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Szerkesztőségünk szlengjében a nyáron a fű se nő mélymagyar 
kifejezés tömörítvénye. 

Nincsen a világon az a jóléti ország, ahol ennyire ne nőne a fű 
nyáron. Magyarországon az aktív hónapok száma nem éri el a 
kilencet. Nálam ez egyenlő 8-cal. Más megvilágításban ez alig 
több, mint fél tucat dolgos hónap.

Ha ezen a logikán elindulva kalkulálhatnánk a GDP/GNI-
nket, kiderülne, hogy bezzeg a tengerentúli területek is csak 
kulloghatnak utánunk a rangsorban. Lényegében semmi sem 
történik június 15. és szeptember 15. között. 

A gépjárműforgalom reggel 7-8 és délután 4 körül ugyan 
megélénkül, ilyet majd produkál a forgalom a szeptemberi 
iskolakezdés után is, de igazából, ha valaki bármit intézni, kijárni, 
lezsírozni akar, uborkaszezonban ne is próbálkozzon. 

Uborkaszezonban még inkább igaz, hogy a heti öt munkanapból 
csak három az, amikor tényleges munkavégzés történik. Hétfőn 
nem dolgozunk, mert tegnap volt vasárnap, kedden belehúzunk, 
de szerdán megpihenünk, mert már a hét közepénél járunk. 
Csütörtökön megint belehúzunk, de már csak emlék a keddi 
vehemencia, mert holnap péntek és az már laza nap, hiszen 
mindjárt hétvége.

A város kiürül, eltűnnek az emberek. A hivatal sem a megszokott 
módon dolgozik, átálltak a nyári üzemre. A törvénykezési hajrá is 
behúzta a kéziféket. 

Az építőipar is befulladt, leálltak a beruházások. Munkahelyek 
továbbra is szűnnek meg, egyre kilátástalanabb az élet, nehezül 
a sorsa szinte mindenkinek. A kánikulában és a melegben szinte 
minden jegelődik, nagybetűs pauza van.

Közben pedig felüti a fejét az unalom és egyre többen válnak a 
szomszédok-ismerősök szakértőivé, elindulnak a pletykák. Nem az 
emberek cserfessége a valódi ok, hanem tényleg az unalom, az a 
szomorú tény, hogy az égvilágon nem történik semmi. az emberek 
egymással foglalkoznak, egymást figyelik és utána véleményezik 
a másikat. Ezért lehet haragudni, megsértődni és összeveszni. 
Talán jobb volna, valami hasznossal elütni az időt, olyannal, ami 
mindenkinek hasznos lehet és közben még jó érzéseink is lehetnek.
Tartsunk ki, vészeljük át az uborkaszezont. 

Ne üljünk fel a pletykáknak, és próbáljunk meg erőt gyűjteni az 
őszre!

HP

Uborkaszezon

2500 Esztergom,  
Bajcsy Zsilinszky út 15.

Hétfő - Csütörtök: 9:00 - 22:00
Péntek - Szombat: 9:00 - 04:00

Vasárnap: 13:00 - 22:00
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Születésének 100. évfordulója 
alkalmából a Duna Múzeum 
Európai Közép Galériájában 
augusztus 3-án 17 órakor nyílik 
meg Martsa István életművét és 
bátyja, Martsa Alajos fotóművész, 
könyvtárigazgató munkásságát is 
bemutató emlékkiállítás. Martsa 
István szobrász, kétszeres Munkácsy-
díjas, Érdemes művész ifjúkorát 
töltötte Esztergomban. A megnyitón 
a kiállítást Martsa Piroska animációs 
mozdulattervező, szobrászrestaurátor 
művész mutatja be majd a 
közönségnek.

Az eredetileg a mai Szlovákia területén 
levő Búcs községből származó 
Martsa-család előbb Pozsonyban élt, 
majd 1920-ban áttelepítették őket 

Magyarországra. Az idősebb Martsa-
fiú, Alajos fotóssegédként működött, 
később fotóműtermet nyitott a városban. 
Öccse, István villanyszerelőként, 
mozigépészként dolgozott, míg 
frontszolgálatra nem küldték. Leszerelése 
után került a Képzőművészeti Főiskolára, 
ahol Ferenczy Béni növendéke lett. 

Martsa Istvánnak közel 40 köztéri szobra 
van hazánkban, ebből négy – a Kossuth 
emléktábla, az Anya gyermekkel, a 
Mártíremlékmű és a Bottyán János lovas 
szobor – Esztergomban.

A művész alkotásait a lírai hangvétel, 
nem túl nagy méretük ellenére a 
monumentalitás és a harmonikus téri 
elhelyezkedés jellemzi.

A születésének 100. évfordulója 
alkalmából rendezett kiállításon életét 
dokumentumok alapján készített 
színes kollázs-posztereken idézzik fel, 
míg a Duna Múzeum kiállítóterében 
néhány köztéri alkotásához készült 
kisplasztikáját mutatják be. A tágas 
kiállítótérhez kapcsolódó két kisebb 
teremben a szobrász bátyjáról, 
Esztergom díszpolgáráról, hajdani 
könyvtárának igazgatójáról, Martsa 
Alajos fotóművészről emlékeznek meg, 
aki két évvel ezelőtt, 2010-ben töltötte 
volna be 100. évét. 

A kiállításon látható lesz hatalmas asztala, 
mely körül a 20. század számos jelentős 
alkotója, művésze, irodalmára, tudós 
embere vendégeskedett. Csak néhány 
ezek közül: Ferenczy Béni szobrász, 
Mucsi András művészettörténész, Berda 
József költő, Tersánszky Józsi Jenő író, 
Zolnay László régész, dr. Hortobágyi 
Tibor orvosprofesszor, Borsos Miklós 

szobrász, Czóbel Béla festő, Vígh Tamás 
szobrász, Varga Dezső restaurátor és még 
sokan. Róluk a környező falakon Martsa 
Alajos művészi fotói és barátjának, a 
ma is Esztergomban élő Kaposi Endre 
festőművésznek, az Esztergomi Művészek 
Céhe elnökének ismertetői olvashatók, 
láthatók majd. 

A Duna Múzeum kiállít számos, a 
Martsa-fivérek hagyatékának – s egyben 
Esztergom múltjának is – részét képező 
alkotást, tárgyat, érdekességet is. 

A harmadik teremben az esztergomi 
Babits Könyvtárról mutatnak be 
dokumentumokat, melyeket Nagyfalusi 
Tibor, a könyvtár volt igazgatója 
bocsátott rendelkezésükre. Ebben a 
teremben a Martsa-fivérek munkásságát, 
életét bemutató rövidfilmeket vetítenek, 
melyek kifejezetten az esztergomi 
kiállítás alkalmára készültek. 

A megnyitó ünnepségen a szobrász 
lánya, Martsa Piroska szobrászrestaurátor 
művész, a budapesti MARTSA Műterem 
és Művészkert vezetője vetített képes 
előadásban mutatja majd be édesapja 
és nagybátyja életét, munkásságát. 
Egyúttal Esztergom múltjának egy mára 
szinte teljesen elfeledett korszakát is 
megidézi, mely tanulságos és érdekes 
lehet a város hagyományai iránt érzékeny 
lokálpatrióták számára. 

A tárlat megtekinthető szeptember 3-ig, 
kedd kivételével minden nap 9-17 óra 
között.

Esztergom polgármestere kifogásolja, 
hogy a több mint egymilliárdos 
helyi költségvetési hiány pótlásának 
forrásáról nem döntött a legutóbbi, 
zárt ülésén a képviselő-testület, a város 
gazdasági társaságainak juttatandó 
közpénzekről viszont határozott.

Tétényi Éva (független) az MTI-hez 
pénteken eljuttatott közleményében úgy 
fogalmazott, "Esztergom nyílegyenesen 
rohan a szakadék felé", a gazdasági 
helyzet megoldása a kulcskérdés a 
városban, s a legfontosabb dologról 
a helyi Fidesz részéről továbbra sem 
esik szó: a város működőképességének 
fenntarthatóságáról.

Hozzátette, a 100 százalékos 
önkormányzati tulajdonban lévő 
Strigonium Holding vezérigazgatójának 
havi egymillió forintos fizetéséhez a 
keddi, rendkívüli ülésen a képviselők 
újra megszavazták a különjuttatásokat, 
azaz a havi béren felül 170 ezer 
forint jár a vezetőnek magáncélú 
és külföldi mobiltelefon-, valamint 
gépkocsihasználatra. 
A polgármester azt írta: ennek a 
társaságnak az lenne a dolga, hogy 
bevételt hozzon az önkormányzatnak. 
Ezzel szemben a képviselők a 
polgármesteri vétó után újra arról 
döntöttek, hogy a Strigonium által kezelt 
önkormányzati lakások nyolc év alatt 

felhalmozódott, elmaradt bérleti díjának 
mintegy 130 milliós kintlévőségét is a 
városra terheljék át. 
Kitért arra, hogy a parkolási rendelet 
módosítását követően szeptembertől 
a Strigonium Zrt. két cége végzi a díjak 
beszedését, s a tavalyi évre bevallott 
parkolási díjakat szinte teljes egészében 
elvinné a cégcsoport. 
Tétényi Éva utalt arra: mivel a 
parkoltatásból származó díj továbbra 
sem a közösséget gyarapítja, egy 
hónapja büntetőfeljelentést tett annak 
tisztázására, ki vonható felelősségre 
mindezért.

MTI

Tétényi: milliós fizetés és egyéb juttatások Esztergom 
önkormányzati holdingjánál

Martsa István emlékkiállítása a Duna Múzeumban



Viziváros

Rákóczi tér Árkádok - Piac utca Széchenyi tér

Széchenyi tér Aradi tér

Július 29-én az esti órákban 
városunkra szabályosan rászakadt 
az ég, ami önmagában nem 
is lett volna baj. Azonban a 
rendszeresen karbantartottnak 
aligha mondható csatornáink 
képtelenek voltak elnyelni a 
tömérdek mennyiségű vizet, 
mely hatalmas vihar kíséretében 
zúdult Esztergom utcáira. Ennek 
eredményeként a városközpont 
órákig járhatatlanná vált. Az esővíz 
a csatornák tartalmával keveredve 
jó ideig bűzös mocsárként 
hömpölygött az épületek között. 
Íme egy kis képes összefoglaló a 
„vizivárosról”:

Ady Endre utca Arany János utca Arany János utca

Terézia utca Terézia utca

Sajnos nem csodálkozunk azon, 
hogy időnként elázik Esztergom. 
Több, mint egy éve fotózzuk a 
csatornafedeleket, korábban az 
Alsóház is foglalkozott a kérdéssel, 
de testület elé sajnos nem tudtuk 
vinni az ügyet. A képek magukért 
beszélnek. Jól látható, hogy 
ezeken a csatornafedeleken sem 
folyik le-el a víz.

