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Ady Endre: Karácsony - Harang 
csendül...

Harang csendül, 
Ének zendül, 

Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 

Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 

A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba' 

Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 

Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 

Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 

Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

II.

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 

De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 

De jó volna tiszta szívből 

- Úgy mint régen - 
Fohászkodni, 

De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent, 
Elfeledni, 

De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 

Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 

Szeretetben üdvözülni.

III.

Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 

Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.

Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 

Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 

Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 

Imádni az Istent 
És egymást szeretni... 

Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 

Szállna a világra.
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Eltelt a 2012-es év is! Az utóbbi években mintha gyorsabban 
repülne az idő, legalább is úgy követik egymást a dolgok, olyan 
sűrűk az események, hogy mire az ember felkapja a fejét újabb 
hónap(ok) telt(ek) el. Az év során számos fordulatnak lehettünk 
tanúi, még más események egy véget nem érő dél-amerikai szap-
panoperához kezdenek hasonlítani. 

A év elején stabilnak tűnő Orbán-rendszer az vége felé már 
egyáltalán nem tűnik stabilnak, és megdönthetetlennek sem. 
Még egy éve úgy nézett ki, hogy akár több ciklus is megadatik a 
második Fidesz-kormánynak, ma már inkább úgy tűnik, hogy 
2014-ben leváltásra kerülnek a most hatalmon lévők. Igen nagy 
változás egy egyetlen év alatt, még akkor is, ha közben elfogadták 
azt a választási eljárásról szóló törvényt, amely regisztrációhoz 
köti a szavazást.

A december közepén megkezdődő diáktüntetések egy olyan 
folyamatnak a csúcspontjai, amelyről az év közepe óta egyre 
többet olvasni a különböző médiumokban, nevezetesen, hogy a 
fiatalok egyre inkább külföldön képzelik el a jövőjüket. Felmérések 
szerint a harminc év alattiak fele gondolkodik az elvándorláson, 
mert nem látja a jövőt, nem látja azt az utat, ami mellett saját 
életet kezdhet, tanulhat, gyermeket vállalhat, lakáshoz juthat. A 
keretszámok csökkentése már csak hab volt a tortán, amely kirob-
bantotta a most már egy hete tartó tüntetéshullámot. 

A ma már csak nevében fiatal demokraták a jelek szerint elvesz-
tették azt a varázst a fiatalok között, amire hosszú évekig büsz-
kék voltak. Ez nagyon könnyen vezethet innen egy választási 
vereséghez. A diákok jól ismerték fel, hogy sorsukat leginkább 
csak ők képesek alakítani, ha már az előttük lévő generáció nem 
mutat erre hajlandóságot. 

Ami nem változott, az az esztergomi helyzet, sajnos. Ma ugyan 
úgy áll a város, mint egy évvel ezelőtt. Nincs pénz, nincsenek intéz-
mények, van helyette egymással acsarkodó testület. A polgárm-
ester és a testületi többség között dúló háború érdemi fordulatot 
nem hozott, közben a város szép lassan téli álomba merül. Ahely-
ett, hogy a válság okozta helyzetet próbálnák orvosolni és keresni 
a kiutat a jelenlegi helyzetből, fontosabb a betartás, mint az 
együttműködés. Szép szavak vannak, tettek nincsenek.

Még két év van a következő önkormányzati választásokig, kérdés, 
hogy addig történik-e valami olyasmi, ami az itt lakók számára is 
előnyös lesz, vagy marad az apátia? Sajnos, most több esély lát-
szik az utóbbira, ne nekünk legyen igazunk, tehetnénk hozzá.

Ezúton is Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk Kedves 
Olvasóinknak, és köszönjük mindazt a sok biztatást és tá-
mogatást, amit kapunk nap, mint nap!

Szerkesztőség

Idén utoljára
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Bizonyára sokan érzik és már mi is foglalkoztunk az internet 
erejével. Ahogy globálisan úgy lokálisan is kialakultak az 
online közösségek. Szerveződnek és szerveznek, dacolnak 
a kormány abbéli – már feladott – stratégiájával, hogy a 
társadalom e szintjén is átveszik, ellenőrzésük alá vonják 
a közösséget.

Elég csak arra gondolni, hogy ha valaki kiposztol valamit a 
facebook-ra, azt pillanatokkal később már nagyon sokan, de a 
posztoló ismerősei és azok ismerősei biztosan látták, olvasták.
 
Városunkban is gomba módra szaporodnak az internetes 
felületek és szépen növekednek az olvasóikból verbuválódó 
online közösségek. Esztergomnak is van saját felülete, 
korábban beszédtéma volt ezzel kapcsolatban, hogy mekkora 
bődületes összeget költött az előző városvezetés informatikai 
fejlesztésekre. Nyilván nem a teljes összeg ment el a www.
esztergom.hu webhely kifejlesztésére, amely alapjait tekintve 
egy 60 dolláros forráskódon nyugszik. 

Nem utolsó sorban erre is igaz volt a mértéktelen pazarlás, a 
nem létező tartalékok felélése tízen évekre előre. Ugyan akkor, 
ha már van és valamilyen szinten az esztergomi polgárok 
pénzéből is költődött rá, ideje lenne elkezdeni használni. 

Az elmúlt két évben sikerült egyfrontos állóháborúvá 
változtatni az esztergomi közéletet, tetejébe táborokba 
kényszeríteni az itt lakókat. Ülünk a romok felett és az utolsó 
koncokon veszekedünk. Zsűri van, konstruktív javaslat kevés 
vagy túlmisztifikált, amit valljuk be, kevesen értenek. A magam 
részéről én sem értem, csak figyelek, hátha leesik, de nem.

Oldalakon keresztül sorolhatnám, mennyire el van hanyagolva 
a városi honlap, elkeserítő a helyzet. Egyszerűen ép ésszel 
felfoghatatlan, hogy két év is kevés volt arra, hogy naprakésszé 
váljon. 

Egyetlen dolgon ne változtassanak, a szavazás maradhat, 
ugyanis a kérdés heteken belül aktuális újra.

Ki a személy szerinti felelőse a városi portál 
üzemeltetésének?
Miért hagyja a Polgármesteri Hivatal, hogy a 
városi honlap konkurenseivé fejlődhessenek 
más weboldalak-portálok?

Összegyűjtöttünk néhány aloldalt, ahol tényleg nagyon elévült 
a tartalom. Bízunk benne, hogy az új évvel ezek a frissítések is 
megtörténnek.

Kummunikációs
hiba

2008.-as Arany János Iskola, oda hogy lehet gyereket beíratni?

Hova menjen például az, aki evangélikus vagy református?

Itt szívesebben olvasnánk az egészségügyi intézményekről.
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A fentiek alapján nehéz lenne tömeg közlekedni.

A vasút-korszerűsítés okán a fenti menetrend sem időszerű.

A sajtószoba, ahol rapszódikusan telik az idő.

A patikaügyelet felett is eljárt az idő.

Háziorvoshoz sem kell a fentiek alapján mennünk.

Esztergom hivatalos lapja a Hídlap, a portál szerint. Ön szerint?



6. oldal 2012. DECEMBER 18.  /  II. ÉVFOLYAM  /  21. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: civilhetes / info@civilhetes.hu

CIVILHETES   2012. DECEMBER 18.

Jó néhány évvel ezelőtt megszűnt 
a Bánomi lakótelepen lévő József 
Attila Általános Iskola főzőkonyhája 
– ma az ebéd a kórházból érkezik 
ide. A nagyméretű helyiséget 
kettéosztották; egy melegítőkonyha 
mellett mára készen lett a közeli 
Várhegyen lévő Balassa Bálint 
Gazdasági Szakközépiskola és 
Szakiskola tanműhelye.

Mint az avatóra érkezett Völlner Pál 
államtitkártól és Czunyiné Bertalan 

Judit megyei kormánymegbízottól 
megtudtuk, a projekt jó néhány évvel 
ezelőtt indult, mára közel húszmilliós 
beruházással lett gazdagabb az iskola 
és a város – amelybe mindezeken felül 
13,5 millió forint értékben érkeztek meg 
a vadonatúj főzőeszközök: tűzhelyek és 
sütők, hűtők és hidegkonyhás pultok.
A beruházáson jelentős mértékben 
osztozik a megyei kereskedelmi és 
iparkamara is. Juhász József elnök szerint 
ma már nem kell szégyenkezniük a 
francia testvériskola előtt. Cambrai-ban, 
a társintézményben ugyanis hasonló 
körülmények között gyakorolhattak 
korábban az esztergomi diákok. 
Kiváló szakemberek vezetik a tankonyhát, 
köztük Bencze László és a gundeles 
Várvölgyi Attila mesterszakácsok.
Itt adott annak a lehetősége, hogy 
mintegy háromszáz, vendéglátó 
szakmában tanuló balassás diák 
elsajátítsa  a legkorszerűbb, EU-konform 
szakmai ismereteket, nyitottak a 
felnőttképzés előtt is. És az alapok mellett 
megtanulhatnak egyedi recepteket, 
speciális, Duna menti gasztronómiai 
fogásokat is.

Adottak a feltételek 
a szakácsképzéshez

összevetésben a harmadikok vagyunk. 
2005-ös adatok szerint a világon 
négyszázmillió elhízott és 1,6 milliárd 
túlsúlyos ember él – sorolta a politikus. 
Megemlítette: ez az arány 2015-ben 
előreláthatólag hétszázmillió/2,3 milliárd 
lesz.
Dr. Simicskó István arra is felhívta a 
figyelmet, hogy amíg világviszonylatban 
a szív- és érrendszeri megbetegedések 
a halálozások harminc százalékáért 
felelősek, addig idehaza ez az arány 
ötven százalék körüli. – A jóisten nem arra 
teremtette az embert, hogy a tévé előtt 
üljön, hanem, hogy alkosson – vélekedett 
az államtitkár. Elhangzott még: a sportnak 
jellemformáló, közösségépítő szerepe 
is van, továbbá a nemzeti összefogás, 
identitás és megmaradás eszköze. – A 
kormány első körben ötszázmillió forintot 
fordít az első, az ötödik és a kilencedik 
évfolyamosok heti öt alkalmat lefedő 
testnevelésóráinak felmenő rendszerben 
történő finanszírozására – jelentette ki dr. 
Simicskó István.
A számadatokat személyes élmények 
váltották, miután Czunyiné dr. Bertalan 
Judit vette át a szót. A kormánymegbízott 
a testi-lelki egyensúly megteremtése, 
valamint a kitartás, a partnerség és a 
fair play mellett tört lándzsát, majd 
rámutatott: a virtuális hatások – a televízió 
és a videojátékok miatt – az ellustulás 
veszélye fenyegeti a fiatalokat, ezért is 
volt szükség „a döntő lépés” megtételére.

BG - kemma

Esztergom egyik legpatinásabb 
épülete, a Szent Adalbert Képzési, 
Lelkiségi és Konferencia Központ adott 
otthont a VI. Esztergomi Pedagógiai 
Szakmai Konferenciának. A 2005-
ben életre hívott programsorozat 
– amelyen ismert politikusok is 
tiszteletüket tették – ezúttal is jeles 
előadókat vonultatott fel.

