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Esztergomi hétvégék egész nyáron

ESSEMM VOLER MOUCHE MATOLCSY BAND

WASABI KHT SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

THE RUGÓIN DIRETTA

TŰZKERÉK

AB/CD NYOMKERESŐK

PÓKA EGON EXPERIENCE

GO-YOAFTER 8

WILLIAMS BAND

BLUES AND ROLL

ATESTVREK

SZALAI BAND

FILI DISCO

A programokon való részvétel ingyenes! A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják! Ügyeljünk  a tisztaságra!
Info: 36 70 626 6839 / mienkittapark@gmail.com / www.mienkittapark.civilhetes.hu
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Lassan, de biztosan pusztul Esztergom. egyre jobban látszik 
a városon az elhanyagoltság és ezen az sem segít, ha néha – 
ismétlem néha – felsöprik a Kossuth Lajos utcát. Az üzletek zárva, 
a kirakatokban nem portéka és szolgáltatást hirdető szlogenek, 
hanem csak a kiadó tábla található. 

Sok minden összejött már az idei évre, és ezek inkább lefelé húzzák 
a társég gazdaságát, mint felfelé emelnék. Menjünk sorra!

A gazdasági válság hatására 2008 óta több ezer munkahely szűnt 
meg a térségben, ezek döntő része ma sem teremtődött újjá. Miért 
is teremtődött volna? Azok az ígéretek, amelyek révén ideköltöztek 
az üzemek még ma sem valósultak meg. Pedig ezek némelyike 
már majd’ 20 éves. Csodálkozunk azon, hogy megállt a fejlődés? 
Nincs új befektető, amikor alig lehet eljutni a városba, mert az 
autópályára tovább tart eljutni, mint Pestről leérni Győrbe. 

A 10-es út kérdését legutóbb 2010 őszén söpörte le a térség 
államtitkára, hogy a kérdés nem aktuális. 30 éve aktuális, és 
ha ilyen tempóban haladunk még további 30 évig az lesz. Vicc, 
hogy a fővárosba csak ebből – Esztergom - irányából nem lehet 
normálisan bejutni. 

A gazdasági környezet mellé jött a helyi politikai környezet 
megromlása is. A már majd’ két éve dúló vitában, harcban a 
város szép lassan megszűnik városnak lenni. Intézményei nagy 
részét elvitte az állam, a feladatok nagy része január 1-vel kerül 
át a kormányhivatalokhoz – ez igaz lesz a többi településre is – és 
marad egy még kisebb domb, ahol folytatódik az öldöklő harc, a 
vélt igazakért. 

Igazából már mindegy is, kinek van igaza, nem érdekel. A város 
közössége teljesen rámegy a permanens (szabadság)harcra. 
Tudom, úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött. Az óvodában 
és a kocsmában is így kezdődik, de utána folytatódik az élet. Itt, 
Esztergomban, nem.

Még van két év, hogy folytatódjon a mostani előadás, aztán jön  a 
csősz (választók) és elzavar(nak) mindenkit. 

Gál Tamás

Haldokló város
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Jogsértő Esztergom költségvetése, 
ezért a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal a felülvizsgálatát 
kéri a Kúriától - közölte a megyei 
kormánymegbízott az MTI 
érdeklődésére hétfőn.

Czunyiné Bertalan Judit elmondta: 
a kormányhivatal írásbeli 
törvényességi felhívást intézett az 
önkormányzat idei költségvetéséről 
szóló rendelete ügyében. A 
határidő június 30-án lejárt, annak 
lejártáig a felhívásban foglaltakra 
válasz nem érkezett, a jogsértést 
nem orvosolták, ezért a Kúria 
önkormányzati tanácsától kérik a 
rendelet felülvizsgálatát - tette hozzá 
a kormánymegbízott.

Esztergom idei költségvetését 
először 1,1 milliárd forintos hiánnyal 
fogadták el, amely abból származik, 
hogy az állam az esztergomi 
önkormányzattól inkasszóval leemeli 
az általa tavaly decemberben átvett 
intézmények működtetési költségét. 
Mivel mínuszos költségvetést a 
törvény szerint nem fogadhattak 
el, a testület később a hiány 
mértékéig ingatlaneladást tervezett. 

A kormányhivatal azonban arra 
figyelmeztetett, hogy a törvények 
szerint működési hiány fedezetéül 
nem lehet ingatlaneladást 
megjelölni.

Ezután a testület június 21-én 
úgy fogadta el a kormányhivatal 
törvényességi észrevételét a város 
2012-es költségvetésére, hogy a 
határozatban - a hivatal kérése 
ellenére - nem jelölték meg, miből 
fedezik a büdzsé 1,1 milliárdos 
hiányát. A testület többségét adó 
Fidesz-frakció vezetője, Steindl Balázs 
akkor az MTI-nek úgy fogalmazott: "a 
képviselők kipontozottan hagyták a 
hiány fedezetét".

A következő ülésen Tétényi Éva 
független polgármester a város 
gazdasági helyzetére való tekintettel 
felfüggesztette a képviselők 
tiszteletdíjának folyósítását, 
és közölte, a finanszírozási 
kérdésekről tárgyalásokat kezd a 
Belügyminisztériummal.

A polgármester hétfőn az MTI-nek 
azt mondta: a tárgyalásokkal egy 
háttérmunka kezdődött el, annak 

keretében megpróbálják új alapokra 
helyezni a város gazdálkodását, 
mert a jelenlegi költségvetés "az 
adósságrendezés csődje".

Tétényi Éva felidézte, hogy a fideszes 
többségű testület által elfogadott 
reorganizációs tervet, amely a 
folyamatban lévő adósságrendezési 
eljárás alapja, az Alkotmánybíróság 
már április 12-én megsemmisítette. 
Ezen felül a rendeletet úgy alkották 
meg, hogy pénzügyi ütemtervet nem 
készítettek hozzá.

A polgármester úgy véli, vagy 
feloszlatják a testületet, mert 
alkalmatlan a gazdálkodás 
biztonságának megteremtésére, 
vagy új adósságrendezést indítanak 
átgondoltabb pénzügyi alapokon, 
de ehhez konszenzus szükséges a 
testülettel.

Tétényi Éva közölte, az előrejelzések 
szerint szeptemberre 2 milliárd forint 
lesz a város hiánya, egyidejűleg az 
adósságrendezési eljárásban is ki 
kellene fizetni 1 milliárd forintot, és 
az államnak is lesz egy 400 milliós 
inkasszója.

Hétfőn még Esztergomban, szerdán 
már Zomborban várja a közönséget a 
Danu Bus nemzetközi társulata, amely 
formabontó módon, a vándorszínészek 
és utcai komédiások korát és szellemét 
megidézve négy országban kínál nyári 
színházi élményt gyermekeknek és 
felnőtteknek.

A németországi, magyarországi, romániai 
és szerbiai fiatal színészek délelőtt a Lusi 
és Kari Heinz című bábjátékot, este 
Shakespeare Szentivánéji álom című 
művét mutatják be minden helyszínen. 
Napközben álarcos animátorok és 
pantomimművészek szórakoztatják a 
közönséget.
A Danu Bust először 2010-ben a Duna 

Fesztivál alkalmából indította útnak az 
Ulmi Színművészeti Akadémia. Akkor 
egy 18 éves Setra autóbusszal utazott 
a nemzetközi vándortársulat. Idén új 
járművel július 8-án keltek útra, hogy 
négy Duna menti ország városaiban, 
többek között a németországi Ulmban, 
Ingolstadtban, Bad Abbachban, 
Tuttlingenben, az ausztriai Kismartonban 
(Eisenstadt), valamint a horvátországi 
Vukováron szórakoztassák a 
nagyérdeműt.
A társulat hétfőn az Esztergomi 
Várszínházban játszik, azután Szerbiában 
folytatja a Duna menti turnét: július 18-
án Zombor (Sombor), 22-én Újvidék 
(Novi Sad), 24-én Belgrád, 26-án pedig 
Pancsova (Pancevo) látja vendégül a 
vándorszínészeket.
A rendezvényt Baden-Württenberg 
Tartományi Hivatala, Ulm városa, az 
ulmi Duna-iroda és más szponzorok 
támogatják, a programok ingyenesen 
látogathatók. A következő turné során, 
2014-ben Románia lesz az elsődleges úti 
cél.

Július 22-én, vasárnap 17 órai kezdettel 
kóruskoncertet tartanak a Simor János 
utcai evangélikus templomban. 

A műsorban korálok és korál-
feldolgozásokat hallhat majd a kö-
zönség. A műveket az Esztergomi 
Evangélikus Egyházközség Női Kara 
szólaltatja meg, közreműködik Demján 
Anita harmóniumon, Demján Eszter 
hegedűn, Nagy Kinga fuvolán és Nagy 
Tamás gitáron, vezényel Demján Sándor 
karnagy. 

Belépődíj nincs, de a gyülekezet elfogad 
adományokat az orgona céljára.

A Kúriához fordul Esztergom költségvetése miatt a 
kormányhivatal

Szerbiába gurul tovább a Danu Bus Korálok a 
templomban
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A Pöttyös tér-Aradi tér emeletén lévő 
üzlet 1982-ben nyílt meg és azóta várja 
az olvasni vágyó esztergomiakat. 

Bár az elmúlt 30 év alatt többször történt 
tulajdonosváltás, sőt Berda Józsefről 
Babits Mihályra változott a neve, a 
könyvesbolt személyzete alig változott. 
Hosszú ideje a megszokott ismerős arcok 
üdvözlik a vásárlókat, akiknek mindig 
szakszerű és figyelmes kiszolgálásban 
van részük. 
Az évforduló alkalmából egész július 
hónapban különböző akciókkal és 
rendezvényekkel várják a látogatókat. 

A Babits Mihály Könyvesbolt július havi 
programjai:
a bejáratban a 30 év alatt megmaradt 
tárgyakból "retró" kiállítás tekinthető 
meg

a Kossuth Kiadó egyes könyvei 50%-os 
engedménnyel vásárolhatók meg

a Tinta Kiadó egyes könyvei 20%-os 
engedménnyel vásárolhatók meg

a Klett Kiadó Pons termékei 20%-os 
engedménnyel kaphatók

Július 20-án délután 16-17 óráig 
esztergomi írók dedikálnak

Várady Eszter
Szirmai S.Károly
T.R.Salty (Soós Tibor)

Szintén július 20-án a tankönyvek 
kivételével minden könyvre 20%-os 
kedvezmény!

A gyermekek könyvjelzőt kapnak illetve 
készíthetnek.

Átadták szerdán Piliszentléleken a 
Budakalász, Dobogókő és Esztergom 
közötti, 1111-es összekötő út egy 
szakaszát, mely korábban a rendkívüli 
esőzések miatt rongálódott meg és 
150 millió forintból állították helyre.

Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium infrastruktúráért felelős 
államtitkára az átadáson kiemelte, a 
megyében három helyszínen összesen 
mintegy 300 millió forintot fordítottak 
idén az időjárástól megrongálódott 
útszakaszok helyreállítására.
Az államtitkár az MTI-nek elmondta, 
Komárom-Esztergom megyében Tát és 
Héreg között még 2013 végéig rendbe 
hozzák a pályát a négyszámjegyű utak 104 
milliárd forintos felújítási programjában; 
a programban további három megyei 
útszakasz is érintett.
Barabás Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. megyei igazgatójának tájékoztatása 
szerint a mostani munkálatok során 
a földművet stabilizálták, valamint 
az út melletti telefonvezetéket is 
áthelyezték a kivitelezők, az útpálya már 
a mai kor követelményeinek megfelelő 
teherbírással rendelkezik 425 méter 
hosszban.

