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Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza.
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Előrebocsájtjuk, hogy a következő jegyzet nem lesz értéksemleges. 
Nem lesz az, mert nem lehet szó nélkül elmenni amellett 
a gyalázat mellett, amely 2012. november 26-án esett 
mega Parlamentben, amikor a Jobbik egyik országgyűlési 
képviselője „nemzetbiztonsági” okból összeíratta volna a zsidó 
állampolgárságú embereket. Ilyenre nem volt példa a vészkorszak 
óta.

2012. december 2-án – Advent első vasárnapján – soha nem látott 
összefogás – egy színpadon Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője, 
Bajnai Gordon volt miniszterelnök és Mesterházy Attila az 
MSZP elnöke – szónokai egyként ítélték el az elhangzottakat, és 
szólítottak fel a Jobbik politikai karanténba zárására. Lássuk be, 
nem nagyon van más megoldás, amit eddig csak sejtettünk, az 
mára bebizonyosodott: a Jobbik egy rasszista, szélsőséges párt, 
ahol a zsidózás és cigányozás teljesen elfogadott, sőt elvárt 
magatartás.

Sajnálatos, tény, hogy Esztergom politikai szereplői csöndben 
maradtak az eset kapcsán, reméljük a közeljövőben ez azért 
változni fog. Mert értjük mi, hogy a Jobbik helyi képviselője esetleg 
nem értene egyet a fent elhangzottakkal – lapzártáig nem jelent 
meg ilyen közleménye – de maga a kijelentést tevő képviselő 
is inkább gyenge magyarázatokat gyárt, mintsem lemondana 
mondatai következményeként.

Nem is kell olyan régre visszatekinteni, amikor a városháza 
sajtófőnökének autójának szélvédőjébe valaki csákányt állított, 
szinte azonnal érték egymást a különböző közlemények, melyben 
pártállástól függetlenül azonnal elítélték a cselekedetet. 

Továbbá sajnálatos tény az is, hogy városunk polgármestere 
rendszeresen a Jobbik vendégeként látogatja az országházat. 
Mehetne más ellenzéki párt meghívottjaként is, de döntő 
többségében mindig a szélsőséges párt vendégeként járt a 
Parlament falai között. Érdeklődéssel várjuk, hogy a fenti esemény 
után továbbra is a rasszista párt vendégszeretetét kívánja-e 
élvezni, vagy elhatárolódik ettől a szervezettől és képviselőitől, 
és nem vállal politikai közösséget velük. Szólunk a „nem értek a 
focihoz” típusú mondat itt most kevés lesz, konkrét kijelentésekre 
és tettekre van szükség, különben hajlamosak leszünk azt 
gondolni, hogy a polgármester asszony egyetért a szervezet 
képviselőivel, netán céljaival.

Nem lehet arra hivatkozni, hogy a város érdekében működik 
együtt a Jobbik képviselőivel, tekintve, hogy százával hurcolták 
el és semmisítettek meg esztergomi zsidó családokat a Jobbik 
szellemi elődei. Akkor is listázással kezdődött, és láthattuk mivé 
fajultak a tettek. Most a tetteket talán nem kellene megvárni! 
Elhatárolódni, a Jobbikot politikai karanténba helyezni kell! 
A Civilhetes ez után nem kíván semmilyen Jobbik eseményről 
tudósítani, képviselőit megszólaltatni, tevékenységüket 
bemutatni.

GT, HP

Esztergom viszonya a 
szélsőjobbhoz
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Újabb állomásához érkezett az egy- 
re sikeresebb Közéleti Klub rendez-
vénysorozat. Ezúttal, Esztergom-Kert- 
városban, a Féja Géza Közösségi Ház-
ban került megrendezésre.

A fórumot Winkfein Csaba MSZP 
választókerületi elnök, megyei képviselő, 
országos elnökségi tag nyitotta meg. Rö-
vid felvezetés után, Korózs Lajos, korábbi 
szociális államtitkár, nyugdíjszakértő, 
az MSZP országos elnökségének tagja 
előadását hallgathatták meg az esemény 
résztvevői.

Korózs Lajos a nyugdíjhelyzet, a nyugdíj 
és a nyugdíjpolitika témaköréből épí-
tette fel előadását. Bírálta a kormány 
átgondolatlan nyugdíjpolitikáját, felhívta 
a figyelmet a rendszer szakmaiatlansá-
gára is. A jelenlegi nyugdíjrendszer rossz, 
a jelenlegi szabályozás több kárt okozott 
a fenntarthatóságában, mint a válság. 
Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy 
sajnos ezekre az indokolatlan döntésekre 
számítani lehetett.

Emlékeztetett rá, hogy a Fidesz 2010 
-es kampányában még a Svéd-típusú 
nyugdíjrendszer bevezetéséről beszélt, 
azonban az eltelt két évben be-
bizonyosodott, hogy a sok ellenzéki-
szakmai kérdés miatt a kormányoldal 
frusztrálttá vált és hamar abbamaradt 
a Svéd-rendszer bevezetésének ötlete. 
Annak ellenére, hogy nem vezettek be 
semmilyen új rendszert, a Századvég 
elkészítette kutatási anyagát a be nem 
vezetett nyugdíjrendszerről.

Korózs Lajos kérdezte, hogy Orbán 
Viktor miért egy amerikai lapban 
nyilatkozott arról, hogy nem lesz 
korengedményes nyugdíj és az állam 
csak járulékbevételekből fizet nyugdíjat. 
A szakpolitikus véleménye szerint 
hibás döntés ezt a fajta kommunikációt 
választani, tekintettel arra a majd’ egy-
millió magyar állampolgárra, akiket az 
átalakult nyugdíjrendszer bevezetése 
kiemelt a nyugdíjazottak közül.

Hangsúlyozta, hogy a nyugdíjügy 
min-den magyar munkavállalóra 
tartozik. Felhívta arra is a figyelmet, 
hogy az Alaptörvény szerint nyugdíjat 
csak az öregségi nyugdíjas kaphat. 
Csak hazugság volt, hogy mindenki 
megkapja a nyugdíját és meglehetősen 
nagy szélsőségeket alakított ki ezen a 
területen is az arrogáns politikájuk. Van 
olyan nyugdíj ebben az országban, amely 

80 százalékkal(!) csökkent.

Azok, akik kikerültek a nyugdíjrendszer-
ből, ellátottá váltak és az ellátottság nem 
egyenlő a nyugdíjjal. Akik ellátást kap-
nak, és nem nyugdíjat, azok ellátását az 
állam bármikor elveheti, a kifizetéseket 
felfüggesztheti és csökkentheti azokat. 
Ezzel még többen lehetetlenülnek el, 
főleg olyanok, akiknek már eddig is 
keserves volt a megélhetésük. Ezeknek 
az embereknek a száma több tízezerre 
tehető! A társadalombiztosítás is ki-
maradt az Alaptörvényből.  

A politikus információi szerint a Fidesz a 
Nyugdíjfolyósító intézményét is elkezdte 
szisztematikusan felszámolni. Ameddig 
ők kormányoznak, nem beszélhetünk 
nyugdíjbiztonságról – tette hozzá a 
nyugdíjszakértő. A Fidesz és az MSZP 
között gondolati ellentét feszül, hiszen a 
kormánypártban többszöri egyeztetések 
után sem értik, hogy mi a baj a jelenlegi 
szabályozással.

Képzavar van a korengedmény és a 
korkedvezmény között, ahogy a járadék 
és a járulék fogalmaknál is. Egy biztos 
jelenleg, az emelkedő nyugdíjkorhatár.

Rugalmas, kiszámítható és finan-
szírozható nyugdíjrendszerre van szük- 
ség, a rendszer komplett átszervezésére. 
Vissza kell hozni a magán-nyugdíj-
pénztári rendszert, azonban most már az 
öngondoskodás irányába kell vinni azt, 
a Fidesz által államosított pénztárakat 
visszaállítani már nem lehet, ahogy a 3000 
milliárd forintot sem lehet visszaadni már 

az embereknek, mert azt felélte dologi 
kiadásokra az állam.

Az új nyugdíjrendszert hozzáértő em-
bereknek kell kialakítaniuk. Biztosítani 
kell egy olyan rendszer felépítését, amely 
kellően rugalmas nyugdíjba vonulási 
lehetőséget biztosít a munkavállalóknak 
és egyfajta bonus malus-rendszert 
valósít meg. Díjazza azokat, akik tovább 
dolgoznak, azaz magasabb nyugdíjat 
biztosít számukra, de megengedi azt 
is, hogy korábban nyugdíjba lehessen 
vonulni. Ebben az esetben viszont kisebb 
lehet a nyugdíj mértéke.

Végezetül kijelentette, hogy mindenkit, 
aki nem öregségi nyugdíjat kap, hanem 
járadékot, azokat az embereket vissza 
kell vezetni a nyugdíj intézményébe.

Szociális témában Korózs Lajos elmondta, 
hogy olyan mértékű jövedelem-
átcsoportosítás, amilyen jelenleg zajlik az 
országban, arra a II. világháború óta nem 
volt példa. Az egykulcsos adó legnagyobb 
vesztese a magyar középosztály. Ők 
azok, akik hónapról-hónapra lejjebb 
süllyednek. Az itteni bérek egy év alatt 
5,8 százalékkal érnek kevesebbet.

A fórum zárásaként Winkfein Csaba 
elmondta, hogy a változtatáshoz 
érdemben kell változtatni. Kérte 
a jelenlévőket, hogy menjenek el 
regisztrálni. Úgy fogalmazott, „azért kell 
elmennünk egyszer regisztrálni, hogy 
soha többé ne kelljen!”.

CIVILHETES

A jelenlegi nyugdíjrendszer rossz
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Rogán Antal maga mellé állította 
a közönséget, Bajnait szerették a 
legjobban, Mesterházy Attila pedig 
beleszállt a kormányba a náciellenes 
tömegtüntetésen. Tízezren voltak 
a parlament előtt, a zsidólistákat 
követelő Jobbik ezzel olyan egységet 
hozott össze, ami eddig senkinek sem 
sikerült.
„Fúj! Takarodj! Ti csináltátok a 
Jobbikot!” - kiabált teli torokból egy 
férfi, mikor Rogán Antal a színpadra 
lépett a Kossuth téri náciellenes 
tüntetésen vasárnap délután. A 
körülötte lévők azonnal csendre 
intették („Nem kell ez!, „Hallgasson 
már el!”), de ő nem nagyon akart 
megnyugodni.

Hitler-bajusz és sárga csillag

A Kossuth tér középső része szinte 
teljesen megtelt tüntetőkkel, ez a 
helyszínen nagyjából tízezer embernek 
tűnt. A társaság szokatlanul vegyes 
volt, ránézésre fele-fele arányban voltak 
fiatalok és idősebbek – ilyen arány az 
Egymillióan a sajtószabadságért első 
tüntetésein volt utoljára. 
A beszédek előtt megkérdezett tüntetők 
között volt, aki azt mondta, örül annak, 
hogy Rogán is eljött, míg mások arról 
beszéltek, legszívesebben fütyülnének 
a beszéde alatt, de illendőségből 
mégsem fognak. Még Respect Rogán 
transzparenst is lehetett látni.
A beszédeket Rogán Antal kezdte, 
aki az említett dühös urat, és néhány, 
tüntetőleg a színpadnak háttal álló 
embert leszámítva maga mellé állította 
a közönséget. „Nem feledhetjük el, hogy 
a huszadik századi népirtások mind 
listázással kezdődtek" – mondta Rogán, aki 
szerint elfogadhatatlan, hogy Gyöngyösi  
ártatlan milliók halálát, szenvedését 
semmibe vegye. Azt mondta, nem akarja, 
hogy a felnövekvő gyermekei lelkét ilyen 
gondolatokkal mérgezhessék.

Bajnai: A demokrata nem kelt 
félelmet

Bármennyire is megszerették a tüntetők 
Rogánt, Bajnai Gordont érezhetően 
nagyobb ováció fogadta, és lelkesebb 
taps is kísérte beszédét.
„A félelem nélküli élet mindenki számára 
alanyi jog" – mondta Bajnai, aki szerint 
ma nem működik Magyarország 
normális országként, mert szenzáció 
volt, hogy sokféle politikus állt ma ki 
együtt. „Normális helyen az a hír, ha nem 
így tesznek a politikusok. Mert demokrata 

nemcsak az, aki nem fél, hanem aki nem is 
kelt félelmet” – mondta. Bajnai szerint ő 
maga is tehet arról, hogy nem normális ez 
az ország. Vagyis, hogy előfordulhatott, 
hogy ekkora szenzáció lett az összefogás.
Bajnai utalt a cigánygyilkosságokra is. 
„Annak idején nem jöttünk ide, nem kértünk 
tőlük bocsánatot, nem borultunk nemzeti 
gyászba. Hiba volt, és Magyarország nem 
követhet el többé ilyen hibát."
„Nincs többé ártalmatlan zsidózás és 
cigányozás ebben az országban, mert a 
holokauszt nekünk nemzeti tragédiánk. 
Testvérgyilkosság volt a magyar sors, mert 
az áldozatok és a gyilkosok is honfitársaink 
voltak – mondta Bajnai. – Nem vagyunk 
hajlandók kétszer ugyanabba a folyóba 
lépni, abba a folyóba, aminek partján 
cipők hevernek az idők végezetéig”

Mesterházy: Orbán 
határolódjon el

A legpolitikusabb beszédet egyér-
telműen Mesterházy Attila, az MSZP 
elnöke mondta. Mesterházy ugyan 
megdicsérte Rogánt és elmondta, 
tiszteli őt, de nem sokkal ezután már át 
is tért a kormány támadására. „Követelem 
a kormánytól, hogy ne legyen ez a tér 
egy Horthy emléktér, hanem maradjon 
Kossuth tere, József Attila és Károlyi tere, 
humanisták és demokraták szobrait 
hozzák ide, ha kellenek még szobrok. Nem 
Prohászka, Wass és Nyírő szobrai kellenek 
ide" – mondta, és ekkor kapott először 
nagyobb tapsot, azelőtt lényegesen 
visszafogottabban fogadta a közönség, 
mint Bajnait.
„Követelem, hogy holnap 13 órakor, a 
parlamenti ülésszak a miniszterelnök 
beszédével kezdődjék. Végre egyszer 

Orbán Viktor a saját hangján, 
határozottan és világosan határolódjon 
el a Jobbiktól és ítélje el őket" – szólította 
fel a miniszterelnököt Mesterházy. 
Bejelentette azt is, hogy az MSZP addig 
nem vesz részt a külügyi bizottság 
ülésein, amíg annak Gyöngyösi Márton 
az alelnöke.
Az MSZP elnöke vírusnak nevezte 
a fasizmust, a Jobbikot pedig 
vírusgazdának, aminek „mi vagyunk az 
ellenszerei”.