5. oldal

Zana Diána / Harvay Péter
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot 
és az Ügyfeleket, hogy Nyergesújfalu 
Város Önkormányzati Képviselő-
testülete igazgatási szünetet rendelt 
el Nyergesújfalu Városi Polgármesteri 
Hivatalban, 2012. augusztus 6-tól 
augusztus 17-ig.
Az igazgatási szünet időtartama 
alatt a polgármesteri hivatalban az 
ügyfélfogadás szünetel, kivéve az 
okmányirodai és a halaszthatatlan 
anyakönyvi ügyintézést.
Az Okmányirodában a feladatok ellátása 
ügyfélfogadási napokon csökkentett 
létszámmal történik, mely megnövelheti 
az ügyintézési időt, ezért türelmüket és 
megértésüket kérem.
Egyéb sürgős és halaszthatatlan 
ügyekben a portaszolgálat az Önök 
megkeresését továbbítja az illetékes felé.
Nyergesújfalu, 2012. július 23.

Dr. Szolnoki Imre  
jegyző

A pályakezdő munkanélküliek tíz 
százalékot meghaladó részének 
támogatott foglalkoztatási 
lehetőséget biztosít a Komárom-
Esztergom Megyei Munkaügyi 
Központ - jelentette be a szervezet 
igazgatója keddi sajtótájékoztatóján.

Pákozdi Szabolcs közölte, szeptember 
elsejétől 125 frissen végzett álláskeresőt 
szeretnének bevonni az Első Munkahely 
Garancia Programba, ők négyhónapos 
munkatapasztalatot szerezhetnek. 
Támogatásuk a minimálbér kétszereséig 
terjedhet, ezzel diplomás pályakezdők 
foglalkoztatása is lehetséges.
A megyében 50 szakképzetlen és 60 
szakképzett állástalan pályakezdő kap 
támogatást a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alapból, a szakképzettek foglalkoztatása 
2014-ig biztosított. Komárom-
Esztergom megyében 1800 pályakezdő 
munkanélkülit tartanak nyilván, 57 

százalékuk szakképzetlen.
Az igazgató elmondta, a két programtól 
azt várják, hogy sikerül megállítani 
az álláskeresők között a pályakezdők 
arányának növekedését.
Pákozdi Szabolcs hozzátette, a statisztikák 
szerint 2012 első félévében 13 cég 2800 
főnyi leépítést jelentett be Komárom-
Esztergom megyében, azonban a 
közfoglalkoztatási programoknak 
köszönhetően 2010 óta folyamatosan 
csökkent a munkanélküliség, jelenleg 8,3 
százalékos.
A közfoglalkoztatási programokban 
az első félévben 2946 fő vett részt. 
Munkahelyek megőrzésére 50 mikro- és 
kisvállalkozás kapott 803 munkavállaló 
álláshelyre összesen 86 millió forint 
támogatást. Bérkompenzációs 
programban 164 vállalkozás vett részt, 
a 140 millió forintos támogatás 2972 fő 
jövedelmét érintette.

MTI

Gyermekrajzokkal díszíti a Vértes 
Volán három hónapon át esztergomi, 
komáromi és tatabányai helyi járatait 
- közölte a vállalat kommunikációs 
megbízottja csütörtökön az MTI-vel.

Pruzsina Alice tájékoztatása szerint 
több mint 300 alkotás érkezett a 
vállalat rajzpályázatára, ezekből 210 
rajzot helyeznek el a buszokon. A 
legkülönbözőbb technikával készült 
pályamunkák nagy része a jövő 
közlekedési megoldásait jeleníti meg. Így 
például gázolaj helyett vízzel működő, 
vagy madarak szárnyán repülő autóbuszt 
rajzoltak a gyerekek. Több rajzon Szent 
Kristófot - az utazók védőszentjét - 
is megörökítették, amint segít vagy 
védelmezi az utasokat, vagy éppen a rajz 
készítőjét és családját.

Gyermekrajzok 
a Vértes Volán 
buszain

A dorogi érdekeltséggel is bíró 
Esztergom-kertvárosi Fighting 
Kempo Klub három versenyzője 
is tagja volt a 34 fős magyar 
küldöttségnek, akik július 3. hetében 
részt vehettek a Horvátországban 
Varasdon rendezett WKF kick box 
világbajnokságon. A nagyszabású 
megmérettetésen 5 kontinens 32 
ország több mint 600 versenyzője 
indult. A három helyi versenyző 
a dobogón végzett a hatalmas 
mezőnyből. 

Eredmények:
Szendrei Rebeka 14 évesen az U18-
as kategóriában light contact-ban 
3. helyet, kick light-ban 2. helyet 
szerzett. 

Pokorni Milán a felnőttek között K-1-
ben, 81 kg-ban a 3. helyen végzett. 
Pokorni Ádám szintén a felnőtt 
mezőnyben, K-1 91 kg-ban a 2. lett. 

Edzőjük: Pokorni Gábor 

Gratulálunk! 

Dobogón a világbajnokságon

Igazgatási szünet Foglalkoztatási támogatás 
pályakezdőknek Komárom-Esztergom 
megyében
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A minap Orbán Viktor azt mondta: 
„reméljük, a demokrácia helyett nem 
kell új politikai rendszert bevezetni”. 
Az első ránézésre is furcsa mondatot 
tartalommal töltheti meg annak a 
választójogi módosításnak az ötlete, 
amely alapján immáron a választói 
névjegyzéket nem az állam állítja 
össze, s veszi fel rá automatikusan a 
választásra jogosultakat, hanem egy 
előzetes és jogvesztő bejelentkezési 
(„feliratkozási”) rendszert alakít ki. 

A fenti rendszerrel a kormánypártok célja 
egyértelműen az, hogy a várhatóan a 
szavazóbázisukba nem tartozók közül 
a lehető legtöbbet szorítsák ki. Az 
új rendszer ugyanis egyértelműen a 
biztos pártszavazókra épít, s csökkenti a 
bizonytalan, gyakran tiltakozó (protest) 
szavazatokat leadók számát.
Mindemellett az új önkormányzati 
rendszerben a megritkított hivatalokkal 
sok vidéki és szegény választópolgárt 
tántoríthat el, hiszen az előzetes 
regisztráció számos akadállyal járhat. 
Ez pedig az I. világháborút követően 
a modern világban meghaladottá vált 
cenzus burkolt bevezetését is magával 
hozhatja.

Választói regisztráció a 
nagyvilágban

A rendszer mellett érvelők a bevezetést 
azzal indokolják, hogy ne pillanatnyi 
döntésekkel, tiltakozó szavazatokkal 
döntsenek „a zemberek” az ország 
sorsáról, hanem csak a megfontolt, 
„felelősen gondolkozó” választópolgárok 
vehessenek részt a választásokon. 
A fenti érvek mellett azt is jelzik, hogy 
ilyen előzetes regisztráció a világ számos 
fejlett demokráciájában működik. 
Amennyiben a fejlett demokráciák 
rendszereire tekintünk, akkor azt a 
tendenciát figyelhetjük meg, hogy 
a történelmi okok, és sok esetben 
a népességnyilvántartás hiánya 
miatt kialakult előzetes regisztráció 
visszaszorulóban van, illetve jelentősen 
könnyebbé tették a regisztrációs eljárást. 
A kontinentális Európa államaiban 
jórészt automatikus az állampolgárok 
regisztrációja, amely láthatóan 
az angolszász világban terjedt el. 
Amennyiben a leginkább közismert 
előzetes regisztrációt követő országra, 
az USA-ra tekintünk, akkor kiemelhetjük, 

hogy a rendszer bevezetését súlyos 
történelmi okok motiválták a XIX. 
században. Ez a módszer az egyike volt 
azoknak a megoldásoknak, amelyek a 
kevéssé művelt, iskolázott, s jellemzően 
rosszabb szociális helyzetű afroamerikai 
polgárokat kiszorította a szavazati jog 
gyakorlásából. Ezek a polgárok ugyanis 
kevésbé voltak motiváltak a jelentkezésre, 
éppen ezért nem is vehettek részt a 
választásokon.
A XX. században a polgárjogi 
mozgalmakkal, a demokráciák 
fejlődésével és kiteljesedésével ezek 
a regisztrációs rendszerek jelentős 
mértékben enyhültek: a határidőhöz 
kötött, jogvesztő megoldásokat a 
folyamatosan nyitva álló bejelentkezés, s 
az egyszerűsített eljárások, így a rendszert 
csak formálisan megőrző, a választás 
napján történő regisztrációt is lehetővé 
tevő megoldások váltották fel azokban 
az országokban is, ahol korábban ezt a 
rendszert alkalmazták.
Persze vannak olyan államok, ahol még 
mindig bőven működik a kiszorítósdi: ide 
sorolható a brit gyarmatból gyakorlatilag 
kínai gyarmattá váló, s demokratikusnak 
csak erős túlzással nevezhető Hongkong 
rendszere, ahol a lakosság széles körét 
zárják ki így a legfontosabb politikai jog 
gyakorlásából.

Cenzus újratöltve?

Amennyiben a modellt követő 
államokra tekintünk akkor láthatjuk, 
hogy a hatóságoknál történő előzetes 
jelentkezéssel gyakorlatilag azt is elérték, 

hogy az alacsonyabb társadalmi státusú 
polgárok kisebb arányban vettek részt 
a választásokon. Ez tulajdonképpen 
egy burkolt cenzusként is felfogható, 
amely az általános, mindenki számára 
biztosított választójogot viszonylagossá 
teszi és erősen korlátozza.
Azt is láthatjuk, hogy éppen a hatása 
miatt mára Európában általánossá vált 
az automatikus regisztráció, s ahol a 
rendszer fennmaradt ott is erősen közelít 
az általános modellhez. 

Van-e nyomós indoka 
Magyarországon a rendszer 
bevezetésének?

