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Az elmúlt napokban a legnagyobbnak mondott árvíz vonult 
le a Dunán, próbára téve a partjai mentén élőket. Szerencsére 
emberéletet nem követelt az áradás Magyarországon. 
Sokan mondják, hogy példátlan összefogás tanúi lehettünk, 
nemcsak Esztergomban, hanem az egész országban. Politikai 
hovatartozástól mentesen, mindenki igyekezett kivenni a részét a 
védekezésből. Sokan azért, mert így normális, páran persze inkább 
a pr-t helyezték előtérbe.

Így, az árvíz után azonban érdemes végiggondolni pár dolgot. 
Egyrészt az összefogással kapcsolatban, másrészt annak utólagos 
politikai kommunikációjában.

Jó volt látni, hogy az emberek közösen mozdulnak egy cél 
megvalósításának irányába, ti., hogy védjék saját és mások 
értékeit. Megvédjék azt a települést, amely az otthonuk. Együtt 
dolgozott idős és fiatal, fideszes és szocialista, hívő és nem hívő. 
Ezek szerint tényleg vannak olyan ügyek, amelyek összekötik az 
embereket. 

De biztos, hogy csak az árvíz-veszély képes összehozni az 
embereket? Miért nem lehet összefogni a szegénység, a gyermekek 
éhezése, az esélyek egyenlőtlensége ellen? Mi kell ahhoz, hogy a 
magyarok egyszer valamiért, és nem valami ellen fogjanak össze? 
Kis lépés volt az ár elleni küzdelem, de biztos, hogy itt és most 
ezt abba is kell hagyni? Miért hagyjuk, hogy minden napunkat 
meghatározza az a tíz éves szembeállás, amely a 2000-es évek 
eleji politikai csatározásaiból nőtte ki magát?

Másodsorban minden politikai erő azon van, hogy minél 
jobb színben tüntesse fel magát a választók szemében. Ez a 
része rendben is van. Az egyes emberek is így működnek, hogy 
igyekeznek magukról minél jobb képet kialakítani barátaik, 
ismerőseik körében magukról. A baj akkor kezdődik, ha egy-egy 
cselekedettel ezt a folyamatot „túltoljuk” és már csak önmagáért, 
a reklámért csinálunk valamit. Ezekben az esetekben az a bizonyos 
lóláb hamar kilóg, és inkább mosolyt csal az emberek arcára. Ez 
történt most is, távcsövestől, kolbászostól.

Ne csak akkor figyeljünk egymásra, ne csak akkor fogjunk össze, 
ha már itt a baj. Nem minden probléma olyan szembeötlő, mint 
egy árvíz, viszont lehet, hogy nagyobb pusztítást végez csendben, 
mert nem figyelünk rá.

GT

Összefogás
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2013. június 20-án 17 órától 
a Városháza nagytermében a 
következő napirendi pontokat 
tárgyalja a képviselő-testület, 
vagy nem.

1. Az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 
szóló zárszámadási rendelet 
megalkotása. Ezen belül a 2012. évi 
pénzmaradványok kimutatása és javaslat 
a pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

2. A Magvető szobor államnak történő 
(pontosabban: Országgyűlés Hivatala) 
átadásával és a Kossuth szobor 
felállításával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Zoltai Dániel képviselő
 

3. Javaslat a településképi 
véleményezési eljárásról 
szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

4. Javaslat a parkolás rendjéről, a 
kerékbilincs használatáról, valamint 
a parkolóhelyek megváltásáról szóló 
14/2004. (IV.1.) ör. rendeletének 
módosítására, valamint a parkolással 
kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

5. Javaslat Esztergom Város 
Önkormányzatának tulajdonában 
lévő lakások bérbeadásának 
feltételeiről szóló 74/2006. (XII. 22.) 
esztergomi ör. rendelet módosítására
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi 
Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke
 

6. Javaslat az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 
rendelet megalkotására a Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívásával 
kapcsolatosan
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

7. Döntés a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatalnak 
a vagyongazdálkodási terv 
elfogadására adott határidő 
meghosszabbításának kéréséről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

8. Közétkeztetéssel kapcsolatos 
szerződések megkötése
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

9. Az óvodák várható 

gyermeklétszáma, indítható 
csoportszáma, pedagógus-
szükséglete a 2013/2014. nevelési 
évben
Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és 
Ifjúsági Bizottság elnöke
 

10. Pályázat kiírása az Erzsébet 
királyné Óvoda, Esztergom intézmény 
óvodavezetői állásának betöltésére
Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és 
Ifjúsági Bizottság elnöke
 

11. Döntés a Féja Géza Közösségi Ház, 
Esztergom intézmény igazgatójának 
megbízásáról
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

12. Döntés a Szentgyörgymezői 
Olvasókör, Esztergom intézmény 
igazgatójának megbízásáról
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

13. Csatlakozás a Mobilitas Héthez
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

14. A Gyermek Kert Szociális és 
Kulturális Alapítvány beszámolója 
a 2013. II. negyedévben végzett 
tevékenységéről
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi 
Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke
 

15. Az Önkormányzat és a Gyermek 
Kert Szociális és Kulturális Alapítvány 
közötti pénzügyi megállapodás 
jóváhagyása
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi 
Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke
 

16. Döntés az Esztergom Város 
Önkormányzata és a Magyar Suzuki 
Zrt. között létrejött együttműködési 
megállapodás módosításáról 2013.
Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és 
Ifjúsági Bizottság elnöke
 

17. Esztergom és Nyergesújfalu 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

18. A Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 
felülvizsgálata
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

19. Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, 
Zamárd, Búbánatvölgy, Ákospalota 
városrészek településrendezési 
eszközeivel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

20. Az Ipari Park városrész 
településrendezési eszközeivel 

kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
21. Ipari parki ingatlanok értékesítése 
tárgyában az INVESTOR’ 2005 Kft-vel 
kötendő megállapodások elfogadása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

22. Esztergom, Ipari parki 
ingatlanok versenytárgyalásának 
eredményhirdetése
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

23. Döntés a 180/2013.(IV.11.) öh. 
visszavonásáról
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi 
Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke
 

24. Az Esztergom, Töltés utcában 
található önkormányzati tulajdonú 
lakások értékesítése a Boldog 
Ceferino Alapítvány részére
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi 
Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke
 

25. Döntés az Életút Egyesület 
kérelméről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

26. Járási Hivatal kialakításával 
kapcsolatos megállapodások 
módosítása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

27. Döntés az Esztergom, Imaház u. 
10. szám alatt található tornaterem 
ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

28. Döntés az esztergomi 19930 
hrsz-ú, természetben az Imaház u. 
12. szám alatt található ingatlan 
értékesítéséről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

29. Esztergom Város Önkormányzata 
közbeszerzési szabályzatának 
elfogadása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

30. Az Erzsébet házban lévő 
mélygarázzsal kapcsolatos 
háromoldalú megállapodás 
elfogadásáról
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

31. Helyiségekkel kapcsolatos 
döntések
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

32. Döntés az üresen álló, 
hasznosítandó nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadására 
vonatkozó pályázat kiírásáról
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

33. A Strigonium Zrt-vel kapcsolatos 

Facebook után szabadon
37 napirendi ponttal folytatódik a reality-show
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döntés
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi 
Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke
 

34. Interpellációk, kérdések
 

35. Ingatlanok őrzésével kapcsolatos 
döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

36. Esztergom Város 
Önkormányzatának tulajdonában 
lévő lakásokkal kapcsolatos döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

37. Működési előleg biztosítása 
2013. év további részére Esztergom 
Város Tulajdonában lévő Esztergomi 

Vízmű Kft részére a pilisszentléleki 
szennyvíztisztító rendszer 
üzemeltetéséhez
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi 
Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke
 

Tájékoztatók:
*Tájékoztató a két ülés közötti 
eseményekről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

*Tájékoztató a lejárt határidejű 
határozatokról
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

*Tájékoztató az Esztergomi 
Járásbíróságnak a Széchenyi tér 
20. szám alatt található ingatlan 
hasznosításával kapcsolatban 

küldendő levélről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

*Tájékoztató a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatalnak az 
Esztergom Város Önkormányzata 
Aljegyzőjének működésére tett 
törvényességi felhívásáról
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

*Tájékoztató a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatalnak a 2013. 
évi önkormányzati költségvetési 
rendelettel kapcsolatos törvényességi 
felhívásáról
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

*Tájékoztató az Önkormányzat 
konszolidációjáról szóló 
megállapodásokról
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

Évente találkoznak 
azok, akik 
magyarországi 
szívátültetésen estek 
át. Számuk nem 
kevés, köszönhető ez 
a kiváló orvosi, ápolói 
munkának – és sok 
egyéb, hasonlóan 
fontos körülménynek.

Ebben az évben, az elmúlt 
hétvégén Esztergomban gyűl- 
tek egybe a szívtransz-
plantáltak és orvosaik egy ba- 
ráti-szakmai találkozóra. A 
„Szív a szívért páciens- és 
orvos-találkozó” hagyomány 
körükben, sokkal inkább, mint 
más, meggyógyult betegek-
nél. Azt tapasztaltuk az 
esztergomi konferencián, 
amelyet három napos ittlétük 
központjába helyeztek, hogy 
örömmel vannak együtt, s 
lehetőség szerint kerülik a 
beteg, betegség fogalmakat, 
pedig sűrűn és hosszan esett 
szó műtétekről, felépülésről, 
életről – és, természetesen 
halálról.

A szívátültetések 1967-ben 
kezdődtek. Christian Barnard 
végezte el az első műtétet Dél-
Afrikában. Magyarországon  
1992-ben kezdődtek a 
műtétek, az elsőt dr. Szabó 
Zoltán végezte. Azóta egyre 
javuló túlélési kilátásokkal 

folynak a beavatkozások, a 
paciensek további életét és 
találkozásaikat koordinálja 
alapítványuk.

A  szombaton délelőtt 
konferenciát tartó összejövetel 
helyszíne a királyi vár volt. A 
legizgalmasabbak: dr. Becker 
Dávid, a Városmajor Kórház 
orvosa a szívátültetésekről, 
a műszívekről tartott elő-
adást, dr. Szabolcs Zoltán: 
a szívátültetésben és a 
műszíves kezelésben szerzett 
tapasztalatokat elemezte. Szólt 
az Eurotransplant nevű szer-
vezetről, amely 135 millió 
embert szolgál, a donorszívek 
utazásáról, a négy órás, 
rendkívül szűk határidőről, 
amíg egy kivett szívnek el kell 
érnie egy másik országbeli 
műtőt…

A páciensek és orvosaik 
három, élményekben gazdag, 
boldog napot töltöttek első 
királyaink városában.

Az újszívesek klonfe-
renciájának elnöksége, jobb 
szélen dr. Szabó Zotán 
professzor, aki 1992-ben az 
első szívátaültetést végezte 
Magyarorzságon

kemma.hu

Szívtranszplantáltak 
találkoztak Esztergomban

A Duna megyei 
szakaszán az 
önkormányzatok 
megközelítőleg 28 
kilométeren építettek 
ki ideiglenes védművet 
és erősítették a már 
meglévő védműveket. 
Ezek felét azóta már 
visszabontották.

Folyamatosan zajlik a fertőt- 
lenítés három speciális gépjár- 

művel, melyek tervszerűen jár- 
ják a Duna vonalát és fertőt- 
lenítik az elöntött területeket.