Július 25-én, szerdán érkezik hazánkba 
a Spanyolország harmadik legnagyobb 
városában, Valenciában működő 
DIVISI Zeneiskola növendékeiből álló 
gyermekkórus. Az együttes az esztergomi 
Bazilikában és a dorogi művelődési házban 
is koncertet ad.
Az 1993-ban alapított DIVISI Childens’ Choir 
tagjai José Vicente De Sousa zenei igazgató 
vezénylésével július 27-én, pénteken 11 óra 
30 perces kezdettel az esztergomi Bazilikában 
fognak énekelni. A fiatal spanyol dalosok még 
az nap Dorogra látogatnak, ahol részt vesznek 

a József Attila Művelődési Házban 17 óra 
30 perces kezdettel megrendezésre kerülő 
XXXIV. Nemzetközi Kórustalálkozón. 
A nagyszabású rendezvényen rajtuk kívül 
a szlovákiai Párkányból, Esztergomból, 
Tarjánból, Tokodról és Tokodaltáróról érkező 
énekesek mutatják be műsorukat.
A hangverseny és a kórustalálkozó színvonalas 
szórakozási lehetőséget ígérnek a kóruszenét 
kedvelők egyre nagyobb táborának. A 
spanyol dalosok ötnapos magyarországi 
programja során megismerkednek Budapest 
és a Dunakanyar nevezetességeivel.

Tettamanti Béla Munkácsy-díjas 
grafikus másodszor állít ki az 
esztergomi EL Greco Galériában; az 
érzékeny, jó humorú, mély bölcsességű 
alkotások hétvégeken tekinthetők 
meg a kiállítóhelyen.

A Várhegy tövében lévő, a minimális 
idegenforgalom miatt csak hétvégeken 
nyitva tartó galéria tulajdonosa, Antal 
Béla örömmel látja vendégül újra a 
megyéből, Bánhidáról, majd Dorogról 
induló alkotót. Fanyar, ironikus 
világa visszhangra talál ebben a 
környezetben; sok alkotása mai napig 
telve aktualitásokkal. A KOKSZ Műhely 
alapítója, a szatirikus képzőművészeti 
szakosztályt 2002 tavaszán hozta létre, 
azzal a céllal, hogy a honi, mai szatirikus 
képzőművészet, a karikatúra művészet 
értékalkotóit összegyűjtse.

30 éves a Babits 
könyvesbolt 

Tettamanti-képek 
Esztergomban

Átadták az 1111-
es (Dobogókői) út 
felújított szakaszát

Gyermekkórus Spanyolországból 
Esztergomba és Dorogra
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A Magyar 
K é m é n y 
K f t . 

tájékoztatja a lakosságot, hogy 
megkezdte a kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatást Komárom-
Esztergom megyében.

A munkavégzések folyamata az 
eddigiekben megszokott értesítési 
renddel, a jogszabályoknak megfelelően 
történik.

Ügyfélszolgálatok:

2890 Tata, Tárkányi Lajos u. 2.
Telefon: 34/382-577 / Fax: 34/382-378
Hétfőn: 8.00 órától–20.00 óráig
Keddtől péntekig: 8.00–12.00 óráig

2500 Esztergom, Kiss János 
vezérezredes u. 41.
Telefon/fax: 33/411-364
Hétfőtől péntekig: 8.00–12.00 óráig

2900 Komárom, Klapka György u. 26.
Telefon/fax/ 34/343-248
Hétfőtől péntekig: 8.00-12.00 óráig

Tatabánya, Gál István lakótelep 708.
Telefon/fax: 34/310-100
Hétfőtől péntekig: 8.00-12.00 óráig

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megváltozott 
bizonyos nyomtatványok és számlák 
formája, valamint egyes megrendelésre 
végzett kéményseprő-ipari szolgáltatások 
(tervfelülvizsgálat, kéményátvételek) 
folyamatai. Az ezekhez kapcsolódó 
mintadokumentumokat megtekinthetik 
a következő linkekre kattintva:

http://www.magyarkemeny.hu/index-5.
htm

A Magyar Kémény Kft. 
központja: 
1126 Budapest, Böszörményi út 24/b
Ügyvezető igazgató: 
dr. Korom Norbert Lajos
Területi igazgató: Szűcs József

További információ a társaságról a 
www.magyarkemeny.hu honlapon 
érhető el.

Kéményseprő 
tájékoztatóJúlius 1-jén új szolgáltató veszi 

át megyénkben a kémények és 
tüzeléstechnikai berendezések 
ellenőrzését. A Magyar Kémény Kft. 
azt ígéri, a szolgáltatás kevesebbe 
fog kerülni, a kéményseprésért, 
vizsgálatért négy évvel ezelotti árat 
kell fizetni.

A megyei önkormányzat pályázatán egy 
nálunk eddig ismeretlen vállalkozás, a 
Magyar Kémény Kft. került ki gyoztesen. 
A 63 éves múltra visszatekintő cégről dr. 
Korom Nobert a társaság ügyvezetője 
adott tájékoztatást. – 1949 óta 
vagyunk jelen a piacon. Kezdetben 
Somogy Megyei Kéménysepro- és 
Tüzeléstechnikai Szolgáltató Vállalat 
néven szerepeltünk, később kft.-vé 
alakulva folytattuk tevékenységünket. 
Mára Komárom-Esztergom megyén 
kívül Nógrád, Somogy és Pest megyében 
vagyunk jelen. Cégpolitikánkra a 
terjeszkedés és a központosítás mellett 
a korszerű eszközök használata jellemző. 
Ezek együttesen teszik lehetové a 
lakossági kéményseprési díjak 20%-os 
csökkentését és az ár öt éven át tartó 
szinten tartását.

Az ügyvezeto azt ígéri, amellett, hogy a 
szolgáltatás díján megtakaríthatunk egy 
keveset, a Magyar Kémény Kft. megyei 
tevékenykedését az állandóság mellett a 
változás fogja jellemezni. Megtartják az 
eddigi hatékonyan muködo szervezetet, 
átveszik a dolgozókat és nem változtatnak 
a négy megyei – esztergomi, komáromi, 
tatai és tatabányai – kirendeltségen 
sem. Ugyanakkor céljuk, hogy javulást 
érjenek el a lakossági tájékoztatásban 
és dolgoznak a panaszkezelési folyamat 
felgyorsításán.

Legtöbbünket persze az foglalkoztatja, 
hogy változik-e az ellenorzés surusége, 
magyarán, évente hányszor hoz 
nekünk szerencsét a kéményseprő? – A 
kéményellenőrzés rendjét a vonatkozó 
BM rendelet szabályozza, amely 
kéménytípustól függően félévenkénti 
- évenkénti, bizonyos esetekben 
négyévenkénti vizsgálatot ír elő. A 
procedúra mindössze 20-25 percet vesz 
igénybe – magyarázza dr. Korom Norbert, 
majd egy közkeletű hiedelmet is cáfol.

– Sok tulajdonos úgy gondolja, hogy 
a tartalék, vagyis a használaton 
kívüli kéményeket nem szükséges 
ellenőrizni, pedig biztonsági okokból 
évente egyszer kötelező szakembernek 
szemrevételeznie. A fent említett 
rendelet részletesen szabályozza, hogy 
a különféle tüzelőberendezéseknél 
milyen gyakorisággal indokolt az 
ellenorzés. A fa-, szén- illetve olajtüzelésű 

kályháknál évente 2 esetben kell a 
kéményeket megvizsgálni és kitisztítani, 
a gázüzeműeknél ritkábban, évente 
egyszer. A kevésbé kormoló kémények 
takarítását viszont csak akkor kell 
elvégezni, ha azt a kéményseprő 
szükségesnek ítéli.

Különösen a fűtési időszakban fontos, 
hogy kifogástalanul működjenek a 
kályhák, kazánok, a mérgező gázok ne 
a lakótérbe távozzanak. Az optimális 
működés elérésében kulcsszerep 
jut a kéményseprőknek, akik első 
körben a kémények biztonságos 
megközelíthetőségét, az előző ellenőrzés 
során feltárt hibák kijavítását, valamint 
a füstelvezető átjárhatóságát vizsgálják 
meg. A gázüzemű berendezéseknél 
amegfelelő műszerrel ellenőrzik, hogy a 
keletkezett füst és korom maradéktalanul 
el tud-e távozni. Aszerint, hogy a 
tüzelőberendezés az égéshez szükséges 
levegőt honnan nyeri és az égésterméket 
hová juttatja, nyitott vagy zárt típusú 
tüzelőberendezésekről beszélhetünk. 
Elobbi az égéshez szükséges levegőt 
a lakótérből nyeri és az égésterméket 
a szabadba továbbítja. Ennél füstgáz 
visszaáramlást jelző műszert alkalmaznak 
a szakemberek. A másik típusnál az oxigént 
a szabadból kapja a tüzelőberendezés és 
a füstöt is oda bocsátja, itt ahhoz, hogy 
megállapítható legyen, szabályosan 
működik-e a rendszer, füstgázelemző 
műszert vetnek be.

Jól felfogott érdekünk tehát, hogy a 
kéményseprő végezhesse a munkáját. 
Mégis, akadnak olyanok, akik nem 
engedik be otthonukba a fekete ruhás 
szakembert. Amennyiben kétszeri 
próbálkozás ellenére sem sikerül 
elvégezni az ellenőrzést, a Magyar 
Kémény Kft. a helyileg illetékes 
önkormányzat felé jelzi a szolgáltatás-
végzés elmaradását. A helyhatóság 
ezek után szabálysértési eljárást 
kezdeményezhet az ingatlantulajdonos 
ellen.

A kft. a szokásos szolgáltatási 
tevékenység mellett a profiljába 
vágó megrendelésekkel is igyekszik a 
lakosság szolgálatába állni. Kivitelezés 
közbeni és végleges kéményvizsgálat 
is rendelhető náluk, csakúgy, mint az 
engedélyezési vagy bejelentési tervhez 
kapcsolódó tervfelülvizsgálat. A Magyar 
Kémény Kft. ez esetben vállalja, hogy 
a fűtésszerelés vagy korszerusítés elott 
álló ingatlantulajdonosoknak segít a 
megfelelő kéménytípus kiválasztásában.

A Magyar Kémény Kft. seper júliustól
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Július második felében nem 
panaszkodhatnak a blues-rock műfaj 
rajongói a megyénkben. Július 20-án 
Lábatlanon indul a kétnapos X. Blues 
Rock Fesztivál, egy hét múlva pedig 
Csolnokon csapnak a húrok közé a 
műfaj jelesei, a 15. Csolnoki Falunapok 
nyitórendezvényének számító II. 
Csolnoki Blues Rock Fesztiválon.