Ha az Alaptörvénybe foglalt történeti 
alkotmányra hivatkozunk akkor 
kiemelhetjük, hogy volt példa hazánkban 
az előzetes regisztrációra, így az 1848-
as választójogi törvényben. Ennek 
oka az volt, hogy a korszakban nem 
volt egységes népességnyilvántartás 
(nem volt állami anyakönyv 1896-ig), 
s ráadásul a választásra jogosultak 
köre jelentős mértékben kibővült, 
amelyet szintén ellenőrizni kellett. A 
későbbiekben azonban a regisztrációs 
feltételek oldódtak, s 1945-ben – a 
demokratikus országgyűlési választások 
előtt – gyakorlatilag az állam által 
kiküldött számlalólapokat kellett 
aláírással hitelesíteni, s azokat a kijelölt 
megbízottaknak átadni. 
Igaz, a magyar választási rendszer 
egészen 1945-ig cenzusos jellegű volt, 
azaz kezdetben elsősorban vagyoni, 

Előzetes választói regisztráció 
– jobbra lejt a pálya
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Előzetes regisztráció más országokban

Modell Változás iránya

USA
Államonként változó: már van példa 

automatikus regisztrációra, van 
egyszeri regisztrációs modell és van 

választások előtti regisztráció

Megjelent az automatikus regisz-
tráció - széles körben elterjedt és 
jelentősen egyszerűsödött, meg-
jelent a szavazás napján történő 

regisztráció

Mexikó Egyszeri regisztráció

Mivel a választási jogosultságot 
igazoló iratot használják személyi 

igazolványként, ezért széles körben 
bejelentkeztek

Ausztrália Egyszeri regisztráció
Egyszerűsítés: egyes államokban 
bírság a regisztráció elmulasztása 

miatt

Kanada Egyszeri regisztráció Egyszerűsítés: az adóbevallással is 
megtehető

Egyesült Királyság Egyszeri regisztráció

Egyszerűsítés: a munkáspárti ko-
rmányzat bevezette a gördülő re- 

gisztráció rendszerét, amely 
bármikor lehetővé teszi a beje-

lentkezést

HongKong Egyszeri regisztráció
Nincs változás: a rendszer 1,6 millió 
választásra jogosult személyt szorít 

ki a rendszerből

később pedig bizonyos műveltségi 
feltételeket (az elején értelmiségi 
foglalkozás, később már „csak” az elemi 
iskola 4 osztályának elvégzése) és egyéb 
követelményeket (helyben lakás, amely a 
pusztai embereket és a sommás aratókat 
szorította ki a rendszerből) határozott 
meg. 
Így a cenzusos magyar választójog 
erősen épített az előzetes regisztráció 
kiszorító eszközére is, azonban az 1945-
47-es, majd az 1989 utáni demokratikus 
szabályok az Európában általános 
automatikus megoldások felé mozdultak 
el.
Egy körben azonban valóban szükség van 
regisztrációra: ez a külhoni választók köre, 
akikről a magyar népességnyilvántartás 
nem tartalmaz megfelelő adatot. Itt 
tényleg technikailag van szükség a 
bejelentkezésre. Ez azonban nem 
indokolhatja, hogy a választásra 
jogosultak döntő többségét érintően 
változtassanak a rendszeren.

Kinek áll ez érdekében?

Az előzetes regisztráció, mint jeleztük, 
jellemzően az alacsonyabb társadalmi 
státusú személyeket szorítja ki, 
mindemellett azoknak a pártoknak 
kedvez, amelyeknek széles és nagy 

létszámú a biztos választói köre. 
Ez a megoldás az ellen hat, hogy a 
tiltakozó (protest) szavazatok leadói 
is belépjenek, mert ezek jellemzően a 
kormánypártok elleniek, így kiszorításuk 
hasznos a mindenkori kormánypártok 
számára.
Amennyiben a magyar választói 
preferenciákat szemléljük, a fentiek 
fényében azt mondhatjuk, hogy 
jelenleg ez a modell a jobboldalnak 
kedvez. Ugyanis a mai magyar 
politikai rendszerben a mérsékelt és a 
szélsőjobboldali pártok rendelkeznek 
a leginkább stabil és leginkább biztos 
választókkal. Mindemellett a jobboldal 
szavazói köre alapvetően a középosztályra 
épít, így az alacsonyabb társadalmi 
státusú személyek kiszorítása nem 
okozhat jelentősebb szavazatvesztést. 
Ráadásul jobboldali a kormány is, így az 
előzetes regisztráció alapvetően éppen 
a kormányzat ellen leadott tiltakozó 
szavazatokat szoríthatja vissza.
Azaz: ezzel a rendszerrel leginkább a 
Fidesz-KDNP pártszövetség, valamint – 
kisebb részben – a Jobbik nyerhet. 

Vannak vesztesek is?

A modell egyértelmű vesztese több oknál 
fogva a baloldal. Egyrészt a baloldal által 

képviselt elesett embereket szoríthatja 
ki a rendszer, másrészt csökkentheti a 
kormányzó pártokra leadott tiltakozó 
szavazatok számát.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a 
kormányt semmilyen körülmények között 
nem válthatják le. Egy erős kormányváltó 
hangulatban a fegyver fordítva is elsülhet. 
Az enervált kormánypárti szavazók 
helyett az energikus ellenzék juthat 
többséghez. Jelenleg azonban nem ez a 
képlet, így a rövidtávú helyzetértékelés 
alapján, ezzel a megoldással ismét csak a 
jobboldalnak „lejthet a pálya”.
Amennyiben erre a tervre tekintünk azt 
láthatjuk, hogy a Fidesz mégiscsak hisz a 
közvélemény-kutatások eredményeinek, 
s tart attól, hogy a bizonytalan szavazók 
rendkívül népes tábora „megbüntetheti” 
a kormánypártokat. Így megpróbálja 
őket kiszorítani a választásokon való 
részvételből. Az, hogy aktuális érdekek 
és politikai helyzet miatt a választójogi 
rendszert módosítják, nem jó jel: a 
stabil választási rendszer ugyanis a 
kiszámítható és előre látható pártverseny 
egyik legfontosabb alapja. Márpedig a 
módosítani szándékozott rendszert 2011 
végén alakították ki.

tenytar.blog.hu
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A fenti kijelentést országunk 
miniszterelnöke tette a VOSZ-vel 
való találkozás alkalmával, ahol 
azt próbálgatta bizonygatni, hogy 
miért is nem működik még magyar 
gazdasági csoda. A fenti kijelentés 
nem kevés vihart kavart a rá következő 
napokban, így szerkesztőségünkön 
belül is vita bontakozott ki, hogy itt 
most egy újabb retorikai fogásról, 
fáradtságról, vagy valami nagyon is 
komoly dologról van szó. 

A parlamenti ülésszak vége után 
megkezdett országjárás során több 
társadalmi szervezettel találkozott 
Orbán és szinte mindenhol sikerült egy-
egy olyan mondatot, kijelentést tenni, 
amelyek arra utalnak, hogy az általa is 
említett „lemerült akkumulátorokat” 
ideje lenne újratölteni. Ha ez így van, 
akkor nem országot kell járni, hanem 
elmenni pihenni. Senki nem vitatja el a 
jogot még egy miniszterelnöktől sem, 
hogy szabadságra menjen. Az ember már 
csak ilyen, hogy elfárad néha, szükség 
van kikapcsolódásra, pihenésre, hogy 
utána újult erővel vesse bele magát 
a mindennapi küzdelmekbe. Ez egy 
miniszterelnökre is igaz, ő is ember, 
bármennyire is szeretné, hogy másnak 
lássák, vagy szeretnék láttatni mások.

Szóval, ha az ember fáradt, elvonul és 
feltöltődik, nem pedig fura dolgokat 
beszél. Az ominózus eseményen 
hangzott még el a fél ázsiai besorolásunk 
mellett, hogy a világ nagy változások 
előtt áll, új dolgokat kell kitalálni a 
gazdaságban és „ne adj’ isten, hogy a 
politikai berendezkedést is meg kelljen 
változtatni” ki kelljen találni valami újat 
a demokrácia helyett. Tessék? Itt valami 
komoly probléma van! Miért is kellene 
kitalálni mást a demokrácián kívül? Mire 
gondol miniszterelnök úr, hogy „ne adj’ 
Isten”? Aztán nehogy adja és tegye szét a 
kezét sajnálkozva, hogy én szóltam előre. 
Az a baj az elmúlt két év forradalmával, 
hogy lassan, de biztosan fordul 
önmaga ellen és eszi fel azokat az 
alapokat, amelyeken létrejött. Szép 
csöndben cserélődnek az államtitkárok, 
megszűnnek a kormánybiztosok 
megbízatásai, már azok a hivatalvezetők 
is cserélődnek, akik 2010 után 
kerültek kinevezésre, és megjelent az 
ellenségkép, már nemcsak kívül, de a 
Párton belül is, ugyanis ellenforradalmi 
elemek akadályozzák a felsőoktatási 
törvény megvalósulását. Figyelem – az 
alábbi kijelentés a Fidelitasszal tartott 
konzultáción és nem az ötvenes évek 
elejének Magyarországán hangzott el!

Értem én, hogy nehezen megy a 
szekér, nincsenek új munkahelyek, az 
életszínvonal csökken, ezrek veszítik 
el állásukat, befektetők fordítanak 
hátat, senki nem érti az unortodox 
gazdaságpolitikát és minket másol 
Európa. Ez utóbbi azért vitatnám. Az 
elmúlt hónapban volt szerencsém 
személyesen is látogatást tenni a 
„hanyatló Nyugat” fellegváraiban 
Németországban és Franciaországban. 
Tapasztalásaim: autópályát újítanak 
fel több száz (!) kilométeren át, daruk 
sokasága a városokban, fél Bécs újjáépül, 
a vendéglők tele vannak délidőben 
és este is, az emberek mosolyognak. 
Valószínűleg nem tudják, hogy 
hanyatlanak. Szánalmas! 

El kellene fogadni azokat a gazdasági 
törvényszerűségeket, amelyeket 
minden józanul gondolkodó ember 
elfogad: kiszámítható környezet nélkül 
nincs beruházás, ha nincs beruházás 
nincs munkahely, ha nincs munkahely 
nincs fizetőképes kereslet, ha nincs 
fizetőképes kereslet nem érdemes 
fejleszteni. Ez nem ortodox igaz, viszont 
így működik az életben, jó lenne ha ezt a 
gazdaságpolitika irányítói is elfogadnák, 
nem maguk, az ország miatt.

Mint ahogy találóan a hétvégi 
hvg.hu egyik kommentárjában 
összehasonlították a pekingi és a londoni 
olimpia megnyitóját. A 2008-as játékok 
nyitóünnepségét szervezettségben, 
monumentalitásban és pontosságában 
nem lehet überelni. Az egész olyan, mint 
egy pontosan működő gép, mindenki 
tudja a dolgát, mindenki egy célért 
dolgozik, és azért kész feláldozni is magát. 
Még a londoni megnyitón középpontban 
az egyén áll, aki éli mindennapjait, aki tesz 
a közösségért és az is tesz érte viszont, 
mindegy, hogy milyen élethelyzetben 
van, nem mond le róla, mert tudja, hogy 
az egyének nélkül nincs közösség.

Ha ez lesz a választás tétje 2014-ben, 
hogy Ázsia vagy Európa, vessenek 
meg érte akár, de nálam az egyértelmű 
nyertes: Európa!

GT

Fél ázsiai nép vagyunk
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Bár nagy gazdaságélénkítési tervekkel 
indult a kormány, a parlamenti ciklus 
félidejében szinte semmi nem látszik 
a fellendülésből. A gazdaság közel ke- 
rült a recesszióhoz, a beruházások zu- 
hannak, a fogyasztás stagnál. Már csak 
az exportban bízhatunk, de az is las-sul. 
Megnéztük, mi történik éppen a gaz-
daság legfontosabb szektoraiban, és 
melyik terület húzhatja ki az országot a 
kátyúból. Kevés jót mondhatunk.

