezért a cukorbetegségre hajlamosaknak 
ajánlott a fogyasztása. 
Természetesen a kialakult betegséget nem gyógyítja, de a 
kialakulás megelőzésében sokat segíthet.

Terhesség

Terhesség alatt már a népi gyógyászat is ajánlotta a dió 
fogyasztását. Úgy tartották, hogy a születendő gyerek okosabb 
lesz tőle – ezt a dió és az agy hasonlósága alapján állították. 
Bizonyított hatása azonban inkább a folsav tartalma miatt van.

Jótékony ásványi anyagok

A dió nagyon gazdag mangán, réz, kálium, kalcium, vas, 
magnézium, cink és a szelén forrás. A réz építőeleme számos  
létfontosságú enzimnek, mint a citokróm c-oxidáz és 
szuperoxid dizmutáz. 
A cink segíti a növekedésért és fejlődésért  felelős enzimek 
összetételét és működését, de fontos szerepe van a sperma 
képződésben, emésztésban és nuklein sav szintézisben. 
A szelén fontos nyomelem, amely társfaktorként működik az 
antioxidánsokkal.

Egészséges bőr

A dió olajosságának és kiváló bőrnyugtató és vérzéscsillapító 
tulajdonságának köszönhetően segít megvédeni a bőrt a 
kiszáradástól. 
A belőle készült olajat vagy főzetet gyakran használják mint 
"bázis olaj" különböző gyógyszerekben, kozmetikai és masszázs 
termékekben.

Antioxidánsok

Az öregedés folyamata részben a szabadgyökök számlájára 
írható, melyek az oxigénmolekulák felbomlása során jönnek 
létre. Az antioxidánsok képesek ezeket semlegesíteni. 

SGE

A dió 8 pozitív hatása a szervezetre

Jó, ha tudod: a legszínesebb zöldségekben 
és gyümölcsökben találod a legtöbb 
ilyen kedvező hatású anyagot, úgymint a 
bogyósokban, a répában, a céklában és 
a paradicsomban. Naponta legalább öt 
adagot fogyassz belőlük!



Erzsébetet a ka-
tolikus egyház no- 
vember 17-én ün- 
nepli. Időjárásjóslás 
fűződik ehhez a 
naphoz: ha e napon 
havazik, azt mond- 
ják Erzsébet meg-
rázta pendelyét. Az 
öt gyermek közül 
Erzsébet volt a 
harmadik. Bátyja 
később IV. Béla 
néven lett magyar 
király. I. Hermann 
türingiai őrgróf ké-
résére Erzsébetet a 
kor szokásának 
megfelelően négy-
éves korában elje- 
gyezték Herman-
nal, az őrgróf fiá- 
val. Erzsébet 

Eisenachba, majd Wartburgba került. 1213-ban meghalt az 
édesanyja (a Bánk bán Gertrúd királynéja), ami után hosszú 
ideig rémálmai voltak. Vőlegénye, a betegeskedő Hermann 
1216-ban 19 évesen meghalt, ekkor – némi politikai huzavona 
után – öccse, Lajos, aki Erzsébet legjobb pajtása volt, jegyezte 
el. Az esküvőt 1221-ben tartották Eisenachban. Erzsébet a nála 
7 évvel idősebb Lajossal boldog házasságban élt. 1222-ben 
„utólagos nászútra” visszalátogatott férjével Pozsonyba; csak 
itt tudta meg anyja meggyilkolásának tragikus történetét. 
Erzsébet korán elkezdte a vezeklő életmódot: gyakran böjtölt, 
ostorozta magát, vezeklőövet is hordott. Éjjelente gyakran 
virrasztott. Lajos 1227. szeptember 11-én elhunyt. A 20 éves 
özvegyet megfosztották a vagyona kezelésének jogától és férje 
birtokainak jövedelmétől. A kialakult helyzet miatt egy októberi 
napon észrevétlenül elhagyta Wartburgot újszülöttjével, majd 
másnap két másik gyermekét is elhozatta. Fonással tartotta 
fenn magát, gyermekeit a megmaradt ékszereiből neveltette. 
Eckbert bambergi püspök befogadta Pottenstein várába, és 
Erzsébetnek az újraházasodást javasolta. II. Frigyes császár meg 
is kérte a kezét, ám Erzsébet nem akart újabb házasságot kötni. 
Erzsébet 3 nappal előbb megmondta halálának napját (1231). 
Sírja mellett számos csodás esemény történt. IX. Gergely 
pápa avatta szentté 1235-ben. Marburgi sírja fölé 1236-ban 
elkezdték építeni az Erzsébet-templomot, mely 1283-ban 
készült el. Magyarországon IV. Béla, Erzsébet testvére építtette 
tiszteletére az első templomot Kápolnán. Erzsébetet többnyire 
rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek eredete 
az a legenda, mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is 
gondoskodott a szegényekről. Egy alkalommal kenyereket vitt 
gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak 
kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy 
esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: 
rózsákat. Mikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák 
voltak kosarában – eszerint Isten nem akarta, hogy a szent 