Jobbik: Nem vagyunk vírus

„A nyilasokat éltető írók piedesztálra 
emelők is a náci vírus hordozói, ahogy 
az árpádsávos zászlók lobogtatói is" – 
mondta Mesterházy. A Jobbik a tüntetés 
után közleményben cáfolta, hogy ők egy 
vírus lennének.
Mesterházy beszédével egy időben 
maroknyi ellentüntető jelent meg a 
Kossuth téri metrómegállónál hangos 
zsidózás mellett, a rendőrök azonban 
beszorították őket a Nagy Imre-
szoborhoz.
Ungvári Tamás író záróbeszéde után 
közösen mentek fel a színpadra a 
tüntetés szervezői, Németh Sándor a 
Hit Gyülekezetéből, Zoltai Gusztáv a 
Mazsihiszből és Gordon Gábor az Élet 
Menetéből, valamint a felszólalók. A 
tömeg közben a Szép volt fiúk rigmust 
skandálta, emellett a „Nem hagyjuk!", a 
„Jobbik takarodj!" és a „Nem!" voltak a 
legnépszerűbb jelszavak.
A tüntetésről távozókat az ellentüntetők 
nem tudták megzavarni, a rendőrök 
ugyanis teljesen elkerítették őket.

A vírus ellenszere Mi vagyunk!
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Kedves Anyukák, Apukák, Nagymamák 
és Nagypapák! 2012.11.11.-én ismét 
megnyitja kapuit Szentgyörgymezőn 
a „Mikulás Gyár” 

Várunk minden ajándékozni szerető 
szülőt és gyereket, hogy megunt vagy 
számára feleslegessé vált játékaival, 
könyveivel, sportszereivel szebbé tegye 
mások ünnepét. 
Kérjük, hogy csak tiszta még jó állapotban 
lévő nem hiányos tárgyakat hozzatok. 
Gyűjtőpontok ahol az ajándékba szánt 
dolgokat le lehet adni: 
Szent György Plébánia és 
templom 
Márta Panzió recepciója 
József Attila Iskola portája 
Az összegyűlt ajándékok szétosztásáról 
a plébánia Karitasz és Családcsoportja 
gondoskodik. 
Rendezvény fővédnöke: Fehérvári Lajos 
plébános atya 
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni” 
(Apostolok cselekedetei 20,35) 

a Szentgyörgymezői Plébánia 
munkatársai 

Mikulásgyár 
a mosolygó 
gyermekekért

Zeneiskolai felhívás
Kedves ismerőseink, szülők, növendékek!

A Zeneiskola 2012. december 8-án
ZENÉS ADVENTI VÁSÁRT

rendez. Hangversenytermünkben 
folyamatosan zenei műsorok és délután 

táncház lesz, miközben az emeleten 
kedves kis ajándékokat 

lehet majd vásárolni szeretteinknek 
és egy pohár tea és finom sütemény 

elfogyasztása mellett szeretnénk 
lehetőséget biztosítani használt 

könyvek-kották és CD-k vásárlására is, 
melyekhez Önöktől késünk segítséget!

A tárgyakból számazó bevételt az 
50. jubileumi tanév programjainak 

szervezésére fordítjuk.

Közel harminc, Esztergomhoz kö-
tődő képzőművész munkájából ren- 
dez jótékonysági kiállítást és vá-
sárt december 7-én, pénteken a Ka-
leidoszkóp Ház Kulturális Központ és 
az Eurohíd Alapítvány az esztergomi 
vár Rondella Galériájában.

Gép Katalin, a központ vezetője el-
mondta, a befolyó bevételekből 
önálló, címzett alapot képeznek, 
amelyet képzőművészeti pályázatok 
támogatására, helyi fesztiválok finan-
szírozására és további akciók elősegíté-
sére használnának fel, Esztergom 
kulturális életének fejlesztése érdekében. 
A kiállítás a Rondella Galériában 
december 14-ig tekinthető meg.
Ekkor a csoportos adventi kiállításra 
és vásárra meghívott kiállító művé-
szeknek, művészbarátoknak, illetve a 
támogatóknak és pártolóknak jóté-
konysági estélyt rendeznek. Az est 
fővédnöke Gaál József egyetemi docens, 
képzőművész és publicista. A kiállítók 
között szerepel többek között Andráskó 
Péter, Ducsai Péter, Kaci Simon, Magyarósi 
Éva, Szuharevszki Mihály, Szunyoghy 
Viktória és a Verebics testvérek. A vásáron 
saját dizájntermékeket, karácsonyi 
kézműves tárgyakat is árusít több helyi 
alkotó. A kiállítás anyaga december 
16-tól az év végéig a Kaleidoszkóp Ház 
galériájában lesz megtekinthető.
 

MTI

Jótékonysági kiállítással hoznak létre 
művészeti alapot Esztergomban
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Feketehegyi Tábor
Magatartászavaros, problémás, hiper-
aktív gyerekek részére szervezett 
hétközi többnapos, bentlakásos, kis-
csoportos személyiségfejlesztő tábor 
pszichológussal, mentálhigiénés szak-
emberrel, sok élménnyel, játékkal, 
kirándulással, beszélgetéssel, közös 
tevékenységekkel. Célunk a bajban 
lévő és/vagy bajt okozó gyerekek 
beilleszkedésének és teljesítményének 
javítása olyan hatékony programok által, 
melyek életük valamennyi területére 
kiterjednek, számukra örömet okoznak, 
és fejlesztik a kulcskompetenciáikat. 
Kapcsolattartó: Simon Gábor
 

„Szalmaszál"
Kötetlen beszélgetések rákbetegek és 
hozzátartozóik részére. Szeretettel várjuk 
gyógyult vagy még problémákkal küz- 
dő daganatos betegeket, a betegek 
családtagjait, pártoló tagokat. A klub 
tervezett programjai: előadások szerve-
zése, kapcsolattartás sorstársakkal, kö-
zös kirándulás. Jelentkezés, időpont-
egyeztetés a kapcsolattartónál: Deák 

Mária.
 

Adósságkezelési Prevenciós 
Program
13-16 éves diákok részére a gyermek 
felelősségérzetének erősítése a pénz-
kezeléssel kapcsolatban. A programban 
résztvevők segítséget kapnak a tuda- 
tos életvitel kialakításához és a fele- 
lősségteljes felnőtt életre való fel-
készüléshez. A kedvező irányú attitűd-
váltás érdekében a tradicionális fogy-
asztási szokásokat és a hagyományos 
ismereteket kívánjuk népszerűsíteni 1) 
Cash Flow Szituációs játékokkal 2) Bank 
Ráció bemutatóval 3) Erdei kirándulás, 
főzéssel. Kapcsolattartó: Deák Mária.
 

Háztartásvezetés fortélyai
Célunk a háztartás megreformálása, 
praktikus ötletek és tippek cseréje, 
pénzbeosztásban, takarékoskodásban 
való segítségnyújtás minden hó utolsó 
csütörtökén 15 órától. Tervezett témáink: 
családi pénzgazdálkodás, sütős-főzés 
olcsón, energetikai tanácsadás, praktikus 
öltözködés, fűben-fában orvosság, 

otthonunk szépítése, ünnepek a 
családban. Kapcsolattartó: Veszprémi 
Tímea.
 

Barátság Kertje
A Családsegítő Szolgálat és a Magyar 
Vöröskereszt helyi szervezetének közös 
szervezésű teadélutánjai minden hó 
utolsó szerdáján 15 órától 18-60 év 
közötti személyeknek, akik egyedül érzik 
magukat, és szívesen ismerkednének 
vagy egy kis odafigyelésre vágynak. 
Kapcsolattartó: Veszprémi Tímea.
 

Gázoló Kalandklub
10 év feletti gyerekeknek szóló klubunk 
idei utolsó programja során, dec. 28-án, 
pénteken egy rövidebb kirándulás lesz a 
Budai-hegyekben, amit egy játék-délután 
követ (csocsó, darts, társasjátékok). 
Kapcsolattartó: Simon Gábor.
 
Elérhetőségeink:
tel.: 431 170, 20/561 5226, 20/561 5280
e-mail: gyermekjoleti@dorog.hu, 
csaladsegito@dorog.hu

A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
decemberi programjai

A szalagavatás szer- 
tartása hosszú múlt-
ra tekint vissza.
Ez a ceremónia is 
Selmecbányáról szár- 
mazik, mint megany-
nyi diákélettel kap-
csolatos szokás.
Ott még Valétálásnak 
nevezték.
A diákok  tanulmá-

nyuk utolsó félévén váltak jogosulttá, 
hogy viseljék a szalagot. Ugyan úgy mint 
mostanában, ők is egy ünnepség keretei 
közt kapták meg a szalagokat.
A rendezvény menete se különbözik 
olyan mértékben. Napjaink szalagavatója 
nagymértékben hasonlít a régi idők 
Valétatűzésére.
Régen szalagszenteléssel kezdődött 
a műsor, ami egy sötétülő teremben 
zajlott, és a diákok tűzték fel maguknak 
a szalagokat. Ezek általában tenyérnyi 
nagyságú, zöldes árnyalatú, selyemből 
készült szalagok voltak.
Kétféle valétaszalag létezett: az egyik 
rövid karszalag aranyrojtokkal, míg a 
másik monogrammal és évszámmal került 

a diákok vállára.
A valétamenetet általában a legidősebb 
diák nyitotta, aki egy hosszú botra 
kötözött tölgycsokrott vitt, a többiek 
pedig tölgylevelet helyeztek a kalapjuk 
karimájára.
A többi diák, kiknek volt még pár 
lehúzandó évük, fáklyás menetként 
kísérték a végzősöket. 
Ez a menet a városkapuig tartott, 
ahol jelképesen seggberúgták a 
végzősöket, tudatván velük, hogy 
semmi keresnivalójuk nincs többé az 
intézményben.
A diákok innen egyenesen a vigadóba 
vonultak, ahol grandiózus bál zárta az 
ünnepség végét.

Szalagavató Bál

A szalagavató bál nem csupán mézes 
mázas amerikai tini filmekben fontos 
alkalom, még ha kellőképp a bolondulás 
szintjéig túlozzák is a jelentőségét... ( 
Amerikában tényleg alap fogalom egy 
ember életében a Prom Night - azaz 
maga az este, a Prom dress, azaz a ruha, 
és a Prom date), de azért ha felfújják ha 

nem, alapvetően a lényeg a stílusos, érett 
tetszeni akarás. Mint minden évben, idén 
is megrendezésre kerül a Középiskolákban 
a Szalagavató Ünnepség, ennek 
megszervezése nagyon sok felkészülést 
és időt igényel. Néhány helyen még 
hagyománya van a Szalagavató Bálnak is, 
ami valaha az első Bál a társasági életbe 
való belépés előfeltétele volt, vagyis a 
felnőtté válás első lépcsőfokát jelentette 
a fiatalok számára. A szalagavató szerepe, 
szimbólumrendszere hasonló, mint az 
első Bálé: a felhőtlen diákévek elmúlását, 
a gyermekkortól való elszakadás kezdetét 
jelzi. A Bál az ünneplés egy különleges 
formája, hangulata; s tartalma nem olyan, 
mint egy egyszerű „Disco”. A Bálozás 
alkalom arra, hogy diák, szülő, tanár 
együtt ünnepeljen.
Az idei szalagavatók is megadták a 
tiszteletet, kellő hangulatot a végzős 
diákjainknak!

Szalagavató
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A két évtizedes közös munka 
folytatásaként Magyarország 
kormánya és a Magyar Suzuki 
Zrt. stratégiai együttműködési 
megállapodást írt alá. A megállapodás 
célja a meglévő üzleti kapcsolatok 
erősítése, a fenntartható, stabil 
működés elősegítése. A megállapodás 
megteremti a kereteket ahhoz, hogy a 
Magyar Suzuki Zrt. tovább bővíthesse 
magyarországi gyártó és fejlesztő 
tevékenységét, továbbá lehetővé 
teszi, hogy a vállalat megőrizze 
versenyképességét az európai piacon. 
 