„Magyarország két gazdasági növekedési 
pályával számol [...] Van egy nagyon 
óvatos... ez 3-4 százalékos növekedési sávot 
vázol fel. A másik, kívánatos pálya úgy 
számol, hogy Magyarország 2013-2014-re 
a 4-6 százalékos növekedési sávba kerül. 
Ez jövőre 3,5 százalékos, 2014-ben már 5 
százalék fölötti növekedést jelentene” – így 
tervezett Matolcsy György 2011 tavaszán.
Eltelt bő egy év, és világosan látszik: 
Magyarország utolsó a régiós gazdasági 
növekedésben. Az  Eurostat idei évre 
vonatkozó előrejelzési térképén csak a 
mi növekedésünk lesz mínuszos előjelű 
(0,3 százalékos csökkenéssel), az utánunk 
következő csehek 0 százalékos várható 
növekedéssel stagnálnak, miközben az 
éllovas lengyelek növekedése 2,7 százalék 
lehet.
A magyar gazdaság a lengyelhez hasonló 
teljesítményre (3,9 százalékos növekedésre) 
legutóbb 2006-ban volt képes, óriási 
eladósodás árán, számottevő költségvetési 
hiány mellett. A 2006-os teljesítményünkre 
egyébként sem lehetünk büszkék: a lengyel 
gazdaság abban az évben 6,2 százalékkal 
nőtt, a cseh 7 százalékkal, a román és a 
szlovák gazdaság 8-cal, a balti csoporthoz 
tartozó Észtország és Lettország pedig két 
számjegyű bővülést produkált a válság 
előtti hitelbőségben.
A relatív leszakadásunk tehát jó ideje 
tart, amit a versenytársaink nálunk tar- 
tósan dinamikusabb növekedését elnéz- 
ve félrevezető csak a rossz külső körül-
ményekkel, az eurózóna nyűglődésével 
magyarázni.

Miért tartunk itt?
Az Orbán-kormány 2010-ben nagyratörő 
tervekkel vette át a kormányzást, amiből 
az EU-szigora és a görög események miatt 
elmélyülő euróválság következtében kevés 
elképzelés valósulhatott meg.
A brüsszeli viták ellenére a kormány 
nem adta fel a gazdasági növekedés 
beindításával kapcsolatos terveit, amiket 
a dolgok jelenlegi állása szerint inkább 
álmoknak – vagy Matolcsy szavaival 
tündérmeséknek – lehet mondani. A 
csodaszernek az egykulcsos adót szán-
ták, amitől a fogyasztás felpörgését és 
a növekedés beindulását várták. Az adó- 

kiengedés 500 milliárd forintos rést 
ütött a költségvetésen, amit egyszeri 
intézkedésekkel próbáltak eltüntetni, 
miközben a gazdaság sem indult be.
Ezek a piaci bizalmat csökkentő, a 
kabinet hitelét felemésztő unortodox 
lépések csak rövid távra szóló javulást 
hoztak a büdzsében, miközben az 
adócsökkentés hatása évről évre jelent- 
kezett. A múlt év végére az európai 
hitelválság csapkodásával párhuza- 
mosan a bankok stabilitását veszé- 

lyeztető kormányzati lépések végül fo- 
rintválsághoz vezettek, az emelkedő 
állampapírhozamok és csődkockázat pe-
dig az ország finanszírozhatatlanságát 
vetítették előre.
A pánik kellős közepén, az ország 
leminősítésétől tartva Matolcsy Györgyék 
váratlan fordulattal a 2010-ben elzavart 
IMF segítségét kérték, amit háromnegyed 
éves, eddig eredményes, de költséges 
taktikázás követett a tárgyalások meg-
kezdésének halogatásával. Közben a 

Kiderítettük, miért nem nő a gazdaság
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kormány a kudarcok beismeréseként a 
megvalósíthatatlan növekedési céljait is 
csendben újrafogalmazta. Mint látható, 
a 2011-ben és a 2012-ben felvázolt 
növekedési pálya között hatalmas 
különbség van.
A 2011 tavaszán bemutatott első 
Széll Kálmán-terv a gazdaságélénkítő 
lépések hatásaiban még erőteljesen bíz- 
va idénre 3,6 százalékos GDP-bővülést jó- 
solt – összhangban a cikk elején idézett 
Matolcsy-vízióval –, amit a kormány 
az idén tavasszal bemutatott új Széll-
tervben a realitásokhoz igazítva lénye-
gében lenullázott. Ezzel együtt a 2013-
as növekedési várakozását a tavalyi 
becslés harmadára vágta – aminek 
teljesíthetőségében az elemzők és az EU 
még mindig kételkednek.
A veszélyekkel, a be nem váltott ígé- 
retekkel szembesülve a kabinet tűzol-
tásba kezdett. A bejelentett Széll-tervek- 
kel, a konvergenciaprogrammal, a 
tavaly decemberben bejelentett több 
száz milliárdos kiigazító lépésekkel 
és az egyéb pótlólagos költségvetési 
intézkedésekkel, bevételnövelő és kia-
dáscsökkentő döntések keverékével 
1000 milliárdot jócskán meghaladó meg- 
szorításoktól azt remélik, hogy nem 
zárják el az országot az uniós kohéziós 
támogatásoktól, vagyis hogy kikerülhetünk 
a túlzottdeficit-eljárás alól, és hogy  
fenntarthatóbb államháztartást produkálva 
hitelkeretet – kormányzati szóhasználatban 
védőhálót – kaphatunk az IMF-EU-től is.
A költségvetési alkalmazkodás egyéb-ként 
tankönyvszerűen csökkenti a növe-kedést, 
ráadásul egy ekkora, a Bokros-csomag óta 
példátlan mértékű kiigazítás unortodox 
lépések nélkül is simán recesszióba 
fordíthatja a gazdaságot, ahogy az 
eurózóna több országában is látjuk.

Veszünk, termelünk
Az általános megállapításokon túl meg- 
néztük a részletesebb adatokat is. Kí-
váncsiak voltunk arra, hogy mégis maradt-e 
olyan területe a gazdaságnak, ami az 
általános rossz környezetben is képes 
valamennyire ellensúlyozni a kiábrándító 
teljesítményt.
Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy 
módszertanilag két megközelítés vá-
lasztható a GDP vizsgálatára. Mivel min-
den elfogyasztott, megvásárolt terméket 
és szolgáltatást valakinek elő kell állítani, 
legyen szó egy csokoládéról, egy autóról 
vagy bármilyen szolgáltatásról, ezért a 
GDP összetétele nem csak a felhasználás, 
hanem a termelés szempontjából is 
vizsgálható. A csokinál maradva: ami 
a fogyasztónál kiadás, az a termelőnél 
bevétel, ezért ugyanaz a pénz a GDP 
elfogyasztásának és megtermelésének 
a mérlegében is megjelenik. Mi az 
alábbiakban a felhasználásra fókuszáló 
megközelítést alkalmazzuk.

A leggyengébb láncszem
Ebben a megközelítésben a GDP egyik 
legfontosabb összetevőjét a beruházások 
jelentik. A megvalósult beruházásokon 
múlik, hogy három, öt vagy tíz év múlva 
képes lesz-e növekedni a gazdaság, hogy 
hány munkahely lesz, hogy sikerül-e 
végre megközelíteni a nyugat-európai élet 
színvonalat, hogy a fiatalok itt képzelik-e el 
a jövőjüket, vagy hogy képesek leszünk-e 
kitermelni a szociális kiadásokat. Korábbi 
cikkünkben körbejártuk azt, hogy miért 
nem számíthatunk arra, hogy a beruházások 
meglódulása kihúzza az országot a 
kátyúból, most csak a legfontosabb 
megállapításokat ismételnénk meg.
Bár nagyjából kétnaponta hallunk híreket 
új üzembővítésről, gépbeszerzésről vagy 
valami hasonlóról, valójában ahhoz ké- 
pest, hogy Magyarország egy felzár-kózó 
gazdaság, nagyon alacsony a be-ruházások 
aránya. Míg a 2000-es évek első felében a 
GDP 22-23 százalék körül volt évente ez 
a mutatónk, tavaly 17 százalék alá esett, 
ezzel pedig nem csak a fejlődő, de sok 
fejlett országokhoz képest is lemaradásban 
vagyunk. A különbség régiós szinten 
szintén jelentős, és ha igaz az Eurostat 
prognózisa, akkor 2013-ban még lejjebb 
csúszunk – amit az oszlopok tetején lévő 
piros pötty jelez.
A magasan fejlett országokban a 
beruházási ráta jellemzően a GDP 20-25 
százaléka között van (de Kínában vagy 
az ázsiai kistigriseknél, tehát a fejlődő 
térségekben a GDP akár 30 százalékát is 
adhatják). A régiótól tehát látványosan 
lemaradtunk, de a különbség tovább nő: 
az elmúlt években rohamosan romlott a 
helyzet, ami jól szemléltethető a 2009-
2012 közötti első negyedéves beruházási 
költések összevetéséből.

A számok kicsit ugyan csalókák, mert 
a beruházások szintje mindig az első 
negyedévben a legalacsonyabb. Az 
összehasonlításra azért választottuk 
mégis ezt az időszakot (az éves mutatók 
helyett), mert az idei évről eddig csak az 
első negyedéves számokat közölte a KSH, 
ezzel pedig minden esetben az egy évvel 
korábbi számokat érdemes összevetni. 
A beruházási tendencia azonban – ha az 
összegek nagyobbak is – hasonló más 
negyedévek összevetésénél is: meredeken 
csökkenő. A Kopint-Tárki számításai 
szerint a beruházások volumene idén 5-10 
százalékkal esik.
Az igen rossz befektetői klímát, a külföldiek 
beruházási aktivitását elemzők szerint 
rontja a külföldi tőkével kapcsolatos, 
gyakran ellenséges kormányzati retorika, 
a belföldieket pedig többek között az 
adóváltozások bérköltségnövelő hatása és 
a kiszámíthatatlan szabályozói környezet 
ijeszti el.
A beruházások elmaradását az export-
teljesítmény ellensúlyozhatná, vagy 
az, ha rengeteget fogyasztana az állam 
és a lakosság. A GDP fogyasztási olda- 
lát ezeknek a főbb tényezőknek az 
összeadásával kapjuk meg, ezek ne-
gyedéves változásán múlik az, hogy éppen 
nő, stagnál vagy csökken a gazdaság.