Július 20-án indul a  X. Lábatlani Blues 
Rock Fesztivál. Az első nap 17 órakor 
kezdődik a program, ekkor az előző 
fesztiválon készült fotókból készült 
kiállítást nézheti meg a nagyérdemű. 
Ezután Pleskonics András blues történész 
nyitja meg előadásával a X. fesztit. 19 
órától aztán beindulnak a zenekarok, a 
Blues And Roll, a Zsebrakéta, Pribojszki 
Mátyás Band és a Muddy Shoes Band 
lépnek fel. Másnap, 21-én, déli 12 órától 
Benkő Zsolt gitárkurzusát élvezhetik az 
érdeklődők, majd 2-től a Fekete Jenő - 
Besenyei Csaba duó kápráztat. Utánuk 
Pesti Zoli áll a publikum elé, ő nemcsak 
gitározik, de dobol, herflizik, énekel is. 16 
órától a Gébert - Ulbert Projekt zenél, 17 
órától Nemes Nagy Péter blues  történész 
tart előadást a műfajról. 19 órától újra 
benépesül a színpad, először a Benkő 
Zsolt - Garda Zsuzsa - Horváth Misi Trió, 
majd a Jambalaya játszik.  Őket követi 
a Capriccio Band és a Borsodi Blue and 
Jam, akik nem mások, mint a fesztivál 
sztárvendégei: Török Ádám, Németh 
Károly (Mini), Benkő Zsolt és Besenyei 
Csaba. A második napon a fentiek 
mellett kézműves foglalkozások és vásár, 
autóbemutató és játékház lesz. A fesztivál 
helyszínén étel-ital pultok, gasztrovásár 
és sátorozás teszi komfortossá az 
ingyenes rendezvényt.
A csolnoki Blues And Roll mindkét 
bluesfesztiválon ott lesz.
Július 27-én Csolnokra zarándokolhatnak 
el a blues-rock műfaj elkötelezett 
hívei, hiszen ezen a napon a falunap 
keretében tartják meg a számos zenekart 
felvonultató dzsemborit. A program a 
következőképpen alakul: 19 órától  a 
Tina Turner, P.Mobil, Kovács Kati, Bikini, 
LGT dalokat játszó Rock and Roller-nyitja 
a koncertet, majd utánuk a csolnoki 
Blues Revolver és szintén helyi Blues and 
Roll-áll a világot jelentő deszkákra, ők 
Hendrix, Stevie Ray Vaughan, B.B.King, 
Led Zeppelin, Eric Clapton, Doors, AC/
DC, H.B.B., 4 Non Blonds, Shemekia 
Copeland, Buddy Guy, Taste, Ruth Brown 
szerzeményeiből válogatnak. A sort éjfél 
körül a Rolling Stones és Hobo Blues 
Band dalokat műsorára tűző Hobby Blues 
Band zárja.

Július elsejétől több jogszabályi 
változásra figyelnünk kell. 
Összegyűjtöttük a legfontosabb 
változásokat.

A kórházi rendszer is átalakult elsejétől. 
A kisebb kórházakban elsősorban az 
egynapos ellátásokat vezetik be, és 
nagyobb hangsúlyt kap a rehabilitáció az 
aktív betegellátással szemben. Ez utóbbi 
a nagyobb kórházakban, megyénkben 
Tatabányán és Esztergomban 
koncentrálódik.

Július elsejével lép életbe az úgynevezett 
távközlési adó, amelyet a köznyelv 
csak telefonadóként emleget. Eszerint 
hívásonként minden megkezdett percért 
és minden SMS-ért, MMS-ért két forintot 
kell fizetni. Az adó összege nem lehet 
több magánszemélynek az idén 400 Ft/
hó, 2013. január 1-jétől 700 Ft/hó, nem 
magánszemély esetén az idén 1400 Ft/
hó, 2013. január 1-jétől 2500 Ft/hó.

Pozitív változás, hogy felgyorsulnak 
a bankközi utalások. Munkanapokon 
az utalástól számított négy órán belül 
kell a számlára érkeznie például a 
munkabérnek.

Ugyancsak a hónap első napjától 
változott meg a Munka Törvénykönyve. 
Megszűnik a délutános és az 
éjszakai pótlék közti különbség, a 
műszakpótlék mértéke egységesen 30 
százalék lesz. Megszűnik az egységes 

minimálbér: a kormánynak lehetősége 
lesz munkavállalói csoportonként - 
szakmánként, képzettségi szintenként, 
vagy akár regionálisan  is - eltérő 
minimálbér megállapítására. A jelenlegi 
200 óráról 250-re nő a rendkívüli 
munkaidő (túlóra) éves korlátja. Nem 
élveznek majd védettséget a táppénzen 
lévő dolgozók, és azok sem, akik a beteg 
gyermekük ápolása érdekében kérik 
táppénzes állományba helyezésüket, 
vagy hozzátartozójuk ápolása miatt 
keresőképtelenek. Megszűnik a gyerek 
3 éves kora előtt visszatérő kismamák 
eddigi teljes védettsége. A minimális 
pihenőidő 11 óráról 8 órára csökken. Az 
új jogszabály szerint ugyanis csak 20 nap 
alapszabadság jár a munkavállalóknak, 
a többit pótszabadságnak minősítik. A 
felmondás is egyszerűbb lett elsejétől.

Július 1-től, aki a műszaki érvényesség 
lejárta előtt legfeljebb 30 nappal viszi a 
kocsiját újabb műszaki vizsgára, annak 
nem a vizsga napjától, hanem az eredeti 
lejárattól számít az újabb alkalmassági 
periódus.

Több lépcsőben egyszerűsödnek és 
életszerűbbek lesznek az örökbe-
fogadáshoz és az apai elismeréshez 
kapcsolódó eljárások, ennek köszön- 
hetően már idén több száz örök-
befogadást kezdeményező család 
számára lesz könnyebb az ügyintézés a 
kormány tervei szerint.

Vádat emelt a Komárom-Esztergom 
Megyei Főügyészség a hazai 
egészségbiztosítás történetének 
eddigi legnagyobb, egymilliárd 
forintos csalási ügyében, amelyben 
13 orvos is érintett - értesült az MTI 
Hírcentrum.

Az m1 Híradója úgy tudja, hogy a vádirat 
szerint a kórházakban dolgozó orvosok 
2008 januárja és 2010 májusa között több 
mint tízezer esetben állítottak ki fiktív 
vényeket speciális kötszerekre, amelyek 
felhasználását fiktív bizonylatokkal 
igazolták.

Miskolczi Ivett, a megyei főügyészség 
szóvivője a Híradónak azt mondta, 
24 ember ellen különösen jelentős 
kárt okozó csalás bűntette és más 
bűncselekmények miatt emeltek 
vádat, két kivétellel valamennyi 
vádlottal szemben végrehajtandó 

szabadságvesztés büntetés kiszabását 
kérték.

A Híradó információi szerint 13 orvos is 
érintett az ügyben, öt orvos esetében 
az ügyészség azt is kéri a bíróságtól, 
hogy mellékbüntetésként tiltsa el őket 
foglalkozásuk gyakorlásától.

Idézték Deme Natáliát, a Nemzeti 
Nyomozó Iroda gazdaságvédelmi 
főosztályának nyomozóját is, aki 
márciusban azt mondta, több mint 
egymilliárd forintot igényeltek vissza a 
csalásban részt vevők.

A fiktív recepteket felíró orvosok öt 
év börtönt, a csalássorozat kitervelői 
és végrehajtói pedig akár 15 év 
fegyházbüntetést is kaphatnak - hangzott 
el a hírműsorban.

Júliustól megváltozik a mindennapi 
életünk

Vádat emelt az ügyészség az eddigi 
legnagyobb tb-csalás ügyében

Két héten belül két 
blues fesztivál
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A hétvégén tartották Tokod 
legrangosabb és talán leginkább várt 
rendezvényét, a Gardellaca Római 
Fesztivált.

A felvonulást Tóth Tivadar, Tokod, 
valamint Rigó Mihály, az erdélyi 
Homoródalmás polgármestere vezették 
– korhű harci szekereken feszítvén. A 
korabeli divat- és harcieszköz-bemutató 
pusztán egyfajta látványos ízelítő volt, 
az igazi programkavalkád szombaton és 
vasárnap várta az érdeklődőket. Ennek 
megfelelően másnap több tucat magára 
hagyott gépkocsi jelezte, hol húzódik a 
modernitás, és merre kanyarognak az 
ókori birodalom határai.
A Várberekben található erődma-
radványok övezte hatalmas füves te-
rületen hagyományos római ételek ké-
szültek, kézművesek kínálták portékáikat, 
miközben a színpadon egymást váltották 
a fellépők. Tógát viselő szabad római 
polgárok jártak-keltek mindenütt, de 
bájos rabszolganőkkel – akiket később 
vásári keretek között „értékesítettek” – és 
katonákkal is találkozhatott az egyszeri 
látogató.
Kolbert Sándort, korábbi önkormányzati 
képviselőt kellő tisztelettel kérdeztük 
a kezdetekről, díszes ruházata ugyanis 
szenátusi rangról árulkodott.
– A Gardellaca-fesztivált 2008-ban 
hívtuk életre az akkori polgármesterrel, 
Pánczél Mihállyal és a Gerecsei Íjászok 
csapatvezetőjével, Sárosi Attilával. Ko-
moly felhajtó- és összetartó ereje volt 
az ötletnek, valamennyi civil szervezet 
kivette a részét a megvalósításból. 
Az anyagiak nyílván behatárolták a 

lehetőségeket, de megpróbáltunk 
minden évben valami újjal előállni – 
számolt be róla az egykor volt szervező.
Nem mellékesen: Kolbert Sándor ne-
véhez kötődik a Gardellaca-dal, amit a 
rendezvény „hivatalos himnuszaként” 
emlegetnek a helyiek.
A sorban az ötödik római fesztivál 
programjainak összeállításáért, lebonyo-
lításáért azonban már Radovics Georgina 
művelődésszervező és segítői feleltek. A 
műsorszámok változatosságának, gaz-
dagságának hiányával aligha vádolhatta 
őket bárki is.
A délelőtti órákat a Dorogi Néhézatlétikai 
Club sikereiben tevékeny részt vállaló 
tokodi birkózó csapat bemutatója, 
valamint – a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség jóvoltából – galamb-
reptetés színesítették. A leglátványosabb, 
show-elemekkel és – amire kevesen 
számítottak – jó adag humorral tálalt 
produkció a Familia Gladiatoria nevéhez 
köthető. A Legio II. Adiutrix csapatnévvel 

büszkélkedő hagyományőrző gladiá-
torok egymás elleni harcukat kellő 
vehemenciával adták elő, miközben 
a közönség hasznos információkkal 
gazdagodott a küzdelem protokolljáról 
valamint a fegyvernemekről. A 
megnyugvást Móringer Lajos man-
dolinjátéka hozta el, amire az ifjúság 
helyben koreografált tánccal válaszolt. A 
béke azonban törékenynek bizonyult: a 
Gerecsei Íjászok és Tokod Vitéz Baranta 
Csapatának (kis kép) bemutatója 
nyílzáport, ostorcsapásokat és kőkemény 
közelharcokat eredményezett. A továb-
biakban a Pá-Di-Di és Ízisz Gyöngyszemei 
lejtettek könnyed táncokat, és a helyi 
általános iskola diákjai ismertették meg 
a közönséget Róma megalapításának 
történetével.
Vasárnap a helyi civil szervezetek és 
kultúrcsoportok előadásainak végeztével 
az X-faktoros Vastag Csaba szórakoztatta 
az arra igényt tartókat.

