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Bevallom, nem hittem, hogy sor kerül erre a kérdésre az esztergomi 
közéletben, de hát mindig van valami, amivel városunk vezetői 
meglepnek minket.

Történt ugyanis, hogy a május 9-én tartott testületi ülésen az 
előző és a mostani polgármester között szóváltás alakult ki, hogy 
ki tekinthető inkább esztergominak. Aki itt született, de aztán sok 
felé járt a világban, vagy az, aki nem itt született ugyan, de itt élt 
szinte egész életében.

Nehéz mit hozzátenni. Tényleg nincs már más probléma a 
városban? Ha nincs, akkor bizonyára az a 29 ezer ember látja 
rosszul a dolgokat, és megválasztott eleink pedig ehhez hasonló 
fontos kérdésekkel múlatják az időt. Nincs már kátyú, nem 
omlanak a középületek, szép tiszta minden utca, a játszóterek 
rendben vannak, a befektetők egymásnak adják a kilincset, 
munkahelyek teremtődnek, és mindenki a városi kukás céget 
dicséri.

Tartok tőle, hogy mint oly sokszor, most is valami félresiklott 
a fejekben. A 21. század derekán azon lamentálni, hogy ki az 
esztergomi, badarság. Inkább nézzük azt, hogy ki mit tesz a 
városért. Nem kell mindjárt nagy színpados megmozdulásokra 
gondolni. Aki például minden nap felsöpri a háza előtt az utcát, 
köszönetet nem kap. Ha valaki nagy dáridóval kéthavonta seprűt 
ragad, mindenki ajnározza. Talán kicsit arányt tévesztett a város 
és annak vezetősége.

Az itt élők többsége nem azzal foglalkozik, hogy ki esztergomi és 
ki nem. Ha azt néznék, hogy a születési hely számít, akkor ahol 
nincs kórház, mint például a környező falvakban, akkor senki 
sem lehet dömösi, táti, csolnoki vagy maróti? És mi lesz akkor, ha 
bezárják Esztergomban a szülészetet orvoshiány miatt és senki 
nem születik majd itt? 

Igen abszurd a fenti vita, megint csak a színjáték a cirkusz.
 
Az az esztergomi, aki tesz a városért csendben, halkan. És 
ezért nem vár állandó hátba veregetést és dicséretet, nem vár 
felszólításra, hogy csinálja. Csak teszi a dolgát. Ő az esztergomi. 
Jelzem, ők vannak többségben.

GT

Ki az esztergomi?
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Esztergomban három napos pünkösdi 
hosszú hétvége várta az érdeklődőket. 
 
Esztergomban az Új Híd Alapítvány, a 
KEM-i Iparkamara és Esztergom Város 
Önkormányzata közösen szervezte 
a pünkösdi hosszú hétvégét, melyre 
számos programmal várták a szervezők a 
résztvevőket, sétahajókázással, kézműves 
vásárral, koncertekkel és kiállítással.

Szombaton, az ünnepélyes meg-
nyitón beszédet mondott Völner Pál 
infrastruktúráért felelős államtitkár 
és Juhász István, az Új Híd Alapítvány 
elnöke. Az esték folyamán a zenekaroké 
volt a főszerep, a fellépők között Csobot 
Adéllal és a THE RUGO zenekarral. A vásár 
Fővédnöke Dr. Kovács Árpád volt.

Pünkösdi hétvége Esztergomban

Városunk egyik szép utcája a Vasas 
utca, ahonnét normális esetben a 
legkézenfekvőbb megoldás arra, 
hogy az egyik diszkontáruházba el-
jusson, ha kisétál a rendőrséghez, 
ahol felszáll egy buszra, ami a város 
egyik legforgalmasabb és legolcsóbb 
bevásárló központjánál teszi le őt. 

Normális esetben. Az övé nem az, 
2013-ban Esztergomban hogyan tud 
eljutni egy 73 éves néni kedvenc boltjai 
egyikébe, hogy ott olcsón megvásárolja 
az alapanyagokat szeretett kis unokája 
hétvégi süteményéhez.

Rozi néni felkel, elintézi ház körüli 
tennivalóit, majd 8 órakor elindul a Knorr 
János utcán át, mivel tudja, a legrövidebb 
út az egyenes. 

Eléri a Kiss János utat, ahol 
megdöbbenve tapasztalja, hogy a 
legközelebbi gyalogosátkelő, amit ő idős 
szemeivel nem is lát, a rendőrségnél van. 
De Rozi néni nem lottón nyerte a lábait, 
úgyhogy inkább várakozik. Mivel ma 
szerencsés napja van, öt percen belül át 
is jut az úton. 

Folytatva útját, végighalad a 
gyönyörű Virágos utcán, talán azért pont 
erre jött, mert itt sehol egy kátyú, a járdák 
is tökéletesek, Rozi néni boldog. Eddig. 

Választás elé érkezett, átmásszon a
vágányokon, úgyse jár a vonat, vagy 
inkább kis kerülővel a Vágány közön 
keresztül jusson el a vasútállomáshoz? 
Mivel ő fiatal korában sem volt már 
hegymászó, inkább a biztonságos utat 
választja. Tíz perc kerülővel el is jut szép 
városunk vasútállomására, ahol egy kí-

sérőre talál. Új barátja anyja talán egy 
bokszer, az apja pedig valami nagyobb 
testű kutya lehetett, néha rámorog egy-
két járókelőre, de Rozi nénit nem bántja. 
Így el is nevezi Zénónak.  

Folytatják útjukat keresztül a Bem 
téren, melynek jellegzetessége a gödör- 
macskakő-gödör kombináció és a tér 
melletti kanyarban száguldozó autók. 

Átkelve a Budai lakótelepen elérik 
a leánynevelde melletti csapást, ahol a 
különböző rothadó állatok és azok szék- 
letének szaga keveredik. Rozi nénit a 
látvány nem zavarja, mert az erre lévő 
növényzet ápol, s eltakar. Rozi néni 

kicsit megijed, mikor Zénónak két másik 
kutya ront neki a méteres gazból, majd 
nagy csaholás kíséretében mindhárman 
elszaladnak. 

A Mátyás király út félig meg-
épített szakaszára érkezvén a nagymama 
ismét betonúton állhat. Nem kell gon-
dolkodnia, hogy melyik járdán menjen, 
mert innen egészen a boltig osztoznia 
kell az úton az autókkal.

Rozi néni fél tízre meg is érkezik a boltba, 
de már az úton eldöntötte, visszafele 
inkább taxit hív.

rnr

Rozi néni vásárolni megy
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A nyelvek ajándékát kérjük a 
Szentlélektől, mert szólnunk kell 
a mai világhoz, a segítő szeretet 
nyelvén, amely a legszegényebbek 
számára is érthető - mondta Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom-budapesti 
érsek a pünkösdvasárnapi misén 
Esztergomban.

"A kommunikáció minden csatornáján kell 
tudnunk szólni. És nyíltan ki kell mondanunk 
Jézus Krisztus nevét. Szenvedélyesen kell 
ragaszkodnunk történelmi személyéhez, 
élete példájához és tanításához, amelyet az 
egyház őrzött meg számunkra a Szentlélek 
segítségével" - jelentette ki a bíboros a 
bazilikát megtöltő hívők előtt.
    Erdő Péter arra kérte a résztvevőket, 
hogy imádkozzanak a minket körülvevő 
világért, hogy a szomorúság adja át 
helyét az örömnek. "Legyünk hálásak 
Istennek mindenért. Dicsőítsük őt, ne 
csupán kérés legyen az imádságunk. 
Tudjunk köszönetet mondani, tudjunk 
hálát adni neki!" - tette hozzá a bíboros.
    Beszédében Erdő Péter hangsúlyozta, 
a katolikus egyházban, a lelkiségi 

mozgalmakban, a szerzetesrendek 
életében és a plébániai közösségekben 
egyre világosabban mutatkoznak a 
pünkösdi vonások. "Örömmel látom, 
hogy az imádságból közös karitatív 
munka, egymás iránti segítő szeretet 
fakad" - mondta a bíboros.
    A bérmálkozókat arra kérte, hogy 
kövessék és mérlegeljék a Szentlélek 
sugallatait az egyház vezetésével és 
kövessék a jó indításokat. A bazilikában 
esztergomi és a főegyházmegyéből 

érkező fiatalok és felnőttek részesültek a 
bérmálás szentségében.
    A húsvéti idő a feltámadást követő 
ötvenedik napon, pünkösd ünnepével 
zárul. Ekkor a harmadik isteni személy, 
a Szentlélek eljövetelét és az egyház 
megszületését ünneplik a katolikusok. A 
püspökök szerte a világon kiszolgáltatják 
a bérmálás szentségét.
    Az ószövetségi korban, Mózes korától 
kezdve húsvét után hét héttel tartották a 
"hetek ünnepét", amelyet pentékoszténak 
(ötvenedik nap) neveztek. Az ötvenedik 
nap eredetileg aratási, hálaadási nap 
volt. A magyar nyelv - számos más nyelv 
mellett - ebből származtatja a pünkösdi 
ünnep ma használatos nevét.
    Pünkösdhétfőn hagyományosan a 
Budapest második kerületében található 
máriaremetei kegytemplom kertjében 
rendezik meg a főegyházmegye ifjúsági 
és családi napját, a karizmák ünnepét, 
amelynek mottója: a hit kapuja mindig 
nyitva áll előttünk. Erdő Péter a hit 
évéhez kapcsolódóan tart előadást, 
majd szentmisét mutat be a jelenlévő 
papokkal.

MTI

Erdő Péter: a segítő szeretet nyelvén kell szólnunk a világhoz

Üzemanyagtöltő-állomás létesítésére 
kért engedélyt egy fővárosi székhelyű 
cég a kertvárosi Reptér utcában. Ennek 
engedélyezéséhez az önkormányzati 
képviselő-testületnek módosítania 
kellett volna a térségre kidolgozott 
városi építési szabályzatot.

A pontosan megjelölt helyrajzi számú 
ingatlan beépítésre nem szánt légi 
közlekedési övezetben helyezkedik el. 

A töltőállomás kialakításához szükség 
lett volna a szabályzat építmények 
elhelyezésére vonatkozó rovatának 
módosítására. A kérelmező jelezte, hogy 
az úgymond papírmunkák költségeit 
vállalja.