A stratégiai megállapodás aláírásával a 
magyar kormány kifejezte szándékát, 
hogy a rendelkezésre álló eszközökkel 
stabil, kiszámítható működési környezetet 
teremt a Suzuki számára. A Magyar 
Suzuki Zrt. megerősítette, hogy hosszú 
távon jelen kíván lenni Magyarországon, 
és az itt gyártott modellekkel tervezi 
ellátni a hazai és az európai piacot. 

„Az európai autópiac jelenlegi 
helyzetében, igen nehéz körülmények 
között is képesek voltunk helytállni: 
fenntartottuk a termelést, sőt újabb 
modelleket vittünk piacra. A Magyar 
Suzuki különleges helyzetben van, 

hiszen a vállalat egyetlen európai 
gyártóbázisaként egész Európát mi 
látjuk el Suzuki gépjárművekkel – hívta 
fel a figyelmet Hisashi Takeuchi, a 
Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatója. – 
Versenyképességünk további növelése 
érdekében stabilitásra, támogató 
gazdasági környezetre van szükségünk 
hosszú távon is. 

Az adózás, a beruházásösztönzés, a 
képzett munkaerő, az infrastrukturális 
fejlesztések, a minőségi beszállítók 
kiterjedt hálózata mind része ennek az 
üzleti környezetnek, csakúgy, mint a 
megfelelő munkaerő-piaci szabályozás” 
– jelentette ki a vezérigazgató. 

A Magyar Suzuki Zrt. közvetlenül és – 
széles magyar beszállítói és kereskedői 

hálózatán keresztül – közvetetten számos 
álláshelyet teremtett Magyarországon, 
ezzel a hazai autóipar fontos szereplője, a 
magyar gazdaság egyik támasza. 

A vállalat azt reméli, hogy a most 
megkötött megállapodás égisze alatt 
a magyar exportból való részesedését, 
ami jelenleg is 2 százalék, tovább 
növelheti, illetve tovább bővítheti a 
Magyar Suzuki egyedülállóan kiterjedt 
hazai beszállítói körét, hozzájárulva 
az autóipari kis- és középvállalatok 
növekedéséhez. A vállalat egyetlen 
európai gyártóüzemeként a Magyar 
Suzuki látja el Suzuki gépkocsikkal 
Európát, sőt számos Európán kívüli 
területet is. A magyar kormánnyal 
kötött stratégiai megállapodás a Suzuki 
európai versenyképességét is javíthatja. 

A Magyar Suzuki reméli, hogy 
megállapodás szilárd alapot teremt a 
további fejlesztések és beruházások 
számára. A vállalat kifejezte, hogy folytatni 
kívánja beruházásait, amelyek alapítása 
óta már eddig is összesen 1,3 milliárd euró 
befektetést jelentettek Magyarországnak. 

Hosszú távú stratégiai megállapodást 
kötött a Suzuki és a magyar kormány

Mikor kell beadatni, és mennyibe kerül 
2012-ben az influenza elleni védőoltás? 
Mit kell tudni a háromkomponensű 
influenzaoltásról?

Ha már évek óta tervezi, hogy beoltatja 
magát influenzaszezon előtt, ám eddig 
mindig későn eszmélt, talán a 2012-ben 
jött el az Ön ideje. Ha pedig a megelőzés 
anyagi vonzatára, valamint arra is kíváncsi 
hogy,  pontosan milyen oltóanyagot kér-
het, most kiderül.

Háromkomponensű influenza 
elleni oltás

2012-ben úgynevezett háromkompo- 
nensű az influenza elleni oltás. A vak-
cina tartalmazza a már 2011-ben is 
alkalmazott H1N1 vírus egyik változatát, 
valamint két új vírustörzset - a Yamagatát 
és a H3N2-t - is. Az oltóanyagok vény-
kötelesek, a háziorvossal kell felíratni, a 
védettség az oltást követően két héttel 
alakul ki.

Mikor kell beadatni az 
influenza elleni oltást?

Az oltást így értelemszerűen még az 
influenzaszezon előtti hetekben érdemes 
beadatni. 

Idén a vérzékenyeket is oltják

A 2012-es év újdonsága az úgynevezett 
mikrotűs oltás. Ennek előnye, hogy 
egyrészt kevésbé fájdalmas - mivel nem 
az izomba, hanem bőr alá adják be -, 
másrészt ezzel a változattal a vérzékenyek 
is olthatók. Részükre az állam kétezer 
térítésmentes vakcinát biztosít.

Az influenza elleni oltás ára 
2012-ben

Az idei évben 1500 és 3400 forint 
közötti áron vásárolhatja meg az 
influenza elleni oltást. Bármilyen 
vakcinát is választ, biztosra veheti, hogy 
mindhárom vírustörzset tartalmazza. 

A különbség annyi közöttük, hogy míg 
egyes változatok a teljes, elölt vírust 
tartalmazzák, addig mások csak a 
kórokozó egy részét - hasított vírust.

Legtöbbet a már említett - vérzékenyek-
nek is jó - mikrotűs változatért kell 
fizetnie. Ez a vakcina nem tartalmaz 
tartósítószert sem.

1 300 000 ingyenes oltóanyag

Az influenza szempontjából rizikó-
csoportnak számítanak a várandós nők, 
a krónikus betegek, a félévesnél idősebb 
gyerekek, az idősek, illetve a nagyobb 
közösségben dolgozók. Számukra 
1 300 000 ingyenes oltóanyagot biz-
tosít az állam. Ezek a térítésmentes 
vakcinák október közepétől kérhetők a 
háziorvosnál. Csak összehasonlításként: 
a tavalyi év során összesen nem egészen 
900 ezer oltást adtak be Magyarországon 
- tehát vélhetően idén sem lesz kevés a 
díjmentes vakcinák száma.

Influenza elleni védőoltás 2012
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Az elmúlt tíz évben szép lassan Kelet-Közép 
-Európa éllovasaiból sereghajtók lettünk. A 2012 első 
negyedévi GDP adatok a 2005-ösnek felelnek meg, 
még eközben a szlovák és lengyel mutató több mint 
harminc százalékkal, a cseh adatok pedig több, mint húsz 
százalékkal haladják meg a hét évvel ezelőtti szintet.

Mielőtt még valami sors-beteljesítő, összeesküvés-elmélet 
gyártásba kezdenénk érdemes megnézni mi is történt 
valójában. Mert persze mindenki ellenünk van, egyre inkább 
alaptételnek számít, hiszen a brókerek Tokitól, New Yorkig 
csak azért kelnek fel nap, mint nap, hogy a magyaroknak 
semmiképp se legyen jó. A helyzet az, sajnos, hogy ebben mi 
is hibásak vagyunk!

Ha megnézzük a különböző országokat környezetünkben mi 
költöttük az egyik legtöbbet olyan közjóléti kiadásokra, amiket 
máshol hírből is nehezen ismertek. Ennek is köszönhettük, 
hogy a kilencvenes évek komor mindennapjai nem lettek 
annyira komorak, természetesen nálunk is milliók élték meg 
ezt mégis rosszként. A baj azonban ott kezdődik, hogy ezeket 
a forrásokat sikerült nem kellő hatékonysággal felhasználnunk. 
Még Szlovákiában az emberek 60 százaléka beszél angolul, 
nálunk ez harminc százalék alatt van. Még Budapesten egy 
kezdő diplomás 500 eurót– 140 ezer forint - keres, Prágában 
kétszer ennyi jövedelemhez jut egy hónapban.

A gazdaság lelassulása miatt megtorpant a magyar felzárkózás 
az európai uniós és euróövezeti átlaghoz: az egy főre jutó GDP 
vásárlóerőben kifejezve 1995-ben az euróövezet nem egészen 
50 százaléka volt nálunk, ez 2005 végére 60 százalék közelébe 
nőtt, azóta az 55-60 százalékos sávban mozog, miközben a cseh 
65 százalék közeléből 80 százalék fölé, a szlovák 45 százalék 
alól 70 százalék közelébe, míg a lengyel 35 százalékról 60 
százalékra nőtt – így 2011-ben már a magyarok életszínvonala 
volt legmesszebb a térségben az uniós átlagtól

Eközben azon csodálkozunk, hogy jövőkép, tisztes megélhetés 
híján, aki teheti, menekül az országból. Az elvándorlás minden 
statisztika szerint egyre gyorsul, ennek megállítására a kormány 
pedig nem tesz mást, mint fura reklám-filmekkel próbálja 
itthon tartani a fiatalokat. 

Az elvándorlás velejárójaként csökken a belföldi kereslet 
– a 2005-ös szint 90 százalékán vagyunk, még a lengyelek 
140 százalékon – nem csoda, hogy a magyar gazdaság és 
szolgáltató ipar nem tud magára találni. Persze termelni kell, 

halkan jeleznénk, hogy az ipari szektor a magyar GDP-22-23 
százalékát teszi ki, még a szolgáltatónak 70 százalék körüli az 
aránya. Hol dolgoznak többen? Melyik egységnyi növekedése 
jelent több munkahelyet? Miért nem változik mégse semmi?

Az ok egyszerű, a jelenlegi kormány ahol teheti gyengíti az 
üzleti környezet egyik legfontosabb elemét a bizalmat – lásd 
akkor és ott vetnek ki újabb adókat, ahol éppen eszükbe jut 
– miközben ennek a gazdasági növekedésre gyakorolt hatását 
egyik esetben sem vizsgálják. A beruházások meredeken esnek, 
ingatlant nem épít senki – a második világháború alatt több 
ház épült évente mint most – a lakosság fele a létminimum 
alatt él, hála az egykulcsos adórendszernek. Munkahelyek ezrei 
szűnnek meg hetente.

Megoldás persze lenne, ha sikerülne a politikának meg-
felelő, az ország lakosságának érdekeit szem előtt tartó 
gazdaságpolitikát csinálni. Ne felejtsük, nagy részben rajtunk és 
nem mások rosszakaratán máli, milyen lesz az ország gazdasági 
teljesítménye évek múlva, nem szabadságharc, hanem tudatos 
gazdaságpolitikára van szükség. 

GT

A kölcsöntörlesztés nem minősül 
fizetési műveletnek, de illetékköteles 
tranzakció lesz jövőre és a főszabály 
szerinti 0,2 százalékos illeték 
terheli, közölte az MTI kérdésére a 
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 
kedden. Ez azt jelenti, hogy a kölcsön 
után törlesztéskor részletekben, 
kamatokkal terhelve fizetjük meg az 
tranzakciós illetéknek hívott új adót.
Illetékköteles továbbá a díj és jutalék 
felszámítása, amelynek mértéke egy-

ségesen 0,2 százalék, és szintén nem 
minősül fizetési műveletnek. A tárca 
kifejti, hogy a jutalék- és díjbevétel 
fogalmát meghatározza a törvény, 
amely szerint illetékköteles az illeték 
megállapítási időszakban levont 
– a hitelintézetek és a pénzügyi 
vállalkozások éves beszámoló készítési 
és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló kormányrendelet 
szerinti – jutalék és díj összege.
A készpénzfelvételre, azaz a bankkártyás 

készpénzfelvételre is magasabb, 0,3 
százalékos illetékkulcsot vetnek ki. Az 
illetékkötelezettség ugyanakkor nem 
lehet 6000 forintnál több – hívja fel a 
figyelmet válaszában az NGM. Így 20 
millió forint felett érné meg készpénzt 
felvenni, itt maximális, 6000 forintos 
ugyanis a tranzakciós adó, efölött már 
lineárisan csökken a levonás mértéke.

MTI

Megadóztatják a havi törlesztőt is
3 milliós hitel fölött büntet az NGM

Elszúrt évtized után elszúrt évek jönnek
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Fiatalok, elitegyetemeken végeztek, több nyelven 
beszélnek, külföldi munkatapasztalatuk van. Még egyelőre 
itthon maradtak, de szinte megalázóan alacsony összeget 
visznek haza a hó végén. Félrerakni nem tudnak, saját 
családról, lakásról álmodni sem mernek. A hvg.hu hazai 
cégeknél és a közszférában dolgozó, nemzetközi mércével 
mérve is versenyképes pályakezdők helyzetét mutatja be.

"Havi 140 ezer nettó, aminek majdnem a fele elmegy a 
lakhatási költségekre, ami egy szobát jelent egy albérletben. 
Tízezer pedig a BKV-bérletre. Nem nagyon tudok félre tenni, 
az étkezésen spórolok, amennyit tudok." A fenti mondatok egy 
pályakezdő fiatal, a 25 éves Krisztina száját hagyták el nemrég, 
amikor a hvg.hu arról érdeklődött, hogy mennyit is keres ma 
egy, a munkaerőpiacra belépő magyar fiatal, és abból hogyan 
tud megélni. 

Míg az utóbbi hónapokban a sajtó rengeteget foglalkozott 
az új magyar exodusszal (a hvg.hu is az El lehet menni című 
cikksorozatában – a szerk.), addig az itthon maradó magyar 
fiatalok lehetőségeiről kevesebb szó esett. Az egyre nagyobb 
léptékű magyar kivándorlás motivációi ugyanakkor csak 
úgy értelmezhetőek igazán, ha az itthon maradó fiatalok, 
pályakezdők társadalmi és gazdasági helyzetét is közelebbről 
megismerjük.

