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Üdvözöljük az 
Omertà világában
A nagyszerű ötletek megérdemlik a 
megfelelő tollat, amivel papírra vet- 
jük őket. Az Omertà egyedi tollai 
olyan klasszikus értékeket kép-
viselnek, mint a művészet, a mes- 
termunka és a precizitás. A kollek- 
ció hét tollból áll, tekintsék meg 
weboldalunkon a többi ékszertervező 
- Frank Schrems, Jan Spille, Thomas 
Wiltmann, Stephen Webster és 
Varga’s Art tollait is.

www.skipgood.com/omerta
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A szerkesztőségünkbe beküldött 
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meg, illetve fenntartjuk a jogot a 
kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem 
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Előző lapszámunk megjelenése óta számos kritikát kaptunk minden oldalról, többségük építő jellegű volt. Sokan 
várták, keresték az újságot, nekik ezúton is külön köszönjük kitartásukat, támogatásukat!

Természetesen voltak negatív hangvételű észrevételek is. Nincs is ezzel baj, ha valaki véleményt mond, számíthat 
arra, hogy ellenvélemény is lesz. Ez egy demokráciában így helyes, ha véleményeket ütköztetünk. Amíg kulturáltan, 
egymást meghallgatva tesszük ezt, meggyőződésünk, hogy az egész közösség csak profitálhat belőle. Mert félreértés 
ne essék, Esztergom, Dorog, Nyergesújfalu és térségük egy közösséget - a jelenlegi állás szerint - egy járást is alkot 
majd. Hogy miként éljük majd itt mindennapjainkat, hogyan viszonyulunk egymáshoz, nagymértékben függ majd 
attól, hogy a másikat egyenrangú félként, érveit tiszteletben tartva hallgatjuk-e meg, vagy csípőből tüzelünk rá? 

Ahogy a cím és címlap is sugallja a világ nem fekete és fehér! A többség a kettő között helyezkedik el. Nem is lehet 
és nem is biztos, hogy akarja, hogy bármelyik „táborhoz” sorolják őt. Ő csak egy normális világot akar, ahol a 
gyermekeit nevelni tudja, a munkájából normális körülmények között meg tud élni,ahol a barátaival, ismerőseivel 
meg tudja beszélni a világ dolgait egy pohár sör, bor vagy kávé mellett. Nem szeret skatulyázni és azt sem szereti, 
ha őt skatulyázzák. Hogy nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy hol áll? Most fekete, vagy inkább fehér? Mért 
szükséges az, hogy mindig mindenki álljon valahol? Miért kell mindenbe belevinni a napi politikát? Miért az alapján 
ítéltessen meg az ember, hogy melyik oldalon áll? Rosszabb a jobb, vagy a bal? Nem hisszük, sőt! 

A Civilhetes továbbra is kritikusan szemlél, meghallgat és észrevételez. Szerkesztőségünk természetesen nyitva áll a 
különböző politikai és civil irányzatok előtt, ha meghívást kapunk, rendezvényeikről szívesen be is számolunk. 

Egyet ne kérjenek, hogy kritika nélkül szemléljük tevékenységüket! Meggyőződésünk, hogy a kritikáktól nem félni, 
hanem azokat meghallgatni kell! Hisszük és valljuk, hogy aktív párbeszéddel előrébb lendíthető a térség kereke, és 
előbb-utóbb példaértékű lesz országszerte. 

Silyéne Grim Erika 
Gál Tamás 
Eck Dénes

Érdy Tamás 
Harvay Péter

Fekete? Fehér? Egyik sem!
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Igaznak bizonyulnak-e a pletykák, 
miszerint nem egyedüli elnökjelölt lesz 
a kongresszuson? Szanyi Tibor már 
bejelentkezett, elképzelhetõ, hogy többen is 
lesznek? Mi a véleménye errõl, hogyan látja 
saját esélyeit?

Az MSZP nem úgy működik, mint a Fidesz. 
Nem színleljük, hogy demokratikus párt, hanem 
valóban az. Ezt mindig a párt legnagyobb 
érdemének tartottuk, s így lesz ez a jövőben is. 
Aki meg tudja szerezni a jelöléshez szükséges 
támogatást, az indulhat a megmérettetésen. 
Itt senkinek nem kínálják tálcán a tisztséget, 
küzdeni kell érte. S ha így vesszük, a Fidesz az 
elmúlt 22 évben nem volt képes a megújulásra. 
Számomra a verseny természetes, Az ilyen 
helyzetet nem nehézségként, hanem  inspiráló 
kihívásként élem meg.

