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Az elmúlt hetek egyértelmű slágertémája, hogy az összes európai 
kupából kiestek a magyar csapatok, így véget is ért kupaszezon, 
már augusztus előtt. Az elmúlt évek sikerpropagandája ellenére, 
lássuk be, ez elég csúfos szereplés.

Hosszan elemezték, és még lehet is, hogy mi lehet az oka annak, 
hogy most (sem) sikerült véghez vinni, valami dicsőt. Amióta az 
eszemet tudom – harminc éve – azt hallom, hogy bárt válságban 
van a futball itthon, e majd most! És bár vannak fellángolások, de 
az eredmény(telenség) ugyan az.

Kicsit hasonlít ez országunkra is. a hétköznapi életben is minden 
akarunk. Mindenről van véleményünk. Igen a 10 millió szövetségi 
kapitány országa vagyunk. Szakmaiságra nem sokat, PR-ra annál 
többet adunk. 

Nem érünk el sikereket? Látszólag igen. Van esetleg egy-két jó év, 
de aztán kezdődik elölről. Nem lehet egy csapatot néhány hét alatt 
felépíteni, se a fociban, se másutt. Ahogy azt sem lehet elérni, hogy 
sok pénzt keressünk egyik pillanatról a másikra - kivéve persze, ha 
nyerünk a lottón.

Véleményem szerint több alázatot kellene mutatni, nem csak az 
adott sportágban, de mindennapi életünkben így a közéletben is. 
Nincsenek gyors megoldások. Ám ha okosan tervezünk, kellően 
kitartóak vagyunk, és olyan csapatot állítunk össze, amely 
összességében több, mint az egyes emberek egyedül akkor van 
esély.

Pénzzel nem lehet mindent megvásárolni. Örök igazság. A 
versenyképességet sem. Azért dolgozni kell.

GT

Foci, mint látlelet: 
avagy hogyan 
szakadunk le 
Európától
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A fémforgácsolással és 
alkatrészek tömeggyártásával 
foglalkozó Tari-Prod Kft. hétfőn 
felavatta új telephelyét az 
esztergomi ipari parkban, a 
csarnokban egy 20 méteres 
mérőtornyot alakítottak ki, ahol 
tartályszintmérők hitelesítését 
végzik.

A társaság beruházása önmagában 
kifejezi azt a kormányzati célt, amely a 
kis és középvállalkozások megerősítésén 
keresztül kívánja talpra állítani a magyar 
gazdaságot - mondta köszöntőjében 
Völner Pál.
 

A száz százalékban magyar tulajdonban 
lévő társaság ügyvezetője, Sztancsik 
István elmondta, hogy a csarnoképítés 
teljes költsége elérte a 360 millió 
forintot, ebből a társaság önereje 260 
millió forint volt, 100 millió forintot 
pedig telephelyfejlesztési pályázati 
támogatásként nyertek el. A négyezer 
négyzetméteres létesítményben CNC 
vezérlésű fémipari megmunkáló-köz-
pontokkal, valamint hagyományos 
revolveresztergákkal nagy sorozatban 
gyártanak különböző, kisebb 
alkatrészeket.
 

A csarnokbővítés után a korábbi 24 fő 
mellé 11 új munkatársat vettek fel. A 
csarnokban kialakítottak egy húsz méteres 
aknát, amelyben egy Magyarországon 
egyedülálló mérőtorony kapott helyet, 
ahol a mérésügyi hivatal szakemberei 

tartályszintmérőket hitelesíthetnek. A 
műszereket a szintén Sztancsik István 
érdekeltségébe tartozó WESZTA-T Kft. 
fejlesztette ki. A berendezéseket a 
gáz- és olajipar területén használják, 
segítségükkel pontosan mérhető a 
tartályokban lévő anyag mennyisége.
 

A Tari-Prod Kft. egyik fő partnere a 
FESTO magyar leányvállalata, ahová 
pneumatikus berendezések alkatrészeit 
szállítják, illetve a német TROX cég, 
melynek levegőszűrésre használt aktív 
szénszűrőket, tűzvédelmi csappantyúkat 
és ezek mechanikai komponenseit ké-
szítik. A társaság a közelmúltban két 
gépbeszerzési pályázaton szerepelt 
eredményesen, összesen 128 millió 
forintot fordítottak számítógép vezérlésű 
megmunkáló központok vásárlására, 
amihez 40 millió forintos támogatást 
kaptak.
 

A Tari-Prod Kft.-t 1991-ben alapította 
Sztancsik István, majd Esztergomban 
1995-ben megvásárolta a felszámolt 
Labor-MIM épületeit. A vállalat jelenlegi 
létszáma 35 fő, a 2012-es árbevétel elérte 
az 535 millió forintot.                                MTI

Új telephelyet avatott Esztergomban a 
Tari-Prod Kft.

Esztergomban a parkolás 
ügye alapból bonyolult. Aki 
a parkolási díjakat beszedi, 
attól nem jut el egyetlen fillér 
sem a városnak. Van-e joga 
szedni ennek a cégnek vagy 
sem? Lehet-e pénzt kérni a 
kritikán aluli utak szélén és 
a murvás-gödrös belvárosi 
területen parkolásért? Árvíz 
alatti rendkívüli helyzetben 
szedjenek-e díjat vagy sem?

Hetek óta megy a jogászkodás a 
polgármester és a fidesz-frakció között. 
Jobboldali városatyáink már a szintén 
fideszes országgyűlési képviselőnket 
is bevonták a jogi-citerába, ugyan már, 
segítsen jogilag érvelni, győzze meg az 
embereket arról, hogy a fidesznek igaza 
van. Győzze meg az embereket a helyi 
fidesz új elnöke is, aki csak elnöknek új, 
embernek régi.

Ezen helyzetet megunva esztergomi 
civilek aláírásgyűjtésbe kezdtek.  A cél 
világos: ingyenes parkolást a 
városban.
Amennyiben szeretné aláírásával 
támogatni azt, hogy Esztergomban a 
parkolás ingyenes legyen, látogasson 
ki a piacra szerdán és pénteken. 
Keresse Thomas Mayort! 

A júniusi dunai árvíz 
következtében 565 termelőnek 
mintegy 2,3 milliárd forintos 
kára keletkezett a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) összesített 
adatai szerint.

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) 
július 26-i, MTI-hez eljuttatott közle-
ménye szerint a hivatal szakemberei a 
megyei földművelésügyi igazgatóságok 
falugazdászainak bevonásával 9606 
hektár mezőgazdasági terület károso-
dását jelezték. A mezőgazdasági károk 
okaként a termelők 61 százalékban az 
árvizet, 37 százalékban pedig a belvizet 

jelölték meg.
A fennmaradó 2 százalék a védekezési kár 
és a menekülő vadak okozta kár volt. A 
NÉBIH a termelők által becsült kárigények 
összesítésével egyidejűleg az országos 
referencia hozamok és árak figyelembe 
vételével, a kockázatkezelési törvény 
szerint forintban is megállapította a kár 
mértékét: a termelők által becsült kárérték 
2,3 milliárd forintot tesz ki. Taposási károk 
esetében konkrét termelői kárbejelentés 
összesen mintegy 50 hektáros területre 
érkezett, ez az országos referencia 
hozamok és referencia árak figyelembe 
vételével összesen mintegy 10 millió 
forintot tett ki. 
A vadelhullás miatt keletkezett kár 
bérvadászati árjegyzék alapján vadhús- 

értékkel növelve 75 millió forint. 
Halastavak halállományában bekö-
vetkezett kárról két megyéből - 
Komárom-Esztergom, Pest megye - 
érkezett jelentés, a becsült kár összesen 
mintegy 34 millió forint. Közölték, hogy a 
kormányzat által megújított kárenyhítési 
rendszer tavaly már sikeresen működött 
a mezőgazdaságban, és az idén is ez 
szolgálja a gazdálkodókat. 2013-ban a 
kárenyhítési alapban közel 9 milliárd 
forint áll rendelkezésre. A múlt évben 
a kárenyhítési alapból 7,4 milliárd 
forintot fizettek ki a gazdálkodóknak. 
A gazdálkodók az árvízkár esetében 
kárenyhítésre, a védekezési kár esetében 
teljes kártalanításra számíthatnak - áll a 
VM közleményében.                                 MTI

NÉBIH: 2,3 milliárd forint a termelők kára a dunai árvíz miatt

Aláírásgyűjtés 
az ingyenes 
parkolásért
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Halmokban állnak a homokzsákok egy elhagyott 
kavicsbányában Csobánka és Pilisvörösvár 
között – ez a látvány fogadta olvasónkat július 
21-én, amikor hobbifotósként újból fölkereste 
a pár hónappal korábban kiszemelt helyszínt. 
Homokzsákoknak akkor még nyoma sem volt, 
azok az árvízi védekezés után kerültek oda.

Az elhagyobb bánya nagyjából száz méter sétára esik a 
műúttól, nem őrzi senki. Az árvíz után, június 11-én az ÁNTSZ 
közleményt adott ki arról, mit kell csinálni a homokzsákokkal. A 
nedves, átázott homokzsákok fertőzési veszélyt jelentenek. A 
homokot külön erre a célra kijelölt helyen kell gyűjteni.

Az elhagyott murvabányában felhalmozott zsákokról a 
katasztrófavédelem is kapott bejelentést. „Soron kívüli 
supervisori ellenőrzés keretén belül, a környezetvédelmi 
hatóság bevonásával a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság váci kirendeltsége vizsgálja az esetet” – közölte 
érdeklődésünkre Spitz Alexandra, a megyei katasztrófavédelmi 
szóvivő. - olvasható az Index mai cikkében.

