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Itt van az ősz, itt van 
újra

Az egykori Iskolavárosban nemcsak az tanítás kezdődik 
szeptemberben, hanem a jelek szerint a politika is felébred nyári 
álmából. Augusztus 20-át követően egymás után zarándokolnak 
el országos szervezetek a Királyvárosba, hogy elmondhassák 
mennyire rossz az itt élőknek.

Köszönjük az észrevételt, mi ezt tudjuk, itt élünk. Nem egy órát, nem 
egy napot, hanem az év 365 napján. Az itt létrejött problémákat 
nekünk magunknak kell megoldani, más nem tudja helyettünk 
ezt megtenni. Kéretlen tanácsokból pedig van elég.

Három év telt el az önkormányzati választások óta. A város 
helyzete, bár sokan reméltük, nem lett jobb. Sőt! Mintha egyre 
kevésbé működnének alapvető funkciók. Kicsit megállt az idő, sőt 
lehet, hogy visszafelé folyik?

A héten ismét testületi ülés. Az elmúlt több mint két hónapban 
nélkülöztük városatyáink és – anyáink jótékony tevékenységét, 
most kapunk belőle mindjárt egy nagy adagot. A napirendi 
pontokat nézve nem sok újat látunk. Régi témák, régi lemezek. 
Pedig lenne tennivaló bőven.

A következő egy évben sokan jönnek majd elmondani nekünk, 
hogy mennyire rossz. Jönnek és mennek majd a pillanatnyi 
népszerűségért. Páran majd elvágyódnának innen, új pozíciók, 
új lehetőségek után kutatva, bizonygatva, hogy ők itt mindent 
megpróbáltak és csak a vak nem látja, hogy sikert értek el.

Kedves Esztergomiak, a változás rajtunk múlik! A mi problémáinkat 
csak mi tudjuk megoldani.

GT
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Említett helyről származik…
Volt élet Pallas Athéne előtt is

Időnként belefutunk abba a hibába, hogy 
forrásmegjelölés nélkül vagy forrásmegjelöléssel 

átveszünk híreket, közérdekű információkat a városi 
portálról (www.esztergom.hu). Ekkor minden esetben 

felhívja az ottani szerkesztő a figyelmünket arra, 
hogyha ez még egyszer megtörténik, akkor jogi 

lépéseket fognak tenni ellenünk.
Ezt elkerülvén eljutottunk odáig, hogy a több ezer 

olvasónkat nem mindig tudjuk idejében értesíteni a 
városi történésekről, nem adhatjuk tovább, hogy a 

Promtávhő ásta fel távvezeték javítás miatt a Petőfi 
Sándor utcát, nem tehetjük közkinccsé, hogy leadtak 

a hivatalban egy talált mobilt és nem oszthatjuk meg 
azt a hírt sem, hogy augusztus 24-én Esztergomban 

járt a japán külügyminiszter.  Bár ez a hír nem 
városházi információ, hanem egy másik megyei 

hírportálról került megosztásra.
Tegnap este a Facebook-ot nézegettem és megakadt a 

szemem egy képen:
 

Mivel valamilyen szinten benne vagyok a közéletben, 
ezért ismert előttem az „Olyan szép tiszta!” komment 

írójának személye. Eddig egyet tudok érteni a városi 
portál tartalom-szerkesztőjével, de a következő 
kommentje mellett „Azért a takarítás ötlete az 

említett helyről származik ” már nem tudok szó 

nélkül elmenni.
Hétfőn megkerestem Zoltánt, aki a képen látható 

előkertet gondozza, és saját költségén ápolja. 
Az itt élők előtt nem ismeretlen az úr, hiszen évek óta 

rendben tartja ezt az előkertet. Ő veszi a fűmagot, a 

saját szerszámaival metszi a bokrokat, ő vásárolja a 
növényvédő szereket és saját áramával és fűnyírójával 

nyírja a füvet.
Beszélgetésünk közben elkerekedett Zoltán 

szeme, amikor előhoztam a témát. Nem tud ő sem 
egyetérteni azzal, hogy ezek után úgy tűnhet, mintha 

a városházi takarítás – amely kizárólag Esztergom 
belső területeit érinti – lett volna nála „az ösztönzés” 

arra, hogy tegyen valamit a környezetéért.  
Ezen a lakótelepen mindig is volt önszerveződő 

takarítás, nem a polgármester vagy a kollégái 
példamutató magatartása okán, hanem azért, mert 

benne van még az itt élőkben (évről-évre többen), 
hogy senki nem fogja helyettük megcsinálni.

Amikor tavasszal 
takarítottak az itt lakók, 

hetekig kellett könyörögni, 
hogy szállítsák el a 

bezsákolt zöld hulladékot. 
Az sem segítség, ha a 

közmunkások levágják a 
füvet és utána nem szedik 

össze és a „játszótér” 
közepén rohadnak el a 

halmok.
Ahogy a városháza arról 

sem tud, vagy nem 
foglalkozik vele, hogy a 

tavaszi takarításkor 
balesetveszélyesnek ítélték 

a lakók a focipálya szanaszét 
szakadt hálóját, ezért 

leszedték. Már elindult a 
gyűjtés rácsra és festékre. 

Ebből is látszik, hogy 
a polgármester által 

elindított „TEGYÜK” program 
átgondolatlan és ad-hoch-

jellegű, hiszen nem tesz 
különbséget az önkéntesen 

ellátható és a közfeladatok 
között. Nem hiszem, hogy 

a rács pótlása az itt élők 
feladata és kötelessége 
lenne. Az pedig, hogy a 

város első emberének 
meg van kötve a keze és 
az a kitérő válasz, hogy 

„nincs pénz”, egyre kevésbé 
elfogadható érv.

Ha a szakadt hálón 
fennakadt volna egy ott 

játszó gyerek, megsérült 
volna, akkor ki vállalta volna 

érte a felelősséget?
Mondjuk ki, ahogy a 

CIVILHETES nem oszthat 
meg városi hírt, úgy a városháza se tegye meg azt, 
hogy olyan kezdeményezés mögé áll be, amelyhez 

az égvilágon semmi köze. Egy dolgot tehetnének 
meg, köszönjék meg az itt élők nevében Zoltánnak 

azt az áldozatos munkát, amelyet a hányatott sorsú 
Schweidel úti lakótelepért évek óta megtesz!
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Időnként belefutunk abba a hibába, hogy 
forrásmegjelölés nélkül vagy forrásmegjelöléssel 
átveszünk híreket, közérdekű információkat 
a városi portálról (www.esztergom.hu). Ekkor 
minden esetben felhívja az ottani szerkesztő 
a figyelmünket arra, hogyha ez még egyszer 
megtörténik, akkor jogi lépéseket fognak tenni 
ellenünk.

Ezt elkerülvén eljutottunk odáig, hogy a több ezer olvasónkat 
nem mindig tudjuk idejében értesíteni a városi történésekről, 
nem adhatjuk tovább, hogy a Promtávhő ásta fel távvezeték 
javítás miatt a Petőfi Sándor utcát, nem tehetjük közkinccsé, 
hogy leadtak a hivatalban egy talált mobilt és nem oszthatjuk 
meg azt a hírt sem, hogy augusztus 24-én Esztergomban járt a 
japán külügyminiszter.  Bár ez a hír nem városházi információ, 
hanem egy másik megyei hírportálról került megosztásra.

Vasárnap este a Facebook-ot nézegettem és megakadt a 
szemem egy képen:

Mivel valamilyen szin-
ten benne vagyok a 
közéletben, ezért ismert 
előttem az „Olyan szép
tiszta!” komment írójá-
nak személye. Eddig 
egyet tudok érteni a 
városi portál tartalom-
szerkesztőjével, de a kö- 
vetkező kommentje mel- 
lett „Azért a takarítás 
ötlete az említett helyről 
származik :)” már nem 
tudok szó nélkül elmenni.

Hétfőn megkerestem 
Zoltánt, aki a képen látható előkertet gondozza, és saját 
költségén ápolja. 

Az itt élők előtt nem ismeretlen az úr, hiszen évek óta rendben 
tartja ezt az előkertet. Ő veszi a fűmagot, a saját szerszámaival 

metszi a bokrokat, ő vásárolja a növényvédő szereket és saját 
áramával és fűnyírójával nyírja a füvet.

Beszélgetésünk közben elkerekedett Zoltán szeme, amikor 
előhoztam a témát. Nem tud ő sem egyetérteni azzal, hogy 
ezek után úgy tűnhet, mintha a városházi takarítás – amely 
kizárólag Esztergom belső területeit érinti – lett volna nála „az 
ösztönzés” arra, hogy tegyen valamit a környezetéért.  

Ezen a lakótelepen mindig is volt önszerveződő takarítás, nem 
a polgármester vagy a kollégái példamutató magatartása okán, 
hanem azért, mert benne van még az itt élőkben (évről-évre 
többen), hogy senki nem fogja helyettük megcsinálni.

Amikor tavasszal takarítottak az itt lakók, hetekig kellett 
könyörögni, hogy szállítsák el a bezsákolt zöld hulladékot. Az 
sem segítség, ha a közmunkások levágják a füvet és utána nem 
szedik össze és a „játszótér” közepén rohadnak el a halmok.

Ahogy a városháza arról sem tud, vagy nem foglalkozik vele, 
hogy a tavaszi takarításkor balesetveszélyesnek ítélték a lakók 
a focipálya szanaszét szakadt hálóját, ezért leszedték. Már 
elindult a gyűjtés rácsra és festékre. 

Ebből is látszik, hogy a polgármester által elindított „TEGYÜK” 
program átgondolatlan és ad-hoc jellegű, hiszen nem tesz 
különbséget az önkéntes és a közfeladatok között. Nem hiszem, 
hogy a rács pótlása az itt élők feladata és kötelessége lenne. Az 
a válaszok pedig, “hogy meg van kötve a polgármester asszony 

Említett helyről származik…
Volt élet Pallas Athéne előtt is
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keze” vagy „nincs pénz”, egyre kevésbé elfogadható érvek.