Az önkormányzati képviselő-testület
legutóbbi ülésén Tétényi Éva 
polgármester javasolta, hogy a város 
kezdje el helyi építési szabályzatának kért 
jellegű  módosítását. A hat nem szavazat 
mellett csak négy igen voksot kapott 

ezen indítványa, ez kevés ahhoz, hogy 
üzemanyagtöltő-állomás létesülhessen a 
Reptér utcában.

A képviselő-testület Steindl Balázs
(Fidesz) frakcióvezető javaslatára elha- 
lasztotta a döntést a gyermek- 
étkeztetés egyelőre rövid távúnak tűnő 
gondjának meg-oldására vonatkozóan. 

A képviselő-testület utasította a 
polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a 
HunGast Esztergom Kft.-től is.

kemma

Egyelőre elszálltak a Reptér utcai tervek

Köszönjük! 
Köszönjük Önöknek, hogy a 
csodálatos Belváros végre eljutott 
a mi lakótelepünkre is. Köszönjük a 
kollégium helyére épülő stadiont. 
Köszönjük a felszabadított kisállatokat. 

Annyira jó nézni, hogy idén már sokkal 
több galamb piszkít a lakótelepünkre, 
ahogy a patkányok szaladgálnak 
gyermekeink között. Egyszerűen 
gyönyörű, ahogy ezek a kis állatok 
elfogyasztják az utcákon lévő szemetet, 
a járdák pedig igazi terep kerékpározásra 
edzenek minket. Nehogy véletlenül úgy 

döntsenek, hogy kiírtják a patkányokat, 
megtakarítják az utcákat, lenyírják a 
füvet, vagy kijavítják a járdákat, mert ez 
számunkra igazi csalódás volna. 

Maradjon csak minden így, ahogy van! 
Így gyönyörű.

Köszönettel: 
A Schweidel lakótelep lakói

Tisztelt Városvezetők, Tisztelt Képviselő testület!
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Vivien kislányom 3 éves és élni szeretne. Óvodába menni, 
játszani a többi kisgyerekkel. 

Az elmúlt két évben a poklok poklát élte át, túl van 17 
kemoterápián, 54 sugárkezelésen, 10 műtéten és gyógyszeres 
kemoterápián. Óriási csatákat nyert meg, úgy harcolt a kis 
életéért, hogy sok felnőtt példát vehetne róla. Mosolyogva 
tűrte a fájdalmat, a kórházat, a kezeléseket, mindent... Mert 
élni akar! Az orvosok szerint igazi csodagyerek, a gyilkos kórt 
többször legyőzte már, olyan esetekben is, amelyekben már a 
szakemberek is lemondtak róla, de ő soha nem adta fel. 

Ahogy mi sem adtuk fel, hogy is adhattuk volna, ő az 
életünk értelme, a mindenünk… Harcoltunk érte mi is, a mi 
eszközeinkkel. Mára azonban a szeretet és az akarat kevés lett. 
Ezért félretéve minden büszkeségemet, kérnem kell. Nekünk 
már minden pénzünk elfogyott, most áruljuk a házunkat áron 
alul, de ha eladjuk sem elég arra, hogy a műtétet, a kezelést - 
ami 95% eséllyel gyógyulást hozhat - finanszírozni tudjuk.
Vivin ugyanis újabb áttét jelentkezett, a Svájci klinika ezért 
visszautasított minket. Így egy hazai orvos szerint az egyetlen 
lehetőségünk egy Mexikói klinika lenne. Ő beszélt az ottani 
professzorral, aki vállalja Vivien immunterápiáját és a műtétet 

is, ám ez közel 15millió Forint. 
De nincs időnk, Vivien élete a tét. Számára ez az utolsó 

reménysugár … 
Kérlek Titeket: SEGÍTSETEK, hogy Vivien 
élhessen!
Nem engedhetjük, hogy ennyi küzdelem és fájdalom után 
elveszítsük ezt a csatát. Nagyobb szégyen nincs, mint a 
kéregetés, de a gyermekem élete a tét… kérlek, adjatok esélyt 
neki az életre! 

Minden segítséget köszönettel fogadunk és természetesen 
bármikor elküldöm a kórlapokat, bárki megismerheti 
személyesen is Vivient…

Kovács Brigitta t.sz 06-30-843-0842 
CIB Bank - bankszámlaszám 10700615-
66161422-51100005 
Iban.sz: HU96 1070 0615 6616 1422 5110 0005 
SWIFT KÓD:CIBHHUHB
kérlek, a megjegyzésbe írjátok be: adomány 
Viviennek.

Kedves Ismerőseim, Barátaim! 

Szinte biztosra vehető a Sanghaji Autószalonon nemrég bemutatott 

Authentics nevű koncepció széria-
változatának érkezése. A modellt 
várhatóan a Suzuki és a kínai Chang'an 
közös vegyesvállalata gyártja majd.

Bár különféle kínai források tényként 
közlik, a Suzuki hivatalosan még nem 
erősítette meg a hírt, miszerint a jövő 
évben gyártásba kerül az Authentics. 

Továbbra sem kizárt, hogy az autó 
a következő SX4 szedán kivitelének 
készül, annyi azonban biztos, hogy a 
sorozatgyártású modell a C-szegmensbe 
érkezik majd, mint alsó-középkategóriás 
limuzin. Az Authentics termelési 
formájában 4,6 méter hosszú, 1,815 
méter széles és 1,39 méter magas lesz, 
nagy tengelytávjával pedig tökéletesen 
illeszkedik majd a kínai középosztály 
igényeihez.

totalcar.hu

Jövőre jön a Suzuki új limuzinja
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Vádemelést javasol az Oroszlányi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 
négy oroszlányi férfi ellen, akik 
hónapokon át zsarolták ismerősüket. 
A sértettet az általa elkövetett bűn-
cselekményekkel tartották sakk-ban. 
Azzal fenyegették, hogy feladják a 
rendőrségen, ha nem fizet nekik.

A sértett először a 19 éves M. József 
édesanyjától kért kölcsön. A pénzt meg 
is kapta, azonban M. József kamatostul 
követelte azt vissza, melynek egy alka-
lommal tettlegességgel is nyomatékot 
adott. Ez azonban nem tántorította el 
attól a sértettet, hogy újból kölcsönhöz 
folyamodjon.
Ezúttal a 28 éves M. Attilától kért 14 
ezer forintot, melynek háromszorosát 
kellett volna visszafizetnie. A sértett 
2011 őszén a 24 éves B. Attilának is 
adósa lett, a kért összeg többszörösének 
visszafizetése azonban ismét problémát 
okozott neki. Később szobatársak lettek, 
így a követelések és a fenyegetések is 
folytatódtak.
A 24 éves G. Attila is rossz kölcsönadónak 
bizonyult. Tőle 5.000 forintot kért a 
sértett, de egyik nap „még csak” 20 
ezret, másnap azonban már 40 ezret 
kellett volna visszafizetnie. A pénz 
átadása érdekében G. Attila többször is 
bántalmazta a sértettet, aki végül 2012. 
május 17-én feljelentette a zsarolóit a 
rendőrségen.
Zsarolás bűntett elkövetésének mega- 
lapozott gyanúja miatt folytatott eljá- 
rást az Oroszlányi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya, vádemelési javas- 
lattal küld meg az ügyészségnek.

Szétszerelte a lopott kerékpárt, majd 
alkatrészeit sajátjára tette a 19 éves 
gyanúsított, akit május 19-én fogtak 
el a rendőrök, miután visszakerekezett 
a bűncselekmény helyszínére és a 
tulajdonos a biciklin felismerte sajátja 
alkatrészeit.

Lopással és sikkasztással gyanúsította 
a rendőrség az 54 éves K. Lászlót, 
aki, miután segített megvásárolni 
ismerősének egy nagy értékű tartályt, 
ellopta tőle és eladta.

Az ügyben indított büntetőeljárást 
vádemelési javaslattal fejezte be a Tatai 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya.
K. László 2013 februárjában ismerkedett 
meg a sértettel, aki egy tartályt szeretett 
volna vásárolni. Ebben segített neki a 
gyanúsított. Miután kifizették az árut, 
megállapodtak, hogy a telephelyről K. 
László fogja elszállítani ismerősének.
A gyanúsított a megbeszéltek ellenére 
a tartályt egy tatai MÉH-telepre vitte és 
eladta. A férfi nem sokáig örülhetett a 
könnyen szerzett pénznek, 2013. április 
13-án elfogták őt a tatai rendőrök. Ellene 
nagyobb értékre elkövetett lopás bűntett, 
valamint kisebb értékre elkövetett 
sikkasztás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytatott 
eljárást a Tatai Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya.
A rendőrség az ügyben a büntetőeljárást 
befejezte és vádemelési javaslattal küldte 
meg az ügyészségnek.

Lakásbetörőket fogtak a tatabányai 
rendőrök május 17-én. A két budapesti 
férfi futva próbált meg elmenekülni 
a rendőrök elől, de az egyenruhások 
utolérték őket.

