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Segítsünk Esztergomon!

A Duna vízgyűjtő területén leesett nagy mennyiségű csapadék, 
illetve a hegyekben történő hóolvadás az előrejelzések szerint magas 

árhullámmal vonul le a folyón. A mai nap az esztergomi székhelyű Helyi 
Védelmi Bizottság ülésezett, melynek döntése alapján a lakosságot a 

polgármesterek tájékoztatják a kialakult helyzetről. 
Az előrejelzések szerint a 2002-es 771 cm-es vízállást meghaladó 

árvízszinttel számolnak a szakemberek. Jelenleg I. fokú készültség van 
érvényben Esztergomban, és Táton III. fokú. 

Várhatóan szerdán II., illetve III. fok elrendelésére is szükség lesz a 
Városban, ez azt jelenti, hogy a Prímás-sziget víz alá kerül.

Az árvízi védekezést a Vízügyi Igazgatóság szakemberei irányítják. A 
kritikus pontokon a hivatal munkatársai homokdeponálást végeznek, 

ahol a zsákok töltésére önkéntesek jelentkezését várjuk. 

Deponálási helyek:
Árok utca, Kis-Duna sétány kereszteződése (Tabán híd)

Poór Antal tér
József Attila tér (Papnevelde)
Kossuth híd - Mindszenty tér

A polgármesteri hivatalban 24 órás telefonügyelet működik: 

07.00 – 19.00 óra között 06-30/400-5680
19.00 – 07.00 óra között 06-30/686-8899

2013. június 5-től a rendkívüli helyzetre való tekintettel a polgármesteri 
hivatalban 24 órás, személyes ügyelet is kialakításra kerül a Városháza 

Széchenyi téri bejárata felől.
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Pedagógusnapra
Kezedbe teszem a Könyvet, 
hogy vezessen a sűrű ködben. 
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, 
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát. 
Kezedbe teszem a gyertyalángot, 
világíts annak, aki bántott! 
Kezedbe teszem a szőtt takarót, 
takard be az árván fázót! 
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, 
hogy meleg legyen, és várjon az otthon. 
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, 
hogy kezükbe tehesd a szeretetet. "

Sok szeretettel köszöntjük a város, az ország és a világ ped-
agógusait, nem utolsó sorban saját tanárainkat!

Sok sikert és kitartást kívánunk emberfeletti munkájukhoz!

CIVILHETES szerkesztősége
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A 20. század középének más vidékeken nagy károkat okozó árvizei 
Esztergomban komoly védekezésre késztették ugyan a helyieket, 
ám komoly károkat a város belső területe már nem szenvedett. 
Köszönhető ez a némileg nyugodtabb helyzet annak a két súlyos 
károkat okozó árvíznek, amelyek még mind a 19. században 
vonultak le a Dunán, s egyikük Esztergomban azóta is a legmagasabb 
jégmentes vízállást hozta.

Ez az árvíz az 1876-os volt, (ezt egyébként a városszerte, így itt 
a Városháza falán is táblával megörökített nagy jeges árvíz az 
1838. évi márciusi múlta csak felül). A másik, az ennél az 1876. 
évinél kb. 50 cm-rel alacsonyabb, a városegyesítést hamar 
követő 1897. augusztusi áradás volt, amely azért lényeges, 
mert ezután valósultak meg azok a beruházások, melyek ugyan 
csak évtizedek múlva váltak szükségessé, de akkor nagyon: az 
említett 1941-42-ben, 1954-ben, 56-ban és - erre bizonyára 
még sokan emlékeznek - 1965-ben. 

Az 1876. évi télutói árvíz előbb jeges, majd nagy kora 
tavaszi esőzésekkel együttes hírtelen hóolvadás miatt hosszú 
jégmentes árvíz volt.

A 400 ház, amelyről a polgármesteri jelentés szól nagyrészt 
a városnak a Városháza mögötti laposabb részein volt. Víz alá 
került a Széchenyi tér maga is, de itt csak a pincék kerültek 
veszélybe. A halászok utcája, a Duna utca és a Szent Anna 
templomtól a Duna felé elterülő Tabán városrész szenvedte 
el a legsúlyosabb megpróbáltatásokat. A Tabán vályogházai 
egymás után omlottak a habokba, a kis földszintes házikók 
ereszéig erő jéghideg vízbe. A lakosság a magasabban fekvő 
Szent Anna kolostorba menekült, melyet Simor hercegprímás a 
tragédia első hírére megnyitott a rászorultak előtt. 

A városi árvízbizottság jól látta el feladatát: Papp 
János rendőrkapitány elnökletével már a vész kezdete 
előtt megszervezte a csónak-közlekedést az alacsonyabb 
területeken; erre azután nagy szükség is lett később, mert 
március elején jégmentesen tetőzött a Duna, és ekkor kellett a 
károsultak nagyobb többségét házából kimenteni.

A legnagyobb gond természetesen a kenyér biztosítása volt, 
hiszen a pékműhelyek rendszerint pincében vannak a kemence 
jobb hőkihasználása okán, s ezeket már a szivárgó vizek is 
megtámadták. Ezen a problémán a városi önkéntes tűzoltó 
egylet emberi erővel hajtott karos szivattyúinak beállításával 
segítettek, sikerült is a problémát megoldani.

Az árvíz március 8-án tetőzött, nem kis kétségbeesést 
okozva a városban. Akkor ugyanis már 20 dereglye tartotta fenn 

a kapcsolatot az elárasztott városrészek és a többi között, de 
ezek is majdnem kevésnek bizonyultak, mikor a menekülteknek 
addig helyet adó Szent Anna kolostor földszintjére is behatolt 
az áradás. Aznap természetesen főzni sem tudtak.

Esztergomot az 1876. évi árvíz után a Kis-Duna mentén és 
várost délről határoló síkság felől gáttal vették körül. A Tabánt 
is védő gát közmunkával, ill. annak kiváltásával készült, melyet 
háztelkenként róttak ki: egy egész háztelekre 2 napszámot, az 
egyéb adózókra egyet-egyet.

1891-ben volt szükség először a gátra, de nem okozott 
csalódást, a várost a kora tavaszi nagyvíz nem öntötte el.

Nem így 1897-ben, mikor augusztus elején meglehetős 
hírtelenséggel érkezett az áradás: egy hét alatt több mint 25 
cm-rel nőtt a Duna magassága. 

A várost még nem veszélyeztette komolyan ez, mikor 
már kitört a botrány: a város nem állította be a szigetekre a 
kompokat, s a sok 10.000 Ft-nyi széna a szó szoros értelmében 
elúszott. 

És bár már volt vízállás előrejelzés azt "árvíziként" még 
nem tudták kipróbálni - árvíz híján. Most is érkeztek jelzések, 
amelyek figyelmeztetőek voltak, mégsem eléggé. A pozsonyi 
nagyvíz két nap alatt ér le Esztergomba, ám a pozsonyi vízmérce 
mögött ott van még a Vág torkolata, amely az előre jelzett vizet 
jócskán megemelte. 

Ami ezután következett az tényleg nem tartozik a város 
aranykönyvébe: "Esztergom lemoshatatlan szégyenfoltja" 
fogalmaz az Esztergomi Lapok amiatt, hogy olyan árvíz okozott 
óriási károkat, amelyet könnyedén kivédhettek volna.

A bajok az ominózus első árvízbizottsági bejárásnál 
kezdődtek, amikor is a bizottság túlzó magabiztossággal 
nyilatkozott a védművek állapotáról. Mint utóbb kiderült ez 
egyáltalán nem volt rendben, olyannyira nem, hogy csütörtökön 
este fél tíz tájban a városi gátak több helyen átszakadtak. 

Addig azonban a bizottság elkövette a legrosszabbat is: 
elbagatellizálva a veszélyt nem mozgósította a lakosságot, sem 
értékei, sem pedig a sáncok védelmére. Közerő szervezésére 
egyáltalán nem került sor; félve a tabáni nincstelenek haragjától 
feléjük nézni sem mertek, azok pedig érthetetlenül közönyösen 
várták sorsukat. De nem volt különb a többi városrész lakossága 
sem, hisz inkább szőlőikbe menekültek a pénteken közmunkára 

Árvizek az egyesítés előtti és utáni 
Esztergomban 
(1876-1897)
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toborzó, házról-házra járó árvíz bizottságiak elől. Mindössze 10 
embert és 20 szekerest sikerült szuronnyal odahajtani a gátra, 
de ők is hamar elszeleltek. 

A helyzetet a katonaság mentette némiképp. Előbb riadóval 
ébresztettek 200 bakát a gátak erősítésére, majd az egész 
ezred jött délelőtt futva a Strázsa-hegyi lőtérről a sáncokra. A 
polgármester erejéből csupán arra telt, hogy mikor erősítést 
kértek tőle - 20 hordó sört küldött. Wojnovich ezredparancsnok 
már délután 3-kor jelezte, hogy az egyedül védekező 
katonaságot kimerültségük miatt este 8-kor visszavezényli a 
laktanyába.

Szinte hihetetlen, mégis igaz, hogy a folyamatosan 
emelkedő vízállás ellenére a város továbbra sem szervezett 
semmilyen védekező erőt a katonaság helyére: amikor a 
holtfáradt legénységet, takarodóra vezényelték, a munka 
teljesen abbamaradt. Nem csoda hát, hogy aznap éjjel több 
helyen átszakadt az 1876 után épített, amúgy is erősen 
elhanyagolt védőrendszer.