Június 17-én – ahogy az
a sajtótájékoztatón is elhang-
zott Komáromban – a négy el- 
öntött esztergomi közintéz-
ményt fertőtlenítették.

Esztergomban még 45 fő 
vár arra, hogy hazatérhessen. 
Amint a Prímás-szigeten 
befejeződnek a fertőtlenítési 
és tisztítási munkálatok, ők is 
visszatérhetnek otthonukba.

kemma/fotó: MTI

Halad a helyreállítás az árvíz 
után

A

CIVILHETES
következő száma
2013. július 2-án

jelenik meg!



6. oldal 2013. JÚNIUS 18.  /  III. ÉVFOLYAM  /  13. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: civilhetes / info@civilhetes.hu

CIVILHETES   2013. JÚNIUS 18.

Képriport az esztergomi árvízről
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2,5 milliárd forintos 
építkezésbe kezd a 

Forest-Papír

Kék hírek

Több bűncselekmény elkövetésével is 
gyanúsítják a 25 éves B. Pétert.

A férfi még tavaly, szeptember 29-én 
szórakozni indult egy barátjával. Egy 
tatai kocsmában múlatták az időt, 
később pedig továbbálltak egy másik 
szórakozóhelyre. B. Péter záráskor 
egyedül hagyta el a vendéglátóhelyet, 
de a közeli parkolóban megvárta hátra 
maradt barátait. Ekkor találkozott össze 
egy számára ismeretlen fiatalemberrel. A 
két férfi között szóváltás alakult ki, mely 
tettlegességig fajult.

A gyanúsított minden előzmény 
nélkül rátámadt a sértettre, majd 
távozott a helyszínről. A tatai nyomozók a 
széleskörű adatgyűjtésnek köszönhetően 
pár nap alatt azonosították, és tatai 
otthonában elfogták az elkövetőt.
deményezi bíróság elé állításukat.
B. Péter ellen súlyos testi sértés 
bűntett kísérlet, valamint garázdaság 
vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatott eljárást a Tatai 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya. 
A rendőrség az eljárást a napokban 
befejezte és vádemelési javaslattal élt az 
ügyészség felé.

Vádat emelnek 
a parkolóban 
verekedő férfi ellen

Éles kukoricagránátot találtak a dolgozók 
egy tatai fémátvevő telephelyen június 17-
én.

Elsőként a rendőrséget értesítették. A 
kiérkező járőrök a Készenléti Rendőrség 
tűzszerész szolgálatát hívták a helyszín-
re, akik megállapították, hogy a gránát-
ban még benne van a gyújtószerkezet, 
de a biztosító szeg hiányzik onnan. A 
tűzszerészek a robbanótestet a közeli 
szántóföldre vitték, ahol megsemmisítet-
ték.

A Tatai Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya visszaélés robbanószerrel 

Éles gránátot talál-
tak egy tatai MÉH-
telepen

bűncselekmény gyanúja miatt indított 
eljárást ismeretlen tettes ellen.

Először csak a kisházat figyelő kamerát 
szerelte le a 20 éves férfi, június 15-én 
azonban be is tört a hétvégi házba. A 
rendőrség a lopásról nem tudott, a betörést 
azonban már jelentette a tulajdonos.

A nyomozók a nyergesújfalui járőrökkel 
közösen lépésről lépésre haladva 
kiderítették, ki lehetett az elkövető. A 20 
éves K. Ferencet 24 órán belül elfogták 
és előállították. Gyanúsítotti kihallgatása 
során mindkét bűncselekmény 
elkövetését elismerte.

A fiatalember elmondta, hogy a 
kamerát kíváncsiságból szerelte le a ház 
előtti oszlopról. Először azt gondolta, 
hogy mozgásérzékelő, később derült 
ki, hogy rögzíti az eseményeket. Két 
hét múlva ismét a területen kószált a 
gyanúsított. Ezúttal azonban már nem 
csak kívülről, belülről is szemügyre vette 
a házat. Erőszakkal behatolt az épületbe, 
de nem talált benne semmit, ami hasznos 
lehetett volna számára, ezért üres kézzel 
távozott.

K. Ferenc ellen – szabadlábon hagyása 
mellett – betöréses lopás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást az Esztergomi 
Rendőrkapitányság és kezdeményezi 
gyorsított eljárásban történő bíróság elé 
állítását.

Üres kézzel távozott 
a visszatérő betörő

M. Roland tavaly októberben édesanyjával és 
nagymamájával is végzett. A táti fiatalember 
ügyét most vádemelési javaslattal 
továbbította a rendőrség az ügyészségnek.

Az érettségi miatt veszett össze 
nagyanyjával és édesanyjával M. Roland 
tavaly októberben. Előbb megszúrta 
őket, majd a fészerből bevitt egy házilag 
készített kalapácsot, és azzal támadt 
családtagjaira.

Az áldozatokra a gyanúsított testvére 
talált rá 2012. október 17-én kora este 
a családi házban. A kettős emberölés 
helyszínén tartott bűnügyi szemle, a 
házban lefoglalt tárgyi bizonyítékok 

Táti családirtás: már 
az ügyészségen van 
M. Roland ügye

és a szomszédban élők tanúvallomása 
alapján a nyomozók még aznap 
este elfogatóparancsot adtak ki az 
édesanyával és a nagymamával egy 
háztartásban élő férfi ellen.  A Komárom-
Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 
és a Készenléti Rendőrség, valamint a 
helyi polgárőrökből álló kutatócsoport 
jelentős létszámmal kereste az ismeretlen 
helyen tartózkodó M. Rolandot.

Az Esztergomi Rendőrkapitányság 
őrmestere Berkes Péter, miután befejezte 
szolgálatát, hazafelé tartva a városi 
buszpályaudvaron október 19-én reggel 
fél nyolc körül ismerte fel a pesti járatra 
várakozók között M. Rolandot. Szóval 
tartotta M. Rolandot, felfedte kilétét és 
kérte járőrtársai segítségét. A kiérkező 
egyenruhások a férfit igazoltatták, 
majd előállították az Esztergomi 
Rendőrkapitányságra.

A gyanúsított részletes beismerő 
vallomást tett. A gyilkosságot követően 
a fürdőszobában megmosakodott, 
majd tiszta ruhát húzott és Budapestre 
utazott. Az egyik bevásárlóközpontba 
ment és beült a moziba. Közel két napig 
bolyongott a fővárosban. Elmondása 
szerint úgy érezte, álmodik, és csak akkor 
tudatosult benne a valóság, mikor a 
civil ruhában lévő rendőr megszólította 
és közölte vele, hogy az Esztergomi 
Rendőrkapitányság járőre.

M. Rolandot több emberen, különös 
kegyetlenséggel elkövetett emberölés 
megalapozott gyanúja miatt a Komárom-
Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnügyi Osztály kezdeményezésére és 
az ügyészség indítványára a bíróság 
előzetes letartóztatásba helyezte. 
Az eljárást a rendőrség befejezte és 
vádemelési javaslattal megküldte az 
ügyészségnek. 

A Komáromi Rendőrkapitányság járőrei még 
február 20-án hajnalban Bábolnán vonták 
intézkedés alá a személygépkocsijával 
közlekedő 30 éves V. Krisztiánt.

Az ellenőrzés során az a gyanú merült 
fel a rendőrökben, hogy a férfi kábítósz-
ert fogyasztott és így ült volán mögé. 
Az egyenruhások további eljárás 
céljából előállították a Komáromi 
Rendőrkapitányságra. A rendőrségre 
menet a férfi elismerte, hogy extasy tab-
lettát fogyasztott, melyet a vele szemben 
alkalmazott gyorsteszt is megerősített.

Vádat emelnek a 
drogos férfi ellen
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A Suzuki formatervezői és mérnökei eredetileg a 
jelenleg forgalomban lévő SX4 utódjának szánták 
az új modellt, ám a vásárlók részéről a crossover 
autók iránt Európában és a világ más helyein is 
mind markánsabban megnyilvánuló igényekre 
reagálva hamarosan rájöttek, hogy „valami 
nagyobban” kell gondolkodniuk. 
 
A Suzuki a kisautógyártás terén megszerzett tudását és 
tapasztalatát, valamint a sport-szabadidő gépkocsiknál 
alkalmazott legkorszerűbb technológiák előnyeit ötvözve 
alkotta meg az új SX4-et. A modell tervezésénél a jellegzetes 
crossover formaterv, az adott kategóriában legnagyobb 
utas- és csomagtér, a jövőbe mutató összkerék-meghajtási 
mutatók, és a kategórián belüli egyik legalacsonyabb szén-
dioxid-kibocsátás volt a fő törekvés. Az eredmény a kialakítás, 
a használhatóság, a teljesítmény és az üzemanyag-felhasználás 
ideális együttese. Az újdonság nemcsak kiváló vezetési élményt 
nyújt, hanem az eddiginél is szélesebb körűen használható a 
család számára, illetve egyéb területen.

A modell a Magyar Suzuki esztergomi gyárában készül, 
és ez év őszén kerül piacra. A Magyar Suzuki a Suzuki Motor 
Corporation európai gyártási központjaként a cégcsoport 
fontos tagja. Az új típus bevezetése egyben egy bővítési 
program kezdetét is jelenti, amelynek keretében a Magyar 
Suzuki új exportpiacokat céloz meg, növeli gyártási volumenét, 
és a Suzuki globális stratégiájának fontos gyártóbázisa lesz.

Az SX4 1,6 literes benzinüzemű, valamint 1,6 literes 
dízelmotorral lesz választható.  Az 1,6 literes benzinmotorhoz 
ötsebességes,  az 1,6 literes dízelmotorhoz hatsebességes 
manuális váltó társul. Automata sebességváltó is rendelhető az 
autóhoz, ez egy fokazatmentes (CVT) szerkezet.

suzuki.hu

Csak egy név maradt, más semmi 

A lengyel kormány a jövő 
héten hoz nyilvánosságra egy 
jelentést a nyugdíjrendszer 
felülvizsgálatáról.

Korábban Jolanta Fedak munkaügyi és 
társadalompolitikai miniszter egyik nyi- 
latkozata alapján elemzők azt való- 
színűsítették, hogy a kormány növe-
kedés-élénkítő programjának keretében 
államosítani fogják a 2012-ben mintegy 
235 milliárd zlotyra (15,3 ezer milliárd 
forint) rúgó magánnyugdíjpénztári 
vagyont.

A nagy piaci szereplők azonban már
a híresztelésekre is nyugtalankodni kezd- 
tek, hiszen a lengyel kormány 2010 de- 

cemberében már csökkentette a ma-
gánpénztárakat megillető járulékot a 
járulékköteles jövedelem 7,3 százalékáról 
2,3 százalékára, a fennmaradó 5 
százalékot pedig egy, az állami alap által 
kezelt számlára irányították át.

A nyugdíjrendszerről szóló átfogó 
jelentés elkészülésekor a lengyel köz-
szolgálati tévének adott interjújában 
azonban hétfőn Donald Tusk leszögezte: 
„Ki van zárva, hogy az állam elvegye a 
magánnyugdíjpénztárak vagyonát”. A 
miniszterelnök azonban hozzátette: 
"Felmerült viszont az önkéntesség elve, 
vagyis hogy a lengyelek eldönthetik, milyen 
formában gyűjtik nyugdíjukat".

