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2013. április 24. szerda Szent György napja 
18:00 Szent György Plébániatemplom
            „Rózsakiállítás”-Őry Annamária
19:30 Korencsi Kocsma 
            Dunai László: „Memoár” –retrokiállítás
21:00 Balassa Pince
            „Caleidoscope Private”-magángyűjteményes kiállítás
           Zenél: panda és soma (carbovaris)

2013.április 25. csütörtök
16:00-20:00 Nyílnak  a Művészkertek Szentgyörgymezőn
21:00 Tilos Rádió Dj Sztyepp a Balassa Pincében belépő: 500ft

2013.április 25. péntek
13:00-16:00 Pince Mozi a Magyarhangyával
                        Bérelj cicát (R.:Naoko Ogigami )
16:00-20:00 Művészkert
17:00 Úzgin Űver zenakar koncertje
18:30 Morzsa Records koncert
20:00 „Being Spring” nyitóceremónia
             Nagyszabású nyitóprogram a tavasz kezdetéhez és a            
             Szent György legendához kapcsolódó komolyzenei   
             művek feldolgozásával. Az előadást gyermekkórus,  
             táncelőadás és nemzetközi művészek színesítik. 
             Projektvezető: Katherine Gáll- Svájc
22:00 Ruttkai Bori és a Specko Jedno produkciója
21:00 Dj-Vj Night a Balassa Pincében belépő: 400ft
            Fellépők: T.N.B.              
            K.I.D.
            Blade
            Szimplex
            adamhegyi
            vj: Kapor, Ezremek, és kész, Vílette

2013.április 27. szombat
10:00 Vásári forgatag, gyermekprogramok (nemezelés,  
           kerámiázás)
11:00-13:00 Kisze-Kusza Táncház kicsiknek nagyoknak
13:00-16:00 Pince Mozi a Magyarhangyával 
                        AI WEIWEI: Never Sorry
13:00-17:00 Sárkányhajóztál már? most kipróbálhatod!
14:00-17:00 Buborékeregetés Previtzer Tündével
16:00-20:00 Művészkertek
16:30 Szent György Legenda- Égő Áron előadása a 
           Szentgyörgymezei Plébánián
17:00 Méhkas Aura Liget
            A délután folyamán üvegfestés kicsiknek, nagyoknak, 
           majd  az esti órákban fényfestés a délutáni alkotások 
           felhasználásával. Audiovizuális betétekkel.
18:00 Freedom Cafe a Szent György Plébániatemplomban
20:00 Happy Dead Band koncert
21:30 Taurin Cirkusz  előadása
22:30 Dokkerman and the Turkeying fellaz produkció
21:00 Dj-Vj Night Balassa Pince belépő: 400 ft
            Fellépők: Velo
            Yomakomba
            Layer
            Antonov
           Youniverse
           vj: Kapor, Ezremek, és kész, Vílette

2013.április 28.vasárnap
10:00 Vásári forgatag, Jókedv-vidámság Hunyadi utcai foci kupa
11:00 Mozaik Ruha divatbemutató
13:00-16:00 Pince Mozi a Magyarhangyával
                        No (r.: Pablo Larraín)
14:00 „Cigányok ideje”
           A hangulatról a nyolctagú Dorco Band cigányzenekar 
                gondoskodik, a látogatók megkóstolhatják a cigánykony- 
           ha jellegzetes ételeit és bepillantást nyerhetnek a cigány  
           kultúrába. 
16:00-20:00 Művészkert
18:00 Dorco Band zenekar koncertje
19:30 Panda Show
20:30 Ethnofil zenekar koncertje
23:00 Jóvilágvan zenekar koncertje

Kaleidoszkóp Mező Fesztivál
Helyszín: Esztergom 2500 Szentgyörgymező Dózsa György tér

Műsorváltozás
A meghirdetettől eltérően a 21 órától kezdődő programok 
a Kaleidoszkóp házban lesznek megtartva!
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Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza.
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József Attila

Mama
Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő -
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.
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A Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 
munkaközössége és diákjai a középiskola és a volt Balssa Bálink 
Általános Iskola épülete közötti területet tisztították meg, 
valamint a Bazilikához vezető lépcsősort. A munkálatok során 
Mekler József felajánlásából facsemetéket is ültettek.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló 
Általános Iskola munkaközössége és tanulói az iskola területét 
és környezetét tették rendbe.

Szintén szombaton a Schweidel úti lakótelepen is takarítottak 
az ott lakók. Több évnyi szemetet és leveleket szedtek össze, 
nem csoda, hogy több, mint 90 zsák telt meg. Egy nap kevés volt 
a lakótelep kitakarítására, ezért a részt vevők úgy döntöttek, 
hogy száraz idő esetén, május 4-én, szombaton folytatják a 
munkát. Füvet fognak nyírni és újfent összeszedik a szemetet.

Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület szombaton, 
a Rákóczi téren kertészkedtek. Virágokat ültettek és rendbe 
tették a Bástya Áruház előtti bokros területet is.

Föld napja Esztergomban
Önkéntes várostakarítás a hétvégén
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A Föld napján, április 22-én a Haladó Esztergomért Egyesület 
tagjai fákat ültettek a Jókai utcában.

A nagymennyiségű zöld hulladékok szállítása még jelenleg 
is folyik. A múlt héten a polgármester fórumsorozatának záró 
eseményén elmondta, hogy bárki takaríthat és a felhalmozott 
zöld hulladékot Váczy-Hübschl Istvánnál lehetett bejelenteni, 
az elszállításról a polgármesteri hivatal gondoskodik. A 
Schweidel utcai lakótelepről lapzártánkig csak a szeméttároló 
ketrec mellől szállították el a szemetet.

Hasonló a helyzet a Csalamádé temetőben is, hiszen ott 
városházi önkéntesek takarítottak, de onnan sem sikerült 
összeszedni az összes szemetet. Lapunk munkatársai láttak 
ott jó pár zsákot, de ahogy az a fotókon látszik, elég nagy 
szemétkupac maradt a helyszínen.
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Egyedülálló programot láthattak az érdeklődők, 
de legfőképpen a dorogi iskolások a művelődési 
ház színháztermében. Dorog Város Egyesített 
Sportintézménye a helyi küzdősport egye-
sületekkel közreműködve a színpadot egy 
délután erejéig tatamivá alakította, hogy már 
kész harcosok és az általuk nevelt harcos jelöltek 
megmutathassák, milyen utat választottak 
maguknak. Ugyanis a Budo jelentése harci út, 
vagy a harc útja. De ennél sokkal többet jelent. 
Bu: Harc, harci módszerek. Do: Út, ösvény. 
Azaz a különböző harci módszerek útján való 
haladás. Az első és legfontosabb, hogy a Budo 
hagyomány, az ősi japán harci művészetek 
összefoglaló elnevezése.

Az I. Dorogi Budo Gálán a tradíciót az aikido, a judo és a 
kyokushin- karate csapatok képviselték. Eljöttek még az ókor 
óta az olimpia műsorán szereplő birkózás ifjú továbbvivői, és a 
modern kick- boksz és kempo művelői is.

A bemutatók sorát az esztergomi Aikido Shinbukan Dojo 
nyitotta. A Dorogon edzéseket vezető Magyar Balázs lépett 
fel a tanítványokkal, majd Bak László egyesületi vezető és 
mester társai következtek. Egy táncot idéztek a lágy, körkörös 
mozdulatok, melyek a támadó energiáját is felhasználják. Az 

aikido-ban nagy szerepe van a szellemiségnek is. Valójában az 
összes küzdősportban a harcos útja nem a harc, hanem a béke. 
A harcosnak önmagát kell fejlesztenie és csiszolnia. Az igazi ÚT 
belül van.

Ugyanezt képviseli a hazánkban is népszerű és magyar 
szempontból olimpiai sikerszámnak tekinthető judo is. 
Jellemzője a test-test elleni harc, az ellenfél földre dobása, 
gáncsolása, leszorítása. Ahogy az esztergomi csapat vezetője, 
Keresztesi Zsolt is kiemelte: a judo-sok először esni tanulnak 
meg. Ezt igen jól érzékeltették a hangos csattanások a tatamin. 