Ha a szakadt hálón fennakadt volna egy ott játszó gyerek, 
megsérült volna, akkor ki vállalta volna érte a felelősséget?

Mondjuk ki, ahogy a CIVILHETES nem oszthat meg városi hírt, 
úgy a városháza se tegye meg azt, hogy olyan kezdeményezés 
mögé áll be, amelyhez az égvilágon semmi köze. Egy dolgot 
tehetnének meg, köszönjék meg az itt élők nevében Zoltánnak 
azt az áldozatos munkát, amelyet a hányatott sorsú Schweidel 
úti lakótelepért évek óta megtesz!

HP

Még júliusban fölhívott egy barátom, hogy 
Esztergomban lesz dolga, csatlakoznék-e hozzá. 
Tudni kell, hogy a 70-es éveiben járó úriember 
valamikor a rendszerváltást követően járt a király 
városban, viszont tőlem nagyon sokat hallott 
napjaink Esztergomjáról. (Engem sok dolog 
köt a városhoz, de az összes pozitív érzelem se 
akadályoz abban, hogy kritikusan szemléljem 
egykori fővárosunk mai állapotát.) Megtörtént az 
esztergomi látogatás és elindulva vissza Pestre, 
barátom a következőket mondta. „Ismerlek téged, 
ezért az Esztergomról szóló kirohanásaidat sosem 
fogadtam el 100%-osan, éreztem mögötte némi 
eltúlzást. De, be kell lássam, a valóság annál is 
rosszabb, mint ahogy az elmúlt években te meséltél 
róla. Ez egy igazi Balkán, Európa közepén!”

Fentiek késztetettek arra, hogy kicsit belegondoljak az 1000 
éves város elmúlt két évtizedébe.

Az esztergomiak mindig találtak büszkélkedni és siránkoznivalót 
is városukban, ami nem feltétlen lokálpatriotizmust takart, 
de kényelemből akár annak is nevezhetnénk. Jelen írásban 
nem szeretnék bővebben foglalkozni a rendszerváltás előtti 
jellemzőkkel, de fontosnak tartom megjegyezni, hogy akkor a 
város valóságos idegenforgalmi központ volt, ami a kulturális, 
és történelmi emlékekre alapult. 4 országos szintű ipari üzeme 
volt, 8 középiskolája 2 főiskolája, térségi kórháza. Napjainkra 
a középiskolák száma – nem kis botrányoktól kísérve - 4-re 
csökkent, az egyik kollégiumát elbontották, egy másik 
kollégium üresen omladozik 15 éve, a harmadikat az egyházi 
egyetemnek adták. Egy olyan épület felújítása révén, mely 
eredetileg 6 főpap lakhelyéül szolgált, új oktatási helyszín 
létesült, de iskolának csak a rendeltetése miatt és nem az 
alkalmassága miatt nevezhetjük. Arról már nem is beszélve, 
hogy az öt éve elkészült felújítás óta sem sikerül az 1000 fős 
intézmény udvarát használható állapotba hozni, tornaterme 
pedig a „szerencsére” közelben bezárt korábbi általános 
iskolában van, az állapotát had ne kelljen minősítenem. A 
főiskolából mára egy vidéki egyetem karának a tagozata lett, 
amelyre, évekre visszamenően a legalacsonyabb ponthatárral 
lehet bekerülni.

Szerencsére van sikertörténet is, no - nem az élményfürdő, 
hanem a Rubik Ernő Ipari Park. Ami nem biztos, hogy létrejött 
volna a Suzuki –rendszerváltással egyidős - gigaberuházása 
nélkül. Döntően az ipari parkban működő cégek juttatják 
a várost olyan iparűzési adóbevételhez, ami a lakosság 
számarányát tekintve országosan kiemelkedő. (Nem beszélve 
az elmúlt évek során a vállalkozásoknak értékesített telkek után 
befolyt árbevételéről.)

Azonban sajnos az évek óta realizált jelentős (évi 3 Mrd Ft-
ot meghaladó) bevétel, semmilyen módon nem érzékelhető 
Esztergom megjelenésében. Azért 30 Mrd Ft-nak csak 
valahogy tárgyiasulni is kellett volna?!
Az országos sajtóból is ismert tény, hogy a város mintegy 25 
Mrd Ft adósságállományt is fölhalmozott a Meggyes-
korszakban. 
Így ez már összesen 50 milliárd forint fölött van, aminek 
nem látszik nyoma se!

Talán utóbbi tény is hozzájárult a 10 évig regnáló polgármester 
menesztéséhez, és egy sikertörténetnek induló fordulat 
létrejöttéhez. Tétényi Éva polgármesterré választása (2/3-
dal) mindenesetre ezzel kecsegtetett. 

Aztán eltelt 3 év és lassan a következő választás előkészületei 
kezdődnek. Okkal merül föl a kérdés, mit sikerült a 
polgármester asszonynak elérnie?

Ha most a kedves olvasó egy listára számít, akkor, ki kell 
ábrándítsam, nemhogy hosszú, de még egy rövid lista sem jön 
ki, egyenlőre…

Tény, hogy a demokrácia egy olyan csapdát állított saját 
magának és az esztergomiaknak, ami szinte megkérdőjelezi 
a néphatalom elvét. Ugyanis a független és döntő 
támogatottságú polgármester kapott egy 10 fős – legtöbbször 
2-5%-os előnnyel megválasztott tagságú – nagyon is nem 
független (Fideszes) frakciót, és egyben szavazógépezetet. És 
igen, kétségtelen tény, hogy a politikai tapasztalattal föl nem 
vértezett polgármester ez idáig nem tudott mit kezdeni a 
testületével. Pedig konkrét és olykor még hangos támogatók 
is segítették őt a „Tétényi térről” (közigazgatásilag Széchenyi tér) 
és nemcsak a térről! 

(folytatás a 12. oldalon)

Mi van veled Esztergom?
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Kék hírek

A kemma.hu információi 
szerint az eltűnt, piliscsévi 
lánytestvéreket a Párkányban 
találták meg, és velük volt az 
a férfi is, akit külön eljárásban, 
de megrontás miatt keresett a 
rendőrség.

A kemma.hu facebook oldalára 
érkezett üzenet szerint a 14 és 11 
éves lányokért a szülők az eszertgomi 
rendőrkapitányságra mentek. A 
beszámoló tanúsága szerint a lányokkal 
volt az a szintén piliscsévi férfi is, akit 
megrontás miatt keresett a rendőrség. 
Az index.hu-nak úgy nyilatkozott a 
rendőrségi szóvivő, hogy „az eltűnésükkel 
kapcsolatos felhívást levették a rendőrség 
honlapjáról”. A két lány augusztus 15-én, 
9 napja tűnt el otthonról.

Miért szöktek el a piliscsévi 
lányok?

Piliscsév kellemes, csendesnek tetsző 
környékén kedves úriember igazít útba. 
Valószínűsítem, nem mi vagyunk az 
elsők, akik az eltűnt – majd szerencsésen 
megkerült testvérpár – Alexandra és 
Angelika lakhelye felől érdeklődünk.

A mutatott irányban az utcaképet 
csak egy-egy romosabb épület bontja 
meg. Éppen egy ilyet fotózva az egyik 
házból káromkodásokkal mívesen átszőtt 
mondanivalóra lettünk figyelmesek: „Na, 
má’ megin’ itt van valaki! Nem igaz, hogy 
folyton ezzel kell foglalkozni!” Helyben 
vagyunk.

Mielőtt csöngetnénk, két nő és 
egy gyermek lép ki az ajtón. Az egyik 
hölgy távozik, a másik kérdez. Mondjuk, 
honnan jöttünk, mit szeretnénk, mire a 
fejét fogja, de azért kedvesen beinvitál. 
A kissrác nevetve bökdös: „Tudom,  azt 
akarják megkérdezni a tesóimtól, hogy 
miért léptek le.” Valahogy úgy.

A házba belépve a két lányra 
azonnal ráripakodik az anyjuk: „Internet 
felfüggesztve!” Tekintetük így 

Párkányban találták 
meg a piliscsévi 
lánytestvéreket

Sok a megválaszolatlan kérdés a lányok 
eltűnésével kapcsolatban

a monitorról a tévére szegeződik. Az 
engedélyt megkapjuk. Faggathatjuk 
őket. Egy feltételt szabnak: „Ha nem 
állítanak, írnak akkora baromságokat, 
amik az elmúlt napokban megjelentek!”

Korrekt ajánlat. Élünk vele – már 
ha sikerül a mozgókép bűvköréből 
kiszabadítani az ismertté vált párost. 
Egyikük sem túl közlékeny, a harapófogó 
effektus érvényesül mindvégig.

A két piliscsévi lány augusztus 15-én 
tűnt el. Kilenc nappal később Párkányban 
talált rájuk a rendőrség. Éppen vásároltak 
a szökésükben mindeddig tisztázatlan 
szerepet játszott L. László – akit külön 
eljárásban megrontás miatt keresett a 
rendőrség – társaságában.

Noha a kérdés, „miért?” egyszerű, a 
válasz rendkívül sokáig várat magára. 
A testvérpár mismásol. A fiatalabb 
lány, a tizenegy éves Angi állítja: ő nem 
gondolkodott, nem mérlegelt, csak 
követte nővérét, miután az közölte vele, 
nem a barátnőjéhez megy – miként 
azt szüleinek mondta –, hanem ellóg 
valahova.

A testvérek elmondása alapján 
nem egy kigondolt tervet követve 
csatlakoztak L. Lászlóhoz – akit a családfő 
barátjaként ismertek meg –, pusztán 
rögtönöztek. Állításuk szerint a férfi „nem 
nyúlt hozzájuk”, és többször is felvetette 
nekik, hogy haza kellene térniük. 
Hogy ez esetben miért nem lépett fel 
határozottabban, és miért vitte mégis 
sátorozni, majd panzióba a gyermekeket, 
egyelőre rejtély.

Édesanyjuk szerint mindenesetre 
„nagy hülyeség a bulvárlapokban 
megjelent megrontásos történet”. 
Immár a testvérek is tisztában vannak ez 
utóbb említett fogalom jelentésével, de 
leginkább csak kuncognak rajta, majd 
megemlítik: nem féltek, jó dolguk volt, 
enni és inni is kaptak bőségesen.