A CIVILHETES nem kíván állást foglalni a témában, de sok 
helyről hallani Esztergomban, hogy a Zöld Út Esztergom Kft. 
ügyvezető igazgatója Pilisvörösváron volt rendőr, ezért sejtik 
az emberek azt, hogy az ügyvezető deponáltathatta az árvízi 
védekezésben felhasznált homokzsákok egy részét ide.

A Szim Marógépgyár területén dolgozók elmondták, hogy az 
árvíz után a Táti út mellett, az ipartelep mögött, közmunkások 
borítgatták a zsákokból a homokot.

Továbbá egy olvasónktól kaptuk az alábbi képeket, melyeken 
jól látszik, hogy a felhasznált homokzsákokból jutott 
Szentgyörgymezőre is.

Nekünk csak egy kérdésünk van. 

Tényleg ez a helyes módja a veszélyes 
hulladéknak minősülő homok tárolására?

Zsákolás

A CIVILHETES következő száma 2013. augusztus 27-én jelenik meg!
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A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat július 20-
án tartotta meg népszerű 
rendezvényét a Tájház 
udvarában. 

Adott volt minden a jó hangulathoz: 
a kedves meghívott vendégek, a Sváb 
party zenekar színvonalas muzsikája, 
a Vegyes kórus fülbemászó dallamai, 
a jó idő, sör, üdítő és pogácsa és nem 
utolsó sorban a nemzetiségi emlékház 
udvarának hangulata.

Örültünk a találkozásnak, a baráti 
beszélgetéseknek és a közös éneklésnek, 
nemhiába énekeltük: "So ein Tag ,so 
wunderschön wie heute..."

Falusi búcsú
DOROG

 Ebből az alkalomból szervezte 
meg a Dorogi Szénbányáknál 
egykor dolgozott műszakiak 
találkozóját az OMBKE július 
22-én.

A megjelenteket dr. Korompay Péter 
köszöntötte, majd Glevitzky István mon-
dott emlékbeszédet.
___A jövőbeli elképzelésekről dr. 
Tittmann János polgármester tartott tájé-
koztatót. Az emlékház létrehozásának 
kezdeteit Solymár Judit idézte fel.

30 éves a Bányász 
Emlékház
DOROG

___ K. Kovács József fafaragó ez alkalomra 
készített művét mestere, dr. Kovács 
József fafaragó iparművész mutatta be 
az egybegyűlteknek, majd az alkotást 
elhelyezték az emlékházban.
___Glevitzky István elismerő okleveleket 
adott át, majd egy tál gulyásleves mellett 
folyt a kötetlen beszélgetés.

dorog.hu / fotó: id. Sasvári Géza

Az Európa-hírű botanikus 1861-
től 1878-ig (haláláig) volt Dorog 
plébánosa. 

Hivatásának is, kedvtelésének is méltó 
módon eleget tudott tenni. Bécsben 
német nyelven publikált tudományos 
közleményei alapján számosan leveleztek 
vele Európa neves botanikus tudósai. 

___Tudós munkásságára, a dorogiak 
lelki gondozójára egyaránt emlékeztek 
azok, akik 2013. július 28-án, vasárnap 
emléktáblát avattak a községi plébánia 
falán. A Grundl-év keretében Dorog 
Város Önkormányzata nevében a 
városi Kulturális Közalapítvány, a civil 
társadalom képviseletében Dorog 
Város Barátainak Egyesülete közös 
megemlékezésén koszorút helyeztek 
el a tábla alatt az ünnepség szervezői, 
Gyöngyös Ferenc plébános pedig 
felszentelte a márványtáblát.
___Gyöngyös Ferenc plébános felszenteli 
elődje emléktábláját
___Itt mutatták be és ajánlották a jelen 

200 éve született 
Grundl Ignác
DOROG

lévőknek azt a másfél évre szóló naptárt, 
amelyet Dorog iskoláinak képzőművész 
szakkörösei festettek olyan növényekből, 
amelyeket Grundl Ignác Dorogon és 
közvetlen környékén gyűjtött. Köztük 
van a hegyi tárnicska ábrázolása is, 
mely növény latin nevét - a gyűjtő iránti 
tiszteletből - a plébános nevével látott 
el a botanikusok közössége: Gentiana 
austriaca Grundliana.
___ Grundl Ignác a községi templom 
kriptájában alussza örök álmát, szü-
letésének 200. évfordulójától azonban 
bennünket, élőket is emlékeztet érték-
teremtő dorogi éveire az emléktábla.

Kovács Lajos - DVBE-elnök

Kilencven évvel ezelőtt nagyon 
sokan gondoltak úgy, hogy jó 
lenne szervezetten egy csapatba 
tartozni...Az Ipartestületek 
Országos Szövetségének dorogi 
ipartestülete az idén ünnepli 
megalakulásának kilencvenedik 
évfordulóját – a jeles dátum 
1923. november 23.

Az eltelt hosszú évek során a dorogi 
csapat tagjai közé sok környékbeli 
település vállalkozói is tartoztak, illetve 
ma is az ipartestület mindennapjainak, 
ünnepeinek résztvevői. Az iparosok 
gyakorlatilag napi kapcsolatban vannak 
a helyi önkormányzatokkal, a települések 
civil szervezeteivel, a faluban élőkkel.

A sorozat nyitányaként tartották 
meg a Kálmánfi Béla Művelődési Ház 
és Könyvtárban a Piliscsévi Iparos Kör 
emlékülését. Az elsőként a mikrofonhoz 
lépő Szűcs György, a Dorogi Ipartestület 
elnöke a piliscsévi vállalkozók szerepéről 
szólt a mikrotérségi csoportban.

Szűcs György szerint nagyüzemek 
kialakulása előtt – és közben is – az 
ipartestületek tagjai bizonyítani tudták, 
hogy szükség van a magyar gazdaság 
működtetésére a kisvállalkozói körre. 
Erre a feladatra képes, és kész is lesz a 
vállalkozók ezen köre.

Szűcs György bíztató szavai után 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, a település 
polgármestere arról osztotta meg a 
gondolatait a megjelentekkel, hogy 
a helyi vállalkozók milyen szerepet 
játszottak a település fejlődésében.

kemma.hu

Ipartestületi sorozat 
kezdődött Dorogon
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A pálinkafőzés, illetve a pálinka 
történetével ismerkedhetnek 
meg a látogatók a visegrádi 
Rév utcában megnyílt 
pálinkamúzeumban, ahol akár 
a "zugfőzés" is kipróbálható, 
sőt, egyedi címke sajátkezű 
gyártására is van mód.

A háromszintes épületben kialakított 
turisztikai attrakcióhoz a tulajdonos-
működtető Akron Reklámügynökség 
Bt. közel 20 millió forintnyi vissza 
nem térítendő támogatást kapott 
az Új Széchenyi Terv keretén belül, s 
ugyanennyi pénzt tettek hozzá saját 
forrásból - mondta el Spáth Diána, az 
1994 óta működő mikrovállalkozás 
vezetője az MTI-nek.

A pálinkamúzeum évszakoktól füg-
getlenül egyedi "élménycsomaggal" 
gazdagítja a Visegrádra jelentős számban 
látogató hazai és külföldi turistákat 
- hangoztatta a reklámügynökség 
tulajdonosa, aki szerint a földszintből, 
pincéből és jégveremből álló 100 
négyzetméteres ingatlanban mindig is 
működött valamilyen üzlet.

A múzeumban elhelyezett monitorokon 
az érdeklődők végigkísérhetik a pá- 

linka lepárlásának folyamatát, meg- 
ismerkedhetnek a szeszes ital alap-
anyagaival, változataival (például a
gyógypálinkákkal), és a zugfőzés kulisz-
szatitkait is elleshetik. Az egyik tárlóban 
kiállított tárgyak tanúsága szerint sokan 
akár tejeskannát vagy permetezőt is 
használtak zugfőzőeszközként, de a tiltott 
munkafolyamat gyakran balesetekhez 
vezetett, mint ahogy az a jégveremben 
berendezett zugfőzőben is történik 
(az interaktív főzés gombnyomásra 
indul, és egy lepárláshoz használt kukta 
felrobbanásával zárul) - magyarázta 
Spáth Diána.

A turisztikai látványosság megte-
kintése során egy különleges 
szoftver segítségével egyedi címkét 
lehet készíteni, amely aztán akár a 
múzeumshopban vásárolt hétféle ízű, 
saját cefrézésű pálinka valamelyikének 
üvegére kerülhet.

További információ: 
www.zugfozdevisegrad.hu

Pálinkamúzeum nyílt 
Visegrádon

AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE ELŐTTI 
NAPOKBAN VÁSÁROZÓK, 
KÉZMŰVESEK, TÁNCOSOK ÉS 
ZENEKAROK VESZIK BIRTOKUKBA 
A RÖGBI PÁLYÁT. A ZENE ÉS TÁNC 
MELLETT A HAZAI BORÁSZAT 
KIEMELKEDŐBB PINCÉSZETEINEK 
SZÉLES BORVÁLASZTÉKÁVAL 
ISMERKEDHETÜNK, ESTÉNKÉNT 
PEDIG AZ ORSZÁG LEGHÍRESEBB 
KÖNNYŰZENEI PRODUKCIÓI 
SZÓRAKOZTATJÁK A TISZTELT 
NAGYÉRDEMŰT.
 