Az akrobatikus elemeket sem nélkülözik a judo mozdulatai.
A gála napján azonban akrobatikában a dorogi birkózók vitték 
a prímet. Bemutatták, hogy egy edzésen nem csak egymást 
gyűrik, hanem milyen szaltókat, ugrásokat, átfordulásokat 
gyakorolnak, hogy minél rugalmasabbak legyenek, és így 
csússzanak ki az ellenfél kezei közül. Persze, nem maradtak el 
a szintén látványos emelések, pörgetések sem. A bemutatóra 
Knyaskó Máté készítette fel a versenyzőket.

Az Esztergomi Kick Boksz SE ifjoncai Hirsch Viktor vezetésével 
látványos rúgásokkal és ütésekkel, és hatalmas lelkesedésükkel 
nyűgözték le a közönséget. A többi küzdősporthoz képest 
fiatal sportág több tradicionális harcművészet elemeit ötvözi. 
Az esztergomi egyesület is, hasonlóan a birkózókhoz és a judo-
sokhoz a világ élvonalában versenyez már évek óta.

További képek a gáláról: 
http://dorog.hu/index.php?oldal=65&hir=1125

Siker az első budo gála  

Látványos eséses a judo-soktól

A rugalmasság fontos a bírkózásban is

Harcos kick boksz csapat

Magyar Balázs és tanítványai
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A CIVILHETES következő száma 2013. május 7-én jelenik meg!

Az Esztergomi Rendőrkapitányság, 
Nyergesújfalui Rendőrőrsének tájé-
koztatása szerint 2013. 04. 15-től 
minden hónap harmadik hétfőjén 
11-12 óra között, Nyergesújfalu 
körzeti megbízottja Lövei Katalin r. 
főtörzsőrmester fogadónapot tart a 
Polgármesteri Hivatalban.

Körzeti megbízott 
fogadónap
Nyergesújfalu

Kérem a városban található társasházak 
Közös Képviselőit, hogy a Komárom-
Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Esztergomi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltségének feladat-
szabása alapján, egy esetlegesen 
bekövetkező éjszakai villamos-
energia-, valamint gáz ellátási zavar 
gyors elhárítására, az épületbe való 
bejutás megkönnyítése érdekében, az 
értesítendő személy (közös képviselő, 
házmester, gondnok) elérhetőségét jól 
látható módon, megfelelően rögzítve 
az épület bejáratához kihelyeztetni 
szíveskedjenek. Amennyiben az 
információs tábla megrongálódik, 
annak pótlásról azonnal intézkedni 
szíveskedjék!

Mihelik Magdolna
polgármester

Felhívás közös
képviselőknek
Nyergesújfalu

A veszélyes hulladék gyűjtésére április 
24-én, szerdán, 8-18 óra között kerül 
sor Lábatlanon. Gyűjtési helyszín.

Veszélyes hulladék gyűjtés: 2013. április 
24-én szerdán, 8-18 óra között lesz!
Helyszín:
Veszélyes hulladék (kivéve autógumi) - 
Művelődési ház
Autógumi - Polgármesteri Hivatal épület 
mögötti parkolója(2541 Lábatlan, József 
A. u. 60. ) 
Olajos, vegyszeres, gyógyszeres flakonok 
gyűjtésére csak az őszi lomtalanítás 
alkalmával kerül sor.

Veszélyes hulladék 
gyűjtése
lÁBaTlaN

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a családi 
élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos előadásokkal 

egybekötött tanácsadásokra Esztergom kistérségében.  
 

Az első alkalom: 
 

Témája: Párkapcsolati mediáció 
 

„Meg se hallja amit mondok neki, csak hajtogatja a saját 
mondókáját!” 

Szeretné, ha meghallgatnák és megértenék a mondanivalóját? 
Megoldás….MEDIÁCIÓ! 

Egy lehetőség, hogy Önerejéből oldja meg a kialakult konfliktust és 
megtalálja az Ön számára legideálisabb megoldást. 

 
Előadó: Kínál Katalin 

Időpont: 2013. január 07. (hétfő) 17 óra 
Helyszín: Családi Forrás-ház, Esztergom, Bocskoroskúti út 

5. 
 

A további előadásokról és azok időpontjairól a 
www.forras-haz.hu oldalon talál bővebb információt. 

 
Igény esetén gyermekfelügyeletet biztosítunk! Kérjük előre jelezni! 

Meghívó 
Települési előadássorozat 

Esztergom kistérség minden településén
Lábatlan 

További információ kérhető: 
06-20-382-3750 
forrashaz1@gmail.com 

 

 
Témája: “Életciklusok” 

 
Életút szakaszok – fogamzástól halálig 

Az egyes szakaszok speciális fejlődési feladatai, felelősségei, 
kiváltságai és a megjelenő általános készségek 

Kamaszkor – beépült tapasztalatok, hegek, sebek 
Késői évek – új életutazás („Vének tanácsa”) 

Életstílus és emberi szükségletek 
 

Beszélgessünk róla közösen! 
 
 

Előadó: Pálfay Erzsébet 
Időpont: 2013. május 08. (szerda) 17 óra 

Helyszín: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola, Lábatlan, Rákóczi F. út 112. 

 
A további előadásokról és azok időpontjairól a www.forras-haz.hu oldalon talál 

bővebb információt. 
 

A program ingyenes! 
Igény esetén gyermekfelügyeletet biztosítunk! Kérjük előre jelezni! 

 

 

További információ kérhető: 
06-30-320-3343 
06-20-382-3750 
forrashaz1@gmail.com 
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2013 márciusában a Suzuki 
Motor Corporation globális 
eladásai elérték az 50 milliós 
darabszámot. Ebből 21,95 millió 
kocsi Japánban kelt el (20,28 
millió miniautó és 1,66 millió 
normál, illetve kisméretű kocsi), 
28,05 millió pedig külföldön. 
A régiók szerinti megoszlás a 
következő: Japán 44%, India 
23%, Európa 11%, egyéb Ázsia 
8%, Kína 6%, Észak-Amerika 
3%, Közép- és Dél-Amerika 2%, 
egyéb (pl. Óceánia, Közel-Kelet, 
Afrika) 3%.

Eladások Japánban

A Suzuklight miniautó 1955-ös piaci 
bevezetésével kezdődően a Suzuki a 
kiváló kreatív termékek egész sorát 
szállította vásárlóinak, így a Jimnyt 1970-

ben, az Altót 1979-ben, a Wagon R-t 
1993-ban és a Spaciát 2013 márciusában, 
miközben maga is megújult, együtt 
fejlődött autóival. 2012 szeptemberében 
a Suzuki miniautóinak japán belföldi 
értékesítése elérte a 20 milliós 
darabszámot.

A normál méretű kocsik és kisautók terén 
a Fronte 1965-ös bevezetése nyomán a 
Suzuki folyamatosan újabb modellekkel 
jelentkezett a piacon: a Jimny 1000, a 
Cultus, az Escudo, a Wagon R+, a Swift 
és a Solio kreativitása meghódította a 
közönséget.

Eladások Japánon kívül

A Japánon kívüli értékesítést a Suzuki a 
Suzulight exportjával kezdte meg 1959-
ben. 2013 márciusára a külföldön eladott 
autók száma meghaladta a 28 milliót. A 
vállalat újabb és újabb gyártóbázisokat 
létesített Japánon kívül: mára tizenegy 
országban – például Indiában, 

Magyarországon, Indonéziában – tizen-
két ilyen autógyár működik. A Suzuki 
gépjárműveit a világ 179 országában és 
régiójában kedvelik.

A Japánon kívüli piacokon a Swift, a 
Splash, az Alto/Celerio, az SX4, a Jimny, a 
Kizashi, a Grand Vitara és a Carry verseng 
a vásárlók kegyeiért.