Tusk az interjúban arról is be-
szélt, hogy a következő parlamenti vá-
lasztásokon is indulni akar a kormányfői 
posztért. Ezzel nagyjából véget is vetett 
annak a találgatásnak, miszerint 2014-től 
ő válthatja az Európai Bizottság élén José 
Manuel Barrosot.

MTI

Visszariadtak a lengyelek az unortodox politikától
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Ezek az emberek, akik sokak reménye szerint 
vezetőink lesznek majd, nem fognak megváltozni. 
Én azt szeretném, ha éppen ezért nem is ők 
vezetnének minket.

Szeretem a Klubrádiót, gyakran hallgatom – remek a zene, jók 
a hírek, és sokszor érdekes beszélgetések folynak. Viszont alig 
van néhány riporter és műsorvezető, akivel maradéktalanul 
elégedett volnék, sokuk egyenesen halálosan idegesít, és 
hosszú tanulmányokat tudnék írni arról, mit és hogyan csinálnak 
rosszul. Ezzel együtt szeretem a rádiót – már a bosszankodás is 
olyan otthonos tud lenni.
Külön zavaró, hogy elég szűk körre szorítkozik azoknak a száma, 
akiket fontos kérdésekben faggatnak, vagy akikre hivatkoznak. 
Van egy virtuális arcképcsarnok valahol, és valamennyien, akik 
rendszeresen hallgatjuk a rádiót, fejből tudnánk sorolni, milyen 
ügyben kit fognak meginterjúvolni. Ez is az otthonosság érzetét 
kelti, s a biztonság, kiszámíthatóság jó érzésével kecsegtet – 
hacsak meg nem unjuk előbb. Az is következik ebből a nagyon 
kiszámítható, szűkös merítésből – amiben vannak érdemes, 
kiváló szakemberek csakúgy, mint felfújt hólyagok, mindenhez 
értő és saját nagyszerűségüket minduntalan hangsúlyozó 
paprikajancsik (és -juliskák) –, hogy a közvélemény előtt 
megképződik az „akikre hallgatni kell” pantheonja. Pedig 
senkire nem kellene mindig hallgatni; néhányakra, olykor, azt 
is erős fenntartásokkal.

Csak hát az idegrendszerünk elrongyolt, a 
vécépapírunk kemény, vágyunk a komoly 
emberek nyújtotta biztonságra.
Akolmelegben lenni jó – de vannak veszélyei. Egyrészt az, 
hogy hamar ráun az ember – hiába melegítenek kellemesen a 
többiek, azért csak kidugná már a fejét az ember a karámból, 
körülnézne odakint, túl ismerős, túl álmosító és olykor még 
szorongató is naphosszat így ácsorogni. Másrészt egy idő 
múlva megérzi az ember, hogy ebbe a melegbe, bizony, némi 
büdösség is vegyül, egyik-másik társunk kellemetlen szagát 
egyre nehezebben bírjuk, és jól emlékszünk rá, hogy mikor 
melyikük rúgott belénk vagy lépett a lábunkra. Harmadrészt 
meg lassacskán arra is rájövünk, hogy vannak ám más aklok 
is, ahol meg azok érzik (viszonylag, egy darabig) jól magukat, 
akik éppen ott vannak – és pont úgy, pont olyan rosszakat 
mondanak rólunk, a mi aklunkról és a mi melegünkről, mint mi 
róluk, amikor esténként ezzel szórakoztatjuk és nyugtatgatjuk 
magunkat.

Nekem, speciel, elegem van az akolmelegből.
Még ha tudom is, hogy valamiféle együttműködésre szükség 
van – holott nem tisztáztuk, hogy mi lesz azután –, azért egyre 
kevesebb kedvem van bárkivel együttműködni. Befogom az 
orrom, ha arra van szükség, de csöppet sem csodálkozom, és nem 
is vagyok megsértve, ha más aklokból hangosan panaszkodnak 
egyes nyüves társainkra. Lehet, hogy jól melegítik a többieket 
– minket –, de hát büdösek, na. Nem vagyok rájuk büszke, és 
azt sem szeretném, ha ők maguk, valamint a körülöttük állók 
elfeledkeznének odorikus jellemzőikről.
Mindez onnan jutott az eszembe, hogy Tóth Zoltán 
választási szakértő blogján megjelent egy lista, azokkal a 
nevekkel, amelyeket Tóth Zoltán köztársasági elnöknek, 
miniszterelnöknek, kormánytagoknak és mindenféle 

válogatott, maga tisztségekre a legjobbnak gondol. Nyilván 
sokan látták, a jelenlegi kormány hívei nyilván dühösen, kajánul 
vagy elképedve kacagnak. És azok, akik az Orbán-kormány 
leváltását remélik?
Sajnos, attól tartok, hogy közülük sokan, túlságosan is sokan 
egyetértőleg bólogatnak majd. Félek, hogy kevesen hajlandók 
feladni az akolmeleget a tiszta levegőért és tágasságért, meg 
hogy világosan lássuk, ki hogyan is fest. Én magam talán három-
négy névnél nem szisszentem fel (leszámítva egy-két politikust, 
mert ők nyilván elkerülhetetlenek, bár helyettük sem ártana 
mást találni). Csupa megmondóember, akik szakmányban 
bölcselkednek a közjóról (gyakran éppen a Klubrádióban), 
mindenhez értenek, és rendkívül népszerűek. Nevük hallatán 
az ifjú neokonzervatívok a neten hangos muhahákban törnek 
ki – nekem csöppet sem rokonszenves ugyan emberekről érvek 
nélkül, puszta érzelemnyilvánítással és súlyosan általánosítva 
ítélkezni, de sajnos, igazat kell adnom nekik.
Ahogyan a jobboldalon (vagy mondjuk inkább így: az uralkodó 
kormány környékén) naponta bukkannak föl olyan értelmiségiek, 
akiknek sem a teljesítményükről, sem az életútjukról nincs 
jó véleményünk, akiket erősen túlértékeltnek tartunk, akik 
méretes ostobaságokkal szórakoztatnak vagy bosszantanak, s 
akik mindehhez jól megtermett és szilárd egóval rendelkeznek 
– úgy ez az embertípus a másik oldalon sem hiányzik (amelyik 
tudniillik a jelenlegi kormányt le szeretné váltani). Ha hangosan 
hahotázunk a másik oldal önjelölt zsenijein és áltudósain, 
botcsinálta szakemberein és fojtott szavú „politológusain”, 
akkor miért nem tűnik fel, hogy kikkel vagyunk körülvéve? Tóth 
Zoltán listáján kicsit túl sok az ilyen figura – és még a hivatásos 
politikusok (vagy akik azok voltak) közül is a média csillagai 
uralják el a névsort, azok, akik szakembernek („szakpolitikusnak”) 
álcázzák magukat. Ami hiányzik Tóth jelöltjeiből (ismétlem, 
három-négy kivételt tennék), az az önreflexió, a saját esendőség 
belátása, a korábbi tévedések beismerése; ennek legbiztosabb 
jele, hogy ha valóban megkínálnák őket a magas állásokkal, 
képesek volnának el is fogadni.
De hát miért is várnánk lehetetlent. Olyan helyzet van, hogy a 
kormány leváltását vágyó nagyközönség issza a szavait annak, 
aki érthetően és elég nagy garral beszél, aki hozzáértőnek és 
elfogadottnak látszik; aki pedig ilyen pozícióba kerül, lassan 
elveszíti önkontrollját (már ha volt neki), és elhiszi, hogy tőle 
meleg az akol (saját szagát nem érzi, saját régebbi rúgásai nem 
neki fájnak).

Nem, ezek az emberek, akik sokak reménye szerint vezetőink 
lesznek majd, nem fognak megváltozni. Én azt szeretném, ha 
éppen ezért nem is ők vezetnének minket. Új nevekre, alig 
ismert emberekre vágynék. Ha mégis Tóth Zoltán listája lesz 
a befutó, csöppet sem leszek boldog – mindent megtennék, 
hogy ez megtörténjen, de rémes volna.

hvg.hu

Akolmeleg
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Az évszázad árvize volt, a XXI. században immár 
harmadszor! Pedig még csak a ’13. év felénél járunk.

A „mi vizünk” próbált elönteni bennünket, de mi legyőztük.

A szemünk előtt vált a veszedelem képe egy szendvicsező 
homokzsákrakodó valóság show-á, amit az ország jelenlegi 
miniszterelnöke hoppmesterként, fél kézből levezényel amúgy 
gumicsizmás alázattal a természet előtt.
Ja, igen volt még statisztaként mintegy 15-20.000 honfitársunk, 
akik a homoklapátoló élőkép tagjaként, kaptak szerepet az 
áradó víz lealázásában.
Igen, visszatekintve ilyen vélemény lenyomata marad meg a 
2013. év júniusának első feléről. 

Ha némi realitásérzék is van bennünk, akkor azért érezzük, hogy 
a helyi csaták valójában igazi áldozatvállalás eredményeként 
nemesülhettek győzelemmé. Mégis kevés szó esik arról a sok 
ezer emberről, akik cselekvése lehetővé tette a víz uralmának 
megtörését.

’ Szervezetten zajlott a védekezés’, legalábbis az a része, amiben 
megszervezték az országos vezetők helyszíni sajtótájékoztatóit.
Ha a munkálkodásban is ennyire kitűnőre sikerült volna a 
szervezés, akkor a kevesebb áldozatvállalás is elég lett volna. 
Akkor nem a különféle vállalkozások adományai alapozták volna 
meg a védekezők ellátást, hanem az az államilag rendelkezésre 
álló milliárdokból történt volna, és nem esetlegesen, hanem 
a nap 24 órájában. Akkor több homokzsáktöltő gépet 
láttunk volna, és ahol lapátolni kellett ott olyan lapátokat, 
ami belefér a zsák szájába, és mobil WC-ből is több segítette 
volna a védekezőket. Szakszerű irányítás mellett ritkább 
élmény lett volna, hogy amit előző nap raktak azt másnap 
visszabontani és újra rakni kellett. Akkor nem a védekezés 3. 
napján derül ki, hogy a polgármesterek mégsem alkalmasak a 

munkálatok irányítására és ezért le kell őket váltani, és akik a 
helyükre kerültek azok a szakismereten túl nagyobb számban 
helyismerettel is rendelkezhettek volna.
Most mondhatja bárki, hogy a fentiek puszta fanyalgás, 
miért nem örülünk annak, hogy győztünk? 
Félreértés ne legyen, én kifejezetten megkönnyebbültem, 
hogy katasztrófa nem történt. De azt is látni kell, hogy sok száz 
család mindennapjai váltak gyötrelmessé a víz rombolása miatt 
és többségük hónapokig de akár évekig nyögheti a szörnyű 10 
nap veszteségeit.
És ezek a veszteségek lehet csökkenthetők lettek volna, ha 
komolyan vesszük a 2002-es és 2006-os vizek tanulságait. És 
ha valós megoldásokat keresnénk, és nem azon kezdenénk 
el megint filozofálni az ár elvonultával, hogy beépítették az 
ártereket, gátak közé szorították a folyót stb. Mert ezeknek 
a meglátásoknak lehet igazságtartalmuk, de kérdés hogy 
valójában a hatásuk tényleg olyan jelentős? Rekord víz volt ez, 
de érdekes módon az 1965-ös víz ettől csak centiméterekkel 
maradt el és nem mellesleg 3 hónapig tartott a magas árvízszint, 
pedig akkor még nem volt ennyi gát a Duna felső részén sem.
Megint ott tartunk, hogy ellébecoltunk 10 évet miközben nem 
épültek meg azok az árvízvédelmi létesítmények, amiket nem 
mellesleg az Unió pénzén valósíthattunk volna meg. Építés 
helyett az álmok szövögetése zajlott mindenféle probléma 
előtalálásával, bízva ezek egymást kioltó hatásában. 