De vissza az alapokhoz: miért történt 
mindez? A tizennégy éves Szandi 
júliusban hozta világra gyermekét. A 

család az azonnali örökbe adás mellett 
döntött, ám a kérdés többször is 
előkerült még odahaza. Ezt elégelte meg 
az idősebb testvér – aki az apa kilétéről 
nem kívánt beszélni –, és döntött úgy, 
inkább útra kel... A történet itt akár véget 
is érhetne – az édesanya megnyugodott, 
hogy gyermekei előkerültek, a testvérek 
pedig a (nem túl szigorú) feddés ellenére 
örülnek a hazatérésnek –, ám L. Lászlóhoz 
a rendőrségnek még rengeteg kérdése 
lesz – és nem is elsősorban ezzel az 
üggyel kapcsolatban.

Hétvégén beletapostak az 
autósok, három nap alatt 143 
gyorshajtóval szemben indult 
eljárás Komárom-Esztergom 
megyében.

Országszerte, így Komárom-Esztergom 
megyében is fokozottan ellenőrizte az 
autósokat a rendőrség augusztus 23. 
és 25. között. A megyében tapasztalt 
nagy forgalom ellenére gyakran jeleztek 
találatot a sebességmérő készüléket.

A három nap alatt 143 járművezetővel 
szemben indított eljárást a rendőrség 
a megengedett legnagyobb sebesség 
túllépése miatt. A vétkező sofőrök 
közül többen külföldi állampolgárok 
voltak, akik a helyszínen kifizették a 
szabályszegésért járó pénzbüntetést.

A rendőrök az egyéb szabályszegőkkel 
szemben is határozottan léptek fel. 102 
sofőr ittasságát ellenőrizték, de a szonda 
csak egy alkalommal mutatott pozitív 
értéket. Kézben tartott mobiltelefon 
használatáért is mindössze egy 
járművezető kapott helyszíni bírságot 
a fokozott ellenőrzés ideje alatt, és 
hasonlóan kedvezően alakult a más 
szabálysértéseket elkövetők száma.

Megyénkben 
is rászálltak a 
gyorshajtókra
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Egy kép többet mond ezer szónál. Kettő meg 
pláne.

“A Fidesz-kormány helyre-
állítja a szakképzést

A szakképzést a Gyurcsány-
Bajnai-kormányok verték 
szét, a jó szakember-
utánpótlás megszűnt, a 
szakképzési rendszer pedig 
köszönő viszonyban sem volt 
a munkaerőpiaci igényekkel. 
A fiatalok munkanélkülisége 
kormányzásuk alatt 
megdup-lázódott - olvasható 

a Fidesz-frakció hétfői közleményében.

Mint írják, a Fidesz-kormány új, erősen a gyakorlati tudást 
támogató szakképzési rendszert vezetett be, hogy visszaadja a 
kétkezi munka becsületét, és olyan szakmákat adjon a fiatalok 
kezébe, amelyekből aztán meg is tudnak élni. Ennek köszönhetően 
a mai szakképzésből olyan versenyképes fiatalok kerülnek ki, akik 
azonnal képesek belépni a munka világába - teszik hozzá.

A közlemény szerint a tankötelezettségi korhatár csökkentésének 
hatására - az Együtt-PM állításával szemben - nem tízezrek, 
hanem, mindössze néhány százzal több olyan fiatal van, aki 
úgy döntött, hogy már 16 éves kora után dolgozni és nem 
továbbtanulni szeretne. Annak a fiatalnak, aki így dönt, nem 
elengedni kell a kezét vagy segélyre ítélni őt, hanem támogatni 
abban, hogy kétkezi munkából is megéljen - hívja fel a figyelmet 
a Fidesz-frakció.

A jelenlegi kormány így tesz, a hátrányos helyzetű diákok 
szakmaválasztását kormányzati ösztöndíjprogram segíti, és 
kifejezetten a fiataloknak szóló foglalkoztatási programok 
indulnak. Ennek is köszönhető, hogy a kormányváltás óta egyre 
több fiatal is munkát talál - hangsúlyozza Fidesz országgyűlési 
képviselőcsoportja.

A Munkahelyvédelmi Akcióterv az év első 5 hónapjában már 100 
ezer pályakezdő fiatal foglalkoztatását segítette, s ugyancsak 
a fiatalokat segíti az Első munkahely garancia program és az Új 
Széchenyi Terv fiatal vállalkozásokat támogató pályázata - zárul 
a közlemény.

(fidesz.hu)”

“Iskolakezdés felnőtteknek gigaáron?

Szeptembertől 1300-ról 638-ra csökken az Országos Képzési 
Jegyzékben (OKJ) szereplő államilag elismert képesítések száma.

Kiszűrik a rendszerből a felesleges, nívótlan tanfolyamokat, 
néhány esetben viszont többszörösére növelték az óraszámot, 
ami az árak drasztikus emelkedését is maga után vonhatja – írja 
a Magyar Nemzet. Változik a vizsgarendszer is: a jövőben komplex 
vizsgát kell tenni az összes tárgyból egyszerre. Ha egy vizsgarész 
nem sikerül, az egészet meg kell ismételni. A számonkérés 
ugyanakkor rövidül, maximum két napig tarthat.

Lakos István, a Felnőttképzők Szövetségének elnöke a változások 

egyik fontos hozadékának 
tartja, hogy az új rendszerben 
megnőtt azon képesítések 
aránya, amelyek szélesebb 
alapokat adnak és egyszerre 
több munkakör betöltésére 
is képessé teszik a hallgatót. 
A lapnak nyilatkozva 
megjegyezte ugyanakkor, 
hogy egyes szakmáknál az 
előírt óraszám-növelés a 
tandíjak olyan emelkedését 
okozhatja, ami jelentősen 
visszaveti a tanfolyamok 

iránti keresletet.

Augusztus 31-ig még lehet a jelenlegi képzésre jelentkezni és 
megszerezni egy szakmai képesítést 250-300 óra alatt. Félő, hogy 
az 1000 órás tanfolyamok, melyet az új rendszer előír, család és 
munka mellett vállalhatatlanok lesznek – mondta Virág Gergő, a 
Drégelyvár Oktatási Központ vezetője a Rádió Orient műsorában. 
A szakszervezetek.hu által idézett beszélgetésben elhangzott, 
hogy az OKJ-s képzésen résztvevők száma már így is alacsony, 
az utóbbi időben csak a szakmát adó, konkrét elhelyezkedés 
reményében jelentkeznek.

Az új rendszer munka, család, esetleg Gyes mellett már 
vállalhatatlan lesz, a képzési idő 2-3 évre emelése már nem 
belátható perspektíva egy felnőtt életében. A cél a képzés 
minőségének javítása, de míg Nyugaton a távoktatás a képzésbe 
beépül és az internetre alapozzák az oktatást, amellyel időt, pénzt, 
energiát lehet megspórolni, addig nálunk a tanteremben ülős, 
hosszú képzést preferálják.

A fizetős felnőttképzés teljesen szabadáras, az is marad. Ez most az 
óraszámemelésmértékével nőhet, de ha nem lesz elég jelentkező, 
akkor a képzési központok nem emelik majd áraikat. Ha viszont 
lesz fizetőképes kereslet, akkor négyszeresére is nőhet a fizetendő 
összeg – véli a Drégelyvár Oktatási Központ vezetője. Az előzetes 
tudás beszámítására nincs központi szabályozás, a képző cég 
dönti el, mit fogad el. Ez visszaélésekre adhat lehetőséget, ha a 
cég úgy dönt, több előzetes tudást is beszámít, az óraszám és a 
költség is csökkenhet. Ez nem is kiskapu, hanem „egy várkapu a 
visszaélésekre” - tette hozzá a szakember.”

Bár a Fidesz a közleményében az iskolarendszerű szakképzésről 
beszél, szorosan hozzátartozik az egyébként is sántikáló 
győzelmi jelentéshez a felnőttképzés szétverése, ami nem 
sokat váratott magára a felsőoktatás kiherélése után. Persze, 
minek is tanulni, a gyári szalag mellé elég a 8 általános.

vastagbor.blog.hu

A Fidesz és a szakképzés
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2,5 milliárd forintos építkezésbe kezd a Forest-
Papír

Egy 10 és egy 11 éves gyerekkel meg a csajommal 
mártóztunk meg a török pokolban: egy ultra 
bevitt minket a fanatikus tábor közepébe egy 
isztambuli stadionban, a helyi MTK meccsére. 
Ahol sírva jöttem rá, hogy a törököket sem 
fogjuk utolérni soha. Itt ugyanis nem náci férgek 
szurkolnak a kapu mögött, hanem tök normális 
fiúk ordítanak, ahogy a torkukon kifér.

"Where are you from?" - tette fel azt a kérdést a kis átkelőhajó 
kormányosa, amit minden egyes isztambuli megkérdez, ha 
nem törökül szólalsz meg.

"Hungary, Madzsarisztan" - mondtam rutinosan, aztán 
megkérdeztem, hogy itthon játszik-e ma a Kasimpasa. Igen, 
nyolckor - felelte a rövidtávú tengerész. Kint leszek, mondtam 
neki, mert otthon az én csapatom színe is kék fehér. "Will you 
go, too?" - kérdeztem aztán, mire úgy nézett rám, mint Bajnai 
Gordon az esélyes egyéni jelöltek listájára, aztán akkorát 
csapott a mellkasára, hogy attól féltem, az erőteljes izmomzat, 
a szolid zsírréteg és a nyúzott borzot idéző mellkutya ellenére 
beszakadnak a bordái, és elordította magát: "Kaszimpasa!"