Átlagos bér, de nem átlagos munkavállaló

Bruttó 240-260 ezer forint. Ennek a nettóját viszi ma haza 
havonta egy magyar diplomás pályakezdő fiatal, legalábbis a 
Hay Group tanácsadó 2012-es jövedelemszint-felmérése szerint 
(a fizetesek.hu egy másik kutatásra hivatkozva mindössze 
bruttó 209 ezer forintról ír, de itt más volt a vételezési minta). 
Az adatok szerint a fővárosi fiatalok jelentős előnnyel indulnak 
az országos szinthez képest, a kezdőbér esetükben 280 ezer 
forintra rúg, ez 180 ezer körüli nettót jelent, ha gyermektelen 
az illető. A szakmák szerinti felmérés szerint a rangsor legelején 
a mérnökök és az informatikai szakemberek állnak 300 ezer 
forintot is meghaladó kezdő fizetéssel, míg a legalacsonyabb 
belépő bérrel a marketingesek és az értékesítésben dolgozók 
számolhatnak.

Az adatok azonban torzítanak, mivel a tanácsadó cég 
felmérésében csak 450 hazai és nemzetközi nagyvállalat 
vett részt, a cégek derékhadát adó közepes, kis-, és 
mikrovállalkozások egyáltalán nem. Emellett azt is számításba 
kell vennünk, hogy egyes munkakörökben nem várják el több 
nyelv magas szintű ismeretét, hanem elég egy angol középfok 
is. A Krisztina által említett bér első ránézésre még nem is olyan 
ijesztő, hiszen az körülbelül a magyar átlagfizetésnek (bruttó 
220 ezer forint) felel meg, bár a budapesti pályakezdő átlagtól 
elmarad.

Csakhogy Krisztina nem egy átlagos magyar munkavállaló. 
Budapesti elitegyetemet végzett – legalábbis itthon ezt így 
definiálják –, három nyelven beszél, külföldi tanulmányi és 
bő féléves szakmai tapasztalattal is rendelkezett, mielőtt 
elkezdett teljes munkaidőben dolgozni. Munkahelye egy 
humán szolgáltatás területén tevékenykedő kkv, ahol a 
"távolabbi jövőben" van szakmai perspektíva. De addig 
nagyrészt adminisztrációs és asszisztensi feladatokat 
kénytelen ellátni, ami nagyon minimális szakmai kihívást jelent 

számára, állítása szerint ennél sokkal többet bírna. Krisztina 
úgy véli, hogy mind össztársadalmi szempontból, mind a 
munkahely szempontjából káros, hogy a kisvállalkozás nem 
képes egy tehetségmenedzsment programon keresztül az ő 
munkaerejébe invesztálni: betanítani szakmaibb feladatokra, 
amiket aztán egyedül is továbbvinne és a cég érdekében a 
képességei jobban hasznosulnának. Mert az még talán érhető, 
hogy az adott munkakörre nem fizet többet a cég, de az már 
kevésbé, hogy nem is akarnak vagy nem tudnak belőle többet 
kihozni.

A legnagyobb személyes probléma, hogy ebből a fizetésből 
képtelen önálló egzisztenciát építeni, a saját lábára állni. Már egy 
ágynemű megvásárlásán is erősen elgondolkodik, egy télikabát 
megvásárlását pedig legfeljebb a születésnapra, karácsonyra 
kapott pénzből tudja fedezni. "Ha bármilyen nagyobb kiadásom 
van, szülői segítséget kell kérnem. Nyaralni sem tudok miből 
elmenni" – emelte ki Krisztina, aki szerint érdemes odafigyelni 
arra, hogy a válság a vállalkozók nyereségén túl milyen hatással 
van az alkalmazottak jövedelem-színvonalára.

Nem egyedi eset

Krisztina példája egyáltalán nem egyedi. Judit – aki ugyancsak 
budapesti elitegyetemet végzett, 25 éves, szintén három 
nyelven beszél és ugyancsak rendelkezik külföldi tanulmányi 
tapasztalattal, volt legalább fél év szakmai gyakorlata is – 
nemrég kezdett el teljes munkaidőben dolgozni egy közepes 
méretű informatikai vállalkozásnál. Ő is havi 140 ezer nettó 
körül visz haza, ám ezt rendkívül érdekes módon kapja meg. 
Hivatalosan bruttó 150 ezer forintra van bejelentve Start-
kártyával – a munkáltató így jelentős járulékkedvezményben 
részesül a foglalkoztatott után –, emellé pedig még kap 
cafeteriát is, de azt szinte teljes egészében elviszi a BKV-bérlet.

Ha összeszámoljuk a nettó keresményt, akkor szinte 
megalázóan alacsony, 110 ezer forint körüli összeg jön ki Judit 
esetében. De itt jön a pluszcsavar, amivel "segít" a cég a vékony 
boríték gyarapításán. Nettó munkabére harminc százalékát is 
megkapja – de zsebbe, feketén. Mindezt egy olyan cégnél, mely 
nagy multinacionális vállalatok megrendeléseit is rendszeresen 
teljesíti.

Judit egyelőre még édesanyjával lakik, így megspórolja 
a lakhatási költségek egy részét, úgy gondolja, hogy az 
önállósodás elkezdéséhez elég lehet ez az összeg, félrerakni 
ugyanakkor egyáltalán nem tud ebből a pénzből.

Rekordokat döntöget a fiatalok 
munkanélkülisége

Míg mindenki a rendkívül rossz spanyol, és görög 
munkanélküliségi adatokat szokta böngészgetni a fiatalokra 
vonatkozóan, addig mintha kissé hátérbe szorulna, hogy 
hazánkban is komolyan növekszik a fiatalok munkanélkülisége. 
Ma Magyarországon majdnem minden harmadik 25 év alatti 
fiatalnak nincs munkája, és a helyzet egyre csak romlik. Hárs 
Ágnes, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet vezető 
kutatója a hvg.hu-nak korábban azt mondta, hogy az még nem 
lenne probléma, hogy magas ez a ráta, de az már súlyos gond, 
hogy ezek a fiatalok egyre hosszabb ideig vannak munka nélkül. 

Három nyelven beszélek, 140 ezret kapok
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Ha be tudnak lépni a munkaerőpiacra, akkor is csak határozott 
idejű szerződéssel alkalmazzák őket vagy szezonális munkákat 
tudnak végezni. Új álláshelyek nincsenek, a körülmények pedig 
romlanak. Ha rugalmas a munkaerőpiac struktúrája, akkor 
könnyebb elhelyezkedni, nálunk azonban ez nem működik. A 
pályakezdőket támogatni hivatott Start-kártyával is probléma 
van: ha lejár a munkaadó számára nyújtott támogatás, akkor 
elküldik a fiatal munkavállalót. Emellett eleve olyanokat vesznek 
fel, akiket a végzettségük miatt amúgy is alkalmaznának. Így 
nem adnak több embernek munkát, mint amennyi enélkül is 
találna, emelte ki Hárs. A fentiek szerint tehát azok a fiatalok, 
akiknek van egyáltalán munkája, még szerencsésnek érezhetik 
magukat, még ha abból a pénzből szinte csak a hónapról 
hónapra élést tudják is megvalósítani. A fiatalok és pályakezdők 
romló helyzetére egyébként a kormány is igyekszik reagálni 
a munkahelyvédelmi akcióterv rájuk vonatkozó fejezetével, 
emellett a Nemzetgazdasági Minisztérium is tervez egy másik 
programot.

A közszférából sem lehet meggazdagodni

A 26 éves Zsófi nemrég helyezkedett el a közszférában, egy 
háttérintézménynél. Korábban próbálkozott a privátszektorban, 
egy ideig egy kis kkv-nál dolgozott teljesen feketén, de most 
sikerült teljes állásban és bejelentve elhelyezkednie. Két nyelven 
beszél, az egyik nívós budapesti egyetemen végzett, külföldön 
nem csak a szinte már kötelezőnek számító "Erasmus-féléven" 
vett részt, hanem szakmai gyakorlaton is volt egy északi 
országban. Vagyis már egy kicsit a külföldi munkavállalásba is 
belekóstolt. Most bruttó 220 ezret kap, ez 140 nettónak felel 
meg, mivel ennyi idősen még neki sincs gyereke, amivel a 
családi adókedvezményt érvényesíteni tudná. Ennyi pénzből 
neki is csak szerény életvitelre telik. Társbérletben (ún. flatshare-
ben) lakik több barátjával, félrerakni mégsem tud.

Zsófi ugyanakkor úgy véli, hogy jelenlegi pozíciójában sokat 
tanulhat, és képbe kerülhet a szakterülete viszonyairól. 
Állítása szerint az állás teljesen biztosnak tűnik, vagyis nem 
kell félnie attól, hogy megszűnik a munkahelye. Ráadásul az a 
háttérintézmény, melyben dolgozik, "elüt" a többi kormányzati, 
közszférás munkahelytől, "kicsit progresszívebbnek számít a 
mostani környezetben". Ugyanakkor ebből kifolyólag tisztában 
van vele, hogy munkájának eredménye nemigen fog érdemben 
lecsapódni, főként "a fióknak dolgozik".

Magyar vs. európai pályakezdő fizetés

A magyar diplomás pályakezdők átlagbére euróban számolva 
nettó 550 euró környékére jön ki, a budapestieké pedig 640 
euróra. Érdemes összevetni, hogy európai összehasonlításban 
hol is tartanak a magyar átlagfizetések. Az egykor ugyancsak 
a szocialista blokkhoz tartozó Csehországban egy prágai fiatal 
havi 1000 eurót könnyedén megkereshet. Ausztriában ugyan 
hivatalosan nincs minimálbér, de 1000 eurónál kevesebbet nem 
visz haza senki. Belgiumban pedig 1500 euró a minimálbér – 
vagyis ekkora összeg alatt nem is lehet legálisan foglalkoztatni 
senkit. Diplomásokat meg pláne nem.

A kelet- és nyugat-európai árak eközben konvergáltak 
egymáshoz, vagyis kisimulni látszanak azok a hatalmas 
árkülönbségek, melyek pár éve még ezt a két régiót elválasztották 
egymástól. A magas magyar infláció következtében például itt 
rohamosabban zárkózunk fel, mint a többi közép-kelet-európai 
ország, a régióban ráadásul már a legmagasabb az árszínvonal 
– az átlagbérekhez viszonyítva.

A fentiek tükrében nem is csoda, ha a külföldi munkavállalás 
rendkívüli szívóerővel bír a fiatalok körében. A három nyelven 
beszélő Krisztina és Judit kevesebb mint havi 500 eurót visznek 
haza – ebből kell finanszírozniuk a majdnem nyugat-európai 
árú életüket. (A havi 500 euró mellesleg nem éri el a görög 
minimálbért, ami 586 euró).

És hogy miért az összehasonlítás? Ezek a fiatal pályakezdők 
azok, akik szellemi tőkéjüket gyorsan mobilizálni tudják, és egy 
jobb lehetőség esetén szinte azonnal országot tudnak váltani 
rövid időn belül, mivel nem köti még őket saját család. Arról 
ugyanis ilyen körülmények között fantáziálni sem érdemes. 
"Néha elgondolkozom azon, hogy a szüleim ennyi idősen 
már két gyermeket neveltek. Nyilván költséghatékonyabb 
nem egyedül élni, de az ismerősi, baráti kört elnézve nagyon 
nehezen tudná bárki is önállóan fedezni pályakezdőként két 
gyermek nevelését Magyarországon" – hangsúlyozta Krisztina. 

Should I stay or should I go?

A külföldi munkavállaláson Krisztina, Judit és Zsófi is 
gondolkodik. Krisztina kizárólag hozzá közel álló, szakmai 
pozícióban tudná magát elképzelni. Úgy gondolja, hogy nem 
tudna boldog lenni például londoni pincérként. A jó állásokhoz 
ugyanakkor szerinte külföldi kapcsolati háló is szükséges lenne. 
Zsófi egyelőre nem gondolkodik a külföldre távozásban, mivel 
jelenlegi állása a szakmai fejlődését jelentősen elősegíti. De 
mivel már dolgozott pár hónapig külföldön, így egyáltalán 
nem zárja ki, hogy ha jön egy jó lehetőség, akkor lecsap rá. 
Judit fejében is többször megfordult már a külföldre távozás, 
döntően a nagyobb lehetőségek miatt. És természetesen 
mindhármuknak a pénz jelenik meg talán a legmeghatározóbb 
elemként, hiszen abból, amit itthon keresnek, megtakarítani 
nem lehet.

Legyünk termelő ország?

Orbán Viktor miniszterelnök többször is hangoztatta, hogy 
az a fontos, hogy Magyarország újra termelő országgá 
váljon (a termelő multi kedvesebb is a kormányfőnek), 
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter szerint pedig 
az angolszász növekedési modell – vagyis amikor egyes 
emberek csak a számítógépek előtt ülnek, kattintgatnak, és 
úgy csinálnak pénzt – megbukott. A világ fejlett országaiban 
a 70-es évek óta ugyanakkor visszaszorulóban van a termelés, 
ami áthelyeződött döntően az ázsiai államokba. Ehelyett a 
szolgáltató- és a high-tech innovatív szektorok azok, amelyek 
a rendkívül magas hozzáadott érték miatt nagyobb jövedelmet 
és plusz gazdasági teljesítményt is tudnak biztosítani egy 
ország számára. Kétségtelenül fontos a termelés, de nem csak 
arra kellene koncentrálni – már csak az elérhető magasabb 
bérek és a fiatalok megtartása érdekében.

hvg
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A Fidesz primitív kommunikációja a '70-es évek Kádár-
rendszerét idézi: a politikát értőkkel, az értelmiségiekkel, 
az elittel szóba se állnak. Pedig hosszú távon nem lehet 
nélkülük kormányozni. 