A rendezvény egésze a mindennapos 
testnevelés, a fiatal generáció aktivitásra 
bírásának kérdései köré épült. Baranya 
István, az esztergomi Arany János 
Általános Iskola igazgatója, a konferencia 
főszervezője is ennek szellemében 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
átadta a szót dr. Harmai Gábornak, az 
Érseki Papnevelő Intézet tanárának.
– „Az ember mindig jobbat vár…” 
Eleven illusztrációja vagyok mindennek 
– kezdte tréfálkozva a dr. Erdő Péter 
bíborost elfoglaltsága miatt „helyettesítő” 
prefektus.
Előadásának leghangsúlyosabb elemei 
a hit és a motivált munka voltak. Mint 
mondta: „a dolog akkor működik, ha 
az ember tudja, hogy céljai vannak a 
testével”.
Hasonló véleményt fogalmazott meg – 
csak épp’ valamelyest „világiasabban” – 
dr. Völner Pál, infrastrukturális területért 
felelős államtitkár.
– Az ember jelleméről legőszintébben a 
sport árulkodik, amely jó értelemben vett 
alázatot követel mindenkitől – szögezte 
le a politikus. Hozzátette: amennyiben a 
pedagógus csak tanerő, de nem nevelő, 
a szülő pedig nem partner, semmiféle 
törvényi szabályozás, így a mindennapos 
testnevelésórák sem érhetik el a kívánt 
hatást.
Ezt követően dr. Simicskó István szólt 
a közönséghez. A sportot felügyelő 
államtitkár aggodalomra okot adó 
statisztikákkal készült.
– Magyarországon a lakosok mindössze 
nyolc-kilenc százaléka végez testmozgást 
heti rendszerességgel. Mindeközben 
gyógyszerfogyasztás tekintetében, uniós 

Esztergomban 
a mindennapos 
testnevelés mellett 
tettek hitet

Stolczenberger Klára, a Komárom-Esz-
tergom Megyei Katasztrófavédelmi Igaz- 
gatóság sajtóügyeletesének tájékoz-
tatása szerint bajnai, esztergomi, szent- 
endrei és nyergesújfalui tűzoltók fékez-
ték meg a lángokat Esztergomban. A tü- 
zet lokalizálták, így a szomszédos 
épületeket már nem veszélyeztetik a 
lángok. Egy családi ház, és a hozzá tartozó 
melléképület gyulladt ki.
Szerencsére senki sem sérült meg a 
tűzben, a tulajdonos nem volt otthon.

Kigyulladt egy 
esztergomi családi 
ház

Aki anyagilag tudna segíteni a csa- 
ládnak, a következő számla-számra teheti 
meg: Budapest Bank (Siristye Krisztina) 
10103661-30733051-00000006.
Aki esetleg a kármentesítéshez 
szükséges eszközökkel-szerszámok- 
kal-konténerrel tudna segíteni a Terézia 
u. 11. szám alatt várjuk.
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Sem a Bóbita felirat, sem maga a télapó 
nem maradt meg a nyergesújfalui 
Bóbita Óvodán. Hétfő reggelre valaki 
ellopta őket.

Szomorú látvány fogadta reggel a 
nyergesújfalui Bóbita Óvoda gyerkőceit 
és óvónőit hétfő reggel. Valaki lelopta 
a feliratot és a Mikulást is az óvoda 
épületéről. Racsné Galambos Gréta, 
a megyei rendőr-főkapitányság 
sajtóügyeletese megerősítette a kemma.
hu információit, és elmondta, kollégái 
nyomoznak a tolvaj után.
A nyegesiek a kemma.hu-nak azt 
mondták, a környéken élőket leginkább 
az döbbentette meg, hogy még csak nem 
is fémből vannak az ellopott tárgyak, 
így végképp nem értik, mire kellettek 
bárkinek is.

Ellopták a Mikulást 
az óvodából

December 7-én pénteken a Lattmann 
Béla Kvártet lépett fel a Zenész Klubban. 
A fellépő zenekart vendégművészként 
Fatime Songoro szaxszofonon 
egészítette ki.
Rendhagyó módon a szokásos stílus mellé 
most jótékonyság is társult. A szervezők 
a belépőjegyek árából és a klubban 
elhelyezett gyűjtőládában összegyűlt 

pénzből a Hétszínvirág-Óvoda 
dorog sószobájának újraindítását 
támogatták. Az akció nagyon sikeres 
volt, mivel több, mint 70 000 Forint 
gyűlt össze.
A szervező, Nebit Hangszerbolt ezúton 
is nagyon nagy köszönetet mond a 
résztvevőknek és a támogatóknak.

A zene nem ismer határokat

y

Lattmann 
Béla

Fekete István

Lattmann Kristóf

A ZENÉSZKLUB BEMUTATJALattmann Béla kvártet

Fekete “Jamal” János

Jegyárak
helyszínen 1.200 Ft
Elővételben 900 Ft
Zenész Klub 500 Ft 

2012. december 7.  START: 20:00

Zenész Klubtagságival rendelkezőknek 
500 Ft és természetesen 
10% kedvezmény az italfogyasztásból!!! 
Asztalfoglalás: 06-33-431-794 (Molnár Söröző)

A koncert bevételét a dorogi Hétszínvirág Óvoda sószobájának újraindítására ajánljuk fel! Támogatja: NEBIT Hangszerbolt és a Zenész Klub

Vendég:
Songoro Fatime

A legfiatalabbak adtak vidám 
műsort városunk legidősebbjeinek 
a hagyományos Idősek karácsonya 
délutánján. A Hétszínvirág óvoda 
Pillangós csoportja tanult be egy 
vidám történetet, melyet nagy sikerrel 
adtak elő, majd minden vendéget 
megajándékoztak egy általuk készített 
kis csillogó fenyőfával.

A műsort követően sütemény és egy 
pohár üdítő, vagy bor mellett folyt a 
beszélgetés. A jó hangulathoz a dr. 
Mosonyi Albert Gondozási Központ 
mosolygós munkatársai is hozzájárultak, 
akik minden évben segítik a vendéglátást. 

Óvodások 
köszöntötték az 
időseket  

A Dorogiak Dorogért Alapítvány 
elismerését 2012-ben Szűcs György, a 
Dorogi Ipartestület elnöke kapta.
Szűcs György 1972-ben alapította meg 
Szektor Keres-kedelmi és Ipari Egyéni 
Cégét. 1975-től a Dorogi Ipartestületben 
tevékenykedett, majd 1980-tól a megyei 
szövetség és az országos érdekképviselet 
szervezésében vett részt. 1985-től a 
KIOSZ országos vezetőségi tagja. 1990-től 
az IPOSZ országos elnöke, mely tisztséget 
2012 májusáig töltötte be. 1992-től az 
országos Fémipari Ipartestület elnöki 
tisztségét is betölti. 1984 óta látja el 
Dorogon az Ipartestület társadalmi 
ügyvezetői tisztét, legutóbb 2009-ben 
választották elnökké.
Két jelentős nemzetközi szervezetben 
is képviseli Magyarországot 1992-től: 
a Kis- és Középvállalkozók Európai 
Szövetségének Igazgatóságában, illetve 
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO) kongresszusainak szakértői 
bizottságában.
Szűcs György kezdeményezője volt a Pick 
József és Major Tibor által összeállított 
„Dorog és térsége - gazdasági almanach" 
című kötet kiadásának, amely a kistérség 
gazdaságtörténetének fontos fejezetét 

foglalja össze.
1986-ban Dorog város fejlesztéséért 
kapott elismerést, 1995-ben kapta 
meg a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjét, 2004-ben a Magyar 
Gazdaságért Díjat vehette át, 2009-ben 
pedig a Magyar Köztársaság Érdemrend 
Középkeresztjével tűntették ki. A dorogi 
közéletnek is kiemelkedően aktív 
résztvevője. Rendszeresen jelen van a 
város rendezvényein. Hozzászólásaival, 
kezdeményezéseivel fontos ügyek 
támogatója. Tagja Dorog Város Barátai 
Egyesületének.
Szűcs György kitüntetése a Dorogiak 
Dorogért Alapítvány emlékplakettjével 
egy gazdag szakmai és közéleti életpálya 
elismerése.

Szűcs Györgyöt kitüntették
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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 sajtószabadság. 
Felhívom a figyelmet, hogy a cikkek továbbra is nyíltan 
demokrácia- és kapitalizmuspártiak lesznek!

Meddig terjed a vélemény szabadsága? Lehet-e korlátozni a 
nyilvánosságot? Joguk van-e az embereknek mindent tudni? 
Csak néhány azon kérdések közül, amelyek mai témánkhoz 
kapcsolódnak. 

Igen, a vélemény szabad. Bárkinek lehet véleménye, bármiről 
és ezt el is mondhatja, ha nem sérti vele a másikat olyan 
módon, hogy annak vallási, faji, vagy szexuális beállítottságát 
állítja pellengérre. Természetesen máshol van a tűréshatár egy 
közszereplő, vagy egy magánember esetében. Előbbi egy idő 
után hozzászokik a kritikákhoz. Természetesen a sértegetést 
és a vélemény-nyilvánítást nem vennék egy kalap alá feltétlen, 
nem attól erős valaki, ha gyalázza a másikat.

A nyilvánosságot egyre kevésbé lehet korlátozni. Ma már szinte 
mindenkinél ott van a mobiltelefon, nem csak kitűnő hangot, 
hanem videót is lehet vele készíteni, bárki hírszerkesztővé 
válhat, megoszthatja a világlón, vagy közösségi portálon. azt 
viszont tudni kell, ha valamit megosztunk, akkor az onnan 
önálló életre kel, és nem mindig lehet visszatenni a szellemet a 
palackba. Ez sokszor segíthet, sokszor viszont álhírek forrásává 
is válhat. 

Igen, az embereknek joguk van mindent tudni, és az intézmények 
adjanak is tájékoztatást azokról a dolgokról és döntésekről, 
amelyek az embereket érintik. Nem érdemes figyelmen kívül 
hagyni a különböző médiumokat és válogatni közöttük, mert 
előbb utóbb az visszaüt. A magyar sajtó egyik nagy hátulütője, 
hogy legalább két nyilvánosság van, de lehet, hogy még ezek is 
tovább oszthatóak. És ez baj. Lehet egy dolognak több oldala, 
és általában van is, és lehet ezeket ebből, vagy abból a szögből 
bemutatni, de ugyan arról a dologról gyökeresen mást állítani, 
badarság. Ennél már sokkal gyorsabban terjed az információ, 
semmint azt ilyen módszerekkel korlátozni lehetne.

Valószínűleg ezt nem érti a mostani hatalom sem, hogy az 
internet korában nem elég „uralni” a hagyományos médiát, és 
nem éri meg mást mondani ott, mint ami a valóság. Emlékezetes 
kép, hogy a január 2-i ellenzéki tüntetésről úgy tudósított a 

híradó, hogy csak pár lézengőt mutattak a több tízezres tömeg 
helyett. Az internet segítségével pillanatok alatt lelepleződött 
a másítás szándéka. 

Ami országosan igaz, igaz helyben is. Annyival megtoldva 
a dolgot, hogy élőszóban is terjednek a hírek, könnyebben 
kommunikálnak az emberek egymással, ismerik a szereplőket, 
stb. Itt sem érdemes szelektálni a különböző orgánumok között. 
Ahogy szokták mondani: „a hír szent, a vélemény szabad”. Az 
ellenséget nem az újságírók, blog-szerkesztők között kell 
keresni, sőt eleve nem kell ellenséget keresni, ha vannak úgy 
is jönnek, kitalálni nem szükséges. Tettekben kell megmutatni, 
hogy kinek mi az elképzelése, szándéka az adott kérdésről, 
szóvirágok gyártása nem szükséges, abból az embereknek már 
elegük van.

Tehát tisztelt közéleti szereplők, fölösleges korlátozni, hiszen 
ma már úgyis minden kiderül. Úgy kell politizálni, közéletben 
szerepelni, hogy az vállalható legyen később is. Nem a médiára 
kell haragudni, ha megír valamit! 