Miután lefoglaltam az isztambuli lakást, és elküldték a pontos 
címet, kiderült, hogy pont egy stadion mellett fogunk lakni 
egy hétig, amit azonnal el is felejtettem, míg szombaton 
egy útfelbontás miatt a szokásossal ellentétes irányba nem 
indultunk el az utcánkból, és ki nem derült, hogy konkrétan 
50-60 méterre lakunk a Kasimpasa pályájától. Amit, ha nem 
lennének a reflektorok, a kerítés mellől sem vettem volna észre, 
mivel a pálya a domboldalba van vájva. De még a reflektorok 
előtt észrevettem a kék-fehér zászlókat, ezért a csapatot teljesen 
önkényesen kineveztem az isztambuli MTK-nak. Aztán, amikor 
negyedóra múlva az Aranyszarv partján a kishajó kapitányától 
megtudtam, hogy este nyolckor meccs van, nem volt kérdés, 
hogy elviszem a családot, hogy megtudják, mi az a szurkolás.

Kasimpasa egy kellemesen lepukkant isztambuli kerület neve 
az Aranyszarv-öböl partján, a híres kétszintes Galata-hídtól 
nem messze, a csapatról annyi rémlett, hogy korábban sosem 
hallottam róla, aztán tavaly rendszeresen láttam a nevüket a 

sportújság apróbetűs hírei között, mert óriási meglepetésre 
sokáig második-harmadik-negyedik helyen álltak.

(Kasimpasai ejtőzés az Aranyszarv partján) 

Fél nyolc körül értünk a pályához, amiről akkor még nem 
tudtam, hogy Recep Tayyip Erdogan miniszterelnökről 
nevezték el, pedig nem is ő adta rá a pénzt, csak ott született 
a kerületben.

A szomszéd kis utca tele volt óriási plasztikpajzsot cipelő 
rendőrökkel és 13 éves fiúkkal. Egy rendőrtől megkérdeztem, 
merre lehet jegyet venni, és elindultunk a mutatott irányba. 
Pár lépés után előugrott egy kék melegítőt viselő, lelkesen 
vigyorgó fickó, és előrántott 4 jegyet. Alig emeltem fel a 
kezem, hogy hárítsak - hiszen az nem volt valószínű, hogy 
egy kiscsapat meccsén üzérre szoruljak, - amikor a pasi már 
mutatta is, hogy nem kell fosni, ingyen van. Zavartan átvettem 
a négy jegyet, aztán indultunk tovább. Épp azt mondtam a 
többieknek, hogy ez tuti valami durva vicc lesz, kamu jegyes 
átverés, amikor láttam, hogy a pasi utánunk fut. Nem késelt 
meg, hanem elkalauzolt egy kapuhoz, ahol mondott valamit 
a biztonságiaknak, akik úgy engedtek be, mintha a spanjaik 
lettünk volna. Odabent derült ki, hogy az egyik kapu mögötti 
fedett szektorba, a fanatikusok közé kerültünk.

A pár éve 15 ezresre bővített stadion összehasolíthatlanul 
jobban néz ki, mint bármelyik magyar pálya, pedig csak az 
egyik kanyar és az egyik lelátó van befedve. Utólag tudtam meg, 
hogy a magyar kommer sajtóban "török Orbánnak" is nevezett, 
a Taksim téri tüntetőeket brutálisan leverő Recep Tayyip 
Erdoganról van elnevezve, pedig teljesen magántulajdonú. 
A lstadionban, illetve azon kívül látottak alapján Orbán a 

Ilyen se lesz a büdös életben az Orbán 
Viktor-stadionban
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seggét a földhöz verheti örömében, ha valaha valaki a magyar 
Erdogannak nevezi.

Jó húsz perc volt a kezdésig, de már úgy énekeltek, mintha 
egy angol rangadón lettünk volna. A dalolást egy, a tömeg 
átlagéletkoránál legalább tíz-tizenkét évvel idősebb, vagyis 
harmincas fickó vezényelte egy e célra szolgáló, szószékszerű 
emelvényről. Az első látásra kizárólag férfiakból, vagyis gimis 
korú, esetleg kicsit idősebb fiúkból álló tábor olyan 1500 fős 
lehetett, az egész stadionban meg 5-6 ezren lehetünk.

Miriam (10) és Borisz (11) először láthatólag megdöbbentek 
azon, hogy ilyen hangosan lehet énekelni, aztán az első 
meghökkenés után láthatólag rettentően élvezték a dolgot. 
Annyira klassz volt a szurkolás, hogy alig vettük észre, hogy 
közben a meccs is elkezdődött. Bár a Kasimpasát nemhogy 
nálunk, de sehol sem ismeri senki, az edzőjük a legendás Ajax-
csatár Sota Arveladze, és itt játszik a volt ajaxos Ryan Babel 
is. Ja, a sárga-piros ellenfél a Kayserispor volt, akik az előző 
bajnokságban minket is megelőzve ötödikek lettek.

Jobban kezdett az ellenfél, két tök egyforma, mikrofonfrizurás 
brazil szabta a fazont, mindketten ügyesebbek voltak, mint 
bárki a magyar válogatottból, de ez nem sokat számított, mert 
mi csengő füllel hallgattuk a lelkes tombolást. Percek múlva 
jöttem rá, hogy mi annyira bizarr az egészben. A folyamatosan 
lüktető, fül-le ugráló masszában a karmestert kivéve nem volt 
egy kopasz ember sem, senki sem volt kigyúrva, nem lengettek 
palesztin, náci vagy nyilas szimbólumokat, se ezek török 
megfelelőit, sőt, mondjuk ki bátran, a teljes tábor tök normális, 
fiatal emberekből állt, akik jól láthatóan azért jöttek meccsre, 
hogy addig ordítsanak, amíg szuflával bírják, vagy be nem 
rekednek. Nekem, aki rendszeresen járok magyar bajnoki és 
válogatott meccsekre, először szinte feldolgozhatatlan élmény 
volt, hogy nem undorító, nácikat éltető nácik tombolását kell 
néznem.

Vicces volt, hogy a 9. percben, egy szöglet után lőtt hazai 
bombagól sem tudta érezhetően feldobni a hangulatot, 
annyira hangosak voltak amúgy is. A tábor az első húsz percben 
magában énekelt, aztán volt felelgetős figura is a stadion más 

szektoraival.

Szünetben elmentünk büfét keresni Mirikével. Ekkor láttam, 
hogy a szektorunk nem 100, csak 99 százalékban áll 13-25 éves 
fiúkból, láttunk ugyanis 3-4 hozzánk hasonló családot is. A büfét 
nem találtuk meg, de egy helyen két büfés a rácson keresztül 
árult lefóliázott poharas vizet és szotyit az ultráknak. Az ordítva 
rendelő helyiek között persze nem tudtam érvényesülni. 
Már fordultunk volna vissza, amikor a mellettünk a rácshoz 
préselődő fanatikus odanyújtott nekem kettőt a megszerzett 
négy vizespoharából, úgy, hogy pénzt sem fogadott el érte.

A drukkerek irtó jó fejek voltak, de hála istennek nem piarista 
diákok. Amikor a 100 darab, 800 kilométerről érkezett 
vendégszurkoló valami érezhető ocsmányságot kezdett 
skandálni, egy csomóan odarohantak a szellemesen a 
fanatikusok közvetlen szonszédjába telepített vendégszektor 
elválasztó rácsához, és rázni kezdték de a biztoságiak minden 
erőszak nélkül 5 perc alatt lecsillapították őket.

Mivel még az első félidőben kaptunk egy kamutizenegyest, a 
második derekán meg Babel csippentett egy illésbélás gólt, 
igazi izgalom nem volt sok, hiába lőtt egyet a vége előtt a 
Kayserispor. A drukkerek viszont - talán mert annyira fiatalok 
voltak - a hetvenedik perc tájára annyira elfáradtak, hogy a 
folyamatos ordítás után az utolsó húsz percre vicces módon 
szinte elnémultak. Aztán jó tíz perccel a vége előtt a tábor fele 
hazament, Imola szerint azért, mert a szüleik tízig engedték 
el őket. A végén volt még egy kis pezsgés, mert két 14-nek 
kinéző fiú összeverekedett az egyik játékos kidobott mezén, 
aztán lelkes kaszimpasázás mellett hazavonultunk a tömeget 
az utcán figyelő 6-800 macska felháborodott pillantásainak 
kereszttüzében.

Nem egy Roma-Lazio vagy egy Tottenham-Arsenal volt ez, 
hanem két török középcsapat meccse, harmadházzal, de 
szörnyű volt érezni, hogy nemhogy a vébére nem jutunk ki az 
én életemben, de ilyen bajnokim se lesz soha Budapesten. És 
nem azért, mert soha többé nem lesz 5000 MTK-drukker.

cink.hu

Épül az új stadion Felcsúton, 3600 férőhelyet 
biztosítva a drukkerek számára. Igaz a falu 
lakossága csak ennek a fele, de hát gondolni 
kell az idegenből érkezőkre is, hogy elférjenek 
kényelmesen. Ráadásul az új pálya a 
miniszterelnök telkének szomszédságában épül.

Bár egyesek kétségbe vonják, hogy valóban stadion épül (lásd 
Szauron vára a Gyűrűk urából) annyira futurisztikus elemeket 
mutat mostani állapotában. Tervezés ide, miniszterelnöki 
akarat oda, úgy látszik, hogy egy apró hiba(?), még is csak 
csúszott a tervekbe. Vagy Orbán nem bízik az első ligában való 
maradásban? Ugyanis NB1-es mérkőzést csak 5000 férőhely 
feletti „stadionban” lehet rendezni, ehhez képest a felcsúti 
létesítmény jó 30 százalékkal elmarad. Ez esetben hiába teljesül 
a követelmény kétharmadosan az nem elég. Elvileg.

Mert lehet módosítani persze az MLSZ kiírásán, hogy 5000 fő, 
az az 5000 fő, kivéve mondjuk a felcsúti csapatnak. A gyevi bíró 
tipikus esete, példát szép számmal találunk az elmúlt évekből 
belőle.

Mindenestre izgatottan várjuk, hogy még a mű elkészülte előtt, 
vagy csak után jön a rémült döbbenet.

GT

Orbán nem bízik a Felcsút NB 1-ben maradásában
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Számos változással, például új tantárgyak 
bevezetésével kezdődik jövő hétfőn a tanítás. 
Új kerettanterv, pedagógusi életpályamodell, új 
tantárgyak, tanévkezdési költések – az új tanévvel 
kapcsolatos legfontosabb kérdéseknek jártunk 
utána.