Az egykulcsos adó sem csoda
Ezért a beruházások után megnéztük, 
hogyan alakul a fogyasztás. A KSH 
módszertana ebben a kategóriában 
elkülönítve méri a háztartások vásárlásait 
és a kormányzati, közösségi költéseket. 
A háztartásoknál a legfontosabb tétel 
az élelmiszervásárlás, de ide számítják 
be azt a pénzt, amit szórakozásra és 
kulturális célokra költünk el, a szállo-dákban 
hagyunk ott, vagy amit a köz-lekedésünkre, 
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a lakásunkra és a rezsire költünk. A lényeg, 
hogy szinte minden olyan dolog lakossági 
fogyasztásnak számít, amit a kézhez kapott 
fizetésünkből vásárolunk meg.
Bár a kormány gazdaságpolitikájának 
egyik központi eleme sokáig a fogyasztás 
felpörgetése volt, az elmúlt két és fél évben 
számtalan intézkedés ez ellen hatott, így itt 
stagnálást látunk. Miért is?
Egyrészt azok, akik az egykulcsos rend-
szernek köszönhetően kevesebb adót 
fizetnek, már korábban is a társadalom 
magasabb jövedelmű rétegeihez tar-
toztak, így az életszínvonalukat nem javí- 
totta volna jelentősen a további költe-
kezés. A kedvezményezettek ahelyett, 
hogy elköltötték volna a náluk hagyott 

pluszpénzt, inkább takarékoskodni kezd-
tek, esetleg külföldön fogyasztottak töb-
bet, vagy a hiteleiket törlesztették.
Az alábbi táblázatból kiderül, hogy a 
háztartások és a kormányzat is évről évre 
szinte ugyanannyit költ, ezen a területen 
tehát évek óta egy helyben toporgunk. 

Csökkenő bérek, trükköző cégek
A minimálbér emelése elvileg ugyan 
növelhette volna a fogyasztást (idén 
bruttó 78 000 forintról 93 000-re emel-
kedett a legkisebb fizetés), azonban 
ennek hatását gyakorlatilag teljes egé- 
szében kioltotta az adójóváírás kive-
zetése. Így a kormány hiába emelt na-
gyot a bruttón, mégis havonta csak né-

hány száz forinttal maradt több pénz az 
alacsony keresetű munkavállalók zsebé-
ben.  
Persze a válság, az elszálló forintárfolyam 
is megviselte a fogyasztást, és a fizetések 
sem emelkednek megfelelő ütemben. 
Közben a fogyasztásra nehezedő adók, 
az általános áfakulcs és a jövedéki adók 
is nőttek, illetve a cégek a kormány által 
kivetett különadókat is nagyrészt a ház-
tartásokra terhelték. A hatások pedig 
szépen összeadódnak: a legfrissebb, má- 
jusi adatok szerint folytatódott a reálbé- 
rek csökkenése, vagyis egyre keveseb- 
bet ér a fizetésünk, kevesebbet tudunk 
vásárolni. A Kopint-Tárki számítása 
szerint idén 500-600 ezer foglalkoz-tatott 
nettó reálkeresete csökken.
Eközben szintén a fogyasztási kilátásokat 
rontja, hogy a foglalkoztatás sem javul, 
a kevés növekedés a közmunkásoknak 
köszönhető. A Kopint-Tárki kutatásból 
kiderül: a versenyszektorban egyre ke-
vesebben dolgoznak, és a megtartott al-
kalmazottak is egyre nagyobb számban 
szorulnak ki a teljes munkaidős fog-
lalkoztatásból. Ez azért van, mert a vállal- 
kozások így menekülnek a 26 százalé-
kos bruttó minimálbér-emelés, illetve 
az alacsony képzettségű dolgozók meg- 
emelkedett adóterhelését elméletileg 
kompenzáló elvárt béremelés elől. Ilyen 
körülmények között nem csoda, hogy a 
kormány fogyasztásbővítésre vonatkozó 
tervei semmilyen eredményt nem hoztak.

Az exportból élünk
A stagnáló fogyasztás semleges, és a 
beruházások zuhanásának nagyon nega- 
tív hatását eddig egyedül az exportra 
termelő cégek húzóereje tudja ellensú-
lyozni – ez a GDP-vizsgálatunk harmadik 
nagy területe, ami egyébként összefügg a 
fogyasztással is.
Az, hogy kevesebbet fogyasztunk, azt 
is jelenti, hogy kevesebb külföldi termé- 
ket kell behozni az országba, tehát csök- 
ken az import. Így az export aránya az 
importhoz képest akár úgy is javulhat, 
hogy az export arányaiban nem tud 
növekedni. Nálunk viszont az a szeren-
csés helyzet alakult ki, hogy az export a 
korábbiakhoz képest növekedni tudott 
az import visszazuhanásával párhuza-
mosan, tehát a két pozitív hatás össze-
kapcsolódott. Ez a folyamat a válság kez- 
dete óta tart, és oda vezetett, hogy 
immár évek óta tartósan több terméket 
exportálunk, mint amennyit behozunk.
A folyamatot érdemes leegyszerűsíteni,  
hogyha az éves összes kivitelből kivonjuk 
a behozatalt, akkor pozitív vagy negatív 
előjelű számot kapunk-e. A pozitív eset 
a szerencsés, mert azt jelenti, hogy 
több idehaza megtermelt terméket és 
szolgáltatást tudunk külföldön eladni, mint 
amennyi behozatalára rászorulunk. Ebben 
az esetben nettó exportálók vagyunk, ami 
nagyon pozitív hatásként jelenik meg a 
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GDP-ben.
Az export annak ellenére is gyorsan tudott 
bővülni az elmúlt években, hogy Európa 
gazdasága, és benne a Magyarországnak 
különösen fontos, az exportunk mintegy 
negyedét befogadó Németország 
növekedése is jelentősen lelassult.
A kivitelünket furcsa mód bizonyos mér-
tékig még segíthette is a bizonytalan piaci 
környezet, hiszen a forint gyengülése 
nagyon jó az exportáló cégeknek: amit 
külföldön euróért eladnak, azért itthon 
átváltáskor több forintot kapnak, így ezek a 
cégek akár árat is csökkenthetnek euróban 
úgy, hogy a forintbevételek változatlanok 
maradnak.
Egy másik furcsaság, hogy a nettó ex-

portot a gyenge beruházási hajlandóság 
is emelte. Ennek oka, hogy a beruházások 
döntően az importot emelik, így tehát 
ezek elmaradásának is köszönhető, hogy 
a magyar nettó export régiós szinten 
kiugrónak számít.

Gyűlnek a felhők
Ami viszont elkeserítő, hogy az utóbbi 
negyedévek adatai szerint az export 
növekedésében is megbicsaklás, lassulás 
látszik. A KSH elemzői idei első ne-
gyedéves gyorsjelentésükben külön ki 
is emelték, hogy az exportnál több ne-
gyedéve csökken a növekedés üteme.
Az exportdinamika megbotlásának ne- 
gatív hatását szerencsére tompítja, hogy 

az import még nagyobbat esett. Ennek 
köszönhető, hogy az idei első negyedéves 
nettó export (a grafikonon a legutolsó, 
emelkedést mutató adat) továbbra is 
szépen fest.
Ettől függetlenül, ha az exportnövekedés 
lassulása tartós lesz, akkor hamarosan 
már ez a terület sem lesz képes ellen-
súlyozni a csökkenő beruházások és a 
stagnáló fogyasztás GDP-t lehúzó hatá-
sait. A Kopint-Tárki elemzése szerint „az 
exportteljesítmény bizonytalanabbá vá- 
lása alapjában véve veszélyezteti a ma- 
gyar kilátásokat, mivel a gazdasági egyet-
len húzóerejét már jó ideje kizárólag az 
export jelenti”.

Az eredmény: recesszió?
A stagnáló fogyasztás, a zuhanó beru-
házások és a csökkenő exportdinamika nem 
sok jóval kecsegtet. Az idei 0,1 százalékos 
egy helyben toporgásban bizakodó 
kormányzat sok elemzés szerint nagyot fog 
koppanni, mert a jelenlegi folyamatokat 
éves szintre előrevetítve inkább egy 1 
százalék körüli recesszió körvonalazódik.
Ennek első jeleként január és március kö- 
zött már csökkent a gazdaság teljesítmé-
nye. Ez ugyan hivatalosan még nem re- 
cesszió, de félő, hogy közel járunk ehhez.
Ahogy az első grafikonon láttuk, az EB 
mínusz 0,3 százalékos visszaesésre szá- 
mít éves szinten, az MNB június- 
ban mínusz 0,8 százalékot mondott. A 
Világbank szintén júniusban mínusz 
0,4 százalékkal állt elő, az OECD májusi 
előrejelzésében mínusz 1,5 százalékot 
tippelt az EBRD most közölt elemzésében 
mínusz 1,3 százalékot mond. A Kopint-
Tárki már korábban mínusz 1 százalékra 
módosította plusz 0,3-as előrejelzését. 
A GKI mínusz  1,5 százalékos visszaesést 
vár, az optimistább Századvég szerint  
mínusz 0,8 százalékra lehetünk jók. Az IMF 
a maga 0 százalékra várt stagnálásával a 
kormány után a legoptimistább előre-
jelzést adta. Bármi is legyen majd a va-
lóság, mindegyik szám nagyon távol áll 
a tavaly tavaszi első Széll-terv 3,6 száza-
lékos növekedési reményeitől, ami akkor 
a kormányzati berkekben még óvatosnak 
tűnt.
Mindent egybevetve vitathatatlan ugyan, 
hogy a lassú növekedésünk egyik oka a 
válságos külső környezet, de ennek a 
legkisebb a hatása. Így az, hogy régiós 
összehasonlításban csúnyán lefelé 
lógunk ki a sorból, sokkal inkább az 
elhibázott, reálbércsökkenést, növekvő 
munkanélküliséget, magas kamatokat, 
drága finanszírozást eredményező 
gazdaságpolitikai egyveleggel 
magyarázható. És persze a kényszerű, 1000 
milliárdot jócskán meghaladó költségvetési 
alkalmazkodással, ennek kapcsán 
pedig a kormány kiszámíthatóságába, 
szavahihetőségébe vetett bizalom 
meggyengülésével.

Szentkirályi Balázs, Molnár Tamás
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Egy túra alkalmával szervezetünk 
felfrissül, immunrendszerünk meg-
erősödik és fokozódik a teherbíróké-
pességünk, egészségesebbek le-
szünk, könnyebben vesszük az 
akadályokat.
Testi  (egészségmegőrző  szerepe  
van)  és  szellemi  értelemben  is  
előnyünkre  válik,   ha kimozdulunk 
otthonról. Nem kell feltétlenül több 
tíz kilométeres utakat megtennünk.