A módosított alapszabályunk szerint annak, 
aki elnökjelölt szeretne lenni, a párttagság 
tíz százalékának támogatását kell élveznie és 
ezt aláírásokkal kell igazolnia, melyeket saját 
maga gyűjt össze. Ez jelenleg 3000 támogató 
aláírást jelent. Én azt gondolom, hogy ez a 
rendszer minden aspiránst arra kényszerít, hogy 
nyílt sisakkal küzdjön, az egész közösség előtt 
felvállalja céljait és valódi kampányt folytasson 
elnöki programja mellett.

Ami az esélyeimet illeti, természetesen 
bízom abban, hogy az a teljesítmény, amit eddig 
nyújtottam a párt élén, meggyőző és az általam 
képviselt elnöki program továbbra is elnyeri a 
többség támogatását.

A szocialisták mindig azt kommunikálják, 
hogy sikerült megszilárdítaniuk a helyüket a 
második legerõsebb parlamenti pártként és 
az ellenzék legfõbb erejeként, de valójában 
az egész politikai térkép tragikus. Az MSZP 
inkább stagnál, picit talán növekszik, 
a FIDESZ és a Jobbik együtt továbbra 
is nagyon erõs, a baj viszont az, hogy a 
bizonytalanoknak és a kiábrándultaknak 
óriási az aránya.

Ne felejtse el, hogy a másfél évvel ezelőtti 
választáson az akkori parlamentből eltűnt két 
rendszerváltó párt, az SZDSZ és az MDF. Az 
MSZP pedig elvesztette közel másfél millió 
támogatóját. Sokan voltak, akik azt jósolták, 
hogy az egész baloldalt hosszú időre elsodorja 
a jobboldali populizmus földindulásszerű 
győzelme. Nem így történt. A 2010-es 
önkormányzati választásokon az MSZP már 
növelni tudta támogatottságát és stabilizálta 
pozícióit. Ennek jelentősége csak most kezd 
érződni, amikor az látható, hogy a Kormány 
politikájával szemben szervezett erőként csak 
az MSZP képes és tud fellépni. Ma az emberek 
83 %-a gondolja úgy, hogy az ország rossz 

irányba megy. A bizonytalanok ma már nem arra 
a kérdésre keresik a választ, hogy támogassák-e 
a Fideszt, hanem arra, hogy kiket támogassanak 
a Fidesz után. Én természetesnek tartom azt, 
hogy azok, akik csalódtak a Fideszben, ma 
még nem tudnak hozzánk csatlakozni. Sokan 
elfordultak a politikától és reménykednek, hogy 
egyéni stratégiák elegendőek lesznek arra, hogy 
átvészeljék a nehéz időket. Én abban hiszek, 
hogy az ország sorsának jobbra fordulását csak 
közös erővel lehet elérni. Nem bezárkózással, 
hanem a közügyekben való részvétellel és az 
antidemokratikus, országrontó, mindennapi 
életet ellehetetlenítő intézkedések elleni közös 
fellépéssel.

Nem gondolja, hogy nem itt kellene 

„Ha nem vigyázunk, akkor Magyarország 
a világgazdasági válság legnagyobb 
vesztesévé válik”Kihelyezett régiós választmányi ülést 

tartott a Magyar Szocialista Párt január 
huszadikán Esztergomban, a Technika 
Házában. 

A döntéshozó fórum erős emberei - 
mások mellett Mesterházy Attila, a párt, 
Simon Gábor, a választmány és Lukács 
Zoltán, a megyei szervezet elnöke - az 
országos helyzetértékelés után a helyi 
történéseket is górcső alá vették. Az ezt 
követő sajtótájékoztatón Mesterházy Attila 
az „esztergomi patthelyzettel” kapcsolatban 
elmondta: az Alkotmánybíróság határozata 
alapján immár egyértelművé vált, hogy 
a képviselő-testület az adósságrendezési 
eljárás alapját képező reorganizációs terv 
elfogadásakor – április tizenkettedikén - 
törvénytelenül járt el, hiszen a döntéshoza-
tal időpontjában Tétényi Éva polgármester 
nem volt jelen. A politikus szerint kizárólag 
a grémium feloszlatása vezethetne ered-
ményre, mivel azonban ez „hiú ábránd-
nak” tűnik, a királyváros lakosai kezükbe 
vették az irányítást, és népszavazás útján 
érvényesítik majd akaratukat. 