1. Iskolarendőr
Bűnmegelőzési tanácsadó – hivatalosan így nevezik a 
szeptembertől a középiskolákban munkába álló rendőröket. 
Nem mindenhol, csak a „kiemelten veszélyeztetett” iskolákban 
lesznek. A szolgálati nyugdíjba vonult rendőrök legfeljebb 3 
iskolában szolgálhatnak, és a tantestület tagjaiként felügyelik 
a diákokat. Azt remélik, hogy az iskolarendőrök jelenléte 
csökkenti majd a drogfogyasztást és az iskolai agressziót.

2. Mindennapos testnevelés
Szeptembertől bizony minden tanítási napon lesz 
testnevelésóra – szóval gyakrabban kell mosni a tornazsákot. 
Egyelőre nem minden évfolyamnak kell minden nap 
testnevelésórára menni: az 1–2., az 5–6. és a 9–10. évfolyamnak 
lesz napi egy órája, és majd 2015/2016-os tanév lesz az első, 
amikor mindenkinek kötelező lesz.

3. Relaxáció
Nem külön óraként, de a testnevelésóra részeként kötelező 
lesz az iskolai relaxáció. A tizenévesek 37 százalékánál 
jelentkeznek stressztünetek: fáj a fejük, a gyomruk, és 60 
százalékuk panaszkodik fáradságról. A szakember szerint  
a relaxáló gyakorlatok javítják a gyerekek koncentráló- és 
problémamegoldó képességét.

4. Új tantárgyak
Nemcsak relaxáció lesz az új tananyagban, szeptembertől új 
tantárgyakat is kell tanulniuk a gyerekeknek. Az elsősöknek 
és az ötödikeseknek erkölcstant vagy hittant kell tanulniuk – 
erről korábban dönthettek a szülők, melyiket tanulja  a gyerek 
a kettő közül. Az ötödik osztályban heti egy óra dráma és 
tánc vagy hon- és népismeret, a kilencedik évfolyamon pedig 
dráma és tánc vagy mozgókép és médiaismeret közül kellett 
választaniuk az iskoláknak.

5. Négyig maradni kell
A köznevelési törvény előírja, hogy az általános iskolákban 
a foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy azok délután 
négy óráig tartsanak, maradni pedig kötelező. Persze ha a szülő 
nem akarja, akkor kérhet felmentést az iskolaigazgatótól. 

Tanévkezdés: ezek változnak az iskolákban
 Mi változik szeptembertől az iskolákban?

Mit fognak konkrétan tanítani 
az iskolában? Kiváltható-e a 
mindennapos testnevelés? A 
Hit- és erkölcstan órán miről 
tanulnak a gyerekek? – ilyen 
és ehhez hasonló témákról 
állított össze kisokost az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI) a 2013/2014-es tanév diákjai, 
valamint szüleik számára összeállított 
egy olyan kisokost, amelyben 
reményeik szerint minden érintett – az 
alsó tagozatosoktól egészen a jövőre 
ballagókig – megtalálja a válaszokat a 
tanévkezdés során esetlegesen felmerülő 
kérdéseire. 

A kiadvány, melyből több kérdésre 
kaphatnak a szülők részletes választ, 
letölthető innen:
http://www.kormany.hu/download/2/
e8/f0000/Tan%C3%A9vkezd%C5%91_
EMMInens_20130807.pdf

vagy

h t t p : / / c i v i l h e t e s . h u / l e t o l t e s / 
tanevkezdo_emminens.pdf

Összeállította: sge

EMMInens
tanévkezdő kisokos a szaktárcától

Az iskolakezdés gyermekenként 
tankönyv nélkül is minimum 15-
20 ezer forintos kiadás, ami sok 
családnak jelent gondot.

Több mint másfél millióan élnek 
Magyarországon mélyszegénységben, 
számukra minden nem rendszeres 
kiadás gondot jelent. Sok az olyan család, 
amelyik ilyenkor nem fizeti be havi 
számláit, vagy a megszokotthoz képest 
teljesen más élelmiszereket fogyaszt.

Sokan elkezdenek kölcsönkérni, rosszabb 
esetben kamattal járó adósságba verik 
magukat. Több hónapra, évre meg 
tudja nyomorítani egy család életét az 
az adósságspirál, amelybe így kerülnek, 
főleg, ha 3-4 gyermek kezdi meg az 
iskolát .

Adósságspirálba 
kerülhetnek
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Az élet olyan, mint a foci, a foci meg olyan, mint 
a bográcsgulyás – mindig csak teszünk bele, de 
ki nem veszünk, – és egyszer csak kész –. Maga 
a jelenlegi miniszterelnök ötlötte ki ezt a foci- 
gulyás hasonlatot, – az élet párhuzamot csak 
én kombináltam hozzá –. Nagyon összeillő a 
foci és a gulyás párhuzam, hiszen mindkettő 
magyar. Márpedig az ilyen örök értékekre 
vigyázni kell és ápolnunk is kell őket, hiszen 
mint látjuk, bármi levezethető belőlük. Azért ha 
túl vagyunk az örömködésen, kicsit próbáljuk 
szélesebb kontextusban is értelmezni ezt a remek 
hasonlatot. 

A bográcsgulyás mi vagyunk! És az a szerepünk, hogy 
dolgozzunk, dolgozzunk, dolgozzunk – közben ne 
követelőzzünk, és ne zabáljuk ki az alapanyagokat a bográcsból, 
– had készüljön el az a finom bogrács uraink kedvére! És 
ha meglelték kulináris élményüket a munkánk főztjében, és 
esetleg egy két hangos böffentés is kicsúszik arany szájukon, 
akkor és csak akkor folyamodhatunk a kegyért, – ha egy töret 
kenyeret kaphatnánk –, hogy fényesre nyalhassuk a kiürült 
edényt.

Az urainknak cirkusz kell, a cirkuszhoz meg labdarúgó stadion. 
Mi is bemehetünk majd és éltethetjük a gladiátoraikat, 
és élvezhetjük a fáraóink vidám ábrázatját – már ha a 
pénzünkön kinevelt hőseik jól szerepelnek. Mi is érdekeltek 
vagyunk abban, hogy a játékosok jól szerepeljenek, mert 
akkor kevesebbet kell majd áldoznunk újabb és újabb 
labdarúgók megszerzéséért, és talán megelégszenek ezzel a 
pár foci akadémiával, és már többet nem kell alapítanunk és 
finanszíroznunk. 

Bele gondolt már a kedves olvasó, hogy egy tizenéves 
„akadémista” nevelése árán hány bográcsot lehetne főzni? 
Igen, pontosan annyit, - amennyiből a magyar nélkülöző 
gyermekek minden nap egészséges táplálékhoz juthatnának. 
De a korgó hasú ifjak élelmezése nem okozza azt a kielégülést, 
amit egy kétballábas csatár elhibázott tizenegyese szabadít föl 
hatalmasságaink adrenalinjából. 

Mindez miért pont Szent István ünnepén jut az eszembe? Talán 
azért, mert az önigazolásokhoz görcsösen keresett történelmi 
párhuzamok - egy ilyen megkérdőjelezhetetlen ünnepen – 
látszólag könnyedén megvonhatók. „Minden tíz falu építsen egy 
templomot”, így szólt az első igazi királyunk egyik rendelete. 
Napjainkra új cél nemesül országunkban. Építsünk stadiont 
minden gladiátor iskola számára! Mennyivel szerényebb a 
mai nép gyermeke, bármekkora hatalom is tolult alája. 
Hiszen még csak nem is tíz városonként akar egy nemzetközi 
színvonalú szotyihéj célba juttatására is alkalmas centert. 

Fő a szerénység! Lényeg, hogy az elit 10-12 prominensének 
gladiátor csapatai méltó térben küzdhessenek egymással. 

Sokszor vetődik fel a kérdés, hogy egyesek miért sírják vissza 
a kádári időket. Egyrészt mert a krumplileves elkészítése 
olcsóbb, mint a gulyás. Másrészt, mert ha valaki, akkor, 
éhesen a készülő levesbe kóstolt, nem közmunkát, hanem 
társadalmilag elfogadott feladatot kapott, önfenntartása 
érdekében. Harmadrészt Kádár a sakkot kedvelte, amihez nem 
volt szükség még cirkuszi sátorra se, nemhogy stadionokra. 
(Célszerű lesz jövőre megnézni a miniszterelnök jelöltek hobbiját, 
nehogy valami költséges kedvtelűségűt válasszunk…)

Szerencsére az idő kereke előre halad, mi pedig igyekszünk 
a múlt igazi értékeit megőrizni, a felejtenivalót meg nem 
forszírozni. Ettől még tudjuk, hogy a keresztség felvétele 
és az erős államhatalom kiépítése szó szerint, tűzzel-vassal 
megtámogatva történt, és ha létezett volna, már akkor 
a művégtag készítő iparág, hát abban világszínvonalú 
produkciónk lehetett volna.

Joggal merül föl a kérdés, hogy a mai cselekedeteinkhez 
miért a múltban keressük az igazolást? A múlt ismerete 
kétségtelenül megalapozza a mai tudásunkat úgy technikai, 
mint érzelmi vonatkozásban. De az is vitathatatlan, hogy 
kétszer ugyanabba a folyóba lehetetlen bele lépni.

Minden nap új kihívás. A történelem tanulságai segíthetnek 
a ma feladatainak megoldásában, de semmilyen konkrét tett 

Dolgozzál és imádkozzál
(ünnepnapi töprengés)
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ugyanúgy már nem alkalmazható. Kár és értelmetlen is 1000 
éves nyomatékot gondolni akár a legmagasztosabb terv 
indokolásához is. Persze a művészetekben, vagy egy-egy 
ünnepi megemlékezésen van helye a múlt megidézésének, de 
időutazás egyelőre, csak elméletben lehetséges.

Nekünk, embereknek a ma fortyogó kondérok tartalma 
jelenti a jövőt. Ha csak a látványból és az ínycsiklandó 
illatokból részelhetünk, az alapvetően befolyásolni fogja a 
hozzáállásunkat a kész bogrács élvezői irányába. 