Visszaköszönt a római kor Tokodon

A fémforgácsolással és alkatrészek tömeg-
gyártásával foglalkozó, száz százalékban 
magyar tulajdonban lévő Tari-Prod Kft. új, 
4031 négyzetméteres üzemcsarnokot épít 
az Esztergomi Ipari Parkban.
A Tari-Prod Kft-t 1991-ben alapította Sztancsik 
István. Tevékenységét Esztergomban bé-
relt csarnokban kezdte, majd 1995-ben a 
felszámolt Labor-MIM épületeit vásárolta 
meg, ahol a forgácsolás mellett sajtoló üzemet 
és szereldét is létesített. Az első években 
kizárólag beszállítási tevékenységet végeztek.
A 90-es évek vége felé saját termékkel is 
megjelentek a piacon. Ebben az időben 
vásároltak meg Németországban egy 
felszámolt forgácsoló üzemet. Aktív 
szénszűrőket gyártottak, majd korházak 
részére szállítottak műtőkben használt 
HEPA szűrőket, illetve egyéb kórházi 
berendezéseket.
Jelenleg egy egyik fő partnerük a FESTO 

magyar leányvállalata, ahová pneumatikus 
berendezések alkatrészeit szállítják, illetve a 
TROX nevű német cég, melynek levegőszűrők, 
szénszűrők és tűzvédelmi csappantyúk mec-
hanikai komponenseit készítik. A vállalat 
jelenlegi létszáma 26 fő, a 2011-es árbevétel 
elérte a 543 millió forintot.
A vállalat a nagyobb előállítási értéket 
képviselő nagypontosságú alkatrészek 
gyártásának felfuttatása érdekében korszerű 
CNC megmunkáló központokat állít üzembe. 
A két beruházás értéke meghaladja a 400 millió 
forintot, ebből a társaság az üzemcsarnok 
építéséhez 100 millió, a gépbeszerzéshez 20 
millió forint vissza nem térítendő támogatást 
kapott az Európai Uniótól és a Magyar 
Államtól.
A cég korábban Esztergom mára lakóövezetté 
nyilvánított körzetében üzemelt és a jog-
szabályváltozás, valamint a cég folyamatos, 
dinamikus fejlődése miatt kezdte meg új 

üzemcsarnokának építést az Esztergomi 
Ipari parkban. Az új, 4031 négyzetméteres 
üzemcsarnokban gyártás és szerelés is folyik 
majd, a csarnok elkészülte után a cég jelentős 
forgácsoló és lakatos üzemi kapacitásbővítést 
tervez. A jelenlegi 22 munkatárs mellé még 10 
új dolgozót vesznek fel.
Az új üzemcsarnok megfelel a cég innovatív 
fejlődési terveinek és a dolgozók számára 
is kellemesebb környezet teremt. Az épület 
fűtésében és hűtésében geotermikus hő-
szivattyúk, valamint napkollektorok vállalnak 
szerepet.
Már az új csarnokban kezdik gyártani a 
WESZTA-T Kft. által fejlesztett műszerek al- 
katrészeit, amelyek elsősorban a gáz- és olaj- 
ipar területén kerülnek értékesítésre. A 
csarnokban felépült mérőtoronyban, kiala- 
kításra került, egy hitelesítő labor is, amelyben 
20 méteres szintmagasságig (a jelenlegi 16 m) 
lehetővé válik a tartályszintmérők hitelesítése.

Új telephelyet épít és fejleszti gyártóberendezéseit 
Esztergomban a Tari-Prod Kft.
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Az allergiás betegek számára a 
nyaralásra, utazásra való felkészülés 
fontos része a nyaralóhely és az 
időpont kiválasztása, a gyógyszerek 
előkészítése.
Az OrvostKeresek.hu összegyűjtötte, 
hogy mi az, amire érdemes figyelni, 
hogy a pihenés valóban felhőtlen 
legyen.

1. A nyaralás időpontjának és hely-
színének megválasztásakor vegyük 
figyelembe a számunkra komoly 
gondokat okozó növények virágzását. 

Ne menjünk olyan helyre és időpontban 
nyaralni, ahol és amikor a légkör telített 
az allergén pollenekkel.

2. Utazás előtt javasolt felkeresni 
kezelőorvosunkat, hogy beszerezhessük 
a szükséges gyógyszereket. 

A felírt készítményekből inkább többet 
vigyünk magunkkal és tartsuk őket 
eredeti csomagolásukban.

3. A szálláshely kiválasztásánál nem árt, 
ha figyelembe vesszük a következőket:

•	 A tengerparti nyaralás előnyös az 
asztmától, krónikus köhögéstől 
szenvedők számára, de az allergiás, 
ekcémás betegek tüneteit is 
kedvezően befolyásolja a sós levegő. 

•	 A hegyvidék, tiszta levegőjével 
nagymértékben hozzájárul az 
allergiás, asztmás betegek állapotának 
javulásához. A magasság miatt 
egyaránt csökken a légszennyezettség 
és az allergének mennyisége is.

•	 Szőnyegpadlós szobában nagyobb 
mennyiségben található háziporatka, 
így a poratka allergiások állapota 
rosszabbodhat.

•	 Amennyiben a háziállatok szőrére 
fokozódnak tüneteink, úgy érdemes 
arról is tájékozódnunk, hogy az adott 
szálláshelyre háziállat bevihető-e. 
Allergének előfordulására így, még 
a leggondosabb takarítás mellett is 
számítanunk kell.

•	 Penészgomba-allergia esetén kerüljük 

a medencéhez közeli, nedvesebb 
szobákat.

•	 Ételallergiás beteg számára ajánlott 
előzetes információkat gyűjteni a helyi 
konyha jellegzetességeiről és még 
elfogyasztásuk előtt megbizonyosodni 
arról, hogy az egyes fogások nem 
tartalmaznak allergéneket.

4. Mielőtt hosszú útra indulunk, lehúzott 
ablaknál, beszállás előtt 10 perccel 
kapcsoljuk be az autóban a klímát, vagy 
fűtést. 
Ez idő alatt biztosan távozik a rendszerből 
minden olyan anyag –penészgomba, 
por-, ami allergiás reakciót idézhet elő.

5. Különösen pollenallergia esetén ér-
demes aztán később, utazás alatt az 
ablakokat felhúznunk, s bekapcsolt klíma 
mellett utaznunk, ilyen módon szűrve ki 
az allergéneket.

 Nem csak a gyorsabb haladás reményében 
érdemes utazáshoz a kora reggeli, vagy 
késő esti órákat választanunk, de ezekben 
az időszakokban a légszennyezettség 
mértéke is alacsonyabb.

6. A repülőgép száraz levegője ellen 
védekezzünk sós orrspray óránként 
egyszeri használatával, így biztosítva az 
orrnyálkahártya nedvességét.

7. Táplálékallergia esetén, az étkezések 
során fokozottan ügyeljünk az 
összetevőkre.

Sem a repülőn, sem pedig az étteremben 
elkészített ételek összetevőiben nem 
lehetünk biztosak, ezért amennyiben 
a helyzet nem egyértelmű, inkább ne 
fogyasszuk el az ételt. Ha a baj mégis 
megtörténne, legyen nálunk a súlyos 
allergiás reakciók kezelésére szolgáló 
Anapen injekció, amennyiben korábban 
súlyos allergiás roham már előfordult.

8. Allergiás, érzékeny bőrűek esetében 
nem árt az óvatosság a naptejek 
alkalmazását illetően. 

A kozmetikai készítményben az 

illatanyagok és konzerválószerek is 
allergiát válthatnak ki, mely reakciót 
a napsugárzás tovább erősíthet. Ne 
feledjük el, amennyiben új terméket 
használunk, legyünk elővigyázatosak, s 
mindig egy kis bőrfelületen teszteljük, 
mielőtt egész testünkön alkalmaznánk!

9. A lakosság közel 2 százaléka érintett 
rovarcsípés-, leggyakrabban méh- és 
darázsméreg allergiától. 

Az enyhébb tünetek lehetnek az egész 
testre kiterjedő viszketés, csalánkiütés és 
vizenyő, súlyosabb esetben életveszélyes 
állapot, anafilaxia is kialakulhat. Ilyenkor 
minden esetben azonnali orvosi ellátás 
szükséges. Diagnosztizált betegek, 
ismert allergia esetén ne mulasszuk el 
a csomagba készíteni az elsősegélyhez 
nélkülözhetetlen Anapen-t.

10. Kellemetlen „mellékhatás”, ha a 
napsütötte bőrszín mellett szokatlan 
bőrpanaszok jelentkeznek. 

A napallergia akut tünetei közé 
tartozik a napégéshez hasonló 
bőrelváltozás, égő érzés a szemben, 
bőrpír, hólyagok, csomók, csalánkiütés, 
ekcémaszerű bőrelváltozás viszketéssel, 
duzzanattal, nedvedzéssel és hámlással. 
A napallergiások nyári vakációját 
megkeserítheti, ha megfeledkeznek 
róla, hogy a tünetektől a vízparti árnyék 
sem nyújt teljes védelmet, hiszen annyi 
sugárzás ott is éri a bőrt, amely elegendő 
az allergiás bőrreakciók kiváltásához.

+1 érv a nyaralás mellett

Az allergia az esetek többségében 
jól kezelhető gyógyszeres terápia 
segítségével, azonban előfordul, hogy 
a beteg panaszai a kezelés ellenére sem 
szűnnek. Ilyen esetekben felvetődhet, 
hogy az állapotromlás hátterében lelki 
problémák, munkahelyi, magánéleti 
konfliktusok állnak. A stressz és az erős 
érzelmek ronthatják, míg a relaxáció 
javíthatja az asztmások, illetve az egész 
évben fennálló tünetekkel küszködő 
allergiások állapotát.

10 tanács allergiásoknak utazás 
előtt
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Alkotmányellenes a bírák 
nyugdíjazásának szabályozása, ezért 
azt a hatálybalépésének napjára 
visszaható hatállyal megsemmisítette 
az Alkotmánybíróság hétfőn.

A hatvankét év feletti bírák nyugdíjazása 
Komárom-Esztergom megyében nyolc 
bírát és a megyei elnököt érintette az 
első félévben. A törvényszékről kettő, 
Komáromból három, Tatabányáról 
kettő, Eszetrgomból egy bírónak kellett 
nyugdíjba vonulnia az új szabályozás 
miatt.

Az Alkotmánybíróság megállapította, 
hogy az új szabályozás formai és 
tartalmi szempontból is sérti a bírói 
függetlenségből fakadó alkotmányos 
követelményeket. Az Ab formai 
szempontból azt kifogásolta, hogy a 
bírói hivatás felső korhatárát a vizsgált 
szabályozásban nem sarkalatos törvény 
határozza meg. Tartalmi szempontból 
pedig azt, hogy az érintett bírákat rövid 

időn belül elmozdítják hivatalukból.

Az Ab szerint a bírák felső korhatárát 
a jogalkotó viszonylag szabadon 
állapíthatja meg, azonban a felső 
korhatár csökkentésével járó új korhatárt 
csak fokozatosan, kellő átmeneti idő alatt, 
a bírák elmozdíthatatlansága elvének 
sérelme nélkül lehet bevezetni. Az Ab 
határozatához a 15 tagú testületből 7-en 
fűztek különvéleményt.

Miután a felmentési okiratokat már kézhez 
vették, csak a munkaügyi bírósághoz 
fordulhatnak azok a bírák, akiket a 62 
éves nyugdíjkorhatár miatt küldtek 
el, amennyiben az Alkotmánybíróság 
megsemmisíti az érintett jogszabályt 
– mondta az InfoRádió Aréna című 
műsorában Handó Tünde, az Országos 
Bírósági Hivatal elnöke.