GT

Demokratikus ABC
Szólásszabadság
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Sosem szerettünk volna hírgyár lenni, a kezdetektől fogva 
arra törekedtünk, hogy minden hírt eljuttassunk Önökhöz. 
A rossz híreket nem csomagoljuk cukormázba, a jókat nem 
fogjuk még szebbé tenni és, ha valamiről vagy valakiről 
véleményünk van, azt a továbbiakban is meg fogjuk írni.

A 2010-es választások előtt Esztergomban egészen más világ 
volt, mint ma. Nem volt szabad a más, a külön vélemény, 
mert a véleményformálók egzisztenciális félelemben éltek. 
Pontosabban fogalmazva, sokak megélhetése egy embertől 
függött. 

Nem szeretnék senkit sem riogatni, de ma sem szabad. 
Most nem a nagypolitikára gondolok, maradjunk csak 
Esztergomban. Januárban éles és kemény kritikával illettük 
a polgármesterünket, bizonyára sokan emlékeznek a „Nem 
kellenek mártírok” című írásunkra. A megjelenés másnapján 
délelőtt kaptam egy telefont és kisvártatva a teljes szerkesztőség 
megjelent egy nagyon ideges, vörös-fejű embernél. Ittunk egy 
kávét, majd beszélt a fociról, elmondta, hogy ő kisember és nem 
tudja elintézni azt, hogy találkozhassunk a polgármesterrel. 

Nevetséges

A kormánypárt sajtóosztálya kiad egy közleményt, amely 
megjelenik egy újságban. Ezzel párhuzamosan lejön a kritika 
is. Másnap csörög a telefon, hogy azonnal menjen be a 
szerkesztőség raporta. Nonszensz.

Ezzel gyakorlatilag egy időben a városvezető sajtófőnöke is 
megvonta az újságunktól a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz 
való jogunkat. 2012. március 15-én a konzervatívok által csak 
komcsiknak hívott emberek az MSZP-vel a Széchenyi téren 
ünnepeltek és a Fideszes RTVE amíg esztergomiak szólaltak fel, 
addig a hallgatóságról készített vágóképeket.

Van párhuzam a kettő között, higgyék el. Jelenleg ott tartunk, 
hogy annyira beteg a helyi társadalom, ha valaki nem Tétényi 
Éva, akkor az szerencsésebb esetben fideszes, de inkább komcsi 
vagy ifjúbalos fiú. - Lányok is vannak, csak halkan jegyzem meg. 
Akkor itt kérdezem meg, hogy Tétényi Éva milyen? Olyan nincs, 
hogy független. Illetve van, de az csak saját magával lehet.

Én is megkaptam, hogy pocsék újságíró vagyok. Nem is vagyok 
az, webfeljlesztő vagyok. Újság és hírportál azért van, mert 
küldetésünknek érezzük, hogy tájékoztassuk a közvéleményt 
mindenről. 

Gondoljanak csak bele, kiad valamelyik parlamenti párt vagy 
polgármester vagy bárki egy sajtóközleményt és azt azért nem 

küldi el a sajtós egy médiumnak, mert az előzőleg bírált vagy 
olyat mondott, amit érdemben nem lehetett megcáfolni. 

Mi történik ilyenkor? Kivel szúrt ki a sajtós? 

A médiummal nem igazán, mert vannak más források is, az 
olvasókkal annál inkább, mert nem jutnak friss hírhez az adott 
témában és nem utolsó sorban rosszat tesz ezzel a hivatalának, 
ő maga pedig érdektelen ebből a szempontból. Nem olyan 
nagy ez a város és nincs sok felület, ahol a közélet iránt még 
nyitott olvasó informálódni tud.

Nagyon nagy a baj, ha egy sajtófőnök egyedül döntheti el, hogy 
kinek küldi ki a híreket. Ha én dolgoznék a polgármester mellett, 
egészen biztos, hogy sokkal több médiumban jelennének 
meg a sajtóközleményei. De hát nem vagyunk egyformák, 
én pocsékul csapolom a sört, nem értek a göngyölegek 
mozgatásához, sem ahhoz, hogyan kell hitelt felvennem a 
Strigoniumtól és még ezer hibám lehet, ezért nem is vagyok 
ott. Nem voltam főszerkesztője még semminek ezelőtt és 
amennyire tisztában vagyok a képességeimmel, kicsi az esély 
rá, hogy ezután leszek.

Szokták mondani, hogy az információ hatalom. Ha olyan 
rosszak lennénk, akkor ronda dolgokat is írhatnánk, az más 
kérdés, hogy nem lenne igaz. Aki bulvárra és szókiforgatós 
témákra vágyik, annak rossz hírem van, ez nem az az újság.

Még egyszer mondom, ha ez országosan így menne, lassan 
elfogynának a médiumok, akik bármit is leközölnének.

HP

A sajtószabadság margójára

A következő CIVILHETES 2013. január 1-én jelenik meg.
Az új évet és a III. évfolyamot egy különszámmal kezdjük.
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Még a tapasztalt megfigyelőket is meglepte, hogy annyi 
váratlan húzás után a kormány még mindig képes sokkolni 
a felsőoktatás szereplőit. A folyamat be is indította az első 
komolyabb diáktüntetéseket ebben a ciklusban.

Az idei jelentős keretszámcsökkentés után a mostani döntés 
jövőre harmadára csökkentette az államilag finanszírozott 
helyek számát. Összességében a 2011-es 53 ezer  ingyenes 
helyből 2013-ra csak 10 ezer 480  marad. Ráadásul mindez 
úgy történt, hogy a kormány november 21-ülésén még ennél 
jóval magasabb, 31 ezer 340 fős létszámkeretről tárgyalt. Erről 
tudott a rektori konferencia és a hallgatói önkormányzat, és 
ez ellen tiltakoztak (nem túl vehemensen) . A kormány akkor 
nem fogadta el a tárca előterjesztését, helyette született meg 
a mostani radikális döntés - az érintettek megkérdezése nélkül.

Az átalakítás nemcsak a hallgatók esélyeire jelent súlyos csapást, 
de a felsőoktatás egészének működését is veszélyezteti. Az 
egyetemek és főiskolák már most a csőd határán táncolnak az 
eddigi elvonások és zárolások miatt, és teljesen esélytelen, hogy 
a kieső bevételek a fizetős hallgatók számának növelésével 
ellensúlyozzák.

A változás következtében egész intézmények szűnhetnek meg, 
illetve tudományterületek tűnhetnek el a felsőoktatásból, és 
mindenütt jelentős megszorításokra lesz szükség. A növekvő 
költségek és a szűkölő választék, a romló feltételek miatt egyre 
több fiatal választja majd a külföldi tanulást, és utána gyakran 
a kivándorlást. Hiányuk újabb súlyos gazdasági és társadalmi 
bajokat okoz majd. 

A felsőoktatás számára most valóban a lét a tét.

Látszott ez már

Ha őszinték akarunk lenni, világosak voltak az előjelek. A 
miniszterelnök már októberben elmondta a rektoroknak, hogy 

mit akar: olyan önfenntartó felsőoktatást, amelyet a hallgatók 
befizetései tartanak el.

Ez a radikálisan neokonzervatív elképzelés (a fejlett országok 
egyikében sem működik így a felsőoktatás), akkor még talán 
stratégiai célnak tűnt, de mint tudjuk, Orbán Viktor nem az 
önmarcangoló tépelődések embere, így gyorsan valósággá 
változtatta az elméletet.

Fontos tisztáznunk, hogy az egész koncepció téves 
helyzetértékelésen alapul. A felsőoktatásban szerzett tudást a 
világ legtöbb táján társadalmilag és egyénileg is hasznosnak 
tartják, és a részvétel növelésére törekszenek. Bár lehet a 
romkocsmák mélyén merengő állástalan diplomásokról 
fantáziálni, a valós magyarországi helyzet az, hogy a diplomások 
átlagos bére több, mint kétszerese, munkanélküliségi aránya 
pedig kevesebb, mint fele a középiskolát végzettekének 
(és akkor még nem is beszéltünk a kormány által preferált 
szakmunkásokról).

A másik irányba kellene menni

A való világban a magyar munkaerőpiac nemzetközi 
összehasonlításban kiemelkedő mértékben jutalmazza a 
magasabb végzettséget. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
tervezett felsőoktatási keretszámcsökkentés nemcsak a 
gazdaságnak okoz gondokat hosszú távon, hanem a társadalmi 
kárai is beláthatatlanok.

A kormányzat két látszólagos mentőövet kínál a jövő 
hallgatóinak. Az egyik az úgynevezett részösztöndíjak 
rendszere. Ezzel csak az a baj, hogy két rossz megoldás ötvözete. 
A fele tandíj megfizetése mellett a hallgatót a “röghöz kötő” 

Tandíj deluxe - 
itt az állami felsőoktatás vége?
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hallgatói szerződés aláírására is kötelezik. Nem véletlen, hogy 
a 2012-re tervezett helyeket sem sikerült betölteni: összesen 
csak 1960 hallgatót vettek fel. A kormány ennek ellenére jövőre  
46 ezer 330 ilyen helyet hirdetett meg. 

“Tegyük hozzá, még a részösztöndíjas hallgatók is jóval többet 
fizetnek majd, mint a 2006-os tandíj (FER) rendszerben, ami ellen a 
Fidesz “szociális” népszavazást rendezett. Akkor egy alapképzéses 
hallgató évi 105 ezer forintot fizetett, és a beszedett pénz jó része 
ösztöndíjként visszakerült a hallgatókhoz.”

A kormányzati kommunikáció másik csodafegyvere a két 
százalékos kamatú Diákhitel II. Ezzel csak az apró baj van, 
hogy a számítások alapján teljesen fenntarthatatlan, mivel 
tömeges méretű elterjedése esetén kezelhetetlen méretű 
állami elkötelezettséget jelent. Ez azt jelenti, hogy a mostani 
hitelfelvevő nem tudhatja, hogy az állam meddig lesz képes 
fizetni a kamattámogatást. Úgy tűnik, ezzel a diákok is tisztában 
vannak, mert eddig összesen csak ötezren vették igénybe ezt a 
formát. A diákhitel rendszer költségei miatt az is világos, hogy 
a változás indoka nem a költségvetési egyensúly javítása. 
Ilyen hatások eleve csak hosszú távon érvényesülnének, de 
jelenleg arra sincs garancia, hogy a végén lesz-e egyáltalán 
valós megtakarítás, vagy egyszerűen csak kamattámogatássá 
változik az eddigi oktatási forrás.

Mit akarnak végül is?

Ilyen számok mellett az arányokról alig érdemes beszélni, de 
azt fontos megjegyezni, hogy azokon a területeken is jelentős 
a vágás, amelyek elvileg preferáltak: a természettudományok 
területén ötödére, műszaki területen kevesebb, mint hatodára, 
informatikában negyedére csökken az ingyenes helyek száma. 
A szakképzésből törvényi úton a felsőoktatás keretébe utalt 
felsőoktatási szakképzés (amelynek kiépítésére az elmúlt 
időszakban nagy energiák mentek el) összesen 200 ingyenes 
helyre számíthat.

Az egyetlen növekvő terület (helyesen) az orvosképzés. Nem 
tudni, hogy mi történt a kormányzat kedvencével a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemmel, mivel ez a képzési forma sem kap 
állami keretszámot, de ott vélhetően más forrásokból pótolják a 
kieső támogatást. A gazdasági és jogi szakterületen egyáltalán 
nem marad állami hely, a bölcsész, társadalomtudományi, 
művészeti területen is csak elvétve.