Ha a „foci meccsen” csak a szurkolás lehetőségét élvezhetjük, és 
a győzelem eredményei csak urainkat illetik, ez előbb-utóbb 
kihat egész viszonyrendszerünkre is.

Ha feljebbvalóink a dolgozzál jutalmát a középkori elvárásnak 
megfelelően az imádkozás lehetőségével óhajtják megfizetni… 
Hát az nem egy vonzó lehetőség. És tényszerűen mondhatjuk 
azt is, nem is egyforma fizetség, ugyanis a különféle vallások 
nagyon különböző hozzáférést preferálnak a földi javakhoz. 
(Talán ez is az oka, hogy tekintetes kormányunk ebben is a 
segítségünkre próbált sietni és csak az általa elfogadható vallások 
imádását engedélyezte volna, de ebben most időlegesen még 
lazított kicsit.)

Milyen pszichológiai magyarázata lehet annak, ha a fáraó nem 
elégszik meg csupán a rabszolgáinak az ő dicsőségére végzett 
munkájával, hanem azt is megszabja, hogy bármiről mit 
gondoljanak alattvalói?

Az egyházak évszázadokig egy virtuális teret bocsájtottak 
a nép rendelkezésére, amiben követőik kiteljesedhettek, 
annak érdekében, hogy a mindennapokban maximálisan 
teljesíthessék uraik igényeit. Az internet korában az egyházak 
is változtattak módszereiken, de a hatalomban való 
részesedésükből nem szívesen engedtek, hanem igyekeztek 
azt hozzáigazítani a kor körülményeihez.

Manapság a világ jelentős része boldogulását a maga 
tevékenységében gondolja realizálódni és ebben az egyház 
szerepét személyes ügynek tekinti. Az államvallások szerepe 
átalakult, sok országban megszűnt a régi jelentésében. Az 
alkotmányos monarchiák többségében sem eredeztetik még 
a társadalompolitikai döntéseket sem valamilyen istenségtől, a 
gazdaságiakat meg egyáltalán nem.  

A mi kormányunk viszont – általában történelmi 
hagyományokra hivatkozva - ugyanazon egy-két egyház 
munkásságát preferálja, a legtöbbször komoly milliárdokkal is 
nyomatékosítva álláspontját.

És, éppen napjainkban, - a mai magyar állam, a „kötelező 
hitoktatást”, egy demokratikusnak látszó csomagolásban 
csempészi vissza a közoktatásunkba az erkölcstan tantárgy 
bevezetésével. Hogy erkölcsöt lehet-e tanórában oktatni, már 
ez is egy nagy kérdés. Ugyanis az egész oktatás folyamata, a 
család, az iskola működése, a társadalmi környezet, ad (vagy 
nem ad) egy erkölcsi feltételrendszert. 

A teljes nevelés feladata, hogy általában és konkrétan 
is rámutasson egy-egy szituáció kapcsán az erkölcsi 
szempontokra is. Ezt azért sokan így gondolják szerintem 
még a mai oktatási vezérkarban is, de találni kellett egy, a 
hittanoktatást legalizáló feltételrendszert.

Az már mellékes, hogy hittant az iskolában olyan személy is 

taníthat majd, akinek pedagógiai képesítése sincs. Sőt az 
adott egyház döntheti el, hogy a nebuló előmenetelét kívánja-e 
osztályozni azokból az ismeretekből, amit minden egyeztetés 
és engedélyeztetés nélkül lead az állami oktatás keretei között. 
De ez mind eltörpül amellett, amit a hittan tantárgy 
bizonyítványban való szerepeltetése jelenthet majd. 

A jelenlegi kormányon lévő párt a rendszerváltás óta példátlan 
módon szétszakította már a magyar társadalmat jobb és 
baloldaliakra – ami a gazdasági társadalmi életben hihetetlen 
ellentéteket szült. Napjainkra ugyanők szétszakították a 
társadalmat nagyon szegényekre és igen gazdagokra. (Ne 
felejtsük, a valóságban nemcsak a lusták lettek szegények, és 
nemcsak tevékenységgel lehetett meggazdagodni – hacsak a 
párthűséget nem tartjuk tevékenységnek.) 

És ezzel a listázással egy újabb éket vernek a felnövekvő 
generáció polgárai közé. Az a kérdés – egy listázós 
társadalomban –, hogy milyen vallás szerinti hitoktatáson vett 
részt a nebuló, – az „megmutathatja”, hogy mire lehet alkalmas! 
– Pláne, ha pogány (ateista) és így csupán csak a puszta erkölcs 
érdekli.

Mikor jutunk már el évezredes történelmi tapasztalataink 
alapján a listáktól való szabaduláshoz?

Miből gondolják vezetőink, hogy mi igényeljük az ő teljes körű 
kézi vezérlésüket?

Szerintem pont a most uralmon lévők húztak csőbe 
bennünket az igazi szabadság eszményével. És, most! 
Most éppen ők mindent, mindent elkövetnek, hogy még 
a gondolatainkat is kontroll alá vonják. Közben elvárva, 
hogy bekötött szájjal töltsük a bográcsukat, amiről majd 
ők megmondják, hogy kész. És ha szerencsénk van, esetleg 
odavetik majd, nekünk… - Kinyalhatjátok! De aztán mossátok 
el alaposan. A mai augusztus 20.-a viharosnak ígérkezik. Talán 
nemcsak én próbálom kitalálni a föl-föltámadó szél, irányát? 
Keleti, vagy Nyugati?

Vélekedéseit megosztotta a kedves olvasóval:

Donkihote’14
2013.augusztus 20.
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(folytatás az 5. oldalról)

Természetesen azt józanul senki sem gondolta, hogy egy fülig 
eladósodott város gigászi fejlesztésekbe fog majd. Viszont azt 
sokan gondolták, hogy egyszer csak kiderül, hogy hová 
folyt el a fenti mintegy 50 Mrd hitel és extra adóbevétel?

Ne feledjük a tényt, hogy Esztergom mindeközben folyamatosan 
megkapta az államtól járó normatív támogatásokat is. 

Hová lett egy 30 ezer fős településen tíz év alatt 50 Mrd 
Ft? Ennek felderítéséhez Tétényi Évának nem a Fidesz frakció 
segítségét kellett volna megszerezni, hanem elfogadni azokat 
a segítő szakembereket és munkájukat, akik java részben azért 
feltárták a folyamatokat és történéseket, amiken keresztül 
elfolyhattak a milliárdok. Summázva mondhatjuk, hogy a 
tíz évet alapul véve minden évben 5 Mrd Ft tűnt el, ami 
összesen 10 db „esztergomi élményfürdő” ára. (Azért lényeges 
hangsúlyozni, hogy „esztergomi élményfürdő”, mert a sajtóhírek 
alapján 5 milliárdból még ma is kitelik kettő db hasonló Vizi 
park.) Azonban valahogy egy-két részlet megvillantásától 
eltekintve hivatalosan semmit sem tudtunk meg, mi több, 
tanújelét sem láttuk, hogy a polgármester asszony forszírozná 
ezt a tanulságkeresést. Pláne az esetleges szabálytalanságok 
felelőseinek felkutatását.

Aztán azok a dolgok sem alakultak, amik akár alakulhattak is 
volna, ha a városháza apparátusát értő módon működtette 
volna a vezetés.

Viszont volt gyalogtúra Budapestre és folyamatos sajnálkozás a 
reprezentációs keret szűkössége miatt.

És jött az idei árvíz. Amelynek a 3. napján a kormány elvonta 
a településvezetők irányítási jogkörét, amit az összeesküvés 
elméletek gyártói azonnal Tétényivel hoztak összefüggésbe. 
(Amiben lehet valami, hiszen talán ő volt az egyetlen 
polgármester, akinek ilyenféle szakmai előképzettsége volt.) Az 
egyik kormány közeli hírcsatorna riportere ráerősített a Tétényi 
fóbiára, hiszen a Tabáni hidat terhelő teherautókról beszélve, 
„Tétényi hídnak” nevezte ominózus átkelőt.

Viszont adódott egy olyan média esemény – egy sajtótájékoztató 
–, amikor a helyszínen tartózkodó miniszterelnök csakúgy a 
válla fölött - ezt szokták „félvállról”-nak mondani - odaszólt 
Esztergom polgármesterének, és megkérdezte: van-e valamire 
szüksége a városnak? És mi volt Tétényi Éva válasza? Nem, 
köszöni, minden rendben van.

No, én ekkor gondolkodtam el az elmúlt 3 éven. Elsőként a 
Bős-Nagymaros vízlépcső elmaradása óta húzódó és a mai 

napig meg nem épített árvízvédelmi gát jutott az eszembe. 
Aztán a 6-8 éve döglődő autóbusz-pályaudvar beruházás. 
A napjainkban zajló vasút korszerűsítés és a vasútállomás 
térségének állapota. A központi támogatást is elnyert 
hajókikötő kivitelezésének elmaradása.

De nem mehetünk el szó nélkül a megszűnt helyi járatok 
és a hosszabb rövidebb időre kimaradozó közvilágítás 
ügye mellett sem. Vagyis sem a fejlesztések, sem a napi 
szolgáltatások esetén sem történt előrelépés az elmúlt 3 
évben sem. Pedig ezen témák részben olyan ügyek, ami egy 
építész szakembernek abszolúte testhez álló és produktivitást 
eredményező feladatok lehettek volna. 

Arról ne is beszéljünk, hogy a város a végtelenségig 
elkoszlott, és nemcsak az útjai, de sok helyen a járdái is lassan 
járhatatlanok.

Csak ezekre tekintettel: akkor minden rendben? Itt lett volna 
az alkalom, hogy a Pestre gyalog vitt petícióból felidézzen 
néhány témát a polgármester asszony. Nem tette. Nem 
protestált a városért a sajtó nyilvánossága előtt, nem használta 
ki a lehetőséget, hogy az ország fejéhez fordulhat. Ugyanis a 
miniszterelnök nem is gondolta milyen „magas labdát” dobott 
föl. 