PÉNTEK
18.00 ZUP
21.00 KISCSILLAG
23.00 GUCA PARTYZANS BRASS 
BAND
 
SZOMBAT:
12.00 BIO-TECH USA ERŐEMELŐ 
BAJNOKSÁG
18.00 4 NON BLUE
21.00 BON-BON SUPER KONCERT
23.00 RETRO DISCO
 
VASÁRNAP
14.00 ZENÉS TÁNCBEMUTATÓK
18.00 FILIP GYURI BAND (AC/DC 
MŰSORA)
21.00 TANKCSAPDA
23.00 HOLY SHIT
 
HÉTFŐ
10.00 EGÉSZ NAPOS BORFESZTIVÁL
13.00 HAPPY BAND
15.00 ZOOMBA, KANGOO ÉS ROCK'N 
ROLL TÁNCBEMUTATÓ
16.00 FABÓK MANCSI BÁBOS 
GYEREK ÉS PAJZÁN
18.00 SZANDI
19.00 SOMLÓ TAMÁS ÉS A ZENEKAR
21.30 INDIRETTA
 
KEDD
10.00 EGÉSZ NAPOS BORFESZTIVÁL
14.00 ZENÉS PROGRAMOK
16.00 KERESZTES ÁRPÁD BORDALOK
17.00 ROCK'N ROLLER

www.fesztivalsziget.hu

2013.08.16-20.
SZENT ISTVÁN 
NAPI ZENEI 
FESZTIVÁL ÉS BOR 
NAPOK
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2,5 milliárd forintos 
építkezésbe kezd a 

Forest-Papír

Kék hírek

Hétfőn délután a tatabányai 
ipari park egyik üzemének külső 
szellőzője kapott lángra. Senki 
sem sérült meg a tűzben.

Stolczenberger Klára, a megyei 
katasztrófavédelm igazgatóság szóvivője 
a kemma.hu-nak elmondta: a tűzoltók 
már a helyszínen oltják a tüzet, az üzemet 
minden ott dolgozó elhagyta, személyi 
sérülés nem történt. A közelmúltban 
egy másik üzem is kigyulladt az ipari 
parkban, de szerencsére ott sem történt 
semmilyen személyi sérülés.

A tűzhöz Tatabányáról, Komáromból, 
Bajnáról és Nyergesújfaluról indultak 
tűzoltók, de szerencsére nem is volt 
szükség mindegyikükre, mert az előbb 
érkezők hamar megfékezték a lángokat.

Tűz a tatabányai 
ipari parkban

Egy házból fagyasztott húsokat, 
egy présházból szeszesitalt 
lopott a 33 éves tardosi férfi. 
Most vádat emelnek ellene.

Még február 23-án mászott be falubelije 
kerítésén a 33 éves tardosi T. Ferenc. 
A férfi az éléskamra ablakán át jutott 
be előbb mellékhelyiségbe, majd a 
fagyasztóládából magához vette az 
ott talált húsokat. Az elkövetőt a tatai 
rendőrök pár nappal a betörés után 
elfogták. Kihallgatása után szabadon 
engedték, ám nem kellett sok idő és a 
férfi újra rossz útra tért.

Egy hónappal később a tardosi 
önkormányzat vendégházába hatolt be, 
de mivel semmi értékeset nem talált, üres 
kézzel távozott. Utolsó bűncselekményét 
március 19-én követte el, amikor egy helyi 
présházba az ablakot betörve behatolt, 
és a pincéből szeszesitalt tulajdonított 
el. A rendőrök még aznap elfogták a 
férfit, ezúttal azonban őrizetbe is vették, 
a bíróság pedig előzetes letartóztatásba 

Vádemelési javaslat 
a tardosi betörő 
ügyében

helyezte.
A Tatai Rendőrkapitányság Bűnügyi 

Osztálya két rendbeli dolog elleni 
erőszakkal szabálysértési értékre 
elkövetett lopás vétség, valamint 
egy rendbeli dolog elleni erőszakkal 
szabálysértési értékre elkövetett 
lopás vétség kísérlet elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytatott 
eljárást T. Ferenc ellen. A büntetőeljárást 
a rendőrség 2013. július 26-án befejezte, 
és vádemelési javaslattal küldte meg a 
Tatai Járási Ügyészségnek.

Csoportosan elkövetett 
garázdaság bűntett 
elkövetésével gyanúsítja a 
Dorogi Rendőrkapitányság 
a 22 éves O. Sz-t és a 21 éves 
Sz. P-t. A két férfi szombat 
este bántalmazta ismerőseit 
Tokodaltárón.

A sértettek hazafelé tartottak. Mikor 
elhaladtak a kocsma mellett, észre 
vették őket a gyanúsítottak. Először csak 
szóváltás alakult ki közöttük és úgy tűnt, 
hogy a vita ennél tovább nem fajul.

Pár perccel később és néhány 
utcával arrébb azonban O. Sz. és Sz. P. 
beérték ismerőseiket, majd váratlanul 
bántalmazni kezdték őket. A két 
bántalmazott értesítette a rendőröket, akik 
otthonuk előtt elfogták a bántalmazókat. 
Gyanúsítotti kihallgatásukat követően 
ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett 
– csoportosan elkövetett garázdaság 
bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított eljárást a Dorogi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya.

A kocsma mellett 
találkoztak, majd 
összeverekedtek

Büntetőeljárás, majd vádemelési 
javaslat lett a rossz szomszédi 
viszony következménye 
Esztergomban.

Hangos szóváltás, majd dulakodás miatt 
szaladtak össze a lakók egy esztergomi 

Összeveszett a 
szomszédjával, majd 
meg is támadta

társasházban még november 24-
én este. Az egyik földszinti lakásban 
keveredett szóváltásba két férfi. Szó szót 
követett, majd a 26 éves H. P. nekiesett 
a szomszédjának. A támadó ezután 
távozott, nem sokkal később azonban 
rokonaival visszatért.

A négy férfi betörte a lakás ajtaját, és 
újra bántalmazta a férfit. Az elkövetőket a 
rendőrök másnap elfogták és előállították 
az Esztergomi Rendőrkapitányságra, ahol 
gyanúsítottként hallgatták ki őket. 
A 26 éves H. P., a 25 éves H. L., a 30 éves H. 
A. és a 30 éves H. L. ellen – szabadlábon 
hagyásuk mellett – csoportosan 
elkövetett magánlaksértés bűntett és 
csoportosan elkövetett garázdaság 
bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatott eljárást 
az Esztergomi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya. H. P. emellett súlyos 
testi sértés bűntett elkövetésével is 
meggyanúsították. A büntetőeljárást 
a rendőrség befejezte, és vádemelési 
javaslattal küldte meg az Esztergomi 
Járási Ügyészségnek.

Két embert is átvert egy kisbéri 
és egy nagyatádi férfi. Azt 
állították, hogy nagyon jó 
árfolyamon tudják váltani az 
eurót.

Több millió forintot csalt ki egy sértettől a 
30 éves nagyatádi Ny. Z. és a 36 éves kisbéri 
H. J. még július 8-án. Azt ígérték, hogy 
a forintot kedvező árfolyamon tudják 
euróra váltani. Az üzlet komolyságát 
színlelve a gyanúsítottak írtak egy átadás-
átvételi szerződést, amelyet a sértettel is 
aláírattak, a pénzt azonban azóta sem 
adták vissza se forintban, se euróban. 
A sikeren felbuzdulva H. J. július 26-án 
újabb „áldozatot” keresett magának. 
A korábbi trükköt felhasználva ismét 
sikerült neki egy jelentősebb összeget 
kicsalnia egy másik sértettől.

A két férfit még aznap elfogták a 
kisbéri nyomozók, majd előállításukat 
követően gyanúsítottként hallgatták 
ki őket. Ellenük – őrizetbe vételük 
mellett - jelentős kárt okozó csalás 
bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított eljárást a 
Kisbéri Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya és kezdeményezte előzetes 
letartóztatásukat.

Milliókat csaltak ki 
áldozatuktól
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Idén szeptembertől kell a 
kereskedőknek pénztárgépeiket 
átállítani az új rendszerre és 
bekötni őket a NAV-hoz. A hátidő 
többször módosult, a kételyek 
azonban nem csökkennek az új 
gépek beszerzése és rendszerbe 
állítása körül.

Egy-egy gép cseréje mintegy 170 
ezer forint plusz költséget jelent a 
kereskedőnek, amely igen súlyos terhet 
jelent a kisvállalkozások számára. Igaz, 
ehhez lehet 50 ezer forint támogatás 
igényelni, amennyiben kevesebb, mint 
öt pénztárgéppel rendelkezik az adott 
vállalkozás, de arról már nem szól a fáma, 
hogy az Áfát melyik összeg után kell 
megfizetni.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy csak 
az a vállalkozás kaphat regisztrációs 
számot az adóhivatalnál, amelyiknek 
nincsen adótartozása. Figyelembe véve 
ezen vállalkozások jelenlegi helyzetét, 
nehéz elképzelni, hogy a „nullás” cégek 
száma alacsony lenne. Kereskedők 
panaszkodnak arról, hogy a hivatalos 
szervek, illetve a Kamara nem ad meg 
minden tájékoztatást, többségük a 
médiából értesült az átállásról és annak 
tartalmáról. 