„Bajnai Gyurcsánnyal együtt tette tönkre az országot" – így 
kommentálja a Fidesz Bajnai Gordon kritikáit, és ezt már 
plakátok is hirdetik; a miniszterelnökség a tervezetteken 
felül újabb 700 millió forintot szán kommunikációra, aminek 
magyarázatát annyival intézi el, hogy „új igények merültek fel"; 
az NGM úgy kommentálja Magyarország újabb leminősítését, 
hogy a hitelminősítőket nem lehet komolyan venni; Giró-
Szász András pedig kijelenti, hogy a kormány nem tiszteli „a 
magyar szuverenitást korlátozó" uniós kifogásokat. Mindez a 
kormányzati kommunikáció néhány napjának zanzája.

A Fidesz kommunikációja mostanra már a '70-es évek kádári 
politikai kommunikációját idézi: kizárólag az írni-olvasni alig 
tudó közéleti analfabétáknak.

Elsősorban az értelmiséghez beszéltek

A nyolcvanas évektől 2010-ig a magyar kormányok és 
hatalmon lévő politikusok nyilatkozataikkal, üzeneteikkel, 
magyarázataikkal mintha mindig az átlagpolgárnál 
műveltebb, tájékozottabb csoportokat célozták volna. A 
politikai kommunikáció nagyrészt értelmiségi beszéd volt. 
A rendszerváltozás után a parlamentben a napi politikai 
csörtéken túl gyakran komoly történelmi, ideológiai, kulturális 
viták zajlottak. Kicsit az is jelentette a problémát, hogy ezek az 
eszmefuttatások az átlagember számára néha nehezen voltak 
követhetőek.

Később a szocialisták vezettek be valamiféle kétszintű 
kommunikációt. Egyrészt megmaradtak az értelmiségnek, 
sőt kimondottan az elitnek szóló, adatokkal, elemzésekkel 
színesített és nemzetközi vonatkozásokat is hangsúlyozó 
eszmefuttatások. Másrészt pedig megjelentek a kisembereket 

megszólító, a kormány intézkedéseit néhány szóval magyarázó 
szlogenek.

Csak a kisember

A világ 2010 óta itt is nagyot fordult. A kezdeti kísérletek 
után mostanra az Orbán-kormány szinte semmilyen üzenetet 
nem próbál megfogalmazni, mely megütné a diplomás vagy 
egy kicsit is olvasott ember szintjét. A politikát értőkkel, az 
értelmiségiekkel, neadjisten az elittel szóba se áll a kormány, 
kizárólag a kisemberrel kommunikálnak. Pontosabban: az 
általuk elképzelt kisemberrel, akit szlogenjeik és érveik alapján 
szerintük leginkább az jellemez, hogy mindent elhisz, amit 
három szavas mondatokban mond a kormány, ha a végére 
felkiáltójelet tesznek.

Nem magyarázzák, hogy miért nincs IMF-megállapodás, 
csak azt mondják, hogy „nem leszünk gyarmat" „el akarták 
venni a nyugdíjakat: mi nem engedtük", és „több tiszteletet 
Magyarországnak". Nem magyarázzák, hogy miért 
minősítették le az országot, hanem kijelentik: „eljött az ideje, 
hogy a spekulánsok egyik lobbiintézménye, a Standard & 
Poor's önmagát minősítse le." Nem magyarázzák ez Európai 
Bíróság ítéletét, mely jogellenesnek mondta ki a bírák 
kényszernyugdíjazását, helyette azt állítják, a „kormány már 
megoldotta a kérdést" és „az EU – már megint – elkésett."

Nincsenek tehát valódi magyarázatok, csak vezényszavak, 
melyek legtöbbször ráadásul nem is fedik a valóságot. De 
utóbbi sokaknak pontosan azért nem tűnik fel máig, mert 
analizálható érvek sincsenek és a kormány nem vitázik, nem 
ütközteti senkivel a véleményét nyilvánosan. Ez pedig tényleg 
nem is a '80-as, hanem a '70-es évek Kádár-rendszerének világa. 
Amikor nem volt semmilyen vita, hanem mindent azon a szinten 
magyaráztak el, hogy a kapitalista országok kapzsisága miatt 
van olajválság, és ezért kell emelni a tojás árát Magyarországon.

Akinek a véleményére saját felesége sem ad

A Véleményvezérnek meggyőződése, hogy a Fidesz hatalmasat 
téved, amikor azt hiszi, hogy hosszú távon lehet egy országot 
annak értelmisége és elitje nélkül kormányozni. A kormánypárt 
stratégái azzal nem számolnak, hogy egy tájékozottabb, 
olvasottabb, tanultabb embernek bár valóban ugyanúgy csak 
egyetlen szavazata van, azonban az ő hatása saját környezetére 
sokkal nagyobb, mint egy közéleti analfabétáé. Van, akinek a 
véleményére több tucat ember ad, és van, akiére még a saját 
felesége sem – a Fidesz által bevezetett, színvonalában a 
végtelenségig lezüllesztett kommunikácó azonban pont az 
előbbiekről mondott le.

http://velemenyvezer.blog.hu

A Fidesz kizárólag a politikai analfabétákra 
épít
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Képzeljük csak el, hogy mi lenne, ha a tavasszal 
megrendezendő magyar-román világbajnoki selejtezőn az 
MLSZ döntené el, hogy kik legyenek a bírók, hogy mekkora 
legyen a pálya mérete, hogy mekkora legyen a kapu, 
hogy hány csere lehet, hogy hány percig melegíthetnek 
a meccs előtt a vendégjátékosok, valamint csak azok a 
magyar és román szurkolók mehetnek ki a meccsre, akik 
előtte egy hónappal az MLSZ székházában munkaidőben 
személyesen regisztrálták magukat Csányi Sándornál ...

A kérdés: vajon ezt labdarúgómeccsnek lehet tekinteni? 
Minden bizonnyal igen, hiszen 11-11 játékos a focilabdával 
gólra játszaná a mérkőzést, de nem lennék meglepve, ha a 
meccs után lángolna az MLSZ székház.
Valahogy így vagyunk ezzel az új választójogi törvénnyel 
is ... vajon mi a megfelelő reakció, ha a másfél év múlva 
megtartandó választás egyik résztvevője diktálja az összes 
szabályt, ők nevezik ki a Országos Nemzeti Választási Bizottság 
tagjait? Kilenc évre, 2022-ig, természetesen.
Vegyünk részt a kutyakomédiában, mert azzal biztatnak minket, 
hogy így is megverhető a Fidesz?

Vagy szarjunk bele az egészbe? 

Vagy "csakazértis" menjünk el szavazni, tudva, hogy az összes 
sunyi változtatás azért született meg, hogy minket távol 
tartson a szavazástól? (Kivéve persze a kormánypárti szavazók 
vagyunk.)
A véleményem szerint a Fidesz nem azért tette meg a 
választások után az legnagyobb prioritású feladatnak az új 
alkotmány elkészítését, mert nem bírta tovább nézni, ahogy a 
10 millió derék magyar ember "szenved" a "sztálini alkotmány" 
alatt, hanem mert az új alaptörvény kötelezi a Fideszt arra, 
hogy a sarkalatos törvények megalkotásával mindent 
megváltoztathasson. És amikor megkérdezik, hogy miért is kell 
újraírni mindent, 265 kéz mutat egyszerre az Alaptörvényre, 
hogy "minket kötelez erre az alaptörvény". Na igen, amit ti 
írtatok ...
"(1) Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános 
és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, 
a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, 
sarkalatos törvényben meghatározott módon választják." - írja 
az Alaptörvény
Tegnap megszavazták az új választójogi törvényt. Azt ígérték, 
hogy előzetes normakontrollt kérnek, hazudtak, nem kérnek.
Sőt, belegyömöszölték az alkotmányba a regisztrációt. Most 
már a szemünket a Sándor-palotára szegezzük, vajon Áder 
János mennyire lett tökös az elmúlt fél év alatt, mit fog tenni a 
törvénnyel? Ha elküldi az Alkotmánybíróságra, akkor mennyire 
lesz tökös az AB? És mit fog mindehhez szólni az EU? Mert egy 
dolog mondjuk 250 bírát kirúgni törvénymódosítással, de egy 
másik dolog könyékig belenyúlni a választási rendszerbe.
És a 2014-es választás mellett ennek egyéb tétje is van: 
mit fog tenni az EU, ha ez egyik tagállamban egy "kicsikét" 
megbütykölik a a rendszert, nem egészen korrekt módon?
Hogy maga  Fidesz-KDNP is tudja, hogy a saját maga által 
kavart szart neki kell befalatozni, azt jól mutatja, hogy a hosszú 
hónapok alatt egyetlen egy épkézláb érvet sem tudtak felhozni 
a regisztráció bevezetése mellett, ami olyan epik eseményeket 
is tartalmazott, mint a máris legendává vált Kósa-Karácsony 
vita. És talán az sem véletlen, hogy éppen tegnap érezte úgy 

egy kretén, hogy egy nagyot kell zsidóznia a Parlamentben, 
és lám-lám, mindenki ezzel foglakozik, nem a megszavazott 
törvényekkel. Klasszik elterelés.

A kommunikációban máskor könyörtelen 
Habony-csapat a következő 3 gyengécske érvet 
volt képes a bábjaik szájába adni:

1. "Arányosabb, a választójog egyenlőségét biztosító rendszer 
alakul ki a javaslattal." Sőt, nőni fog a részvétel a regisztráció 
miatt.

2. Az Amerikai Egyesült államokban is regisztráció van.
3. Nem lehet különbség választó és választó között, márpedig 

a külhoni magyarok csak regisztráció útján kerülhetnek be a 
választói névjegyzékbe.

Nézzük akkor sorban:

1. El sem tudom képzelni, hogyan lehet "arányosabb" és 
"egyenlőbb" annál, hogy az állam belerakja az összes 
választópolgárát a választói névjegyzékbe, és megkér 
mindenkit, hogy aki esetleg kimaradt, az legyen olyan kedves 
és jelezze ezt. Nyilván jó móka a jegyzőnél feliratkozni, 
például a dolgozó embereknek hatalmas kedvük és még 
több szabadidejük van elfáradni a Polgármesteri Hivatalba 
a jegyzőhöz - munkaidőben. Azt ugye ki sem kell fejtenem, 
hogy 106 választókerület van és 3200 önkormányzat, de van 
olyan választókerület (Budapesten, megyeszékhelyeken), 
ahol egy választókerülethez 1 jegyző tartozik. Kíváncsian és 
érdeklődve várom, hogy a közel 70 000 zugló választópolgár 
megindul az zuglói Polgármesteri Hivatalba regisztrálni. 
A jegyzőnek pedig ugye alig van munkája, alig várja már, 
hogy beregisztráljon pár tízezer választót... A részvétel 
pedig a közvéleménykutató cégek szerint csökkenni 
fog, már csak az a kérdés, hogy mennyivel. Az aktuális 
felmérések szerint legalább 10 százalékkal. Ez nyilván erősíti 
a magyar demokráciát, és erős felhatalmazást ad majd az új 
kormánynak.

2. Az USA-ban nincs központi nyilvántartás, nincs központi 
választói névjegyzék, ilyen nálunk van. Ezt a részt persze 
sosem fejtik ki.

3. Nos, tényleg nem lesz különbség választó és választó között, 
ismét egy bombaerős érv:

Magyar 
választópolgár

Külhoni 
választópolgár

Regisztráció: Személyesen vagy  
Ügyfélkapun

Levélben

Szavazás: Személyesen a 
választókörben

Levélben, vagy a 
külképviseleten, 
vagy 
Magyarországon 
bármely egyéni 
választókerületi 
választási 
irodában

Szavazatok 
száma:

Kettő (egyéni és 
pártlista)

Egy (csak pártlista)

http://vastagbor.blog.hu

Éljen az általános és egyenlő választójog!
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Valamelyest lesarkítva a legendássá lett Winston 
Churchill gondolatait: messze nem a demokrácia a 
leghatékonyabb rendszer a világon, de jobbat még 
találtak ki. A huszonegyedik század Magyarországán és 
szűkebb környezetünkben is érdemes áttekinteni azokat 
a fogalmakat, eszméket - de legfőképp: - intézményeket, 
amelyek szavatolják egy-egy ország, közösség 
demokratikus működését. Mai bejegyzésünk rendhagyó 
lesz, amennyiben ma egy olyan fogalmat járunk körbe, 
amely épp a fenti dolgok ellen hat. Az eddigi ábécé-
rendben haladva a következő ilyen fogalom a rasszizmus. 
Felhívom a figyelmet, hogy a cikkek továbbra is nyíltan 
demokrácia- és kapitalizmuspártiak lesznek!