Munkaügyi bíróságok gyakorlata ilyen 
ügyekben másfél-két év lehet, így az 
ítélethozatalra bizonyos személyek 
esetében akkor kerülhet sor, mire már 

elérik a hetvenéves korhatárt, így akkor 
mindenképpen nyugdíjba kell vonulniuk 
majd - írja a Magyar Nemzet Online.

Az Országos Bírósági Hivatal az 
Alkotmánybírósági döntés után 
sajtóközleményt adott ki:

"A bírák jogállásáról szóló törvénynek a 
nyugdíjazással kapcsolatos rendelkezései 
2012. január 1-jétől voltak hatályosak. E 
hatályos rendelkezések alapján születtek 
meg az érintett bírói felmentések az 
elmúlt időszakban. Az Alkotmánybíróság 
döntése a már megszűnt szolgálati 
viszonyokra, valamint a második félévben 
érintett bírák szolgálati viszonyának 
megszűnésére közvetlen kihatással 
nincsen. Felmentett bíró ismételt 
kinevezésére csak egyedi bírósági 
döntés alapján kerülhet sor. A hatályos 
szabályok szerint a nyugalmazott bírák 
ismételt bírói kinevezése sem a 2012-ben 
már kinevezett bírák, sem a kinevezett 
bírósági vezetők jogállását nem érintheti."

Alkotmányellenes a bírák nyugdíjazása

A fiatalok egyre nagyobb hányada 
marad a „mama-hotelben”, azaz 
otthon. Többek között ez derül ki a 
Szonda Ipsos idei kutatásából. Nem 
csak a „szülőfüggőség”, hanem a 
munkahelyek hiánya is közrejátszik 
ebben.

A középiskola padjait koptató 19 éves 
Suhai Kriszta több évig élt kényszerből 
kollégiumban, így már megtapasztalta, 
hogy milyen is távol a szülőktől.
- A kollégista éveim önállósodásról, új 
barátok szerzéséről és a szórakozásról 
szóltak. Ugyanakkor meg kellett 
tanulnom gondoskodni magamról, 
hiszen nem voltak ott velem a szülők, 
hogy mossanak rám, főzzenek nekem.

Mik ezek?
A középiskola padjait koptató 19 éves 
Suhai Kriszta több évig élt kényszerből 
kollégiumban, így már megtapasztalta, 
hogy milyen is távol a szülőktől.
- A kollégista éveim önállósodásról, új 
barátok szerzéséről és a szórakozásról 
szóltak. Ugyanakkor meg kellett 
tanulnom gondoskodni magamról, 
hiszen nem voltak ott velem a szülők, 
hogy mossanak rám, főzzenek nekem.
Kriszta kollégista létében azonban nem 
csak az önállósodási vágy játszott fontos 
szerepet, hiszen az iskolába járást is 
megkönnyítette a szülői háztól távol 
zajló élete.
- Az is igaz, hogy sokszor éreztem magam 
egyedül. Amikor beteg voltam, vagy 

problémáim voltak, hiányzott a segítő 
szülői kéz - mutatott rá az önálló élet 
árnyoldalaira.
Vele ellentétben a harmadik X-hez 
közeledő Tamás még sosem élt külön a 
szüleitől.
- Sok az előnye a szülőkkel való 
együttélésnek, még ha ezt tagadják is 
sokan. Kölcsönösen tudunk segíteni 
egymáson. Szerintem a szülőktől való 
elköltözés fő oka a generációs konfliktus. 
Nem mondom, hogy sosem akartam még 
elköltözni, de amíg jól érzem magam így, 
és nem vagyok a szüleim terhére, addig 
élvezem, hogy velük lehetek. Hiszen ki 
tudja, meddig lesz ez így…
Tamáshoz hasonlóan egyre több fiatal 
felnőtt választja az önállósodás helyett 
a biztos családi fészket. Ezt támasztja 
alá a Szonda Ipsos Zrt. kutatása is, 
amely szerint napjainkban egyre 
nő a szülőfüggő fiatalok száma. Az 
még nem meglepő, hogy a 15-18 év 
közötti fiatalok 98 százaléka a szüleivel 
él együtt. De a 19-25 év közöttiek 
háromnegyede szintén otthon marad 
és az önállósultak is intenzíven tartják a 
kapcsolatot a felmenőikkel. Hattizedük 
legalább hetente, kéttizedük havi több 
alkalommal találkozik szüleivel. A fiatal 
felnőttek 82 százaléka rászorul édesapja-
édesanyja anyagi támogatására - derült 
ki a kutatásból.
Závecz Tibor az Ipsos Zrt. 
véleménykutatási igazgatója elmondta: 
ennek több minden állhat a hátterében, 
nem csak a kényelem. A gazdasági 
helyzet, a munkaerőpiac telítettsége, és 

a szülő ragaszkodása is lehet kiváltó ok.
- A kutatáshoz 500 főt kérdeztünk 
meg, méghozzá a 15-25 éves 
korosztályból. Mindezt személyesen 
tettük, úgy hogy a fiataloknak speciális, 
az életkörülményeikre is kiterjedő 
kérdéseket is feltehettünk. Kor szerint 
persze megoszlik a válaszok száma. 
Hiszen a 15-18 év közötti gyerekek 
még gimnáziumi vagy középiskolai 
tanulmányaikat folytatják, ami mellett 
munkát nemigen, vagy csak zsebpénz 
kiegészítés céljából tudnak vállalni. A 
felnőtté válást jelentő bűvös 18-as határ 
elérésével nő a felelősségérzet, és az 
önállóság utáni vágy a legtöbb fiatalban.
Ám ezekben az esetekben is jelen van 
a szülői segítség. Hiszen a többség 
hétvégente hazajár, ahol pénzbeli 
vagy ellátásbeli segítséget is kap. Ám a 
friss diplomások körében megint csak 
magasabb a felmenőik segítségére 
szorulók száma. A mai gazdasági 
helyzetben nekik a legnehezebb 
elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 
Viszont a szülőfüggőségen kívül a kutatás 
foglalkozott a családi konfliktusokkal is. 
A megállapítás szerint a gyerekek fele 
rendszeresen kerül összetűzésbe a 
szüleivel, de nagy többségben képesek 
igazat adni nekik. Míg kisebb szám 
azoké, akik semmiben sem értenek 
egyet felmenőikkel és áthidalhatatlan 
generációs szakadékot éreznek.

A fiatal felnőttek háromnegyede tartósan otthon marad



11. oldal

A kullancsok főleg a lombos erdőkben, 
bokros, füves és csalitos területeken, 
illetve a mezőkön fordulnak elő, de 
városi parkokban, játszótereken és 
a kiskertben is egyre gyakrabban 
találkozhatunk velük.

Az állatok a levelek fonákján vagy 
a fűszálakon várakoznak, ahonnan 
ruházatunkkal is könnyen lesodorhatjuk 
őket. A kullancs terjesztette 
betegségek ellen úgy védekezhetünk 
a leghatékonyabban, ha könnyen 
ellenőrizhető ruházatban megyünk ki 
az erdőbe, és rendszeres időközönként 
megvizsgáljuk, nincs-e rajtunk kullancs. 
A megfelelő öltözék (szellős ruházat 
vagy zokni alá gyűrt nadrágszár, betűrt 
ing) megnehezíti, hogy a kullancs a 
lábszáron vagy az övtájon a ruha alá 
jusson. Ruházatunkat - főleg a nyaknál, 
csuklónál, deréknál és a bokánál - fújjuk 
le vagy kenjük be a gyógyszertárakban 
kapható kullancsriasztó szerrel.
Rendkívül fontos a kirándulás utáni 
"kullancsvizit", amelynek során nemcsak 
a befúródott, hanem a bőrön mászó és 
minden nehézség nélkül eltávolítható 
kullancsot is felfedezhetjük. A ruhában 
megkapaszkodó kullancs legtöbbször 
a fénytől védett testtájak felé mászik 
(hajas fejbőr, testhajlatok, ruha alatti 
területek), majd a számára megfelelő 
helyen a bőrbe fúrja magát, és néhány 
óra múlva már vért szív. Ez a pár óra áll 
rendelkezésünkre, hogy megtaláljuk és 
eltávolítsuk a kullancsot.
A kullancs időben történő eltávolításával 
valamennyi kullancs terjesztette be-
tegség eredményesen megelőzhető. 
Nem baj, ha az állat feje az eltávolítást 
követően bennszakad a bőrben, mivel ez 
néhány hét alatt idegentestként magától 
is kilökődik. A gennyes felülfertőződések 
elkerülése érdekében ne próbálkozzunk 
a fejrészek kiszedegetésével, viszont 
ajánlatos a csípés helyét fertőtleníteni. 
Ezenkívül ne kenjünk a befúródott 
kullancsra semmit, és ne is szorongassuk 
az állatot, hiszen ezzel csak azt érjük el, 
hogy a kullancs visszaöklendezi nyálát és 
hányadékát a bőrbe - éppen ez az, amit 
a leginkább el kell kerülni a fertőződés 
megelőzése érdekében.
A kullancscsípés helyén az első 2-3 
napon jelentkező, maximum egy cen-
timéter átmérőjű bőrpír nem utal Lyme 
-fertőzésre, hanem általában a kullancs 
nyála által okozott allergiás-irritatív 
reakció. Ha a gyulladás a mélyebb 
területekre is kiterjed és láz is kíséri, 
akkor orbánc vagy a kötőszövet fertőző 
gyulladása áll fenn felülfertőződés miatt.  
Az fenti irritatív reakció 2-3 nap 
alatt magától elmúlik, az orbáncot 
és flegmonét pedig antibiotikum 

gyógyszerrel kell kezelni. A kullancscsípés 
helyét legalább két hónapig tanácsos 
figyelemmel kísérni.

Szúnyogháború - tippek a 
szúnyogok ellen
A szúnyog elleni háború legnagyobb 
vesztesei azok, akik hiába kenik, fújják 
bőrüket különböző szúnyogriasztó 
termékekkel, biztosan ők lesznek a 
vérszívók kedvenc lakomája a társaságból. 
Tudományos kísérletek szerint ugyanis 
a szúnyogok nagyjából minden tizedik 
ember iránt mutatnak érdeklődést, 
de azt, hogy mi alapján választanak, - 
pontosan nem tudni. Mindenesetre, ha 
szervezetünk koleszterinszintje magas, 
illetve ha édes parfümmel, hajolajjal 
fújjuk be magunkat, könnyű prédáik 
lehetünk.

Viszketésmentes nappalok, 
zümmögésmentes éjszakák

Legrégebbi módszer: a 
szúnyogháló
A nyílászárókra kerettel felsze-
reltszúnyoghálók alkalmazkodnak az 
ajtó- illetve ablaktípusokhoz, fix vala-
mint rolós és redőnyös változatban is 
kaphatók, illetve megrendelhetők a 
gyártóktól. A család legkisebb tagját 
biztonságban tudhatjuk a szabadban, 
ha egy-kétezer forintért a babakocsira, 
bölcsőre, kiságyra is könnyedén felrak-
ható, gumis szúnyoghálót vásárolunk, 
amit ki is lehet mosni.