Aki nagy túrákhoz van szokva,  úgyis 
belevág egy-egy ilyenbe, aki meg 
nincs, annak éppen elég egy  kellemes 
séta  vagy  kirándulás  a közeli 
dombvidéken, hegyen,  hiszen neki 
az a kis kimozdulás is ugyanannyit 
számíthat, mint a másiknak egy egész 
napos túra.
Manapság  rengeteg  turista  útvonal  
könnyíti  meg  a  kirándulni  vágyók  
dolgát,  érdemes kihasználni ezeket!  
Azzal,  hogy a szabadban töltjük az 
időt, tanulunk is, mivel testközelből 
ismerkedünk  meg  a  növény- és 
állatvilággal,  ill.  geológiai  ismeretekre  
is  szert  tehetünk.
Fejleszti az akaraterőnket, kitartóbbá 
tesz valamint a családi,  ill.  baráti 
kapcsolatok ápolására sem  utolsó  
“módszer”  a  túrázás.   Az   ember  
társas  lény.   Közösségben,  egymást  
erősítve, könnyebben  megy  a   
sportolás   is,  miközben  esetleg  egy  
pihenő  alkalmával  barátainkkal jót 
beszélgetünk.

Holdvilág-árok, Lajos-forrás      

Dobogókőről érdemes a  
Holdvilágárokba  vivő  piros  “+”  
jelzésen elindulni. Az árok valójában 
egy patak medre, ami olvadáskor,  vagy  
esők  idején levezeti a hegyről a vizet, 

így ha esős időben tévedünk errefelé, 
igen erőt- és  ruhát próbáló túrában 
lesz részünk.  Mielőtt  elérkeznénk  a  
létrához, melyen  aztán  a  tovahaladás  
érdekében  föl  kell  másznunk,  
láthatunk egy  barlangot.  Ez  az  
úgynevezett  ősember-barlang.  Két  
járat található benne, megtekintése 
érdekében tehát érdemes magunkkal 
vinni elemlámpát!

A piros + jelzést négyzetre cserélve 
folytatjuk utunkat Lajos forrás 
irányába, ahonnét a  zöld háromszög  
vonalán,  a  Kőrösi Csoma Sándor  
kilátópihenő érintésével juthatunk 
el  a Dömörkapuhoz. Innen a 
vízesés megtekintése után érdemes  
elindulnunk  Szentendrére  gyalog  vagy  
ha  már  elfáradtunk, s szerencsénk is 
van a menetrenddel, akkor busszal.

Prédikálószék 

A 639 m magas Prédikálószék a 
Visegrádi-hegység egyik legmagasabb 
csúcsa.

Dobogókőről megközelíthető a piros 
háromszöggel jelölt turistaúton 
valamint a Rám-szakadékon keresztül 
is, ez esetben azonban egészen a 
Szentfa-kápolnáig kell leereszkednünk, 

Mire jó a túrázás és a 
természetjárás?
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majd onnan a Vadálló-kövek mellett 
felkapaszkodnunk a csúcsig.  A 
Prédikálószék megközelíthető még 
Dömösről (Szentfa-kápolnától piros 
háromszög), Lepencéről (zöld +) 
valamint Pilisszentlászlóról (piros +)  is.

A csúcsra érve hazánk egyik legszebb 
panorámája tárul elénk a gyönyörű 
Dunakanyarral, a Börzsöny-hegység 
látványával, Nagymarossal és 
Visegráddal, valamint a távolabbi Vác 
fölé magasló Naszály képével.

A hegytetőn felállított kereszt és a szikla 
közelében pihenésre és piknikezésre 
alkalmas padok és asztalok állnak a 
kirándulók rendelkezésére.

Pilisszentléleki Pálos kolostor     

Az egyetlen magyar alapítású középkori 
szerzetesrendnek, a Magyar Pálos 
Rendnek története szempontjából 
meghatározó jelentőségű a Pilis-
hegység. Özséb esztergomi kanonokot, 
a pálos rend alapítóját a pilisi erdőkben 
élő remeték gyakran fölkeresték. Özséb 
1246-ban javadalmairól lemondva 
érseki engedéllyel a Pilisbe vonult 
remete társai közé. A Csévi-szirtek alatt 
(Pilisszentlélek határában) a “hármas 
barlangnál” telepedtek meg, majd 1250 
táján nem messze ettől alapították meg 
az első templomot és kolostort a Szent 
kereszt tiszteletére.

A Pilis erdejében, királyaink egyik 
kedvelt vadászterületén, az Esztergom 
felé nyíló Benedek-völgyben állt egy 
királyi vadászház, melyet a hozzá tartozó 
területtel IV. László király Péter felhévízi 
remetének és társainak adományozta 
(1287), hogy ott kápolnát és kolostort 
építsenek maguknak.

Az új kolostorban járt Károly Róbert király 
1323-ban, majd fia, Nagy Lajos király itt 
töltötte az 1378. évi nagyhetet, s újabb 
birtokokkal gyarapítva megerősítette a 
korábbi királyi birtokadományokat.

A kolostor gyarapodása a XV. században 
is folytatódott, mígnem az 1526-os év 

hirtelen végét jelentette: a mohácsi 
csata után a Dunakanyarig jutó portyázó 
török sereg áldozatául esett. 

Megközelítése Dobogókőről a Pilisi 
Mária úton (M) ajánlott (hagyományos 
jelölés szerint a kék túraútvonalon a 
Rezső kilátón, Szakó-nyergen át az 
“Égetett hárs”-ig, majd onnan rövid 
szakaszon bal-ra a pirossal és sárgával 
jelzett úton) Do-
bogókő magassága rendkívü előnyös. 
Mivel mintegy 700 méter magasan 
helyezkedik el a tengerszint fölött, 
így kb. 300 méterrel emelkedik a 
legszennyezettebb alsó réteg fölé, de 
nem éri el a 900 és 1000 m között lebegő 
port, ózont és egyéb káros anyagokat 
tartalmazó réteget.

Dobogókő

Dobogókő a fővárostól fél órán belül 
elérhető, így ha egész napos túrázásra    
nincs is időnk,  akkor is érdemes 
legalább egy órácskára föllátogatni     
Dobogókőre,  s  a  friss  levegőt  
magunkba szívva  megtekinteni  az    
ország  egyik  legszebb  panorámáját  a  
kilátóból.

Ezeken felül Dobogókő páratlan 
ezoterikus térség. A Föld szívcsakrája 
Dobogókőn van, mely mérhetetlen 
energiával  ruházza  fel az itt  időző,  itt 
élő embereket. 

Rám szakadék - A legszebb 
szurdokvölgy, és nem is olyan 
vészes...

A szakadék vulkáni eredetű, észak-déli 
irányban futó egy kilométer hosszú 
szurdokvölgy.

Mélysége néhol meghaladja a 35 
métert, szélessége azonban helyenként 
a 3 métert sem éri el. A sziklamederben 
állandóan csobog a víz, hóolvadáskor és 
nagyobb esők idején patakká duzzad. 
A puha tufában magas, függőleges 
falak, a víznek ellenálló keményebb 
lávarétegeken pedig zúgók, vízesések 
alakultak ki. 

A Rám-szakadék egyike lenne a 
legnehezebben járható turista utaknak, 
maga a szakadék segédeszközök nélkül 
5-ös nehézségű lenne, de vannak létrák, 
kapaszkodók, így a túra nem vészes, 
és csak közepesen megerőltető. A 
nehezen járható szakaszokon stabil 
létrák és kapaszkodó korlátok segítik az 
előrejutást. 

A szurdokban 112 méteres 
szintkülönbséget kell leküzdeniük a 
túrázóknak. Kisebb-nagyobb kövek, 
sziklák, a víz által összehordott ágak 
és fatörzsek nehezítik az utat, a víztől 
sáros, csúszós a talaj. A szakadékon 
keresztülfolyó Rám-patak végül a Szőke-
forrás völgyében a Malom-patakba 
folyik. A völgy alsó és felső bejáratánál 
erdei pihenőhelyet alakítottak ki. 

Dobogókőről a Rám-szakadék a sárga 
jelöléssel, majd az aszfaltos úttal való 
kereszteződés után a zöld jelzésen, 
Dömösről a zöld jelzésen érhető el.
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Dinnye 
Rendkívül nagy népszerűségnek 
örvendő gyümölcs a dinnye - pedig 
zöldség. De miért görög? Mikor érett? 
Van-e magnélküli? Tényleg létezik 
kockaalakú? Ki az a Lőrinc, és miért 
pisil bele?

.A görögdinnye (Citrullus lanatus) 
vajmi kevés rokonságban áll a névadó 
görögökkel. Pontos és megbízható 
magyarázat nincs arra, hogy miért éppen 
ez a név ragadt rá a gömbölyű gyümölcsre 
- illetve zöldségre, mivel mind a görög-, 
mind pedig a sárgadinnye zöldségfaj, 
és nem gyümölcs. Talán a ,,gölődiny", 
azaz gombóc szóból alakult a zöldség 
neve az évek során. A görögdinnye 
növény a kabakosok családjába tartozik, 
eredetileg Afrika déli részérő származhat. 
Magyarországra a Balkán felől érkezett, 
a beszámolók szerint a XVI. században 
már nálunk is termesztették. Az igazi 
dinnyeszezon viszont csak a XVIII. 
században indult be.

A hazai éghajlat gyakorlatilag az 
ország egész területén kedvez a 
görögdinnyének, a talajadottságok miatt 
a legfinomabb dinnyék Heves megyében 
teremnek. Számos fajtáját termesztik; 
ezek formájukban (a gömbölyűtől a 
tojásdadig), a hús színében (halvány 
rózsaszíntől a vérvörösig) vagy 
méretükben (2-3-tól 10-15 kilóig) is 
különbözhetnek egymástól. 

Az egészségre rendkívül kedvező 
hatással van, különösen akkor, ha 
méretesebb adagot gyűrünk le belőle. 95 
százalékban víz alkotja, így gyakorlatilag 
teljesen átmossa a szervezetet. 
Kiemelkedően jó hatással van a vesére 
és a májra. Vitamintartalma nem jelentős, 
elsősorban C-, E- és B-vitamint vihetünk 
be vele. Vas-, cink-, magnézium- és 
sótartalmának köszönhetően a nyári 
melegben a legkiválóbb folyadékpótlási 
lehetőség a jól lehűtött dinnye.

A görögdinnye húsában és héjában is 
megtalálható citrullin - nagy mennyiség 
elfogyasztása esetén - a szervezetben 
lévő enzimekkel reakcióba lép és 
argininné, azaz esszenciális aminosavvá 
alakul át. Ez pedig jót tesz a szívnek, a 
keringésnek és az immunrendszernek. Az 
arginin a nitrogén-oxid képződését segíti 
elő, amely a Viagrához hasonlóan ellazítja 
az ereket.

Létezik mag nélküli dinnye?
A dinnye élvezeti értékét sokak számára 
nagymértékben csökkenti, ha tele van 
apró, barna vagy fekete, illetve fehér 
maggal. A genetikának köszönhetően 
azonban ma már magnélküli változatban 

is kapható a zöldség, igaz, valamivel 
drágábban, mint a magos. A nemesítők 
eredményes munkájának köszönhetően 
a mag nélküli dinnyében legfeljebb csak 
néhány kisebb fehér mag található.

