
A botrány kirobbanását követően lemon-
dott a polgármester és a képviselő-tes-
tület is, és új választást írtak ki.

Sokan azt hiszik, hogy elmúlt a ve-
szély, az ügy megoldódott, hiszen 2020. 
augusztus 25-én a Komárom-Eszter-
gom Megyei Kormányhivatal visszavon-
ta a GM-PRO Kft. részére kiadott „Pilis-
marót homok-kavics” kutatási területen 
tervezett külszíni bányászati tevékeny-
ségre vonatkozó környezetvédelmi en-
gedélyét. 

De a határozatban megnevezett hi-
ányok pótlását követően az engedély 
bármikor kiadható újra! 

Vagyis pillanatnyilag semmi biztosí-
ték nincsen arra, hogy Pilismaróton nem 
akarják mégis megnyitni ezt a bányát.
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Nem múlt el a veszély! 
Bármikor újra 
engedélyezhetik 
a pilismaróti kavicsbányát

Néhány hónapja mélyen megrázta és felháborította Pilismarót lakossá-
gát, de a környéken élőket is, hogy szinte titokban akartak megnyitni egy 
olyan kavicsbányát, amely óriási területen, durva természetpusztítással 
valósulna meg, miközben rengeteg járulékos kárt is okozna.

Elvette a kormány a helyi 
tömegközlekedés állami 
támogatását is a településektől

Egy parlamenti képviselőnek adott pénz-
ügyminisztériumi válaszból derült ki, 
hogy már biztosan nem kapnak jövőre 
pénzt a városok a helyi közösségi köz-
lekedésre. A 70 település 2 milliárdos 
támogatása a Járványvédelmi Alapba 
megy. Amennyiben valamely település-

nek gondjai adódnak a működési költ-
ségekkel, akkor rendkívüli támogatást 
kérhetnek a Belügyminisztériumtól, mert 
a kötelező feladatok ellátását biztosítja a 
kormány. A közösségi közlekedést azon-
ban önként vállalt feladatnak minősítik.

Forrás: www.hvg.hu

Alkoholista családban nő fel 
minden ötödik magyar gyerek

Négyszázezer gyerek olyan családban él, 
ahol alkoholfüggő valamelyik szülő.

Frankó András, a Máltai Szeretetszol-
gálat szenvedélybetegeket segítő szol-
gálatának vezetője szerint: „egy olyan 
családban, ahol nincs béke és harmónia, 
a családon belüli erőszak előfordulhat, 
és elő is fordul sok gyerekkel, bár vannak 
olyan alkoholbetegek, akik egyáltalán 

nem agresszívak, de az elhanyagolás, az 
érzelmi bizonytalanság is valamiféle bán-
talmazás”.

Mint mondta, ezeknek a gyerekeknek 
nagy esélyük van a pszichés rendelle-
nességekre, akár a szenvedélybetegség-
re magára is. Kutatások igazolják ugyan-
is, hogy az érintett gyermekek harmada 
maga is szenvedélybeteg lesz később. Fo
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Mi a baj a bányával? 
A tervezett bánya közvetlenül a Duna 
partján lenne, a Pilismaróti-öböl tőszom-
szédságában, üdülő- és lakóövezet, vala-
mint az országos hírű Ezüstpart mellett.

A helytől Szob 1100 méter távolság-
ban van, Zebegény 1300 méterre, de 
Dö  mös és Esztergom sem maradna 
érin tetlenül, hiszen elképesztően nagy 
számokról beszélünk, ha beindulna a ter-
melés.  

A bánya tervezett sóderkitermelése 
500 000 tonna/év, ami annyit jelent, hogy 
egy-egy munkanapra 6 és18 óra 
között 4000 tonna jutna, és 
mindehhez 1 222 211 négy-
zetmétert foglalnának 
el. Összehasonlításul: az 
esztergomi bazilika bel-
ső alapterülete 216-szor 
férne el ezen a területen!

A bányászat miatt egy-
millió köbméter fedő talaj-
réteget mozgatnának meg, 
amiből a termékeny humuszréteg 
400 ezer köbméter lenne. 

Várható káros 
következmények:

Por 
Ilyen mennyiségű talajréteg és humusz 
kitermelésénél, valamint a sóder osztá-
lyozása során nagy mennyiségű szálló-
porral kell számolni, ami eljut mindenho-
va, amerre a szél viszi.