Az elmúlt hetekben – a dohánytermékek 
árusításának megszűnését követően – a 
kis élelmiszerboltok napi forgalma akár 
30 százalékkal is visszaesett a térségben. 
Ezen vállalkozásoknak egy ilyen csökkenő 
bevétel mellett kell kigazdálkodnia az 
előírt beruházást.

Az új gépek előreláthatólag csak 
augusztustól lesznek kaphatóak, így 
alig egy hónap marad majd ezen gépek 
szállítására és üzembe-helyezésére. 
A határidő esetleges módosításáról 
egyelőre nincs szó.

A NAV célja az új rendszerrel, hogy 
jobban kiszűrhesse az adó-elkerülő 
vállalkozásokat. a forgalmak elemzésével 
és az azonos típusú egységek 
összehasonlításával, ezáltal kiszűrhető 
elvileg a gyanúsan nagy, vagy kicsi 
forgalom.

Hasonló rendszert vezettek be tavaly 
Bulgáriában, ahol adózás szempontjából 
sikeresnek mondható az átállás, tekintve, 
hogy mintegy 600 milliárd forint értékű 
levával sikerült növelni az Áfa alapot az új 

rendszernek köszönhetően.

A hazai tapasztalatokról majd csak a jövő 
évben lesz érdemes beszélni, de az már 
előre látható, hogy a legkisebbeknek 

komoly terhet jelent majd a pénztárgépek 
cseréje, miközben a kiskereskedelmi 
forgalom évek óta nem mutat bővülést, 
sőt csökken.

Már csak egy hónap maradt

A hagyományos pénztárgépek 
cseréje összesen több mint 40 
milliárd forintba kerülhet a 
kereskedőknek. Az Országos 
Kereskedelmi Szövetség szerint 
az engedélyt megszerző 
pénztárgép-forgalmazók 
várhatóan csak később 
kezdenek versenyezni az 
áraikkal, és ezt érdemes kivárni.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség 
(OKSZ) szerint az új, adóhatósághoz 
beköthető pénztárgépek megren-
delésével még célszerű várni néhány 
hetet. Hiába rendel ugyanis egy 
szolgáltató pénztárgépet, úgysem 
kapja meg rövid időn belül.

A Magyar Kereskedelmi és 
Engedélyezési Hivatal eddig csupán 
három pénztárgéptípus forgalmazását 
engedélyezte. A következő időszakban 
engedélyt kapó pénztárgép-forgal-
mazók érdeke viszont az lesz, hogy 
árversennyel mérsékeljék a későbbi 
engedélyezés hátrányait - írja az MTI.

Mindhárom engedéllyel már 
rendelkező típus ára 170 ezer forint 
körüli lesz. Az OKSZ szerint - 250 ezer 
hagyományos pénztárgép cseréjéből 

kiindulva - ez azt jelenti, hogy áfa 
nélkül összesen több mint 40 milliárd 
forint lehet a kereskedőknél megjelenő 
költség. Ehhez jön még a beüzemelés, 
ami legalább 10-15 ezer forint lehet 
gépenként.

A szolgáltatók korábban arra 
számítottak, hogy az új pénztárgépek 
ára 130-150 ezer forint körül lesz. A 
legkisebb vállalkozások számára ez is 
megfizethetetlen összegnek számít 
- hívja fel a figyelmet a kereskedelmi 
szövetség. Hozzáteszi azt is: az 500 millió 
forint éves árbevétel alatti vállalkozások 
legfeljebb öt pénztárgép cseréjéhez 
gépenként 50 ezer forint támogatást 
kaphatnak.

Az engedélyezett pénztárgépeket 
forgalmazók már gyűjtik a meg-
rendeléseket. A visszaigazolásokból 
arra lehet következtetni, hogy a gyártás 
fokozatos felfutása csak augusztusban 
várható.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a 
pénztárgép üzembe helyezéséhez 
szükséges azonosító igénylését, 
valamint a támogatás igénylését is 
mindenképpen célszerű mielőbb 
elindítani az adóhatóságnál. Célszerű 
a jelenlegi árból alkudni, ami úgy a 
legkönnyebb, ha többen összeállnak, 
és nagyobb számban rendelnek 
pénztárgépet.                                         origo

Hiába rendel pénztárgépet, úgysem 
kapja meg
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Múlt héten külföldön nyaraltam, ami egy az 
igazi klasszikus, elvágva minden magyar nyelvű 
hírektől nyaralás volt, így mikor hazajöttem, a 
legkézenfekvőbb kérdést tettem fel: Na, és mi 
történt a héten amíg nem voltam itthon???

Erre a következőt válaszokat kaptam:
1. Orbán lányait szendvicsben táncoltatták
2. Bajnai nem szállt le a buszról

Sajnos nem lett megörökítve az a csodálatos WTF?!, amibe 
eltorzult az arcom... hát mégis milyen ország milyen 
nyomorúságos nyári uborkaszezonának legszánalmasabb 
történéseinek a legalja ez? Aztán gyorsan bedolgoztam 
a kimaradást, és ez az ország valóban a nihilbe tart, hogy 
csak ennyit tudott felmutatni július 13. és július 19. között. A 
szendvicset, meg a buszt.

Aztán megnéztem az ATV kisfilmjét az Emberről, Aki Nem Szállt 
Le A Buszról. Én úgy tudtam, hogy az ATV segíteni kívánja 
Bajnai kampányát. Ha ez a céljuk, akkor miért égetik ezt a 
szerencsétlen balfaszt az ilyen filmekkel? 

Bajnai az őszi nagy kampány előtt elment főpróbát tartani 
Felcsútra, aminél magasabb labda vidéken nem nagyon 
létezik, erre olyan nyomorúságos teljesítményt nyújtott, hogy 
a kampányfőnöke helyében én 
a, vagy azonnal lemondanék 
b, vagy sürgősen egy új jelöltet keresnék. 

Bajnai lehetséges, hogy remekül tud irányítani egy kormányt, 
de uramisten, ez az ember sótlanabb, mint a legutolsó 
kommunista hivatalnok az átkosban. Amikor megszólal (02:26 
- a videó linkje: http://www.youtube.com/watch?v=03uQJIGLdvk
&feature=youtu.be), azonnal le akarnak ragadni a szemeim, és 
legszívesebben hosszában vágnám fel az ütőeret a karomon. 
Amikor tavaly október 23-án Bajnai először lépett fel a színpadra 
a szerény szónoki képességei teljes tárházával, azt hittem, ez 
csak a pre-alfa verzió, a kampánycsapat, a coach-ok a kezükbe 
veszik és pár hónap alatt megtanítják, hogyan kell beszélni, 
szónokolni, kampányolni. De nem, ez az ember valóban ennyit 
tud. 

A teljes ötlettelenség, a váratlan húzások teljes 
hiánya, unalmas, százszor ellőtt frázisok. Azt 
hitték, hogy majd nem kell kampányolni? 
Hogy majd elég lesz Bajnai neve a szavazatokhoz? 
Ha ilyen teljesítményt nyújtott Felcsúton, akkor 
mi lesz, ha Debrecenbe, Hódmezővásárhelyre, 
Győrbe kell menni kampányolni? 

És mivel az olló a Fidesz valamint az MSZP és Együtt-PM között 
nemhogy kezdeni összezárulni, hanem éppen ellenkezőleg, 
nyílik szét, lassan el kellene gondolkozniuk, hogy mi lesz ennek 

a tendenciának a vége. Lehet minden nap sajtótájékoztatót 
tartani, hogy "Együtt leváltjuk az Orbán-rezsimet", de a jelen 
pillanatban a korrekt szlogen úgy hangzik, hogy "Talán együtt 
sikerül megakadályozni, hogy Orbán Viktor újra kétharmaddal 
nyerjen". És még ehhez is baromi sokat kell dolgozni.  De egy 
ennyire sótlan, béna, beszari alakkal, mint Bajnai ez kurvára 
nem fog menni. (Külön vicces, hogy a PM-es fiúk erre az alakra 
csatlakoztak rá.)

vastagbor.blog.hu / fotó: videó

Az Ember, Aki Nem Szállt Le A Buszról, De 
Miniszterelnök Szeretne Lenni
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A Bálványosi Nyári Szabadegyetemen tartott 
beszédében Orbán Viktor ismét bebizonyította, 
hogy képtelen változtatni a populista retorikán, és 
kiállt az unortodox gazdaságpolitika és az unióval 
szembeni kirohanások mellett. 

Két évvel ezelőtt a miniszterelnök arról beszélt, hogy véget 
ért a nyugati jóléti társadalom (véleményünk szerint ezen 
nyugaton csak mosolyognak, és köszönik, jól megvannak, 
még az adósságválság ellenére is), most pedig arról, hogy a 
válságkezelést nemzeti szinten kell megoldani, mert az unió, 
és annak intézményei képtelenek választ adni az új kihívásokra. 
Nyilvánvaló: kell egyfajta nemzeti válságkezelés is, azonban az 
orbáni retorikából nagyon úgy tűnik, hogy számára az lenne 
az optimális, ha kis csónak módjára hánykódnánk a viharos 
óceánon, márpedig jól tudjuk, hogy ennél optimálisabb, 
ha sikerül felkapaszkodnunk egy nagyobb hajó fedélzetére 
– áttételesen az unióéra. Mert bár az unió tényleg erősen 
bürokratikus vízfej, a fejlesztési és beruházási pénzeket 
mégiscsak ő adja, és az eszmerendszere jó húsz évvel megelőzi 
a '89 előtti gondolatokhoz kapcsolható Fidesz nézetvilágát. 
Nem beszélve a demokráciához fűződő viszonyról. Na de 
nézzük meg, miket mondott a miniszterelnök:

Orbán Viktor ennek okát abban látja, hogy számos „pénzszivattyú" 
sújtotta Magyarországot. Erre példaként említette a bankok 
profitját, a mesterségesen magasan tartott alapkamatot, a 
monopol-pozíciókból származó profitot és a devizahitelek 
konstrukcióját.