Mai cikkünkben a rasszizmussal foglalkozunk. Azt hihetnénk, 
hogy a 20. század szörnyűségei után, amikor is soha nem látott és 
szervezett méreteket öltött embertársaink megkülönböztetése 
és megsemmisítése, tanult belőle az emberiség, és főleg az 
ország, és ilyen dolgok többet nem fordulhatnak elő.

Erre aztán 2012. november 26-án az egyik magyarországi 
parlamenti párt alelnöke arról értekezik az Országgyűlés falai 
között, hogy szükséges lenne az ország állampolgárainak 
egy részét, zsidó állampolgársággal rendelkezőket, összeírni. 
Szigorúan, persze, állambiztonsági szempontból. Az a baj a 
listákkal, hogy a tapasztalatok szerint, amikor készültek, az 
csak valaminek a kezdetét jelentette, amelyet általában olyan 
cselekménysorozatok követtek, amik jelentős hátránnyal jártak 
az adott csoportra nézve, legyen szó zsidókról, kulákokról, 
magyarokról, németekről vagy bármilyen más kasztról.

A listázással általában egy olyan kollektív bűnösség képe 
rajzolódik ki, hogy azok, akik rákerülnek valamilyen szempont 
alapján, általában valamilyen népcsoporthoz, vagy vallási 
felekezethez való tartozás alapján, kollektívan vannak 
megvádolva vélt cselekmények elkövetésével, a többségi 
társadalom ellen elkövetettet, vagy elkövetni szándékozott 
bűnökkel. 

A harmincas években a társadalom tétlenül nézte, hogyan írják 
össze zsidó honfitársainkat. A végét a történetnek mindenki 
pontosan tudja. Ugyan így voltak listák a kulákokról, előtte 
pedig B lista a nem megbízható elvtársakról. Mindegyik esetben 
jelentős hátrány érte a listán lévőket, gyakran az életüket is 
elvéve. Ezek után különösen furcsa, hogy a történelmet oly 
nagyra értékelő párt alelnöke arról értekezik, hogy össze 
kellene írni embereket. Teszi ezt úgy, hogy közben az ülést 
levezető elnök sem szól rá. Nem kellene visszanyúlni azokhoz 
az időkhöz, amikor listákra kerülnek az emberek, és higgyük el, 
nem a jó szándék jeleként.

Természetesen nem csak magyar szokás listák írogatása, 
számos példa létezik erre szerte a világban, azzal a közös 
vonással, hogy listákra kerülteket jelentős hátrány érte ezt 
követően, legrosszabb estben az életükkel fizettek azért, amiért 
gyakran nem is tehettek. Mert, hogyan is tehetne arról bárki is, 
hogy milyen nemzetiségűnek és hova születik? Nem ettől lesz 
„veszélyes” az adott társadalomra. A társadalomra éppen az 
ilyen listázó gondolatok lesznek veszélyesek, tekintve, hogy 

durván sértik az együttélés szabályait, szaggatják a társadalom 
szövetét.

A magyar társdalomnak sok minden hiányzik – munkahely, 
biztonság, perspektíva – de, egymás összeírogatása biztosan 
nem. Az is az ilyen listák sajátossága, hogy az első után 
könnyen megszületik a második. Előbb a zsidók, aztán netán 
a melegek, majd a romák, és a kékszeműek, utána pedig a 
szemüvegesek következhetnek. Szempontot mindig lehet 
találni, ellenségképet mindig lehet képezni. A másikat 
pedig sokszor könnyebb hibáztatni a saját bajunkért, mint 
magunknak önvizsgálatot tartanunk, hogy hol ronthattuk el, 
mit kellett volna másképp csinálnunk. 

Épp ezért óvva intenénk bárkit is vallási, faji, szexuális 
indíttatásból listát kezdjen írni honfitársaink egy csoportjáról. 
Az ilyen jellegű megkülönböztetés nem csak emberi jogi 
tilalom alá esik, hanem az erkölcs és a józanész is azt diktálja, 
hogy ne lépjünk kétszer ugyan abba a folyóba. 

GT

Demokratikus ABC
Rasszizmus
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Brutálisan pörög egy magyarra fordított cikk a 
Facebookon. A szöveget állítólag egy amerikai újságíró 
írta, és Magyarországról szól. A továbbosztókat az sem 
zavarja, hogy az abban megfogalmazottak jelentős része 
egyáltalán nem vagy más nemzeteknél nem jobban 
jellemzi a magyarokat. Sokkal jobban illik néhány délszláv 
államra, amelyek lakói szintén szorgalmasan terjesztik 
magukról.

Balkán, kosárlabda, röplabda, külföldi valuta, családi 
védőszent, anarchia – néhány kulcsszó, amiből kiderülhetne, 
hogy aki a szöveget írta, nem Magyarországról beszélt, vagy 
ha igen, nem érdemes komolyan venni. Egyesekben azonban 
e hiányosságok a kételkedés helyett inkább dühöt szülnek, és 
azonnal visszatámadnak: Miért ír olyan Magyarországról, aki 
azt sem tudja, hol található ez az ország? – méltatlankodnak.

De lássuk előbb a szöveget:

“EGY AMERIKAI ÚJSÁGÍRÓ CIKKE MAGYARORSZÁGRÓL!!!!

Van a Balkánon egy állam, amely önmagával határos. 
Ahol a legszebb nők élnek, mégis csökken a népesség. 
Ahol a munkanélküliek dolgoznak a legtöbbet, ahol a 
legtermékenyebb földön éhező emberek élnek. Ahol a vonatok 
menetrend szerint késnek. Ahol mindenki focizik, mégis 
vízilabdában, kosárlabdában, kézilabdában és röplabdában 
jeleskednek. Ahol mindenki siet a munkába, de senki sem 
érkezik be időre. Ahol a nyolcórás munkaidő tizenkét órás. Ahol 
az egészségügyi ellátás ingyenes, de a gyógykezelés drága. 
Ahol az újságírók szabadon írhatnak bármit, amit parancsba 
kapnak. Ahol a világválság állampolgárságot kapott. Ahol 
a közbeszerzések titkosak, az államtitkok nyilvánosak. Ahol 
a háborúk sosem érnek véget. Ahol a történelem naponta 
megismétlődik. Ahol a leggazdagabbak azok, akik egy napot 
sem dolgoztak. Ahol a külföldi valuta felváltotta a hazait. Ahol az 
emberek megünneplik a családi védszent napját, de káromolják 
Istent. Ahol az okosakat, értetlenségből, bolondnak nézik, a 
bolondokat meg tehetségesnek. Ahol az írástudatlanok írják 
a történelmet. Ahol a törvények törvénytelenek, az anarchia 
pedig normális állapot. Ahol a hatalom megveti a polgárokat, 
mint nem kívánatos tanúkat. Ahol a jövőből élnek, mert a 
jelenhez nincs joguk. Ahol mindenki mindenkire mosolyog, de 
senki senkinek nem jóakarója. Ahol a bírósági eljárások tovább 
tartanak, mint egy élet. Ahol az árvíz a talajöntözés egyetlen 
módja. Ahol megidézik a diktátort, a demokráciát pedig a 
hülyék adójának tekintik. Ahol úgy gondolják, az ország annál 
jobban fejlődik, minél jobban visszafejlődik. Ahol nem vagy 
normális, ha nem bolondultál meg. Ahol csak azért élsz, hogy 
meghalj. Ahol az idő végtelen, és a butaság múlhatatlan…”

A teljesség igénye nélkül íme néhány dolog, ami a leírtak közül 
nem jellemzi Magyarországot:

• Balkánon található,
• a munkanélküliek dolgoznak a legtöbbet,
• tizenkét órás munkaidőben dolgoznak az emberek,
• röplabdában és kosárlabdában erősek,
• újságírók parancsba kapják cikkeiket: van ugyan egy 

uniószerte bírált médiatörvényünk, de alapvetően és 
szerencsére attól még messze vagyunk, hogy parancsszülte 
médiáról beszéljünk,

• a külföldi valuta felváltotta a hazait: ugyan sokan adósodtak 

el euróban és svájci frankban, de azért ezt felváltásnak 
nevezni túlzás. Akkor már inkább Montenegró, ahol az euró a 
hivatalos fizetőeszköz,

• családi védőszent: szerbekre jellemző vallási ünnep,
• az anarchia mint normális állapot. 

Stimmel, de másra is ráhúzható:

• önmagával határos: a határon túli magyarok miatt 
Magyarországra is értelmezhető, de akár Szerbiára is, ahol 
a délszláv háború végeztével több millió szerb maradt a 
határokon kívül,

• legszebb nők: ezt kivétel nélkül minden ország állítja 
magáról, személyes tapasztalat alapján én a környékbeliek 
közül a magyar és a horvát lányoknak adnám meg a díjat,

• a vonatok késnek, ingyenes egészségügyi ellátás, 
drága gyógykezelés, csökken a népesség, a világválság 
állampolgárságot kapott, stb: igen, de vajon hol nem a 
régióban?

Túl azon, hogy – politikai beállítottságtól függően – lehetne 
találni stimmelő dolgokat, a fent leírtak Magyarországnál 
jobban illenek szinte bármelyik délszláv országra. Hogy 
melyikre a leginkább, az hamarosan kiderül, de előbb lássuk 
az egyes verziókat megtalálásuk sorrendjében. Merthogy igen, 
szinte valamennyi délszláv nemzet ismeri az “amerikai újságíró” 
cikkét, ami őket mutatja be.

A szöveg horvát nyelvre optimalizált verziójának fordítója kicsit 
okosabb volt: ő kiszedte a horvátokra nem jellemző vallási 
szokást, a családi védőszent ünnepét. A röplabda mint erős 
sportág viszont benne maradt, pedig ez rájuk se nagyon illik (a 
kosárlabda a magyaroknál kicsit jobban).

Létezik a levélnek egy bosnyák verziója is 2012 májusából, 
angol nyelven, ahol a szöveg végén az országot is megnevezik 
– Bosznia és Hercegovinát. Ebben a verzióban is dolgoztak 
egy kicsit a vallásos utaláson: itt mecsetekről és ortodox 
rituálékról van szó, ami nagyjából jellemzi is az ország vallási 
felosztottságát (a katolikus horvátok persze kimaradtak). Az 
árulkodó sikersportágakat itt kihúzták, maradt a semleges 
“other sports“.

A bejegyzés alatti hozzászólások szerint a cikket a New York 
Times egy újságírója írta a szerbekről, egy januári véleménycikk 
szerint pedig “valaki Chicagóban”. Nekem egyelőre sehol nem 
sikerült megtalálnom. Keresem tovább, de természetesen 
rögtön szóljon az, aki többet tudna róla.

marinov

Egy amerikai újságíró cikke Magyarországról?
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A Mikulás vagy Télapó név hallatán mindenkinek egy piros 
ruhás, ősz szakállú, kövérkés, jóságos apóka jut az eszébe. 
Ő az, akit boldog tekintetű gyerekek várnak áhítattal, 
rajongással, tele izgalommal. Szeretet, ugyanakkor némi 
félelem olvasható ki a pici gyerekek szeméből, amikor 
meglátják ezt a tekintélyt sugárzó, mégis csupa szív 
embert, aki számukra nem más, mint egy csoda, egy igazi 
legenda. 

A Mikulás, akit Szent Miklósként is ismerünk, egy kis-ázsiai, 
Patara nevű városkában született Krisztus után 245-ben, 
gazdag család gyermekeként. A csodák már akkor végig 
kísérték az életét, bár erről sokan nem tudnak. Alig kezdte el az 
iskolát, amikor hatalmas járvány pusztított arrafelé, s az árván 
maradt kisfiú a busás örökséggel Patara városába költözött 
nagybátyjához, egy ottani érsekhez, a város kolostorába. Az 
itt töltött évek alatt megszerette a papi hivatást, és életét az 
embereknek, a gyerekek tanításának szentelte. Segítőkészsége 
és emberszeretete tette híressé messze földön. Egy 
Jeruzsálembe tartó zarándokút alkalmával betért imádkozni 
Anatólia fővárosába, Myra városába, ahol különös körülmények 
között püspökké szentelték, mely tisztséget 52 éven át viselte. 
Vagyonát az emberek és a gyerekek megsegítésére fordította.
Amikor éhínség tört ki, a teljes egyházi vagyont a szegények 
étkeztetésére fordította, amiért az egyház engedetlenségért 
egy időre ki is tagadta. 
Az estéket azzal töltötte, hogy órákon át a város kis utcáin 
sétálgatott, és beszélgetett az emberekkel. Így figyelt fel egy 
elszegényedett nemes emberre, akinek már élelemre sem 
futotta. Három lánya közül egyiküknek, hogy megmentse 
a családot, el kellett volna adnia magát rabszolgának. Erről 
folyt a vita köztük, amikor Szent Miklós az ablakuk alá érve 
meghallotta beszélgetésüket, visszasietett a templomba, 
majd egy marék aranyat kötött egy kendőbe, és bedobta az 
ablakukon. A lányok azt hitték, csoda történt. Majd egy év 
múlva ezt újra megismételte, de ezúttal a lányok a léptek zajára 
kisiettek, és annyit sikerült észrevenniük, hogy egy piros ruhás 
alak távolodik sietve a hóesésben. A harmadik éven nagyon 
hideg volt az idő, az ablak tehát zárva volt. Nem tudott más 
megoldást, felmászott a sziklaoldalba épített ház tetejére, és a 
kéményen dobta be a keszkenőbe kötött aranyat. A kisebbik 
lány éppen akkor tette a harisnyáját oda száradni, és az arany 
pontosan a harisnyába esett. Jó ideig valamiféle csodának 
vélték az évenként megismétlődő eseményt, de a harmadik 
éven a marék arany között volt egy olyan egyedi érme, amit egy 
kereskedő ajándékozott Miklós püspöknek, tehát másé nem 
lehetett. Ettől kezdve mindenki tudta, ki a titokzatos segítő.
Valamint minden évben, a hideg idő beálltával, december 
5-én, névnapja előestéjén édességgel ajándékozta meg a 
gyerekeket, amiért a nép Noel Baba néven kezdte emlegetni, 
ami annyit tesz, Ajándékozó Apa.
Innen ered a szokás, hogy december 5-e estéjén ajándék 
reményében csizmát, zoknit teszünk az ablakba vagy a kandalló 
felé. 
S amivel még az évek során kiegészült a legenda, a Mikulás 
soha nem egyedül jár. Rénszarvasok húzta szánon közlekedik, 
és segítői a Krampuszok. Rájuk azért van szüksége, mert ők 
hozzák a virgácsot a rossz gyerekeknek. A Krampuszok kicsi, 
ördög formájú emberkék, vörös vagy fekete színben, fejükön 
kicsi szarvakkal. 