Mikor érett?
A dinnyestandok környékén általában 
rengeteg a szakértő, akik akár 20 
darabot is képesek végigkopogtatni, 
végigszaglászni. Biztos tipp nincs, de 
némi támpontot azért tudunk adni. 
Először szemrevételezzük a dinnyét: 
a leszakított indának fonnyadtnak 
kell lennie, ez jelenti, hogy kellőképp 
megérett, mire leszedték. A kopogtatásról 
azt kell tudni, hogy az érettebb dinnyék 
mélyebb, kongó hangot adnak ki, ha 
tenyérrel ráütünk vagy rákoppintunk 
- ám a tompa, puffanó hang túlérett 
vagy poshadt dinnyére utal. Lehetőleg 
vigyünk magunkkal egy olyan rokont 
vagy ismerőst, akinek abszolút hallása 
van. Figyelhetjük még a világos foltot, 
ami azt a helyet jelöli, ahol a dinnye a 
földhöz ért - ha ez nincs, akkor a termelő 
megforgatta a zöldséget növekedés 
közben, ami jót tesz a minőségnek. Ha 
van folt, akkor jó, ha sárga színű. A héj 
felszínének hamvassága frissességre utal, 
ám ez a réteg gyakran lekopik, mire a 
dinnye a vevő kezébe ér.

A kisdinnye is dinnye?
Kiváló savanyúság készíthető a dinnyéből, 
ha az éretlen, még kisméretű zöldségeket 
ecetes lében teszik el. A kisdinnye a 
jobb csalamádék elengedhetetlen 
hozzávalója, de magában is finom.

Valóság vagy legenda a kocka 
alakú dinnye?
A dinnye szállításának, kezelésének 
nehézsége nem csak a méretéből, hanem 
a formájából is adódik. Természetesen 
a japánok oldották meg a problémát: 

kocka alakú dinnyét nevelnek, aminek ára 
kissé borsos, ám kiválóan pakolható és 
tárolható, mindemellett igazi kuriózum 
az asztalon.

Ki az a Lőrinc, és mikor pisil 
bele a dinnyébe?
Szent Lőrinc a népi hagyományok 
szerint neve napján végiglátogatja az 
összes, még földeken lévő dinnyét, és 
belevizel - elrontva ezzel ízét, állagát, 
élvezhetőségét. Arról nem szól a fáma, 
hogy a már hűtőben lévő dinnyékbe is 
belegusztustalankodik-e.

A kásás, ízetlen dinnyére mondjuk azt: 
meglőrincesedett. A naptár alapján 
történő dinnyevásárlást azonban 
alaposan megnehezíti, hogy egymáshoz 
közel két Lőrinc nap is van: az egyik 
augusztus 10-én, a másik szeptember 
5-én. Mivel augusztusban nálunk még 
javában tart a szezon, valószínű, hogy a 
szent inkább szeptemberben cselekszi 
meg nehezen indokolható, ám annál 
visszataszítóbb tettét.
Lőrincről még azt lehet tudni, hogy 
II. Sixtus pápa diakónusa, az egyház 
könyveinek őrzője volt. A pápa halála 
után rajta követelték az egyház 
kincseit, és miután nem tudta előadni, 
elevenen megégették. Ezért lett a tűzzel 
dolgozók, égési sebektől szenvedők és 
a könyvtárosok védőszentje. Firenzében 
pedig minden év augusztusának tízedik 
napján hatalmas dinnye-orgiát csapnak 
a szakácsok védőszentje, San Lorenzo 
tiszteletére.
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Dr. Páldy Anna, az Országos Környezet-
egészségügyi Intézet mb. főigazgató-
helyettes főorvosa az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatalban megtartott 
tájékoztatón felvázolta az idei várható 
tendenciát, valamint bemutatta a 
Parlagfű Pollen Riasztási Rendszert. 

Idén az esőzések elmúltával, és a 
hőmérséklet tartós emelkedésével 
augusztus elejére várható, hogy 
országszerte megjelenik a parlagfű 
virágpora a pollencsapdákban, a hónap 
közepén pedig már várhatóan mindenhol 
tüneteket okozó koncentrációban lesz 
jelen a levegőben. Csúcsát a sokéves 
tapasztalat alapján augusztus utolsó, 
illetve szeptember első hetében éri majd 
el a koncentráció. 

2012-ben eddig még a tavalyinál is 
kevesebb volt a csapadék, és már két 
hőséghullámon is túl vagyunk - ennek 
megfelelően a parlagfű virágzása 
késésben van 2011-hez képest. Ha 
továbbra is kevés lesz a csapadék és 
ehhez magas hőmérséklet is társul, 
akkor valószínűsíthető, hogy a tavalyinál 
alacsonyabb lesz a pollenterhelés.

Az Országos Környezet-egészségügyi 
Intézet 29. heti hivatalos pollen 
részjelentése alapján a pollenhelyzetet 
alapvetően az erősen allergén csalánfélék 
közepes koncentrációja határozza meg, 
illetve a pázsitfűfélék, libatopfélék és 
az útifüvek pollenjeinek jellemzően 
alacsony koncentrációban való légköri 
jelenléte.

Idén a parlagfű pollenszemeit július első 
felében még csak szórványosan, egy-
egy állomáson észlelték az Országos 
Környezetegészségügyi Intézet 
Aerobiológiai Hálózatának adatai alapján. 

Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 
folyamatosan monitorozza a levegő 

pollenkoncentrációját. 
Az alacsony koncentráció (0-9 pollen/m3 
/nap) még általában nem okoz tüneteket. 
A közepes (10-29 pollen/m3) az érzékeny 
betegeknél már enyhe tüneteket vált ki, 
a magas kategória (30-99 pollen/m3) már 
minden betegnél tüneteket okoz, az igen 
magas kategória (100 pollen/m3 /nap 
felett) pedig minden parlagfű allergiásnál 
erős tüneteket vált ki. 

A pollen allergiások számát csak becsülni 
tudjuk, amely mintegy 1,5-2 millió lehet. 
A pollenallergiások 40-60%-a allergiás 
a parlagfűre. A parlagfű irtásra irányuló 
intézkedések valószínűleg csökkentik a 
légköri pollenkoncentrációt, irtás nélkül 
még nagyobb lenne a szennyezés. 

Néhány jó tanács pollenallergiásoknak: 
A parlagfű allergiások augusztus-
szeptemberben elsősorban a magas 
hegyekben tudnak zavartalanul 
üdülni. Már a horvát tengerpart sem 
parlagfűmentes. A Földközi tenger 
vidékeit fel lehet keresni, ugyanis a 
parlagfű nem él meg a nagyon meleg, 
száraz területeken. 

A szabadságukat itthon töltők 
is mérsékelhetik tüneteiket, ha 
megfogadják az alábbi jó tanácsokat: 
Az allergiások, ha autóban utaznak, 
ne nyissanak ablakot, jó, ha az autó 
pollenszűrésre is alkalmas levegőszűrővel 
felszerelt. 

A parlagfű allergiások virágzási időben 
ne irtsanak parlagfüvet és nem javasolt 
leheveredniük a fűre, hiszen földközelben 
még magasabb a pollenkoncentráció, 
mint amit a pollencsapdák mérnek. 

Magas légköri pollenkoncentráció 
esetén ajánlott a parlagfű allergiásnak 
minél kevesebb időt tölteni a 
szabadban, különösen a 10.00-
14.00 óra közötti időszakban. A déli 

órákban a legmagasabb ugyanis a napi 
pollenkoncentráció. Szellőztetni éjfél és 
hajnali négy óra között tanácsos. 

A lakásban gyakran kell porszívózni, 
hasznos a vizes lemosás, felmosás is. A 
pollenallergiások gyakran mossanak 
hajat, hogy eltávolítsák a hajra tapadó 
pollenszemeket, mert azok éjszaka 
a párnára tapadva és belélegezve 
okozhatnak problémát. Hasonló okokból 
ajánljuk a gyakori ruhaváltást is, és a 
párnahuzat gyakori mosását. A kimosott 
ruhát a pollenallergiások ne szárítsák a 
szabadban! A cipőket is tanácsos gyakran 
letisztítani nedves ruhával, hogy a 
rátapadt pollenszemeket eltávolítsák! 

A pollenallergiásoknak hasznos, ha 
folyamatosan figyelemmel kísérik az 
OKI honlapján a pollennaptárt, és ennek 
megfelelően legalább a virágzás előtt két 
héttel kezdjék meg a terápiás megelőzést, 
hogy tüneteik mérséklődjenek a 
pollenszórás megindulásakor. 

Interneten is elérhető polleninformáció a 
http://oki.antsz.hu lapon található 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
tegyenek meg minden intézkedést, irtsák 
a gyomnövényeket, különösen a virágzás 
előtt lévő parlagfüvet. 

Gyomos területről bejelentést 
tehetnek elgyomosodott belterületi 
magántulajdon és belterületi közterület 
esetén a települési önkormányzatnak, 
akik intézkedhetnek. 

A külterületek feltérképezése, a 
szankcionálás a Növény és Talajvédelmi 
Szolgálat feladata. A gyomos területek 
tulajdonosai (akár magánszemélyek, 
akár gazdálkodó egységek, vagy ipari 
üzemek), akik június 30-ig nem végezték 
el az első gyommentesítést 20 ezertől- 20 
millió forintig bírságolhatóak. 

Felkészülés a parlagfű szezonra



“A félelmet az ébreszti, hogy az emberek be fognak 
csapni – de ha ezt egyszer elfogadod, nincs többé félelem, 
tehát nem akadályozza semmi, hogy megnyílj. A félelem 
sokkal veszélyesebb, mint bármilyen sérelem, amit mások 
okozhatnak. Ez a félelem megmérgezheti az egész életedet. 
Ezért maradj nyitott, és bízz ártatlanul, feltétel nélkül. 
Virágba borulsz majd, és segítesz másoknak is virágba 
borulni, amint tudatára ébrednek, hogy téged egyáltalán 
nem tudnak rászedni, sőt éppen önmagukat szedik rá. Nem 
csaphatsz be újra és újra, vég nélkül valakit, ha ő töretlen 
bizalommal fordul feléd. Maga a bizalom fog visszalökni 
téged önmagadnak újra és újra.”

Osho szavai szöget ütöttek a fejembe. Jó lenne egyetérteni 
vele. Milyen szép az, ha képesek vagyunk feltétel nélkül 
bízni a másikban és lelkünk minden apró részét feltárva 
megnyílni előtte. Ha jobban belegondolok, bízni és 
megnyílni két különböző dolog (az én olvasatomban 
mindenképp). Optimistának tartom magam. Mikor 
megismerek valakit (alakuljon ki később belőle barátság, 
szerelem vagy bárminemű kapcsolat), mindig feltétel 
nélküli bizalommal fordulok az illetőhöz. Úgy gondolom, 
ezt mindenki megérdemli, mert az a kapcsolat, amit már az 
elején megmérgezünk a bizalmatlansággal, nem végződhet 
jól. A legtöbben aztán úgyis bemocskolják azt a bizonyos 
„tiszta lapot”, de legalább a lelkem nyugodt, hogy az esélyt 
megadtam.  