Mert a víz folyása is politika, legalábbis Magyarországon. 
Kedden mikor elérte az osztrák-magyar határt az árvíz, - 
miniszterelnökünk határozottan kijelentette: ez most már a 
mi vizünk. Kár, hogy sok helyen nincs „migátunk” a víz útjában, 
ezért pár évente csatázunk egyet-egyet a vízzel. Az alapanyagot 
az ’ önzetlen’ Ausztria szolgáltatja nekünk, oly módon, hogy 
nem folyasztja szét - ezzel sajátmagának megtartva - az árvízi 
vizet, hanem a fukar Unió pénzéből gátakat emelt, hogy az 
összes vizet nekünk átadhassa, biztosítva ezáltal számunkra a 
rendszeres csatázás lehetőségét.
Egy béke szerető a háború végeztével az újabb háború 
elkerülésére törekszik, sőt tesz is azért, hogy ne legyenek újabb 
csaták.
Fenti fanyalgás a béke akarásának és igenlésének a 
jegyében született, és nem kíván levonni egy jottányit 
se a legapróbb cselekvésből sem, ami az ár ellen történt. 
Annak reményében, hogy a miniszterelnök is a béke pártjára 
áll, és nem a további csatázás lehetőségét keresi. Szerencsére 
ehhez találhat segítőket, hisz olyan munkatársai vannak, 
akik nemcsak a katasztrófáktól, hanem egy személyben a 
szúnyogoktól is képesek megóvni bennünket, akik képesek 
az ország alkotmányát kifestőkönyvvé formálni, és ezáltal az 
állampolgári érzetünket a múzsák magasságába emelni. És 
biztos lehetnek a békemenetben valóban békét akarók is, - 
talán ha ők az élre törnének…, de ha lehet ne békeharc során!

Gondolatait megosztotta Önnel:
donkihote’14

„Jön az árvíz! jön az árvíz! hangzék,
S tengert láttam, ahogy kitekinték.”

Harcban a vízzel
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A római hadvezérek és uralkodók csaknem 
mindegyike igyekezett a népet maga mellé 
állítani. Ennek rövidlátó verziója volt az, amikor 
egy hadvezér egy győztes háború, új területek 
elfoglalása után bevonult Rómába. Egyfajta 
propagandaakcióként végigvezette Róma utcáin 
az ellenséges hadsereg foglyait, az elfoglalt 
területek népének tagjait, vezetőit, vezérét. 
Mindeközben megszerzett vagyonának egy 
részét – piciny részét – az utcán ünneplő tömegek 
közé szórta, szóratta. Vagy éppen akár hetekig is 
eltartó gladiátor küzdelmeket finanszírozott.

A kiszámítható diktátor

Octavianus is szórt bőven cukorkát a nép közé. De sok más, 
hatalomra éhes uralkodó és Octavianus között volt egy 
nagy különbség: ő nem csak a látszatra figyelt, hanem a 
gazdaságra is. Ugyan republikánusnak vallotta magát, nem 
verte szét teljesen a szenátust, mégis egyeduralkodóként állt 
Róma élén. Reformokat vezetett be az élet számos területén, 
így újragombolta, saját ízlésének megfelelően alakította a 
birodalom jogrendszerét, kultúráját, de még vallását is. Óriási 
nyomot hagyott Róma építészetében, egyfajta szobrot emelve 
magának a város architektúrájának átalakításával is.
Mindez azonban nem működött volna, nem lehetett volna 
fenntartható, ha gazdaságilag nem ért volna el sikereket. És 
mivel ő is tudta, hogy Róma gazdasági fejlődése a birodalom 
„gyarmatain” múlik, jól kezelte az elfoglalt területeket és 
annak vezetőit. Uralkodása alatt folyamatosan növelte a 
birodalom méretét, ezzel is finanszírozva a hatalmához 
szükséges eszközrendszer fenntartását. Octavianus sikere, de 
általában Róma sikeres időszakai is azon álltak vagy buktak, 
hogy mennyire sikerült stabilizálni a birodalmat, mennyire volt 
kiszámítható hosszú távon is a hatalom és annak eszközei.

A modern kori cukorkaszórás

Cukorkaszórásra az újkori történelem általunk közvetlenül is 
érzékelhető területein is bőven van példa. Talán azzal a kicsinek 
nem mondható különbséggel, hogy az „uralkodók” egy idő után 
rájöttek, hogy ennek finanszírozására nem saját vagyonukat, 
hanem mások pénzét (például az államkasszát – minden adózó 
pénzét) praktikusabb felhasználni.
Nem vitatható, hogy egy szociális alapon nyugvó társadalmi 
berendezkedésben elkerülhetetlen az újraelosztás. A nagy 
kérdés ugyanakkor az, hogy mire is használom fel ezt a 
lehetőséget? Stratégiai feladatokat oldok meg vele, vagy 
cukorkát szórok a nép közé?

Magyaros osztogatás

Utóbbi kérdések kapcsán különösen tanulságos az utóbbi évek 
magyarországi gazdaságpolitikája. Milyen stratégiai hatása volt 
például a devizahitelesek „megmentésének”? Aki forintban volt 
és van eladósodva, irigyen szemléli, hogy a devizahitelesek 

elöszőr alacsonyabb kamatot fizettek, mint ő, majd amikor 
a kamatterhek megemelkedtek, megmentették őket. A 
forinthitelesek, akiket nem mentettek meg, arra gondolhatnak, 
és joggal: Miért nem vettem fel én is devizahitelt? Nem lehetett 
volna mindezt egy szociális stratégiába integráltan megoldani?
Ilyen stratégia a közüzemi költségek csökkentése kapcsán sem 
érzékelhető, pedig az energiapolitika jellegénél fogva csakis 
stratégiai döntéseket tenne lehetővé., hiszen egy-egy beruházás 
értéke és hatásának futamideje évtizedekben mérhető. 
Szociális alapú támogatás az egységes csökkentés helyett egy 
teljesen ésszerű megközelítés lehetne, lehetett volna. És még 
komolyabb – stratégiai – hatás lenne elérhető az épületek 
szigetelésének erőltetett (támogatott) modernizálásával, 
mégsem ez történik. Nem stratégiai gondolkodást, hanem 
cukorkaosztogatást látunk.
Kérdés, hogy a fenti felsorolásba beleillik-e a nemzeti bank 
legújabb programja, a 2,5 százalékos – tehát támogatott 
– hitelkamattal igényelhető vállalkozói hitelprogram. A 
válasz attól függ, hogy a dolog miként illeszkedik egy 
gazdaságpolitikába. A kérdés itt is az, hogy amit látunk, az 
mennyire ad hoc intézkedés? Egyszeri lépés, vagy egy olyan 
intézkedés, amivel hosszú távon kalkulálhatnak a vállalkozások?
Az MSZP-érában, amikor a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi 
Kamara elnöke voltam, vezető politikusok megkérdezték tőlem, 
hogy melyik jobb: a 20, vagy a 25 százalékos áfa? „Bármelyik! – 
válaszoltam. – A lényeg, hogy a következő években kiszámítható 
legyen az állam adópolitikája. Beálljon egy olyan szint minden 
területen, amivel a vállalatok kalkulálni tudnak, amire alapozva 
hosszú távú üzleti tervet tudnak készíteni.”

Kiszámíthatóság, stratégia kell!

A nagy német multik véleményét, érdekeit fogalmaztam 
meg? Igen! Vagyis dehogy! Hiszen akár magánemberként, 
akár kis-, közepes, vagy nagyvállalatként, multiként akkor 
és ott fejlesztünk, ruházunk be, erősítjük jelenlétünket, 
merünk vállalkozni, lakást vásárolni, gyermekeket szülni, ahol 
kiszámítható környezetet találunk.
Hogy a világ nem kiszámítható – igaz. De gondol-e ma 
egy német cég arra Németországban, hogy „Úristen, 
mire számíthatok vajon, ha az őszi választásokon az SPD 
leváltja a CDU-t”? Szektorális különadó, bankadó, átmeneti 
intézkedések? Stratégiába ágyazva, hosszú távra meghirdetve 
nem is lenne ezekkel nagy baj. Csak lássuk a célt, az értelmet, 
az eszközrendszert.
A gazdaságpolitikában az „ideiglenes intézkedések”, az 
egyszeri „cukorkák” vagy megszorítások csak zavart keltenek 
és a beruházási hajlandóságot a minimálisra csökkentik. 
Hangsúlyozottan nem azért gondolja ma meg sok multi, hogy 
Magyarországra jöjjön, mert kedvezőtlen viszonyokat talál itt.
Magyarország versenyképessége továbbra is magas szinten 
van, még ha fontosak lennének stratégiai döntések ennek a 
szintnek a fenntarthatósága érdekében is – kezdve az oktatási 
rendszer, az infrastrukturális fejlesztésen át (mert a multi 
nem megy „zöld mezőre”), a szociális ellátó rendszerek és az 
államapparátus állandóan halogatott reformjáig (hiszen ezek 
költségei végül minden vállalkozást, magánembert – ezáltal 
vállalkozást – terhelnek).
Magyarország imázsa jelentősen csorbult. A világot átszövő 

Stratégiai megállapodások: mosoly az 
albumba
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internet és a klasszikus médiák idejében a marketing ereje 
nemzetközi szinten nem eléggé túlértékelhető – a negatív 
marketingé sem. Persze, országon belül is ez a helyzet, csak 
házon belül a „cukorka” versus „országstratégia” sokszor 
két, egymásnak ellentmondó irány. És bár igyekszem egy 
politikus szemüvegén át nézni jelenségeket, még úgy is az a 
meggyőződésem, hogy csak az utóbbi lehet az üdvözítő.
Recept a csőd ellen?