asszony hazudjon. Ünnepét 1670-ben vették föl a római 
naptárba temetésének napjára, november 19-ére. Az 1969-es 
naptárreform alkalmával ünnepét visszatették november 17-
ére, halálának napjára, Magyarországon azonban maradt az 
eredeti napon.

Sissi, a lázadó királyné
II. Miksa bajor 
herceg és a bajor 
királylány, Mária 
Ludovika lánya a 
müncheni udvartól 
távol nőtt fel. 
Hét testvéréhez 
hasonlóan Erzsébet 
is a konvenciókkal 
mit sem törődő, 
szabadságszerető 
és rendkívül érzé- 
keny lánnyá fej-
lődött. Erzsébet 
természetétől fog- 
va jószívű és igaz-
ságszerető volt. Ti- 
zenöt éves volt, 
amikor anyja, aki 
Zsófia főhercegnő egyik nővére volt, őt is magával vitte a császár 
nyári rezidenciájába Bad Ischlbe. Növérét, Helénát szemelték ki 
az ifjú Ferenc József menyasszonyának. Ferenc József azonban 
fiatalabbik unokahúgába, Sziszibe lett szerelmes, s anyja 
kezdeti tiltakozása ellenére 1854. április 24-én este 7-kor tett 
örök fogadalmat az Ágostonrendi templomban.
Erzsébet két kislány után 1858. augusztus 21-én világra 
hozta a régóta várt trónörököst, Rudolfot. Házasságukban 
fellépő nehézségek miatt hosszabb szünet után 1868. április 
22-én jött világra a negyedik gyermek, Mária Valéria, akit 
magyar gyermeknek neveztek, nemcsak azért, mert Erzsébet 
kívánságára a budai várban született meg, hanem mert 
magyarul is oktatták. A Magyarországért lelkesedő császárné és 
királyné Mária Valériát kedvenc nemzetének szánta ajándékul. 
Pontosan tíz hónappal az után született, hogy férjét, Erzsébet 
nagy erőfeszítései árán, magyar királlyá koronázták.

(Írásunk teljes terjedelmében a www.civilhetes.hu/hires-erzsebetek-
katalinok linken olvasható)

SGE

Híres Erzsébetek, Katalinok
November 19-én van Árpád-házi Szent Erzsébet emléknapja Magyarországon. Magyarországi Szent Erzsébet II. András 
magyar király és Merániai Gertrúd lánya. Első gyermekének születése után menedékhelyet alapított árva gyerekek 
részére, és szegényeket segített. A második gyermeke megszületése után pedig hálából 28 ágyas kórházat alapított, 
ahol maga is segített a betegápolásban.
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Mindig érdeklő-
déssel olvasom a 
szentek legendáit, 
Szent András a- 
postolról is, a 
 "LEGENDA AUREA" 
szerint. A szentek 
legendáiban ben- 
ne van a nép nagy 
tisztelete, művészi 
megragadása egy- 
fajta mély lelkiség- 
nek a szentek é- 
letéből, amire a tör- 
ténelem nem ad  
választ, mert nem 
is tud adni.

Régebb mintha 
sokkal egyszerűbb 
lett volna hit, és 

hatékonyabb: van Isten, van bűn, van ördög, Jézus a Kereszten 
megváltott minket, van üdvösség és feltámadás, létezik a pokol és 
a mennyország... Ma mindent pszichológizálnak, halvány a hitünk, 
(mert) és nem imádkozunk.