Két bejelentés érkezett röviddel egymás 
után a rendőrségre május 17-én 11 óra 
körüli időben. Egy hölgy arról számolt 
be, hogy lakásába ismeretlenek betörtek, 
ott kutatást végeztek, de nem vittek 
el semmit. Pár perccel később ismét 
csengett a 107-es segélyhívó. Egy férfi 
kért segítséget, miután két ismeretlen 
személy megpróbált bejutni a lakásába, 
miközben ő otthon tartózkodott. A 
sértett megzavarta őket, mire a betörők 
elfutottak.
Járőrök és nyomozók egyaránt az 
elkövetőket kezdték el keresni, akiket 

Rendőrséggel 
zsarolták

Szétszerelte a lopott 
kerékpárt

A sértettől május 14-én lopták el a 
bicóját. A rendőrségen feljelentése 
során pontos leírást adott a bicikliről. 
Május 19-én a károsult ismét telefonált 
a rendőrségre. Elmondása szerint 
pár nappal korábban eltulajdonított 
kerékpárjának egyes alkatrészeit vélte 
felfedezni a szomszédjához érkező férfi 
biciklijén.
Az egyenruhások a helyszínen kérdéseket 
intéztek a gyanúsítotthoz, aki tagadta, 
hogy lopott kerékpáralkatrészeket 
használt fel saját kárkerekűjének 
jobbá tételéhez, egy idő után azonban 
ellentmondásokba keveredett. Végül 
elismerte a lopást.
Elmondta, hogy május 14-én bemászott 
a sértett házának kerítésén és a 
melléképületből eltulajdonította a 
kerékpárt. A biciklivel a vasútvonal 
melletti bokros területre ment, ahol 
szétszerelte és a szükséges alkatrészeket 
saját kétkerekűjére szerelte. A lopott 
bicikli vázát a bokrok között elrejtette, ezt 
az egyenruhások érintetlenül megtalálták 
és visszaadták tulajdonosának.  
R. István ellen – szabadlábon hagyása 
mellett – jogtalan behatolással 
szabálysértési értékre elkövetett lopás 
vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított eljárást a Dorogi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya.

a bűncselekmény helyszínétől nem 
messze végül megtaláltak. A Ságvári 
Endre út mögötti vasúti pályaszakasznál 
bujkáltak, majd a rendőrök láttán 
elfutottak. Az egyenruhások a nyomukba 
eredtek, majd pár száz méter üldözést 
követően elfogták őket.
Bár a 42 éves B. László és a 48 éves 
H. Tamás gyanusítotti kihallgatása 
során tagadta a bűncselekmények 
elkövetését, a rendőrség őrizetbe 
vette őket és kezdeményezte előzetes 
letartóztatásukat. A két férfi ellen 
egy rendbeli dolog elleni erőszak 
alkalmazásával elkövetett betöréses 
lopás kísérlet bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indított 
eljárást a Tatabányai Rendőrkapitányság, 
melynek során vizsgálják, hogy a 
gyanúsítottak követtek-e el további 
bűncselekményeket is.

Zárfésűvel 
dolgoztak a betörők

Előbb segített 
megvenni a tartályt, 
majd ellopta azt

Kék hírek
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Hazánkban, és a legtöbb külföldi országban is évente 
megünneplik a Gyermeknapot.
Emlékszem mennyire szerettük a nővéremmel a 
Gyereknapot.  Amikor a gyerekeim várták, újra átéltem 
velük ezt az izgalmat!
Két héttel előtte már számoltuk, hogy mennyit kell még 
aludni május utolsó vasárnapjáig. 

De nézzük meg, hogy honnan is indul ez az ünnep, mikor is 
alakult ki?

A gyereknap története

Hasonló rendezvény már a II. világháború előtt is létezett. 
Elsőként hazánkban az Országos Gyerekvédő Liga rendezte 
meg a gyereknapot, 1906-ban. Majd 1931-ben, szintén 
májusban rendezték meg a gyermekek hetét, amit a neve is jól 
mutat, egy teljes hétig. A második világháború megszakította 
a hagyományokat. A háború után csak 1949-ben a Nemzetközi 
Demokratikus Nőszövetség moszkvai ülésén dőlt el, hogy 
1950-től minden év május utolsó vasárnapján a gyermekeket 
ünnepeljük. Ez lett a Nemzetközi Gyermeknap hivatalos 
ünnepe.

A fenti sorolt eseményeken egy közös pont volt: elsősorban 
jótékonysági céllal rendezték. A szegényebb vagy épp háború 
sújtotta országok gyermekeinek gyűjtöttek. Csak az évek során 
alakult ki, hogy a Gyereknap több üzenetet is hordozzon, amire 
évközben talán kevesebb figyelmet fordítunk. Ilyen a gyerekek 
jogaira, sajátos értékeikre és világukra való figyelemfelhívás.
Országszerte több ezer program várja a lurkókat, hogy minél 
jobban érezzék magukat. Egész városok mozdulnak meg, hogy 
egy cél legyen: a szórakozás.

Gyerekek ünnepe a világban

A Nemzetközi Gyereknapon kívül több ünnep is létezik, 
érdemes legalább a legfontosabbakat megjegyezni:

•	 Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), 1959. november 
20-án fogadta el a gyerekek jogairól szóló egyezményt. Ez a 
nap a Gyermekek Jogainak Világnapját ünnepeljük ekkor.

•	 Eltűnt és bántalmazott Gyermekek Napja május 25. Egy 1979-
ben, New Yorkban eltűnt kisfiú emlékére hozták létre.

•	 Az UNICEF és az ENSZ is létrehozta a Gyermekek Világnapját 
1954-ben. Szeptember 20-án ünneplik és nagyon sok ország 
ekkor tartja a gyereknapot is.

•	 Különböző helyeken különböző időpontokban ünnepli a 
világ ezt az ünnepet

•	 Keleten a Nemzetközi Gyermeknaphoz csatlakoztak és június 
1-jén ünnepelték, nyugaton a Gyermek Világnapját tartották 
meg szeptember 20-án.

•	 Japánban 1948 óta nemzeti ünnep és egyben munkaszüneti 
nap a gyermeknap, amit május 5-én tartanak. Érdekessége, 
hogy ezen a napon, hogy a családok papírsárkányokat 
reptetnek.

•	 Indiában november 14-én van gyereknap, az ország 
első miniszterelnökének, Jawaharlal Nehru születésének 
évfordulóján.

•	 Németország 1989-es újraegyesítése előtt a keleti NDK-ban 
és a nyugati NSZK-ban más-más napon volt gyereknap.

•	 Argentínában augusztus második vasárnapja a gyermeknap, 
Brazíliában október 12., Chilében augusztus első vasárnapja, 
Kolumbiában április utolsó hétvégéje, Peruban október 14, 
Mexikóban április 30-a, Kubában július harmadik vasárnapja 
a gyermekeké.  

Gyermeknap Európában

Németországi gyermeknap

A hidegháború idején Nyugat- és Kelet- Németországban 
másként ünnepelték a gyermeknapot. Míg keleten a 
nemzetközileg elfogadott Június 1 volt gyermeknap dátuma, 
addig nyugaton Szeptember 20-án tartották az ünnepet.

Magyarország

Hazánkban 1931 óta ünneplik a Gyermeknapot, minden évben 
Május utolsó vasárnapján. A kezdetekkor még "Gyermekek 
Hete" volt az ünnep neve.

Lengyelország

Hazánkkal ellentétben, Lengyelországban Június 1.  a 
Gyermeknap hivatalos dátuma, 1952 óta van jelen az ünnep az 
ország életében.

A Gyermeknapot ünneplő országok többsége nagy hangsúlyt 
fektet az ünnepre. Országszerte számtalan program várja 
a családokat, sok országban a gyermekek ezen a napon 
ingyen léphetnek be a különböző állatkertekbe, vidám- és 
élményparkokba. Hazánkban is évente számtalan program 
várja a kikapcsolódni vágyó családokat.

sge

A Gyermeknap története
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Áldozócsütörtök
A húsvétot követő negyvenedik nap áldozócsütörtök, Krisztus 
mennybemenetelének napja. Neve onnan ered, hogy az évi 
egyszeri áldozás határidejéül az egyház ezt a napot szabta. Sok 
helyen ez a gyerekek elsőáldozásának napja is.

Mit ünneplünk Pünkösdkor?
Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, 
mozgó ünnep, neve a görög pentekosztész 
“ötvenedik” szóból ered. Eredetileg a zsidó nép 
ünnepe, előbb a befejezett aratást, később 
pedig a Sínai-hegyi törvényhozást ünnepelték 
a Pészah szombatját követő ötvenedik napon 
Sabouthkor. 
A keresztény egyházi ünnep története a 
következő: Krisztus mennybemenetele 
után, az ötvenedik napon az apostolok 

összegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a 
szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra.

Pünkösdi népszokások
Magyarországon csakúgy mint Európa számos országában a 
Pünkösd ünneplésében keverednek a keresztény illetve az ősi 
pogány, ókori (római) elemek. A népszokásokban elsősorban 
a termékenység, a nász ünnepe, és ezek szimbolikus 
megjelenítése dominál. A Római birodalomban május hónap 
folyamán tartották az ún. Florália ünnepeket. Flóra istennő a 
római mitológiában a növények, virágok istennője. Pünkösd 
ünneplésében ma is fontos szerepet játszanak a virágok, 
elsősorban természetesen a pünkösdi rózsa, a rózsa, a jázmin 
és a bodza.

Pünkösdikirály-választás
A pünkösdi királyt a legények közül választják ügyességi 
versenyeken. Európa nagy részén a középkor óta élő szokás, 
gyakoriak a lovas versenyek, különféle ügyességi próbák, 
küzdelmek. Magyarországon a XVI. századtól kezdve vannak 
írásos nyomai a hagyománynak. Legérdekesebb leírása Jókai 
Egy magyar nábob című regényében olvasható. A pünkösdi 
király megválasztása után egy évig "uralkodott", azaz ő 
parancsolt a többi legénynek, az ivóban ingyen ihatott, minden 
lakodalomra, mulatságra meghívták.

Pünkösdölés
"Elhozta az Isten piros pünkösd napját,
Mink is meghoztuk a királykisasszonykát,
Nem anyától lettem, rózsafán termettem,
Piros pünkösd napján hajnalban születtem."

Adománygyűjtő népszokás. Szokás volt pünkösdi királynét 
is választani a falubéli kislányok közül. A "királynő" feje fölé 
kendőből sátrat formálnak a többiek, így járják sorba a falu 
házait, ahol rózsát, virágot hintenek az udvarra. Köszöntőt 
mondanak, mely tulajdonképpen a termékenységvarázslások 
sorába tartozik. Énekelnek, táncolnak, adományként pedig 
almát, diót, tojást, esetleg néhány fillért kaptak. Az ismert dal 
alapján néhol "mavagyonjárásnak" is nevezik a pünkösdölést. 
Gyakran a pünkösdöléskor a lakodalmas menetek mintájára 
menyasszony és vőlegény vonul a kíséretével házról-házra. 
Előfordult, hogy a vőlegény szerepét is lányok játszották 
el, természetesen megfelelő ruhadarabokba öltözve. A 
menyasszony vagy pünkösdi királyné díszes ruháival, fejékével 
is kitűnt a menetből. Az egyik kislány kosarat vitt magával, abba 

gyűjtötték az adományokat.