A Suzuki, amellett hogy járműveinek 
teljesítményét folyamatosan fejleszti, 
kiváló termékeit világszerte folyamatosan 
a vevők igényeihez alakítja. 

Út az 50 millióhoz (csak Suzuki-
emblémás járművek)

10 millió: 1989. június
20 millió: 1998. június
30 millió: 2004. október
40 millió: 2009. június
50 millió: 2013. március

Ötvenmillió gépjármű értékesítésénél tart 
a Suzuki

Annak érdekében, hogy tiszta 
környezetet és szolidáris tár-
sadalmat hagyjon a következő 
generációra, a Suzuki Motor 
Corporation létrehozta Suzuki 
Környezetvédelmi Terv 2015 
elnevezésű környezetvédelmi 
kezdeményezését, amelyet a 
2012 és 2015 közötti pénzügyi 
években valósít meg, továbbá 
a Suzuki Biodiverzitás-meg-
őrző Programot, amelynek cél- 
ja a fajok sokféleségének vé- 
delme és fenntartható hasz-
nosítása a Suzuki üzleti tevé-
kenysége során. Mindkét kez-
deményezés a Suzuki Globális 
Környezetvédelmi Chartáján 
alapul.

1. Suzuki Környezetvédelmi 
Terv 2015
A Suzuki fontos kérdésnek tekinti az 
üzleti tevékenységével összefüggésben 
bekövetkező környezeti hatásokat, és 
figyelembe veszi a környezet érdekeit is 
termékeinek fejlesztése során. Emellett 
kiemelt fontosságúnak tekinti azoknak az 
üzleti tevékenységeknek a támogatását, 
amelyekkel ezek a környezeti hatások 

csökkenthetők. Kapcsolt vállalkozásaival 
együtt a Suzuki vállalatcsoport egésze 
a Suzuki Környezetvédelmi Terv 2015 
megvalósítására törekszik.

A globális felmelegedés 
megfékezése
A globális felmelegedés legfőbb oko-
zójának tartott szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése érdekében a Suzuki 
olyan járműveket fejleszt, amelyekre 
kategóriájukban a legkisebb üzemanyag-
fogyasztás a jellemző. Ez a törekvés a 
következő generációs járművek esetén 
is meghatározó lesz. A Suzuki olyan 
hatékony üzleti megoldásokat fog 
bevezetni, amelyek jelentősen csökkentik 
a termelés és a logisztika energiaigényét.
A környezet megőrzésének 
elősegítése
Az gázkibocsátásra és a környezetet 
terhelő anyagokra vonatkozóan a 
Suzuki nem csak a jogszabályoknak és 
az iparág által meghatározott önkéntes 
szabályozásoknak kíván megfelelni, 

A Suzuki Környezetvédelmi Terv 2015 és a 
Suzuki Biodiverzitás-megőrző Program
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hanem önmaga számára szigorúbb 
célokat határoz meg, és a kötelezőnél 
nagyobb mértékben csökkenti a 
környezet terhelését.

A „3 R” (Reduce, Reuse, Recycle –
csökkentés, újrafelhasználás, újrahasz-
nosítás)

A „lean” fejlesztési és termelési 
szakaszoktól a hatékony újrahasznosításig 
a Suzuki hozzájárul egy fenntartható, 
újrahasznosítás-alapú társadalom létre-
jöttéhez, következetesen és takarékosan 
használva az erőforrásokat.

Együttműködés a 
társadalommal
A közösség részeként, elősegítve a 
környezetet érintő kommunikációt a 
különböző érdekgazdák között, a Suzuki 
egy olyan társadalom kialakítására 
törekszik, amely természeti környezetével 
összhangban él.

2. Suzuki Biodiverzitás-
megőrző Program
Járműgyártóként a Suzuki a globális 
környezet megóvásán dolgozik. Az 
emberiség számára már a kezdetektől 
a biodiverzitás biztosította a létezéshez 
szükséges bőséges természeti erő-
forrásokat. A Suzuki felismerte, hogy 
a fajok sokféleségének megőrzése 
ugyancsak a jelentős környezetvédelmi 
ügyek egyike, amire a vállalat 
tevékenysége vitathatatlanul hatással 
van. A biodiverzitás megőrzésének és 
fenntartható felhasználásának útmuta-
tójaként a vállalat létrehozta a Suzuki 
Biodiverzitás-megőrző Programot.

A Suzuki Biodiverzitás-
megőrző Programjának 
alapkoncepciója
A biodiverzitásra gyakorolt hatás 
csökkentése és jelenen átívelő, 
fenntartható felhasználása érdekében a 
Suzuki vállalatcsoport a környezetvédő 
technológiával működő kisautók 
fejlesztésére törekszik a „lean” 
típusú, hatékony eljárások intenzív 
alkalmazásával a „kisebb, kevesebb, 
könnyebb, rövidebb, tisztább” szlogen 
jegyében. E politika értelmében 
a közösség részeként a Suzuki 
vállalatcsoport az érdekgazdákkal 
való együttműködésre törekszik egy 
olyan társadalom érdekében, amely 
képes összhangban létezni gyönyörű 
természeti környezetével.

A biodiverzitás megőrzésének 
kiemelt törekvései
Az üzleti tevékenység 
és a termékek 

környezetterhelésének 
csökkentése
Az üzleti tevékenység minden egyes 
szakaszában, a termékfejlesztéstől az 
újrahasznosításig a Suzuki támogatni 
fogja a 3 R-t, valamint a felhasznált 
energia és erőforrások mennyiségének 
csökkentését.

A Suzuki támogatni fogja az 
üzemanyag-hatékonyság további nö-
velését, illetve a következő generációs 
járművekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést az üvegházhatású gázok 
mennyiségének csökkentése érdekében.
A Suzuki arra fog törekedni, hogy 
csökkentse a veszélyes anyagok 
használatát a teljes ellátási láncon 
keresztül.

A környezeti kommunikáció 
támogatása

A Suzuki környezetvédelmi, hulla-
dékgyűjtési és természetmegőrző 
programokat kíván támogatni a helyi 
közösséggel együttműködve.

A Suzuki arra törekszik, hogy 
alkalmazottai minél szélesebb körben 
fogadják el a biodiverzitás megőrzésének 
szükségességét, és cselekedjenek is 
ennek értelmében.

A Suzuki arra törekszik, hogy szé-
les körben informálja a társadalmat 
környezetvédelmi ügyekben, és önkéntes 
akciókat hirdessen.

A SUZUKI GREEN 
környezetvédelmi márka
A Suzuki Motor Corporation 2002-ben 
alkotta meg (és 2006-ban dolgozta át) 
a Suzuki Globális Környezetvédelmi 
Chartát, amely a vállalat környezeti 
filozófiáját és vezérelveit rögzíti. 
Ezt követően a vállalat különféle 
környezetvédelmi akciókat indított 
e filozófia és vezérelvek jegyében. A 
Charta célkitűzéseinek megvalósítása 
érdekében a környezeti politika, a 
következő generációs, környezetbarát 
technológiák és környezetvédelmi 
eljárások áttekinthetőségét segítendő a 
vállalat bevezette a SUZUKI GREEN-t, a 

vállalaton belül és kívül is tetszést arató 
környezetvédelmi márkát.

A SUZUKI GREEN három kate-
góriája a környezeti politikát, a 
következő generációs, környezetbarát 
technológiákat és a környezetvédelmi 
eljárásokat képviseli az alábbi módon:

A Suzuki környezeti politikája: a 
SUZUKI GREEN vállalati politika
A SUZUKI GREEN vállalati politika, amely 
a Suzuki környezetvédelmi hitvallását 
és politikáját fejezi ki, környezetvédelmi 
tervet és irányelveket tartalmaz. A Suzuki 
Környezetvédelmi Terv 2015 a vállalat 
közép- és hosszú távú környezetmegőrző 
törekvésének megtestesítője, a Suzuki 
Biodiverzitás-megőrző Program pedig a 
fajok sokféleségének védelmében tett 
erőfeszítések irányelveit jeleníti meg.