Az Úr mennybemenetele után szétoszolván az apostolok, And-
rás Szkítiában, Máté pedig Murgundiában vagy Mirmidonában 
prédikált. Az emberek azonban hevesen visszautasították Máté 
prédikációját, kitolták a szemét, és megkötözvén tömlöcbe 
vetették, hogy néhány nap múlva kivégezzék. Közben az Úr 
angyala megjelent Szent Andrásnak, és fölszólította, hogy menjen 
Szent Mátéhoz Murgundiába. András azt válaszolta, hogy nem 
tudja az utat, mire az angyal megparancsolta neki, hogy menjen 
a tengerpartra, és szálljon föl az első hajóra, amivel találkozik. 
Az apostol rögtön engedelmeskedett a parancsnak, s az angyal 
vezetésével, kedvező széljárással megérkezett a mondott városba. 
Szent Máté tömlőcét nyitva találta, s amikor meglátta Mátét, 
keservesen zokogott és imádkozott. Ekkor az Úr visszaadta Máténak 
a szeme világát, melytől a bűnösök gonoszsága megfosztotta. Máté 
onnan visszatérve Antiochiába ment, András pedig Murgundiában 
maradt. Az emberek dühösek voltak rá Máté kimenekítése miatt, 
megragadták, és kezét összekötözve végighurcolták a városon. 
Mialatt bőven hullatta vérét, imádkozott értük, és imádságával 
Krisztushoz fordította őket, majd ő is Antiochiába távozott. Ezt 
azonban, hogy Máté András által szabadult ki és nyerte vissza 
szeme világát, nem tartom hitelesnek, nehogy egy ily nagy apostol 
tekintélye csorbát szenvedjen. Mintha ő maga nem kaphatta volna 
meg azt, amit, úgymond, András oly könnyedén elért neki! Egy 
nemes ifjú, szülei akarata ellenére, az apostol mellé szegődött, s 
ezért szülei fölgyújtották azt a házat, melyben az apostollal együtt 
tartózkodott. Mikor már magasra csapott a láng, a fiú fogott egy 
kancsót, a benne levő vizet a tűzre loccsantotta, és rögtön eloltotta. 
Ők pedig ezt mondták: „A mi fiunk varázsló lett!” Amikor pedig föl 
akartak menni a lépcsőn, annyira elhomályosodott a szemük, hogy 
egyáltalán nem látták a lépcsőfokokat. Akkor valaki fölkiáltott: 
„Miért erőlködtök? Hiába kínlódtok! Az Isten harcol értük, és ti nem 
látjátok! Hagyjátok abba, nehogy rátok szálljon az Isten haragja!” 
Ezt látván sokan hittek az Úrban, a szülők pedig ötven nap múltán 
egyazon pillanatban haltak meg.
 

Egy asszony, aki egy gyilkosnak volt a felesége, nem tudta 
gyermekét megszülni. Kérte a nővérét: „Menj és hívd segítségül 

Úrnőnket, Dianát!” Amikor az segítségén fohászkodott, ezt mondta 
neki az ördög: „Miért hívsz engem, mikor nem tudok rajtad 
segíteni? Hanem menj csak András apostolhoz, ó megmentheti 
a nővéredet.” El is ment hozzá, s az apostolt életveszélyben lévő 
nővéréhez vezette. Szólt az apostol: „Méltán szenvedsz, mert 
rosszul házasodtál, álnokul fogantál, és ördögökkel tanácskoztál. 
Most azonban térj meg, higgy Krisztusban, és hozd világra a 
gyermeket!” Az asszony pedig hitt, világra hozta koraszülött 
magzatát, és megszűnt a fájdalma.
Mikor Nicea városában volt az apostol, azt mondták neki a polgárok, 
hogy a városon kívül, az út mellett hét ördög tanyázik, akik az arra 
járókat megölik. Az ördögök az apostol parancsára kutyák képében 
megjelentek a nép előtt. Rájuk rivallt, hogy menjenek oda, ahol 
senki emberfiának nem árthatnak. Azok rögtön el is tűntek, Az 
emberek ennek láttán elfogadták Krisztus hitét.
 