Aerosolok, füstölő gyertyák és 
spirálok
A parfümmel átitatott füstölő vagy 
gyertya egyetlen hibája, hogy a füstölőt 
vagy a gyertyát már egy kisebb szellő 
is hatástalanná teszi. Hatásosabb 
megoldást nyújthatnak a szúnyogriasztó 
olajjal feltöltött petróleumlámpák. A 
szúnyogriasztó spirál szélvédett helyen 
akár nyolc órán át is kifejti hatását, s 
egyszeri használat után sem kell a kukába 
dobni, kioltása után újra meggyújtható. 
Nem mindenki használhatja, de 
szintén több órás védelmet nyújtanak 
a különböző, bőrre kenhető krémek, 
sprék, aerosolok. Mindamellett, hogy 
többségük szaga kellemetlen, gyakran 
bőrirritációt is okozhatnak, ezért ezeket 
használatuk előtt érdemes a bőrön 
tesztelni.

Zárt térben is biztonságban
A szúnyogháló mellett a laktér biztos 
védelmét eredményezik nyolc-tíz órán 
keresztül a konnektorba helyezett 
elektromos riasztók és párologtatók. 

Ezek tizenöt-húsz nm-es helyiségben 
használhatók optimálisan, akár két 
hónapon keresztül, még nyitott ablak 
mellett is. Ha allergiásak lennénk a 
folyadékos párologtatóból származó 
illatanyagokra, szagmentes terméket is 
választhatunk.  A termékek ára meghaladja 
az ezer forintot is, utántöltésük pedig 
legalább ugyanennyibe kerül, mégis ezek 
tűnnek a szúnyogok leghatékonyabb 
ellenszerének.

Természetes védelem
•	 Fél narancsra szórjuk szegfűszeget, 

majd öntsük le alkohollal, mert a 
szúnyogok nem szeretik a narancsból 
ilyenkor kipárolgó illatot.

•	 Helyezzünk ecettel átitatott kendőt a 
szobába, távol tartja a vérszívókat.

•	 Törjünk porrá szegfűszeget majd 
helyezzük gézzsákba, s helyezzük el a 
helyiség több pont pontján.

•	 Együnk fokhagymát, bőrön keresztül 
párologva szúnyogűző hatása van.

Extrém ötletek és módszerek
Az elektromos készülékek külön 
csoportját képezik az UV-fénycsapdák. 
Ezeket körülbelül két méter 
magasságban kell elhelyezni, ahol 
fényével magához vonza a rovarokat, 
majd nagyfeszültségű árammal elégeti 
őket. A készülék egyetlen hátránya, hogy 
a hasznos rovaroknak sem kegyelmez. 
S ha az eddig felsorolt szúnyogriasztók 
bármelyike csődöt mondana, csak 
kapjuk elő a mobilunkat, töltsük le a 
rovarokat távoltartó programot, máris 
biztonságban érezhetjük magunkat. 
Mindezt pedig kb. hatszáz forintos 
áron. A program a hím szúnyogok által 
kibocsátott hangot utánozza, ami távol 
tartja a csípős nőstényeket, szakemberek 
szerint azonban a mobilos szúnyogriasztó 
hatékonysága nem bizonyított. 

Végső megoldásként ha már minden 
kötél szakad, pedig vegyszeres 
szúnyogirtást is rendelhetünk. 

SGE

Hogyan védekezzünk a kullancsok-szúnyogok ellen?
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ALMA EGYÜTTES AtestVrek

PRÍMÁS PINCE ESSEMM

WILLIAMS BAND DJ BUNDY

NYÁRI7VÉGE
2012. július 13-15. Esztergom, Erzsébet Park
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Szépszámú közönség előtt került sor 
az NB III. Duna Csoport 2011-12. évi 
bajnokságának utolsó hazai mérkőzésére 
a Törökbálint csapata ellen. A hazai 
csapatot nagy örömujjongással fogadta 
a lelkes szurkolótábor. Zengett a 
hangszórókból a régi időbeli induló 
- Hajrá Dorog, bányászfiúk ti lesztek 
a bajnokok! Igen így szól a dal is, és 
ezt nyomatékosította a szurkolótábor 
előtt kifeszített nagybetűs felirat. Pedig 
valójában már eldőlt, hogy csapatunk a 
második helyen végzett két fordulóval a 
bajnokság előtt. Jó volt hallani ezt, mert az 
út, melyet megtett ebben a bajnokságban 
a fiatal csapat, feledtette a több éves 
szorongást - kiesünk, talán valahogy 
bent maradunk. A csapat a fiatal edzővel, 
Miskei Attilával és a főtámogatóval, 
Mayer Lászlóval azt a jelszót tűzte ki célul, 
- ne csak dicső múltunk, hanem jövőnk 
is legyen! Fogjunk össze csapat, vezetés, 
szurkolók! Az összefogás megtörtént, ha 
nem is a bajnoki cím, a törekvés, a játék, 
az eredmény igazolta, ha képletesen is az 
összefogás eredményét, ami pedig így 
szól: nekünk ti vagytok a bajnokok. 

A mérkőzésen biztos dorogi győzelem 
született, a félidei 1-1 után a második 
félidőben sziporkázott a csapat, a 
végeredmény 4-1 lett. A bírói sípszó után 
ellepte a játékteret a szurkolók hada, 
akik a játékosokkal együtt kört alkotva 
örömtáncot jártak. Lelkes ünnepléssel, 
petárdákkal folyt az örömtánc, majd 
Becker Gyula a Budapesti Labdarúgó 
Szövetség főtitkára egyenként szólította 
a játékosokat, vezetőket és akasztotta 
a nyakukba a szalagos ezüstérmet. A 
szurkolók pedig minden egyes név 
hallatán nagy tapssal fogadták az 
elismeréseket. Felejthetetlen percek 
voltak ezek. A kezdőrúgást ezen a 
mérkőzésen Kiss László, a szakosztály 
ügyvezetője végezte el kis unokájával 
nagy taps közepette. De hátra volt még 
egy mérkőzés, mely Biatorbágyon került 
sorra a sok dorogi szurkoló jelenlétében 

Nekünk Ti vagytok a 
Bajnokok!

Neve összecseng a Dorogi FC múltjával 
és jelenével, volt játékosa, edzője, végül 
technikai vezető és ügyvezetője. Perbálról 
igazolt Dorogra, első NB I-es mérkőzését 
Zalaegerszegen játszotta l976-77. évi 
bajnokságban. Úgy jobbszélen, mint 
balszélen hasznos tagja volt csapatának. 
Aktív játékosként l992-ben fejezte be 
pályafutását, ezután utánpótlás edzője 
lett a Dorognak, majd technikai vezető 
és ügyvezetőként vonult nyugdíjba az 
ez évi bajnokság végén. 25 évet töltött 
el a Dorogi Bányász, majd utódja, a 
Dorogi FC egyesületében. Minden 
szerepkörben helytállt, igyekezett 
feladatait maradéktalanul teljesíteni. 
Sok-sok játékost igazolt és eligazolt, 
intézte a játékosok ügyes-bajos dolgait, 

és amelyen magabiztosan 2-0 arányú 
győzelemmel zárta a Dorogi FC a bajnoki 
évadot. 

Az évzárón kihirdette Miskei Attila 
vezetőedző, hogy találkoznak július 17-
én a szokott időpontban és elkezdik a 
felkészülést az új bajnoki évadra. 

Mindezek után néhány számszerű adattal 
támasztjuk alá az elmúlt bajnokság 
eredményeit:
Lejátszott 30 mérkőzés, 20 győzelem, 
8 döntetlen, 2 vereség, 51 rúgott és 14 
kapott gól, összes pontszám 68. Ez az  
eredmény 75,5 %-os teljesítményt igazol! 

Az 51 gól szerzői a következőd játékosok: 
Vígh Á. 9 gól, Nász Szilárd 8 gól, Sebestyén 
7 gól, Szabó P. 6 gól, Tóth 4 gól, Kinyik 3 
gól, Sándor, Héray, Faragó, Máj, Kopányi 
2-2 gól, Sibalin, Janetka Ambrus 1-1 gól, 
és végül 1 öngól. 

A közel 150 fiatalt foglalkoztató 
utánpótlás eredményei az alábbiak:
U-19 5. hely 44 pont. Edző: Bodó László
U-17 6. hely 44 pont . Edző: Fűr István
U-15 5. hely 57 pont. Edző: Varga János
U-l3 12. hely 25 pont Edző: Csapó Károly
U-12 3. hely 30 pont Edző: Séffer Péter
U-11, U-9, és U-7 csapatok a Bozsik 
programban szerepeltek, meghívásos 
mérkőzéseken. Edző: Szabó Ferenc 
testnevelő tanár.
Utánpótlás csapataink az MLSZ NB II-es 
osztályának utánpótlás bajnokságában 
szerepeltek. 

A Labdarúgó Szakosztály a 2011-12-es 
bajnoki évadot úgy a felnőtt, mint az 
utánpótlás korosztályokban jól végezte, 
a fiatalok szépen fejlődtek és többen 
az ifjúsági csapatból a felnőtt csapat 
keretéhez tartoznak. 

rá mindenki biztosan számíthatott. Az 
utolsó hazai mérkőzésen a játékosok 
sorfala között vette át az ezüst bajnoki 
érmet. Megérdemelte!

Nyugdíjas éveiben jó egészséget, sok 
boldogságot kívánnak neki a budapesti, 
a Komárom- Esztergom Megyei 
sportvezetők és a társegyesületek 
vezetői, játékosai, a Dorogi FC vezetői, 
játékosai és szurkolói. 

Göb Sándor 

Ezüstéremmel 
búcsúzott Kiss 
László

Hétfőn megérkezett az első magyar 
hivatalos olimpiai küldöttség Molnár 
Zoltán csapatvezetővel az élen. Molnár 
Zoltán az MTI-nek a leszállást követően 
elmondta: a Heathrow repülőtéren 
minden gördülékenyen ment, a fogadás 
jól sikerült, a szervezők munkáját közel 
ezer önkéntes segíti a reptéren. A 
kiérkező magyar sportolók között ott 
van Kökény Roland is, aki az Esztergomi 
Kajak-Kenu Sportegyesület versenyzője.

Esztergomi 
sportvezető is 
ott lesz londoni 
olimpián

CEPEI ESZTERGOMI 
KAJAK KENU SPORT 

EGYESÜLET
Prímás sziget Esztergomi Temesvári 

Pelbárt Ferences Gimnázium 
Sportpálya
Esztergom

2500

E-mail: ekkse@gmail.com
Telefon:  00 36 20 9437 029



A kajszibarack Kínából származik, a 
hatalmas kiterjedésű ország 38-40. 
szélességi fokon fekvő övezetéből.