Az alapkamatot az Orbán Viktor által kinevezett Járai Zsigmond 
és Monetáris Tanácsa tartotta mesterségesen magasan, 
úgy, hogy igazán magába nézhetne a miniszterelnök, amikor 
ilyen kijelentést tesz. A profit pedig a kapitalizmus velejárója. 
Függetlenül attól, hogy monopol-, vagy versenypozícióban van 
egy cég, az elsődleges szempont mindig a profit maximalizálása. 

A devizahitel konstrukciót 2001-ben engedélyezték. Ki is volt 
akkor a miniszterelnök?

A nemzeti gazdaságpolitika keretét az új alkotmány biztosítja, 
amely nem liberális, hanem nemzeti alaptörvény, és egyensúlyban 
tartja a jogokat és kötelezettségeket – magyarázta.

Ez a mondat teljesen értelmezhetetlen. A mindenkori 
gazdaságpolitikának semmi köze az alkotmányhoz, azt 
a gazdasági keretek és körülmények, valamint a mindenkori 
kormányok határozzák meg. A fiskális politikát – az alkotmánytól 
függetlenül – joga van meghatározni bármelyik kormánynak, 
szem előtt tartva, hogy vannak bizonyos szabályok és piaci 
körülmények. 

Ennél is nehezebb értelmezni, hogy az alaptörvény 
nem liberális, hanem nemzeti. Egy rendes alkotmány 
pártpolitikától semleges, nem tükröz semmilyen nézetet, 
hanem az alapvető jogokat biztosítja az ország lakóinak, 
valamint meghatároz néhány keretet. De ennél nem több. 

„Vissza fogjuk fizetni az IMF-nek az összes pénzt, és így tisztán 
állunk az Úr színe előtt" – fogalmazott.

Totálisan populista mondat. Mintha az IMF-hitel valamilyen 
ördögtől való dolog lenne. Az előtörlesztés egyszerű 
kampányfogás, nem több. Csak sajnos kicsit drága, mert az 
IMF-hitel lényegesen alacsonyabb kamatú, mint a piaci.

A miniszterelnök a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen azt is 
kifejtette, hogy az OTP mellé szervezné a takarékszövetkezeti 
rendszert, és így túllépné az ötven százalékos tulajdonosi arányt.  
„A nemzetközi versenyképességhez szükséges nagy magyar cégek 
hálózata is lassan megépül", tette hozzá a kormányfő, megemlítve 
többek között a MOL-t, a Trigránitot, a Richtert, sőt, a Közgépet is.

Állami bankrendszer, állam által erősen támogatott cégek 
(az OTP, MOL, Trigránit, Richer nem ide sorolható, viszont 
a Közgép, amely állami megrendelésekből él, igen), 
ismerősek valahonnan? Igen, abból a rendszerből, amelynek 
megbuktatásában komoly szerepe volt Orbán Viktornak is. 
Most mégis egy ehhez hasonló rendszer kidolgozásában 
vállal vezető szerepet. Az ilyen szintű államosítás, és a piaci 
folyamatok ellen való kirohanás egy normális kapitalista 
rendszerben elképzelhetetlen lenne. 

A kormányfő hangsúlyozta: a magyar gazdasági nem-
zetstratégiának szerves része az az identitásőrző nemzetpolitika, 
amely segít abban, hogy szülőföldjükön boldogulhassanak a 
magyarok, hogy az óvodától az egyetemig magyar nyelven 
tanulhassanak, és hogy ezek az intézmények kötődjenek az 
anyaországhoz.

Populizmus ez is. A miniszterelnöknek pont azt kellene 
hangsúlyoznia, hogy a magyarok minél több nyelvet 
sajátítsanak el, és ha tehetik, akkor angol és német nyelven 
is tanuljanak az egyetemeken, hiszen az idegen nyelv 
ismerete elengedhetetlen feltétele a boldogulásnak. 

A fiatalokat a megélhetés érdekli. Talán nem véletlen, hogy 
hiába ez a nagy nemzetpolitika, mégis egyre többen 
mennek külföldre tanulni, vagy dolgozni. 

egyenlito.blog.hu / fotó: MTI

Orbán képtelen változni
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A jelenlegi vezető többször is deklarálta, hogy céljuk a 
középosztály megerősítése, helyzetbe hozása. (Mondjuk én 
azt hittem az egész ország az ő felelősségük.) Hurrá, már ha 
éppen mi is e célcsoport tagjának gondoljuk magunkat. Ha 
Ön a középosztály tagjának érzi magát, tegye fel az empátiát 
támogató szemüvegét. Ha Ön nem érzi magát középosztály 
várományosnak se, akkor azt az okulárt vegye elő, amivel 
élesen lát.
- Régi vicc, hogy a főnök elégedett a beosztott fizetésével, a 
beosztott meg elégedett a főnök fizetésével, ezért a cégnél 
nincsenek bér viták -.
Jelenlegi kormányunk szeme előtt is valami ilyenféle 
ideális állapot előidézése lebeghetett az egy kulcsos SZJA 
bevezetésekor. No meg az, hogy mindenki fizessen adót, 
és ha ez még ráadásul egységes is, akkor ez biztos a világ 
legigazságosabb dolga lehet.

A kormányváltás idején (2010. év) Mo-n kb. 800.000 személy 
kapott minimálbért, ami akkor bruttó 78.000 Ft volt. Ebből a 
munkavállaló 68.000 Ft-ot kapott kézhez, magyarul ennyi 
volt a keresete. De akkor még ez a jövedelem kategória SZJA 
mentes volt.
2013-ra a minimálbéresek 800 ezres tábora nagyjából maradt, 
ám a „roppant igazságos és körültekintő, valamint gondoskodó 
állam” a bruttó minimálbért 98.000 Ft-ra emelte. De ebből a 
dolgozó csak 64.200 Ft-ot kap kézhez, ami annak köszönhető, 
hogy minden bér az egykulcsos személyi jövedelemadó hatálya 
alá került.  

Hogy teljesen világos legyen, ha valaki az elmúlt 3 év során 
folyamatosan minimálbér besorolásban volt, akkor 3 év alatt 
ugyanazért a munkáért 4 ezer forinttal csökkent a keresménye, 
és ennek a csökkent fizetésnek a vásárló értéke még tovább 
csökkent a három év alatt bekövetkező infláció miatt, mintegy 
12%-al. (Hát, ennyit a reálbér értékállóságáról.)

Érdemes megjegyezni, hogy a KSH 2011-es létminimum 
számítása szerint Magyarországon a létminimum 85.000 Ft volt. 
Egy kérdés mindenképpen adódik! Milyen elgondolás vezérli 
a döntéshozókat akkor, amikor a munkavállalók mindazon 
részét, aki nem rendelkezik havi 130.000 Ft bruttó (ennek a 
nettója 85.100 Ft) fizetéssel, azt a létminimum alatti sorban 
tarja? Márpedig a munkavállalók több mint az egyharmada ide 
sorolható.  

És most egy kicsit arról, mit jelent mindez a munkáltató számára. 
Annyit mindenképpen, hogy a bérköltségei jelentősen nőttek. 
A bruttó 78 ezer Ft, 98 ezer Ft-ra történő emelése miatt egyszer 
20.000 Ft, - és a 20 ezer forint többlet után fizetendő plusz 5.700 
Ft-nyi (28.5%-os mértékű) járulékkötelezettség miatt. 
Röviden, a munkaadónak ugyanazért a munkáért 25.700-, 
Ft - al lett több a kiadása, s ezért a dolgozója garantáltan 4 
ezer forinttal kevesebbet kap kézhez. 

Talán nem túlzunk akkor, ha kijelentjük, ez az adótechnika 
nemcsak igazságtalan, hanem embertelen is, úgy a 
munkavállaló, mint a munkáltató számára. 
Fenti számolgatáshoz még két dolgot érdemes megjegyezni. A 
munkaadó költsége nőtt 25.700 forinttal, miközben semmilyen 

plusz termelési bevétele nem keletkezett. Viszont az állam 
bevétele fejenként és havonta 49.700 Ft-al több lett a bruttó 
minimálbér megemelése miatt. Ha most valakinek ez az összeg 
hasonlónak tűnik a közmunkások nettó 49.125 Ft-jához, akkor 
ez lehet, nem a véletlen műve. 
De egy dolgot ne feledjünk, havi szinten csak mintegy 120-140 
ezer ember végezhet közmunkát, a minimálbéresek meg 800 
ezren vannak minden hónapban!

A fentiekből láthatjuk, hogy az egykulcsos SZJA jótékony 
hatása hogyan járult hozzá az átlag alatt keresők - vagyis a 
többség - reálbérének csökkenéséhez.