Mikor egy másik város kapujához ért, éppen akkor vittek ki 
egy halott fiút. Az apostol megkérdezte, mi történt vele. Azt 
mondták, hét kutya esett neki a szobájában, és szétszaggatták. 
Sírva imádkozott az apostol: „Tudom, Uram, hogy azok az ördögök 
voltak, akiket Nicea városából kiűztem.” Ekkor az apához fordult: 
„Mit adsz nekem, ha feltámasztom a fiadat?” Az pedig: „Nem volt 
nékem semmi sem drágább nálánál, őt magát adom hát néked.” 
Az apostol imádkozott, s föltámadt az ifjú, és az apostol mellé 
szegődött.
 

Egyszer negyven férfi jött hajóval az apostolhoz, hogy vegyék tőle 
a hit tanítását. Íme, az ördög fölkorbácsolta a tengert, és mind 
egy szálig vízbe fúltak. Midőn holttestüket partra vetette az ár, 
az apostol elé vitték őket, és rögtön föltámadtak. Ekkor mindent 
elmeséltek, ami velük történt. Ezért olvasható egyik himnuszában: 
„Négyszer tíz ifjúnak, kik tengervízbe fúltanak, visszaadta az életet.”

Szent András tehát Achaiában tartózkodott. Az egész tartományt 
benépesítette templomokkal, és sokakat Krisztus hitére térített. 
Aegeas helytartó feleségét is Krisztus hitére oktatta, és a keresztség 
szent forrásában újjászülte. Ennek hallatára Aegeas Patras városába 
sietett, s bálványáldozatra szólította föl a keresztényeket. András 
ekkor elébe járult, és ezt mondta: „Neked, akit arra méltattak, hogy 
az emberek bírája légy a földön, föl kellett volna ismerned a te 
bírádat is, aki a mennyekben van, hogy fölismervén tiszteld, és őt 
tisztelvén távol tartsd lelkedet a hamis istenektől.” Kinek Aegeas: 
„Te vagy az az András, aki egy babonás szektát hirdetsz, melyet a 
római főemberek minapában kiirtani parancsoltak?”
 

Válaszolt András: „A római főemberek még nem ismerték föl, hogy 
az Isten Fia közénk jővén mi módon tanította, hogy a bálványok 
démonok, melyek arra tanítanak, hogyan sértsük meg az Istent, 
hogy megsértve elforduljon tőlünk, és elfordulva ne hallgasson 
meg, és nem találván meghallgatást foglyul essünk az ördögnek, 
és az foglyul ejtvén úgy becsapjon, hogy mezítelenül távozzunk 
el testünkből, semmit nem vivén magunkkal, csak bűneinket.” 
Aegeas erre: „Ezeket a hiábavalóságokat prédikálta, és ezért 
szögezték a keresztfára a ti Jézusotokat.” András pedig: „Önként, 
a mi megmentésünkért, nem pedig a maga bűne miatt vállalta 
a keresztfát.” Aegeas meg: „Saját tanítványa elárulta, a zsidók 
elfogták, a katonák keresztre feszítették, s te azt mondod, hogy 
önként vállalta a kereszt büntetését?”

(Írásunk teljes terjedelmében a www.civilhetes.hu/szt-andras-
legendai linken olvasható)

SGE

Szent András apostol legendái



Már napokkal ezelőtt megjelentek a virágárusoknál az 
ádventi koszorúk. A „szabályos” koszorú fenyőből készül, 
rajta három viola és egy rózsaszín gyertya. Más díszek is 
rákerülhetnek, de azok már nem tartoznak a lényeghez.

Az Ádvent (az Úr eljövetele) Szent András ünnepe körül – 
idén december 2-án – kezdődik. Négy ádventi vasárnap van 
karácsonyig. A katolikus templomokban ebben az időszakban 
nem díszítik virággal az oltárt, az orgona csak az ének 
kíséretére szorítkozik, a miséző pap viola miseruhát használ, de 
a harmadik vasárnap lehetséges a rózsaszín. Az Ádvent eredete 
a 4. századig nyúlik vissza.
Régi szokás templomainkban, hogy az ádventi hétköznapokon 
hajnali, úgynevezett rorate misét végeznek. 
Az ádventben a keresztény ember készül karácsonyra, 
Krisztus születésének ünnepére, de egyben Krisztus világvégi 
eljövetelére is. A népi jámborság megnyilvánulásai az ádventi 
koszorú mellett a karácsony előtti betlehemezés, és a keresztény 
család közös Szent Család-járása. 