Az elmúlt évek válsága révén sok kis- és középvállalat áll a 
csőd szélén. A csődértesítőkből láthatjuk, hogy egyre több cég 
bukik el. Ez nem magyar jelenség, de a kivezető út nem lehet a 
cukorkaszórás.
Számítsunk arra, hogy a 2008 óta tartó válság, amely a 
világ legtöbb országában jelentős gazdasági visszaesést 
eredményezett, már csak a ciklikusság hétéves törvénye miatt 
is eltart még vagy 2-3 évig. És hogy akkor majd mitől válik 
minden jobbá? Nos, csak attól, hogy a vállalatok, a nemzetek 
gazdaságai időközben alkalmazkodnak az új helyzethez és 
ennek megfelelő stratégiákkal felvértezve tevékenykednek, 
építik a jövőjüket.
Kanyarodjunk most picit vissza: mit is ér tehát a 2,5 százalékos 
hitelkamat? Sok esetben csak laufot ad azoknak a cégeknek, akik 
enélkül bedőlnének. De amelyik cég az elmúlt évek gazdasági 
környezetében nem tudott megfelelően fejlődni, a bedőlés 
szélére került, azt ez a hitelkönnyítés nem fogja megmenteni. 
Egy válság mindig rámutat egy-egy terület hiányosságaira. 
Országos szinten épp úgy, mint a mikrovállalatok életében.
Mindez persze nem igaz, ha garantálható, hogy ez a kamatszint 
hosszú távon fenntartható. Hiszen akkor ennek megfelelően 
lehet áttervezni a következő évek üzleti terveit. Tehát azok 
a cégek, akik nem állnak a bedőlés szélén és csak nagyobb 
hitelterheik kiváltására használják fel ezt a lehetőséget, ettől 
új stratégiát alkotnak? Igen – amennyiben azt feltételezik, 
hogy ez a kamatszint a jövőben is fenntartható. És megint az 
alapkérdésnél vagyunk: ez egy új, hosszú távú stratégia része, 
vagy egy újabb cukorka? Vagy másképpen fogalmazva: az 
alacsony kamat vajon sokáig fenntartható? Sajnos nem biztos.

A politika-közeli cégek országa

Magyarországon nem élhetünk burokban. Nem vagyunk 
a Római Birodalom. Ici-pici belső piacunk van. A magyar 
történelem csaknem minden korszakában - így a rendszerváltás 
óta eltelt években is - megvolt az az uralkodó réteg és a 
hozzájuk csatolt politika-közelinek nevezett cégek, akik úgy 
gondolták, hogy ha jól felosztják a belső piacot, akkor minden 
rendben lesz. Nos, igen. Egyéni szinten, egy szűk kör számára 
nyilván. De ahogy a múltban is látható volt, ez nem viszi előre az 
ország egészét. Egyéni fejlődés csak a teljes gazdaság fejlődése 
mellett érhető el.
Megkérdőjelezi például valaki Vanderbilt, Carnegie, vagy 
Rockefeller vagyonát? Igen, abból a szempontból, ahogy 
Marx is tette, hiszen az őskapitalizmus kizsákmányolójaiként is 
nyilvántarthatjuk őket. Az is biztos, hogy az üzleti etikában is 
lehetett volna több leckét venniük. De ők, amikor az USA a XIX. 
század végén hatalmas léptekkel tört előre a világ gazdasági 
nagyhatalmai közé, egy óriási fejlődési hullámra ültek fel. 
Sőt, azzal, hogy ezen fejlődés meghatározó infrastruktúrális 
hátterét teremtették meg, nagyban generálták is azt.
Mit érdemes az amerikai nagyoktól megtanulni? Ha értéket 
teremtek, abból részesedhessek – ez természetes. Ha azonban 
a hozzáadott értékem csak valaminek az újraelosztása, akkor 
az nekem jó, de az ország fejlődéséhez semmit nem tesz 
hozzá. Ilyen lépések, ezeket támogató, azoknak megágyazó 

törvények, rendeletek, intézkedések nem az ország hosszú 
távú jövőjét hivatottak megalapozni.

Csatlakozni kell, nem bezárkózni

Dehát akkor hogyan is lehet fejlődni, egyénileg, az országgal 
együtt? Nemzetközileg nem elszigetelődnünk, hanem 
integrálódnunk kell ország, nagy- és kisvállalat szinten 
egyaránt. Az integráció nem azért jó, mert piacot és munkát 
ad egy-egy vállalatnak. Sokkal inkább azért, mert az a 
követelményrendszer, amihez magunknak, cégünknek, 
tevékenységünknek és kultúránknak idomulnia kell, a miénk 
marad. A megszerzett tudás felhasználható máskor, máshol, 
más piacokon is. Nem vész el egy ügyfél elvesztésével. Hány 
példát láttunk már arra, hogy egy-egy baráti megrendelés 
hátországának megszűntével, a csak erre az egy ügyfélre 
rácuppanó vállalkozó, vállalkozás azonnal be is dőlt. Mint ahogy 
a KGST-ben egymásnak eladott termékek zöme a kutyának 
sem kellett kemény devizáért (sem Keleten sem Nyugaton). 
Egy védett piacon elért siker csak ott és addig siker, amíg a piac 
védett. Ez a baj a politika-közeli cégek országával.
A nemzetközi integráció érdekében nem kell messzire 
mennünk, hiszen a világ számos meghatározó vállalata 
jelen van Magyarországon, és ha nem rontjuk el nagyon, 
akkor a jövőben is jelen lesznek. Csak az utca végéig kell 
elmennünk, és máris lehetőségünk van a világ vezető 
vállalatainak rendszerébe integrálódni, amivel részévé válunk 
a világgazdaság vérkeringésének is..

Stratégiai megállapodások: mosoly az albumba

Ez erőszakkal nem megy. Aki azt gondolja, hogy a manapság 
felkapott stratégiai megállapodások erre alkalmasak – tehát 
kényszert jelentenek bármely fél számára – az téved. A stratégiai 
megállapodások a mosolyalbum számára készülnek. A valós 
tartalmat azok az együttműködések jelentik, amelyek csak úgy 
jönnek létre, hogy a kis- és középvállalatok alkalmazkodnak a 
multikhoz és általuk kikerülnek a világpiacra.
Magyarországnak szüksége van egy széles középvállalati 
rétegre, amelyek betöltik azt az űrt, ami ma a multik és a magyar 
mikrovállalatok között tátong. Néhány fecskénk már van, de a 
nyár még a messzi távolban van. És mindez sokkal kevésbé szól 
pénzről, mint szaktudásról, tapasztalatról, tanulni akarásról, 
hosszú távú látásmódról.
Választási ciklusokon messze túlmutató stratégiát, 
beruházásokat, intézkedéseket kíván ez a hozzáállás mind a 
kisvállalatok vezetőitől, mind azoktól, akik egy ország vállalkozói 
szférája számára a megfelelő – nem győzöm hangsúlyozni – 
hosszú távú kereteket ehhez megteremtik.
Kereteket, amelyek a teljes gazdaságra, annak minden 
szereplőjére egyformán érvényesek. Mert aki ma biciklivel 
megy a hegytetőre, az legközelebb elbukik, ha mégis futni kell 
majd és (ismét) segítségért kiáltozik.

Remélem, hogy mielőbb eljut mindenki – a kisvállalkozó és 
az ország vezetői is – odáig, hogy ezt felismerve építsék saját 
területükön Magyarország jövőjét, és ne a holtakat akarják egy-
két napra visszarántani az életbe.

(A szerző A zsiráf nyaka – Mit hoztak a multik Magyarországra című 
könyv írója.) index
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Duna Múzeum
állandó - Víz-Idő (kiállítás)
időszakos - Einczinger Ferenc és művésztársainak alkotásai 
Esztergomban 1920-1940 között - (kiállítás)
folyamatos - Éjszaka a Múzeumban – Az életre kelt történelem 
- (attrakció)
folyamatos - Kézműves foglalkozások -(gyermekprogram, 
kreatív foglalkozás)
22:00 - 23:30 - Kertmozi az udvaron - (film)

Kaleidoszkóp Ház
időszakos - WNDRLND Galéria vendégszereplése - (kiállítás)
12:00 - 17:00 - BioBolhapiac - (egyéb)
12:00 - 17:00 - Látványkonyha Ducsai Péterrel - 
(gasztronómia)
16:00 - 19:00 - Kreatív Tanoda: Szent Iván Éj - (kreatív 
foglalkozás)
20:00 - 22:00 - Granny's Heartattack koncert - (zene)
22:00 - 03:00 - Eklektikus Táncest Dj Zölddel - (zene)
22:00 - 03:00 - Fényfestés Dj Zölddel - (attrakció)

Keresztény Múzeum
állandó - Középkori és újkori képzőművészet, iparművészet - 
(kiállítás)
időszakos - Szín és szakralitás - Nemcsics Antal templomi 
munkái - (kiállítás)
folyamatos  - Büfé - (gasztronómia)
folyamatos - Éjszaka a Múzeumban – Az életre kelt 
történelem-
(attrakció, kreatív foglalkozás)
20:00 - 21:00 - Szent György, a saját szavaival - (kreatív 
foglalkozás, tárlatvezetés)
21:00 - 21:25 - Középkori énekes körmenet - (zene)

22:00 - 23:00 - Szent Ferenc misztikus kapcsolata a 
művészettel - (tárlatvezetés)
23:00 - 23:25 - Középkori énekes körmenet - (zene)

Prímás Pince Turisztikai és Borkulturális Központ
állandó - Szőlészeti, borászati kiállítás - a pincemester 
tudománya - (gyermekprogram, kiállítás, tárlatvezetés)
időszakos - Kopcsik Marcipánia - Kopcsik Lajos Oscar-díjas 
cukrászmester kiállítása a Prímás Pince Kávézójában - 
(gasztronómia, gyermekprogram, kiállítás)

22:00 - 24:00 - Kertmozi a Prímás Pince előtt - Cinema 
Paradiso - olasz-francia film - (film)
Szent Adalbert Képzési Lelkiségi és Konferencia Központ
folyamatos  "Életre kelt történelem" - (előadás, tárlatvezetés)
21:00 - 22:00 - A margati keresztes vár kutatása - legújabb 
eredmények - (attrakció, előadás)

Mi a múzeum? Egy olyan otthonos épület, amely 
bejárást biztosít a történelembe és kulturális 
örökségünkbe. Segít abban, hogy megértsük, kik 
vagyunk, és mi dolgunk a világban. A múzeum 
épülete mozdulatlanul áll, ugyanakkor mozgásba 
hozza a képzeletünket, és védelmet ad. Védelmet 
ad, ahogy a szülőházunk is. A múzeum a kulturális 
és nemzeti örökségünk otthona. 

Otthonunk azonban nem csak vitrinekből, tárlókból és falra 
akasztott képekből áll, ahogy múzeumaink sem pusztán 
tárgyakkal berendezett terek. A múzeum általunk lesz 
intézmény: azáltal, hogy továbbgondoljuk a tárgyak történeteit, 
belakjuk tereit. 

Múzeumok Éjszakája

Múzeumok éjszakája Esztergomban

Különleges tárlatvezetések, nyitott raktárak, zenés 
előadások, családi programok .

Balassa Bálint Múzeum, Duna Múzeum, Keresztény 
Múzeum, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
Levéltára, MNM Vármúzeum, Párkányi Városi Múzeum 
Bánhidy Galéria, Bazilika, Geoda Interaktív Ásvány- és 
Őslény Kiállítás 

Laskai Osvát Antikvárium, Prímás Pince 
Látogatóközpont, Szamos Csokoládé Kiállítás és 
Látványműhely, Zsibogó Régiségbolt 
A belépőjegy ára 14 éves korig 350,- Ft, 14 év felett 700,- Ft. 

A belépőjegy valamennyi múzeum és kiállítóhely 
programjára érvényes. 

A helyszínek között kisvonat segíti a közlekedést. 
További információ és részletes program a résztvevő 

múzeumok honlapján (is).