Története
Hogy mégis az Armeniaca, azaz örmény 
nevet viseli, annak bizonyára az lehet 
a magyarázata, hogy az egykori 
Selyemúton akarva-akaratlanul nyugat 
felé vándorolva az egyik nagy termőtája 
Örményországban alakult ki. Innen 
terjedt el a középkorban a Földközi-
tenger körüli országokban is.
Nálunk legelőször a 16. századból való 
Besztercei szószedetben fordul elő a 
"barack" szó, de nemsokára már minden 
kertészeti könyv megemlíti a kiváló ízű 
"magna et optima" magyar kajszit.
Népies és irodalmi nevei igen válto-
zatosak: kajszi, kajszibarack, sárgabarack, 
tengeribarack, majom-barack, kap szin. 
Valamennyi a kaj-szibarack valamelyik 
változatát vagy ősét jelzi. A legcélszerűbb 
a kajszibarack elnevezést használni, 
mert ez utal az őszibarackhoz való 
hasonlatosságra, de meg is különbözteti 
attól.
Legalább három évszázada termesztik 
kiterjedten hazánkban, de nagy fel- 
lendülése a múlt század derekán kezdődött 
meg, és ez az időszak egybeesik azokkal 
a nagy erőfeszítésekkel, amelyeket akkor 
az elsivatagosodással fenyegetett Alföld 
befásítására tettek. Ez idő tájt a szőlők 
közé ültették a kajszibarackfákat, mert a 
szőlősgazdáknak az volt a tapasztalatuk, 
hogy amennyiben a fagy elviszi a 
szőlőtermést, a kajszi akkor is kihúzza 
őket a bajból. A magyar kajszibarack jó 
híre gyorsan terjedt, megindult az export 
és az ipari feldolgozása. A Duna-Tisza 
közén Kecskemét lett a baracktermelés 
központja.
A kedvező termelési tapasztalatok arra 
ösztönözték az 50-es években már 
megszilárdult téeszeket és állami gaz- 
daságokat, hogy hatalmas kajsziül-
tetvényeket hozzanak létre. Sajnos ezek 
egy része nem az élettanilag optimális 
termőterületre került. Számos agro-
technikai problémával kellett a szak-
embereknek megküzdeniük, és sok kaj-
szigyümölcsöst időnap előtt kivágtak.
A kiskertekben azonban változatlanul 
eredményesen termelték ezt az illatos 
gyümölcsöt, amelyről dr. Entz Ferenc, a 
48-as szabadságharc honvéd főorvosa, 
kiváló pomológus azt írta, hogy: 
"Európában Magyarország a kajszibarack 
igazi hazája." Mostanában kevés van 
belőle, a piacokon a legdrágább 
gyümölcs, ezért a kertekben is kincsnek 
számít egy rendszeresen termő, szép és 
jóízű gyümölcsöt érlelő kajszibarackfa.

Termesztése
A kajszibarack fájának vegetációjához 
rügyfakadástól lombhullásig 170-190 
fagymentes napra van szüksége, és ez 
a mi klímánk alatt rendelkezésére áll. A 
fa elviseli az átmeneti csapadékhiányt, 
de akkor érzi jól magát, ha elegendő 
vízhez jut. Különösen szeptemberben 
és októberben, amikor a termőrügyek 
kifejlődnek, továbbá május-júniusban a 
csonthéjképződés időszakában, valamint 
június második felében, a gyümölcsök 
növekedése, "hízása" idején van szüksége 
elegendő vízre.
A nálunk szokásos téli fagyok nem 
károsítják a kajszibarackfa vesszőit és 
rügyeit. Ez a gyümölcsfaj azonban a 
korán ébredők közé tartozik, ami annyit 
jelent, hogy a mélynyugalmi állapota már 
január végén-február elején befejeződik. 
Ha ilyenkor enyhe idő uralkodik, akkor 
megindul a fák élettevékenysége, a 
rügyek duzzadni kezdenek. A veszélyes 
az, ha az átmeneti enyhülést ismét 
hideg idő követi, mert ilyenkor a rügyek 
már nagyon érzékenyek a hidegre, és 
könnyén elfagyhatnak.
A rügyek vagy később a bimbók, a 
virágok elfagyása egyenesen belekergeti 
a kajszibarackfákat a szakaszos termésbe. 
Ez úgy kezdődik, hogy a lefagyott virágú fa 
minden rendelkezésére álló tápanyagot a 
termőrészek kifejlesztésére fordít, aminek 
a hatására - kedvező időjárás esetén - a 
következő évben rengeteg gyümölcs 
képződik a fán. Ezek kineveléséhez a fa 
minden erejét megfeszíti, de még ez 
se elégséges, és a gyümölcsök aprók, 
értéktelenek maradnak. A fa legyengülve 
megy a télbe, vesszői, rügyei éretlenek, 
és a kisebb fagyok is nagy kárt tesznek 
bennük. A termő és a nem termő évek 
így váltakoznak: az egyik évben túl sok 
a termés, míg a másik évben üresen 
szomorkodnak a fák.
A kajszifák a szőlővel azonos talajokat 
kedvelik; a homokon és az agyagtalajokon 
egyaránt megélnek. Kezdetben felfelé 
törekvő, később ellaposodó, ernyőszerű 
koronát fejlesztenek, ezért legalább 6 X 
6 méteres tenyészterületre (36 m2) van 
szükségük. A lombkorona nem ad mély 
árnyékot, ezért a fák alatt a szamóca, sőt 
a zöldségfélék is megtermelhetők.
A kajszibarackfákat igen gondos 
alakító metszésben kell részesíteni, és 
termőkorukban is rendszeres felügyeleti 
metszéssel kell a termőrészek kia-
lakítására kényszeríteni. A metszés 
részletes szabályai Nyújtó Ferenc-Surányi 
Dezső: Kajszibarack című könyvében 
(Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1981) 
olvashatók el.
A kajszibarackfákat rendszeresen kell 

trágyázni. Ha erre a célra komposzt 
áll rendelkezésünkre, akkor annak 
tápanyagtartalmát egészítsük ki ősszel 
kálit és foszfátot, tavasszal pedig 
nitrogént tartalmazó műtrágyákkal.
Az öntözés elősegíti a termőrészek és 
a lombozat kifejlődését, a gyümölcsök 
kialakulását. A gyomok elleni küz-
delemben a kapálást válasszuk, és ne 
kísérletezzünk gyomirtó vegyszerekkel.
Igényes kertbarát ne takarítsa meg 
a kajszigyümölcsök ritkítását. A fák 
ugyanis 4-5-szőr annyi virágot képeznek, 
mint amennyi a normális termés 
kialakulásához szükséges, és ezekből több 
gyümölcskezdemény.A kajszibarackfákat 
sokféle betegség és kártevő fenyegeti, 
mégis a legveszedelmesebb Valamennyi 
között a gutaütés. Sokáig úgy véltük, hogy 
ennek a betegségnek - ami a korona egy 
részének vagy az egész koronának egyik 
napról a másikra történő elszáradásában 
mutatkozik meg - élettani okai vannak. 

A védekezés a következőkben foglalható 
össze:

1. Óvjuk a fákat a mechanikai 
sérülésektől.

2. A fákat lehetőleg közvetlenül a 
virágzás előtt nyessük.

3. A metszésnél használt eszközöket 
rendszeresen fertőtlenítsük.

4. Tél végén lemosásszerűen 
permetezzük a fákat 2%-os bordói 
lével vagy ezzel azonos hatású más 
gombaölő szerrel.

5. Gondosan végezzük el a sebek 
kezelését és ápolását fasebkezelő 
balzsammal.

Felhasználása
A magyar kajszibarack minősége - 
elfogultság nélkül - kimagasló. Egy 
alkalommal módomban állott a londoni 
Covent Garden piacon végigkóstolni a 
napsütötte görög, francia, spanyol és 
olasz tájakról származó kajszikat, de 
ízben és zamatban egyik se közelítette 
meg a nálunk termeltet. Indokolt, 
hogy Európa nagy gyümölcspiacain 
"hungaricum"-ként tartják nyilván a 
magyar kajszibarackot.

Lehet belőle lekvárt, befőttet, dzsemet, 
ivólevet, süteményt készíteni. Nagyon 
alkalmas ipari és házi mélyhűtésre, 
aszalvány készítésére és pálinkának is.

Bálint gazda / ÉT

Kajszi - Kínából jött, Európában beilleszkedett



Nekünk lányoknak van egy különleges jövőbe látó 
képességünk: ha megismerünk valakit, első találkozáskor 
képesek vagyunk megállapítani, hogy barát lesz-e az 
illető vagy valami több is kialakulhat annál. És ha az ítélet 
„barát”, akkor az a srác tehet bármit, nem változik meg a 
véleményünk. Persze számolnunk kell az egyéb tényezőkkel, 
mint például az alkohol befolyása, amely talán ideig-óráig 
elhomályosíthatja elhatározásainkat, de semmissé nem 
teheti. Ez csak arra jó, hogy tönkretegye két ember baráti 
viszonyát.

Hallottam már olyan esetről, hogy a hosszú barátság végül 
párkapcsolattá alakult át. De szerelemmé? 

Kötve hiszem. Elképzelhetetlennek tartom, hogy olyan 
emberek egymásba szeressenek egyik pillanatról a másikra, 
akik előtte évekig jóban voltak, csak éppen komolyabb 
érzelmeket nem tápláltak egymás iránt soha. Vagy ez talán 
nem is egy villámcsapás, csupán elhatározás eredménye 
lehet? Azt mondják, hogy olyan jól elvagyunk, miért ne 
próbálnánk meg együtt? Inkább arról lehet ilyenkor szó, 
hogy valamelyikük mindvégig érzett valamit a másik 
iránt, reménykedett és kitartott, ami végül meghozta a 
várt eredményt. De mi a helyzet a másik féllel? Hiszen ő 
csak – fogalmazhatunk így – beadta a derekát. Ebben az 
esetben beszélhetünk szerelemről? Vagy ez valami egészen 
más? Talán egy sokkal mélyebb kapcsolat alakulhat ki így? 
Elképzelhető, hiszen mindketten ismerik a másik életét a 
legapróbb mozzanatokig. 

Szót kell ejtenem az ellenkező esetről is, mikor a szerelemből 
lesz végül barátság. 

Ez már sokkal gyakrabban esik meg velünk. A lehetőség 
adott, hiszen mindannyiunknak számtalan félresiklott, 
elrontott, megbánt, stb. kapcsolat van a hátunk mögött. 

Szóval alapanyag van. Az, hogy az ex-ből span lesz-e, 
véleményem szerint az elmúlt szerelem milyenségének 
függvénye. Van, aki képes kezelni a helyzetet, van aki nem. 
Általában a szakító fél tartozik az előbbihez, az, akivel 
szakítottak pedig az utóbbihoz. 

Jártam valakivel annak idején, aki azóta az egyik legjobb 
barátommá nőtte ki magát. Érdekes, mert amíg együtt 
voltunk nem tudtam hova tenni a stílusát, ahogy beszélt 
velem.  Szurkálódott, piszkált, beszólogatott, ahogy a kisfiúk 
szoktak az oviban, mikor tetszik nekik egy kislány (azóta 
eltanultam tőle egyet, s mást a suttyó-stílusról). Mindig 
vicces, ha két ember poénkodik, szekálja a másikat, de a 
szerelemben ez nem működik. 

Szóval elkerülhetetlen volt a szakítás, de valamilyen csoda 
folytán újra összehozott bennünket a sors és rájöttünk, 
hogy felettébb jó párost alkotunk haverokként. Ebben a 
felállásban már igazán szórakoztatóak azok az oda-vissza 
labdák. 

Kibontakozik végül előttem, egy alapvető kérdés, amely 
megosztja az emberek véleményét. Mégpedig, hogy létezik-e 
férfi és nő között barátság? Az utóbbi példám igazolja ezt, 
bár nem hiánytalanul, hiszen kapcsolatnak indult.  Ennek 
ellenére én hiszek benne. Azt mondják, az egyik fél mindig 
többet érez a másik iránt, ezzel is egyet értek. Azonban 
eldönthetjük, hogy a fontos-e a másik annyira, ér-e annyit 
a barátsága, hogy ezt képesek legyünk kezelni. Azok, akik 
rendelkezik megfelelő érzelmi intelligenciával megoldják és 
tudnak barátként viszonyulni egymáshoz.

Mindenki életében történnek hasonló tranzakciók, szerelmek 
alakulnak barátsággá és fordítva. A lényeg, hogy minden 
emberi kapcsolattól kapunk valamit, tapasztalunk, tanulunk 
belőlük. És nem számít, hogy milyen státuszra emelsz valakit 
az életedben, a fő, hogy becsüld meg, mert semmi nem 
történik véletlenül. 