Lukács Zoltán kritikája megfogalmazásakor 
nem állt meg a település határánál, me-
gyei kitekintéssel élt. – Kormánytisztviselők 
tucatjait bocsátották el indoklás nélkül, 
miközben Czunyiné dr. Bertalan Judit 
kormánymegbízott több helyről kapja 
a fizetését. Talán le kellene mondania 
valamelyikről. Ezzel a lépéssel több munka-
helyet és munkavállalót is megmenthetne 
– fogalmazott az elnök. 

A politikusi monológokat lakossági fórum 
követte, ahol is a közönség tagjai – túl 
azon, hogy betekinthettek a honatyák 
magánéletébe – kérdéseket intézhet-
tek a főszereplőkhöz. Egy, az MSZP belső 
viszonyaival, Szanyi Tibor pártelnöki am-
bícióival kapcsolatos felvetésre reagálva 
Lukács Zoltán kifejtette: „Nem elég szá-
mon kérni a Fideszen a demokráciát, a tisz-
tességes versenyt, hanem maradéktalanul 
érvényesíteni kell azt házon belül is”. 

Záróakkordként Mesterházy Attila abbéli 
reményének adott hangot, hogy a szocial-
ista párt a közeljövőben képessé válik az 
ellenzéki erők összefogására, „tisztességes 
alkotmányos keretek” kidolgozására. – Nem 
elég visszatérni ’89-hez, az új idők kihívá-
saira új válaszokat kell adnunk – összegzett 
a pártelnök. 

– ver -

Kihelyezett választmányi ülés 
Esztergomban
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tartani két évvel a választások után? Mármint 
a baloldali kommunikációból kitűnik, hogy 
a többség reménykedik egy átbillenésben, 
amikor megindul a párt népszerűsége: Mit 
tesznek ennek érdekében, mi az a politikai 
tartalom, ami miatt ez bekövetkezik? Sõt, 
mintha sem az országon belül, sem az 
országon kívül nem látnák az MSZP-ben a 
kormányváltó és kormányképes alternatívát. 
Egyébként az-e ma a szocialista párt?

Lehet, és az persze baj, ha az utca embere 
ezt látja, ezt érzékeli. Amin persze azért sem 
csodálkozom, mert hihetetlen agymosás zajlik a 
közszolgálati médiában. Márpedig az emberek 
többsége minden valószínűség szerint a 
közszolgálati médiából tájékozódik. Ott pedig 

nemcsak túlszerepeltetik a Fideszt, hanem 
kritikátlanul és egyoldalúan mutatják be a 
kormányzati intézkedéseket. Hozzá kell tegyem, 
azért most már ott is egyre többször szerepelünk, 
és javult az MSZP-ről mondott pozitív hírek 
aránya is a hírműsorokban. Mindez egyébként 
a médiatörvényt ért kritikáknak is köszönhető. 
Ugyanakkor megjegyezném, hogy egyre több 
elemző, közvéleménykutató műhely mondja 
ma már, az MSZP jelenti a valós alternatívát. Az 
elmúlt két évben az MSZP megőrizte egységét, 
akcióképességét és sikeresen átalakította belső 
működését. Ezek nem látványos, de időigényes, 
aprólékos munkák.

Az általam eltervezett menetrend szerint 
egyelőre minden megvalósult, így stabilizáltuk 
a helyzetünket, a tavalyi volt az építkezés éve. 
A tisztújítás mellett több száz szakértő dolgozik 
a programunkon, amely nem üres lózungokban 
merül ki, hanem olyan konkrétumokat 
tartalmaz, amelyek alapján egyetlen választó 
sem mondhatja majd, ez megvalósíthatatlan 
ígérethalmaz vagy hogy megint  zsákbamacska. 

A Szocialista párt egészen biztosan olyan 
ellenzéki erő, amely kihívójává válhat a Fidesz 
kétharmadának. 2014-ben nem a Fidesz fog 
kormányozni, mert már most látható, mekkora 
bajt okozott az országnak. Orbán képtelen a 
válságkezelésre, helyette mélyíti a válságot. Az 
elmúlt másfél év kudarcát pedig az is bizonyítja, 
hogy az IMF-EU segélyére kényszerülünk, hogy 
elkerüljük az ország csődjét.