A katonákat parancsnokuk - látva a városi vezetés elképesztő 
tehetetlenségét és az óráról órára növekvő pusztulást - másfél 
óra pihenés után visszaküldte a városba, hogy új védvonalat 
építsenek. Reggelre (!) már mérnök is került és kezdett a helyzet 
normalizálódni.

Ekkor azonban újra a polgármester vette a kezébe az 
irányítást, oly szerencsétlenül, hogy ismét csak bajt okozott: 
Niedermann rendőrkapitány-árvízbizottsági elnökön kívül 
még másoknak is teljhatalmú utasítási jogot adott, így okozva 
káoszt az amúgy is nehezen munkára foghatók körében.

A fejetlenségen végül is a Duna könyörült meg: amilyen 
gyorsan áradt, olyan gyorsan le is apadt a víz színe, átengedve 
a teret a helyreállításnak.  Itt már inkább észen volt a vezetés; 
volt is mitől tartani, hiszen a fertőzött kutaktól már 1876-ban 
is jelentkezett a városban a tífusz, pedig akkor tél volt, 1897-
ben pedig forró augusztus. Az árvíz utáni polgármesteri 
rendelet csak azoknak engedte meg a házaiba visszaköltözést, 
akiknek lakását a közegészségügyi és állékonysági szemle erre 
alkalmasnak találta. A kerületi tiszti főorvos követelésére a 
Tabán régi közkútját betömték.

Felvetődött az az árvizek elleni védekezésben az akkori 
Magyarországon bevett gyakorlattá vált megoldás is, hogy 
Táttal együtt árvízmentesítő társulatot szervezzenek. "Ehhez 
még 3 árvíz kellene" - írja rezignáltan az Esztergomi Lapok. 
Nem is lett, jelentős állami ráfordítással készült el később a 
város árvízvédelmi rendszere. Ezt úgy sikerült kieszközölni, 
hogy az akkor már jó pár éve folyó Felső-Duna szabályozásra 
sikerült fogni az árvizeket.

sge

Az előrejelzések szerint a 2002-es 771 cm-es 
vízállást meghaladó árvízszinttel számolnak 
a szakemberek. Jelenleg I. fokú készültség 
van érvényben Esztergomban, és Táton III. 
fokú. Várhatóan szerdán II., illetve III. fok 
elrendelésére is szükség lesz a Városban, ez 
azt jelenti, hogy a Prímás-sziget víz alá kerül. 
Az intézmények és ott lakók kiértesítése 
megtörtént, szükség esetén a kilakoltatást 
a polgármester rendeli el. 6 méter 50 cm-
es vízállásnál a szigeten kikapcsolják az 
áramellátást, és lezárásra kerül a teljes 
terület. A Mária-Valéria hídra történő 
kétirányú feljutást a betonakadályok 
elszállításával biztosítottuk. 7 méteres 
vízállásnál lezárásra kerül a Kis-Duna sétány, 
ezért kérem, hogy csak az ott lakók és a 
védekezésben részt vevők lépjenek be erre 
a részre. A lakóházak pincéjében megjelenő 
vízre számítani kell, ezért felhívom a 
lakosság figyelmét arra, hogy értékeiket 
helyezzék biztonságba.

Az árvízi védekezést a Vízügyi Igaz-
gatóság szakemberei irányítják. A 
kritikus pontokon a hivatal munkatársai 
homokdeponálást végeznek, ahol a 
zsákok töltésére önkéntesek jelentkezé-
sét várjuk. 

Deponálási helyek:
Árok utca, Kis-Duna sétány 
kereszteződése (Tabán híd)
Poór Antal tér
József Attila tér (Papnevelde)
Kossuth híd - Mindszenty tér

Kérem a lakosságot, hogy a jelzett 
területeken, illetve a Kis-Duna 
sétányon 2013. június 4. 12 órától az 
árhullám levonulásáig ne parkoljanak 
gépjárműveikkel! A lezárt területekre 
gépjárművel kizárólag a Polgárvédelmi 
Parancsnok, azaz a polgármester 
engedélyével lehet csak behajtani. A 
lezárt területeken a rendőrség és a 
polgárőrség fokozottan ügyel a vagyon- 
és közbiztonságra.

A polgármesteri hivatalban 24 
órás telefonügyelet működik:
07.00 – 19.00 óra között 
06-30/400-5680
19.00 – 07.00 óra között 
06-30/686-8899

2013. június 5-től a rendkívüli 
helyzetre való tekintettel a polgármesteri 
hivatalban 24 órás, személyes ügyelet is 
kialakításra kerül a Városháza Széchenyi 
téri bejárata felől.

Az Esztergomba vezető utak a Duna 
vízállásától függően lezárásra kerülnek. 
A menetrend szerinti Volán járatok 
rövidített útvonalon közlekednek, illetve 
Esztergom egy időszakban csak a hegyi 
utakon keresztül lesz megközelíthető.

A rendkívüli helyzetben kérem az 
állampolgárok segítő együttműködését!

2013. június 3.

Tétényi Éva polgármester
Polgári Védelmi parancsnok

Lakossági tájékoztató



6. oldal 2013. JÚNIUS 4.  /  III. ÉVFOLYAM  /  12. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: civilhetes / info@civilhetes.hu

CIVILHETES   2013. JÚNIUS 4.

Esztergom árvíz előtt

Még több képért látogassák meg 
Facebook oldalunk:

https://www.facebook.com/civilhetes

A Bottyán híd környéke 2013. június 3-án

Előkészületek a Rögbi Club Hotel előtt 2013. június 3-án

Munkában a tűzoltók 2013. június 4-én Erzsébet park 2013. június 4-én

Palkovics pad mellett 2013. június 4-én A sziget csúcsa 2013. június 4-én
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Május 28-án, Japán magyarországi 
nagykövete, Yamamoto Tadamicsi, 
valamint a Suzuki Motor Corporation 
alelnöke, Toshihiro Suzuki tett 
látogatást Esztergomban. A 
polgármester meghívására érkezett 

vendégek a Suzuki gyár jövőjéről és 
a következő évek együttműködési 
lehetőségeiről beszélgettek.

A látogatás befejezéséként az esztergomi 
Aikido Shinbukan Dojo klubban néztek 

meg a vendégek egy bemutatót. A 
találkozásnak különös hangsúlyt adott, 
hogy Magyarország és Japán gazdasági 
kapcsolatai a közeljövőben magasabb 
szinteken is megerősítést nyernek.

városházi információ / CIVILHETES

Múlt csütörtökön az infrastruktúráért 
felelős államtitkár tartott előadást, 
a szervezők által meghirdetett 
politikamentesen. Most azon ne 
álljunk le, hogy egy államtitkár 
miként lehet politika-mentes, 
miközben olyan dolgokról beszél, 
amelyek foglalkoztatják a térség 
közvéleményét, hatással van az itt 
élőkre. Szó volt vasútról, korházról, 
útfejlesztéséről, valamint a szervezők 
szándékai ellenére: politikáról. 
Ez utóbbi értsd: közös dolgaink 
intézésről. Ez a politika-mentesség 
már csak azért is furcsa, mert a fórum 
szervezője és vezetője a KDNP volt 
esztergomi elnöke.

A kicsit több mint egy órás előadás 
fő témája az Óbuda-Esztergom 
vasút fejlesztése volt, amelynek 
megvalósulásáról még 2008-ban 
döntött a kormány. Kis szerencsével 
jövő tavaszra el is készülhet a 
beruházás, de az ígéretek szerint 
Pilisvörösvárig Esztergomból már 
2013 szeptemberében eljuthatunk. 
Fontos és szükséges is a fenti 
vasútvonal fejlesztése, de számos 
kapcsolódó beruházás csak évek 
múltán készül majd el. Ilyen például 
az állomásépületek felújítása is, 
amiken lássuk be, van renoválni való. 
Elég, ha csak az esztergomi váró 
balkáni állapotára gondolunk. 

Megint megerősítést nyert az az 
államtitkár által már többször han-
goztatott vélemény, hogy nincs 
szükség a 10-es út fejlesztésére. 
2010 áprilisára már döntött a bíróság 
a Levegő Munkacsoport beadványa 
ügyében és zöld utat adott a 
beruházásnak. Persze, szükség 

lenne az ürömi bevezető szakasz 
megépítésére is, de talán a vörösváriak 
is örülnének, ha elkerülné őket addig 

is a 10-es hatalmas forgalma.
Az M0-s 2030-ig történő 

befejezése már olyan távoli időpont, 
amivel igazán nehéz mit kezdeni. 
A térség további fejlődésének 
egyik sarok problémája a körgyűrű 
befejezetlensége. Épp ezért 
érthetetlen, hogy miért kell még majd 
20 évet várnia arra, hogy bezáródjon 
a gyűrű, és be tudja tölteni eredeti 
rendeltetését.