Egy másik ember előtt történő megnyílás azonban teljesen 
más dolog, mint a kezdeti bizalom. Azzal, hogy valaki mindent 
tud rólam, még talán többet is, mint én saját magamról, 
védtelenné válok, a végletekig kiszolgáltatottá teszem 
magam annak a másiknak. Ettől a legtöbbünk visszariad, 
én is ide sorolom magam. Ikrek csillagjegyemből adódó 
örökös kettősségem ebben az esetben is megmutatkozik, 
hiszen szeretek új embereket megismerni, látszólag könnyen 
kiadom magam. De ez csak egy bizonyos fokig van így. 

Az ember személyisége réteges felépítésű. Hofstede egy 
hagymához hasonlítja, melynek külső rétegeit könnyen 
lehámozhatjuk, azonban ahogy hajadunk a belseje felé, 

egyre jobban egymáshoz tapadnak a levelek, egyre 
nehezebb lefejteni őket. Ez a modell tökéletesen magyarázza 
azt, ha valaki sok emberrel áll látszólag nagyon jó (mély) 
kapcsolatban. Nem tagadom, én is szeretem, ha sokan 
vesznek körül, ha nem kell gondolkodnom azon, hogy kivel 
ihatnék meg egy kávét, dumálhatnék egyet, nézhetnék 
meg egy filmet, mehetnék el szórakozni, ha éppen ahhoz 
van kedvem. Nekik az ember viszonylag gyorsan megnyílik, 
azonban csak a felszíni rétegek mögé engedi őket belátni. 
Félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy nem fontosak, 
hogy pótlék-kapcsolatok lennének. Ők azok, akiknek örülsz, 
ha összefutsz velük, őszinte érdeklődéssel kérdezed meg, 
hogy hogyan vannak, de egyikőtök sem sértődik meg, ha 
esetleg hosszú ideig nem keresitek egymást.

Közhely, hogy azt bántod leginkább, akit a legjobban 
szeretsz. Ez fordítva is igaz: az bánt a leginkább, aki 
legjobban szeret. Az ember ideális esetben a választottja 
iránt a legmélyebbek az érzelmei. Ezért éppen neki a 
legveszélyesebb kiadnia magát. Ennél a pontnál folytatnám 
a fentebb elkezdett gondolatomat, miszerint a kettősség 
jellemez ebben a kérdésben is. Mégpedig, hogy sok baráttal, 
ismerőssel veszem körül magam, azonban a lelkem mélyéig 
még talán senkit nem engedtem. Nem tudom a konkrét okát. 
A kézenfekvő megoldás az lenne, hogy félek a csalódástól, a 
bántalmaktól, de nem tudom, hogy így van-e. 

Sokszor van olyan érzésem, hogy igazán még én sem értem 
saját magam. Akkor hogyan várhatnám el ezt másoktól? 
Előfordul, hogy azok, akik közel állnak hozzám, azt mondják, 
ismerlek. Ilyenkor elmosolyodom, de magamban azt 
mondom, dehogy ismersz! Ez a felismerés magányossá teheti 
az embert. Néha bennem is feltör ez az érzés, hiába állnak 
sokan mellettem, hiába szeretnek. Mégsem mondhatnám, 
hogy elkeserít ez a tény. Hiszen ha végigjárod ezt a gondolati 
utat, arra kell eszmélned, hogy igazából mindig egyedül 
vagy, igazán csak magadra számíthatsz. A saját tudatod, 
belsőd, a lelked azonban mindig veled van, meghatároz 
téged, és ha ez a felismerés megszületik, én már nem látom 
értelmét magányról beszélni. 

Kedves olvasóim, a fentiekben a skizofrénia klasszikus 
tüneteivel ismerkedhettek meg. Viccet félretéve az embernek 
önmagával kell tisztában lennie, hiszen magára számíthat, 
akkor is, ha a kedves barátok, ismerősök, szerelmek már rég 
a feledés homályába vesztek. Kissé kontrasztban áll ugyan 
az álláspontom Oshoéval, azonban az biztos, hogy nem élek 
félelemben. Mindenkinek megadatott az a szabadság, hogy 
eldöntse, kit mennyire enged közel, de egyet ne feledjünk: aki 
a legközelebb áll hozzád, aki a legjobban ismer, akire mindig 
számíthatsz, és aki mindig ott lesz veled, az te magad vagy! 

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

!Lájkolják a MiNdEnT bElE facebook oldalát! 

Üdvözlettel, Zana Diána

Én és én

18. oldal
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A festészet szerelmese lévén szívesen 
merülök el a művészettörténetben, 
a különböző korszakok nagy stílus- 
irányzataiban. Szeretem végigkövetni, 
ahogy változik a gondolkodásmód, a 
kultúra és általuk az ábrázolásmód. 
Ahogy a rovat előző írásában már 
említettem a szívemhez legközelebb 
álló művészeti irányzat az im-
presszionizmus. Ezt szeretném most 
bemutatni, persze a teljesség igénye 
nélkül, nagy vonalakban, a saját szám 
íze szerint.

A latin eredetű „impresszió” szó jelentése: 
benyomás. Az „-izmus” utótag arra utal, 
hogy ez az irányzat már nem tartozik a 
nagy korstílusok közé, mint a barokk vagy 
a reneszánsz, amelyek a művészet minden 
ágát áthatották. Az impresszionizmus 
leginkább a festészetre, a zenére és az 
irodalomra nyomta rá bélyegét. 
Előfutáraként Edouard Manet-t 
kell megemlítenünk, aki 1863-ban 
állította ki „Reggeli a szabadban” 
című festményét a „Visszautasítottak 
Szalonján”. Ez az esemény rakta le a 
később egyre nagyobb teret hódító, s 
ezzel a „konzervatívok” körében óriási 
botrányt kavaró impresszionizmus 
alapkövét.  A „Visszautasítottak Szalonja”, 
azon művészek kiállítása volt akkoriban, 
akiknek műveit a párizsi hivatalos 
tárlatról, a Salonról kizsűrizték. 
Manet fent említett alkotása még nem 
tekinthető abszolút impresszionista 
műnek, azonban a kialakuló stílus későbbi 
képviselői, köztük a legnagyobbak; 
Monet, Degas, Cézanne és Renoir is 
elődjükként, sőt vezérükként beszéltek 
Manet-ról, aki ugyan még szigorúan 
megkomponálja képeit és nem mond le 
a feketéről, valamint a sötét tónusokról, 
de felkavaró realizmusa mégis kiemeli 
az addig kizárólag műteremben alkotó 
festők közül.  Hiszen a nála nyolc évvel 
fiatalabb Monet hatására kilép a szabadba 
a négy fal közül, és a természetet saját 
valójában festi, úgy ahogyan a szemével 
látta, és nem ahogyan az eszével tudta. 
Az irányzat névadó alkotása, Claude 
Monet Impresszió, a felkelő nap című 
tengerparti tájképe, melyet 1872-ben 
Le Havre-ban festett. Ha szemügyre 
vesszük a festményt, egyetlen vonallal, 
éles kontúrral sem találkozunk, csupán 
lágy ecsetvonásokkal és elomló 
foltokkal, melyek mégis tökéletes képet 
rajzolnak ki szemünk előtt. Számomra 
leírhatatlan az a hangulat, amely szinte 
kézzel foghatóan árad a vászonról. A 
hajnali ködbe burkolózó kikötő hideg 
színei olyan harmóniában olvadnak 
össze az új életre kelő nap még gyenge, 
de mégis tüzes sárgáival, hogy a képre 

tekintve szinte érzem a tenger sós 
illatát, a fáradt hajnal első hangjait és 
a kikötő ébredező morajlásait. Nem 
tudnék sok olyan alkotót mondani, aki 
ilyen elevenséggel képes megragadni 
a múló pillanatot, mint ahogyan Monet 
teszi. Nem véletlenül nevezzük őt az 
impresszionizmus atyjának. 
Ahogy már említettem, az im-
presszionisták ugyanúgy a valóságot 
akarták ábrázolni, ahogyan a többi realista 
művész. Módszerüket azonban pusztán 
a látottra, s nem a tudottra alapozták, s 
vallották, hogy a természetben a látvány 
a fényviszonyok hatására pillanatról 
pillanatra változik. Éppen ezért gyorsan, 
nagy ecsetvonásokkal alkottak, hiszen 
a változó fényviszonyok nem tették 
lehetővé az aprólékos kidolgozást. Kiváló 
példa Monet a Roueni katedrális sorozata, 
mely több mint harminc képet tartalmaz. 
A művész 1892-94 között foglalkozott 
a témával. Munkája során egyszerre 
több vásznon is dolgozott, s az idő 
előrehaladtával ő is mozgott az állványai 
között. Erősen texturált ecsetvonásokkal 
rögzítette a homlokzat képét, ez tette 
lehetővé számára a faragott kő szinte 
tapinthatóvá tételét, a levegő és a fény 
hatásainak érzékeltetését. A sorozat képei 
természetesen nem csak a katedrális 
látványát örökítik meg a különböző 

napszakokban, hanem a festő szubjektív 
benyomásait is, lélegzetelállító látvánnyal 
ajándékozva meg a közönséget. 
Az impresszionista festők azt vallják, 
hogy a természetben nincsenek vonalak, 
a formákat kizárólag a színek révén 
érzékeljük, ezért is festettek széles, lágy, 
szaggatott vonásokkal, laza foltokkal.  
Újításnak számít még, hogy palettájukról 
hiányzik a fekete. Míg a korábbi festők 
a tárgyak lokálszínéből (saját színéből) 
indultak ki, s az árnyékokat a fekete/
szürke segítségével vagy ugyanannak 
a színnek a fokozásával érték el, az 
impresszionisták árnyékot is tiszta 
színekkel alkottak. A színvisszaverődések, 
a reflexek játszottak csupán szerepet az 
ábrázolásában.  
Az 1800-as évek végén, mikor a pontosan 
beállított, tökéletesen visszaadott 
műtermi képeket rendelt a pénzes elit, s 
ez számított elfogadottnak, nem csoda, 
hogy nagy port kavart a műértő társaság 
köreiben a mértan szigorú szabályaira 
fittyet hányó, az élénk színeket vadul 
alkalmazó impresszionisták munkássága, 
akik nem tárgyakat, hanem fényeket, 
nem tudottat, hanem látottat festettek, 
felbecsülhetetlen értéket hagyva az 
utókorra.

Zana Diána

Fény, festék és benyomás
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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!