Kicsit nézzük meg, hogy az egykulcsos adó mit jelent a 
közmunkások vonatkozásában.
A közmunka lehetőségek döntő többségben egy embert az 
adott évben 1-3 hónap időtartamra érintenek. Joggal merül föl 
a kérdés, hogy az év többi hónapjában ezeknek az embereknek 
milyen a munka világába való visszavezetési stratégiák állnak 
fenn lehetőségként. A válasz rövid: semmilyen.
Ismét egy kis számolgatás. Egy közmunkásra az állam 125.000.- 
Ft-ot ad annak az önkormányzatnak, akinek a pályázatát 
elfogadják. Ebből az összegből 75.000 Ft a 8 órás közmunkás 
bruttó bére, amiből ő nettó 49.125 Ft-ot kap kézhez. (Ha 
nincs olyan szerencséje, hogy 8 órában alkalmazzák, akkor 
természetesen arányosan kevesebbet kap, de garantáltan az egész 
napja elment, és a munkába járásának a költsége ugyanannyi, 
mintha teljes műszakban dolgozhatott volna. Ja, a részmunkának 
is vannak hátulütői.) Vagyis az állam ugyan 125 ezer forint 
kiadást mutat ki, amit „munkára nevelésre” fordított, de 
valójában még 50 ezer forintot sem költ a közmunkásra, 
mert adóban visszakap 25 ezret és 50 ezret meg magára költ – 
mint önkormányzat – munkaszervezés címén.

A számtanóra végén már csak egy kis matek…
Ha eljátszunk a gondolattal, hogy egy-egy minimálbéres 
kitermeli egy közmunkás nettó bérét, akkor ez azt jelenti, 
hogy feleannyi közmunkást lehetne alkalmazni egész évben, 
mint ahány minimálbéres van. Vagyis kb. 400 ezer közmunkás 
kereshetne pénzt 12 hónapon át. Szemben a 2013-ra tervezett 
140-180.000 fővel, akik mindössze 1-3 hónapig részesülhetnek 
a közmunkaviszony „áldásaiból”.

Persze adódik egy kérdés, ha közpénzen dolgoztatunk 
valóságos értéket nem termelő polgárokat, akkor az, - nem 
az „átkosban” jellemző gyárkapun belüli munkanélküliség 
újraéledését jelenti-e? Válasz: de igen.

Sajnos a levonható tanulság nem más, minthogy egy 
igazságtalan adórendszer bevételeiből ugyan lehetne 
támogatni egy értelmetlen –viszont tömegeket érintő - 
közfoglalkoztatást, de még ez sem valósul meg!
Illetve ha pontosan akarunk fogalmazni, nem mindenhol 
valósul meg. Az év elején több cikk is foglalkozott a hírrel 
,hogy  Hódmezővásárhely önkormányzata 1.000 fő közmunkás 
keretet kapott, Szeged város pedig 150-et. Ha a számszerűség 
magyarázatát keressük, akkor nincs könnyű dolgunk, hiszen 
Szeged pont négyszer akkora, mint Hódmezővásárhely. 
Ha a számarányok nem adnak magyarázatot, vegyünk le a 
könyvespolcról egy kis-növényhatározót. Ahá! Narancs és 
szegfű, vagyis biológiai a magyarázat. Lehet, - ez volna az állami 
szintű biogazdálkodás?

Gondolatait megosztotta Önnel:
Donkihote’14

Mi köze lehet az egykulcsos adónak a létminimumhoz?
Mi emberek a kormány működését az 
életminőségünkön keresztül tudjuk a 
legközvetlenebbül megítélni. Vagyis a saját 
jövedelemszerzési eredményünk egy kicsit a 
mindenkori állam fokmérője is.
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A nyár legforróbb hétvégéjén vagyunk túl, így 
még a legelvetemültebb városlakók is különböző 
menekülési útvonalakon gondolkodva keltek útra. 
Hová mentek a családdal, hogyan szöktek meg 
a felhólyagosodott aszfaltú utcák és a még este 
tízkor is meleget izzadó falak elől? Mit tettek ha 
mindezt jelentősebb kiadás nélkül szerették volna 
megúszni? Feldobták a sátrat és irány a vízpart!

Mit tegyünk, ha visszatér a kánikula?
Talán tíz éve kempingeztünk utoljára valamelyik fesztiválon? 
Jobb, ha leporoljuk az emlékekkel együtt a régi sátrat, vagy 
kérjünk kölcsön egyet a szomszédtól, de akár be is szerezhetünk 
egy újat. 
Egy éves kortól ugyanis már nyugodtan lehet szoktatni a 
gyerekeket a vadromantikához. Kicsit más lesz mint egy 
szobában, naplemente után előkerül a zseblámpa, a folyóvízért 
gyalogolni kell, de ahogy kilépünk az ágyból már vissza is 
köszön a természet.

Hova menjünk?
A helyszín végül is mindegy: legyen a tó vize huzamosabb 
pancsolásra alkalmas, és legyen egy zöld placc, ahol felverhetjük 
éjszakai szállásunkat. Találomra három helyszínt, két balatonit 
és egy velencei tavit választottunk ki, ahol a hétvégére 
beharangozott trópusi meleg elől rejtőzködve vízbe dughatjuk 
a fejünket. Az alábbi kempingek mind vízpartiak, így egyrészt 
megspóroljuk a strandbelépőt, másrészt szinte karnyújtásnyira 
a sátor. Elég csak törölközővel és gumicsónakkal felszerelkezve 
lecsattogni a vízhez, ha elálmosodnának vagy megéheznének 
a srácok, percek alatt visszaérünk a szállásra.
A magyar tenger északi partját azok célozzák meg, akik a 
fürdőzés mellett szívesen sétálgatnának a vízparttól hirtelen 
felfutó Balaton-felvidék túraútvonalain is. Jó választás 
lehet például Balatonalmádi. A lassan mélyülő déli part 
kisgyerekeseknek ideális. Ha még nem ismerjük, érdemes 
felfedezni Balatonszemes környékét. Akik pedig utazás helyett 
inkább nyakig vízbe merülve töltenék az időt, célozzák meg a 
Velencei-tavat.

De mennyibe is fog ez kerülni?
Mehetünk autóval vagy vonattal, mindkettőnek megvannak 
az előnyei és a hátrányai, s négy fővel számolva mindkét opció 
nagyjából ugyanannyiba kerül. Ha igénybe vesszük a családi 
kedvezményt és mondjuk a kisebbik gyerek még nincs 6 éves, 
akkor a főváros-Almádi viszonylatban oda-vissza 8080 forintért 
utazhat a család. Szemesig ez egy kicsit drágább, de így is kijön 
egy tízesből (9280 Ft). Mivel azonban a déli parton olcsóbb a 
kemping, cakk und pakk 15 ezerbe belefér a balatoni kirándulás. 
Enni meg otthon is eszünk, s ha még az ebédre megtámadunk 
egy sült hekket koviubival, délelőtt meg egy lángost tejföllel, 
így is megáll egy húszasból a budget hétvége. Ugyanez a közeli 
Velencei tónál egy tízesből is fedezhető.

Mit pakoljunk?
Sokaknál alapértelmezett az autó, de a kalandvágyóbbak 
szálljanak vonatra, így már a pályaudvaron megkezdődik 
a nyaralás. Ha úgy gondoljuk, kocsi nélkül nem bírjuk el 

a felszerelést, akkor biztosan túlkészültük magunkat. Ne 
maradjon otthon a sátor, amit indulás előtt állítsunk fel és 
ellenőrizzük, megvan-e hozzá minden: merevítők, cövekek, 
kötelek. Kalapács nem kell, megteszi egy kő is vagy ha nagyon 
kemény a talaj majd kérünk kölcsön valakitől. Kell matrac, ami 
lehet olcsó polifoam, önfelfújódó derékalj esetleg a pumpálós 
klasszikus, hálózsák, egy rend váltóruha, fürdőruha, törölköző, 
meg minden amivel egyébként is készülnénk a vízpartra. Jól 
jön egy lámpa és a tábori konyha se maradjon otthon.

Hogyan aludjunk?
A sátor felállításánál, legyen akár bonyolult szerkezetű akár 
feldobásra kinyíló, érdemes pár triviális szabályt szem előtt 
tartani. Először is figyelmesen válasszuk ki a terepet. Kerüljük 
a lejtős részeket. Nem jó érzés hajnali négykor annak egyik 
sarkába gurulva, szánkban a gyerek lábával ébredni. Legyen 
terünk, sötétben hazaérve ne keljen a szomszédok köteleiben 
botladoznunk és reggel ne a sátra előtt guggoló kövér bácsi 
kőművesdekoltázsa fogadjon. Telepedjünk fa közelébe, de ne 
közvetlenül alá. Árnyékot még adjon, de a fentről hulló levelek 
ne keltsenek fura zajokat az éjjel.
Éjszakai szállásunk legyen kicsivel nagyobb, mint ahogy 
kényelmesnek gondolnánk. Ha elkezdene éjjel szakadni az eső, 
férjenek be mellénk a csomagok is, és ne az általában csupasz 
aljú előtérben szívják magukba a becsapó vizet. Ha a gyerekek 
nagyobbak, adjunk nekik egy zseblámpát, és költözzenek külön 
sátorba. Ugyan ez kicsit megdobja a költségeket és cipelni is kell 
az extra cuccot, de nagyon jól fogják érezni magukat, nekünk 
meg lesz egy kényelmesebb éjszakánk. Ha ezek után úgy 
határozunk, mégsem viszünk sátrat, akkor sem kell lemondani 
a ránk váró élményekről. A legtöbb kempingben tábori ággyal 
és takaróval felszerelt, bérelhető telepített sátrak várnak.