11. oldal

További információ: http://fesztivalsziget.hu/index.php/nyarnyito 
Az árvízi védekezésben, helyreállításban résztvevő és helytálló emberek tiszteletére, a Nyárnyitó fesztivál szombati napja 
INGYENES.
Online jegyvásárlás: www.ticketportal.hu

NYÁRNYITÓ ZENEI FESZTIVÁL
Esztergom - 2013. június 20-23.
Helyszín:
Rugby Club Hotel – szabadtéri 
rendezvényterület
2500 Esztergom, Nagy Duna sétány 1.
HURRÁ ITT A NYÁR, KEZDŐDIK A VAKÁCIÓ!
NÉGY NAPOS ZENEI FESZTIVÁLON ÉS A KÉT SZÍNPADON, 
MINDENKI MEGTALÁLHATJA AZ ÍZLÉSÉNEK MEGFELELŐ 
PROGRAMOT, VAGY ZENEKART!
Négynapos nyárnyitó Fesztivál:

CSÜTÖRTÖK
21:00 A ZENEKAR

PÉNTEK
16:00 TAKÁTS ESZTER & BAKAI MARCI
18:15 COME ON
20:00 DEÁK BILL BLUES BAND
22:00 ALAPZAJ

SZOMBAT
17:00 SIC TRANSIT GLORIA MUNDI
18:00 HŐSÖK
20:00 MOLNÁR FERENC CARAMEL
21:00 PASO (PANNONIA ALLSTAR SKA ORCHESTRA)
23:00 FILIP GYURI BAND

VASÁRNAP
15:00 KEREKESSZÉKES BEMUTATÓ
16:00 SEBŐ ZENEKAR
17:00 SZEGŐ CSABA
19:00 TAKÁTS TAMÁS BLUES BAND
21:00 ROCK'N ROLLER
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Továbbra is várjuk olvasóink 
leveleit az info@civilhetes.hu 
emailcímre!

Németország vs. Magyarország 
egy munkavállaló szemével

Augusztus eleje, a Keletiből indulunk a 
Kánaán felé. Az úti cél Lipcse, drezdai 
átszállással. 
Elindult a vonatunk, természetesen utolsó 
ciginket a pályaudvar előtt szívtuk el, az út 
Szlovákián és Lengyelországon keresztül 
gyönyörű, de unalmas.
Drezdába érünk, átszálláskor meglepve 
tapasztaljuk, hogy bár a pályaudvaron 
kijelölt helyeken engedélyezett a 
dohányzás, mégis nagyobb a tisztaság, 
mint itthon, ahol tilos a cigi.
Az ICE vonat egy óra alatt megteszi velünk 
a Drezda-Lipcse (közel 200 km) távot, a 
lipcsei Hauptbahnhof-on vár bennünket a 
főnökünk.
Hétfő reggel elindulunk az építkezésre, 
ahol meglepve tapasztalom, hogy a 
munkavédelmi sisak és láthatósági 
mellény nélkül dolgozó emberek őrzés 
nélkül merik hagyni az értékeiket, mert 
nem kell senkinek.
Felső utasításra a következő héten 
Giessen városba utazom, ahol a lipcseihez 
hasonlóan nem lopnak az emberek. 
Nyitva lehet hagyni az autót, lehet 
dohányozni az építkezésen, a német sörrel 
kínál. Mivel tudjuk, hogy ez otthon csak 
egy szondáztatós csapda része volna, 
természetesen nem fogadjuk el.
Dohányárut természetesen bármelyik 
boltban lehet venni, de csak hétfőtől 
szombatig. Vasárnap az utcai automaták 
szolgálják ezt a célt. Vasárnap csak a 
szórakozóhelyek vannak nyitva.
A bolhapiacon mindent meg lehet kapni a 
náci tőrtől a magyar pengőig mindent.
Az autópályán 160 km/óra az ajánlott 
sebesség, de 170-nél még úgy mennek 
el mellettünk az autók, mint a magyar 
pályán 100-nál, viszont a lakott területen 
minden sarkon van egy telepített traffipax, 
ami a legkisebb sebesség túllépést is jelzi. 
A büntetési tétel általában 15 Euro, ami a 
havi fizetés 1%-a. Ez hazánkban, jó esetben 
is 1400 forint volna.
A plázákba beviszik a kutyáikat, még 
sincsenek népegészségügyi problémáik.
Az én kérdésem csupán annyi, hogy ha 
közeledni akarunk Európához, akkor miért 
csinálunk mindent pont fordítva, mint ők?

Esztergom és Budapest

A legfontosabb, hogy mindkét város 
fennállása alatt egyszer kiérdemelte a 
Magyarország fővárosa megtisztelő címet. 
Esztergom 1242-ig (ez volt az egyetlen 
fellegvár, amit a tatárok nem tudtak 
elfoglalni), Budapest pedig 1848 júliusától 
Pest-Buda néven.
Mind a két város a Duna partján fekszik, 
1838-ban a folyó mindkettő nagy részét 
elöntötte. Ettől az évtől jegyzi a történelem 
Wesselényi Miklós nevét. Az árvízi hajós a 
saját életének kockáztatásával menekített 
ki rengeteg embert a Duna fogságából.  
Esztergom, és Budapest is rendelkezik egy 
bazilikával a Szent István téren, mindkettő 
a 19. században épült. Hild József itt is, 
ott is főépítészként volt jelen, valamint a 
munkálatokat megkezdő főépítész egyik 
helyen sem élte meg a templom elkészültét.
Mindkét városnak van repülőtere, bár 
az esztergomi jóval kisebb, viszont itt 
működött Rubik Ernő repülőgép gyára. 
A két város közötti utat megtehetjük 
hajóval, autóbusszal, kerékpárral, vagy 
személyautóval a Dunakanyaron keresztül, 
biciklivel, vagy kocsival a gyönyörű Pilisen 
át, de a leggyorsabb útvonal a 10-es 
út, ahol autóbusz és vonat közlekedik. 
Pontosabban vonat csak közlekedne, mert 
immár egy éve újítják fel, de a nyár folyamán 
még biztos, hogy nem is fog menni. Később 
is csak szakaszosan. Repülőgéppel sajnos 
nincs szervezett utasforgalom a két város 
között.
Mindkét városban volt a grófi Sándor 
családnak palotája, előbb Esztergomban, 
majd Budán,  de amíg a budapesti a 
mindenkori köztársasági elnök székhelye, 
addig az esztergomi napról napra veszít 
műemléki értékéből. 
És végezetül még egy érdekes adat: 
Esztergom belvárosában drágább a 
parkolás, mint az Országháztól tizenöt 
percre, a Margit-híd budai hídfőjénél.

A 45 fokos pingpongasztal 
története

A Schweidel lakótelepen körülbelül 3 
hónapja volt egy csőtörés, az egész 
lakótelepen nem volt víz. A vízmű hamar 
elkezdte a probléma megoldását, első 
körben lajtos kocsikból osztották a nedűt. 
Délután valamikor a szakemberek neki is 
láttak a hiba elhárításának, megkeresték 
a csőtörés pontos helyét. A sors úgy 
hozta, hogy ez egy pingpongasztal alá 
esett. Fogták hát a nevezett berendezési 
tárgyat és kivágták a helyéről, betették a 

legközelebb álló ringlófa alá. Ott annyira 
nem látszik, mégis rontja az összképet. 
Délutánonként gyermekek másznak rá, 
ugrálnak róla, ami őszintén megvallva 
eléggé baleset veszélyes. 
Ha az asztal történetesen nem egy fa 
tövében töltené idejét, akkor sem lehetne 
rajta játszani, mivel a lapja nem vízszintes, 
az asztali teniszhez pedig sajnos az kell.
A lakók gondoltak már rá, hogy kiteszik a 
legközelebbi szemetes mellé, de mivel nem 
fér bele a konténerbe, és betonból van, nem 
valószínű, hogy elszállítanák. Már csak 
azért sem, mert mint azt a szemétszállítók 
jelezték, semmit nem vihetnek el, ami 
a kukák mellé van dobva. Tudjuk, hogy 
ez nem a Vízmű szakembereinek a 
dolga, ők csak elsősegélyt nyújtottak a 
lakótelepnek, de biztos meg tudták volna 
oldani, hogy azzal az autóval, amivel a 
talaj kijavításához szükséges eszközöket 
hozták, visszafelé menet elszállítsák. Ha 
pedig a városvezetésnek az a terve, hogy 
felújítja az asztalt, akkor már csak annyi a 
kérdésünk, hogy Mikor? A lakótelepen lakók 
igazság szerint szeretnék, ha rend volna 
a környékükön, de amíg ilyen, és ehhez 
hasonló, tőlünk független hiányosságok 
vannak, addig ez eléggé esélytelen. 
Egy ilyen állapotú „játék” ott maradna 
a belvárosban is, vagy ez a peremvidék 
sorsa?

Olvasói levél



Három vígjátékról írok, amelyek 
mosolyt csalhatnak egy hosszú 
nap végén az arcokra.

21 Jump Street - A kopasz 
osztag
amerikai vígjáték (2012)

Senkit ne tévesszen meg cím, ez nem a 
Johnny Depp féle 21 Jump Street című 
sorozat remakeje. Igaz ugyan, hogy a 
történet alapját az 1987 és 1991 között 
vetített sorozat szolgáltatta, ám az mind 
műfajában, mind karaktereiben eltér 
a filmtől. Nem mondanám, hogy egy 
újabb-újráról van szó. Mondjuk inkább, 
hogy a sorozat ihlette a filmet.
A címen kívül a két történet abban 
egyezik, hogy néhány kölyökképű ren- 
dőrt átirányítanak a rendőrség egy 
különleges osztagába, ahol azt a 
feladatot kapják, hogy épüljenek 
be egy középiskolába. Ott aztán 
bűncselekményeket kell felgöngyölíte-
niük. A filmben a két főhős, Schmidt 
(Jonah Hill: Lepattintva) és Jenko 
(Channing Tatum: Kedves John, Step Up) 
nem csak, hogy fiatalnak tűnnek, de 
nagyon dzsonik is. 
Felettesük egy félresikerült letartóztatás 
után irányítja át őket a Jump Streetre, 
ahol Dickson kapitánytól (Ice Cube) azt a 
feladatot kapják, hogy épüljenek be egy 
középiskolába és derítsék fel a frissen 
piacra dobott chips-drog terjesztőjét. 
Persze már az első nap elcsesznek 
mindent, ami aztán minden nappal 
tovább tudnak fokozni. Lebuktatnak 
például néhány rendőrt, akik már öt éve 
dolgoznak egy ügyön, egyiküket pedig 
nem más, mint Johnny Depp alakítja.
A film tele van poénokkal, amin az egyik 
este szétröhögtem magam, habár ezek 
nagy része az abszurditásra, az emberi 
bénaságra és az abszolút hülyeségre 
épít. Olykor a túlzás pedig már valóban 
túlzás volt, de azért egy pillanatra sem 

zökkentem ki a történetből. Viszont a 
főszereplők munkája nem igazán nyerte 
el a tetszésemet, hiszen még Ice Cube és 
Dave Franco (a középiskolás Eric; Dokik) is 
messze jobb alakítást nyújtottak náluk.
Ami a film egészét illeti, hagyott 
bennem némi űrt, hogy még mindig a 
végkifejlet értelmét keresem, mert az 
végeredményben semmit sem tett hozzá 
a korábbi cselekményhez. Az biztos, hogy 
egy este vagy egy vasárnap délutáni 
lazítós alkotásnak azért kiváló.