Ilyen kevés még soha sem volt

Az átalakítás nemcsak a hallgatók esélyeire jelent súlyos csapást, 
de a felsőoktatás egészének működését is veszélyezteti. 

Érdemes csak a fenti egykori propaganda anyagra tekinteni és 
összevetni azzal, hogy 2011-es 53 ezer ingyenes helyből 2013-
ra csak 10 ezer 480 marad.

Az egyetemek és a főiskolák már most a csőd határán táncolnak 
az eddigi elvonások és zárolások miatt, és teljesen esélytelen, 
hogy a kieső bevételeket  a fizetős hallgatók számának 
növelésével ellensúlyozzák. A változás következtében egész 
intézmények szűnhetnek meg, illetve tudományterületek 
tűnhetnek el a felsőoktatásból, és mindenütt jelentős 
megszorításokra lesz szükség. A növekvő költségek és a szűkölő 
választék, a romló feltételek miatt egyre több fiatal választja 
majd a külföldi tanulást és utána gyakran a kivándorlást. 
Hiányuk újabb súlyos gazdasági és társadalmi bajokat okoz 
majd. 

Az elmúlt két év felsőoktatást érintő folyamatos negatív 
döntéseiben komoly szerepe van annak, hogy a korábbi 
ciklusokban igen aktív érdekképviseletek nem voltak képesek, 
vagy hajlandóak erőt mutatni a kormányzati törekvésekkel 
szemben, eltérően például a folyamatosan tiltakozó pedagógus 
szervezetekkel. Emlékezhetünk arra, hogy a felsőoktatási 
törvény vitájában éppen a HÖOK-ot lehetett kifizetni egy 
tartalmatlan miniszterelnöki pofavizittel. Igaz, még így is 
harcosabbak, mint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, 
amelynek következetesen nincs álláspontja a felsőoktatást 
érintő kérdésekről. Most azonban az oktatók, a hallgatók, a 
középiskolások és szüleik számára már nincs hova hátrálni. 
Ha nem lépnek fel egységesen és hatékonyan, akkor a leendő 
egyetemisták álmaival egy ország esélyei vesznek el.

A felsőoktatás számára most valóban a lét a tét.

http://tenytar.blog.hu

grafika print dekor
06 20 9387 659
studtzaszlo@gmail.com
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A koncentráltan nagy veszteséget elkönyvelni kénytelen 
szavazó azért is veszélyes, mert az ő felháborodásuk kön-
nyen a többi elégedetlenség szimbólumává is válhat. (Fotó: 
Huszti István/Index)

Az elmúlt két és fél évben Orbán Viktor talán legnagyobb poli-
tikai eredménye az volt, hogy meg tudta akadályozni, hogy az 
ország nyilvánvalóan siralmas gazdasági helyzete miatti elége-
detlenség egy konkrét ügy körül koncentrálódjon és ezáltal ala-
kot öltsön. A mostani tandíjellenes tiltakozás központi kérdése 
az, hogy mindez megváltozik-e.

Orbán Viktor logikája

Orbán Viktor valószínűleg kormányzása kezdete óta arra törek-
szik, hogy a gazdasági válsággal, illetve a Magyarország általa 
elképzelt átalakításával járó elkerülhetetlen megszorítások ter-
hei lehetőleg minél kevésbé koncentrálódjanak jól mobilizál-
ható választói csoportokon. A logika teljesen világos: amíg a 
legfontosabb csoportok nem érzik magukat aránytalanul kár-
vallottnak, addig nem válhatnak az ellenzékiség zászlóshajóivá.

Hasonló megfontolásokból szereti minden politikus az in-
flációt, hiszen az a szinte tökéletes megoldás arra, hogy a 
gazdasági terheket a lehető legegyenletesebben osszák el a 
szavazók között, így minimalizálva azok számát, akik magukat 
különösen vesztesnek érzik. A koncentráltan nagy veszteséget 
elkönyvelni kénytelen szavazó azért is veszélyes, mert az ő fel-
háborodásuk, helyzetükből adódó mobilizációs hajlandóságuk 
könnyen a többi elégedetlenség szimbólumává is válhat. Ezt a 
dinamikát Orbán Viktor különben is kiválóan használta 2006 és 
2010 között, így nyilván jól érti ennek működését.

Szétteríteni a terheket

Az Orbán-kormány elmúlt két és fél éve a terhek lehető leg-
szélesebb körben történő szétterítésének kísérlete volt. (És 
itt most ne foglalkozzunk azzal, hogy ezen terhek mekkora 
részét eredményezte maga a kormányzati politika.) Amikor 
ugyanis a kormány a bankokat vagy a Magyarországon ko-
rábban beruházó nagy nemzetközi vállalatokat bünteti, akkor 
természetesen a magyar polgárok lesznek a végső kárvallot-
tak. De ez egyenletesen, különösebb látványos anomáliák 
nélkül történik. A drágább bankolás, a hitel hiánya, a magas 
munkanélküliség mind-mind olyan károk, amelyek inkább sok 
családot érintenek rosszul, mint keveset rendkívül rosszul.

Ennyi veszteségtől a magyar ember morog, elégedetlen, de 
nem megy az utcára: az ellenkezés alapvetően passzív marad. 
Orbán Viktor újraválasztási stratégiájának fontos része, hogy 
megtartsa ezen ellenkezés passzív jellegét úgy, hogy közben 
csak a politikailag nagyon elkötelezettek menjenek el szavazni.

A hallgatók és a gazdák

A tandíj ügye, akárcsak korábban a gyanús földbérleteké, ezt 
a stratégiát fenyegeti. Mindkét esetben egy politikailag és 
egyébként fizikailag is jól mobilizálható réteg érintettségéről 
van szó, amelyek ráadásul erős belső szolidaritással is ren-
delkeznek. Arról nem is beszélve, hogy az általános népesség 
mindkét csoport – a hallgatók és a gazdák – iránt rendelkezik 
egyfajta affinitással. Magyarul: ha ők elég hangosan, érthetően 
és persze látványosan mondják el panaszaikat, akár az általános 
elégedetlenség szimbólumaivá, illetve csatornáivá válhatnak.

Semmi garancia nincs persze arra, hogy mindez 
meg is fog történni.

Az azonban a miniszterelnök fokozódó elzártságára, a 
környezetére korábban is jellemző „ostromlott vár”-szindró-
ma erősödésére is utal, hogy a megannyi figyelmeztető jel és 
tanács ellenére mindkét esetben makacsul ragaszkodni látszik 
az egyébként a saját szempontjából is feleslegesen provokatív 
lépésekhez. Ilyen közegben pedig nagyon könnyű újabb és 
újabb hibákat véteni.

http://velemenyvezer.blog.hu

Miért félhet a tiltakozó hallgatóktól a 
kormány?
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A december második hetében kezdőd diáktüntetések, 
egy egészen újfajta elemet hoztak be, az elmúlt két és 
fél év történetébe. A tüntetések jól illeszthetőek abba a 
folyamatba, amelynek során az emberek jövőbevetett 
hite szép lassan erodálódik, és inkább elvándorolnak az 
emberek, semmint megpróbáljanak változtatni a dolgok 
menetén. A diákok tüntetéssorozata, akikhez már az 
oktatók is csatlakoztak, egy olyan tiltakozási hullámhoz 
vezethet, amelyet a kormány igyekezett eddig elkerülni, 
pedig megszorítások már eddig is voltak szép számmal.

A történet ott kezdődött, hogy a kormány a felsőoktatási 
keretszámok tekintetében, a teljesen ösztöndíjas, értsd, 
ingyenes, helyek számát radikálisan a harmadára kívánta 
csökkenteni, mintegy 10.000 főre. Mindezt a februári jelentkezési 
határidő előtt két hónappal, teljesen szakokat téve fizetőssé, 
ahol a tandíj több százezer forint félévente. Védekezésként 
hozták fel az elején, hogy ez nem tandíj, és egyébként is a 
diákok rendelkezésére áll a Diákhitel 2 konstrukció, ahol 2 
százalékos kamat mellett lehet biztosítani a tanulás költségeit, 
szigorúan csak a tandíjra kötve. Ennek eredményeként a diákok 
több milliós hiteltartozással kezdhetik az életüket, diploma 
után. Ezenkívül, ha a várt mértékben vennék igénybe a hitelt, 
a kamattámogatások összege messze többet tenne ki, mint 
a megspórolni kívánt összeg. Igaz 3-4 év múlva, és már nem 
ennek a kormánynak kellene foglalkoznia a kérdéssel.
A december 10-én kezdődött tüntetésekhez ma már 
nem csak a középiskolások, hanem a tanárok és oktatók 
különböző szervezetei is csatlakoztak, és december 19-re 
országos általános megmozdulást hirdettek. Az elmúlt héten 
számos demonstráció volt országszerte középiskolákban és 
egyetemeken egyaránt. 
A kormány láthatóan megzavarodott a nem várt ellenálláson. 
Hiszen a mostani demonstráció messze nagyobb és sokrétűbb, 
mint volt a rendvédelmi dolgozóké például. A brüsszeli 
útjáról visszatérő miniszterelnök szerint egy hétvége alatt 
orvosolhatóak a problémák, és le is ült diákok válogatott 
csoportjával, hogy megvitassák a felsőoktatás jövőjét. Az, 
ezután bejelentett intézkedés, hogy eltörlik kertszámokat, de 
több pénzt nem adnak a felsőoktatásnak, érdekes megoldásnak 
tűnik. A diákokat nem is hatotta meg ez a sebes intézkedés, 
és december 17-éna Humán Platform szervezésében az 

eddigi legnagyobb megmozdulást szervezték, a végén még a 
rádióban is beolvashatták a követeléseiket.
Eközben a határon túli magyar diákszervezetek és nemzetközi 
partnereik is, támogatásukról biztosítják az itthoni diákságot és 
támogatják céljaikat. 
A kormány sakkot kapott, és a jelek szerint erre egyáltalán nem 
számított. A diákok tiltakozása egy olyan hullámot indíthat el, 
amelyet az Orbán-kormány mindig is igyekezett elkerülni. Lehet 
abban bízni, hogy majd a hideg és a vizsgaidőszak közeledtével 
„majd megunják és hazamennek”. Ilyen mondatok már máskor 
is hangzottak el. Csak van egy pont, ami után már nincs hova 
hátrálni és a diákok tekintetében ez úgy néz ki, hogy eljött. Ilyen 
költségek mellett tényleg érdemesebb már külföldre menni 
nemcsak dolgozni, hanem tanulni is. Egy tömeges elvándorlás 
végképp romba döntheti a magyar felsőoktatást. 
Az élet számos területén, így az oktatásban is, ideje lenne 
kitalálni, hogy merre szeretnénk, hogy menjen az ország. 
Egy olyan kiegyezésre lenne szükség, amely hosszútávon 
fenntartható, esélyt ad az embereknek a felzárkózásra, 
versenyképessé teszi az országot a globális világban és 
megszünteti a politikai acsarkodást és átadja a helyét az 
értelmes párbeszédnek. Vitákra szükség van, háborúra nincs. 
És itt az utóbbi zajlik már évek óta.

A diákok 6 pontja
1. Új felsőoktatási törvényt!

2. A keretszámokat állítsák vissza a 2011-es 
szintre!

3. Minden tudományterületen legyen teljes 
az állami finanszírozás!

4. Adják vissza az elvont forrásokat!

5. Töröljék el a hallgatói szerződéseket!

6. Állítsák helyre az egyetemi autonómiát!

Felsőoktatási átalakítás – elvett jövő?