A Suzuki következő generációs 
környezetbarát technológiája: 
a SUZUKI GREEN technológia
A SUZUKI GREEN technológia a 
Suzuki által fejlesztett és felhasznált 
következő generációs, környezetbarát 
technológiákat jelenti, és tartalmazza az 
új fejlesztéseket, például az üzemanyag-
fogyasztás vagy a tömeg csökkentésének 
technológiáit. Az új WagonR*, Alto Eco* és 
Spacia* olyan kis üzemanyag-fogyasztást 
eredményező technológiákkal van fel- 
szerelve, mint az automatikus mo-
torleállítás és -indítás (auto stop/start), 
az ECO-COOL, valamint a jármű tömegét 
csökkentő TECT-technológia.

*Ezeket a modelleket csak Japánban 
forgalmazzák.

A Suzuki környezetvédelmi 
tevékenysége: a SUZUKI GREEN 
eljárások
A SUZUKI GREEN eljárások a Suzuki 
környezeti politikájának  megvalósítása 
érdekében tett erőfeszítéseket és 
tevékenységeket jelenítik meg. Különféle 
cselekvéseket tartalmaz, amelyeket 
többek között a fejlesztési, termelési és 
logisztikai osztály dolgozott ki a globális 
felmelegedés mérséklése és a környezet 
megóvásának elősegítése érdekében.

A vállalat minden kategóriához egy-
egy logót hozott létre. A Suzuki arra 
törekszik, hogy a környezet globális szintű 
védelme érdekében fokozza a Suzuki 
vállalatcsoporthoz tartozó alkalmazottak 
környezettudatosságát szerte a világon.
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Van még értelme ma is az ünnepnek? Még 1990 előtt kötelező 
jelleggel zajlottak az ünnepségek, a rendszerváltás után már 
önkéntes alapon működött a felvonulásokon való részvétel. 
Emellett összedőlt a tervgazdaság, helyét átvette a kapitalizmus 
Magyarországon is. Az osztályharc hivatalosan véget ért. Az 
elmúlt években sokan sokat mosolyogtak a felvonulókon, akik 
hol nosztalgiából, hol pedig a valós helyzet függvényében 
vettek részt ezeken a megmozdulásokon. 

Ma, 2013-ban, 620 ezer ember van munka nélkül hazánkban, 
emellett fél millió honfitársunk dolgozik külföldön. A tavalyi 
évben megváltoztatott munka törvénykönyve jelentősen 
megnyirbálta a szakszervezetek és a munkavállalók jogait, 
mindezt a rugalmasság jegyében. A dolog azonban úgy áll, 
hogy még egyik oldalról rugalmasabbak lettek az elbocsátás 
szabályai, addig a másik oldalról egyre nehezebb munkához 
jutni.

Ma is általános tapasztalat a 8 órán túli foglalkoztatás, 
természetesen túlóra fizetése nélkül. Úgy néz ki a helyzet, 
sok tekintetben ott vagyunk, mint kétszáz évvel ezelőtt. 
Talán a munkafeltételek javultak, de a kiszolgáltatottság, a 
munkavállaló és munkáltató közötti eredendő különbség a 
tavalyi változásoknak köszönhetően újra nagyobb, mint volt tíz 
évvel ezelőtt.

Munkások még ma is vannak, ha másként is hívjuk őket. 
Emberek millió bocsátják áruba munkaerejüket nap, mint nap 
hazánkban is. Hogy az ő helyzetük milyen, milyen jogokkal 
rendelkeznek, alkuk sorozatának eredménye. Lehet, hogy 

itthon elavult szervezeteknek tartják a szakszervezeteket, de 
ezek inkább még nem estek át azon az átalakulásom, amelyen a 
társadalom egy része már átment. A szakszervezetek környékén 
felnövőben van egy olyan generáció, amely számára a mostani 
kihívásokkal teli világ már természetes, nem csak szűk önös 
érdekeit nézi, hanem európai színvonalon kívánja a dolgozókat 
képviselni. 

A szolidaritás, a másikra való odafigyelés, egymás segítése 
nem válhat fölös értékké, hiszen e nélkül nem működik egy 
társadalom. az elmúlt években ez az érték egyre inkább 
háttérbe szorult, meg is roppan a társadalom gerince. Az, hogy 
több mint négy millió honfitársunk él a létminimum alatt, az 
hogy félmillió gyermek éhezik napról napra elfogadhatatlan és 
megengedhetetlen. 

Sokan ünnepelnék a munkát, ha lenne éppen, és nem kellene 
százezreknek azon töprengenie nap, mint nap, hogy milyen 
módon biztosítsa családja számára a megélhetést. Mégis 
május 1-én felejtsük el a napi gondokat, menjünk ki egy közeli 
felvonulásra, beszélgessünk barátainkkal és ismerőseinkkel. 
Higgyük el, hogy egyedül nem juthatunk olyan messzire, mint 
közösen. Összefogva, egymást segítve túl tudunk jutni a napi 
gondokon, de ehhez nekünk magunknak kell megtenni az első 
lépést. 

GT

Éljen május 1-je! (?)
Előzményei egészen az angol ipari forradalomig 
nyúlnak vissza. 1817-ben fogalmazta meg 
Robert Owen brit gyártulajdonos a munkások 
követelését, amelyben 8 órás munkaidőt 
követeltek, 8 óra rekreációt és 8 óra pihenést. 
Ekkoriban 14-16 órákat dolgoztak a gyárakban 
nők, férfiak és gyermekek egyaránt. 1891 óta 
„munkásosztály nemzetközi összefogásának 
harcos ünnepe”, amelyet II. Internacionálé 
nyilvánított ünnepnek az 1886-os chicagói 
eseményekre emlékezvén.
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"Vaslady, rozsdásodj békében" olvasom egy 
északír grafittin. Dél-Londonban, Belfastban, 
Liverpoolban, Glasgowban és másutt - munkás- 
és bevándorló negyedekben - spontán utcai 
öröm-partik kezdődnek.

(..)

A konzervatív Spectatorban is olvasom, a halál ismét 
láthatóvá tette, hogy Thatcher kapcsán a brit társadalom máig 
mélyen megosztott. De közben, ami végül sokkal fontosabb, 
milyen maradt a thatcherizmus, s amit azért még annak 
nevezünk, hogy hat ma a világban? S ha mindenki okosodni 
szeretne a történetből, akkor mégis, melyek a tanulságok fiatal 
szocdemek számára? Persze, Isten óvjon minden párhuzamtól, 
Orbán nem Thatcher, és brit értelemben nem is konzervatív. S 
nálunk a másik oldalon nincsenek élő, hagyományos baloldali 
érdekvédelmi mozgalmak. Egyébként a 2000-es évek magyar 
szocialista kormányai amúgy tömérdek thatcherista elemet, 
fordulatot, narratív megoldást használtak. Az most mindegy, 
hogy többnyire blairi átvételekkel.

Annak idején a brit szakszervezetek az 1945 utáni 
konzervatív kormányokkal szemben valódi ellenhatalomként 
jelentek meg és például a Callaghan kormányt sikerült szét is 
verniük. A következő években a konzervatívok a mozgalommal 
szemben vicsorgóan ellenségesek voltak, s tudták, egy ponton, 
még ha ez kockázatos is, neki fognak menni. Tehát itt Thatcher 
csak elvállalta azt a konfliktust, amely egy fokig konzervatív 
szemmel előre programozott volt.

(..)

S a brit háztartások 60 százaléka még ma is kap közvetlenül 
az államtól valamilyen támogatást, szolgáltatást. Akkor most mi 
van a kis állam/szabad piaci utópiával? S mi van a thatcherista 
utópia másik felével, a családdal és a hazával? A gyerekek 
többsége lassan nem házasságban születik és Európában 
egymás után iktatják be a gay házassági törvényeket. A világ 
- itt és most - biztosan nem a konzervatív utópia irányában 
mozog.

(..)