Szó volt még a korházunkról is, 
amely már állami fenntartás alatt áll. 
Az államtitkár szerint jól pozícionálta 
magát (???) az intézmény. Hát tudott 
volna mást tenni, amikor 50 km-re 
van minden irányban a legközelebbi 
hasonló nagyságú intézmény? 
Miközben az állam sorban szervezte 
ki innen az osztályokat az elmúlt 
időszakban, a szülészetről egész 
egyszerűen elfogynak az orvosok. 
Persze, szükség van arra a 15 
milliárd forintos beruházásra, hiszen 
gyalázatos körülmények uralkodnak 
az intézményben, az ott dolgozók 
megfeszített munkájának ellenére, 
de lassan nem lesz, aki ezeket az 

eszközöket használni tudnák. A 
kormánynak nincs érdemi válasza 
az egészségügyben tapasztalható 

elvándorlás megállítására. És hát 
orvosok, nővérek nélkül nehéz egy 
kórházat üzemeltetni.

Számos kérdés érkezett a nézők 
soraiból, amely esztergomi tör-
ténésekre vonatkozott. Miközben 
érdemi válaszokat nem hallhattunk, 
a fórum szervezője is értetlenségét 
fejezte ki, hogy ebbe az irányba 
fordult a beszélgetés. Pedig higgyék el 
a politikus urak, az embereket azok a 
dolgok érdeklik a leginkább, amelyek 
mindennapi életüket, családjukat, 
gyermekeiket foglalkoztatják. Igen, 
ilyen az István Gimnázium ügye, ilyen 
a város állapota és még sorolhatnánk 
napestig. 

Ne féljenek a szerezők a jövőben 
politikai tartalmú beszélgetéseket 
szervezni! Nem az emberektől 
kell félni, hanem a rossz politika 
következményeitől. 

Az előadás anyaga letölthető:
http://civilhetes.hu/letoltes/ 
Volner_Pal_Esztergom_lakossagi_
forum_05_30.pdf

gt

Japán nagyköveti látogatás Esztergomban

Az országos rezsicsökkentési 
folyamat részeként július 1-től 
Esztergomban is tíz százalékkal 
csökken a hulladékelszállítás díja. 

A díjcsökkentéssel kapcsolatban felhívjuk 
a lakosság figyelmét, hogy a 2013.07.15. 
fizetési határidejű számla még nem 
tartozik a rezsicsökkentéssel érintett 
időszakhoz, így a számlán szereplő érték 

a befizetendő összeget tartalmazza. 
A rezsicsökkentéssel könnyített első 
ilyen összegeket az augusztus 15-ei 
esedékességű csekkeken láthatják majd.

Az Eszköz Kft. közleménye a rezsicsökkentéssel kapcsolatban

Völner Pál Esztergomban, politikamentesen
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2,5 milliárd forintos 
építkezésbe kezd a 

Forest-Papír

Már második alkalommal nyújtott 
egymásnak kezet a térség négy zeneiskolája, 
és szervezték meg a határainkon átívelő 
nagyszabású hangversenyt, melynek a József 
Attila Művelődési Ház adott otthont május 
25-én. A „Kézfogás" koncert négy „motorja" 
a Dorogot képviselő Kolozsvári Barnabásné, 
Esztergom részéről Pásztóiné Nádudvari 
Erika, Nyergesújfaluról Solymosiné Horváth 
Andrea, Párkány és Kéménd zeneiskoláiból 
pedig Danis Alica. A mostani fellépésen 
a régiós vonószenekart a Zrínyi iskola 
Cantilena és a táti III.Béla Általános Iskola 
közös kórusa egészítette ki remekül.

A négy hölgy saját településükön a 
zeneiskolai vonószenekar vezetői. 
Gondoltak egy merészet, és a tanulást, 
gyakorlást, próbákat, a közös zenélést, 
fellépéseket, egy KÉZFOGÁS elnevezésű 
REGIONÁLIS ZENEKARBA fogták össze. 
Tagjai jelenlegi és volt zeneiskolai 
diákok, tanárok, a legkülönbözőbb 
korú, foglalkozású, többségében nem 
hivatásos zenészek, határon innen és 
túl. Szabadidejükben a maguk, barátaik 
és a helyi közösség szórakoztatására 
szeretnek muzsikálni. Öröm volt látni a 
közel 80 tagú zenekart, és a 60 éneklő 
gyermeket.
Kíváncsian várjuk következő fellépésüket!

dorog.hu

Kézfogás határokon 
túl
DOROG

A lábatlani Gerenday Közösségi Házban adott 
tájékoztatást a városi székhelyű Forest-Papír 
Kft. helyi gyártó és logisztikai bázisának 
építéséről.

Bevezetőjében Bodrogai Ferenc 
ügyvezető arról is szólt, hogy a Piszkei 
Papírgyár területére tervezett 2,5 milliárd 

forintos beruházáshoz 812 millió forintos 
európai uniós támogatást sikerült 
elnyerniük. A munkálatokkal felújítanak, 
bővítenek egy négyezer négyzetméteres 
csarnokot, már befejezték a gépalapok 
kialakítását.

A Forest-Papír Kft. legújabb 
beruházása, az innovációs fejlesztéssel 
létrejövő új gyártástechnológiának 
köszönhetően, olyan higiéniai 
papírtermékek  gyártását teszi majd 
lehetővé, amelyek igazodnak a változó 
piaci igényekhez. A technológia 
fejlesztésével párhuzamosan új 
üzemcsarnokot és raktárhelyiségeket is 
építenek. Az új technológia kialakítását 
olasz, illetve német gépgyártókkal 
szorosan együttműködve végzik a kft. 
fejlesztési szakemberei. A gépgyártóval 
történt egyeztetés és a kutatás-
fejlesztési munka eredményeként már 
kiválasztották a speciális technológiát 
és az úgynevezett prégmintát is. A 
beruházással 20-40 új dolgozó kaphat 
munkát.

2,5 milliárd forintos 
építkezésbe kezd a 
Forest-Papír
LÁBATLAN

Egymilliójába kerül Budai Gyulának, hogy 
valótlanságot állított az elszámoltatásban 
Tátrai Miklósról: a Bábolna-ügy kapcsán 
azt mondta, hogy a pénzek Tátrai 
magánszámláján kötöttek ki - írta a Nol.
hu.

Budai Gyulának egymillió forintjába 
kerül, hogy azt állította, Tátrai 
magánszámláin kötöttek ki a Bábolna-
ügy pénzei. Most már papírja van 
róla, hogy nem mondott igazat - írja 
a Népszabadság online. A Fővárosi 
Ítélőtábla csütörtökön jogerősen 
kimondta, az elszámoltatási kor-
mánybiztos, Budai Gyula minden 
alapot nélkülözve állította, hogy 365 
millió forint közpénz, vagy annak egy 
része Tátrai Miklós vagy hozzá köthető 
személyek magánszámláin kötött ki.

Az ügyben tavaly júliusban volt 
elsőfokú ítélet, akkor a bíróság Budait 
kötelezte arra, hogy az m1 és a tv2 
esti hírműsorában saját költségén 
megjelentetett közleményben kérjen 
bocsánatot Tátraitól, és fejezze ki 
sajnálkozását. Ezt most a másodfokú 
bíróság helybenhagyta.

A polgári pert Tátrai Miklós volt 
MNV-vezér indította Budai ellen. Tavaly 
nyáron, a Bábolna-ügy "büntető" 
szakában első fokon felmentették 
Tátrait, azt követően marasztalta el 

Budai Gyulát a bíróság a Tátrai által 
indított polgári perben.

Az elsőfokú felmentő ítéletben 
a bíróság kimondta, hogy a Bábolna 
Ménesbirtok Kft. és a szintén állami 
Bábolna Zrt. közötti ügylet során 
átutalt 365 millió forintot a Bábolna Zrt. 
törvényesen, a felszámolás céljaira, így 
elsősorban a dolgozók végkielégítésére 
költötte el, károkozás nem történt, 
az ügylet résztvevői pedig felelősen 
bántak a rájuk bízott vagyonnal. 
A bíró azt is kimondta, hogy a 
tranzakció gazdasági hasznot hajtott. A 
büntetőügy során azt is megállapította 
a bíróság, hogy az átutalt összegből 
egyetlen fillér sem került illetéktelen 
magánszemélyek bankszámláira, azt a 
Bábolna Zrt. felszámolója törvényesen 
költötte el.

A bábolnai ügyet Budai több 
alkalommal az elszámoltatás leg-
konkrétabb "eredményének" nevezte.

kemma.hu

Budai Gyula egymilliót fizethet a 
Bábolna-ügy miatt

A 

CIVILHETES 

következő száma

2013. június 18-án

jelenik meg!
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Május 27-én 17 órai kezdettel, Tokodaltáró 
Község Önkormányzat lakossági fórumot 
hirdetett a településen, többek között 
a tervezett temető- és krematórium 
kialakításáról.

A közmeghallgatást mintegy 150 ember 
részvételével, Petrik József polgármester 
nyitotta meg. A polgármester kö-
szöntőjében tájékoztatta a hallga-
tóságot a létesítendő köztemetőről és 
hangsúlyozta, hogy az önkormányzat 
kíváncsi az itt élők véleményére a témával 
kapcsolatban.

A településvezető említette, hogy 
a múlt szombaton kiadott a hivatal 
egy tájékoztató szórólapot a temető 
szükségességével kapcsolatban, hiszen 
a tokodi temető megtelt. Petrik József 
szerint fontos a temető létrehozása, 
mivel Esztergom elutasította Tokodaltáró 
az irányú megkeresését, hogy Esztergom 
biztosítson helyet a tokodaltárói 
elhunytak számára. Többévi statisztikára 
hivatkozva a polgármester elmondta azt 
is, hogy a településén az évi elhalálozási 
arány 10-20 fő.