Szent Miklós hosszú, békés öregkort élt meg. A legenda szerint 
lelkét az angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta 
forrás is eredt.

A Mikulást más-más országban másképp nevezik. Íme néhány 
elnevezés érdekességként:

Amerikában és Kanadában: Santa Claus
Angliában: Father Christmas
Brazíliában és Peruban: Papa Noel
Dániában: Sinter Klaas
Finnországban: Joulu Pukki
Franciaországban: Pere Noel
Hollandiában: Kerstman
Japánban: Jizo
Kínában: Shengdan Laoren
Magyarországon: Mikulás, Télapó
Marokkóban: Black Peter
Németországban: Christindl
Norvégiában: Julenissen
Olaszországban: Befana vagy Babbo Natale
Oroszországban: Gyed Moroz
Spanyolországban: Papa Noel
Svédországban: Jultomten

SGE

December 6.
A Mikulás ünnep eredete
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Az ajándékozás itthon a 19. században honosodott meg: 
először a városokban lepték meg a gyerekeket, majd a 
vidéki értelmiségiek, később pedig a parasztság is átvette 
a szokást. Hagyományosan édességek, gyümölcsök 
esetleg virgácsok kerülnek a csizmákba. A Mikulás öltözete 
a tengeren túli reklámok hatására megváltozott: az eredeti 
piros köpenyt rövid piros kabátka váltotta fel, amelyhez 
fekete öv is tartozik.

Számos egyéb szokás is kötődik Miklós napjához: a Dunántúlon 
például még a közelmúltban is jártak az úgynevezett láncos 
Miklósok. Derekukon láncot viseltek, azt csörgetve próbálták 
elűzni a rövidülő nappalok miatt érzett félelmet. Vannak 
dokumentumok arról, hogy ezt a szokást a 18. században 
betiltották a Vas megyei Csepreg városában, mert a nők és a 
gyermekek megijedtek a zajtól.
A Csallóközben és Mátyusföldön a  Miklós napi tréfás 
gyóntatás hagyománya élt sokáig: püspöknek, kántornak, 
harangozónak öltözött fiúk mentek a fonóba arról faggatni a 
lányokat, hogy van-e szeretőjük. Akik nem válaszoltak, azokat 
az udvarra vitték, és megcsipkedték őket.

A nagykarácsonyi Mikulásház

1995-ben nyitotta meg kapuit, 
s attól kezdve töretlen népsze- 
rűségnek örvend. A Magyar 
Posta "Tervezz karácsonyi 
bélyeget" címmel pályázatot 
hirdetett 1994-ben. A nyerte-
sek jutalma többek között egy 
nagykarácsonyi táborozás volt 

a következő esztendőben. 
A tábor során vetődött fel az ötlet, hogy lakjon a magyar 
Mikulás Nagykarácsonyban. 
Ugyanabban az évben a gondolat valóra vált. A nagykarácsonyi 
önkormányzat és a Magyar Mikulás Alapítvány szervezésében, 
egy bérelt intézményben megnyitotta kapuit a Mikulásház. 
Már az első évben több ezer látogatót vonzott a Ház. Ebben 
az évben lett a község a Mikulás-levelezés központja. A címzés 
nagyonegyszerű: Mikulás, 2425 Nagykarácsony. 
Többszöri költözés után, 1997-ben kapott állandó helyet a 
Mikulás. A Ház és udvara folyamatosan fejlődött. Ma már 

Játékszobában szórakozhatnak a gyerekek a Mikulással való 
találkozás előtt. 
Az udvaron megtalálható a Csillagjáró Szán, míg a szánhúzó 
szarvasok a kertben tekinthetők meg. 
Emellett Ajándékládika, Fal és a Jóság Kútja nyújt szórakozást a 
látogatók számára. 

Mikulás Gyár

A Mikulás Gyárba évről-évre 
egyre többen jelentkeznek 
önkéntesnek. Vannak, akik 
visszajárnak, és vannak, akik 
emiatt jönnek Magyarországra. 
Ausztráliából, Kínából, USA-
ból és Európa több országából 

is érkeznek segíteni, csomagolni. Nagy szolgálatot tesznek a 
Mikulás Gyárnak, s ezáltal az adományozottaknak.
A Mikulás Gyár célja már nyolcadik éve ugyanaz: a 
mélyszegénységben nagycsaládosok, így rengeteg gyermek 
segítése. A Mikulás Gyár hitvallása a humanizmus természetéből 
fakadó szolidaritás, tekintet nélkül arra, hogy ki és miért éhezik 
hazánkban. Nem ismer különbséget gyermek és gyermek 
között, így a mindenkori pártoktól, politikától és mindenfajta 
diszkriminációtól független.
A Mikulás Gyár tartós élelmiszert (tészta, konzerv, olaj, cukor, 
só, liszt stb.), tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű 
ruhát, takarót, játékot, könyvet gyűjt országszerte.
Az önkéntesek az adományokat fajtájuk szerint szelektálják, 
majd ezeket a dobozokat a Magyar Posta juttatja el a Magyar 
Vöröskereszt adott megyei központjába.
A Vöröskereszt ezen dobozok tartalmát - már - csomagokként a 
legrászorulóbbakhoz juttatja el.
Idén a Mikulásgyár december 6. és 21. között várja az 
adományokat.
A WestEnd City Center, amely az egyetlen bevásárlóközpont 
a gyűjtőpontok között Budapesten, ahol december 23-án 18 
óráig veszi át adományokat.
Budapest: 56-osok tere, Vörösmarty téri Karácsonyi Vásár 
és WestEnd City Center.
Vidék: Alba, Debrecen, Kaposvár, Miskolc, Szeged és Zala 
Plaza, Kecskeméti Malom Központ, Győri ETO Park.

SGE

Éjjel jön a Mikulás
Számos népszokás kötődik az ünnephez



Most, hogy lassan minden az ünnepekről és 
az ajándékokról szól, nem árt átgondolni, 
hogy az év legnagyobb vásárlási lázában is 
hogyan maradhatunk tudatos vásárlók.

1. Minek örülne?

A vásárláskor az egyik legfontosabb szempont, 
hogy értelmes, használható ajándékot adjunk, 
aminek a megajándékozott tényleg örülni fog 
és ne csak pénzkidobás legyen a gesztusunk. 
Ha olyat veszünk, amit utána a másik nem is 
használ, akkor valójában egy lomot vettünk, 
ráadásul könnyen lehet, hogy méregdrágán. 
Fontos ezért, hogy ha vagyunk vele olyan 
viszonyban, akkor kérdezzük meg, hogy minek 
örülne. 
Ne szégyelljük elmondani, hogy mi tényleg 
egy értelmes dolgot szeretnénk adni neki, 
amivel nem csak letudjuk az ajándékozást, de 
ténylegesen örömet szerzünk neki. Valószínű, 
hogy már ezzel is kimutattuk a másik felé való 
figyelmünket, ami akár az ajándéknál is jobban 
eshet neki.

2. Ne tárgyat, élményt adjunk!

Ha nem tudunk igazán jó ajándékot választani, 
akkor ne akarjunk egy századik tárgyat 
adni, inkább adjunk élményt a másiknak. 
Ha ismerjük, akkor jól tudjuk, hogy minek 
örülne: egy koncertjegynek, vagy egy 
operaelőadásnak, egy vacsorameghívásnak 
egy extrább étterembe, esetleg egy utazásnak. 
Ha programot adunk ajándékba, akkor 
lehetőleg két személyest adjunk, hogy tényleg 
élvezhesse az ajándékba kapott programot.

3. Vásárlási utalvány

Ha biztosra akarunk menni, akkor 
ajándékozzunk vásárlási utalványt. Ha még 
nem derült ki a másikról, akkor tudjuk meg, 
hogy melyik a kedvenc ruhaboltja, esetleg 
parfüm vagy cipő márkája, és vegyünk oda 
szóló ajándékutalványt. 
Valószínűleg sokan jobban örülnek egy ilyen 
ajándéknak, mint egy láthatóan drága, de 
nekünk kevésbé tetsző ruhának vagy bármi 
másnak. Így megadjuk neki a választás 
élményét, de nem kényszerítjük rá a saját 
ízlésünket, ráadásul mi is nyugodtabbak 
leszünk, hiszen így biztosan azt választ majd, 
ami nagyon tetszik neki.

4. Csomagolás

Ha igazán trendi és egyben környezettudatos 
is akarsz lenni, akkor ne csomagold be az 
ajándékot. Mostanában nagyon helyesen 
divat lett a természetvédelem, és ha jobban 
belegondolunk, akkor tényleg felesleges 
rengeteg papír felhasználásával becsomagolni 
egy egyébként is szép dobozban lévő 
ajándékot. Ráadásul a csomagolást leszedjük, 
majd kidobjuk, így igazán kevés funkciója 
lenne. 
Ha szeretnénk mégis csomagolni, elegendő, 
ha egy karácsonyos papírszatyorba tesszük 
az ajándékot, amelynek az ajándékozott még 
biztosan hasznát fogja venni máskor is.

5. Összeghatár

Sok családban megszokott, hogy 
megállapodnak egy összeghatárban, és azon 
az értéken vesznek ajándékot egymásnak. 
Nagyon jó szokás, ha minden családtag 
egyetért a megvalósításában, ugyanis így 
nem csak a logikátlan túlköltekezést ússzuk 
meg, de a karácsonyfa alatt sem érezzük 
kényelmetlenül magunkat, ha a másik jóval 
nagyobb értékű dolgot ajándékoz nekünk, 
mint amivel mi készültünk.

6. Egyedi, saját készítésű ajándékok

• egyedi poszter
• kedvenc fotóinak bekereteztetése
• stílusos DVD tartó a filmeknek vagy 

videóknak
• falra akasztható tábla, amelyre ráírhatja a 

napi teendőket
• családi fotó bekereteztetve
• album családi fotókkal
• személyre szabott bögre a gyerekektől 

származó idézetekkel
• családi filmeket tartalmazó DVD-k stílusos 

tartóban
• medál a gyerekek fényképével
• kulcstartó családi fényképpel személyre 

szabva
• CD relaxáló zenékkel
• digitális receptes könyv

SGE

Nincs ötlete? Kevés a pénze? 
Segítünk! Vásárlási tippek az ünnepekre
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Miben különbözik a téli túrázás a 
tavaszi, nyári, őszi időszaktól?
Zordabb, keményebb, szélsőségesebb 
az időjárás (fagyásveszély, lassúbb 
haladás), megváltoznak a terepvi-
szonyok (hó, jég, csúszásveszély) és  
rövidebbek a nappalok (sötétben 
nehezedik a tájékozódás, korábban 
kell indulni).

Öltözködés

Télen fokozottabban igaz, hogy a 
túraöltözet legfontosabb célja a test 
melegen tartása. Télen hidegebb van, 
tehát valamivel melegebb öltözet az 
ajánlott viselet. Fontos, hogy rétegesen 
öltözködjünk.  Legyen egy hatékony 
izzadságelvezető aláöltözetünk, felette 
egy vagy két melegítő polár réteg, e felett 
pedig egy időjárásálló víz és szélálló 
réteg. Minden típusú öltözetre igaz, hogy 
ne legyen szoros, ne szorítson. 

Az aláöltözet melegen tartja a testet és 
kifelé vezeti az izzadtságot.

A külső héjkabát (hívják még 
esőkabátnak, széldzsekinek is) megvéd a 
szél és a csapadék ellen.

Nadrág tekintetében mindenképp 
célszerű téli lélegző trekking nadrágot 
viselnünk. Jól kombinálhatjuk a nyári 
trekking nadrágunkat alsó aláöltözettel 
is.

A sapka fontos eleme a téli túráknak, 
viselésével jóval kevesebb hőt adunk le 
és óv a széltől is.

A Kesztyű megóv a végtag elfagyástól. 
Legjobb az ötujjas kötött kesztyű, melyet 
tartsunk szárazon! 

Bakancsunk ne ázzon át, legyen magas 
szárú.