Mátkálás
Komatál küldés. Általában egynemű, ritkábban különnemű 
fiatalok barátságának megpecsételése. A mátkatálat 
személyesen illett vinnia megajándékozottnak, aki ha 
elfogadta a barátságot ugyanezt a tálat kaláccsal, süteménnyel, 
gyümölccsel megrakva, hímzett kendővel letakarva küldte 
vissza.

Zöldág-járás, zöldág-hordás
A májusi pünkösdi időszak jelentős szertartása a zöld ágak 
házba vitele. Az ablakokra, az ajtók fölé, a szobák falára, a 
kútgémre, a malmokra frissen vágott zöld ágakat tűztek. Az 
ősi termékenységvarázslások emléke ez a szokás, de egyben 
védelem is a rontás, a boszorkányok ellen. A földbe tűzött 
zöld ág a hiedelem szerint megóvja a vetést a jégveréstől, a 
kártevőktől.

Hiedelmek
Aki pünkösd hajnalban születik, szerencsés lesz. A 
hajnalban merített kútvízben való mosdás egész évre elűzi a 
betegséget, keléseket. A teheneket nyírfaággal veregették, 
hogy jól tejeljenek. Van ahol kenyérhéjat égettek, hamuját a 
gabonaföldre szórták, hogy jó termés, gazdag aratás legyen.

Étkezési szokások
Pünkösdkor a paraszt családoknál is ünnepi ételek kerültek 
az asztalra. Egyébként húst ritkábban ettek, de a juhtartó 
vidékeken nem csak húsvétkor, hanem pünkösd napján 
is fogyasztottak bárányt, birkapörköltet. Máshol inkább 
marhahús, baromfi került az asztalra. A tojásrántottának 
mágikus hatást tulajdonítottak. Sárközben azonban nem édes 
tésztát, hanem sós kalácsot sütöttek, melyet tejföllel, borssal 
kentek meg. A bodza leveléből és virágából főzött szörpnek, 
teának minden betegséget gyógyító hatást tulajdonítottak.

A csíksomlyói búcsú
A csíksomlyói búcsút hagyományosan pünkösdkor tartják, a 
székelyek nagy ünnepe. Messzi földről érkeznek a zarándokok 
a kegytemplomhoz, Máriát dicsőíteni. Története 1567-re nyúlik 
vissza, amikor is a székelyek legyőzték János Zsigmond seregeit 
a Hargita Tolvaj-hágójánál. Ennek a győzelemnek az emlékére 
kezdtek el a hívek a kegyhelyre járni, hogy pünkösd napján 
együtt várják a szentlélek eljövetelét. Manapság 5-600 ezer 
hívő is eljön a világ minden tájáról. 

Szentháromság vasárnapja
A pünkösd utáni vasárnap a Szentháromság ünnepe. kultusza a 
barokk korból ered, a pestisjárványok idején szerte Európában 
emeltek ún. pestis oszlopokat, melyeket a Szentháromság 
szimbolikus képi megjelenítésével díszítették. Bizonyos 
vélekedések szerint a parasztházak napsugaras homlokzatain 
is a Szentháromság ábrázolása köszön vissza.

Úrnapja
Az Oltáriszentség ünnepe, a pünkösd utáni második hét 
csütörtökje. A templomkertben ún. úrnapi sátrakat készítenek, 
melyeket zöld ágakkal, lombbal, virágokkal, megszentelt 
növényekkel díszítenek, melyeknek rontást űző, gyógyító 
hatást tulajdonítottak.

sge

A pünkösdi ünnepkör
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- Tavaly földet nyertek Felcsúton, most a trafikot

"Junek Károly üzemeltetheti majd Felcsút egyetlen trafikját, ezzel a 
dohánybolt a földpályázaton is nyertes család kezébe kerül. Junek 
Károly felesége, Junek Nikolett - leánykori nevén Flier Nikolett - 
ugyanis tavaly húsz évre nyert el egy 88 hektáros területet. Junek 
apósa, Flier János, Junek Nikolett édesapja az első Orbán-kormány 
idején lett a 12 privatizált agrárcég egyikének, a Herceghalmi 
Kísérleti Gazdaságnak a vezetője, 2002-ben a helyi polgári köröket 
vezette, azóta pedig többször cserélt földet Lévai Anikóval, Orbán 
Viktor feleségével. Ő műveli Lévai felcsúti és bicskei földjeit is. 
Junek Károly Bicskén is nyert egy trafikot."

- Az államtitkár falubelije tarolt a keleti végeken

"Vásárosnaménynak két erős embere biztosan van: Czomba 
Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára és Kiss B. 
Zoltán kereskedő-vállalkozó. Egy faluból származnak, csillaguk 
egyszerre emelkedett. Czomba önkormányzati képviselőből 
lett országos politikus. Kiss B. pedig milliárdos forgalmú 
középvállalatot vezet, és családja kilenc trafiknyitási jogot nyert a 
környéken. "

- Cigit és szívkatétert is árul majd

"Pécsett egy radiológus professzor lánya öt trafikjogot is elnyert. 
Egyszerre fog dohányt árulni és egy olyan nemzetközi cég területi 
képviselőjeként dolgozni, mely a dohányosoknál kialakuló 
betegségeknél használt szív- és érkatétereket is forgalmaz."

Most lett igazán aktuális ez a kép, ugyanis Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes egy írásbeli kérdésre adott válaszában 
hétfőn megvédte a dohánybotrányt.

Ez a kedvenc mondatom belőle, ezt be kell írni a NER 
emlékkönyvébe:
"Először is vissza kell utasítsam, hogy a Miniszterelnökségen 
lobbisták működnének, és a kormány munkáját nem az 
Országgyűlésnek való politikai és a választók felé fennálló morális 
felelősség parancsai szerint végezné."

http://vastagbor.blog.hu/

Semjén Zsolt megvédi a trafikbotrányt
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Hogy a trafikbotrány során csak két markáns kiállást 
láthattunk, mutatja, mennyire sikerült a Fidesznek 
behálóznia és juttatásokkal leköteleznie tagjait. Csak 
azok beszélnek ki, akik nincsenek rákényszerítve, hogy a 
Fideszből és az államból éljenek. (Fotó: Index)

Tegnap a Fidesz egyik országgyűlési képviselője, a kormány 
volt államtitkára, Bencsik János a Facebookon nyíltan bírálta 
a trafiktörvényt, korábban pedig egyetlen fideszesként 
tartózkodott a trafiktörvény végrehajtásának elhalasztását 
előíró szocialista javaslat szavazásánál. Sőt, még a 
trafikpályázatok körüli korrupcióra is félreérthetetlenül utalt. 
Rendkívül érdekes, milyen kevés fideszes töri meg a csendet, 
ahogy az is, hogy ők mennyire hasonlítanak egymásra.

Fidesz-hadsereg

A Fidesz mára túlzás nélkül úgy működik, mint egy hadsereg. 
Fejlődése során a párt világosan nem abba az irányba ment, 
hogy minél több hang és irányzat jelenjen meg benne és 
azok egymással versengve egy demokratikus belső közeget 
teremtsenek. Ehelyett a 2010-es évek elejére a párt szinte 
kizárólag egyetlen hangon szólal meg és mindenki egyetlen 
akaratot követ.

Talán néhány éve volt, amikor Orbán Viktor úgy fogalmazott, 
a Fidesz olyan jól működik, hogy le kellene védetni. Való igaz, 
az egy irányba mozgó, egyetlen parancsot követő párt rettentő 
hatékony tud lenni, legalábbis egy határig. Nagyon úgy tűnik 

azonban, hogy a Fidesz mára bőven elérkezett, sőt túl is lépte 
ezt a határt.

Ugyanis a vak parancskövetés azt is jelenti, hogy a belső 
pluralitás és demokrácia hiánya miatt tényleg minden, még 
a legmeredekebb, legbutább, legrosszabb ötletek is nagyon 
hamar cselekedetekké válnak. A probléma az, hogy túl sok 
gazemberség és hülyeség megy át a rendszeren, ami előbb-
utóbb az egész szervezetre visszaüt. Mivel pár ember meghozza 
a döntést, utána pedig nincs beledumálás, egészen minimális 
lesz az önkorrekció bármilyen lehetősége:

Akik nem a Fideszből élnek

Bármennyire is hadseregként működik azonban Fidesz, még 
mindig képesek felbukkanni belülről is független, kritikus 
hangok. Igaz, egyre kevésbé és egyre halkabban. A trafikügy 
remekül megmutatta, kiktől is számíthatunk ilyenekre: azoktól, 
akik egzisztenciálisan a legkevésbé függenek a Fidesztől. A 
tisztes és megbecsült foglalkozást űző, helyben valakinek 
számító állatorvos Hadházy Ákos, aki először beszélt nyíltan 
a trafikmutyi működéséről, ugyanúgy ezt példázza, mint a 
szakpolitikusként is polgármesterként is tekintélyt szerző 
Bencsik János. Közös bennük, hogy nincsenek rákényszerítve 
arra, hogy a Fideszből és az államból éljenek. Kibeszélésük így 
nem fenyegeti közvetlenül a megélhetésüket.

Ugyanakkor a tény, hogy a több hete húzódó botrány során 
pontosan két markáns kiállást láthattunk, mutatja, mennyire 
sikerült a pártnak behálóznia és juttatásokkal leköteleznie 
tagjait. A trafikkoncessziók kiosztása is azt sugallja, a párt 
tudatosan és szisztematikusan terjeszti ki a szívességek 
rendszerét és kompromittál minél többeket.
Túl kevesen vannak

A kormánypárt sokszor gátlástalan politikájának belső korlátját 
tehát azok jelenthetik, akik nem a politikából építették fel az 
egzisztenciájukat, vagy pedig nem a pártvezetés jóindulatától 
függ, hogy azt megtarthatják-e. Azoknak, akik a Fidesz 
jelenlegi hadsereg-jellegének fenntartásában érdekeltek, 
az olyan párttagoktól kell félniük, akiknek maradt még saját 
megélhetésük, ismertségük, presztízsük: életük. Sajnos 
azonban úgy tűnik, ők már régóta túl kevesen vannak.

http://velemenyvezer.blog.hu/

Miért olyan kevés a bátor fideszes?