Ismertette azt is, hogy a temető 
létrehozásának érdekében a képviselő-
testület módosította a helyi építési 
szabályzatot, illetve az önkormányzat 
hatáskörrel rendelkező bizottsága 
tárgyalta és támogatja a beruházást, 
így a településen létesítendő temető 
tulajdonjoga 49 százalékban a kivitelező 
vállalkozásé (Léthé Bt. - http://www.lethe.
hu), 51 százalékban pedig a tokodaltárói 

önkormányzat tulajdonába kerülne.
A fórumra meghívást kapott Lakházi 

Zsolt úr, a kivitelező cég képviselője. A 
cégvezető elmondta, hogy egy ilyen 
kistelepülésen csak úgy éri meg temetőt 
létesíteni, ha a sírhelyeken kívül egyéb 
projektet is meg lehet valósítani. Egy 
ilyen kiegészítő szolgáltatás lenne egy 
krematórium felépítése és üzemeltetése 
is. Lakházi Zsolt azzal érvelt, hogyha nem 
tud megépülni a krematórium, abban 
az esetben a temetkezési költségek 
továbbra is a jelenlegi, magas szinten 
maradnak.

Azok, akik szeretteik számára a 
környéken hamvasztásos temetést 
kérnek, azoknak mélyen a zsebükbe kell 
nyúlniuk, hiszen a temetkezési vállalkozó 
jelenleg Szolnokra viszi az elhunytakat. 
Lakossági kérdésben elhangzott, hogy 
miért Szolnokra szállítanak, amikor 
Tatabányán két krematórium is üzemel. 

A szakember válaszában elmondta, 
hogy a tatabányai hamvasztás kevésbé 
modern technológiával történik és így 

költségesebb, annak ellenére, hogy a 
megyeszékhely jóval közelebb van, mint 
Szolnok.

A megjelent emberek közül többen 
felvetették, hogy tapasztalataik szerint 
belvizes a temetőnek szánt terület. Ezzel 
kapcsolatban elmondta a polgármester, 
hogy a hivatal már 2010-ben végzett 
földtani-méréseket ez ügyben és a 
területet alkalmasnak találták a temető 
létrehozására. Az emberek felvetették, 
hogy inkább dombra kellene építeni. 
A jelenlévők kérték a polgármestert, 
hogy mutassa be nekik a mérések 
eredményéről készült iratokat, de ezeket 
nem hozta magával a polgármester.

Többen nem értettek egyet a terület 
kiválasztásában, hiszen a szükséges 
temetőbe tervezett krematórium nagyon 
közel esik lakóházakhoz. az itt élők 
azért tartják különösen aggályosnak 
aí megvalósítást, mert már van két 
„szagos” intézmény a környezetükben. 
A szomszédjukban dolgozik a dorogi 
égetőmű és a KÖGYÓ is. Elmondták azt 
is, hogy annak idején mindkét beruházás 
kapcsán azzal nyugtatták őket, hogy 
mindkét beruházás „szagtalan” lesz.

Abban a jelenlévők egyet értettek, 
hogy a településnek szüksége van 
egy saját temetőre, de a krematórium 
építésével nem értenek egyet. A lakossági 
fórumon végül nem született egyezség.

hp

Temető és krematórium Tokodaltárón
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Kék hírek

Megzavarták, így értékek nélkül távozott 
a lakatlan családi házból a 21 M. Zsolt és a 
18 éves H. Máté, akiket a bűncselekmény 
elkövetésének másnapján elfogtak a 
komáromi rendőrök.

A két férfi fényes nappal tört be a tárkányi 
házba június 2-án. Próbáltak zaj nélkül 
„dolgozni” odabent, de az egymásra is 
figyelő szomszédok észrevették őket.
Elfutottak, de a rendőrök így is elfogták 
őket. A nyomozók a bűncselekmény 
elkövetését követően széles körű 
adatgyűjtésbe kezdtek, így jutottak az 
elkövetők nyomára.

A két férfit június 3-án az egy-
enruhások előállították a Komáromi 
Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók 
gyanúsítottként hallgatták ki őket.  Mind-
ketten elismerték a bűncselekmény 
elkövetését. A 21 M. Zsolt és a 18 éves 
H. Máté ellen – szabadlábon hagyásuk 
mellett – betöréses lopás kísérlet 
elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást a rendőrség és kez-
deményezi bíróság elé állításukat.

Betörőket fogtak a 
rendőrök

Befejezte a nyomozást a rendőrség egy 
tavalyi szüreti mulatságon kitört balhé 
ügyében. Az ácsi esetben vádemeleséi 
javaslatot tettek a nyomozók.

Csoportos garázdaságba torkollott 
a szüreti mulatság Ácson még tavaly 
szeptember 29-én. A négy elkövető 
most a bíróság előtt felelhet mások 
megbotránkoztatása miatt.

A baráti társaság nem hagyta 
megtorlatlanul, hogy egyik tagjukba 
belekötöttek és bántalmazták. Azonnal 
a segítségére siettek és kitessékelték 
a verekedést kezdeményezőket, akik 
a határozott felszólításra elhagyták a 
szórakozóhelyet. A sértettek azonban 
követni kezdték az elzavart férfiakat. 
Meg akartak győződni arról, hogy még a 
környékről is eltűnnek. Miután látták, hogy 

Ácsi, szüreti balhé: 
befejezték a 
nyomozást

Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást 
a rendőrség annak a két férfinak az ügyében, 
akik kiraboltak egy hajléktalant Tatabányán.

Nem kegyelmezett áldozatának a 18 
éves tatabányai P. Norbert és a 27 éves 
tatabányai F. Richárd, akik február 1-jén 
súlyosan bántalmaztak egy tatabányai 
hajléktalant, majd elvették tőle értékeit.

A gyanúsítottak mobiltelefont és 
készpénzt vettek el erőszakkal az 52 
éves sértettől. Addig verték őt, míg a 
földre nem került. Zsebéből kiemelték 
a pénztárcát és a telefont, majd 
továbbálltak. A rendőrök adatgyűjtésbe 
kezdtek, így jutottak el lépésről lépésre a 
két elkövetőig, akiket 2013. március 4-én 
otthonukban elfogtak, majd előállítottak 
a Tatabányai Rendőrkapitányságra. P. 
Norbert és F. Richárd ellen – előzetes 
letartóztatásuk mellett – rablás bűntett 
megalapozott gyanúja miatt folytatott 
eljárást a Tatabányai Rendőrkapitányság, 
melyet vádemelési javaslattal küld meg 
az ügyészségnek.

Lezárták a 
nyomozást a 
hajléktalan kirablói 
ellen

Ittasan hajtott be a Kisbéri 
Rendőrkapitányság parkolójába F. Balázs, 
majd bejelentette, hogy anyagi káros 

Ittasan ment be a 
rendőrségre, hogy 
balesetezett

Vastolvajt értek tetten a tatabányai 
rendőrök vasárnap. P. Zoltán már indulni 
készült, mikor az egyenruhások elfogták őt.

Mintegy 350 kg vashulladék volt 
már összekészítve a gyanúsított által 
használt kisteherautón, amikor a járőrök 
megjelentek a telephelyen. P. Zoltán 
éppen „dolgozott”, egy lángvágóval 
darabolta fel a vastárgyakat, hogy 
könnyebb legyen neki fel-, illetve később 
lepakolni a járműről.
Az arra járőröző egyenruhások felfigyeltek 
a szerszám kelltette zajokra és fényekre. 
Így bukott le. A férfi tettenérését követően 
bevallotta a bűncselekmény elkövetését. 
Ellene – szabadlábon hagyása mellett 
– jogtalan behatolással szabálysértési 
értékre elkövetett lopás vétség kísérlet 
elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást a Tatabányai 
Rendőrkapitányság.

Háromszázötven 
kiló vasat akart 
ellopni

a rendbontók távoztak, visszaindultak a 
sörözőbe, egyikük azonban lemaradt a 
csoporttól. Ezt használta ki a testvérpár 
és két barátja, akit előzőleg elzavartak 
a szórakozóhelyről. Újabb verekedés 
kezdődött, amelynek akkor lett vége, 
amikor a támadók meghallották, hogy 
rendőröket hívnak a helyszínre.

Miután a kiérkező járőrök 
meghallgatták a történetet és 
azonosították az elkövetőket, elfogták és 
előállították a testvérpárt és barátaikat. 
A gyanúsítottak ellen – szabadlábon 
hagyásuk mellett – csoportosan 
elkövetett garázdaság miatt folytatott 
eljárást a Komáromi Rendőrkapitányság, 
amelyet vádemelési javaslattal 
továbbított az ügyészségnek.

balesetet szenvedett.

Április 5-én F. Balázs egyenesen a 
rendőrségi gépjárművek számára 
fenntartott parkolóba hajtott, majd 
besétált a kapitányságra, hogy bejelentést 
tegyen az őt és személygépkocsiját ért 
anyagi káros balesetről. Az sértettet 
meghallgató rendőr erős alkoholszagot 
érzett a férfi leheletén, ezért vele 
szemben alkoholszondát alkalmazott, 
amely pozitív eredményt mutatott. 
Miután az egyenruhás megtudta, hogy 
a férfi autóval érkezett a rendőrségre, 
feljelentette őt ittas járművezetés 
miatt. A vele szemben alkalmazott 
alkoholszonda pozitív eredményét a 
szakértői vélemény is megerősítette. 
Az ellene folyó büntetőeljárást a 
Kisbéri Rendőrkapitányság befejezte és 
vádemelési javaslattal küldte meg az 
ügyészségnek.
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A MÁV honlapján, a Jó, ha tudja elnevezésű aloldalon (és nem a 
diákkedvezmények felsorolásakor), Fontos változások 2013. április 
1.-től  cím alatt arról értesülhetünk, hogy a múzeumokból érkező 
fogadónyilatkozat kizárólag tanítási napokra szólhat.