Meleg túra zoknit viseljünk, vigyünk 
magunkkal tartalék zoknit is.

A kamásli jó szolgálatot tehet magas 
hóban túrázás közben.

Még egy érdekes dolog a ruha 
színével kapcsolatban. Eltévedés 
esetén hamarabb találnak meg minket 
feltűnőbb színű ruhánkban, mivel elüt 
a fehér hó, a bebarnult erdő színétől. 
Ilyenkor nagyobb előnyt élveznek a 
színes, narancs, piros, élénkzöld színek.

Időjárás, téli terepviszonyok

Mivel télen hamarabb nyugszik a nap, 
rövidebbek a nappalok, mindenképp 
korai indulást tervezzünk. Téli 
körülmények között ráadásul ugyanazt 
a szakaszt jóval lassabban teljesíthetjük.

Nagy (hó)vihar esetén keressünk 
menedéket. Közeli barlang, védettséget 
adó szikla alatt könnyen átvészelhetjük a 
vihart. Sík terepen próbáljunk rögtönzött 
hókunyhót, torlaszt építeni a szél 
irányával szemben. Ha ez nem megy, 
fúrjuk be magunkat legalább 50 cm 
mélyen a hóba. Mögötte védettebbek 
vagyunk, amíg tisztul az idő.

Ha valamilyen oknál fogva végtagjainkon 
elfagyást észlelünk, úgy tegyük a 
következőt: dörzsöld, masszírozd 
az elfagyott részeket. Így helyreáll 
a vérkeringés és újra melegítheti az 
elfagyott testrészt. Mindig tartsuk 
szárazon a lábat, mivel nedves zokninál 
sokkal nagyobb az elfagyás veszélye (pót 
zokni!)

Előre haladásunkat nagymértékben 
befolyásolják a terepviszonyok. is. 
Legegyszerűbb eszköz a túrabot, 
ennek nagyon jó hasznát vehetjük 
egyensúlyunk megtartásában főleg 
csúszós havas terepen.

Komolyabb eszközöket, mint a jég-
csákány, hótalp vagy hágóvas ebben 
a cikkben nem részletezünk speciális 
mivoltuk miatt. Ezek használatát mindenki 
elsajátíthatja az irodák által szervezett 
tanfolyamokon, bemutatókon. Sokszor 
rövid beszámolót tartanak a szervezett 
téli túráik alkalmával. Érdemes tehát 
használatukat nem leírásokból, hanem 
“profi” hegymászóktól, szakavatott 
emberektől élőben elsajátítani és velük 
kipróbálni.

Túrázás télen

Sose öltözz túl, próbáld 
kombinálni a rétegeket! 
Ne feledd: ha pl. hegynek felfelé 
menetelsz, tested jobban termeli a 
hőt és akkor könnyen beleizzadhatsz 
a ruházatodba, így fázni fogsz.

Indulj korábban. 
Akár még sötétben is! Legyen tartalék 
időd arra az esetre, ha a tervezettnél 
lassabban haladnátok.

Mindig legyen benne a 
telefonodban az országnak 
és a területnek megfelelő 
(hegyi) mentőszolgálat 
száma! 
Télen, ha eltévedsz, sokkal nagyobb a 
kihűlés veszélye.

Legyen nálad termoszban 
forró tea, forralt bor. 
Segít a melegen tartásban.

Legyen nálad energiaszelet. 
Hóban, csúszós terepen több 
erőkifejtés igényel az előrehaladás, 
ezért több energiára is van 
szükséged!

Csúszásmentes bakancsot 
húzz a lábadra! 
Könnyebbé válik a haladás és kitett 
terepen, akár az életed is múlhat 
rajta.

Használj túrabotot! 
Sokat segít a támaszkodásban, 
egyensúlyozásban.

Hosszabb túra esetén 
legyen nálad pótkesztyű és 
pót zokni! 
Az elfagyás veszélye leggyakrabban 
a lábfejet és kézfejet érinti.

Kisebb pihenőknél ne vedd 
le a hátizsákot! 
Pillanatok alatt megfázhat a vizes 
hátad, derekad!

Haladj lassabban, 
egyenletesebben! 
Kevésbé izzadsz meg és kevesebb 
megállót kell betervezni.

10 jó tanács a téli 
túrákhoz
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A zöldségekről, gyümölcsökről rögtön a jó idő, a tavasz és 
a nyár ugrik be mindenkinek. Épp ezért hangzik furának 
a "téli zöldségek" kifejezés, pedig valójában nagyon 
is logikus, mivel a hidegben a zöldségek könnyebben 
elállnak, és jobban megőrzik vitamintartalmukat.

1. Kelbimbó

A kelbimbó kimondottan 
kedveli a mínuszokat, ami 
fokozza a bennük lévő cu-
kortartalmat. Körülbelül fél 
csésze főtt kelbimbó négy 
gramm rostot plusz old-
ható rostot is tartalmaz.  Az 
Illinois Egyetem kutatói 
megerősítették, hogy ez 

segíti az immunrendszer működését, további kutatások pedig 
kimutatták, hogy a kelbimbó a májnak is besegít. Fokozza azon 
enzimek termelését, amik a méreganyagok kiválasztásáért 
felelősek - így csökken a daganatos betegségek kialakulásának 
veszélye.

Próbálja ki: vágja féle a kelbimbót, locsoljon rá egy kis olivaolajat, 
sózza, borsozza, majd süsse ki!

2. Póréhagyma

A póréhagyma íze sokkal 
árnyaltabban édes, mint a 
vöröshagymáé. Ráadásul tar- 
talmaz egy allicin nevű an-
tioxidánst. A magas allicin 
bevitel csökkenti a koleszterin 
szintet és segít megelőzni a 
szívbetegségeket és bizonyos 

daganatos betegségeket.

Próbálja ki: használja levesek ízesítéséhez, vagy párolt formában 
köretként csirke mellé.
 
3. Brokkoli

Ez a zöldség tartalmaz A- 
és C-vitamint, valamint kalci-
umot. Ez utóbbi hatását tekint- 
ve azért kiemelkedő, mert 
elengedhetetlen a csontépí-
téshez és a megfelelő véral- 
vadáshoz. Tehát segít gyó- 
gyítani a sérüléseket, és 
megakadályozza a csontrit-
kulás kialakulását.

Próbálja ki: a brokkoli krémlevest, vagy főzze sós vízben puhára, 
majd alapos lecsepegtetés után tegye forró tálba, és forgassa 
meleg vajba.

4. Kelkáposzta

Egy adag ebből a zöld leveles 
növényből biztosítja a napi 
C-vitamin adagod, ami segíti 
az elhasználódott izmokat. 
Egy 2009-ben megjelent 
tanulmány szerint egy 
C-vitaminban gazdag kúra 
segíti az UV sugárzás okozta 
károk helyrehozatalát, és 

felgyorsítja a bőrsejtek felépülését. Ez persze nem helyettesíti 
a fényvédő szereket, de biztosít egy második védelmi vonalat 
bőrünknek.

Próbálja ki: 0,5 kg gombát pároljon meg 2 nagy fej vöröshagymá-
val, fűszerezze sóval, ételízesítővel, őrölt szerecsendióval, 
petrezselyem zölddel, majd öntsön rá négy darab  tojást és süsse 
át. Töltse bele kelkáposzta levelekbe, tekerje fel, panírozza be, 
majd süsse ki olajban.

5. Sütőtök

A béta-karotin adja a 
sütőtök szép, világos árnya- 
latát. Ez a vitamin aztán 
segít a szervezetnek fenntar- 
tani az egészséges emésztő-
rendszert. Magas B6-vitamin 
tartalma segít megelőzni a 
szív- és érrendszeri beteg- 
ségek kialakulását, a kálium 
pedig csökkenti a magas vér-

nyomást. A benne található B1-vitamin serkenti az agyműködést 
és hatással van a kedélyállapotunkra is. Ha el akarjuk kerülni 
ebben a borongós, szomorú időben a téli depressziót, akkor 
fogyasszunk sütőtököt, és a gond máris megoldva!

Próbálja ki: vágja kockákra, aztán fűszerezze meg és szórjon rá 
egy kis barnacukrot, majd süsse ki.

SGE

Öt zöldség, ami formában tartja télen
Ön hogyan pótolja télen a fogyatkozó vitamin készletét? Mi 
összegyűjtöttünk öt zöldséget, ami télen is fogyasztható!

grafika print dekor
06 20 9387 659
studtzaszlo@gmail.com
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Egész nap tele volt a Csarnok ezen 
a nagyszerű rendezvényen, ahol 
8-9 éves ifjú focisták mérték össze a 
tudásukat a IV. Tarnóczi Imre kupán. 
12 csapat nevezett be és fogadta el a 
szervezők felhívását. Minden csapatot 
nagyszámú szurkolói csapat kísérte 
el, nem maradt el a dudaszó vagy 
a szurkolói bíztatás sem. Külön ki 
kell emelni a párkányi, esztergomi, 
székesfehérvári, győrújfalui és nyer-
gesi szülőket, akik végig bíztatták a 
csapatukat. Óriási volt a hangulat, 
főleg a döntő mérkőzésein.
A döntőbe jutott négy csapat közül 
bármelyik megnyerhette volna a ku-

pát. Mind a hat mérkőzés igen szoros 
és kiemelkedő játékot hozott. Végül 
a székesfehérvári Főnix Gold FC dia-
dalmaskodott megérdemelten hiszen az 

öt mérkőzésből négyet megnyert és egy-
szer játszott döntetlent.
Egyébként az egész kupán 30 mérkőzés 
volt és minden csapat öt mérkőzést 
játszott.
Az eredményhirdetésen a kupák áta-
dásában Osvald Zsolt főszervezőnek és 
Pál György a Sportcsarnok igazgatójának 
segített Tarnóczi Imre bácsi és családja, 
fia és unokája valamint régi csoporttársai 
közül Osvald Béla és Winkler János.

Az eredmények innen tölthetőek 
le: http://civilhetes.hu/letoltes/
eredmenyek.pdf

Nagysikerű rendezvény az esztergomi Sportcsarnokban

Akinek van kedve versenyszerűen úszni, vagy vízilabdázni, 
Dorogon megteheti. Az Új-Hullám SE 2009-óta foglalkozik 
a dorogi és térségbeli utánpótláskorú gyerekekkel.

Az egyesületben jelenleg közel 100 gyermek vesz részt 
a sportági előkészítő foglalkozásokon, illetve a sportági 
edzéseken, versenyeken. Az elmúlt években az úszószakosztály 
versenyzői számos megyei diákolimpiai érmet nyertek és 
többen részt vettek az Országos Diákolimpia döntőjében is. 
Az úszóknál eddig két szakember, Ágostonné Dóka Zsófia és 
Szabó-Rácz Petra foglalkozott a versenyzőkkel, 2013 januárjától 
viszont Tószegi Andor veszi át a vezetőedzői feladatokat.
Tószegi Andor több korosztályos válogatott versenyzőt kinevelt 
már edzői pályafutása során, és olyan nagy kluboknál is 
dolgozott, mint a BVSC, vagy a veszprémi, illetve székesfehérvári 
egyesület. 
Az Új-Hullám SE-nél már rövid idő alatt is hagyománnyá vált 
évi két Békatalálkozó úszóverseny megrendezése, amelyre 
esztergomi és más települések sportegyesületei is szívesen 
eljönnek.
Az úszószakosztály célja, hogy az eredményes szakmai munka 
mellett közösséget is építsen.
A vízilabda szakosztály három edzővel dolgozik. A szakmai 
munka irányítója Györe Lajos, akik játékosként KEK-győztes, 
edzőként LEN Kupa győztes, Szuper Kupa győztes és 
többszörös magyar bajnok szakember. Évekig dolgozott a 
magyar női utánpótlás válogatott szövetségi kapitányaként, 
illetve a felnőtt női válogatott edzőjeként. Ugyancsak az edzői 
stáb tagja Szarvas Dávid, valamint Tóth Andrea, aki játékosként 
a világ-és Európa bajnokságot nyerő magyar női felnőtt 
válogatott tagja volt. 
A vízilabda szakosztály a 2012/13-as idényben, két 
bajnokságban, a Budapest Bajnokságban és a Duna Kupában 
vesz részt a korosztályos csapataival. A Budapest Bajnokságban 
az 1996-os korosztályú csapat december elején fölényes 
győzelmet szerzett a Hegyvidék SE ellen, és jelenleg a 
csoportjában az ötödik helyen áll. A Duna Kupában szereplő 
korosztályos gárda is nyert már mérkőzést, és Tóth Andrea 
szerint folyamatos a játékosok fejlődése. 
Ahogy az úszóknál, az eredményesség mellett itt is fontos 
cél a közösség építése. A távlati tervek között szerepel a női 
utánpótlás vízilabda beindítása is.
Az egyesület fő célcsoportja a 6-14 éves korosztály. Aki már 

megfelelő úszástudással rendelkezik, kipróbálhatja magát 
vízilabdásként, vagy úszóként is. Az SE életével kapcsolatos 
további információkért érdemes a www.ujhullamse.hu 
honlapra is rákattintani, ahol mindkét szakosztály életéről 
olvashatnak az érdeklődők.
 
Várhegyi Ferenc
elnök
Új-Hullám SE
Tel: 06-30-816-3981

Úszás-és vízilabda Dorogon
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