Totál szívás - La gaous
angol - francia - német vígjáték (2004)

Maurice egyszerű fiatalember, aki egy 
francia vidéki tanyán dolgozik, szabad-
idejében pedig fodrász barátjával sram- 
lizenét nyomnak a helyi bulikon. A fel-
szerelésük szállításához elkötik Maurice fő- 
nökének autóját, és természetesen meg-
történik a baj: egy kellemes külsejű lány 
részeg párja széttöri a verdát. Maurice 
és hű társa elindulnak Párizsba, hogy 
megtalálják a tetteset, ám megérkezésük 
pillanatában hatalmas kalamajkába 
keverednek.
A film érdekessége az, hogy az ősbemu-
tatója nálunk volt, 2004-ben, a Francia 
Filmhéten. Nem mai darab. 
Sok helyen eléggé lehúzták a forgató- 
könyv, az operatőri munka és a rendezés 
miatt is. Mások a teljesen átlagos kinézetű 
főszereplőket fájlalják. Véleményem sze-
rint, ha nézhető, akkor teljesen mindegy, 
hogy szépek-e a főszereplők. Nem azok, 
de kit érdekel.
Ha komoly filmet szeretnél nézni, akkor 
ez nem a Te választásod. Szerintem igen- 
is hozza a francia vígjátékokra utaló je- 
gyeket. Szemben az amerikai vígjá-
tékokkal, nem csak az előre megírt gag-
ekre épít, hanem van benne rengeteg 
helyzetkomikum is. 
Például az a rész, amikor a házigazda 
lány beleszorul a mosdóba és rányitnak, 
nem egyből elkezdenek nevetni, hanem 
először közösségi munkában lefejtik a 
lányról a mosdót, és amikor megbi-
zonyosodnak róla, hogy semmi baj nem 
történt a mosdó lenullázásán kívül, 
szétröhögik magukat.

Azt is jónak találom benne, hogy szépen 
ütközik benne a fővárosi életstílus a 
vidékivel. Eleinte a párizsiak lenézik a 
falusiakat, de később fordul a kocka.
Rendben lévő film ez is, rosszkedv ellen 
tökéletes orvosság. Sokan, párban és 
egyedül is élmény megnézni!

Csípem a családod
amerikai vígjáték 2011

David és Paige Ostroff, valamint Terry 
és Cathy Walling a legjobb barátok és 
szomszédok. A két házaspár New Jersey 
külvárosában, Orange Drive-ban él. A 
kényelmes életük azonban felbolydul, 
amikor öt-évnyi távollét után Ostroff-ék 
lánya, Nina hazatér. A tékozló csemete 
szakított a vőlegényével. Ahelyett, hogy 
a szomszédék fia, Toby érdekelné, a 
lány figyelmét a szülők legjobb barátja, 
David kelti fel. Mindez nem marad 
következmények nélkül.
Rövid leszek: szerettem. Hosszabb leszek: 
lesz, aki nem fogja osztani a véleményem. 
Nem azért szerettem, mert elfogult lennék 
Hugh Laurie-vel szemben, de kellett 
hozzá. Szubjektív dolog, de Leighton 
Meester pedig a szívem csücske.  Tudom, 
ez szinte mindig így van, de a The 
Oranges egy igazi megosztó vígjáték. 
Van aki szerint néhol szívmelengető és 
rettentően szerethető komédia, ami 
épp annyira nyúl le a komolyságba, 
amennyire kell. Ilyen vagyok én is. 
Számomra ez egy kerek egész volt, 
egy emlékezetes filmélmény, amihez a 
remek színészgárda tökéletesen asszisz-
tált. De ugyanakkor lesz, akinek pont 
az ellenkezője lesz a véleménye, mire 
a stáblista pörög. Ellenszenvesnek és 
gyengének fogja tartani a színészeket 
és a karakterformálásaikat. Semmit-
mondónak és bugyutának a történetet.
Mindenképp adj neki egy esélyt, ennyit 
pedig mindenképp megér, mert nem egy 
tucat alkotás, ez pedig azt hiszem, hogy 
már nagy szó.

hp

Limonádé
Három vígjáték
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Ha megkérdez arról egy bőrgyógyászt, hogy 
milyen napozási tanácsokat tud adni, akkor 
azt mondja, hogy a legjobb tanács, hogy ne 
napozzon. Mára mindenkinek beleverték a fejébe,  
hogy nem szabad süttetni magunkat a napon, de 
azért összeszedtük a legfontosabb szabályokat, 
ha mégis kimerészkedne a fényre.

Bár mióta „bevámpírosodtunk” egyre többen tartják divatosnak 
a hófehér, porcelán bőrt, de azért lássuk be, a szép, nap 
barnította bőr még mindig tartja magát. Amint megjelennek 
az első melegebb napsugarak, máris rohanunk a fényre, ha 
pedig ránk köszönt a nagy meleg, akkor hét lóval sem lehet 
senkit visszatartania strandoktól. Persze ez még nem is lenne 
gond, de vannak köztünk olyan napimádók, akik kimondottan 
szeretnek sütkérezni, annak ellenére, hogy évről-évre nagyobb 
kampányokban figyelmeztetnek minket a szakemberek, hogy 
mennyire veszélyes játék ez. 

Elsősorban mindenkiben a bőrrák marad meg, de ne 
feledkezzünk meg arról se, hogy még a szépségünknek is 
árthat a napfürdőzés, hiszen kutatások bizonyítják, hogy öregíti 
a bőrt.

Íme az alapszabályok (még nem tanácsok!), 
melyeket feltétlenül be kell tartani, ha a nap 
szerelmese:

1. Csak kora délelőtt (10-11óráig bezárólag), és késő délután 
(16 órától) feküdjön ki a napra.

2. Még a part megrohamozása előtt úgy fél órával kenje be 
magátmagas faktorszámú naptejjel  és napozás közben se 
feledkezz meg erről a műveletről.

3. Ha vízparton van, akkor időről-időre mártózzon meg, de ha 
nem, akkor is keressen árnyékot maximum fél óránként. 

4. Napozás közben nagyon fontos a megfelelő folyadékpótlás. 
A legjobb, ha vizet iszik.

5. Kánikulában nem csak a bőrünket kell védeni, hiszen 
könnyen napszúrást is kaphatunk, vagy éppen a szemünk 
nem bírja az erős fényt. Ezért vásároljon jó minőségű, UV-
szűrős napszemüveget, valamint tegyen fel kalapot, vagy 
vizes kendőt a fejére.

6. Ha erős gyógyszert szed, akkor tudakolja meg orvosától, 
hogy okozhat-e bármilyen mellékhatást a napsugárzás.

7. Nem csak odakint kell ápolni a bőrt, hanem napozás után is: 
mindig tusoljon le, és kenje be az egész testét testápolóval 
a napfürdő után, lehetőleg kimondottan napozás utáni 
termékkel, amik E-vitamint tartalmaznak. 

8. Ne feledkezzen meg évente a bőrgyógyászról se: 
ellenőriztesse anyajegyeidet!

És még mi mindent kell óvnunk?

Hajlamosak vagyunk csak úgy általánosságban beszélni a 
testünkről, illetve a bőrünk védelméről, pedig azzal még nem 
tettünk meg mindent a biztonságos napozásért, ha nagyjából 
bekrémezzük magunkat. 

Nagyon fontos, hogy a hajunkat épp úgy védjük a nap káros 
sugaraitól: UV-szűrős sampon, és kondicionáló mindig legyen 
önnél, hiszen ez nem csak védi, de táplálja is a hajat, ami 
hajlamos nagyon kiszáradni a naptól. Amennyiben festeti, 
akkor próbáljon olyan terméket választani, ami a színét is 
megőrzi. 
Ha már a fejnél tartunk: a szemén lévő napszemüveg időnként 
csak lekerül, és olyankor semmi sem védi, ezért ne felejtsen 
el beszerezni egy UV-védős gélt, amit kimondottan arcra 
ajánlanak, valamint egy hidratáló szemkörnyék ápolót, amit 
napozás után kenjen fel. 

A vízelvonás miatt a szája is berepedezhet, és ilyenkor nem elég 
egy szimpla szájfény: legyen inkább egy tápláló anyagokban 
gazdag ajakkondicionáló.

A kezét főleg napozás után krémezze kimondottan erre 
ajánlott termékkel, valamint ne feledkezzen meg a manikűrről. 
Használjon olajat, ami a körme körüli bőrt puhítja, illetve védi a 
kiszáradástól. A körmeinek nem árt, ha szabadon vannak, és ők 
is napozhatnak, ezért ha ez a terve, akkor inkább ne lakkozza 
ki. Szokták mondani, hogy az ember igazi korát a keze mutatja 
meg, ezért ne sajnálja az időt és az energiát a kezeitől.

Természetesen a lábfej épp olyan fontos, mint bármely 
testrésze, hiszen egy csinos szandálban minden kiderül. Ne 
feledkezzen meg róla, amikor a testét bekrémezi, az ugyanis 
épp úgy leéghet, mint bármi más.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a napozás nem tilos, de 
komoly előkészületeket igényel, és az egészsége érdekében 
ezekről ne feledkezzen meg!

sge

Hogyan napozzunk?
Tippek, tanácsok
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VADAS termálfürdő
 
Nyitvatartás: 
Június- Augusztus
Felnőtt: 7,00 € (9:00-20:00) / 3,00 € 
(17:00-20:00)
Gyerek (4-15 év): 3,50 € (9:00-20:00) / 
1,50 € (17:00-20:00)
Fogyatékkal élő vendég: 4,50 € (9:00-
20:00) / 3,00 € (17:00-20:00)
Fogyatékkal élő gyermek:  2,50 € (9:00-
20:00) / 1,50 € (17:00-20:00)
Kísérő kerekesszékben, vagy súlyos
Fogyatékkal élő vendéggel*: 4,50 € 
(9:00-20:00) / 3,00 € (17:00-20:00)

Egyéb és kedvezményes árak
Csúszdapark:4,00 € / nap  
Csoportos belépő gyerekeknek**:1,50 
€  
10 belépéses bérlet***: 63,00 €  
20 belépéses bérlet***: 110,00 €  
2 nyugágy 1 napernyővel : 5,00 € / 
nap  
Pályabérlet 1 órára: 15 €

A csúszdapark májusban esetenként, 
június 1-től augusztus 31-ig naponta 
lesz nyitva. Rossz idő esetén a 
csúszdapark zárva tart. A májusi 
napokról weboldalunk nyitólapján 
értesítjük vendégeinket, 2-3 nappal az 
üzemeltetés napja előtt.

* A kerekesszékben ülő, vagy súlyos 
fogyatékkal élő vendégeinknek a belépés 
ingyenes
** Legalább 10 gyerek esetében, 
július-augusztus kivételével, csak 
munkanapokon 15 óráig. Minden 10 
gyerek esetében 1 tanárnak a belépés 
ingyenes.
*** a bérletek a megváltás napjától 150 
napig érvényesek.
A kedvezményes jegyek megváltásakor 
(párkányi igazolvánnyal rendelkezők, 
fogyatékkal élők) a pénztárosnak 
jogában áll igazoló okiratot kérni.
Az árak 2013. április 28-szeptember 22. 
között érvényesek. Szolgáltató fenntartja 
az árváltozás jogát.
 * legalább 10 gyerek esetében
** a bérletek a megváltás napjától 150 
napig érvényesek, kivétel a főszezon 
(június-augusztus), amikor ezen bérletek 
érvényességét szolgáltató felfüggeszti.
A kedvezményes jegyek megváltásakor 
(senior, fogyatékkal élők) a pénztárosnak 
jogában áll igazoló okiratot kérni.