Pedig a Magyar Köztársaság kormánya „a nemzeti és egyetemes 
kulturális örökség javainak megismerése érdekében”, 1160/2002. 
számú határozatával lehetővé tette, hogy a tanulók az iskola 
által szervezett, csoportos utazás keretében, díjmentes 
vasúti utazás igénybevételével, az év valamennyi napján 
meglátogathassanak bizonyos budapesti múzeumokat. 
Elrendelték azt is, hogy az érintett iskolákat meg kell ismertetni 
a díjmentes vasúti utazás igénybevételének feltételeivel.

A változások miatt 2013. április 1-jétől viszont már nem 
utazhatnak ingyen a múzeumot látogatni akaró diákok 
hétvégeken, csak a tanítási idő alatt. Teszik ezt egy olyan 
időszakban, amikor ha valakinek a gyereke 50 tanórát ellóg, 
még a közmunka lehetőségétől is megfosztatik. Április 1-jétől 
a lelkes pedagógusok már nem utaztathatnak díjmentesen 
diákokat sem a nyári szünetben, sem hétvégeken azért, hogy 
megismertessék tanítványaikat a Nemzeti vagy Szépművészeti 
Múzeummal, a Holokauszt Emlékhellyel illetve a Terror 
Házával, így elesnek attól a lehetőségtől is, hogy példát 
mutassanak a diákoknak a valódi önkéntes munkára. Pedig a 
középiskolásoknak már kötelezővé tették az 50 órás önkéntes 
(közösségi) munkát az érettségi előtt.

Ha nem utazhatnak ingyen a diákok hétvégeken és a 
szünetekben, akkor a múzeumoknak – amellett, hogy az állami 
támogatottságuk mértéke is jelentősen mérséklődött – a 
látogatottsága és a bevétele is csökkeni fog.

Ha a nehezebb anyagi helyzetű diákok nem utazhatnak (mert 
nem telik nekik a különjárati buszra, vasútjegyre), veszélybe 
kerülhet az iskolai pedagógiai programok teljesítése is, ráadásul 
a szegényebb diákok esetében felvetődhet a diszkrimináció 
kérdése is.

Ha a tanítási időben múzeum helyett vannak iskolában a 
diákok, az a múzeumpedagógia lehetőségétől fosztja meg 
őket. Így tehát a nemzeti és egyetemes kulturális örökség 
javai megismerésének lehetősége néhány hét óta erősen 
korlátozott. Mivel viszont a Minisztérium erről nem tájékoztatta 
a tanárokat és a diákokat, sérül(t) a szülők és diákok közérdekű 

információhoz jutáshoz való joga is, és nem teljesülhet a 
már idézett kormányhatározat sem. Ki és mi magyarázza a 
kulturálódni vágyódás korlátozásának okát?  

Mára már a következő szöveg is bekerült a MÁV 
információjába: „FIGYELEM! A díjmentes utazást lehetővé tevő 
Kormányhatározat: 2013. május 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12-én és 
2013. június 4, 5, 6, 7, 8, 9-ei napokra felfüggesztésre került!” 
Ez a mondat nyelvhelyességi és logikai szempontból is hibás. 
Miért maradt ki május 6. (hétfő) és 9. (csütörtök)? Miért kerültek 
bele a május 4–5-i, május 11–12-i és június 8–9-i hétvégék, 
amiket már a korábbi korlátozás is érintett? 

A passzív igei szerkezet külön is felkeltette a kíváncsiságomat: 
mi az, hogy „felfüggesztésre került”? Kormányhatározatot csak 
kormányhatározat vagy magasabb szintű jogszabály írhat felül, 
a MÁV nem. A Nemzeti Jogszabálytár oldalán megkeresem 
az 1160/2002. határozatot, és a mai napon (április 27.) még 
hatályban levőnek találom, korábbi módosítása után ez 
olvasható: „Hatályos 2005. 01. 01.”. Sehol, semmi utalás sem 
hétvégi korlátozásra, sem bizonyos napokra vonatkozó 
felfüggesztésre. 

A MÁV felülírt egy kormányhatározatot? 
Önkényesen beletoldott egy-két bekezdést a 
kormányhatározatba?

Külön érdekesség, hogy az utazási kedvezmény megvonásával 
sújtott napok között van a Nemzeti Egyetértés napja, a 
felháborító trianoni békediktátum emléknapja. Az, amikor 
határon túli testvériskoláikkal közösen utazhattak volna 
a diákok Budapestre, hogy együtt legyenek ezen napon, 
közösen megtekinthessék pl. a Szépművészeti Múzeumot és 
a Hősök terét. Az idei Nemzeti Egyetértés Napján ez már nem 
lehetséges.

A többi felfüggesztett nap a középiskolákban az érettségi 
időszaka, az általános iskolákban a tanév utolsó napjai, azaz 
az osztálykirándulások időszaka. A tanárok és a szülők a 
következő napokban fognak szembesülni azzal, hogy elvették 
tőlük az ingyenes budapesti utazás lehetőségét, egy olyan 
osztálykirándulásét, amelyen az adott múzeumok kiállításait 
is megtekinthetik. Ekkor vagy visszamondják a már lefoglalt 
szállásokat, vagy a szülők az útiköltséget is fizetik. Ez utóbbira 
nyilvánvalóan nem lesz mindenkinek lehetősége, sok gyerek le 
fog maradni az osztálykirándulásról, sok frusztrált, elkeseredett 
diák lesz a következő hetekben.
Kár.

Diákkedvezmény
utazzunk - ne utazzunk?
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Programok

Május 30. csütörtök
12.00-14.00 Sátrak állítása, tér berendezése
14.00 „Vendégeink voltak..."
Kép- és dokumentumkiállítás
14.30 Játszóház
Koncz Árpádné vezetésével
15.00 A könyvsátrak nyitása

A Novella, a Líra Könyvesbolt és a Gyereksarok újdonságai
A könyvtári sátorban dorogi kiadványok árusítása

Május 31. péntek
9.30 Hívogató
A Zrínyi iskola kóruscsaládjának műsora
10.00 Az 5. dorogi könyvünnep megnyitása és a 60 éves 
könyvtár köszöntése
Ünnepi beszédet mond dr. Tittmann János polgármester
A plakettpályázat eredményhirdetése és a plakettek ünnepélyes 
átadása
Sütő András: Halhatatlan testőreink című írását elmondja Antal 
Zsófia
15.00-17.00 Dedikálás
A könyvtár és a könyvesboltok sátrainál
17.00 Közönségtalálkozó
A Gyermekkönyvtárban Fábián Janka írónővel

Június 1. szombat
9.00-12.00 Könyvvásár a Hősök terén
Játéknap a Gyereksarok játékaival a könyvtárban

Szeretettel várjuk a város lakosságát.
Kellemes, élménygazdag időtöltést kívánunk!

Június 6. és 10. között rendezi meg a MKKE (Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülete) a 84. Ünnepi Könyvhetet. 

Supka Gézának 1927-ben, Miskolcon, a Magyar Könyvkiadók 
és Könyvkereskedők Országos Egyesülete nagygyűlésén 
megfogalmazott eredeti javaslata szellemében a jogutód 
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 
óta, 2013-ban 84. alkalommal szervezi meg az Ünnepi 
Könyvhetet, ebben az esztendőben is a Gyermekkönyvnapokat 
tizenkettedszer az Ünnepi Könyvhéthez kapcsolva.

Ebből az alkalomból  az Esztergomi Városi Könyvtár május 28–
június 7-ig nyitvatartási időben könyvvásárt  tart! 

Az érdeklődők kedvükre válogathatnak számtalan, különféle 
műfajú kötetből. 

Egyet fizet – hármat vihet:  250 Ft-ért a 
kínálatból 3 kötetet 
választhat és vihet magával! 

Az Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódóan tartjuk idén a 
Megbocsátás Hetét jún. 4-7-ig (keddtől péntekig). Bármilyen 
régen kikölcsönzött könyvtári könyv visszahozható, ezen a 
héten nem számolunk késedelmi díjat! 

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy könyvtárunk nyitva 
tartása június 4-től az alábbiak szerint fog változni 
hétfő: zárva
kedd: 9–17
szerda: 8–17
csütörtök: 8–17
péntek: 8–17
szombat: zárva
vasárnap: zárva 
A gyermekkönyvtár nyitva tartása változatlan marad! 

Június 6-án 17 órakor 

Könyvheti vendégünk: Takaró Mihály irodalomtörténész 
Helyszín ezúttal: MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, 
Palkovics terem 

84. Ünnepi könyvhét
12. Gyermekkönyvnapok

Ünnepi könyvhét
2013. Dorog

HELÓ ''kibéleltük jól magunkat mesékkel...''