A modell sokaknak egyszerűnek tűnhetett: a hagyományos 
ipari kapitalizmus helyett Thatcher, és sokak körülötte, 
megcsinálták Londont a pénzvilág egyik globális központjaként 
és az országot körülötte szolgáltató gazdaságként, s persze 
mindenhez ott volt a kész ideológia: a neoliberalizmus (egy 
változata) is. Amit azért nem Thatcher rakott össze. S az egész 
persze, nem ment volna így az északi tengeri olaj és a gáz 
nélkül. Az új gazdaság nemzeti modellként az utóbbiakra épült. 
Ezért tűnhetett Thatcher oly sokáig olyan eredményesnek - írja 
most Anthony Barnett az Open Democracyban. És valószínűleg 
ezért tűnt később annyira megkerülhetetlennek Blairék és az 
Új Labor számára. Nekik is kézre jött Thatcherék küzdelme az 
úgynevezett jogosultsági kultúrával. Nekik sem tetszett, hogy 
a kormányzottak azt hiszik, hogy nekik valami jár, csak azért, 
mert valamilyen ideig azt valóban kapták az államtól. 

(..)

Egy friss brit közvélemény-kutatásban a konzervatív 
szavazok 90, s a Labor tábor 23 százaléka hiszi, hogy Thatcher 
nagy és tiszteletreméltó politikus volt. Csak harminc év telt el. 
Úgy látszik, a négyszáz éve esőáztatta és folyamatosan nyírt 

fű mítosza bizonyos helyzetekben nem működik. Akkor miért 
csodálkozunk, hogy az utolsó évek magyar miniszterelnökeiről 
- egyelőre, persze, még rövidtávon -, olyannyira mást hisz az 
ország két fele?

Thatcher meghatározta korát - mondja róla most Ed 
Milliband, a brit balközép vezetője. Igen is, meg nem is. Végül is, 
nem ő generálta azokat a technológiai változásokat, amelyek 
átrétegezték a munkásságot a 70-es években. Thatcher, persze, 
rásegített a brit bányászok gerincének megroppantásával. De 
máshol lényegében ugyanez az átrendeződés végbement 
utcai összecsapások nélkül. Összeolvadt a középosztály jó része 
a minőségibb szakmunkáscsoportokkal. Ez lett az az "új közép", 
amely oly sokáig a stabilizáció biztosítékának tűnt az ipari 
országokban. Közben persze a munkásság náluk alacsonyabb 
szinteken teljesítő rétegei eltűntek, beolvadtak valamilyen 
szolgáltató szerepbe, vagy kisodródtak. Ezt a szétválást állami 
lakáspolitikával, jövedelemszabályozással Thatcher segíteni 
próbálta. Azonban a 70-80-as évek "új közepe" épp most indul 
szinte mindenütt a "régi Európában" bomlásnak. A stabilitás 
egy generációs volt, legfeljebb harminc évre méretezett.

(..)

Azonban három tanulság így is kirajzolódik.
Az első, hogy igazi energiákat a kreatív rombolásnak 

kellene felszabadítania. Innen jött Thatcher ereje. 2010 
után Orbán programja is sokak számára egy pillanatra a 
kreatív rombolás egy változatának tűnt, de kiderült, hogy 
nem felszabadított, hanem elnyelt energiákat. Családok, 
vállalkozások, intézmények egyaránt az életükért, a lábon 
maradásukért voltak kénytelenek küzdeni. A kreatív rombolás 
kifele fordít, a 2010-11-es rombolás pedig meghatározó módon 
befele irányított. Nem indult növekedés, a gazdaságon kívül 
sem. A kifelé fordítást, a továbblépést a papírforma szerint már 
másnak kellene meglépnie. Nem mondom, hogy ez feltétlenül 
csak a szociáldemokrácia lehet, de itt a lehetőség, a fordulatot 
valakinek, és biztosan nem a 2010-es csapatnak, be kell fejeznie.

Másodszor: thatcherista tanulság most is, hogy a korábbi, 
az 1990-es években még továbbvihetőnek tűnő egyenlőségi, 
újraelosztási modellek nem feléleszthetőek. Most már látjuk, 
hogy a thatcherista középosztály kárpát-medencei rokonai 
sem tarthatóak életben. Nyilvánvalóan újra értelmezett 
egalitarizmus, az agyonfogyasztott állam újraelosztási 
feladatköreinek alternatív újragondolása nélkül nem megy. 
Egyszerre kellene koncepcionális és ideológiai újdonságokat 
összerakni.

Végül harmadszor. Még jobban lemeztelenedett a 
thatcherizmusnak fő, belső paradoxonja, úgy, ahogy azt még 
1988-ban Andrew Gamble megfogalmazta: vagyis, hogy a 
szabad piacot az állami hatalom kiterjesztésével szeretné 
létrehozni. A kollektivisztikus intézményeket és mandátumaikat 
természetesen állami erővel, ha kellett, erőszakkal távolította 
el, hogy azután majd a piac működjön. Nálunk a rendszerváltás 
gondolkozott valami ilyesmiben. A régit, persze itt is, a 
szokásokban, értékvilágokban, szövetségekben felemásan 
pucolták csak el. Egyébként épp úgy, mint a thatcheri brit 
világban az övéket. Ott, ha nem is úgy, s nem azért, ahogy 
elképzelték, de lábára állt a piac. Nálunk azonban nem. Náluk 
még húsz évvel Thatcher után is a kapitalizmus működik, 
nálunk ugyanennyi idővel a magyar rendszerváltás után, a 
mienk az állam nélkül képtelen erre.

Tamás Pál /  CIVILHETES

Thatcherről fiatal szocdemeknek
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Orbán Viktor tegnap kifejtette a "vas és acél 
országának" huszonegyedik századi változatát: a 
spekuláció rossz, a termelés jó, ezért mi termelünk. 
A baj csak az, hogy a fejlett gazdaságokban a 
GDP, és egyébként a profit többsége legalább fél 
évszázada nem a termelési fázisban keletkezik.  

Tegnap Szolnokon Orbán Viktor a korábbiaknál is világosabban 
fejtette ki gazdaságfilozófiai alapvetését. Eszerint két fajta 
gazdasági tevékenység létezik: a termelés és a spekuláció. 
A gyengébbek kedvéért: az előbbi jó, az utóbbi rossz. Ebből 
pedig az következik, hogy Magyarországnak elsősorban 
termelnie kellene. Ismerős? Ez bizony a vas és acél országának 
huszonegyedik századi változata. És éppen olyan ostoba is.

Amit azért illene tudni...
A gazdasági tevékenység már meglehetősen régóta nem 
csupán a termelésről szól. A gyáraknak is szükségük van ugyanis 
pénzügyi szakemberekre, hogy finanszírozhassák a termelést 
vagy éppen a beruházást; jogászokra, akik segítenek eligazodni 
az állandóan változó szabályozási környezetben; könyvelőkre 
és közgazdász kontrollerekre, akik nélkül egy méretes cég 
képtelen átlátni a termelés hatékonyságának alakulását.

Nem említettük még a személyzetist, aki annál fontosabb, 
minél több valódi szakembert alkalmaz a cég; az értékesítőt, 
aki nélkül még a legjobb borból sem fogy elég (lásd még: 
cégér); vagy éppen a kommunikációs embert, aki például 
az egyébként nagyon komoly termelőtevékenységet végző 
magyar libatömőket menthette volna meg piacuk időleges 
elvesztésétől.

A modern gazdaság a specializációról ismerszik meg. Egyre 
inkább specializálódnak a cégek csakúgy, mint a szakemberek. 
A termelő vállalat elsősorban termel, de közben rengeteg 
"nem-termelő" szakembert és céget alkalmaz azért, hogy a 
végén hasznot is lásson, ne csak száz tonna vasat.