Mindenkinek, akit megismersz, szerepe van abban, hogy 
kivé válsz! Mindent bele! 

A hozzászólásokat, véleményeket, kérdéseket a 
mindentbele.civilhetes@gmail.com 
e-mail címre várom.

!Lájkolják a MiNdEnT bElE facebook oldalát! 

Üdvözlettel, Zana Diána

„Szerelemből barátság, 
barátságból szerelem”

16. oldal

MiNdEnT bElE
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MiNdEnT bElE

17. oldal

Szolgálhatott volna az Esőkirály ref- 
rénje Ákos, a Heineken Balaton Sound- 
on tartott koncertjének mottójául, 
ugyanis – ahogy biztosan sokan 
értesültek róla – az előadást félbe 
kellett szakítani, mivel szabályosan 
rászakadt az ég a zenekar tagjaira 
és a hatalmasra gyűlt tömegre. 
Rendíthetetlen Ákos rajongóként 
az első sorból, mondhatni premier 
plánból követtem végig az ese-
ményeket, a színpadra lépéstől (per-
sze egy órával előtte ott voltam, 
hogy feltétlenül jó helyem legyen), a 
borús ég egyre vészjóslóbbá válásán 
keresztül egészen addig, hogy a három 
fiú a leszakadó vízfüggöny ölelésében 
eltűnik a szemek elől.

Ákos az az előadó, aki, több mint 20 
év után is minden egyes alkalommal 
képes megújulni, váratlan, néha meg-
valósíthatatlannak tűnő ötletekkel elő-
rukkolni, s ezzel hatalmas sikereket elér- 
ni a közönség köreiben. Gondolok itt a 
2003-as Andante turnéról, ahol az áthang- 
szerelt zeneszámokat akusztikus dalla-
mokban szólaltak meg vonósokkal kí-
sérve, vagy a 2008-2009-es Ákos 40, illet- 
ve 40+ koncertsorozatra, melynek során 
gyönyörű fehér, romantikus díszletek 
között jazzes hangzást kapott még a 
legkeményebb rock-nóta is. Itt tapasz-
talhatta a nagyérdemű azt az újítást is, 
hogy két hasonló témájú dalt a zenészek 
egybeolvasztottak és így, mondhatni 
egy harmadik született ebből a különös 
egyesülésből. Végül, de nem utolsó 
sorban meg kell említenem a tavalyi A 
katona imája lemezbemutató koncertet, 
mely az egyedüli volt abban az évben, így 
nem csoda, hogy megtelt a Papp László 
Sportaréna. Túlzás nélkül mondhatom, 

hogy a profi látvány- és fénytechnika 
lélegzetelállítóan hatott. A mintegy 
200 négyzetméteres homorú kivetítőn 
az előadáshoz tökéletesen passzoló 
hangulatképek váltották egymást, az 
ember szája konkrétan tátva maradt 
(az enyém biztosan). És itt hangzott 
el, az azóta szállóigévé vált „Zúzunk az 
Arénában, én és pár haver…” is.

Nagy durranásnak ígérkezett az új 
elektronikus hangzással fűszerezett, 
három állomásosra tervezett szintipop 
koncertsorozat is. Az előadásoknak 
stílszerűen Magyarország három leg-
nagyobb fesztiválja adott/ad helyet, a 
Volt, a Balaton Sound és a Sziget. Nem 
vagyok az az igazi, vérmes, hátizsákos 
sátorban lakó fesztiváljáró, de a magyar 
tenger közelsége miatt én világ éle-
temben a középső helyszín mellett rak-
tam le a voksomat, és előfordul, hogy 
egy-egy napra kilátogatok a Soundra. 
Idén azonban, biztossá vált a 0. napon 
való részvételem, mikor nyilvánossá 
tették az idei koncertállomásokat. A 
jegyet hónapokkal ezelőtt megvettem és 
izgatottan vártam a júliust.

Este fél 9-kor már látszott, hogy a vihar 
nemsokára lecsap az akkor még vígan 
mulatozó fesztiválozókra. A nagyszínpad 
előtti hatalmas terület mégis dugig telt 
a kezdésre. Hátrapillantva nem láttam, hol 
végződik az embertömeg és hol kez-
dődik a Balaton. Ákos, Lepe és Sanyi haj- 
szálpontosan kezdte a műsort, mon-
danom sem kell, a tőlük elvárható szín-
vonalon, technikával és profizmussal. A 
koncert egy monológgal indult, amelyet 
nem részletezek, hiszen nem akarok 
spoilerezni. Mint mindig, most is a tor-
komban éreztem a szívem dobogását, 
ahogy a Monumentum refrénjére, rit- 

musra ver. A közönség önkívületi álla-
potba került az első ismerős hangok halla- 
tára és egy emberként üvöltötte mindenki 
a szöveget, ez kitartott egész addig, amíg 
a lezúduló eső ki nem zökkentette őket 
révületükből.  

Az Ismerj fel különös, ködös-borús lég-
körébe még bele is illett a szemerkélő 
eső látványa, azonban az Alig hittedet 
Ákos már tomboló viharban énekelte. 
Lepe kitartóan püfölte a szintetizátorok 
billentyűit, Sanyi szelte a nedves leve- 
gőt dobverőivel, de a zene szeretete nem 
volt elég, a technikusok leparancsolták 
a zenekart a színpadról, mivel az, 
elektromos berendezéseivel életveszé-
lyessé vált. Ákos derűlátón megígérte, ha 
csitul az időjárás visszajön hozzánk, de 
az égiek ezúttal nem adtak lehetőséget a 
folytatásra. 

Egy maréknyi mindenre elszánt rajongó 
– köztük én is – tűrte, ahogy a víz csak 
áztatja. Majd valaki elkezdte énekelni az 
Esőkirály című nótát, csatlakoztunk mi, 
többiek is és rögtönzött kiskoncerttel 
adtuk mindenki tudtára, hogy a végsőkig 
kitartunk. Annak ellenére, hogy áztam-
fáztam, remekül éreztem magam, olyan 
emelkedett hangulatban énekeltem, 
hogy akár reggelig is bírtam volna. Aztán 
bemondták, hogy törlik a nagyszínpad 
programját. 

Másnap az információnál érdeklődtem, 
hogy mi a teendő ebben az esetben és 
örömmel értesültem, hogy az utolsó, 
Szigeten tartott koncertre ingyen 
mehetnek azok, akik a Sound 0. napjára 
vettek jegyet. Mondanom sem kell, 
madarat lehetett velem fogatni. Az 
augusztus 7-i jelmondatom pedig: „Hello, 
hello! Újra itt vagyok!” 

Zana Diána

„Esőkirály, hatalmad vára áll, felhőd 
alatt táncolok esőkirály…”



2
0
12

. M
U

S
O

R


www.fordsolymar.hu

Június 28-29.(csütörtök, péntek) 21 óra
Várkonyi M.- Béres A.
EGRI CSILLAGOK   

musical  Gárdonyi G. regénye nyomán
Mindszenti József Katolikus Általános Iskola diákelőadása

Június 30.(szombat) 21 óra
Mïus (előzenekar)

Jazz-Mozdony  
 koncert – román és magyar kocsikkal 

Gabriela Costa  RO (ének), 
Paul Pintilie RO ( zongora), Sárkány Sándor H ((nagybőgő), 

Adamecz József H (dob).
 A Román Kulturális Intézet és a Vár-Színház szervezésében 

Belépődíj: 1000 Ft

Július 6.(péntek) 21 óra
Tetemre hívás  

Arany örök
Arany János művei zenével

Komáromi Jókai Színház vendégjátéka 
Belépődíj: 1000 Ft

Július 7.(szombat) 21 óra
Budapest Klezmer Band koncertje

Belépődíj: 2500 Ft

Július 13.(péntek) 21 óra
Végy karjaidra idő…   

Sinka István műveiből
Pusztaszó együttes koncertje

 közreműködnek: Horányi László (ének, vers, próza),  Szirtes Edina 
„Mókus”(hegedű, ének), Nagy Szabolcs (billentyű, ének), 

Pengő Csaba (bőgő, ének), Molnár Dániel (ütőhangszerek)
Belépődíj: 1000 Ft

Július 14.(szombat) 21 óra
 Shadows (Mánia)

Memoria Társulat (Révkomárom) és a 
Cécó-Akusztik együttes retro koncertje 

vendégfellépők: Mindszenti József Katolikus Általános Iskola  
 kórusának diákjai, Pataki László (konga), Kertai Csaba    

(ütőhangszerek), Kertai Mihály (tangóharmonika)
 Belépődíj: 1500 Ft

Július 16.(hétfő) 
DANU BUS -  Színházi Work Shop

német, román, magyar, szerb résztvevőkkel

11 óra Lucie and Karl-Heinz
 Lucie és Karl-Heinz  bábjáték 6 éves kortól

 írta: Paul Olbrich

15 óra Pantomim, masks-play, walking acts
 Pantomim és álarcosjáték sétáló színészekkel

minden korosztály részére

19 óra A Midsummer Nights Dream
Szentivánéji álom

 írta: William Shakespeare
 esti előadás minden korosztály részére                                    

Július 20.(péntek) 21 óra 
Szamártestamentum   

mulattató játék francia bohózatokból  Forrás Színház előadása
Belépődíj: 1500 Ft

Július 21.(szombat) 21 óra 
L’art pour l’art Társulat programja

Belépődíj: 3500 Ft

Július 27.(péntek) 21 óra
RETRO szerelem, avagy 

özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak
vígjáték

írta: Csokonai Vitéz Mihály Budaörsi Játékszín előadása
Főbb szerepekben: Magyar Attila, Szakács Tibor,  Hajdu Sándor

Belépődíj: 1500 Ft

Július 28. (szombat) 21 óra  
Slamo Revans Akusztik

Slamovits István (Slamo) az Edda együttes legendás
szólógitárosának koncertje   

Belépődíj: 1500 Ft

Augusztus 3.(péntek) 21 óra
 Carmen Táncművészeti és 

Sporttánc Egyesület műsora

Gyerekprogramok:
Augusztus 6-12. (hétfő-vasárnap)

Esztergomi Bábostábor XII.
 A nagyváradi bábművészek vezetésével

Augusztus 7. (kedd) 10 óra
Mátyás király és a kolozsvári bíró

bábelőadás
Belépődíj: 500 Ft

Augusztus 8. (szerda) 10 óra 
Kinizsi Pál, a Temesi Oroszlán

  Históriás játék 
Belépődíj: 500 Ft

Augusztus 9. (csütörtök) 10 óra
Hedry Mária – Radványi Balázs: 

Kukamese
zenés mesejáték a Fogi Színház előadásában

Belépődíj: 500 Ft

A bábtábor foglalkozásvezetői, valamint a 
Mátyás király és a kolozsvári bíró és a Kinizsi Pál, a Temesi 

Oroszlán című gyerekelőadások szereplői a 
Nagyváradi Bábszínház művészei.

                        
Jegyek válthatók: a helyszínen, valamint a

Cathedralis Tours Utazási Irodában 
(Esztergom, Bajcsy-Zs. U. 26. Tel.:33/520-260) 

Információ: mobil: 06 30 9415 378
e-mail:  horanyi2003@yahoo.com

facebook: VÁR-SZÍNHÁZ ESZTERGOM
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!