Szerencsére nincs mindig árvíz, de ahogy a víz elfolyt, elfolyt 
vele a város érdeke is, csak a sérelmek maradtak, amik könnyen 
Tétényi Éva „eredményességi listáján” ragadhatnak.

Aggályait megosztotta a kedves olvasóval:
Donkihote’14

2013. augusztus vége. 

A Széchenyi tér tavasszal, csak a jobb oldali kép néhány 
évvel később készült...
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Továbbra is várjuk olvasóink 
leveleit az info@civilhetes.hu 
emailcímre!

Azokból a régi jó dolgokból 
tényleg nem maradt semmi?

Gyermekkorunkban az augusztus 20-a 
hangulata egészen más volt. Nekünk még 
jutott körhinta, Újkenyér, szórakozás. Nem 
arról szólt az egész, hogy ki keresse magát 
degeszre, hanem arról, hogy adjanak 
valamit a népnek, amitől boldog lesz.

Kimentünk az ünnepségek helyszínére, 
mert akkor még nem voltak fesztivál 
sorozatok, nem volt 5 napos ünnep. 
Volt viszont egy, esetleg két sztár előadó, 
akik valóban jók voltak. Elég volt nekünk 
akkor Bajor Imre, vagy éppen Csepregi Éva, 
nem kellettek a csinált sztárok. 

Nem lépett fel tízedszer is ugyanaz az 
együttes, de nem is kértek belépőt. 

Az utcai árusok zsákbamacskát árultak és 
mi örültünk, ha valami pár forintos érték 
lapult benne. 

Amikor pedig este eljött a tűzijáték, azt 
mindenki látta, nem csak azok, akik egy 
órát gyalogoltak a város túlsó végéből.

Nagyot változott a Világ. Azokból a régi jó 
dolgokból már tényleg nem maradt semmi.
Vagy lehet, hogy csak rossz helyen élünk?

Esztergom versus TIVI Kft.

Halljuk, olvassuk a helyi médiában és 
tapasztaljuk a saját bőrünkön a város és 
a Tivi Kft. harcát. Időnként megjelennek 
emberek, akik kiszerelnek, beszerelnek 
izzókat itt, vagy ott a városban. 

Esztergom hivatalos arcai közül vannak 
olyanok, akik a Facebook-oldalukon ezzel 
kapcsolatban is minősítenek embereket, 
megállás nélkül kritizálják egymást. Ha jól 
látom, azért szívunk mi esztergomiak, mert 
a szolgáltató mást írt a számlára, mint amit 
kellene, amiért a város máshová utalt, mint 
kellene. Ezért járunk mi zseblámpával a 
zsebünkben, a városban, ki tudja, mikor és 
hol fogják legközelebb kitekerni az izzókat?
Városunkban beindult az önkéntes 
fényvédelem intézménye, amikor is arra 
vigyázunk, hogy a cég emberei nehogy 
kiszereljék az izzóikat a lámpatesteikből. 
Azokból a lámpákból, melyeknek alján 
itt-ott nyitott fedelek várják a mindenre 

kíváncsi kisgyereket.

A fedelek, vagyis a fedelek helye alatt olyan 
elektromos kötések vannak, amiknek 
érintése még száraz időben is életveszélyes, 
nem hogy egy eső után. És igen, ezekben 
a kötésekben akkor is benne marad a 
feszültség, amikor a Tivi Kft. emberei 
kiszerelik az izzókat és a szülő nem látja a 
sötétben, hogy ott, az oszlop alján bizony 
nincs fedél.

Tudomásom szerint eddig nem történt 
ebből adódó baleset, de nem lehetne tenni 
ellene, hogy ne is történjen?

A német turista csak a fejét 
vakarja

A múlt héten jöttem a boltból hazafelé, 
megállított egy fiatal pár. Mint kiderült, 
Németországból jöttek, Párkányban 
szálltak le a vonatról. Javarészt kerékpárral 
járják Európát, itt megálltak megnézni 
Esztergomot. Azt hitték, több a látnivaló, 
de a Bazilikában így is el tudtak tölteni egy 
délutánt. 

Gondolták, vonattal utaznak Budapestig, 
mert így este 6 óra körül már nincs kedvük 
50 km-t tekerni.

Mondtam nekik, hogy itt van balra a 
vasútállomás, nagyon örültek, hogy nem 
kell már sokat menniük. Amikor viszont 
megtudták, hogy állomás van, vonat nincs, 
nem tudták titkolni a csalódottságukat 
amiatt, hogy a vonatpótló buszra 
nem lehet feltenni a kerékpárokat. 
Azt mondták, nem baj, majd mennek 
hajóval. Felvilágosítottam őket, hogy 
tudomásom szerint a hajó naponta csak 
egy alkalommal közlekedik a főváros felé, 
de abban sem vagyok biztos, hogy szállít-e 
bringát.

A páros nő tagja erre megvakarta a 
fejét, majd megjegyezte, hogy a turista 
könyvek alapján sokkal többet néztek 
ki ebből a városból, valamint, hogy a 
Magyarországon töltött első délután után 
kezdi érteni, miért mondják rólunk azt, 
hogy le vagyunk maradva.

Kedvesen megköszönték a segítségemet, 
majd visszaindultak a szlovákiai városba, 
hogy ott felszálljanak egy vonatra, amivel 
eljutnak a mi fővárosunkba.

Még jó, hogy itt van nekünk Párkány.

A Schweidel az esztergomi 
gettó?

Szeretném felhívni a lakótelepen élők 
figyelmét arra, hogy már nem csak kóbor 
kutyák laknak az utcán, de egyre sűrűbben 
történik meg az is, hogy éjjel, vagy éppen 
nappal jogosulatlan személyek betérnek a 
lépcsőházainkba. Távozáskor, mintha csak 
otthon volnának, magukkal visznek egy-két 
értékesebb dolgot. A mi lépcsőházunkban 
egy fűnyíró motor, egy kerékpár hátső 
kerék és most már egy komplett kerékpár a 
termés.

Figyeljünk ugyanakkor a szomszédainkra 
is, mert, ha nem vagyunk még elég 
szerencsétlenek, feljelenthetnek bennünket 
ezért, vagy azért, ami éppen nem tetszik 
nekik... nálunk ez is megtörtént.

Ha pedig véletlenül egy szomszédos 
lépcsőház lakója azért kénytelen a 
kukatároló-ketrec elé tenni a szemetét, 
mert neki otthon maradt a kulcsa, 
nyugodtan szóljunk neki, hogy az az ember, 
azért tér be a tárolóba, hogy a szemetesből 
mindenféle jót kibányásszon, majd berakja 
az ő szemetét is. Mert tudniillik, annak az 
embernek mindig itt van a saját kulcsa. 
Már csak azt nem értem, minek van ez a 
ketrec? Hogy bezárjuk a szemetet, vagy, 
hogy ki?

Ha pedig ez még nem volna elég, jelentem, 
lassan fialnak a patkányaink is, akik a 
járdák alatt lévő körülbelül egy méter mély 
hasadékban élik szűkös életüket.

Egy boldog “gettólakó”

Olvasói levél



Létezik egy másik filmes világ, ha úgy tetszik, 
Hollywood-alsó, ahol kizárólag olyan színészek 
élnek, akik valahogy nem a jó sorba álltak, amikor 
a sztárságot osztották. Ez az úgynevezett B-filmek 
világa.

Az A és a B nem besorolás, pláne nem annak függvénye, hogy 
mennyire ismert filmesek dolgoznak benne. Régen egy este 
két filmet vetítettek a mozikban, mert így próbálták bevonzani 
a nézőket. Elég gatya volt a gazdasági helyzet. Az A film volt 
mindig az este főszereplője, a B lényege nem a minőség volt, 
hanem a “mennyiségi toldás”. Ismerjük a szöveget: Egyet 
fizet, kettőt kap. A B filmek nagyon gyorsan, nagyon kevés 
pénzből, nagyon igénytelenül készültek. Manapság azokat a 
filmeket jelöljük ezzel a jelzővel, amik nem moziforgalmazásra 
készülnek, hanem csak a TV-nek, vagy DVD kiadásra.

Nézzük csak a B-mozi receptjét! Végy egy jóképű, de legalábbis 
izmos és nem túl nagy arcmimikával rendelkező főhőst. Ölesd 
meg az apját, a barátnőjét vagy a régi barátját egy gonosz, 
idősebb milliomossal. A bosszúban legyen a segítségére 
egy hosszú combú nő, aki mellesleg fegyver- és/vagy 
robbantásszakértő, és akivel percek alatt az ágyban végzik. 
Aztán pedig ütések, rúgások, lövések után a főhős mosolytalan 
arccal motorozzon el a naplementében.

A legtöbb B-kategóriás színész életébe azért belefért annak 
idején egy-két nagyobb dobás, és csak aztán tűntek el 
Hollywood süllyesztőjében.

A B-filmek sztárjainak egyik legnagyobbika Chuck Norris 
- nagy kedvencünk, és hídjaink örök keresztapja 
- aki fordulásból indított rúgásaival beverekedte magát a 
filmtörténelembe.

És persze vannak olyanok is, akiknek már majdnem sikerült 
a mágikus sztárság küszöbét átlépni. Ilyen például az 
“ezerarcú” Steven Seagal, aki minden filmjében képes más 
arcát megmutatni. Vagy éppen Jean-Claude Van Damme, akik 
valóságos bálvánnyá vált - és nemcsak a karatézni vágyó férfiak 
körében.

És a nők? Kevesen vannak. A B-kategóriás filmekben játszó 
nők főként egyfilmes színésznőjelöltek, akik az álomvárosról, 
Hollywoodról álmodoznak.

Az örök B-kategóriásak
Ma már megszokott, hogy szép, 
általában ázsiai színésznőket 
szerződtetnek a verekedős filmekhez. 
Cynthia Rothrock azonban még a 
régi idők terméke: ő az, aki tökélyre 
fejlesztette a hihetetlen magas sarkú 
cipőben karatézást (ennek praktikus 
oka is van: mindössze 160 centi). 