2013. május 25. (szombat) 21:00 óra
Rugby Club Hotel szabadtéri rendezvényterülete, 

Esztergom, Nagy Duna sétány 1.
Info: www.fesztivalsziget.hu, www.rugbyclubhotel.hu

A CIVILHETES 

következő száma
2013. június 4-én

jelenik meg!



CIVILHETES   2013. MÁJUS 21.

12. oldal 2013. MÁJUS 21.  /  III. ÉVFOLYAM  /  11. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: civilhetes / info@civilhetes.hu

A mutyizásnak az országhatárok sem 
szabnak korlátokat: a Szlovákiában 
működő Magyar Közösség Pártjának 
párkányi elnöke összesen három 
trafikot nyert. Retkes János 
Esztergomban is nyithat dohányboltot, 
ott, ahol még februárban Völner 
Pál államtitkár társaságában vonta 
fel a székely zászlót. A Duna-parti 
városban szinte nincs olyan trafik, 
amely ne kapcsolódna valahogyan a 
kormánypárthoz.

Úgy tűnik, a magyarországi lakcím nem 
volt feltétel a csókosok kiválasztásánál: a 
Párkány melletti Nánán élő Retkes János 
három trafikot nyithat az országhatáron 
innen. A Szlovákiában bejegyzett Magyar 
Közösség Pártjának párkányi elnöke 

Pilismaróton, Táton és Esztergomban 
trafikozhat júliustól. Retkes nem 
csupán az esztergomi fideszesekkel, így 
például Zoltai Dániellel van jóban, de 
magas rangú tisztségviselők között is 
akadnak ismerősei: például Völner Pál 
infrastruktúráért felelős államtitkárral 
együtt vonta fel a székely zászlót a Mária 
Valéria híd esztergomi hídfőjénél. Retkes 
esztergomi trafikja egyáltalán nem lóg 
ki a sorból. A városban összesen 16 
koncessziót hirdettek meg, amelyből 
nem kevesebb mint 12 köthető a 
kormányoldalhoz. 

A város legnagyobb nyertese a Sóron-
család, akik tíz trafikot nyertek össze. Az 
eléggé nem méltatható teljesítményben 
az is szerepet játszhatott, hogy a családfő 
Sóron Tibor barátja és volt osztálytársa az 

esztergomi Hernádi Zsoltnak, a Mol elnök-
vezérigazgatójának. Fejlemény azonban, 
hogy a trafikelosztásban a futballnak 
is szerep juthatott: Esztergomban 
nyert trafikot Karcagi Pál is, a Dorog 
FC volt vezetőedzője, akit nem más, 
mint maga Sóron Tibor, az Esztergom 
FC klubigazgatója csalogatott a Duna-
parti város felnőttcsapatához edzőnek. 
Ugyanakkor Karcagi Pál a dorogi Merényi 
Tamásnak is ismerőse, aki az esztergomi 
városháza Városüzemeltetési Osztályának 
vezetője, egyúttal pedig a Dorog FC volt 
oszlopos tagja. Merényi Tamás egyébként 
Nyergesújfalun nyert trafikot, de 
édesanyja, Merényi Lipótné sem maradt 
ki az üzletből, ő lakóhelyükön, Dorogon 
kapott lehetőséget a trafikozásra.

Népszava

Határokon átívelő mutyi

•	 A nemzetbiztonsági ellenőrzés sza- 
bályainak változásával folyamatosan 
megfigyelhetik a közalkalmazottakat.

•	 A kormány a jövőben törvény 
helyett rendeletben is bővítheti a 
megfigyeltek körét.

•	 Évente kétszer harminc napig akár 
a közalkalmazottak telefonjait is 
lehallgathatják, lakását is átkutat- 
hatják, leveleit is elolvashatják.

•	 Mindezt a megfigyeltek család-
tagjaival is megtehetik.

•	 A változtatás indoka: V. László 
rendőröket fizetett le.

George Orwell 1984 című regényének 
felolvasásával tiltakoznak a nemzet-
biztonsági ellenőrzés új szabályairól 
szóló törvény ellen az Alktomány nem 
játék csoport tagjai a Belügyminisztérium 
épülete előtt.

UPDATE 10:43: A tiltakozók egy kötetet 

átadtak a belügyminisztériumnak is, de 

a rendőrök ragaszkodtak hozzá, hogy 

valamennyi tüntető aláírja.

A törvényt kedden fogadhatja el a 
parlament. A javaslatot a fideszes Csampa 
Zsolt és Kocsis Máté jegyzik, de az MSZP 
nemzetbiztonsági szakpolitikusa, Molnár 
Zsolt is támogatja elfogadását. A törvény 
elfogadását V. László esetével indokolják, 
az éjszakai élet császáraként jellemzett 
vállalkozó több rendőrt is fizetési listára 
vett, neki jelentettek a készülő razziákról, 
vagy zaklatták a rivális vállalkozókat.
A tiltakozók – köztük Szabó Máté 
ombudsman és Varga Zs. András, a 
legfőbb ügyész helyettese – szerint az 
új javaslat alkotmányellenes mértékben 
terjeszti ki a titkosszolgálati eszközök 
használatát. A fő problémának azt tartják, 

hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés 
hatálya alá tartozókat – két éve a 
rendőrök, tűzoltók, közalkalmazottak is 
ilyenek – folyamatosan ellenőrizheti a 
titkosszolgálat, évente kétszer 30 napig 
bírói engedélyhez kötött eszközöket 
– magyarán lehallgatást, lakásuk 
átkutatását, leveleik elolvasását – is 
bevetve.
Az ellenőrzést ráadásul családtagjaikra 
is kiterjeszthetik. Alkotmányos szem-
pontból az is aggályos, hogy a jövőben a 
kormány akár rendeletben is bővítheti az 
ellenőrzendők körét.

444.hu

Ha közalkalmazott vagy, folyamatosan megfigyelhetnek
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Jelentős terhet jelent a lakhatás, a rezsi és az ételhez 
köthető kiadások azok számára, akik 5 jövedelmi csoport 
közül a legkevesebb jövedelemmel rendelkeznek. A 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) rendszeresen közzé 
teszi a háztartások havi fogyasztásait, ez alapján jelentős 
különbség van a szabadon felhasználható jövedelemben: 
a legkisebb jövedelemmel rendelkezők jövedelmük 30,7%-
át, míg a legnagyobb jövedelemmel rendelkezők 43,2%-át 
"költhetik el szabadon".

A gazdagabbak arányaiban jóval kevesebben költenek olyan 
fix kiadásokra, mint a lakhatás és az élelmiszer. Ez azért is 
nagyon fontos, mert a "kötelező" kiadásokon kívüli összeget 
fordíthatjuk szórakozásra vagy éppen megtakarításra. A 
legkisebb jövedelemmel rendelkezők jövedelmük közel 70%-
át költik ilyen biztosan felmerülő tételekre. Ezzel szemben, a 
legnagyobb jövedelemmel rendelkezőknél ugyanez az arány 
közel van a 60%-hoz, így ezekben a családokban több marad 
akár szórakozásra, vagy megtakarításra.
A különbség nem csak innen nézve fontos: ha változik 

ezeknek a fix kiadásoknak az ára, az a szegényebbeket 
sokkal érzékenyebben érinti, mint a nagyobb jövedelemmel 
rendelkezőket. 2011-ről 2012-re ilyen drágulás következett be, 
ugyanis havonta átlagosan mindenki 2 ezer forinttal többet 
fordít ilyen kiadásokra. Ez egy négytagú család számára havi 
8 ezer forint plusz kiadást jelent tehát. Mindez azt is jelenti, 
hogy olyan kiadásainkat is csökkentjük, amit rugalmasabban 
tudunk kezelni. 2012-ben jelentősen kevesebbet költöttünk 
szórakozásra és ruházatra például.

Több jut szórakozásra, ott ahol van jövedelem
Többet költenek szórakozásra azok, akik aktívan dolgoznak, 
és sokat számít a végzettség is. 5%ponttal kevesebbet költ 
el fizetéséből lakhatásra, étkezésre és közlekedésre az, aki 
dolgozik, mint aki nem visz haza pénzt. A végzettség még 
erősebb hatással van a kiadásokra: közel kétszer annyit költ az, 
aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, mint az, aki alapfokú 
tanulmányokat végzett.

A plazma se ugyanakkora mindenütt
Jelentős különbség van a plazma tv-ben, a digitális 
fényképezőben, a laptopban és az autóban is. Ezekkel 
cikkekkel, a legkisebb jövedelemmel rendelkezők átlagosan 
22%-a rendelkezik, míg a leggazdagabbak 51%-a.

Érdekes ugyanakkor, hogy a magasabb jövedelemmel 
rendelkezők jelentősen többet költenek luxuscikkekre, mint 
azok, akiknek relatív alacsony a jövedelme. Bár magasabb 
jövedelemnél több lehetőség lenne félretenni, gyakori, hogy 
a "felesleges" jövedelem inkább szórakozásra, vagy drágább 
cikkekre megy el.

A megtakarításra is fontos "költeni"
A megtakarítás is lehet olyan kiadás, amit fontosnak tartunk, 
hiszen ez segít átvészelni a nehezebb időszakokat. Akár 
rövidebb munkanélküliségre vagy hirtelen kiadásokra is 
felkészülhetünk és hitelt se feltétlenül kell igénybe vennünk. 
Érdemes végiggondolni, hogy mennyit adunk ki szórakozásra 
vagy éppen milyen luxuscikkekkel rendelkezünk. Nem biztos, 
hogy szükség van egy újabb tévére, helyette lehet, hogy 
érdemes előre gondolkozni és félretenni az összeget.
A megtakarításokra jó lehetőség a "kezdők" számára a 
megtakarítási számla. Kicsivel nagyobb összeg esetén ott van a 
bankbetét, vagy befektetési alap. Magyarországon a jó kamatok 
ellenére is csak az emberek 34%-a rendelkezik megtakarítással, 
ezen pedig érdemes változtatni, ezt már csak a hitelválságból 
is beláthatjuk.

http://bank.postr.hu/

Alig marad pénzünk szórakozásra, hát 
még megtakarításokra…



CIVILHETES   2013. MÁJUS 21.