Sokan Bajnai Gordonban látják az
ellenzéki miniszterelnök-jelölti alternatívát. 
Adott esetben lemondana-e az õ javára, 
visszalépne-e?

Bajnai Gordonnal nagyon jól tudtunk 
együttműködni kormányzása idején és ez a 
jó viszony mind a mai napig megmaradt. . Én 
azért dolgozom, és azért küzdök nap mint nap, 
hogy a kérdés sorsdöntő kérdés lehessen: ki 
az MSZP vagy valamely szövetségi összefogás 
miniszterelnök-jelöltje.  Egyértelmű, hogy 
annak kell lennie, akinek a legnagyobb az esélye 
a győzelemre.

Mit gondol, kit képvisel ma a szocialista 
párt? És fõleg, mivel képviseli õket?

A Szocialista Párt elsősorban a munkájukból 
élő emberek érdekeit képviseli, akik az orbáni 
szegényellenes politika kárvallottjai, valamint 
mindazokat, akik elkötelezettek a demokratikus 
és a szabad, európai Magyarország 
eszméje mellett. Ellenzéki pártként minden 
rendelkezésünkre álló parlamenti és 
parlamenten kívüli eszközzel szembeszállunk az 
orbáni hatalommal és dilettáns kormányzásuk 
okozta káosszal.

Mit gondol, most hogy Schiffer 

hátralépett az LMP-ben, bátrabb lesz a 
közeledés a két párt részérõl?

Mi eddig is nyitottak voltunk és ezután 
is nyitottak maradunk az együttműködésre 
minden demokratikus ellenzéki erõvel, így 
az LMP-vel is. Az együttműködést azonban 
nem lehet senkire ráerőltetni.  Én hiszek az 
együttműködés erejében, de tiszteletben 
tartom, ha erről más mást gondol.  

A novemberi kongresszuson 
elmondottakkal kapcsolatban Botka László 
a Délmagyarban arról is beszélt, hogy „egy új 
stílusú, szerethetõ, nyitott szocialista pártra 
van szükség”. Mikor találkozhatunk ezzel a 
szocialista párttal?

Az előbb elmondottak nem bizonyítják 
eléggé Ön számára a nyitottságunkat? Újra meg 
fogjuk találni szavazóinkkal a közös nyelvet, 
és akkor – bízom benne – szerethetőek is 
leszünk. Én a nyugodt, mérsékelt hangvételű, 
a csapatszellemet kifejező vezetői stílust 
képviselem, amelyik nem az ország további 
kettészakításában érdekelt, hanem a nemzeti 
minimumon alapuló együttműködésben. A 
politikát nem a kamerák vakító fényében kell 
csinálni, hanem tudatos tervezéssel, lépésről 
lépésre haladni közelebb a cél felé. A megújulás 
hosszú folyamat, amelynek vannak kitüntetett 
pillanatai, de valójában a mindennapok apró 
változásaiból áll majd össze.
 Mit tart ma az ország legfõbb 
problémájának?

A legnagyobb probléma, hogy megállt 
a gazdasági növekedés. Minden előrejelzés 
szerint ellentétben pl. Lengyelországgal, 
a balti államokkal, vagy éppen a környező 
országokkal, 2012 a gazdasági visszaesés éve 
lesz Magyarország számára. Ez azt eredményezi, 
hogy tovább fog nőni a munkanélküliség, a 
kiszolgáltatottság. Felgyorsul az elszegényedés 
és erősödnek a társadalmat megosztó 
feszültségek. A Kormány elképesztő 
dilettantizmussal hozott intézkedései napról 
napra tovább növelik a válságot, és rontják 
a gazdaság beindulásának esélyeit. Ennek 
összes következménye ma még felmérhetetlen. 
Ha nem vigyázunk, akkor Magyarország a 
világgazdasági válság legnagyobb vesztesévé 
válik, és hosszú évtizedekre elveszíti az esélyét 
is annak, hogy felzárkózzon Európa fejlett 
államaihoz.  Ezentúl vissza kell állítanunk a 
jogbiztonságot, a demokratikus működési 
rendet, a fékek és ellensúlyok rendszerét, ahol 
nem egy párt mondja meg, mi a helyes. Mert azt 
diktatúrának hívják.