...de úgy tűnik, mégsem tudják
Sőt, és ez egy nagyon szomorú hír lesz a termelés-fetisisztáknak, 
a fejlett gazdaságokban a GDP, és egyébként a profit többsége 

is immáron legalább fél évszázada nem a termelési fázisban 
keletkezik. A német gyártót elsősorban nem a munkásai és a 
mérnökei, hanem a tőkéje, a márkaneve, a piaci kapcsolatai és 
a szabályozási befolyása különböztetik meg a magyartól.

A magyar gazdaság elsősorban nem azért ennyivel 
szegényebb, mint a német, mert a termelőegységeink 
lényegesen fejletlenebbek lennének. Épp ellenkezőleg – a 
termelés az egyetlen terület, ahol nagy részben felzárkóztunk 
már a Nyugathoz.

A nagy lemaradásunk annak köszönhető, hogy a magyar 
vállalkozó nem támaszkodhat és rendszerint nem is képes 
támaszkodni fejlett szolgáltatási infrastruktúrára. Ha egy 
innovatív magyar cég nagyot akar dobni a világban, akkor 
előbb-utóbb külföldi menedzsmentje, marketing cége, 
jogásza és pénzügyi tanácsadója lesz. Sőt, könnyen lehet, hogy 
hamarosan nem is itt lesz a székhelye. A megfelelő szolgáltatási 
támogatás nélkül Magyarország pedig megmarad összeszerelő-
paradicsomnak, ahol viszonylag jól képzett emberek dolgoznak 
olcsón, hogy az anyacégben a sok orbánviktori értelemben vett 
spekuláns gazdagabb legyen.

Semmi gond nincs a külföldi tulajdonú összeszerelő 
cégekkel: tőkét és munkahelyet hoznak és ezzel is segítik a 
magyar embereket. Ettől azonban nem fogunk előrébb lépni 
semennyit sem – legfeljebb nem halunk éhen.

Vagy nem érti, vagy cinikus
A miniszterelnök beszédei kapcsán gyakran felmerül az a gya- 
nú, hogy ezt azért nem hiheti ő sem. A Véleményvezér szerint 
az esetek többségében Orbán Viktor nem is hiszi el, amit 
mond, csak a választók kedvéért tesz úgy – akár tettekben 
is. Jelen esetben azonban nem vagyunk olyan biztosak 
ebben. A miniszterelnök ugyanis még népszerűtlen, de a 
politikai szükség által nem diktált lépéseket (közgazdász, 
jogász keretszámok radikális csökkentése) is tett eme vízió 
megvalósítása érdekében. Szerintünk tehát most kivételesen 
nem csak mondja, hanem hiszi is.

Erről pedig azt gondoljuk, mint az egyszeri favágó, akinek 
a hátába vágták a baltát: még jó, hogy nem vicc, mert annak 
durva lenne.

http://velemenyvezer.blog.hu/

Orbán nem érti, hogyan keletkezik a profit

Megjöttek a részletek az állami párkereső programról.

"No komment" az egész, a szavakat sem találom ...

"Táncos szórakozásra, találkozásra, beszélgetésre is lehetőséget 
kínáló közösségi, civil ötleten alapuló program indul az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támogatásával Budapesten és az 
ország kilenc nagyvárosában május 26-án. Közlemény.

Lesz táncház és tánctanítás, társastánc és utcabál a Bergendy 
zenekarral és mód nyílik beszélgetésekre és játékra is. A 
rendezvényeken izgalmas és sokakat érintő pártalálással, 
párválasztással, családalapítással kapcsolatos beszélgetések 
és előadások is várják a résztvevőket, melyek szervezésében 
a fővárosban és a megyeszékhelyeken működő Család-, 
Esélyteremtési és Önkéntes Házak is közreműködnek.

A tízmillió forintból megvalósuló rendezvény célja, hogy 
felhívja a figyelmet a tánc nyújtotta ismerkedési lehetőségre, 
hiszen egyre több az olyan fiatal, akiknek nincs terük 
az ismerkedésre. A civil kezdeményezés alapján indult 
rendezvénysorozat, amelyet az EMMI Szociális és Családügyért 
Felelős Államtitkársága támogat, kulturált körülmények között 
kíván lehetőséget biztosítani a találkozásra, ismerkedésre. 
Ehhez kíván a tárca zenét, tartalmas programokat és helyet 
biztosítani.

A programokra Budapesten és nyolc vidéki helyszínen kerül 
sor. A színpadon zajló táncos eseményekkel párhuzamosan 
műsorvezető által vezetett beszélgetések, kiállítások, 
táncjelmez-bemutatók, a párkapcsolati témában érdekelt 
szervezetek bemutatkozására nyílik lehetőség."

http://vastagbor.blog.hu/

Táncos párválasztó
Forever 1985! 
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A természet újjászületésének szimbóluma, az 
ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert 
szimbolikus kelléke. A májusi-pünkösdi ünnepkör 
történelmi kapcsolatai következtében egyaránt 
tükrözi a természet ciklikus változásaihoz fűződő 
mágikus-praktikus elképzeléseket és a naptári 
év egyházi, vallási mozzanatait. 

A kereszténység előtti tavasz-szimbólum középkori vallásos 
magyarázatai pl. Fülöp apostol szerencsés megmenekülését, 
majd a keresztfán szenvedett vértanúságát, mások Jakab 
apostol vértanúságát említik a májusfa-állítás szokásának 
magyarázataként. A székelyeknél ezért nevezik a Fülöp-
Jakab napra virradatkor állított májusfát Jakab-fának vagy 
hajnalfának. Hajnalfa néven húsvét  hajnalán is állítottak 
májusfát a Székelyföldön. 

A 18. sz.-ban – magyar forrás szerint – szokás volt még a 
templomokban is májusfát állítani, s ez a tanítók és diákok 
dolga volt. – A májusfa állításának napja a magyar nyelvterület 
legnagyobb részén  május elseje, de történeti és friss adatok 
szerint a nyelvterület É-i és Ny-i részén pünkösd napján is 
állítottak májusfát. 

A két ünnep kapcsolatai annyira erősek, hogy nehéz volna 
eldönteni, tulajdonképpen melyik naphoz is kötődött tartósan, 
hagyományosan a májusfa-állítás ünnepi szokása. 

A nyelvterület É-i és Ny-i részén gyakori volt a május elsején 
állított fát pünkösdkor bontani. A bontás ceremóniáinak 
kapcsolata lehetett a pünkösdi király  választásával is. Erre utal a 
nyelvterület ÉNy-i részein a májusfa mellett vagy helyett állított 
máj-kerék, amely egy magas rúd végére tűzött, szalagokkal, 
borosüvegekkel, zsebkendőkkel díszített szekérkerék. A kerék 
díszeit versenyezve próbálták leszedni a máj-kerékre felmászó 
legények. Az ügyességi verseny győztese éppúgy lehetett 
pünkösdi király, mint, vagy a bálokat, mulatságokat rendező 
első legény. – A 15. sz.-tól kezdődően szólnak forrásaink a 
májusfa állításáról, a szokás azonban bizonyosan régibb. – 

A májusfa sudár, a törzsén gallyaitól megtisztított, hegyén 
lombos fa vagy szép növésű ág. A legények éjszaka vágták ki az 
erdőn, és hajnalra állították fel a helyi szokásnak megfelelően 
minden lányos ház elé együttesen, vagy mindenki a maga 
szeretője háza elé. Sok helyütt csak a bíró és a pap háza, esetleg 
a templom előtt állítottak fel egyetlen magas májusfát, a lányos 
házak udvarán kisebb fa díszelgett. A májusfákat szalagokkal, 
zsebkendőkkel, virágokkal, teli üveg borral, hímes tojással stb. 
díszítették föl, mielőtt a földbe beásták, vagy a kapufélfára, 
kútágasra felszögezték volna. Erdélyben (Csík) ki is faragták a 
fát vagy a legény rávéste a nevét (Háromszék). – 