14. oldal 2013. MÁJUS 21.  /  III. ÉVFOLYAM  /  11. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: civilhetes / info@civilhetes.hu

Borús fogyasztói helyzetképet mutat egy közelmúltban 
publikált európai felmérés - különösen a magyar családok 
állnak rosszul. Az évek óta húzódó gazdasági válság okozta 
nehézségek és a továbbra is pesszimista várakozások 
újraírják korábban jól megszokott családi vagy egyéni 
fogyasztói reflexeinket: csak arra áldozunk, amire muszáj, 
és egyre több alternatív eszközt veszünk igénybe, hogy 
korábban megszokott igényeinket kielégítsük. Ugyanakkor 
új, ésszerű, hatékonynak tűnő fogyasztói szokások, 
takarékos módszerek is megjelennek hétköznapjainkban, 
amely egyáltalán nem biztos, hogy baj. Ennyi pozitívuma 
legalább legyen a recessziónak…

A fogyasztók érzik, hogy a helyzet rossz, és tudomásul vették, 
hogy ez egy darabig így is marad - talán ez a legfőbb tanulsága 
egy közelmúltban, 12 európai országban elvégzett fogyasztói 
felmérésnek. Az évente kiadott kutatás szerint a nemzetközi 
fogyasztói közérzet újabb mélypontját érte el: a vizsgált 
európai országok közül Magyarország a sereghajtók között 
foglal helyet, hazánknál csak két, nehéz gazdasági helyzetben 
levő mediterrán állam, Spanyolország és Portugália fogyasztói 
borúlátóbbak.

Hiszem, ha látom
A magyar fogyasztók tudatosan próbálnak alkalmazkodni 
a válsághoz, ez bizonyos értékbeli átrendeződést jelent. 
Ésszerűbben fogyasztunk, megpróbáljuk (vagy legalábbis 
szeretnénk) növelni megtakarításainkat. Kialakultak a szelektív 
bevásárlólisták, kétszer is meggondoljuk, mit veszünk meg, az 
alacsony árat keressük, de a minőséget is szem előtt tartjuk 
(a magyar fogyasztók 73 százaléka inkább kevesebb, de jobb 
minőségű terméket vásárol). Egyértelmű trend a saját márkás 
termékek, a diszkontok előretörése. A magyar családok fele 
csökkentette kiadásait bútorra, lakberendezésre, de az utazás, 
a sport is egyfajta luxuskiadássá vált.

Saját kezűleg
A felmérés kimutatott egy új típusú fogyasztói trendet 
Magyarországon és Európában egyaránt: az internet és a 
közösségi oldalak hatására másképpen vásárolunk, másképen 
spórolunk, mint korábban. Egyre többet adunk például az 
interneten megtalált ismeretlenek véleményére, adott esetben 
a márkák marketinghadjáratával, a boltosok véleményével 
szemben is. A "csináld magad" mozgalom a net segítségével 
rohamosan terjed: egyre ritkábban hívunk szerelőt, szakértőt, 
inkább az online fórumok által nyújtott megoldásokat vesszük 
igénybe, és saját magunk oldjuk meg a felmerült problémákat.

Közös lónak...
Egyre inkább használjuk a szabad kapacitásokat (például 
használt, felújított bútorokat vásárolunk, ruhaneműt turkálókból 
szerzünk be - erről nem olyan régen már írtam), ide tartozik a 
pár hete megemlített telekocsi-rendszer igénybevétele, de ide 
tartozik a közösségi szálláskereső szolgáltatás, a couchsurfing-
hálózatba való belépés, amelyekről szintén írtam korábban, 
de egyre gyakrabban csereberélünk (nem csak tárgyakat, 
hanem szabad kapacitásokat, munkaerőt, munkaidőt). A 
közösségi vásárlás is ebbe a körbe sorolható, nem csak a 

kuponos/bónuszos cégek eszközeivel, hanem önszerveződő 
közösségeken (például a rokonok együtt olcsóbban vásárolnak 
zöldségeket, vagy a szomszédok közösen vásárolnak egy 
jó fűnyírót). Az ár-összehasonlító oldalak szerepe is egyre 
fontosabb: a vásárló sok esetben már nem csak otthon, hanem 
az üzletben, okostelefonja segítségével hasonlítja össze az 
árakat, és így az olcsóbb terméket választja. Természetesen 
megállíthatatlanul tör előre az internetes vásárlás is - ez 
pedig látványosan növeli a webáruházak forgalmát is. Az 
online élelmiszer-diszkontokkal hamarosan külőn írásban 
foglalkozom majd.

Lomtalanítás
Reneszánszát éli a használtcikk-kereskedelem: tízből nyolc 
magyar fogyasztó tervez használt terméket vásárolni a 
következő hónapokban. Új trend a "vissza a gyökerekhez": 
a vásárlók egyre jobban értékelik a manufaktúrákat, a 
kisiparosokat, a kézműves piacokat. (Ezzel az újraéledő retró-
kultúrával, az ócskapiacok reneszánszával is foglalkoztam egy 
márciusi írásomban, hamarosan szeretnék a garázsvásárok 
divatjárólis írni egy összefoglalót.) Jobban megbízunk azokban 
a termékekben, amelyekről tudjuk, látjuk, hogy ki készíti, ez 
pedig segíti a fiatal dizájnerek, iparművészek, városi iparosok, 
szolgáltatók válság-túlélését, sőt megerősödését.

Összefoglalva: a gazdasági válság nem jó, de tudatos 
fogyasztóvá nevel, erősíti az ésszerű megoldásokat, piacra 
segít ilyen igényeket kiszolgáló vállalkozásokat, támogatja 
a kölcsönös előnyök kihasználására szerveződő közösségek 
egymásra találását. Ennyi örömünk azért legyen…

http://takarekoskodj.postr.hu/

A lét határozza meg a tudatost...
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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

Márkás 2db,egy férfi,és egy hölgy sítalp megegyezhető 
áron eladó!
Márkás ROSSIGNOL CUT 10.4 L 
férfi sítalp jó állapotban TWINGAM M 41 állítható bakancs 
felfogatóval!!DINISTAR T.150 4X4 TEAM női sítalp állítható 
M3.1 bakancs felfogóval megegyezhető áron eladó!!
Telefon: 0670/250-2033,
0633/402-770

ÁRON ALUL Dunakanyarra néző gyümlcsöskert
ALKU KÉPES TELEK ESZTERGOMBAN,A DUNAKAN-
YARRA GYÖNYÖRŰ PANORÁMÁS SOK GYÜMÖLCSFÁVAL 
GYÜMÖLCSÖSKERT 1621nm,PICI BETONTÉGLÁBÓL ÉPŰLT 
HÁZIKÓ 9nm+9nm TERASZOS HÁZIKÓ,GYŰRŰS KÚTTAL 
TELEKHATÁRÁN VILLANNYAL, TESCO-HOZ KÖZEL A VASÚT 
ÁLLOMÁS ÉS A VÁROSHOZ IS!!MÉLYEN AZ ÉRTÉK ALATT 
ELADÓ!!! 
Telefon: 0670/250-2033,
0633/402-770

HORGÁSZOK! Pót dobjaim olcsón megegyezhető áron 
eladóak!
Pót dobok fém Quick SPACE 920 első fékes orsóhoz,1db, 
SILSTAR EDGE fém 90-s első fékes harcsázó orsóhoz 1db, 
Quick VSi 620 FD fém első fékes pót dob 1db, EUROSTAR 
APEX 370 carbon,hátsó fékes 1db, OKUMA SIZE 30 hátsó 
fékes carbon,1db, EUROSTAR LRX 740 carbon hátsó fékes 
orsóhoz 1db!Félkemény Balsa fa tömb úszók készítéséhez 
kiváló megmunkálni mérete:8,5 cm vastag,13,5 széles,39 
cm hosszú!!
Telefon: 0670/250-2033,
0633/402-770

Eladó Esztergomban, csendes környéken, a Juliánus 
utcában 2 szintes, 4 szobás 90m2 (180m2 össz.) alapterületű 
sorházi kertes ház. A ház felújítás alatt áll. I.ár: 12,9M Ft
Tel: +3620/3136695

grafika print dekor
06 20 9387 659
studtzaszlo@gmail.com

Hirdessen a CIVILHETES -ben!
info@civilhetes.hu
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Hat éve annak, hogy Pálffy Miklós 
1597. évi sikeres ostromának és 
a kapupetárda (patara) első al-
kalmazásának évfordulóján a ZOFI 
Rendezvényszervező Kft. neves 
múzeumi szakemberek támogatásával 
útnak indította a Tatai Patara török 
kori történelmi fesztivált. Az évek 
során a város múltjához méltó és 
turisztikai értelemben is figyelemre 
méltó esemény jött létre. A program 
Európa egyik legjelentősebb XVI. 
századi történelmi rendezvényévé 
fejlődött, melynek rendszeres 
közreműködői lengyel, cseh, német, 
belga, szlovák, orosz és magyar katonai 
hagyományőrzők.

A kerettörténet szerint az 1594-
ben kirobbant újabb háborúban 
Tata négybástyás vára török kézen 
van, és komoly akadálya sikeres 
dunántúli keresztény hadmozdulatok 
indításának. A hadi kudarcokat látva 
Pálffy Miklós komáromi főkapitány 
furfangos tűzmestereinek segítségével 
cselvetésre szánja el magát, és 1597-ben 
kapupetárdával nyitja meg a várkaput.

Helyszín: a tatai Vár és az Eszterházy tér. 

Péntek délután: várbéli koszorúzás, 
kardcsörtető mustra és díszlövésekkel 
kísért fáklyás felvonulás, katonazenekari 
találkozó. 

Szombaton és vasárnap: látványos 
csaták (több mint 470 állig 
felfegyverkezett török és keresztény 
vitéz küzdelme), a Magyar Honvédség 
haditechnikai bemutatója, vízi csata, 
fegyver-és viselet bemutató. A program 
idején pipa- és reneszánsz bútortörténeti 
kiállítás, kirakodóvásár, kézműves 
foglalkozások, jóféle ételek és italok 
várják vendégeinket. 