Ádvent – maga az ünnep
Mit is jelent az "Ádvent" szó?

Advent, Adventus Domini  =  az Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. 
Ádvent az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés 
időszaka.

Mikor tartjuk az Ádventet?
Ádvent - egyben az egyházi év - a Szent András ünnepéhez 
(november 30.) legközelebb eső vasárnappal, illetve annak 
előestéjével kezdődik. Négy hétből áll, a negyedik többnyire 
csonka. December 17-tõl már a közvetlen karácsonyi 
előkészület jeles napjait tartjuk.

Az adventi naptár kitalálója
Adventi naptár már hetekkel karácsony előtt mindenfelé 
vásárolhatunk. A préselt ajtócskák mögött kis csokoládé-
meglepetések várnak a kíváncsi "édesszájúakra". Más adventi 
naptárak fából készült kis dobozokból állnak, vagy hosszú 
ajándékcsomagokból. De mindig 24 ajtócska, 24 zacskó vagy 

csomagocska van a naptárban, hogy december minden 
napjára jusson egy ajándék szentestéig.
Ezt a szép szokást egy édesanya találta ki. Rosszul esett neki, 
hogy kisfia minden este azzal a kérdéssel nyaggatta: "Hányat 
kell még aludnunk, hogy megjöjjön a Jézuska?" Egy nap 
fogott egy kartont, huszonnégy mezőre osztotta, mindegyikre 
rátűzött egy bonbont. Kisfia mindennap lecsippenthetett 
egyet. A kisfiúból idővel felnőtt lett.
Eszébe jutott egyszer az édesanyja naptára. Úgy gondolta, 
hogy más gyerekeknek is örömet szerezhetne vele, és ezért 
elhatározta, hogy adventi naptárakat készít és árusít. Nagy 
sikere lett. Nemsokára gyárak sora foglalkozott adventi 
naptárak készítésével. Gerhard Lang, az adventi naptárak atyja 
1974-ben hunyt el Münchenben, igen idős korában.

Advent növényei
Sok családban már advent első vasárnapján megkezdődik a 
karácsonyi készülődés. Ünnepi hangulatot teremthetünk, ha 
adventi koszorúval díszítjük a lakást.
Az adventi koszorú története nem olyan régi, mint gondolnánk. 
Az ötlet XIX. századi, egy Johann Heinrich Wichern nevezetű 
német protestáns lelkésztől származik, aki úgy próbálta 
karácsonyig múlatni az időt, hogy minden egyes istentiszteleten 
újabb és újabb gyertyát tűzött a csillárkoszorúba, karácsonyig 
összesen huszonnégyet. A szokás hamar elterjedt, de a gyertyák 
száma mára, négyre redukálódott.
Adventi koszorút mi magunk is készíthetünk, nem kell beérnünk 
a bolti "műanyag" változattal. A lényeg, hogy természetes 
anyagokat, illetve növényeket használjunk. A koszorún három 
szín dominál: a zöld, amely a termést, a piros, amely az életet, és 
a sárga vagy az arany, amely a fényt szimbolizálja.

Zöld
Mikor elmegyünk beszerezni a család fenyőfáját, gyűjtsünk 
be néhány ágat és dróttal vagy zöld színű cérnával erősítsük 
az alapra. Használhatunk más örökzöld növényt is, így például 
magyalt vagy a több szempontból is aktuális fagyöngyöt.
De körbenézhetünk az otthoni fűszerek között is, a babérlevél 
kellemes illatot kölcsönözhet a koszorúnak. A tiszafával azért 
vigyázzunk, mert bár rendkívül dekoratív növény, de a piros 
bogyóján kívül minden része mérgező. 

Piros
Piros színű hozzávalókból bőséges a választék. Kezdjük rögtön 
az almával. Kisméretű almát használjunk. A felhasznált négy 
alma lesz a gyertyatartó, melyekbe a szár eltávolítása után 
könnyedén beleszúrhatjuk a gyertyákat.
A csipkebogyó begyűjtésének is elérkezett az ideje, a piros 
bogyók szintén díszítő célt szolgálnak. Ha túl sok csipkebogyót 
gyűjtöttünk volna, az sem probléma, egyéb felhasználási 
lehetőségei is ismertek. Felhasználhatjuk a madárbirs termését 
is.