Anglia
A gyerekek még időben levelet írnak a Mikulásnak, amit 
bedobnak a kandallóba, hogy az a kéményen át az Északi-
sarkvidékre repüljön. Ha először az ajándéklista kap lángra, 
újra kell írni. Karácsonyi különlegesség a mazsolás puding, 
amelybe kis ajándékot is szoktak rejteni. Megtalálójának 
állítólag szerencséje lesz. Anglia divatot is teremtett: itt kezdtek 
karácsonykor fagyöngyöt függeszteni az ajtó fölé. 

Ausztria
A Mikulás (Heiliger Nikolaus) december 6-án ajándékozza meg 
a jó gyerekeket édességgel, dióval és almával. December 24-én 
pedig a gyermek Jézus hoz nekik ajándékot és karácsonyfát. A 
gyerekek izgatottan várják, hogy megszólaljon a csengettyű. 
Csak ezután léphetnek a gyertyákkal, díszekkel és édességgel 
feldíszített karácsonyfát rejtő szobába.

Belgium
A gyermekek nem ilyenkor, hanem december 6-án kapják 
az ajándékot a Mikulástól. A karácsonyfa alá vagy a tűzhely 
közelében lévő zoknikba csak kisebb dolgok kerülnek. A 
karácsonyi reggeli különleges édes kenyér. Az ünnepi menü 
aperitiffel indul, majd tenger gyümölcseivel folytatódik, a 
főétel pedig töltött pulyka. 

Csehország
Az emberek úgy tartják, hogy szenteste csodák történnek, ezért 
az éjszaka megsúghatja a jövőt. A Mikulás érkezését a gyermek 
Jézus jelzi kis csengettyűjével. 

Finnország
A Mikulás érkezése előtt a finnek szaunáznak egyet. Karácsony 
napján a legtöbb ember elmegy a templomba és elhunyt 
szeretteinek sírjához, hogy gyertyát gyújtson emlékükre. 

Franciaország
A kisebb gyerekek kikészítik cipőiket a tűzhely közelébe, 
hogy karácsony estéjén a Mikulás beletegye az ajándékot. 
A nagyobbak a felnőttekkel elmennek az éjféli misére, majd 
hazatérve ülnek az ünnepi asztalhoz. 

Írország
A gyerekek zsákot raknak ki a Mikulásnak, hogy abba tegye az 
ajándékokat. És hogy az öregúr se maradjon éhen, az asztalon 
rétest és egy üveg sört hagynak a számára.

Lettország
A lettek szerint a Mikulás a szentestétől számított 12 napon 
át hozza az ajándékot a gyerekeknek! Az ünnepi menü: barna 
borsó, rétes, káposzta és kolbász. 

Norvégia
Karácsonyeste csészényi zabkását hagynak a pajtában, így 
akarják a rossz szellemeket távol tartani a háztól. A feldíszített 
fenyőfát a családok - kéz a kézben - körültáncolják, miközben 

karácsonyi dalokat énekelnek.

Németország
A németek karácsonykor nagyon feldíszítik a házat. Az 
ablakokba fakeretre erősített színes gyertyaégőket vagy színes 
képeket szerelnek, amelyek nagyon szépen mutatnak a téli 
éjszakában. A lakások többségében megtalálható a Betlehem 
is. A gyerekek a karácsonyi ajándéklistát rajzokkal díszítik és 
éjszakára az ablakpárkányra helyezik. Tetejére cukornehezéket 
tesznek, hogy a Mikulás biztosan megtalálja. 

Olaszország
Karácsony másnapjának estéjén a gyermekeket meglátogatja 
a Strega Buffana nevű jó boszorkány. Söprűjén közlekedik 
Olaszország-szerte, és a jóknak mindenféle finomságot, a 
rosszaknak pedig szenet visz. Az olaszok jó barátaiknak szárított 
lencsét szoktak ajándékozni, hogy levest készítsenek belőle. Ez 
emlékezteti őket a szerény időkre, és ez hoz szerencsét nekik a 
következő új évben. 

Portugália
Az ajándékok a tűzhely mellett felsorakoztatott cipőkbe 
kerülnek. Az ünnepi vacsora: sózott, szárított tőkehal 
burgonyával. 

Spanyolország
Itt az erkélyen át bemászó Télapó hozza az ajándékot. Január 
6-án pedig a három bölcset várják a gyerekek, akik szintén 
ajándékokkal érkeznek.

Svájc
Zürichben ilyenkor mesevillamos jár, amely körbeviszi a 
gyerekeket a városon. A srácok karácsonyi dalokat énekelnek, 
közben pedig édességeket osztanak nekik.

Svédország
Karácsony reggelén a templomok égő gyertyákkal várják a 
híveket. Az ünnepi menü: hering és barna bab. A jó gyerekeknek 
a Mikulás a Jultomten, egy manó segítségével osztja szét az 
ajándékokat.

Ukrajna
A gyerekeknek az ajándékot a Jégapó három rénszarvas 
húzta szánon viszi. Vele van Hópehely leány is, aki ezüstkék, 
szőrmedíszítéses ruhát, fején pedig korona formájú hópelyhet 
visel.

Hogyan ünneplik a Karácsonyt Európa-szerte?
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A nagy jelentőséggel bíró téli ünnep 
minden nyelvben más és más nevet 
kapott...

A magyar Karácsony szó jelentése szláv 
eredetű, a szláv korcsun szóból ered, 
amely lépőt, átlépőt jelent. A szó jelentése 
utal az új esztendőbe való átlépésre. 
Ugyanígy az angol Christmas Jézus 
Krisztus nevére utal. Ezzel szemben a 
német Weihnacht és a holland kertsmisse 
szent éjt jelent, tehát a szavak jelentése 
egyházi eredetű. A francia Noel, az olasz 
natale, a spanyol navidad, valamint a 
walesi nadoling a latin Natalis szóból 
erednek, melynek jelentése születés. A 
karácsony megnevezésére létezik még 
a skandináv Jul kifejezés. Nem lehet 
tudni pontosan mit jelenthetett, de nagy 
valószínűséggel a télnek azt a szakakszát, 
amelyet ma is a téli ünnep időszakának 
tekintünk.

A történet
Körülbelül kétezer évvel ezelőtt élt 
Izráel egyik városában Názáretben egy 
Mária nevezetű nő. Egyik éjjel megjelent 
előtte Gábriel arkangyal és tudtára adta, 
hogy hamarosan gyermeke fog születni, 
aki Istennek fia lesz. Mária megijedt, 
hiszen nem értette milyen tervei vannak 
Istennek vele, de az angyal megnyugtatta, 
mondván, hogy ez így helyes, ennek így 
kell lennie.
Máriát nemsokára feleségül vette Jó- 
zsef. Népszámlálás céljából, a családnak 
el kellett hagynia Názáretet és a Je-
ruzsálemhez közeli Betlehembe mentek. 
Amikor megérkeztek Betlehembe sehol 
sem találtak helyet és mivel Mária érezte, 
hogy közeleg a szülés ideje egy istállóba 
húzódtak be. Így született meg a kis 
Jézus, akit a jászolba fektettek.
A közeli mezőn lévő pásztorokat 
egy angyal értesítette Isten fiának 
születéséről. A pásztorok elindultak, 
hogy megcsodálják a kisfiút.
Eközben három bölcs is útnak indult. 
Számukra a betlehemi csillag jelezte az 
Úr Jézus születését és azt a helyet ahol 
megtalálhatják az újszülöttet.
A pásztorok a bölcsekkel együtt rátaláltak 
a szent családra, térdre borultak előttük 
és ajándékkal halmozták el őket.

Az ünnep keletkezése
Az ünnep 325 és 335 között keletkezett 
Rómában. Célja az volt, hogy lezárja a 
Jézus Krisztussal kapcsolatos vitákat és 

népszerűsítse a niceai zsinat határozatát, 
amely szerint Jézus Isten és ember 
egy személyben. Az ünnep napjának 
kiválasztása sok problémát okozott, 
mivel ebben az időben számos nézet 
létezett Jézus születésének időpontját 
illetően. Egyesek szerint 20-án, mások 
szerint április 18-án vagy 19-én, ismét 
mások szerint November 25-én vagy 
január 6-án született Jézus. A választás 
mégis December 25-ikére esett, hogy 
ellensúlyozzák a “Sol invictis” (legyőz-
hetetlen nap) pogány ünnepét. Így 
bevezették Krisztusnak a “Sol Salutisnak” 
(az üdvösség napjának) ünnepét. Jézus 
születésének ünnepe új tartalmat 
kapott és a húsvéti böjthöz hasonlóan, 
előkészületi időt csatoltak az ünnephez 
(Advent).

Angyal
A Karácsonynak számos ünnephez 
hasonlóan vannak jelképei. Egyike ezen 
jelképeknek az angyalok. Az angyalok, a 
Bibliában az Úr küldötteként keresik fel 
az embereket. A keresztény művészet 
az angyalokat kezdettől fogva férfiként 
jelenítette meg, antik római viseletben. 
Eleinte az angyalok nem viseltek 
szárnyakat, a IV. Századtól jelennek 
meg a szárnyas angyalok, majd a késő 
reneszánsztól a szárny ismét eltűnik a 
vállukról. Az angyalok fejedelmei a hét 
arkangyal, a három legnépszerűbb: 
Mikhaél, Gábriel, Ráfael. Mikhaél az 
ítélkező, a gonosz legyőzője, a mennyei 
seregek vezére, a középkor harcias 
szentje. Névnapja szeptember 29-én 
van, az őszpontot vigyázza. Gábriel a 
hírhozó. Névnapja március 24-én van, a 
tavaszpontot vigyázza. Ráfael a gyógyító 
és az őrangyalok között az első.

Gyertya
A Biblia alapján a Logosznak, a Világ 
Fényének szimbóluma, a keresztény 
szimbolikában Krisztus jelképe. A gyertya 
a szentháromságot testesíti meg a láng, 
a kanóc és a viasz egysége folytán. A 
magyar néphit úgy mondja, hogy a 
mennyországban mindenkinek van egy 
égő gyertyája, ameddig az lángol, addig 
él az ember. A gyertya végigkíséri az 
embert az életen, a keresztelő alkalmával 
épp oly jelentős, szimbolikus szerepet 
játszik, akárcsak a születésnapi tortán, a 
haldokló mellett vagy a ravatalnál.