A belépő egy napra 600 Ft, két napra 1000 
Ft. Pénteken a szervezők ajándékaként 
a belépés ingyenes. Tata Kártyával 
rendelkezők 50%-os kedvezményt 
kapnak a kétnapos jegy árából. 14 éven 
aluliaknak a belépés ingyenes. Jegyek 
belépéskor, a helyszínen vásárolhatók.

„Pogánokval vívni, ha akartok…”  
Tatai Patara 1597 -  a nagy durranás!
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Biztosan sokszor jártunk már úgy, hogy megéheztünk, 
mégsem kívántuk a jól megszokott ételeket. Különösen a 
nyári kánikulában, amikor inkább csak szomjasak vagyunk. 
Ilyenkor együnk salátát! A saláta ételek felhasználása, 
beillesztése az étrendbe igen sokrétű lehet: vannak előétel 
saláták, főétel saláták, köretként fogyasztott saláták és 
desszert saláták.

Felhasználhatóságuk olyan változatos, hogy sokaságukat 
áttekinteni is szinte lehetetlen, készítésekor nincsenek szigorú 
szabályok, amelyeket be kellene tartanunk, használjuk 
képzelőerőnket, próbáljunk ki új ízeket, kísérletezzünk. Figyelem: 
a saláta nem savanyúság és nem is az önmegtartóztató diéta 
kelléke. A saláta a wellness-életmód alapvető, a reformkonyha 
egyik legszínesebb, legváltozatosabb étele.

Manapság már igen gazdag választékot találhatunk az 
üzletekben: lolo rosso, endívia, rukkola, jégsaláta, madársaláta, 
bébi spenót, medvehagyma, és még sorolhatnánk a salátafélék 
gazdag palettáját.

A salátafogyasztás számtalan előnnyel 
rendelkezik:

Gyorsan elkészíthető. A legösszetettebb saláták is fél órán belül 
asztalra varázsolhatók.

Rendkívül egészségesek. A salátanövények tartalmazzák az 
ember számára nélkülözhetetlen ásványokat és vitaminokat 
éppen elegendő mennyiségben, nem túladagolva, nem 
egymást közömbösítve, mint például a vitamintabletták 
hatóanyagai. Ne feledkezzünk meg az éltető enzimekről 
sem, amelyek semmilyen hőkezelést nem élnek túl, jó részük 
50-60 °C-on teljesen lebomlik, így csak a nyers élelmiszerek 
tartalmazzák.

Frissítő, üdítő hatásúak, nem terhelik a gyomrot, sem a 
szervezetet, mégis a jóllakottság érzését keltik.

Változatosak. Mindenkinek próbálkoznia kell, kitalálni egy újat, 
vagy visszatérni egy bevált recepthez, ami tartalmazza kedvenc 
hozzávalóinkat.

Olyannyira ízletesek, hogy hamar a család kedvenceivé válnak!

Miből áll egy saláta?

•	 salátanövényből
•	 öntetből
•	 egyéb járulékos anyagokból.

A saláta meghatározó eleme az öntet. A leggyakrabban 
használt a vinaigrette, ami ecet, mustár és olaj keveréke, világos 
színű krémszerű öntet. Az öntet amely sóval, borssal és a (zöld)
fűszerek végtelen sorával is kiegészülhet.

Vigyázat: az ecet kiváló minőségű legyen, amely salátától 
függően lehet fehér-, illetve vörösborecet, balzsamecet, 
tárkonyecet, málnaecet, rizsecet, almaecet stb. A jófajta mustár 
szintén elengedhetetlen, próbálkozzunk például magos, mézes, 
fehérboros vagy dijoni mustárral. Az öntet lényegét az olaj teszi 
ki. Itt nem köthetünk alkut: csak kitűnő minőségű, hidegen 
sajtolt (szűz) olajat használjunk. Ezek az olajok tartalmazzák 
ugyanis azokat az éltető eszenciákat, vitaminokat, enzimeket, 
amelyek az egészséges élethez nélkülözhetetlenek.

Az öntetek variálhatók, alakíthatók: kihagyhatjuk az előbbi 
keverékből a mustárt, vagy éppen hígíthatjuk joghurttal, 
kefirrel. Nagyon finom a mustár és a kefir keveréke is. Tehetünk 
bele apróra vágott snidlinget, fokhagymát, ízesíthetjük néhány 
csepp fehérborral.

A járulékos anyagok sora felsorolhatatlan. Használjunk minél 
több nyers zöldséget, gyümölcsöt, olajos magvakat, csírákat, 
zöld fűszereket.

sge

Lassan itt a nyár, a salátafogyasztás 
szezonja
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Vajon kivel-mivel van dolgunk, amikor eltávolítjuk a kis 
fekete élősködőt? Mennyi idő áll rendelkezésünkre a 
kullancs veszélytelen eltávolítására? Kis kullancskalauz a 
kezdődő túraszezonra.

A kullancsok a pókokkal, még pontosabban az atkákkal 
állnak rokonságban, ennek jól látható bizonyítéka a négy pár 
járóláb. Szerte a világban közel 800 fajuk ismert, hazánkban 
42 fordul elő. A hazai kullancsfajok közül féltucat alkot 
ún. kullancskommandókat, amelyek veszélyt jelentenek a 
háziállatokra és az emberekre is. Egyetlen nőstény mintegy 
3000 petét rak le. A petékből kikelő, hatlábú kullancslárvák a 
talaj üregeiben élő kisrágcsálók kölykein szívják meg magukat 
vérrel. A lárvák puha páncéllal rendelkeznek csupán, szívó 
szájszervük is puha még ahhoz, hogy az emberi bőrbe hatoljon.
Ha kellő fejlettségűre nőttek, a lárvák gúnyája felreped, és kilép 
belőlük a nyolclábú kullancsnimfa, mely az erdei állatokon, 
s olykor az emberen szívja meg magát vérrel. Az emberből 
kiszedett kullancsok nagy része ilyen nimfa állapotú. Ennek 
a formának még nincs neme. Továbbfejlődés után "bőréből" 
kilépve már kifejlett nőstény- vagy hímkullanccsá lesz. Az 
egyedfejlődési állomásokon, az erdei vadakból szívott vérrel 
"veszik magukhoz" a kórokozó mikroorganizmusokat és oltják 
a következő áldozatukba. A háziállat és az ember megfertőzése 
azon múlik, hogy az adott földrajzi régióban az erdei állatok 
körében milyen kullancs terjesztette betegség honos, mert 
annak a kórokozóját oltja tovább a kedvenc háziállatba, vagy 
az emberbe. 

Kullancstámadás
Kullancstámadásra két irányból számíthatunk. A szemmel 
rendelkező, látó kullancsok a gyepi növénytársulásokat lakják 
és a fűszálak árnyékos fonákján megkapaszkodva, lesből 
várják áldozatukat, akire alulról kapaszkodnak fel. E stratégiát 
alkalmazza például a Birkakullancs (Dermacentor marginatus), 
mely a somogyi legelőkön és a Hortobágyon is őshonos. 
A szem nélküli, "vak" kullancsok a lombos erdők lakói. 
Tájékozódásuk fő szerve az elülső lábaikon lévő Haller-szerv, 
mely biológiai-kémiai radarként üzemel és képes jelezni, 
ha potenciális áldozat közeledik. Ahhoz, hogy ily módon 
tájékozódjon a vak kullancs, magasra (max. 1,5 m-re) kell 
másznia a cserjéken vagy a facsemetéken. Az árnyékot adó 
levelek fonákján kapaszkodó vak kullancs fentről veti magát 
áldozatára. E támadási módot alkalmazza például a közönséges 
kullancs (Ixodes ricinus), mely főleg a csertölgy alapú erdőségek 
lakója.

Kullancs terjesztette betegségek
A kullancsok által terjesztett két legismertebb betegség a 
Lyme-kór és a kullancs-encephalitist. Az említett betegségekért 
felelős kórokozókat általában szúrásával (nyálával) terjeszti, de 
ettől eltérő fertőzések is lehetségesek. Így:

•	 beszáradt széklete felporzik és az állat vagy ember légúti 
fertőzést szenved;

•	 a bőrsebbe került széklet is fertőzhet;
•	 az elpusztult kullancs testében a kórokozók életben 

maradnak, a tetem porladása után az előzőkhöz hasonló 
módon fertőzhet;

•	 az erdei állatok által szennyezett növények, sőt akár a birka 
vagy kecske tején keresztül is fertőződhetünk;

•	  a kullancs vagy annak ürüléke tápcsatornán át (lenyelve) is 
fertőzhet;

•	 A kullancs szakszerűtlen eltávolításakor is történhet 
fertőződés, ha a kullancs "feje" bennszakad a bőrben. A 
szétszakadt kullancs testéből kiömlő kórokozó-tartalmú 
testváladék fertőzi a csípett személyt, s ha körömmel tépték 
ki, még a körömágyi hajszálrepedésű sebeken keresztül az 
eltávolítást végző személy is fertőződhet. Ennek kivédésére 
szolgál a kullancseltávolító kanál, mely állatpatikákban és 
gyógyszertárakban kapható, de ez is csak egyszer használható 
a fertőzésveszély miatt.

Arra, hogy Lyme-kór (Lyme borreliosis) baktériuma az áldozatba 
kerüljön, a kullancs bőrberögzülésétől számítva 48-72 óra 
elteltével van esély. A többi kullancs terjesztette kórokozó a 
néhány órától néhány napig terjedő időszakban juthat be az 
élősködő nyálával az áldozatba. Kontinensünkön a kullancs 
terjesztette fertőző betegségek közül előfordul a nyúlpestis 
(tularemia), a kérdőjeles láz (Q-láz), a vérzéses kullancsláz 
(Ehrlichiosis), a mediterrán foltos láz, a Tibola és a közismert 
agyhártya- és agyvelőgyulladás (kullancsencephalitis). 
E kórokozók az embereket és a háziállatokat egyaránt 
megbetegíthetik.

A kullancseltávolítás általános szabályai a 
következők:
•	 A kullancsokat minél előbb el kell távolítani!
•	 A kullancs kivételekor sohase használjunk kenőcsöt, alkoholt, 

vagy más, a kullancsot károsító anyagot.
•	 A kullancscsípéskor nyílt seb keletkezik! A kullancs lágy részét 

megnyomva a kórokozót bepréseljük a nyílt sebbe!
•	 Az eltávolítást követően fertőtlenítsük a sebet!