Cynthia szembesítette először a filmgyártást az azóta sem 
megoldott problémával: megüssünk-e nőt a filmvásznon? 
Nincs válaszunk – ami egy verekedős filmben legalábbis 
probléma.

Ismerte Bruce Lee-t. Kell ennél több? Az egykori texasi kopóról 
régen kaptunk hírt. Ám jól tudjuk, hogy ez csak a látszat. A 

66 éves karate bajnok, nagy nemzeti 
kedvencünk mindent tud, amit egy 
élő ikon tudhat. Sőt, még annál is 
többet…

1978-ban, a Grease című filmben 
kapta az egyik első mondatát. Akkor 
még szőkén. Karakterét később 
latinosabbra, frizuráját melírozottra 
vette... 228 epizódon keresztül a 
Falcon Crest szappanoperában törte 
a szíveket. Majd - több házasság 
mellett - öt éven keresztül a alakította 
Renegát című sorozat igazságosztóját. 

Mondjuk még beszédes címeket? A halál álarca, Fertőző éden, 
A fegyver neve: halál...

Julia Roberts szebb napokat is megélt 
bátyjának karrierje a “80-as években 
volt a csúcson: még Oscarra is jelölték 
(Szökevényvonat). Ám az elmúlt 
években eléggé lecsúszott. Az 51 éves, 
elsősorban negatív szerepeiről ismert 
színész most a Hősök című sorozatban 
kapott szerepet. Hátha bizonyítani 
tud…

Mintha pechsorozatból állna az élete. 
A csúcsról indult, és azóta csak zuhanni 
tud. Gyermekpszichológusnak készült, 
majd, pár kisebb szerep után hatalmas 
sikereket ért el 1985-ben az Amerikai 
Ninja című filmmel. A mozi kedvéért 
tanult meg karatézni, de esetében 
is jól jött a ninja-filmek tuti trükkje: 
felhúzod a maszkot, és hirtelen sokkal 

jobban verekszel (illetve verekszik helyetted a kaszkadőr).

Japán neve sok mindent elárul róla: 
Take Shigemichi - Take az első apósa 
keresztneve, Shigemichi jelentése: „a 
jóléthez vezető ösvény”. A gyerekkora 
óta karatéval és dojo-val foglalkozó 
Segal bár nagy tiszteletnek örvend, 
hiába játszott Sharon Stone-nal vagy 
Kurt Russell-lel, a felső kategóriás 
filmek világában nem tudott betörni. 

Pedig mi tudjuk: mimikája meg volt hozzá!

A testvérek a nyolcvanas évek legendás 
testépítői voltak, meghatározó, 
őrült figurái a vicces elemekkel 
tarkított akciófilmeknek - amelyeket 
elsősorban a gyerekek (vagy gyermek 
lelkűek...) néztek meg. Nem csoda. 
Nekik köszönhetjük az Óvóbácsik, 
a Zűr bajjal jár és a Barbárok című 
filmeket…

hp

B-kategóriás filmek
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17. oldal

A sikeres nyári táborokat követően, ősztől ismét 
folytatódik az úszásoktatás Dorogon! Aki már 
ismeri az Új-Hullám Úszó- és Vízilabda Iskolát, 
tudja, hogy a gyerekek milyen élményeket és 
tudást szereznek az oktatás során, és hogyan 
kapcsolódhatnak be az úszás vagy vízilabda 
sportéletbe.

Az úszásoktatásra 4-10 éves lányok és fiúk jelentkezését várják. 
A foglalkozások heti 1 vagy két 2 alkalommal zajlanak. A heti 
2 alkalmas oktatás során a gyermekek szintvizsgákon vesznek 
részt, amelyeken a sikeres teljesítményt oklevéllel díjazzák. A 
gyermekek úszásoktatása szintekre bontva történik, melynek 
során mind a négy úszásnemet elsajátítják. Szakképzett oktatók 
és edzők foglalkoznak a gyermekekkel, akiknek a fejődéséről a 
szülők nyílt órákon győződhetnek meg.  Egy jól sikerült tanévet 
követően a nyári vakáció során már együtt élvezheti a család a 
nyár örömeit.

További ösztönzést jelent a Mosolyalbum-program, amely 
az elmúlt években óriási sikert aratott a gyerekek körében. 
Minden óra után egy mosoly pecsétet kapnak az albumukba. 
Az albumban ajándékok fotói láthatók. Az ajándékokat a 
megfelelő számú mosoly pecsét elérése után kapják meg a 
gyerekek.

A már mind a négy úszásnemben úszó gyerekek 
bekapcsolódhatnak a szervezett sportéletbe is. Az 
úszó- vagy vízilabda előkészítő után bekerülhetnek az 
iskolával együttműködő Új-Hullám SE úszó- vagy vízilabda 
versenycsapatába.

Az Új-Hullám Úszó- és Vízilabda Iskola a tanulás mellett 
színes programokat is biztosít. A tavalyi tanévhez hasonlóan 
megrendezésre kerülnek az úszóversenyek, sportnapok és a 
családi úszóhétvégék is.

Az úszótanfolyamra előzetes regisztráció szükséges. 
Jelentkezni Molnár Juditnál (06 30 545 3909 - jelentkezes@
uj-hullam.hu) és a www.uj-hullam.hu oldalon lehet.

A regisztrálást követően az alábbi időpontok állnak 
rendelkezésre a beiratkozáshoz:

- augusztus 27. (kedd) 16, 17, 18 órakor regisztráció és 
beiratkozás (szintfelmérést ezen a napon az uszodai sátorállítás 
miatt nem tartunk).

Tanulj úszni az Új-
Hulámmal Dorogon!

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy 
uszodánk 2013. augusztus 25-én 18 óráig tart 
nyitva!

Uszodánk 2013. augusztus 26- 31. között 
sátortető építése miatt ZÁRVA tart!

Nyitás: 2013. szeptember 1. vasárnap.

Sátorállítás az uszodában  

Sikeresen rajtolt a jubileumi év küszöbén 
labdarúgó csapatunk...

Labdarúgás: Megkezdődött a 2013-14. évi labdarúgó 
bajnokság az NB III. osztályban is. Az első mérkőzésre 
Dorogon került sor az ismeretlen, jó képességű Csákvár 
csapata ellen. Az ismeretlenség tapintható volt a játékban az 
első félidőben, mert mindkét csapat csak kóstolgatta egymást. 
Igazi gólhelyzetünk csak nekünk volt az első játékrészben, 
amikor Vígh Ádám fejesét a kapus nagy bravúrral hárította. A 
második félidőre cserélt Miskei Attila vezető edző, beküldte 
Papes Ferencet, aki magas termetével átvette a középpálya 
irányítását, labdát szerzett és hozta játékba a csatárokat. Meg 
is lett az eredménye, mert az 55. percben Tóth Zoltán a beadást 
Vigh Ádám fejére varázsolta, aki 10 méterről a jobb felső 
sarokba fejelte a labdát: 1-0! Nagy öröm a szurkolók körében. 
Támadásban maradt a csapat és a 63. percben megszületett a 
második gól is. A 20-22 m-es szabadrúgás elvégzéséhez Tóth 
Zoltán állt a labda mögé és úgy csavarta meg, hogy az a sorfalat 
megkerülve a kapu jobb oldalába vágódott. 2-0! A mérkőzés 
hajrájában mindkét kapu előtt egy-egy nagy helyzet adódott, 
de a védők kitűnően állták a lövéseket, a csatárok pedig 
képtelenek voltak közvetlen közelről a kapuba találni. „Szép volt 
fiúk!" köszöntéssel búcsúztatta csapatát a mérkőzés végén a 
szurkolótábor.
A meccs elején kezdőrúgást Dr. Bartalos József, a Dorog volt 
kiváló labdarúgója végezte el. A mérkőzéshez tartozik még, 
hogy a félidőben a szurkolók jó néhány tagja 11-es rúgó 
versenyre készült fel és a háromszoros kísérlet végén a győztes 
egy tálca sörrel lett gazdagabb.

A hónap záró találkozójára 31-én du. fél hatkor kerül sor 
Dorogon, a Budaörs lesz az ellenfél.

Más érdekességek a labdarúgó klubról: Rendkívüli elnökségi 
ülésen Kara Dániel elnök lemondását elfogadta az elnökség, 
méltányolva a kérést, mely szerint a gyakori utazás sok idejét 
veszi igénybe. Megválasztották az új elnököt Mayer László 
személyében, aki eddig az elnökhelyettesi tisztséget töltötte 
be. Az új elnök rögtön javaslattal élt, miszerint nem lesz 
elnökhelyettes, hanem klubigazgatót szeretne maga mellé, aki 
az egyesület minden ügyét irányítaná, az ő felügyelete alatt, 
főállásban a saját vállalkozásában. Megnevezte a személyt is is, 
aki Csapó Károly lett. Játékosa volt a klubnak, jelenleg az egyik 
utánpótlás csapat edzője. A javaslatot az Elnökség elfogadta. 
Kara Dániel az ellenőrző bizottságban vállalt tisztséget.

A csapatot három játékos hagyta el: Szabó Pál, Sebestyén Dávid 
és Bakos Bence. Mindhárman találtak maguknak egyesületet. 
Viszont hét új játékos igazolt Dorogra. Éspedig Benkő 
Ádám Paksról, 23 éves védő, Fluxa Dávid 20 éves csatár 
Tokodról, Fekecs Dávid 24 éves védő Vecsésről, Kurucz 
Dávid 19 éves kapus, középiskolás, Solymos Zoltán 21 
éves Sárisáp-Task játékosa volt, középpályás, Tóth Bálint 
20 éves középpályás Újpestről, Déri Csaba 20 éves csatár a 
Szombathelyi Haladás Labdarúgó Akadémiájáról.

Az utánpótlás csapatok sikeresen fejezték be az elmúlt idényt. 
Az U-19-es korosztályú csapat Bodó László edző vezetésével 
a 3. helyen végzett az NB II. utánpótlás csoportjában. A 
többi csapat korosztályának megfelelő csoportban a közép 
szakaszban fejezte be az elmúlt évi bajnokságot.

Göb Sándor

Dorogi sportképek