A fa kivágása, hazaszállítása inkább titokban történt éjszaka, 
hajnali feldíszítése is inkább a legénybanda közös, bizalmas 
feladata volt.  A reggelre díszelgő májusfa kiállítása, nagysága 
stb. számos helyen szokásos magyarázatra adott okot:  ki-kinek 
udvarol, kinek állítottak szebb fát, kinek a májusfáját csúfította 
el reggelre a haragosa stb.  A bontása (elsősorban ott, ahol 
pünkösdkor bontják, mint a Ny-Dunántúlon s a Felföldön) 
már nyilvános, játékokkal, versenyekkel tarkított ünnep: 

kimuzsikálják, kitáncoltatják a fát, vagy zöld ágakba öltöztetett 
alakoskodók  váltságpénzt gyűjtenek, sorra járva a falu házait.  
A májusfa állításának szokását városon is ismerték, ismerik ma 
is. 
Május elseje a faállításon kívül a mezőgazdaságban is fontos 
dátum volt. Úgy tartotta a hiedelem, hogy ha május elseje 
előtti éjjel esik az eső, nagy termés lesz, ha hideg van vagy 
fagy, akkor termés nem lesz. Az öregek szerint azt is ki lehetett 
következtetni, hogy milyen lesz a jövő tél.

sge

Májusfa

Hogyan kell májusfát állítani?
Májusfát a népszokás szerint május elsején szerelmi 
vallomásként állítanak a legények a lányok háza elé.

Lépések
1. Szerezzünk be egy (vagy több) segítőt! Sokkal 

élvezetesebb a májusfaállítás, ha nem egyedül cipeljük 
és díszítjük a fát, hanem egy-két barátunkat megkérjük 
segíteni. Ráadásul egy nagyobb fát nem is könnyű 
elcipelni.

2. Szerezzünk be egy fát. Nos, ez nem mindig könnyű, és 
általában nem is túl környezetbarát.

3. Ha ragaszkodunk a hagyományokhoz, 10-15 méteres 
gyertyánfát vágjunk ki, és az alsóbb ágakat vágjuk le róla. 
Ez esetben gondoskodjunk szállítóeszközről is, valamint 
ásóról, hiszen a fát egy gödörbe kell mélyen beleállítani, 
hogy el ne dőljön. Kötél segítségével tudjuk majd felhúzni 
a magasba - de csak a díszítés után.

4. Ha a környezet is fontos számunkra, akkor inkább egy - 
esetleg egyébként sem a legjobb állapotban lévő – ágat 
vágjunk csak le, vagy ha a szeretett hölgy háza előtt 
amúgy is áll egy fa, azt is díszíthetjük – ez utóbbit azonban 
semmiképpen ne szabadítsunk meg az alsó ágaktól, 
mert esetleg nem néznék jó szemmel. Ezzel könnyebb 
is a dolgunk, nem is feltétlenül fontos beásni a földbe, 
kötözzük egyszerűen a kerítéshez.

5. Készüljünk színes díszekkel. Gyakori, hogy krepp papírból 
vágnak csíkokat a legények, s ezzel díszítik fel a fát. 
Szintén tartozék szokott lenni a vörösboros üveg – hol 
teli, hol üresen…

6. Az akciót az éjszaka leple alatt hajtsuk végre úgy, hogy 
lehetőleg senki ne lássa. Május elsejére virradóan el kell 
tűnnünk, csak a májusfa maradhat utánunk. Így majd a 
lány és a környékbeliek találgathatnak, hogy ki a hódoló.

Tippek
Manapság nem nagyon dívik, hogy a férfiak ilyesmi jelét 
adják érzéseiknek. Szóval a siker szinte biztos, a lánynak 
biztosan fülig ér majd a szája örömében, ha megpillantja a 
májusfát.



Minden évben van egy kedves nap, amiről 
sosem feledkezünk meg. Ekkor köszöntjük 
Édesanyánkat. A gyermekek és a felnőttek 
szívében az édesanya különleges helyet foglal el. 
Ő az, aki számára mi mindig a gyerekei vagyunk, 
ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig 
megoszthatjuk, akiben mindig megbízhatunk.
Kevés olyan szívmelengető ünnep van, mint az 
anyák napja. Ekkor köszöntjük édesanyáinkat, 
megköszönve nekik mindazt a szeretetet 
és gondoskodást, mellyel születésünk óta 
elhalmoztak bennünket.

Honnan ered az anyák napja megünneplésének 
szokása? 
Anyák napja megünneplése a görögökig nyúlik vissza: az 
istenek és istennők anyját, Rhea-t minden tavasszal nagy 
ünnepség keretében köszöntötték az ókori birodalomban. A 
rómaiak szintén megemlékeztek Cybele-ről, minden istenek 
anyjáról március idusán. 

Ismert, hogy a XVII. századi Angliában sem feledkeztek meg 
az anyákról: a böjt negyedik vasárnapja volt az ő ünnepük. 
Ilyenkor a család apraja-nagyja együtt ment az istentiszteletre, 
valamint különleges ebéddel-vacsorával ünnepelt. Akik nem 
tarthattak velük, nem lehettek a jeles napon édesanyjukkal, 
apróságokkal kezdtek kedveskedni nekik.  

Az ünnep szélesebb körben a XIX. században terjedt el. Az 
Egyesült Államokban először Julia Ward Howe költőnő, aktivista 
javasolta megünneplését 1870-ben. 

A hivatalos ünneppé nyilvánítás a philadelphiai Anna Jarvis 
(1864-1948) nevéhez fűződik, aki imádott édesanyja halála 
után két évvel elérte, hogy anyák napja hivatalos ünneppé 
váljon. 

Legelőször 1910-ben Nyugat-Virginia kormányzója nyilvá-

nította az anyák napját ünnepnappá, és ugyanebben az évben 
Oklahoma is csatlakozott. 1911-ben már minden amerikai 
állam ünnepelte, országos ünneppé pedig 1914-ben Wilson 
elnök tette. 

Ezután az anyák napja "átlépte a határokat": az emberek 
ünnepelni kezdték Mexikóban, Kanadában, Dél-Amerikában, 
Kínában, Japánban, Afrikában és persze Európában is. 
A kontinensen az első világháború után terjedt el, nem 
meglepő módon, bevezetését a virágkereskedők erőteljesen 
szorgalmazták. A hagyományt Magyarországon a Magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első megemlékezést 
1925-ben szervezték. 

Napjainkban világszerte megemlékeznek az anyákról, 
ám különböző időpontban: Dániában, Finnországban, 
Olaszországban, Törökországban, Ausztráliában, Belgiumban, 
Japánban és az USA-ban május második, míg Magyarországon, 
Portugáliában, Spanyolországban és Dél-Amerikában május 
első vasárnapján. 

Számos közel-keleti országban május 10-én ünneplik az 
anyákat, Franciaországban és Svédországban pedig május 
utolsó vasárnapján. Kilóg a sorból Norvégia, ahol februárban, 
Argentína, ahol októberben, vagy Thaiföld, ahol augusztusban 
ünneplik.

Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.

Áldott teste, lelke csak érettem fárad.

Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

sge

Anyák Napja 
legszebb ünnep
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Anyának lenni az egyik legnagyobb kihívás 
az életben. Anyák napján köszönetünket ki- 
fejezhetjük ajándékokkal, amelyek természetesen 
több örömet okoznak, ha egyediek vagy általunk 
lettek készítve.

Kisgyermekes családoknál az apukák feladata az, hogy 
a meglepetést kigondolják és megvalósítsák a gyerekek 
segítségével – idősebb gyerekek (és felnőttek) már tudnak 
önmaguk is kreatív ötleteket kifundálni.
Íme néhány tipp egyszerű de különleges anyák napi ajándékok 
készítéséhez

Anyák napi fényképes dísztáska
1. Szerezzünk be egy Raffaello-s papír dísztáskát, majd a 

ragasztás mentén óvatosan bontsuk szét! Kihajtva helyezzük 
az asztalra, az ablakokat fedő műanyag lapokat távolítsuk el!

2. Diszkrét színű és mintájú csomagoló papírral vonjuk be 
kívülről. A ragasztást óvatosan simítsuk le! A kis ablakok 
helyét körömvágó ollóval, óvatosan vágjuk ki!