Simon Edina és Surman Edit kerámia parafrázisa a Kiscsillag 
zenekar dalaira.
Zenél Lovasi András és Leskovics Gábor

2013.05.17. 19:00 - 2013.06.14. 16:00
Rondella Galéria (2500 Esztergom, Szent István tér 1.)



A pedagógusnap szokása Magyarországon már nem mai keletű, igaz, 
csak a XX. században kezdtük ünnepelni a nemzet napszámosait. A 
szó maga és a foglalkozás - inkább hivatás -, persze sokkal régebben 
létezik.

Pedagógus, pedagógia 

Honnan erednek ezek a szavak? Nos, egyáltalán nem meglepő 
módon, európai kultúránk bölcsőjéből, Görögországból. 
Paidagógosz volt a megnevezése azoknak a művelt 
rabszolgáknak, akik az előkelők gyerekeit iskolába kísérték, a 
könyveiket vitték, majd a tanítás végeztével hazakísérték őket, és 
otthon felügyeltek rájuk. A szóösszetétel jelentése: pais=gyermek; 
agein=kísérni, vezetni; paidagógosz=gyermekkísérő. 

A római kultúrában is megjelent ez a foglalkozás, de náluk a 
pedagógus fő feladata már a gyerekek oktatása, nevelése volt. 
Pedagógia szavunk a görög paidagógoszból képzett paidagógia 
magyar alakja. Jelentésköre fokozatosan bővült, napjainkban 
főként a neveléstudományt, a nevelésre vonatkozó elméleti és 
gyakorlati ismeretek rendszerét jelöli. 

Pedagógusnap 

A pedagógusnapot Magyarországon 1952 óta ünnepeljük. 
Ennek előzménye egy 1951-es minisztertanácsi határozat volt, 
amely a pedagógusok munkájának elismeréseként június első 
vasárnapját pedagógusnapnak nyilvánította. Régebben a 
parlamentben Kiváló Tanár, Kiváló Tanító kitüntetéseket adtak 
át, országos ünnepségeket rendeztek a jeles nap alkalmával. 
Mára az ünnep sokat veszített hivatalos jellegéből, az iskolákban 
elsősorban a gyerekek köszöntik nevelőiket. A kimagasló oktató-
nevelő tevékenység elismerésére azonban ezen a napon adnak 
át kitüntetéseket napjainkban is, így például Arany Katedra 
Emlékplakett díjat adományoznak a kiváló pedagógusoknak 
ezen a napon.
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Ezt a magyar modellt már nagyon sok országban meg-
valósították, és ez a modell valójában arról szól, hogy 
az államhatalmat felhasználva egy politikus és egy 
vállalkozói kör fokozatosan kizsákmányolja az ország 
lakosait, vállalkozóit. (Fotó: Huszti István/Index)

Orbán Viktor tegnapi, az úgynevezett magyar modellről 
tartott beszéde legfeljebb annyit árul el a valóságról, hogy a 
miniszterelnöknek vágya, hogy a saját víziójára épülő NER-t az 
egész ország hosszú távú és különleges modelljének gondolja. 
Ezen kívül a beszéd egyszerű önvállveregetés volt a kötelező és 
amúgy megérdemelt kommunistagyalázáson túl.

A következmény számít

Mindeközben persze épülőben van valami tényleg sajátos 
Magyarországon, amit adott esetben hívhatnánk is akár magyar 
modellnek, ha nem lenne tucatnyi előképe szerte a világban. És 
mivel megannyi előképe van, azt is viszonylag pontosan lehet 
tudni, hogy mi vele a legnagyobb probléma. A miniszterelnök 
által az elmúlt években elindítottakkal hasonló nagyságrendű 
változtatások nemzetközi tanulsága az, hogy a szándék szinte 
mellékes, mert a „társadalommérnökösködés" egy annyira 
bonyolult dolog, hogy a szabályalkotó rendszerint nem képes 
előre jelezni a nagy változtatások valódi következményeit.

Mao a vas és acél országát akarta megteremteni a "Nagy 
Ugrással", mégis csak egyszerű éhínség lett belőle. Az amerikaiak 
a fekete kisebbséget akarták kiemelni a szegénységből a 
Great Societyvel, de helyette belvárosi gettókat hoztak létre. 
A franciák pedig egy politikai nemzetet kívántak létrehozni 
gyarmatbirodalmuk maradékán, és a fel-fellángoló Marseille-i 
és párizsi zavargások, valamint Le Pen pártja született belőle. 
Röviden: nem az a fontos, hogy mik a politikusok nagy ívű 
elképzelései, hangzatos szólamai, hanem hogy a megvalósítás 
során milliónyi áttét után milyen következmény lesz mindebből.

Ez a magyar modell

Magyarország esetében a helyzetet tovább rontja, hogy a 
miniszterelnök a valóságban nem kormányoz, hanem csak 
víziókat alkot. A kormányzást kiszervezi néhány személynek és 

csoportnak, akik aztán azokat megannyi speciális érdek mentén 
próbálják szabályba önteni, miközben az alattuk dolgozó 
államigazgatási réteg az elmúlt 10 évben szinte minden évben 
eljövő kormányzati megszorítások hatására rendszeresen 
cserélődik, és közben csak ritkán erősödik.

Ennek megfelelően a magyar modell legfontosabb jel-
legzetessége a totális kiszámíthatatlanság. Hogy nem 
tudni, a kormányfőnek mikor jut eszébe új víziót álmodni 
az élet valamelyik területéről, legyen az az oktatás, az 
energiaszolgáltatás vagy éppen a trafikok. És ha egyszer újat 
álmodik róla, akkor imád deklarációkat is megfogalmazni, 
mert kézzelfogható kormányzati munka híján ő ezt látja saját 
feladatának.

Ezeket a deklarációkat aztán a már említett végrehajtói réteg 
magánérdekek mentén próbálja szabályba önteni, lehetőleg 
az államigazgatás szakembereinek kikerülésével. Akikre pedig 
majd a szabályok vonatkoznak, csak pislognak, mert fél évvel 
korábban nem is sejtették, hogy mire kellene felkészülniük. 
Akit pedig egy változás felkészületlenül ér, az nagyon könnyen 
annak rossz oldalán találhatja magát.

Európa amarra van

Felkészülni pedig csak egyféleképpen lehet: minimalizálni a 
befektetéseket, hogy így lehessen csökkenteni az esetleges 
jövőbeli kárt, illetve közben dörgölőzni ahhoz a néhány 
hatalmashoz, akik a szabályokat írják. Nem személyesen Orbán 
Viktorhoz, mert a mindennapi megvalósítás szempontjából ő 
mellékes.

Ezt a magyar modellt már nagyon sok országban meg-
valósították, és ez a modell valójában arról szól, hogy az 
államhatalmat felhasználva egy politikus és egy vállalkozói kör 
fokozatosan kizsákmányolja az ország lakosait, vállalkozóit. 
Magyarországon sem a semmiből teremtődik ez a gyakorlat, 
de most újabb mélységekbe merülünk. Ilyen rendszerrel 
kiemelkedhet egy ország a totális szegénységből, lásd az ázsiai 
kistigriseket, de európai szintre nem lehet felzárkózni (jelentős 
részben erről szól a middle income trap). A mi esetünkben tehát 
a „magyar modell" valóban az Európától való függetlenség felé 
visz.

velemenyvezer.blog.hu

Orbán magyar modellje: a 
kiszámíthatatlanság



15. oldal

Komoly ára van az ingyentemetésnek
Pont, mint a régi trafikosoknak dobott "mentőöv", ami után 35 
ezerből 200-an nyúltak csak.

Épp olyan népmesei lesz a szociális temetés is...... lesz is, meg 
nem is.

A kormány szeret pozitív bejelentéseket tenni, amik (rutinos 
Fidesz-hírlevél olvasóként állítom) egyre inkább az 50-es 
évekbeliekre hajaznak. Most épp a "Magyarország jobban 
teljesít" a sláger, a rezsicsökkentés és társai győzelmi 
jelentésekhez illeszkedően pedig bejelentették, hogy "A 
kormány enyhít a gyászolók terhein" (...) "Az új lehetőség, amely 
nagy társadalmi támogatottságot élvez, csupán a megrendült 
családok vámszedőinek érdekeit sérti."

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem 
vagyok vámszedő, pláne nem megrendült családoké. Az 
érdekeimet nem sérti a szociális temetés bevezetése.

De a szememet és a jóérzésemet rettenetesen bántja az a 
beteg, cinikus, pszichopata törvényjavaslat, amit benyújtottak 
róla, mert ilyet írni EMBER nem képes.

A jelenlegi temetkezési törvény szerint ugyanis ha temetésre 
kötelezett személy (temetést szerződésben vállaló, akit arra az 
elhunyt végrendelete kötelez, végrendelet hiányában a vele 
együtt élő házas- vagy élettársa, egyéb közeli hozzátartozója) 
nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét 
nem teljesíti, akkor a temetésről az elhalálozás helye szerint 
illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik, 
és ezért igényt tarthat a temetés költségeinek megtérítésére a 
hagyatékból. Ez a köztemetés. Létezik (még egy kis ideig, mert 
épp most hegesztik eggyé a három különféle önkormányzati 
segélyt) a temetési segély is, amely minimum a helyben 
szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-a, de elérheti 
a teljes összeget is, ha a kiadások a kérelmező vagy családja 
létfenntartását veszélyeztetik.

De a kormány a nemzeti után bevezeti a Családi Együttműködés 
Rendszerét is.