Fenyőfa
A különböző ünnepek során a fák, örökzöld 
növények szerepe minden népnél nagy 
volt. A magyar népi hagyományokban 
a karácsonyi életfa vagy termőág 
tekinthető a karácsonyfa elődjének. A 
karácsonyfa bibliai eredetű magyarázat 
szerint ősi, családfa jelentéssel bír; 
eszerint ez a fa Jézus családfáját is jelenti. 
Valamint kapcsolatba hozzák a bibliai 
tudás fájával is, hiszen karácsony napja az 
első emberpár: Ádám és Éva napjára esik.
A karácsonyfa-állítás német eredetű 
szokás, a 17. században terjedt el. A 
németek abban a hitben éltek, hogy a téli 
napforduló idején a gonosz szellemek, 
a halottak szellemei kiszabadulnak, 
és szabadon csatangolnak a világban. 
A kísértetektől az emberek csak 
úgy menekülhetnek meg, ha az élet 
örökzöldje, a fa alá húzódnak. A 
hagyomány szerint Luther Márton állított 
először karácsonyfát gyermekeinek. 
Ő azonban már Jézus születésének 
tiszteletére állította a fát, és számtalan kis 
gyertyát gyújtott rajta.
Az első, történelmileg is megalapozott 
adat 1605-ből származik. Egy strasbourgi 
polgár jegyzetei arról árulkodnak, hogy 
városában akkoriban elterjedt, hogy 
fenyőfákat állítanak. A fákat gyümölcsök- 
kel, papírkivágásokkal, aranyláncok-kal 
és édességekkel díszítették.
Magyarországon csak a múlt század 
második felében kezdett elterjedni ez 
a szokás a bécsi udvar ösztönzésére. 
Először csak a nemesi családoknál - 
először Brunswick Teréz, martonvásári 
grófnő állított karácsonyfát 1824-ben 
-, később a módosabb polgároknál is 
elterjedt. A parasztok körében csak 
ebben a században, sokaknál csak 1945 
után honosodott meg a fenyőfa-állítás.
Angliában ma sem szokás fenyőfát 
állítani, helyette fagyöngyből készült 
koszorút függesztenek a mennyezetre. 
Van, ahol az a hiedelem él, hogy a 
karácsonyfát is az ajándékozó földöntúli 
lény hozza. 
A karácsonyfadísz korábban alma, 
dió, házilag készített sütemények, 
mézeskalács volt. Az 1880-as években 
jelent meg az üvegdísz. Ma már egyre 
nagyobb fákat állítanak, üvegdíszekkel, 
szaloncukorral, színes égőkkel.
amelyben rendszerint valami ennivaló 
finomság van.

SGE

A karácsony eredete és jelképeinek 
története



A karácsony a keresztények szent ünnepe. A szokásokban és hiedelmekben az 

évkezdethez, a téli napfordulóhoz és Jézus születéséhez fűződő hagyományok 

egyaránt megtalálhatók. Az ünnepekben a keresztény étkezési kultúra számos 

eleme fellelhető. A karácsonyt megelőző időszak az advent, a készülődés 

ideje, amit általában a böjtösebb, szegényesebb ételek jellemeznek. Ez a böjt 

szenteste ér véget. A karácsonyi ünnepkörhöz hozzátartoznak a bőséges 

lakomák is, amelyek elemeiben fellelhetők a régi nemzeti hagyományok 

csakúgy, mint a nemzetek szokásainak keveredése, illetve a hagyományos 

mellett a modern - korszerű konyhatechnológia is. Az ünnepek alatt mindenki 

próbálja a legfinomabb menükkel elkápráztatni szeretteit, barátait, hiszen az 

étkezés a családi, valamint a társadalmi élet egyik szerves alkotója.

Nemzeti hagyományok

A karácsonyi menüben, a legtöbb országban a nemzetre jellemző ünnepi 

ételek kerülnek az asztalra. Természetesen minden nemzetnek megvannak 

a maga különleges, hagyományos karácsonyi ételei, de ezek egy része ma 

már keveredik, illetve egyes ételfélék (pl. desszertek) esetében nagyon sok 

hasonlóság található, legalábbis ami az alapanyagokat illeti.

A Magyarországra ma jellemző étkezési kultúra számos hatás eredménye. A 

karácsonyi vacsorában ötvöződik a böjtös étrend a sokfogásos menüvel.

Régebben a hús minden esetben disznóhúst jelentett az ünnepi asztalon, 

ugyanis a sertés előretúr, ami a néphit szerint fejlődést jelentett, a szárnyassal 

ellentétben, ami hátra kapar, ami rossz előjelnek számított. Ma már ezek a 

néphagyományok nem igazán érvényesülnek, hiszen a karácsonyi menü 

sok helyen szárnyasból, pl. pulykából készül, aminek elterjedése elsősorban 

angolszász -hatásnak köszönhető.

Egyes ételek, élelmiszerek, mint pl. a bab, borsó, lencse, tök, mák, hal a néphit 

szerint sok pénzt, gazdagságot jelent. A dió, az alma, a fokhagyma sok helyen 

szintén nélkülözhetetlen élelmiszere az ünnepi asztalnak, ugyanúgy, mint 

a káposzta, amelyet minden társadalmi réteg fogyaszt. Egyes országokban 

(Németország, Svédország) nem szokás a december 24-i böjtölés, így náluk a 

bőséges karácsonyi menü már erre a napra is jellemző.

A karácsonyi ételsorban a káposzta nemcsak nálunk, hanem más nemzeteknél, 

pl. a németeknél (vöröskáposzta), a letteknél és az oroszoknál (grúz töltött 

káposzta) is szerepel. Magyarországon a káposztát karácsonykor elsősorban 

töltött káposztának készítik el, amihez, főként vidéken a decemberi 

disznóvágásból származó friss sertéshúst használják fel. 

Halételek

A hal hagyományos karácsonyi étel, hiszen Krisztus-jelkép (Jónás a hal 

gyomrából úgy tért vissza, miként Jézus támadt fel halottaiból), emellett böjti 

étel. Jól elkészítve pedig fenséges lakoma.

A halak táplálkozás-élettani jelentőségét nem lehet elégszer hangsúlyozni, 

főként a tengeri halakban és a busában található jelentős mennyiségű, 

többszörösen telítetlen omega-3 zsírsavak miatt. Ezeket a zsírsavakat a 

szervezet önmaga nem tudja előállítani, vagyis a táplálékkal kell bevinnünk. 

Ezen kívül nem elhanyagolható a halnak az a tulajdonsága sem, hogy fehérjéje 

teljes értékű és könnyen emészthető. A szálka nélküli halakat a gyerekek is 

nyugodtan fogyaszthatják. A halak egyéb előnyei közé tartozik, hogy számtalan 

módon (pl. leves, rántott, natúr, grill, tepsiben sült stb.) és ízesítéssel (citromos, 

paradicsomos, sajtos, zöldséges, mustáros stb.) készíthetők el.

Sajnos Magyarországon a családok nagy részénél a halfogyasztás csak 

karácsonykor (vagy még akkor sem) jellemző. Mindenképp célszerű lenne heti 

1 alkalommal valamilyen (ha lehet, tengeri halból készült) halételt beiktatni 

étrendünkbe.

A hal nálunk régebben inkább a böjtös ételekhez tartozott az ünnep idején, 

de ma már ennek nincs akkora jelentősége, a halétel az ünnep bármelyik 

napján kínálható. Vannak nemzetek, ahol a különféle halételek, illetve a 

tenger gyümölcseiből készített fogások ugyancsak elmaradhatatlanok az 

ünnepi asztalról. A lazac fogyasztása Finnországban jellemző, valamint 

Oroszországban, ahol a karácsonyi menü egyik fontos étele a lazaccal és 

kaviárral töltött palacsinta, a blini. A kaviárt a németek is szívesen fogyasztják 

előételként, pirítóssal.

A halleves fogyasztása jellemző Lengyelországban, valamint Magyarországon 

(halászlé formájában). A spanyolok dévérkeszeget, a portugálok sózott, 

szárított tőkehalat, a svédek vajas-hagymás pácolt pontyot fogyasztanak.

A tenger gyümölcseit Belgiumban például előételként fogyasztják. Ugyancsak 

előételként szerepel a németeknél a kagyló- és ráksaláta. Franciaországban 

tájegységenként változik a menü, egyes helyeken az osztriga szintén a jellemző 

karácsonyi ételek közé tartozik.

A szárnyasok közül a pulyka is a karácsony egyik szimbólumának tekinthető. 

Angliában, az Egyesült Államokban és Kanadában szinte elképzelhetetlen 

a karácsonyi vacsora pulyka nélkül, de ma már a hagyományok és szokások 

keveredésének köszönhetően Belgiumban, Franciaországban, sőt Magyar-

országon is megtalálható egyes családok ünnepi menüjében. 

A szárnyasok közül a pulyka mellett a liba is jellemző karácsonyi étel, főként 

Franciaországban és Németországba.

A sonka nálunk inkább a húsvét egyik jelképe, de egyes országokban 

karácsonykor is jellemző. Új-Zélandon a hideg sonka, Svédországban a füstölt 

sonka, Olaszországban pedig a pármai sonka található meg az ünnepi ételek 

között.

Természetesen a nemzeti sajátosságokból, hagyományokból adódóan a 

különböző országok karácsonyi asztalán vannak olyan ételek, amelyek nálunk 

nem ismertek illetve jellemzőek, sőt talán meglepőek. A nyúl és a vadhúsok 

elsősorban Olaszországra és Franciaországra jellemző, a kolbász pedig 

ugyancsak a franciákra, valamint a lettekre.

Spanyolországban mandulalevest, Finnországban rénszarvashúst, Len-

gyelországban hideg töltött tojást, Olaszországban raviolit, Belgiumban édes 

kenyeret is fogyasztanak karácsonykor, de talán a legszokatlanabb számunkra 

az a grönlandi szokás, hogy karácsonykor a menüben bálnabőrbe tekert 

bálnazsír és fókabőrbe csomagolt hús is szerepel.

SGE

Karácsonyi Menü



Halászlé

Hozzávalók:
1,6 kg ponty, 
5 fej vöröshagyma, 
2 paradicsom, 
2 paprika, 
2 evőkanál édesnemes pirospaprika

Elkészítés:
A pontyot megtisztítjuk (pikkelyeit 
lekaparjuk), megmossuk, fejét, farkát, 
uszonyait levágjuk. A halhúst sűrűn 
beirdaljuk, kétujjnyi vastag szeletekre 
vágjuk, besózzuk, hidegre tesszük. A 
paradicsomot, paprikát megmossuk, 
félbe vágjuk. 
A hagymát megtisztítjuk, felszeleteljük. 
Fazékba rakjuk, ráöntünk 2 liter vizet, 
beletesszük a hal fejét, farkát és uszonyait. 
Hozzáadjuk a paradicsomot, a paprikát, 
sózzuk, felforraljuk, és lassú tűzön kb. 2 
órát főzzük. Ez az alaplé. 
Az alaplevet leszűrjük, a sűrűjét 
átpasszírozzuk. A levet felforraljuk, 
belekeverjük a pirospaprikát, beletesszük 
a halszeleteket, és 8-10 perc alatt 
megfőzzük. Már ne keverjük, csak 
rázogassuk, mert a halhús összetörik.

Aszalt szilvával 
töltött pulykamell 

Hozzávalók:
80 dkg pulykamell
20 dkg szilva (aszalt)
4 db tojás
 petrezselyem
 só

 bors
10 dkg bacon
50 rizs
10 dkg mazsola
3 db zsemle

A pulykamellet felszeleteljük, kiklop-
foljuk, és enyhén besózzuk.
Elkészítjük a tölteléket: a zsemlét langyos 
vízbe beáztatjuk, kinyomkodjuk, majd 
tálba helyezzük, hozzáadjuk az aszalt 
szilvát, az apró kockára vágott bacont. 
Sózzuk, borsozzuk, és belekeverjük 
a finomra vágott petrezselymet. Így 
a pulykaszeletekre halmozzuk, majd 
szorosan feltekerjük, és összetűzzük a 
szeleteket.
Forró olajban, közepes lángon készre 
sütjük. Közben olajon felhevítjük a rizst, 
lobogó sós vízzel felöntjük, kb. 1,6-szoros 
mennyiséggel.
Hozzáadjuk a mazsolát, lefedjük, és 
takarékon készre pároljuk. A megsült 
húsból eltávolítjuk a hústűt, felszeleteljük 
és a kész rizzsel tálaljuk.