3. Állítsuk össze a tasakot!
4. Vágjunk ki virágcsokrot ábrázoló képeket, amik 

felragasztásával ünnepi díszt kap a kis táska.
5. A két ablakhoz belülről ragasszunk fel egy-egy jól sikerült 

fotót családunkról.
6. Miután beletettük kis táskánkba az ajándékot, a tasak fülét 

egy-egy gemkapoccsal összefogatjuk. Ezt díszes masnival 
díszítjük.

Rajztartó díszdoboz anyák napjára
1. Egy henger alakú papírdobozt (pl. chips-es dobozt) bevonunk 

mutatós csomagoló papírral a következőképpen: - kimérjük a 
megfelelő papírméretet úgy, hogy a doboz széleitől kb. 2cm-
rel lógjanak túl. - a doboz teljes felületét vékonyan bekenjük 
papírragasztóval, majd rásimítjuk a csomagolópapírt a 2cm-
es peremeket meghagyva a két szélén.

2. A peremeken 1cm-es távolságonként kis füleket vágunk a 
doboz széléig.

3. A füleket a doboz belsejébe behajtjuk és egyenként 
odaragasztjuk. Mutatós szalaggal körbekötjük a dobozt, majd 
a szalag hosszabbik vége alá kis, kör formájú kartonpapírt 
helyezünk. Erre csöpögtetjük rá a forró viaszt, ebből lesz a 
"viaszpecsét". Miután megszáradt, és a viasz odarögzítette 
a szalaghoz a papírt, az ajándékrajz széleit gyertyával kicsit 
megbarnítjuk.

A rajzot összetekerjük és belehelyezzük a tartóba!

Illatzsákok készítése
1. Az anyagot keresztben, színoldalával befelé félbehajtjuk.  Ha 

túl csúszós az anyag, gombostűvel rögzítjük.
2. A keletkezett téglalap 3 nyitott oldalán visszaszámolunk 

5mm-t és ceruzával egy vonalat húzunk.
3. A hajtásvonallal szembeni oldalt cikk-cakk ollóval levágjuk 

(ez lesz a zsák szája), a másik két oldalt a vonal mentén 
elvarrjuk (kézzel vagy géppel).

4. A tasakot színére fordítjuk és félig megtöltjük szárított 
virágokkal, fűszerekkel, vagy illóolajjal illatosított vattával.

5. A zsák száját elkötjük szatén szalaggal (ha túl apró fűszereket 
alkalmazunk, akkor ajánlatos egy befőttes gumival először 

elzárni, majd a szalaggal átkötni).

Töltelékek
Lehetnek illatosított szárazvirágok, gyógynövények, 
fűszernövények, szárított gyümölcsök. Ha nincs háznál, illóolajjal 
illatosított vatta vagy vatelin is megteszi. Hasznosítsunk házilag 
termesztett fűszernövényeket vagy gyógynövényeket!

Anyák-napi meglepetés só-liszt gyurmából
Elkészítésére többféle variáció létezik, a lényeg hogy legyen 
benne liszt, só (kicsivel több liszt, mint só), és annyi víz, 
amennyivel kényelmesen alakítható, ámde nem ragacsos 
alapanyagot kapunk.
Színezhetjük is, pl. pirospaprikával, temperával, kakaóval, 
szörppel. Alacsony hőfokon a sütőben ki is égethetjük, hogy 
tovább megmaradjon, ilyenkor vegyük figyelembe, hogy a 
felhasznált színezők, egyéb anyagok bírják-e a hőt.
Ha a masszához kevés étolajat csepegtetünk, nem fog olyan 
hamar kiszáradni.

Anyák napi üdvözlet

Hozzávalók
•	 képeslap alap (hobby boltból)
•	 nyomtatott virág fotó
•	 színes karton
•	 formalyukasztó
•	 nyomtatott idézet
•	 ragasztó

Elkészítés
1. A nyomtatott fotót elhelyezzük a képeslap alapon.
2. Kinyomtatjuk az idézetet és megfelelő méretre vágjuk.
3. Formalyukasztóval leveleket készítünk.
4. Kivágjuk a fotó keretét.
5. A fotó alapján a mintát felragasztjuk.
 

sge

Anyák napi ajándék ötletek
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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

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

www.hangszertakarok.hu
Nebit Hangszerbolt 

Dorog, Mária u. 1. (Mária udvar)

Tel: +36 33 737 745
E-mail:  info@nebit.hu

minden ami hangszer és ami mögötte van

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

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

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

TAKARÍTÁS
2013. május 4-én, szombaton (száraz idő esetén) folytatódik a 
takarítás a schweidel utcai lakótelepen! aki szeretne segíteni, 

szerszámot lehetőség szerint hozzon magával!
a szervezők zsákokról gondoskodnak.
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Tíz klub százötven versenyzője indult az április 
20-án, Dorogon megrendezett Békatalálkozó 
úszóversenyen. 

Az utánpótláskorú versenyzők számára kiírt viadalra Buda-
pestről, Mórról, Győrből, Vácról és Esztergomból érkeztek 
az egyesületek. A házigazda Új-Hullám SE versenyzői 22 
arany, 21 ezüst és 13 bronzérmet nyertek, ezzel a móriak és a 
budapesti Kölyök SE mellett, a legeredményesebb klub voltak. 
A következő Békatalálkozót várhatóan novemberben rendezik 
meg.  

Népszerű úszóverseny

Most először csapott össze mind a négy dorogi 
óvoda apa-csapata az április 20-i Apa Kupán. A 
Petőfi óvoda hagyományos rendezvényét most 
kiterjesztette, meghívta a többi óvodát is, hogy 
megtudják, hol vannak a legjobb focista apukák. 

Varsányi Ildikó, az Petőfi ovi vezetője elmondta: „az Apa-
kupán nem csak a sportolás öröméről és közösségformáló 
erejéről adtak az apukák tanúbizonyságot. Megmutatták, 
mi az a küzdeni akarás, a kitartás és a sportszerűség! Nagyon 

A kihívó házigazdáké a 
győzelem az Apa Kupán 

büszkék voltak a lelátókon szurkoló családtagok és szervezők! 
Köszönöm a Hétszínvirág, a Richter és a Zrínyi Óvodának, hogy 
megtiszteltek minket azzal, hogy elfogadták a meghívásunkat!"

A 2013-as Apa-kupa eredménye:

I. hely Petőfi Óvoda
A csapat tagjai: Horváth Péter, Köles Krisztián, Marosvölgyi 
Péter, Szeibert István, Szabó Tamás, Fekete József, Molnár 
Norbert, Krizsán Zsolt, Matusek Miklós, Szőke János, Kreitner 
Gábor, Gágó Lajos.

II. hely Hétszínvirág Óvoda 

III. hely: Richter Óvoda

IV.hely Zrínyi Óvoda

Sporttörténelmet írtak a dági férfi röplabdások. Ha-
talmas küzdelemben legyőzték a Dunaferr csapatat, és 
megnyerték a harmadik helyezést.

NBI., harmadik helyért 5. mérkőzés
Dági KSE-Dunaferr SE 3:2 (-23, 16, 23, -19, 15) - Dág, 300 néző.

A Magyar Kupa bronzérem után ismét sporttörténelmet írt a 
Dág. A klub fennállásának ötvenegy éves történetében először 
szerzett bajnoki érmet. Óriási küzdelemben dőlt el a harmadik 
helyezés sorsa egy olyan összecsapáson, amelyre jellemző volt a 
sportág minden szépsége és hibája. Minden idők legszorosabb 
párharcát vívta a két a csapat, hiszen összesítésben két ponton 
múlott a házigazdák sikere.

Férfi röplabda: óriási csatában 
bronzérmes a Dág



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

Gazdaság
Nagyobb mobilitás = nagyobb növekedés

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

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

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

Társadalom
Az európaiak összefogása

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

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

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

Kultúra
Merjünk álmodni!

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

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

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

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