"A szociális temetés, amely lehetőséget biztosít urnás temetésre 
is, valódi díjmentességet biztosít, az állam térítésmentesen 
szolgáltatja a temetéshez szükséges kellékeket és átvállalja a 
gyászolók egyéb költségeit, mint például a holttest szállítását és 
hűtését vagy urnás temetés esetén a hamvasztást."

A kormányhonlapra felrakott önvállveregetésben persze 
nincs szó az igen kemény feltételekről.
“(7) Az eltemettető vagy az általa felkért személy a szociális 
temetés igénylése során nyilatkozatban vállalja, hogy maga látja 
el a következő temetkezési szolgáltatásokat:
a) az elhunyt temetésére való előkészítése (mosdatása, 
felöltöztetése), kivéve a 24/B. § (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott esetet.
b) sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása,
c) koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és
d) a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés
(a továbbiakban együtt: személyes közreműködés).”

Vagyis ha nincs pénzed az eltemettetésére, mosdasd le és 
öltöztesd fel szerettedet, majd ásd meg az anyád/apád/
testvéred/gyereked/feleséged/férjed sírját, vidd a válladon a 
koporsóját, engedd le a sírba, végül dobálj rá földet.

Igazán szép, humánus és kegyeletteljes dolog ezeket a 

feladatokat előírni egy gyászoló számára, aki egyébként szeretné 
a szép emlékeket megőrizni az elhunyt hozzátartozójáról. Ha 
egyáltalán bír a fájdalommal, és nem kell lefogni, nehogy utána 
ugorjon a sírba. Persze van olyan is, akit rossz viszonyuk miatt 
érzelmileg nem rendít meg egy családtagja halála, de szerény 
anyagi helyzete miatt őt sem kéne olyan feladatok ellátásra 
kötelezni, ami egy külön szakma dolga, és nem véletlenül.

Néhány kivétel van a mosdatás, felöltöztetés alól:
“24/B. § (1) egészségügyi intézményben elhunytnál és boncolás 
esetén nincs lehetőség személyes öltöztetésre. Egészségügyi és 
boncolást végző intézmény a boncolást követően a szociális 
temetés igénylésének igazolása alapján a holttestet a kegyeleti 
szempontok figyelembevételével helyreállítva és felöltöztetve 
adja át.
(2)  A halottvizsgálati bizonyyítványt kiállító orvos a holttesttel 
való közvetlen érintkezést a szociális temetésben közreműködést 
ellátók számára közegészségügyi, járványügyi vagy kegyeleti 
okokból megtilthatja.”

Bár a törvény nem írja elő kötelezően, csupán megengedi 
a személyes közreműködés orvosi megtiltását, a "kegyeleti 
okok"ba remélhetőleg beletartozik majd a balesetben elhunyt, 
roncsolásos sérülést szenvedettek, öngyilkosok látványától 
való megkímélése a családnak. De sírt megásni, koporsót 
leengedni, sírt visszatemetni akkor is nekik kell majd.
Elképesztően torz elme kell ahhoz, hogy előírják: egy anya, apa 
saját maga temesse el gyermekét.....egy gyermek az anyját, 
apját, vagy testvérét.........feleség a férjét, és viszont. Ilyet írni 
EMBER nem képes.

A temetés egy lelkileg megterhelő esemény, és előírásokkal 
szabályozott fizikai munka.
"A köztemető üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a szociális 
temetés lebonyolításában részt vevők megismerhessék a 
temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, 
járványügyi szabályokat."

A temető üzemeltetője ellenőrzi a szabályok betartását, nem 
teljesítésük esetén pedig a munkálatok elvégzéséről – az 
eltemettető költségére – maga intézkedik.
Ha az eltemettető korábbi nyilatkozatával ellentétben 
mégsem tudja teljesíteni a személyes közreműködést, akkor 
tájékoztatása nyomán az önkormányzat köztemetés keretében 
gondoskodik az elhunytról, a költségeket pedig hagyatéki 
teherként érvényesítheti.
Valószínűleg a bizarr feltételek miatt szinte senki nem fog 
szociális temetést igényelni, de aki mégis, az menet közben 
meggondolja/feladja.
Így aztán lesz is szociális temetés, meg nem is. 100-200 ezer 
forintos önkormányzati temetésért cserébe a gyászoló lelki 
összetörése, megalázása a lehető legmocskosabb zsarolás. 
Maradtak volna kussban. De szeretik a pozitív bejelentéseket, 
amik arról szólnak, hogy mennyi mindent adtak ők a 
népnek. Most épp az ingyentemetést. Igaz, hogy iszonyúak a 
feltételek, igaz, hogy inkább az uzsorásokhoz mennek majd 
az emberek, mint sírt ásni, de senki nem tagadhatja, hogy van 
ingyentemetés!

A politikusok természetesen nem mondanak semmi 
érdemlegeset a témáról, bár Farkas Sándor (Fidesz) elég durva 
a "Nem gondolom, hogy nekem temetőcsősznek kéne lennem, 
van más foglalkozásom." mondatával.

http://vastagbor.blog.hu/
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"A parlagfű egy ősi, nagyon intelligens növény, sok tekintetben 
az embernél is intelligensebb. A parlagfűnek az a természetben 
a feladata, hogy megóvja a földet a kiszáradástól! Ahol parlagon 
van egy földdarab, ott elszaporodik, hogy megóvja, az adott föld 
területét. Ahogy megóvta, azután átadja a helyét más növényeknek, 
amelyek az így megóvott talajon már képesek voltak megmaradni 
és szaporodni. Olyan ez, mintha valaki nyerne a lottón 1 milliárdot 
és neki csak 100 millió kellene, és a maradék 900 milliót elosztaná 
a rászorulók között. Valamennyi parlagfű képes erre az önzetlen 
cselekedetre, és vajon hány ember lenne képes erre? Ezért irtja a 
balga ember és irtatja sok balga hatóság kül- és belhonban egyaránt? 
Ők ugyanis nem lennének képesek ilyen nemes cselekedetekre! Nem 
kell tehát irtani, visszafogja az önmagát is a szaporodásban, ha nincs 
megműveletlen terület, mert neki az a teremtéstől rendelt feladata, 
hogy megóvja a termőföldet a kiszáradástól, s teszi a dolgát!"

A parlagfű tényleg megvédheti a talajt?

A parlagfű lehet hasznosabb, mint a kopár földfelszín, extrém 
helyzetekben véd az erózió ellen, mint minden élőlény. Ami 
legfeljebb tágabb összefüggésekből kiragadott részigazság: 
ezekre a hasznokra minden más egyéves gyomfaj is képes, 
köztük számos olyan is, amely nem szélmegporzású, ezért nem 
önti magából az allergén pollent. Ezek tehát hasznuk mellett a 
parlagfűvel szemben kevesebb kárt okoznak.

Ami nem igaz 

A parlagfű egyáltalán nem valami önzetlen módon működő 
faj, amely azon törné magát, hogy velünk jót tegyen. Az 
intelligencia növények esetében aligha értékelhető kifejezés. 
Természetesen minden faj képes nagyon trükkös élettani 
mechanizmusokkal a számára kedvező helyzetet kiaknázni.
A talaj nedvességét visszatartó növény nem létezik. A 
fotoszintézis csak víz felhasználásával lehetséges, tehát mint 
minden növény, úgy a parlagfű is párologtat.

A parlagfű ellenségei

Ami ezen felül még igaz: a parlagfű észak-amerikai eredetű 
faj, melynek ezért természetes kártevői odaát maradtak, 
következésképpen olyan mértékű térfoglalásra tettük képessé, 
ha úgy tetszik: hoztuk helyzetbe, amire magától nem lett volna 
képes. Hogy a térnyerés mennyiben az ellenségek hiányára 
vezethető vissza, az bizonyítja, hogy betelepítésével sikeresen 
kísérleteztek Ausztráliától, Kínán keresztül Oroszországig. 
A parlagfűnek mindössze két említésre méltó potenciális 
ellensége van: egy molylepke (Tarachidia candefacta) és egy 
levélbogár faj (Zygogramma suturalis). Mindkettő monofág, 
azaz mai tudásunk szerint legfeljebb elvétve fanyalodik a 
parlagfüvön kívül más fajokra.

A lepkekabócáról

Az elmúlt hetekben a hazai média által felkapott "lepkekabóca" 
Metcalfa pruinosa mindenevő, nem specifikusan fogyaszt 
parlagfüvet, ha ez elfogy, átáll másra. Matus Gábor ennek 
igazolására egy idézetet hozott fel: "az amerikai lepkekabóca 

(Metcalfa pruinosa Say) a kertészeti növények gyorsan terjedő 
kártevője Magyarországon. Az amerikai lepkekabócát, mint a 
kertészeti növények új kártevőjét először Budapesten 2004-
ben figyeltük meg, azóta jelentős terjedését és elszaporodását 
tapasztaltuk. A fajt 1979-ben Amerikából hurcolták be Észak-
Olaszországba, Veneto tartományba, majd hamarosan 
elterjed egész Itáliában. Tekintettel arra, hogy a Metcalfa 
pruinosa Say melegigényes faj, Európa déli részén terjedt el 
legelőször, és zömmel fás szárú növényeken, főként díszfákon 
károsított. Dél-Franciaországban 1984-ben figyelték meg, majd 
további európai terjedését egyre több közlemény igazolta. 
Megfigyelték a fajt Szlovéniában (1991), Horvátországban 
(1995), Ausztriában (1996) és Csehországban (2001). (Forrás: 
http://www.uni-corvinus.hu)

Irtani kell! De nem könnyű

Továbbra is irtani kell, nemcsak azért, mert a hatályos 
jogszabályok ezt előírják, hanem mert ez önvédelem. Aki 
naponta parlagfű közt jár-kel, annak sajnos naponta kell valamit 
tennie. Aki parlagfüvet lát, lépjen oda, húzza ki, szóljon rá arra, 
akinek a kertje tele van vele és lármázzon az illetékes helyeken, 
ahol tehetnek valamit. Nem lesz rövid csata: a növény magjai 
legalább 40 évig életképesek a talajban, nem lehet tehát arra 
számítani, hogy a probléma eltűnik. Nem fog, évtizedekre 
be kell kalkulálni a védekezés költségeit, de ez még mindig 
kevesebb, mint az allergiások, asztmások kezelési költsége és 
a kieső munkaidő ára.