Diós-mákos bejgli 

Hozzávalók: (2 rúd) 
A tésztához 
500 g liszt 
250 g vaj vagy margarin 
4         tojássárgája 
20 g   élesztő 
20 g   porcukor 
1,5 dl tej 
1 db  tojás a kenéshez 
           só 

Diótöltelék 
200 g darált dió 
200 g porcukor 
20 g   vaníliás cukor 
0,5 dl tej 
50 g   mazsola 
2 cl    rum 

Máktöltelék 
200 g darált mák 
200 g porcukor 
1 db   citrom leve és reszelt héja 
0,5 dl tej 

50 g   mazsola 
2 cl    rum 

A tészta elkészítése 
A tejhez hozzáadjuk az élesztőt, és 
elkeverjük benne. A lisztet keverőtálba 
tesszük, hozzáadjuk a hűtőszekrényből 
kivett vajat vagy margarint, és gyorsan, 
hogy a zsiradék meg ne olvadjon, 
összedolgozzuk. Hozzáadjuk a tejben 
elkevert élesztőt, a porcukrot, a tojások 
sárgáját, a reszelt citromhéjat, csipetnyi 
sót, és egynemű tésztává dolgozzuk. Két 
egyforma nagyságú cipót formázunk 
belőle, liszttel meghintjük, és 20-30 
percig hűtőben pihentetjük. 
Amíg a tészta pihen, elkészítjük a 
tölteléket az alábbiak szerint, függetlenül 
attól, hogy mák vagy dió tölteléket 
készítünk. A tejben elkeverjük a cukrot, 
és felforraljuk. A darált nyersanyagokat 
keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a meg-
válogatott és rumban áztatott mazsolát, 
a reszelt citromhéjat – diótöltelék 
esetén a vaníliás cukrot is – elkeverjük, 
és a felforralt szirupot hozzáöntjük, 
összekeverjük, majd kihűtjük. 
A tésztát a jégszekrényből kivéve 3-4 
mm vastag téglalap alakúra nyújtjuk. 
A kihűtött tölteléket a tésztára kenjük 
egyenletesen oly módon, hogy a szélei 0,5 
cm-es sávban töltelék nélkül maradjanak. 
Keskenyebb széleit felhajtjuk a töltelékre, 
és hosszanti irányban feltekerjük. 
Figyeljünk arra, hogy a hajtások mindig a 
rúd aljára kerüljenek. 
A kenéshez a tojást szétválasztjuk, a tojás 
sárgáját felverjük, és a tészta felületét 
megkenjük vele, langyos helyen fél órán 
át hagyjuk szikkadni, majd a fehérjével 
(nem kell felverni!!) megtesszük ugyanezt. 
A tojással való megkenés és szikkasztás 
adja a beigli márványosságát. Lisztezett 
sütőlapra téve tetejét megszurkáljuk 
villával – ezzel a sütés közben keletkező 
gőzök távozását tesszük lehetővé – 
előmelegített (kb. 180 fok) sütőben 
készre sütjük. A lemezen hagyjuk kihűlni 
és ujjnyi szeletekre vágva adjuk asztalra.

SGE

Receptek karácsonyra
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Puffadás, savtúltengés, gyomorrontás - 
gyomorpanaszok enyhítése gyógynövényekkel

Az ünnepek alatt általában elengedjük magunkat, hiszen 
egész évben odafigyeltünk, mit mivel eszünk, ezért 
megérdemlünk egy kicsi bűnözést… 
Szervezetünk rövid idővel jelezni fog, hogy fogjuk vissza 
magunkat. Puffadás, feszítés, savtúltengés, gyomorrontás 
az első számú jelek szervezetünk részéről. A gyógyszertárak 
természetesen rengeteg megoldást és pirulát kínálnak 
számunkra.

Vajon milyen természetes módszerekkel 
enyhíthetünk a gyomorrontás tünetein?

Az ünnepek alatti, túlzásba vitt lakmározás gyakran 
megbosszulja magát: puffadás, feszítés, savtúltengés, 
legrosszabb esetben gyomorrontás képében érkezik az 
ellenség. A problémára számtalan gyógyszergyártó cég kínál 
orvosságot, de mi most pirulák helyett néhány hatásos és 
természetes gyógynövényt gyűjtöttünk össze.
Talán nem követünk el égbekiáltó szentségtörést, ha 
kimondjuk, hogy a karácsony a nagy zabálások időszaka. 
Hiába tartottuk be egész évben a reformkonyha alapsza: húst 
esznek hússal, ráadásul piszokmód jól tudják elkészíteni, a 
nagymama süteménycsodáiról már nem is beszélve, úgyhogy 
a mértékletességet nagyjából el is lehet felejteni.
Étvágyunk és emésztésünk kapacitása azonban ritkán vannak 
köszönőviszonyban, annyira, hogy a karácsonyi menük még egy 
nagyevőt is le tudnak teríteni a lábáról, és ha nem is lesz belőle 
gyomorrontás, alapos felfúvódás és feszegető teltségérzés 
nélkül legtöbbször ők sem ússzák meg. A problémára van 
megoldás, csupán a gyógyszertárig kell elsétálnunk - mi viszont 
úgy döntöttünk, összegyűjtünk néhány hasznos tanácsot 
azoknak, akik nem szeretnek pirulákat kapkodni, hanem inkább 
a szelídebb, természetes gyógymódokra bíznák magukat. 
Felfúvódásra, teltségérzésre, de még gyomorrontásra is van 
megfelelő ellenszer gyógynövényeink között, és a patikánál 
vagy egy bioboltnál nem is kell messzebb mennünk értük. 

Karácsonyi jó barátaink: puffadás és 
savtúltengés

A kellemetlen tünettel valószínűleg mindenki szembesült 
már, karácsonykor viszont egészen közeli jó barátunkká válik a 
sokszor fájdalmasan feszítő, görcsölő érzés, amelynek oka, hogy 
túl sokat és sokfélét ettünk, de ahelyett, hogy szódabikarbónáért 
könyörögnénk a nagynéninek, főzzünk inkább egy meleg 
teát. Gálik Ágnes szerint a felfúvódásra hatásos megoldást 
jelenthetnek a keserű anyagokat tartalmazó teák, például az 
ezerjófű, ürömfű, apróbojtorján, pemetefű, amelyekből 1-1 
arányban ajánlatos főzetet készíteni: egy evőkanálnyit kell 
leforrázni egy bögre gyógyteához. A gyógynövények segítenek 
beindítani a leterhelt emésztést, felgyorsítják a gyomorban 
és a belekben zajló folyamatokat, egyszóval hamarabb 
szabadulunk. Akkor sem kell aggódnunk, ha nehezen nyeljük 
le a keserű teákat, mert más megoldás is létezik a feszítő 
teltségérzésre. A kamillateából, édesköményből, citromfűből 

készült, az előbbihez hasonló arányú forrázat is enyhíti a 
tüneteket, ráadásul a kamilla gyulladáscsökkentő hatással is 
rendelkezik, így két legyet is üthetünk egy csapásra.

A túlterhelt emésztőrendszernek a felfúvódás csak az egyik 
tünete, sokan savtúltengéssel is szembesülnek ilyenkor, amely 
nem egyszerűen kellemetlen, hanem kifejezetten fájdalmas 
is tud lenni. Erre a tünetre kiváló az ánizzsal megbolondított 
borsmenta tea: nemcsak a felesleges savakkal bánik el, de 
görcsoldó tulajdonsággal is rendelkezik. Ha a teákkal nem 
szívesen pepecselünk, egyik-másik gyógynövényt, például 
az édesköményt illóolaj formájában is fogyaszthatjuk, csak 
arra kell nagyon figyelnünk, hogy százszázalékos tisztaságút 
vásároljunk. Legjobb, ha 2-3 cseppet egy kockacukorra vagy 
egy kanál mézbe csepegtetünk, de ha túl töménynek találtatik, 
vízzel, gyümölcslével is hígítható. 

Igazi csoda az emésztésnek: gyömbér

Elsősorban nem gyógynövény, de az emésztésre gyakorolt 
jótékony hatása és erőteljes görcsoldó tulajdonsága miatt 
lehetetlen kihagyni a gyömbért a listából. Nem véletlen, hogy 
a távol-keleti konyhákban savanyított formája szinte minden 
étkezés résztvevője. A gyömbért fogyaszthatjuk teaként (nyers 
gyömbér darabkákat forrázzunk le), aszalva, de az étkezések 
közben legjobban savanyított formában tud jól esni. 
Szintén jó hatással vannak az emésztésre a következő fűszerek: 
kömény, babérlevél, bazsalikom, kakukkfű, zsálya, levendula.

Ilyenkor sem késő: a gyomorrontás

Ha hányingerünk vagy hasmenésünk van, legjobb, ha egyiket 
sem fojtjuk vissza, hiszen a szervezetünk nem véletlenül 
akar megszabadulni a bevitt tápláléktól. A tünetek arra 
figyelmeztetnek, hogy szünetet kell tartanunk, pihentetni kell 
a gyomrot és a beleket is egy-két nap erejéig. A jól bevált régi 
receptnél nincs jobb erre az esetre: sós vízben főtt krumpli és 
üres tea a leghatásosabb diéta a gyomorrontásra. 
A karácsonyi dorbézolás végeztével aztán ajánlatos néhány 
napos méregtelenítő kúrát beiktatni, és ettől még azoknak 
sem kell tartóztatniuk magukat, akik nem szeretnének 
drasztikus léböjt-kúrát tartani. A recept szerint teakeverékek 
segítségével egymás után tisztítjuk a szerveinket, vagyis az első 
két napban a gyomor és a belek vannak soron, utána a vesét 
tisztítjuk két napig, végül a máj következik ugyanennyi ideig. 
A gyógyszertárakban kaphatók megfelelő tisztaságú, az egyes 
szerveket serkentő, tisztító filteres teakeverékek, amelyek 
tökéletesen megfelelnek a célnak, beszerzésük külön tanácsok 
nélkül is egyszerű.
A kúra ideje alatt szabad enni, de tartózkodnunk kell a húsoktól 
és sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát kell 
fogyasztanunk. Még egy jó tanács: az ünnepek alatt próbáljunk 
meg szüneteket tartani a fogások között, ne keverjük a 
különböző típusú tápanyagokat, ne egyszerre fogyasszuk őket, 
rágjunk elégszer, és kényelmesen, lassan étkezzünk. Elvégre 
ünnep van, nem kell sietni.

SGE

Karácsony utáni 
gyomorproblémák



December 22-től január 2-ig tart az idei téli szünet az 
általános és középiskolákban - a szünet előtti utolsó tanítá-
si nap december 21-e, péntek, 2013-ban először január 
3-án, csütörtökön kell iskolába menni.

Mivel a karácsonyi ünnepek előtt nem sok idő lesz a szünetből, 
ennek a két napnak a hasznos eltöltéséhez mindenki beleve-
theti magát az otthoni készülődésre, takarításban és a főzésben 
való segítésre, hogy méltóképpen ünnepelhessünk családunk-
ban.
Az ünnepek elsősorban a családról és a nagyon közeli bará-
tokról szólnak, de ezt követően marad még jó néhány nap arra, 
hogy a félévi hajrá előtt kicsit kikapcsolódjunk, jól érezzük ma-
gunkat barátok, haverok társaságában. 

Napközben jó móka lehet egy közös korizás. 