A Szent István 
strandfürdő 
Nyitvatartás: 
egész évben
hétköznap: 6.00-19.00
hétvégén: 6.00-19.00
Elérhetőségei:
Telefon: 33/312-249, 33/403-957
E-mail: szentistvanstrandfurdo@t-
online.hu

Gyermek belépő (6-18 éves korig)      
800,-Ft
Nyugdíjas belépő: 800,-Ft
Felnőtt belépő: 1.100,-Ft
Esztergomi lakcímkártyát felmutató 
felnőtt vendégek: 800,-Ft
Esztergomi lakcímkártyát felmutató 
gyerek vendégek: 600,-Ft
Esztergomi lakcímkártyát felmutató 
felnőtt vendégek: 600,-Ft
Délutáni kedvezmény 16.30-tól: 600,-Ft
Családi belépő (2+2 vagy több):  
3.200,-Ft
Búvár (felnőtt belépő): 2.000,-Ft  
Futójegy: 250,-Ft   
Gyermek belépő 12 alkalomra:    
8.000,-Ft  
Felnőtt belépő 12 alkalomra:   
11.000,-Ft
Nyugdíjas belépő 12 alkalomra:   
8.000,-Ft
Úszás oktatás (10 óra):  5.000,-Ft
Úszás oktatás (15 óra): 9.000,-Ft
Gyermek bérlet 24 alkalomra: 
15.000,-Ft
Felnőtt bérlet 24 alkalomra:    
20.000,-Ft
Nyugdíjas bérlet 24 alkalomra:    
15.000,-Ft
Napszakos havi bérlet (reggel 6-9- ig):   
10.000,-Ft
Éves bérlet + kabin: 90.000,-Ft
Éves bérlet gyermek: 48.000,-Ft
Éves bérlet nyugdíjas: 48.000,-Ft
Értékmegőrzés: 200,-Ft
Kabin:150,-Ft
Szauna bérletesek részére: 600,-Ft
Szauna belépő: 750,-Ft
20 m medence bérlet 1 óra   
8.800,-Ft
50 m medence bérlet 1 óra   
22.000,-Ft
20 m sáv bérlet 1 óra: 2.200,-Ft
50 m sáv bérlet 1 óra: 2.750,-Ft

A napi  jegyek napi egyszeri  belépésre  
jogosítanak. A  jegyek  ára  évente  kerül  
megállapításra.
A futójegy csak öltöző és zuhany 
használatra jogosít. A medence bérlet, 
sáv bérlet használata csak belépővel 
érvényes. 

Palatinus-Tófürdő
Nyitvatartás: 
május 15-szeptember  15.
hétköznap: 9.00-19.00
hétvégén: 9.00-20.00
Pénztárzárás: 18 órakor 
Elérhetősége: 
30/396-7905 - 9.00-18.00                                                                            

Napi  belépőjegy  felnőtt: 400 Ft
Napi belépőjegy  gyermek (6-tól – 14  éves  
korig): 100,-Ft
Délutáni kedvezmény 16 óra után: 300,-Ft
Búvár (felnőtt) belépő: 2.000 Ft.
Vitorlás belépő: 400,- Ft
Zuhanyjegy: 250,Ft  
Értékmegőrző  jegy: 200,Ft   
Hangosbemondó  jegy: 100,-Ft  
Sátorhely  1 napra: 600,-Ft
Területbérlet  ( 4 m2 alatt) : 1.000,-Ft
Napozóágy kölcsönzés: 400,-Ft
Napozóágy kölcsönzés 15 órától: 300,-Ft
Labda kölcsönzés: 300,-Ft
Reklámbevétel: 1.000,- Ft

A napi  jegyek  egyszeri  belépésre  
jogosítanak. A  jegyek  ára  évente  kerül  
megállapításra.
Minden sátorozó személynek a sátorozás 
idejére belépőjegyet kell venni, ára 400,-Ft/
fő. A naponta kitelepülő árusoknak (alkalmi 
árus stb.) napi belépőjegyet kell venni.
A napi területfoglalás (területbérlet) díja 
4 m2 alatt egységesen 1.000,- Ft, minden 
további m2 ára 160,- Ft /m2.
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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 Dunakanyar-
ra néző gyümlcsöskert
ALKU KÉPES TELEK 
ESZTERGOMBAN,A 
DUNAKANYARRA 
GYÖNYÖRŰ PANORÁMÁS 
SOK GYÜMÖLCSFÁVAL 
GYÜMÖLCSÖSKERT 
1621nm,PICI BE-
TONTÉGLÁBÓL ÉPŰLT 
HÁZIKÓ 9nm+9nm TE-
RASZOS 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 
oldalain!

info@civilhetes.hu
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Az Új-Hullám Úszó- és 
Vízilabda Iskola a kőszegi 
SOS Gyermekfaluban újra 
megtapasztalta, hogy 
jó dolog adni és kapni. 
Játékokat, sportfelszereléseket, 
sportfoglalkozásokat vittünk és 
szeretet kaptunk.

Mindez nem jöhetett volna létre az Új-
Hullámos Szülők nélkül. Szeretnénk 
most megosztani velük is ezt az élményt. 
A családok segítségével májusban 
összegyűjtött ajándékokat 10 fős 
csapatunk vitte el Kőszegre. 

A rövid bemutatkozás után 
megtartottuk a sportról szóló 
előadásunkat, amelyet a gyerekek már 
izgatottan vártak. Ezt követően sportos 
és ügyességi játékokat szerveztünk 
a számukra, amely nagy élményt 
jelentett nekik, mert már régen nem 
volt részük hasonló foglalkozásban és 
vetélkedőben. A faluban élő gyermekek 
nagyon fegyelmezetten viselkedtek és 
egy nagycsaládot alkotva együttesen 
végezték el a feladatokat.

A finom ebéd után – amelyet 
egy anyuka főzött nekünk – el-
mentünk a kőszegi uszodába, ahol 
vizes foglalkozásokat tartottunk a 
gyerekeknek, majd egy rövid versennyel 
zártuk az uszodai programunkat. A 
gyerekek az átlagnál is lelkesebben 
végezték a vízi feladatokat.

Az egész napos programsorozatot 
egy háromcsapatos focitornával zártuk. A 
gyerekek megmutatták nekünk azokat a 
házakat, amelyekben laknak. Kellemesen 
csodálva néztük a rendezett és tiszta 
szobákat, amelyeket ő maguk tartanak 
rendben.

Az egész világon közel 150 gyer-
mekfalu működik az SOS Gyermekfalu 
részeként. Magyarországon a kőszegin 
kívül még két Gyermekfalu működik. 
A kőszegi Gyermekfaluban közel 100 
gyermek lakik, különálló házakban. Egy 
kétszintes házban 5-8 gyermek lakik, 
akik egy családot alkotva élnek közösen. 
Minden családban egy főállású anyuka 
gondoskodik a gyermekek ellátásáról, 
neveléséről. A központi feladatokat az 
SOS segítői végzik, akik minden évben 
két hétre elviszik a gyerekeket nyaralni. 
Megdöbbentünk, hogy milyen jó 
körülmények között nevelik a gyerekeket 
és próbálnak tőlük telhetően mindent 
megadni nekik. A faluba minden 
korosztályból kerülnek gyerekek, a 
csecsemőkorútól a majdnem felnőtt 
korúig egyaránt.

A nap végére az Új-Hullám csapatát 
szinte már családtagnak tekintették a 
gyerekek, akiknek a többsége apa és 

nagyszülők nélkül növekszik fel. Tószegi 
Andort, az egyesület úszóedzőjét a 
Papijukká fogadták a gyerekek. Mindezek 
nagyon megható és szívszorító élményt 
jelentettek számunkra. 

A napnak sajnos vége lett és eljött a 
búcsúzkodás pillanata. Amint felszálltunk 
a buszra és elindultunk, a gyermekfalu 
lakói együttesen kezdtek el szaladni a 
buszunk után. Úgy gondoljuk nem csak 
ők, hanem mi is tanultunk valamit az 
összefogás erejéből. Reméljük, hogy 
jövőre ismét el tudunk menni hozzájuk, 
hogy egy sportnap keretében ismét 
találkozhassunk velük.

Köszönjük az SOS Gyermekfalunak 
a közös sportnapot, a SporiPintV 
nyomdának a szórólapokat, a Pitá 
Toursnak az utazási hozzájárulását és 
nem utolsó sorban a Szülőknek a tárgyi 
és pénzügyi felajánlásokat!

Az SOS Gyermekfalu 
továbbra is várja a pénzügyi 
felajánlásokat, amelyről mi is 
megbizonyosodtunk, hogy a 
lehető legjobb kezekbe kerül. 

Számlaszámuk: 11773470-
20104371

ld

Örömöt adni és kapni

Az elmúlt néhány hét időjárása 
megzavarta a tanév végi 
dorogi úszótanfolyamok 
megszokott rendjét. A májusi 
rossz időjárás miatt elmaradt 
órák pótlására június 10-
én, és 12-én volt lehetőség. 
Bizonyára emlékeznek rá, hogy 
júniusra már nem hirdettünk 
meg úszótanfolyamokat és 
erre a hónapra nem is kértünk 
havidíjat. A 2012/13-as tanév 
hivatalosan lezárult. 

A nyári időszak viszont most kezdődik, 
amelyre szeretettel várjuk a gyerekeket a 
napközis nyári táborainkba. 
Jelentkezni a www.uj-hullam.hu oldalon, 
vagy Molnár Judit vezető koordinátornál 
lehet. Tel: 06-30-545-3909 

Úszótábor 
Időpontok: június 17-21., június 24-28., 
július 8-12., augusztus 5-9. 
Tábor ára: 22.000 Ft/fő/turnus 
Részletes ismertető: http://uj-hullam.hu/
dorog/jelentkezes_nyari_tabor.php

Úszó- és Mesetábor 
Időpont: július 22-26. 
Tábor ára: 22.000 Ft/fő/turnus 
Részletes ismertető: http://uj-hullam.hu/
dorog/jelentkezes_nyari_tabor.php

Úszó- és Lovastábor 
Időpontok: július 1-5., július 15-19., július 
29-augusztus 2. 
Tábor ára: 26.000 Ft/fő/turnus 
Részletes ismertető: http://uj-hullam.hu/
dorog/jelentkezes_lovas_tabor.php

Felfedező tábor 
Időpont: június 24-28. 
Tábor ára: 25.000 Ft/fő/turnus 
Részletes ismertető: http://uj-hullam.hu/
dorog/jelentkezes_felfedezo_tabor.php

KreÁlom tábor 
Időpont: augusztus 5-9. 
Tábor ára: 22.000 Ft/fő/turnus 
Részletes ismertető: http://uj-hullam.hu/
dorog/jelentkezes_krealom_tabor.php

Dorogon véget ért 
a tanév, kezdődik a 
nyár!