Mit főzzünk, mit együnk?
Támadjuk meg a kemping konyháját vagy guggoljunk a sátor 
előtt felállított kis gázfőző fölött és dobjunk össze valamit. De 
semmiképpen ne konzervet melegítsünk. Nyár van, rengeteg 
a friss zöldség, pillanatok alatt összeüthetünk egy lecsót vagy 
tejszínnel nyakon borított zöldséges, szalonnás/sonkás tésztát. 
A fürdőzés után a társaság úgyis éhesebb lesz, mint válogatós 
Az útra csomagolt szendvicseken kívül ha lehet, semmit ne 
vigyünk itthonról. 
Némely kemping tűzrakó helyet is biztosít. Este nyársalhatunk, 
de ha nem akarunk maszatolni, akkor is érdemes néhány 
alufóliába csomagolt krumplit vagy almát a parázsba temetni. 
Ahogy kialszik a tűz, lassan a gyerekek is elszenderednek. 
Kaparjuk ki a csemegéket és tálaljuk a másnapi reggeli mellé. 
Egyszerű elemekből áll a tábori konyha itt a lista: kis gázfőző, 
családi lábos, meleg tűrő műanyag mélytányérok, evőeszközök 
négy főre valamint két kés. 
Ha ez a rövid hétvége nem is a kalandok kalandja, 
megalapozhatjuk vele a jövőbeni hosszabb  kempingezéseket. 
Sok pénzből utazni nem kihívás, minimális büdzséből 
gazdálkodni azonban nemcsak kalandos, hanem némi 
tervezést is igényel. Nézzük, mennyiből lehet alsó hangon 
kihozni egy négy fős család hétvégéjét a fent említett vízparti 
kempingben szombat reggeltől vasárnap estig. Ha a végletekig 
lecsupaszítjuk a költségeket, a következőkkel kell számolnunk: 
utazás, szállás, étkezés. Innen lehet tovább nyújtózkodni: 
vízparti csemegék, italok és minden, aminek nem tudunk 
ellenállni.

sge

Kánikula
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Kié a felelősség?
A múlt héten sétáltam a Vasas utcában, 
ahol is az egyik ház előtt a járda fel volt 
púposodva, én pedig megbotlottam benne, 
nem szégyenlem, öreg vagyok, elestem. 
Nem tört el semmim, csak megütöttem 
magam.

Megkérdeztem azért a tulajdonost, miért 
nem javítja ki a járdá? 

Azt mutatta, hogy a járda mellett lévő 
nyárfa gyökere nyomja fel a járda, sőt még 
az udvara betonját is, de nem tud vele mit 
csinálni.

Ő ugyan kérte a várost, hogy hadd 
távolítsák el onnan a fát, mert már tönkre 
tette a járdát, az autó bejárót, sőt már 
a kaput is csak úgy tudja kinyitni, hogy 
felemeli, de nemleges választ kapott.

A fa lombja már belelóg az elektromos 
vezetékbe, és nem értek a fákhoz, de én a 
tulajdonos helyében még attól is tartanék, 
hogy rádől a házra.

Ha például én szerencsétlenebbül esek, 
vagy tényleg történik a fa, valamint a járda 
hibája miatt valami komolyabb baleset, 
akkor kié a felelősség?

Mikor tudunk végre a Táti úton 
közlekedni?
Ma reggel elbicikliztem a Táti úti szakadék 
irányába, hogy megnézzem, van-e már út 
a gödör helyén? Megállapítottam, hogy 
nincs.

Arra kérném Önöket, hogy ha tudnak, 
járjanak már utánna, vajon mikor lesz 
már befoltozva a másfél hónapja ott lévő 
gödör, és mi lehet az oka annak, hogy még 
nincs kész?

Mint azt már az újságban is olvastam, van 
egy pár kátyu a városban, de ez talán nem 
az. 

Ezt nem lehetne megcsinálni a parkolásból 
befolyó pénzekből?

(Megkerestük a Vízműveket a kérdéssel 
kapcsolatban, azonban lapzártánkig 
nem érkezett válasz.  - CIVILHETES)

Kié a felelősség?
Egy dorogi olvasónk trafikos történetét 
osztjuk meg az alábbiakban.

“Tisztelt Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség!

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a 
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit 
Zrt. honlapján található (nemzetidohany.
hu) ügyfélszolgálati telefonszámán 
(hétköznap 9-15 óráig) senki nem volt 
elérhető többszöri próbálkozásra sem, 
csak üzenetrögzítésre volt lehetőség. Így 
egy Nemzeti Dohányboltra nem tudtam 
panaszt tenni.

Ezúton Önöknél szeretnék panaszt tenni a 
Dorog városban található Köztársaság út 

118. szám alatt lévő Nemzeti Dohányboltra. 
A kiírt információk szerint minden nap 
05:00-23:00-ig vállalják a nyitva tartást. 
Ellenben, többször is felkerestem a 
dohányboltot 21 óra magasságában és 
meglepődve láttam. hogy az üzlet már 
nem volt nyitva ebben az időben.

Kérem az általam megjelölt Nemzeti 
Dohánybolt nyitva tartási idejének 
felülvizsgálatát.
Köszönöm!

Üdvözlettel:”

2013. július 22-én megérkezett a Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének 
válaszleve:

Olvasói levél



“Ha visszakapom a régi Ladámat, a határnál 
megcsípem őket!
Nyugalom doktor, nyugalom! Spóroljon a napi 
díjjal!”

A nyaralás itthon sokak számára a Balatont jelenti - strandolást, 
sült hekket, főtt kukoricát, régebben a SZOT-üdülőket, ma 
már különféle fesztiválokat. Egész más foglalatosságokkal, 
de a magyar tenger mellett töltötte ideje legnagyobb részét 
egy legendás nyomozó, Ötvös Csöpi is, akivel hét bunyós 
vígjátékban találkozhattunk.

A Bujtor István alkotta-alakítot-
ta Ötvös Csöpi 1980-ban, A 
Pogány Madonná-val indult 
hódító útjára, bár akkoriban 
senki nem tett volna nagy 
tétet a sikerére. A krimivígjáték 
műfaja eleve lehetetlennek 
tűnt a (magyar) kortársak 
számára, főleg látványos 
verekedésekkel megspékelve. 
Ugyanabban az évben készült 
egyébként a Kojak Budapesten 
is, ami szintén kevert műfajú 
alkotás, de nincs benne annyi 
bunyó - az Ötvös Csöpihez 
hasonló módszerekkel dolgozó 

Linda csak három évvel később jelentkezett a képernyőn.

A Pogány Madonna végül persze sikeres lett, így az addig inkább 
Sándor Mátyásként vagy A dunai hajós egyik figurájaként 
ismert Bujtor egy (pofon)csapásra előlépett a magyar Bud 
Spencerré. A színész nem csak küllemében hasonlított az olasz 
sztárra, de már az Ötvös Csöpi-filmek előtt is ő adta annak 
magyar hangját, sőt egy személyes találkozás során állítólag 
maga Bud Spencer javasolta neki, hogy készítsen saját filmeket.

Bujtor saját művei azért is jók, mert azon túl, hogy egyensúlyban 
van bennük az akció és a humor, remek karaktereket vonultatnak 
fel: a lapátkezű nyomozó mellett állandó segítő- vagy inkább 
"akadályozótárs" például a rettentően magabiztos, ám annál 
bénább Kardos doktor (Kern András). És persze nagyszerű a 
helyszínábrázolás, a Balaton hangulatának visszaadása: Bujtor 
maga is a magyar tenger szerelmese volt, többszörös magyar 
vitorlázóbajnok, így nagyon jól ismerte a terepet, amit ki is 
használt filmjeiben.

A Pogány Madonná-ban is központi szerepet kap például egy 
vitorlásverseny, melyen Ötvös Csöpi is részt vesz, sőt a tettes, a 
tihanyi apátság kincsének elrablója is a résztvevők között van. 
Ő Soltész, akit Bujtor állítólag azért írt Bécsben élő magyarnak, 
mert az akkori közeg nem nézte volna jó szemmel, ha egy 
szocialista hazánkfia követte volna el a bűntettet. Külföldire 
a nyelvi akadályok miatt nem akarta rákenni a dolgot, így 
amolyan áthidaló megoldásként született meg a külföldre 
szakadt magyar figurája.

A Kék Szalag vitorlásverseny és a külföldiek (ezúttal németek) a 
két évvel későbbi Csak semmi pánik-ban is visszatérnek, ahol egy 
Balatonba zuhant repülőroncs körül forognak az események. 
Ötvösnek és Kardosnak a folytatásokban pénzhamisítókkal 

és drogcsempészekkel is 
meggyűlik a bajuk, előbbiek Az 
elvarázsolt dollár-okat gyártják 
1985-ben, utóbbiak az 1991-es 
Hamis a babá-ban tűnnek fel.

Akcióban a magyar Bud 
Spencer
Utóbbi film érdekes színfoltja, 
mondhatni "sztárja" volt Bögyös

 Maca, aki valóban impozáns 
kebelméretével kergette őrü-
letbe a férfiakat. Az őt alakító 
Kopekin Györgyi a Hamis a baba 
után még jobban kitárulkozott: 

nyugatra ment pornózni, ahol Georgina Lempin, Georgia Kist 
és más, hasonló neveken szerepelt felnőttfilmekben.