A jégsátor a 117-es főút mellet Esztergom és Tát között a Duna 
partján található, Esztergomtól 7, Táttól 1 km-re. Az idény 
hossza az időjárástól függ, előreláthatólag októbertől április 
közepéig tart. 
A pálya mérete 40x15 méter alapterületű, palánkkal és korong-
fogó ráccsal és hálóval van ellátva. A pályákat 6 méter magas-
ságú sátor védi az időjárás viszontagságaitól. 
Közvetlenül a pálya melletti kiszolgáló sátor öltözői padokkal 
van ellátva, itt található a korcsolyakölcsönző ahol 26-tól 47-
es méretig lehet korit bérelni. Ebben a sátorban van lehetőség 
korcsolyaélezésre is. 
A pályák reggel 7 és éjjel 24 óra között kibérelhetők amatőr 
jéghokira, családi és céges rendezvényekre, iskolai tornaórákra, 
kivéve a közönségjég időszakait, amikor belépő ellenében 
bárki korcsolyázhat.
Szerveznek kezdő és haladó korcsolya és jégkorong tan-
folyamokat. A pályabérlésről és a tanfolyamokról részletesebb 
információt a 30-5082811-es telefonszámon adnak.

Az időjárás előrejelzés szerint sok csapadék várható a következő 
hetekben, ha szerencsénk van ez hó formájában fog esni, így 
alkalmasak lesznek a közeli dombok a szánkózásra, a visegrádi 
és a dobogókői sípályák pedig a sí imádóinak fognak kedvezni.
Ne feledjük az estéket sem! Néhány buli amelyek közül biz-
tosan találtok kedvetekre valót!

Év végi koncertek
December 21.  19 óra
The Reflected, Our Youth, Headstock koncert a Sportalsóban. 

December 21. 20 óra
Empathy, Magor, Black Jack koncert a Hellgateben. 

December 22. 19 óra
Mangod, Don Gatto, Doghitters, Nadir, Sonic Rise koncert a 
Sportalsóban. 

December 22. 19 óra 30 perc
Világvége After - Válasz Nélkül, Nonverse, Ready For The Week-
end, Swept Away koncert a Rugby Club Hotelben. 

December 25. 21 óra
Freaky Christmas party, drum and bass-, electro-, trap-, garage 
lemezlovasokkal a Balassa Pincében. 

December 27. 16:30
Féja Géza Közösségi Ház – Karácsonyi koncert a DOORS-al

December 28.  
Blues Company, Rock & Roller koncert a Hellgateben. 

December 29. 19 óra
Graveyard At Maximum koncert a Sportalsóban. 

December 29. 21 óra
Dj Drisan előszilveszteri party a Kaleidoszkóp Házban. 

December 30.
20 óra Slipchaos (Slipknot tribute) koncert a Hellgateben. 

December 31. 20 óra
Ready For The Weekend, Yerblues, Rock & Roller szilveszteri 
koncert a Széchenyi téren. 

Január 1. 21 órától
Az újévet pedig a már hagyományos Másnaposok bulija nyitja a 
Tűzkerék xT-vel és a The Vaporizers együttessel a Sportalsóban.

Téli szünet idejére

19. oldal
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Rozgonyi Miklós élete és munkássága elválaszthatatlan 
a sporttól: fiatalon sikeres és népszerű labdarúgó, majd 
később kiváló sportszervezőként szerez érdemeket. 
Szakmai tevékenységét számos kitűntetéssel honorálták, 
közülük is az egyik legemlékezetesebb -és általa talán 
a leginkább megbecsült- elismerést az Esztergom Város 
Képviselőtestülete által adományozott 2001-es Pro Urbe 
díj képezte. 

Édesapja sportkarrierjét a második világháború törte ketté, 
így a család reménysége (kis) Miki lett, akit tudatosan, kora 
gyermekkorától a futtball szeretetére neveltek.  1961-ben már 
a Dorog ificsapatának leigazolt játékosa, majd ifiválogatott 
és 16 évesen lehetőséget kap a bizonyításra az NB I. B-ben 
is. 1965-67 között sorkatonai szolgálatát tölti Szolnokon.  A 
sikeres csatárra felfigyelnek a szakemberek, több egyesülethez 
is hívják leszerelés után.  Ő családi okok miatt Debrecent 
választja: az 1968-as szezont a DVSC NB I-es csapatában kezdi. A 
Loki (Debreceni Vasutas) rajongók egyszerűen csak „Báró“-nak 
becézik a jól cselező, népszerű labdazsonglőrt.  Ismét a család 
készteti helyváltoztatásra, ami sportpályafutásának is fontos 
mérföldköve lesz: Tatabánya NB I-es csapata hívja soraiba. 

Ki-kiújuló térdsérülését operálni kell, ideje felkészülni a „civil“ 
életre: 1971-ben jelentkezik és felvételt nyer a Testnevelési 
Főiskola sportszervező szakára. Tanulmányai Budapesthez 
kötik, így átigazol a BKV Előre egyesületébe. 1974-ben 
diplomával a zsebében visszatér  kezdeti sikerei színhelyére: 
Dorogra.  A régi szurkolók ma is szívesen emlegetik pontszerző 
fejes gólját a Dorog számára rendkívül fontos MTK elleni 
mérkőzésen (1977-ben).  Mint leigazolt játékos Esztergomban 
búcsúzik az aktív sporttól, de egész életében szerelmese marad 
a labdarúgásnak,  lelkesedésével magával ragadva kortársait is.

Mint sportszervező, látványos sikereket ér el Esztergomban 
az un. szabadidősport kiterjesztésében, kiváló kapcsolatokat 
ápol mind a szakmával, mind a médiával valamint  a lehetséges 
szponzorokkal.  Segítségével új lendületet kap az úszósport, 
de labdarúgó edzőként is kipróbálja magát egy középiskola 
diákcsapatánál. Ám szervezői munkássága igazán az 1983-
ban átadott Városi Sportcsarnok által teljesedett be, amit 
szinte élete végéig sikeresen vezetett.  Mint igazgató, a 
létesítmény lehetőségeit -sok társadalmi munkával és a 

szponzorok segítségével- az alsó szint sportcélokra való 
hasznosításával bővítette, ami a sportidény egész évre való 
meghosszabbításával nemcsak a különböző programok, de 
az egész az intézmény anyagi fenntartásához is hozzájárult.  
Így Esztergom város hirnevét öregbitve lehetőség nyílott arra, 
hogy számos megyei, nemzeti és nemzetközi rendezvény is 
megrendezésre  kerülhessen a Sportcsarnok szervezésében. 
Csak néhányat említve: a megyei Diák Tornászbajnokság, a 
Magyar-Francia Válogatott Tornászviadal, a Magyar-Lengyel 
Asztalitenisz Szuperliga döntő, az Olimpiai Reménységek 
Kézilabdatornája, a Szuper Maratoni, a Tömegsport alapfokú 
bajnokság, a Roma-nap, a Porga Kupa sorozat és a Belügyi 
Fegyvereserők Sportnapja stb.  Kereskedelmi bemutatók, 
vásárok, kultúrális és szórakoztató rendezvények is tarkították 
a műsorpalettát. (Pl.: Hofi est)  Az évek során megszerveződött 
és stabilizálódott egy kitűnő rendezői stáb is, akik az igazi 
csapatszellem jegyében „Rozi“ elvárásait is túlszárnyalva 
biztosították az események hibátlan lebonyolítását. 

A sikerek mellett természetesen nehézségek is akadtak, de az 
egykori csatár sohasem adta fel.  Kollégáival egyetemben a 
Sportcsarnok épületét a dunai árvízektől többször is megóvta. 

Emlékét, munkásságához és sportszeretetéhez illően a 
ROZGONYI KUPA kispályás bajnokság megszervezésével 
szeretnénk megőrizni.  

Jó sportolást, és ahogy Rozgonyi Miklós mondaná: „Köszi fiúk!“

IX. ROZI-KUPA 
kispályás bajnokság 2012. 
december 29-30.

ROZGONYI MIKLÓS  
/ 1946 - 2002. /
a Városi Sportcsarnok első 
igazgatója
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Negyedszer rendezte meg az Esztergomi Pézsa Tibor 
Sportcsarnok a Winkler Jánosról elnevezett serdülő 
focitornát. Nyolc csapat nevezett be, akiket a rendezők 2x4-
es csoportba soroltak. A csoportokon belül körmérkőzések 
zajlottak, és már ezeken a mérkőzéseken hatalmas volt a 
küzdelem.

A B csoportban három csapat is 6-6 ponttal zárta a 
csoportküzdelmeket és az utolsó mérkőzés végén dőlt csak el, 
hogy az esélyes Csákvár kiesik gólkülönbséggel.

Az A csapatban meglepetésnek számított a Ferences Gimnázium 
remek szereplése még a favoritnak számító Esztergomot is 
megverték. Igaz ebben a csoportban is az utolsó mérkőzésen 
dőlt el /Tát -Ferences Gimnázium/ a továbbjutás, hiszen ha a Tát 
győz továbbjut és gólaránnyal kiesik a Ferences Gimnázium. 
Izgalmaz és kemény mérkőzésen 3-2-re a Ferences Gimnázium 
győzött és jutott tovább.

A keresztbejátszáson is színvonalas összecsapások voltak, talán 
csak a Komárom gyengébb teljesítménye volt meglepetés, 
hiszen a selejtezők során meggyőző teljesítményt nyújtottak. 
A döntőben az esélyesebb jó játékerőt képviselő Esztergom 
átgázolt az elfáradó Ferences Gimnáziumon alaposan 
visszavágva a selejtezőbeli vereségért.

A csoport                                                 B csoport                                     
1. ESZTERGOM I.    1. MÉSZÖLY FOCISULI 
2. ZOLTEK   2 ESZTERGOM II.  
3. TÁT    3. KOMÁROM
4. FERENCES   4. CSÁKVÁR

Végeredmény:  
1. ESZTERGOM
2. FERENCES GIMNÁZIUM
3. MÉSZÖLY FOCISULI
4. KOMÁROM

Legjobb mezőnyjátékos: TÓTH ÁDÁM (MÉSZÖLY FOCISULI)
Legjobb kapus:                   PÁLVÖLGYI ÁKOS (KOMÁROM)

Az Esztergom megvédte tavalyi 
elsőbbségét

Winkler János

1935-ben Dorogon született és ott is kezdett játszani 1947-
ben. 1953-ban országos válogatott. Esztergomba 1957-be 
került, ahol tagja volt az NB II-es legendás csapatnak. Az 
aktív játék után 1990-ben kiezdett edzősködni, amit az 
utánjpótlás területén 15 évig csinált.

Időpont Csoport Mérkőtzés 2×9 perc Eredmény

09:00 A ESZTERGOM I. – ZOLTEK 9 – 0

09:20 B MÉSZÖLY FOCISULI – ESZTERGOM II. 5 – 3

09:40 A ESZTERGOM I. – TÁT 6 – 4

10:00 B MÉSZÖLY FOCISULI – KOMÁROM 4 – 3

10:20 A ZOLTEK – TÁT 1 – 7

10:40 B CSÁKVÁR – ESZTERGOM II. 3 – 2

11:00 A ESZTERGOM I. – FERENCES GIMN. 0 – 3

11:20 B CSÁKVÁR – MÉSZÖLY FOCISULI 3 – 2

11:40 A ZOLTEK – FERENCES GIMN. 2 – 6

12:00 B KOMÁROM - CSÁKVÁR 3 – 1

12:200 A TÁT - FERENCES 2 – 3

12:40 B KOMÁROM – ESZTERGOM II. 5 – 3

13:10 A1 FERENCES - B2 MÉSZÖLY FOCISULI 3 – 2

13:30 B1 KOMÁROM - A2 ESZTERGOM 1 – 4

13:50 3-4. hely vesztesek MÉSZÖLY FOCISULI - 
KOMÁROM

7 – 1

14:20 DÖNTŐ GYŐZTESEK ESZTERGOM 6 – 0

Esztergom Ferences Ginmázium csapata
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