Sárga
Most jöhetnek a sárgás levelű örökzöldek. Elővehetjük a 
tavalyról megmaradt fenyőtobozokat. Egzotikussá tehetjük a 
koszorút, ha fahéjjal, szárított narancs- vagy citromkarikával 
díszítjük. Néhány szegfűszeget is beleszúrhatunk az alapba, így 
lesz igazi az illat kavalkád.
A gyertyák kiválasztásának arra figyeljünk, hogy színben és 
illatban harmonizáljanak a többi dísszel. A méhviasz alapú 
gyertyák a karácsonyi sütemények illatát idézik. A meggyújtott 
gyertyák meleg fénye adja meg a koszorú ünnepi hangulatát.

SGE

Advent, éber várakozás  
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Nagy mezőnyt és nagy közönségsikert hozott a november 
17-én megrendezett Békatalálkozó Úszóverseny. 16 
versenyszámban közel 200 gyermek mérte össze tudását 
a Dorog Városi Uszodában megtartott viadalon. A 
házigazda Új-Hullám SE versenyzőin kívül győri, móri, 
váci, pesterzsébeti és esztergomi úszók is részt vettek a 
versenyen. 

Az Új-Hullám SE kiemelkedően szerepelt, versenyzői 20 arany, 
18 ezüst és 12 bronzérmet szereztek. A verseny részletes 
eredményei megtekinthetőek a www.ujhullamse.hu (http://
ujhullamse.hu/bekatalalkozo_eredmeny.xls) honlapon.

Dorogi Békatalálkozó

Az idén is megválasztják az év legjobb sportolóit. A 
közönségszavazás facebook-oldalán több megyei is az 
élmezőnyben van.

December 20-án 55. alkalommal 
hirdetik ki az év legjobb sportolói 
verseny végeredményét. A szavazást 
lebonyolító, a díjátadó gálát szervező 
Magyar Sportújságírók Szövetsége 
1958 óta szavaztatja meg a tagjait, hogy 
öt kategóriában megválasszák az év 

legjobbjait (az év férfi és női sportolói, az év csapata, az év 
edzője és szövetségi kapitánya).

Az MSÚSZ facebookos szavazásán (https://www.facebook.
com/sportcsillagok) két fordulóban lehet voksolni. Az első 
körben még bármely sportembert lehet egy-egy szavazattal 
támogatni. December 1. és 10. között már csak a Top 20-ba 
beszavazott sportolók neve szerepel majd a végső listán. Ha 
szükség lenne segítségre, az év legkiemelkedőbb magyar 
sporteredményeinek felsorolása a www.sportcsillagok.hu 
oldalon található.

A netes szavazáson hétfő reggel a harmadik helyen állt a 
Dombi Rudolf-Kökény Roland páros. Az esztergomi Kökény és 
társa a kajak 2 1000 méteres döntőjében szerzett aranyérmet 
a londoni olimpián. Hetedik helyen áll a férfi kézilabda 
válogatott, amelynek a tatabányai Harsányi Gergely is tagja volt 
az ötkarikás játékokon. A vokosláson a 9. helyen Ungvári Miklós 
cselgáncsozó állt. Az Ippon Judo SE és a Tatabánya SC kettős 
igazolűsú versenyzője ezüstérmet szerzett Londonban.

A közönségdíjra szavazók között -közjegyző jelenlétében 
sorsorlják ki a következő díjakat:
- 2 db VIP jegy a dec. 20.-i gálaműsorra és vacsorára (120.000 Ft 
értékben)
- 50.000 Ft értékű wellness ajándékutalvány
- 1 db emlékpóló, melyet valamennyi londoni érmesünk 
kézjegye díszít.

Az esemény fővédnöke Borkai Zsolt a MOB elnöke, védnökei 
Simicskó István, a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma sportért 
felelős államtitkára és Szekeres Pál a Nemzeti Erőforrások 
Minisztériuma sportpolitikáért felelős helyettes államtitkára.

Kemma.hu

Megyei sportolóink az 
élmezőnyben
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