A kifejlett kullancs biztonságos, fertőzésveszély-mentes 
eltávolítására a kullancseltávolító kanál alkalmazható. Ez az új 
eszköz úgy nyomja ki a bőrből a kifejlett kullancsot, mint ahogy 
a meggymag kinyomó a meggyből a magot. A kanál megkapta 
- több nemzetközi díj mellett - a Találmányi Világkiállítás 
aranyérmét is. Az új magyar eszköz kapható az állatpatikákban, 
a gyógyszertárakban, és a különböző  üzlethálózatokban is.

Védekezés a kullancsok ellen
A kullancsok elleni védelem lehet a zárt ruházat és a különböző 
kullancsriasztó sprayk, kenőcsök használata. A leghatékonyabb 
megoldás azonban a védőoltás, amely igaz azonban csak a 
kullancs-encephalitis ellen véd. Az oltás egy éves kor fölött 
bárkinek beadható. Minél idősebb korban következik be a 
megbetegedés, annál súlyosabb lefolyású, így az idősek számára 
különösen ajánlott. Az oltóanyag elölt kórokozókat tartalmaz. 
Az oltási sorozatot érdemes ugyan télen megkezdeni, hogy a 
kora nyári kullancstámadás idejére kialakuljon az immunitás, 
de nyáron sem fölösleges. A gyorsított oltási rend hamarabb 
eredményez védettséget. Normál rend szerint az első oltást 
1-3 hónap elteltével követi a második és 9-12 hónappal a 
harmadik oltás. Háromévenkénti emlékeztető oltás szükséges 
a védettség folyamatos fenntartásához. Gyorsított rend szerint 
a második oltás 14 nap múlva követi az elsőt.

sge

A kullancsokról
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Négy különböző programmal is várja nyáron a gyerekeket 
az Új-Hullám Úszó- és Vízilabda Iskola. Ki-ki eldöntheti, 
hogy a klasszikus Úszótábort, a tavaly nagy sikert aratott 
Úszó- és Lovastábort, vagy a két idei újdonságot, a 
KreÁlom tábort, vagy a Felfedező tábort választja-e.

A táborok központja a Dorog Városi Uszoda, a prog-
ramkínálatban pedig mindig helyet kap az úszás is. Mindegyik 
táborban kétfogásos meleg ebédet és uzsonnát is kapnak a 
gyerekek.

A hagyományos Úszótáborba 4 éves kortól lehet jelentkezni. 
A részvételhez nem szükséges az előzetes úszástudás. A napi 
két úszófoglalkozás mellett szárazföldi sportfoglalkozásokra 
is sor kerül, valamint ki lehet próbálni a strandröplabdát, 
illetve a teniszt is. A heti turnusokban megtartott napközis 
úszótábor június 17-től augusztus 16-ig tart. Lehetőség 
van több hétre is jelentkezni.

Az Úszó- és Lovastáborban 5 éves kortól lehet részt venni. 
Az úszófoglalkozások mellett 4 alkalommal elméleti és 
gyakorlati lovas oktatásban is részesülnek a gyerekek, amelyet 
a Piliscsévi Játékpark szakemberei tartanak meg. A gyermekek 
autóbuszos szállításáról az Úszóiskola gondoskodik. A tábort 
három, heti turnusban tartják meg. Időpontok: július 1-5,. 
15-19., 29-augusztus 2.

A KreÁlom tábor az egyik idei újdonság, melynek időpontja 
augusztus 5-9. A táborban napi egy úszófoglalkozás mellett 
szárazföldi sportfoglalkozásokra, valamint kézműves fog-
lalkozásokra kerül sor, amelyek során a gyermekek kreativitása 
fejlődik. A táborba 4 éves kortól várják a jelentkezőket.

A Felfedező táborba 7 éves kortól lehet jelentkezni. A napi 
egy úszófoglalkozás mellett a kalandkeresők felfedezik a 
pilisi térség szépségeit, ahol játékos tanulás formájában 
ismerkednek meg a természettel. A tábor időpontja június 
24-28.

A részletes programról, árakról a www.uj-hullam.hu 
honlapon tájékozódhatnak, ahol jelentkezni is lehet a 
kiválasztott táborra, valamint Molnár Judit (06-30-545-3909) 
vezető koordinátor is készséggel áll a rendelkezésükre.

Tábori élmények

Tapasztalat – Lendület – Sportosság - Szakértelem 

Ha gyermeke 3-15 éves és szeretné, hogy megtanulnjon úszni, 
vagy szeretné fejleszteni a tudását, akkor hozza el hozzánk a 
Dorog Városi Uszodába! 

Az úszásoktatás mellett kondicionáló úszóedzések 
megtartásával, tehetségkutatással, és vízilabdázással is 
foglalkozunk. 

Nyaranta úszótáborokat szervezünk, változatos programokkal 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

A szakképzett oktatói gárda és az új Városi Uszoda, kiváló 
lehetőséget nyújt a minőségi úszásoktatásra. 

Magyarországon a Don Pepe Új-Hullám az egyik 
legdinamikusabban fejlődő, több éves szakmai tapasztalattal 
rendelkező úszóiskola. 
Munkánkat a nemzetközileg elfogadott párhuzamos 
úszásoktatási rendszer szerint végezzük, amelyre alapozva 
kidolgoztuk az országosan egyedülálló, 8 szintes oktatási 
programunkat. 

Dorogon immár 2007 óta várunk mindenkit, aki szeretne 
korszerű uszodában, jó körülmények között tanulni!  

Az uszoda adottságai:   
•	 folyamatosan mélyülő, 16x8 méteres tanmedence (32 Celsius 

fokos vízhőmérséklet) 
•	 6 pályás, 25 méteres nagymedence (27 Celsius fokos 

vízhőmérséklet) 
•	 rossz idő esetén sátorral fedett medenceterek 
•	 korszerű öltözők 
•	 az úszástanuláshoz és a gyermekek testi épségének 

védelméhez szükséges eszközök megléte 
•	 játékos segédeszközök megléte 

Az úszásoktatás rendszere: 
•	 kiscsoportos úszásoktatás (maximum 8 gyermek/oktató) 
•	 Új-Hullám úszásoktatási rendszer (8 szintes, a gyermek 

tudásszintjének megfelelő oktatás, vizsgarendszer, 
jutalmazási rendszer) 

•	 előfinanszírozású fizetési rendszer 
•	 segítségnyújtás az öltöztetésben, hajszárításban 
•	 kondicionáló úszó edzések tartása 
•	 vízilabda előkészítő edzések tartása. 

Óvodák és iskolák jelentkezését is várjuk! 
Az óvodai - és iskolai csoportok (min. 16 fő) uszodába való 
eljutását korszerű, klímás autóbuszokkal biztosítjuk. 

Dorog Városi Uszoda - 2510 Dorog, Iskola u. 9-11. - www.
dorogiuszoda.hu 

Vezető koordinátor: 
Molnár Judit - 06 30 545 3909 
jelentkezes@uj-hullam.hu

Jelentkezz 
úszontanfolyamra!



Mi változna, ha a F2020 sikeres lehetne? Hogyan érintheti Önt és Európát, ha több és több ember léphet ki saját országa 
határain túlra, és ismerheti meg az Unió tagállamait? Megpróbáltunk összegyűjteni néhány elsődleges fontosságú választ.

Gazdaság
Nagyobb mobilitás = nagyobb növekedés

Először is, a szélesebb mobilitás elősegítheti, hogy az európai polgárok olyan államban szerezzenek munkát, amely tagállam-
ban az adott szakértelemre szükség van, ezáltal Európa szerte csökkenne a munkanélküliség és megindulna egy gazdasági 
növekedés.

A csereprogramokban történő részvétel olyan egyéni készségeket fejleszthet mint például a kiváló nyelvtudás, valamint, 
hogy képesek legyünk együtt dolgozni különböző kulturális háttérrel rendelkező társainkkal. Mindezek erősíthetik az Unió 
versenyképességét, és új munkahelyek teremtésére adnak lehetőséget.

Végül, a kompetenciák, melyek szükségesek ahhoz, hogy egy számunkra új államban megálljuk a helyünket, maradéktalanul 
összhangba hozhatók a vállalkozó szellemmel, így ösztönözvén a kkv-k növekedését Európában - ami minden erős gazdaság 
alapja.

Társadalom
Az európaiak összefogása

Először is, a csereprogramok elősegíthetik az európai identitás kialakítását és egymás kultúrájának megértését. Idővel ez 
elvezet egy szolidárisabb Európához.

A csereprogramban részvevő személy akár saját államának civil nagyköveteként is tekinthető, aki elősegíti, hogy az országához 
kapcsolt szterotípiák mögé tekintsünk.

Végül, a F2020 társadalmi értelemben igazságos, hiszen Európa minden egyes polgárát szeretné annak lehetőségéhez hoz-
zájuttatni, hogy egy idegen ország területén tölthessen időt. Napjaink felmérései egyértelműen rámutatnak arra, hogy számos 
tagállamban a legfőbb ok, amely gátat szab a külföldre utazásoknak, az az anyagi lehetőségek hiánya.

Kultúra
Merjünk álmodni!

Bizonyára akad, akiben mindezeket olvasván felmerül: ez európai identitás erősítése nem jelenti-e egyben a nemzeti identitás 
elveszítését? Ők talán attól tartanak, hogy hazájuk idővel megszűnne saját nyelvével, kultúrájával és tradícióival együtt önálló 
államként létezni. Valóságos rémálom volna, nem igaz?

Mindazonáltal tanulmányok igazolják, hogy kiválóan megvalósítható az európai és a nemzeti öntudat egyidejű fenntartása. 
A csereprogramok új fajta kulturális kapcsolódási pontok létrehozását jelenthetik, mely összefonódások új ötleteket szülnek, 
elősegítvén saját magunk és a “másik” megértését és elfogadását. Ellenben, ez egyáltalán nem jelenti a hazától való elsza-
kadást!

Hogyan nézne ki kulturális értelemben egy egyesült Európa? Erre a kérdésre sajnos nem tudjuk a választ. De szeretnénk meg-
tudni! Hiszen pontosan erről szól a F2020…

(További információ: http://civilhetes.hu/Fraternite-2020)