Szállítás
A kitermelés négyötödét, azaz 400 000 
tonna haszonanyagot 250-300 tonnás 
bárkákkal, uszályokkal a Dunán tervezik 
elszállítani, a kitermelés egyötödét (100 
000 tonna) közúti szállítással. Ezt a ha-
szonanyag-mennyiséget naponta mint-

egy 40 db 7,5−20 tonnás tehergépkocsi-
val, illetve nyergesvontatóval vinnék el. 
Ez 12 órás műszakokban, a bányától a 11. 
sz. közúti csomópontig napi 40-40 fuvar 
oda-vissza. A forgalom a 11-es úton ez-
után két irányba indulhat el, Esztergom, 
illetve Szentendre felé.

Ez a forgalomnövekedés a vízen és a 
szárazföldön egyaránt magával hozza a 
dízelüzemű uszályok (napi 26−32 db) és 
a dízelüzemű teherautók károsanyag-ki-
bocsátását is.

Vízbázis
A környezetvédelmi hatásta-

nulmány szerint a bányá-
szat az Esztergom−Pilis-
marót távlati vízbázist és 
a már üzemelő Dömös 
vízbázist érintené. 

Hang és rezgés
A bánya a kitermelő gépe-

ken kívül 3 db osztályozógé-
pet is működtetne. Az uszályok-

hoz 5 db szállítószalaggal szállítanák a 
kitermelt anyagot, ami jelentős hang- és 
rezgéshatással terhelné a környezetet.

Turizmus
A Dunakanyar az UNESCO világörökségi 
listájának várományosa. Egy bánya vég-
letesen megváltoztatná a Dunakanyar 
látványát. Zebegényből, Szobról futósza-
lagokat, markolókat, deponált, hegynyi 
föld- és meddőkupacokat lehetne látni. 
A megsebzett földdel, a hatalmas zagy-
tározóval, a poros növényzettel egy hold-
béli tájra emlékeztetne. 

A tervezett kavicsbánya nemcsak Pi-
lismarót belügye, hanem szinte minden 
embert érint, akik a Dunakanyarban lak-
nak. 

Forrás: nyomtassteis.hu

Két év alatt két és félszeresére drágult a stadion

A Honvéd új otthonát eredetileg nettó 5 milliárd 

forintból tervezték felhúzni. 2018-ban az eredeti 

elképzelésekhez képest több mint dupla áron 

zárult le a Bozsik Stadion építési munkálataira 

kiírt tender: nettó 11,8 milliárd forintért, közös 

ajánlattevőként a Pharos ’95 Sportpályaépítő 

Kft. és a West Hungária Bau Kft. (WHB) nyerte el 

a megbízást. Egy évvel korábban eredményte-

len lett a közbeszerzési eljárás, mert az új stadi-

onra szánt 5 milliárd forintért nem találtak kivi-

telezőt. A sportlétesítmény költsége egyébként 

nemrég még további nettó 1 milliárd forinttal, 

12,8 milliárd forintra drágult. 
Forrás: www.atlatszo.hu 

Rengeteg pénzt kapunk az Unióból 
munkahelyvédelemre

Az Európai Unió Tanácsa is jó-
váhagyta Magyarországnak a 
munkahelyvédelmi program 
keretében benyújtott 504 mil-
lió eurós (180 milliárd forint) 
hitelkérelmét. Ezzel Magyar-
ország is csatlakozott ahhoz 
a 16 uniós tagállamhoz, ame-

lyeknek kérelmét elfogadta a 
Tanács – közölte a Pénzügy-
minisztérium. 

A magyar pályázat kérdése 
húzódott a legtovább, mert a 
bizottság vizsgálta, hogy a ma-
gyarországi programok meg-
felelnek-e a feltételeiknek.  F
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Ferenc pápa támogatja a melegek 
élettársi kapcsolatát

A napokban mutatták be Rómában azt a Ferenc pápáról készült dokumen-
tumfilmet, amelyben többek között arról beszél, hogy a homoszexuálisok-
nak is joguk van családalapításhoz, hiszen ők is Isten gyermekei. 

A pápa azt mondta, hogy „Senkit nem 
szabad kitaszítani vagy nyomorulttá tenni 
emiatt”.

A családalapítás mellett támogatja 
azt is, hogy a melegek köthessenek élet-
társi kapcsolatot.

Ferenc pápa még soha nem állt ki 
annyira nyíltan a melegek mellett, mint 
a Francesco című filmben. Elődeihez ké-
pest radikálisan más álláspontot képvisel 
a melegek jogaival kapcsolatban, bár a 
melegházasságot ő sem támogatja.

Forrás: www.telex.hu
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