Csinos lányok a többi Ötvös Csöpi-filmben is megjelennek, a 
kétezres évek termékében, a mára önálló sorozattá avanzsált 
Zsaruvér és Csigavér-ben például már fiatal rendőrlányok 
kísérik Kardosékat. A három filmet (A királyné nyakéke, Több 
tonna kámfor, A szerencse fia) felvonultató szériával Bujtor 
is maga mögött hagyta a rendszerváltást, így a szocialista 
krimivígjátékokhoz utolsóként a Hamis a baba csapódott.

Csöpi Bögyös Macával üzletel
A Balaton sem ugyanaz már, 
mint húsz-harminc évvel 
ezelőtt, bár a változások az 
északi partot kevésbé érin-
tették. Márpedig Ötvös Csöpi 
(és Bujtor) tagadhatatlanul a
felvidékhez vonzódott, amin 
a környék földrajzi és kul-
turális ismeretében nincs is 
mit csodálkozni. A Pogány 
Madonna így Tihanyban és 
környékén, az eleddig utolsó 
film, A szerencse fia pedig 
jórészt a balatonkenesei Marina 
Port kikötőben játszódik.

A szerencse fia valójában is az utolsó volt az Ötvös Csöpi-
filmek sorában: maga Csöpi, vagyis Bujtor már alig jelent meg 
a filmben, akkor se nagyon verekedett. Arra a kérdésre, hogy 
félévtizednyi kihagyás után mégis mi késztette egy újabb 
alkotásra, így válaszolt egy korábbi interjúban: "Elindultam az 
elefánttemető felé, de visszafordultam (...), mert sokan kérték, és 
nekünk is kedvünk volt a folytatáshoz." 

Elefántcsonttemető
Bujtor István halálát az Állami Népegészségügyi Központ 
igazgatójának 2009. szeptember 29-ei közlése szerint 
tüdőembólia, keringési és légzési problémák okozták.
2009. október 1-jén temették el Balatonszemesen.
2013. május 5-én, 71. születésnapján Balatonfüreden, a 
Vitorlás-téren felavatták egész alakos szobrát, amely Farkas 
Ádám Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész alkotása és 
kormányosként ábrázolja Bujtort egy vitorláson.

hp

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

Az úszásoktatás mellett kondicionáló úszóedzések meg-
tartásával, tehetségkutatással, és vízilabdázással is foglalkozunk. 
Magyarországon a Don Pepe Új-Hullám az egyik 
legdinamikusabban fejlődő, több éves szakmai tapasztalattal 
rendelkező úszóiskola. 
Munkánkat a nemzetközileg elfogadott párhuzamos 
úszásoktatási rendszer szerint végezzük, amelyre alapozva 
kidolgoztuk az országosan egyedülálló, 8 szintes oktatási 
programunkat. 
Dorogon immár 2007 óta várunk mindenkit, aki szeretne 
korszerű uszodában, jó körülmények között tanulni!  

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

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

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

védelméhez szükséges eszközök megléte 
•	 játékos segédeszközök megléte 

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

tudásszintjének megfelelő oktatás, vizsgarendszer, 
jutalmazási rendszer) 

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

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

Dorog Városi Uszoda - 2510 Dorog, Iskola u. 9-11. 
www.dorogiuszoda.hu 
Vezető koordinátor: 
Molnár Judit - 06 30 545 3909 / jelentkezes@uj-hullam.hu 

Jelentkezz 
úszótanfolyamunkra!

Figyelmükbe ajánljuk a többi tematikus 
táborunkat is, amelyekben még több szabad 
hellyel rendelkezünk. Örömmel várjuk a 
jelentkezőket a hagyományos Úszótáborainkba, 
amelyeknek az alábbi időpontokban tartunk meg: 
augusztus 5-9., augusztus 12-16. 

Izgalmas kalandot jelent a KreÁlom táborunk is, 
amelyet augusztus 5-9. között rendezünk meg, 
a kézműves foglalkozásokat is kedvelő gyerekek 
részére. 

A táborokkal kapcsolatos további 
információkért kérjük, keressék Molnár Judit 
vezető koordinátort! 

Tel: 06-30-545-3909

Tábori lehetőségek 
Dorogon



Suzuki telep - Schweidel J. u. - Vasútállomás - TESCO - Kálvária u. - Petőfi S. u. - Autóbuszállomás - Kórház - Irinyi út - Imaház u. - Bajcsy-Zs. u. 
- Béke tér (Bazilika) - Fecske u. - Dobozi M. u. - Kettőspince - Földműves u. - Óvoda köz - Klapka tér - Szt. István tér - Bajcsy-Zs. u. - Vörösmarty 
u. - Irinyi út - Kórház - Autóbuszállomás - Petőfi S. u. - Kálvária u. - TESCO - Vasútállomás - Schweidel J. u. - Suzuki telep

Autóbuszállomás - Erzsébet királyné u. - Sugár út - Galagonyás út - Erdőgazdaság - Diósvölgyi elág. - Diósvölgyi patak - Hármashíd - 
Pilisszentléleki elág. - Pilisszentlélek alsó - Pilisszentlélek

Pilisszentlélek - Pilisszentlélek alsó - Pilisszentléleki elág. - Hármashíd - Diósvölgyi patak - Diósvölgyi elág. - Erdőgazdaság - Galagonyás út - 
Sugár út - Erzsébet királyné u. - Autóbuszállomás

Hétköznap Szombat Munkaszüneti nap

0  -  6 5.10 5.15

6-12 7.00; 8.50 7.00; 9.38 6.05; 9.38

12-18 12.35; 14.10; 16.08 12.35; 16.08 13.45; 16.08

18-24 20.00; 21.20 20.30 20.30

Hétköznap Szombat Munkaszüneti nap

0  -  6 F5.00; F6.05; iKS17.00; K7.00; vF8.10; K9.00*; 
Fv10.10*; Fv11.10*; Kv11.55*; FS213.00*; 
F14.10; Ft15.00; F16.05; vK17.00; F18.00*; 
NMK19.00*; TMF19.00*; F20.00*; FS210..0*; 
Fv22.10; Fv23.20*; Fa00.20*

F1S15.25; vF6.20; TMF7.30*; NMK7.30*; 
F8.30*; F9.30*; F10.30*; TMF11.30*; 
NMK11.30*; F12.30*; F13.30*; F14.30*; 
F15.30*; S2TMF16.30*; S2NMK16.30*; Fv17.20; 
F18.30*; TMF19.30*; NMK19.30*; F20.30*; 
F21.20*; F22.20*; F23.20*; F200.20*

F1S26.00; vF6.20; TMF7.30*; NMK7.30*; F8.30*; 
F9.30*; F10.30*; TMF11.30*; NMK11.30*; 
F12.30*; F13.30*; F14.30*; F15.30*; TMF16.30*; 
NMK16.30*; F18.30*; TMF19.30*; NMK19.30*; 
F20.30*; F21.20*; F22.20*; F23.20*; F200.20*

F: Földműves utca érintésével / F1:Földműves utcától indul / K: a Kettőspince érintésével közlekedik / S1: a Sugár úton közlekedik / S2: a Suzuki telepig 
közlekedik / v: a vasútállomásig közlekedik / i: iskolai előadási napokon közlekedik / t: tanszünetben munkanapokon / NM: nyári időszámítás időtartama 
alatt / TM: téli időszámítás időtartama alatt / a: az autóbuszállomásig közlekedik

Hétköznap Szombat Munkaszüneti nap

0  -  6 F15.20; F25.45; F16.25; isz6.55; t7.00; d8.15; 
idsz12.15; td12.15; idsz13.10*; td13.10*; 
isz15.10; t15.10; isz16.10; t16.10; Fo20.10

5.05*; d6.15; F215.10*; F116.45*; d18.15; 
F219.10*

5.05*; d6.15; F215.10*; F116.45*; d18.15; 
F219.10*

6-12 10.20*; 11.15 7.30*; 8.30*; 9.30*; 10.30*; 11.30* 7.30*; 8.30*; 9.30*; 10.30*; 11.30*

12-18 14.10; 17.10 12.30*; 13.10*; 14.10*; 17.10* 12.30*; 14.20*; 17.10*

18-24 18.15; 19.10

F2: a járat a Földműves utcáig közlekedik / i: a járat iskolai előadási napokon közlekedik / sz: a járat betér a szigetre / t: a járat tanszünetben közlekedik / d: 
a járat a Diósvölgyi elágazásig közlekedik / F1: a járat a Földműves utcától indul / Fo: a járat az Erzsébet királyné utcáig közlekedik

Hétköznap Szombat Munkaszüneti nap

0  -  6 5.45 5.45

6-12 7.40; 11.25 14.45 12.35; 14.45

12-18 13.40; 14.45 12.30*; 13.10*; 14.10*; 17.10* 12.30*; 14.20*; 17.10*

18-24 18.00; 20.30; 22.30 18.00; 21.30 18.00; 21.30

TYCO gyár - Diósvölgyi elág. - Látóhegyi út - Erdőgazdaság - Galagonyás u. TESCO - Mély út - Sugár út - Erzsébet királyné u. - Magyary L. u. - 
Arany J. u. - Tanítóképző Iskola - Rákóczi tér - Bajcsy-Zs. u. - Béke tér (Bazilika) - Fecske u. - Dobozi M. út - Földműves út - Óvoda köz - Klapka tér 
- Szt. István tér - Bajcsy-Zs. u. - Rákóczi tér - Tanítóképző Iskola - Arany J. u. - Magyary L. u. - Erzsébet királyné u. - Sugár út - Mély út - Galagonyás 
u. TESCO - Erdőgazdaság - Látóhegyi út - Diósvölgyi elág. - TYCO gyár