Hasznos tanácsok parlagfű irtáshoz

Mivel a növény stratégiája olyan, hogy elsősorban a talaj 
ismételt bolygatásával lehet számára kedvező csírázási-fejlődési 
körülményeket teremteni, ezért lehetőleg kerüljük a bolygatást 
és igyekezzünk zárt, összefüggő vegetációt kialakítani. Ahol a 
gyepesítés megoldható, hosszú távon mindenképpen olcsóbb, 
és megnyugtatóbb, mint az ismételt kaszálás. Ha ez nem 
lehetséges, ott a megfelelő agrotechnika alkalmazandó (pl. 
minimum kétszeri kaszálás, a második közvetlenül a virágzást 
megelőzően). Felkészületlenül nem javasolt a virágzáskori 
irtást, legfeljebb esős időben, amikor a pollent nem szórja.

Aszályos években több parlagfüvet 
termesztünk, mint haszonnövényt

Abban igaza van a szövegnek, hogy a növényzet természetes 
fejlődési mechanizmusa előbb-utóbb oda vezet, hogy a parlagfű 
kiszorul a színről és átadja a helyét másnak. Kérdés, tétlenül 
ki kell-e ezt várni, ha közben a fél család pollenallergiában 
szenved? Például a zárt gyep telepítésével éppen ezt a 
természetes folyamatot gyorsítjuk fel, saját érdekünkben. 
Nagyon problémás egyes mezőgazdasági kultúrák kezelése: a 
napraforgó különösen nehezen védhető meg.

sge

A parlagfű
Igaz vagy nem?
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A nyár elején megszűnő Esztergom - Nyergesújfalu Kistérségi 
Társulás utolsó hivatalos ülései egyikén, a polgármesterek egyöntetű 
véleménye alapján megrendelte a térségben a szúnyogirtást. A 
kistérség – melynek elnöke a mindenkori esztergomi polgármester 
- hosszú éveken keresztül végeztette el ezt a munkát, mivel 
minden évben a szervezet erre a célra különített el forrást. A 
mostani szúnyogirtást levegőből hajtják végre, és a települési 
önkormányzatoktól függ, hogy földi irtást is rendelnek-e meg majd 
a nyár folyamán.

Idén a tavalyi összeg dupláját, 150 millió forintot különített 
el a kormány az országos szúnyogirtásra a turisztikai 
célelőirányzatból,  Azért döntöttek így, mert a szakemberek 
előrejelzése szerint az elmúlt évekhez képest idén jóval több 
szúnyog várható a vízfelüleletek növekedése miatt.

A Magyar Turizmus Zrt. már elkezdte elosztani a rendelkezésre 
álló forrás regionális elosztását és a partnerek kijelölését. Az 
előirányzatból főként a turisztikailag frekventált területeken 
lehet majd szúnyogot irtani, így a Balatonnál, a Budapest-
Közép-Dunavidék régióban, Észak-Magyarországon, Dél-
Alföldön, a Tisza-tónál, Észak-Alföldön, Nyugat-Dunántúlon, 
Közép-Dunántúlon, valamint Dél-Dunántúlon kapnak majd a 
forrásból.

Az 50-50 százalékos társfinanszírozásban megvalósuló, 
utólagos kifizetéssel járó támogatási szerződéseket a Magyar 
Turizmus Zrt. a helyi önkormányzatokkal, önkormányzati 
társulásokkal és szövetségekkel köti meg. Katasztrófavédelmi 
szúnyogirtás csak a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet 
időszakában, ár- és belvíz által sújtott területen lehet, vagyis a 
vis major támogatás terhére csak ilyen helyzetben igényelhető 
erre a célra támogatás.

Szúnyogirtás házilag – természetesen

A kellemes nyári estéket igen megnehezítik a szúnyogok, akik 
támadnak szabadban, lakásban, bárhol, ahova kis szárnyaikkal 
képesek berepülni. Otthon nem szívesen használunk vegyszert 
és mérget a szúnyog irtására, ezért természetes alapanyagokkal 
igyekszünk távol tartani magunktól a vérszívókat. Egy szúnyog 
kétnaponta kb. 300 000 petét rak le, úgyhogy ajánlatos 
mihamarabb likvidálni őket.

Mit tegyünk ellenük?

Családi házban célszerű minél rövidebbre vágni a füvet, ne 
találják tökéletes pihenő és  búvóhelynek !

Ablakunk környékére tegyünk olyan illatanyagot kibocsájtó 
növényt, amit a szúnyogok nem kedvelnek, ilyen pl.: levendula, 
babér, fokhagyma, menta, citromfű. Ezekből lehet illóolajat 
is találni a drogéria polcain, az segíthet bent a lakásban is. Én 
nyitott ablaknál szívesebben használom ezeket.

Ezen kívül lehet csapdát állítani nekik (a legyeknek is). Ehhez 
egy műanyag palackra lesz szükség, cukorra, vízre, élesztőre.  
Levágjuk a palack tetejét (nem dobjuk el!) , az aljába forró vízzel 
kevert cukrot teszünk, majd élesztőt teszünk hozzá, hogy szén-
dioxidot termeljen!

A levágott palacktetőt fordítsuk és rögzítsük tölcsért képezve 
vissza a palack aljába, ott fognak majd bemenni és ott ragadni 
a szúnyogjaink. 

Keress valami jó helyet a „bioszúnyogcsapdának” és várd a 
csodát!  

Szúnyogírtás
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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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Kiütéssel ünnepeltek a dorogiak!
Bizony, végre megnyerte az NB III Bakony-csoport 
küzdelmeit a Dorog!

Az utolsó fordulóban a Sárvárt fogadták, és nagyon 
magabiztosan, 5-1-es összesítéssel vérték őket. Az első 
félidőben már három gólos volt az előnyük, aztán a másodikban 
még lőttek kettőt, igaz, hogy kaptak is egyet. A lényegen nem 
változtatott, és bajnok a Dorog!

Az ünneplést egy kicsit beárnyékolhatja, hogy a klubnak 
nincs licensze az NB II-re, pedig a Szigetszentmiklós ellen 
játszanának osztályozót. Amennyiben lesz erről fejlemény, a 
későbbiekben beszámolunk.

A bajnoki címet egyébként első osztályú csapatokat 
megszégyenítő módon vitték véghez! Körülbelül 1500 fő volt 
jelent az utolsó mérkőzésen a Buzánszky Jenőről elnevezett 
stadionban!

kefoci.hu

Bajnok a Dorog!

A Magyar Úszás Napja része az egész Európát átfogó 
kezdeményezésnek, a „European Aquatics Day”-nek. 
2013. június 22-én az Európai Úszószövetség (LEN) 
valamennyi tagországában megrendezik az úszás napját: 
szerte a kontinensen 51 nemzet képviselői indulnak más 
és más medencék, vadvizek irányába, hogy sportoljanak, 
mozogjanak, élvezzék az úszás, adott esetben műugrás, 
szinkronúszás, nyíltvízi úszás, netán vízilabdázás minden 
pillanatát.

A rendezvényhez Dorog városa is csatlakozott.

European Aquatics Day DOROG
 
2013. június 22.
8: 00 – 10: 00 Reggeli Fitness
8: 00 Spinning         
8:30   Walkenergie  
9:00 Trambulin                  
9:30 Spinning
11: 00 – 12: 30 Családi úszó váltóverseny
14: 00 Aquatics Day megnyitó
                                     Szinkronúszó bemutató
14: 30- 16: 30           Vízilabda Parádé
                                     Amatőr vízilabda bajnokság
16: 00 – 18: 00         Családi Fitness
16: 00                         Walkenergie
16: 30                         Spinning
17: 00                         Aquazumba
17:30                          Walkenergie
20: 00 -24: 00  Fürdők éjszakája- Party Fitness
20: 00                          Zumba
20: 30                         Walkenergie
21: 00                         Trambulin
21: 30                         Spinning
22: 00                         Walkenergie
22: 30                         Spinning és Walkenergie
23: 00                         Retro Party
             
A fitness időpontokra előzetes regisztráció szükséges: 
Boros Andrea: 06/ 20/ 455-8644
 
A belépő 500 Ft, melyhez egy ajándék jégkrém jár. 

A rendezvény ideje alatt ingenes masszázzsal vár a 
Magnólia Masszázs Stúdió!

European Aquatics 
Day



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)