Harvay Péter
Fotó: Marzali Tamás

Interjú Mesterházy Attilával, az MSZP elnökével
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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 de-
mokratikus működését. Ábécé-rendben ha- 
ladva a következő ilyen fogalom a bi-
zalom. Felhívom a figyelmet, hogy a cik-
kek továbbra is nyíltan demokrácia- és ka-
pitalizmuspártiak lesznek!

Működhet-e bármilyen emberi 
kapcsolat a felek között kialakult 
bizalmi kapcsolat nélkül? 

A társas kapcsolatok egyik alapja a felek 
között kialakult olyan viszony, amelyben az 
egyik fél számít a másik pozitív cselekedetére, 
magatartására. Ha valaki bízik valakiben, jó oka 
van feltételezni a másik félről, hogy az adott 
szituációban a megbeszéltek szerint cselekszik, 
mindkettőjük számára kölcsönös előnyt okozva 
ezzel. A bizalom természetesen nem egy magától 
értetődő, a két fél között egyik pillanatról a másikra 
létrejövő állapot. Hosszú hónapok, évek alatt alakul 
ki, mélyül el, még megszűnéséhez akár néhány 
pillanat is elegendő. Nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy a bizalom felépítése sokkal nehezebb, mint 
annak lerombolása. Ebből adódóan helyreállítása 
igen komoly, gyakran lehetetlen feladat. 

Ha áttekintjük, hogy mindennapjaink so-
rán a különböző emberekkel, akikkel kap-
csolatban állunk – családtagtól kezdve, ba-
rátokon át, üzletfelekig – jól látszik, hogy az egyes 
személyek milyen pályát futottak be, még a mi 
bizalmi körünkben elnyerték mostani helyüket. 
Érdekes megnézni, hogy ugyanezek az emberek 
hol álltak öt évvel ezelőtt és hol fognak állni majd 
öt év múlva. 

Szükség van-e a bizalomra a 
gazdaságban?

Nézzünk bármilyen gazdasági elemzési 
eszköztárat, általában az első két helyen szerepel 
a jogi- politikai kiszámíthatóság igénye, ezek 
garantáláshoz szükséges intézmények megléte. 
A befektetők – ide sorolva most akár az egyszerű 
bankbetéttel rendelkező ügyfeleket is – szeretnek 
garanciákat kapni arra, hogy befektetett tőkéjüket 
a meghatározott időben vissza tudják kapni. 
Ha nem látják ennek esélyét, nem fektetnek 
be az adott országban, nem hoznak létre így 
munkahelyeket, nem fizetnek adót és nem így 
kevesebb jut majd oktatásra, egészségügyre, 
egyéb közösségi kiadásokra. Már középtávon 
is olyan lefelé tartó negatív spirál alakulhat ki, 
amelyet nagyon nehéz megszakítani.

Az elmúlt másfél évben számos olyan lépés 
történt Magyarországon, amely megrendítette 
a külföldi befektetők bizalmát. Nem mondjuk, 
hogy Magyarország nem lenne továbbra is 
demokratikus állam, de a rendszerváltást kö-
vető húsz évben felépült garanciális elemek 
csorbát szenvedtek. A magánnyugdíj pénztárak 
államosítása, a visszamenőleges hatályú tör-
vénykezés, jogszabályok futószalagon történő 
elfogadása mind olyan helyzetet teremtettek, 
amelynek hatásait nem mérték felé, és ezek 
nagysága – véleményem szerint – még mindig 
nem látható.

A bizalom nem csak a külföldi befektetők-
ben, hanem a magyar lakosság körében is 
megingott, hiszen hosszú hónapokon keresztül 
másról sem szóltak a hírek, csak hogyan tudják 
az emberek a megtakarításaikat külföldre vinni. 
Le kell szögezni itt is, hogy a magyar bank-rendszer 
stabil, a megtakarítások bizton-ságban vannak, de 
az érzet mégis más a fenti intézkedések fényében. 
A kiáramlott tőke természetesen tovább szűkíti a 
bankok hitelezési képességét, tovább nehezítve a 
gazdaság talpra állását.

A bizalom szerepe a politikában

Ahogy a mindennapi életben és a gazdaságban 
szükség van a partnerek közötti és az intézményekbe 
vetett bizalomra, úgy a politikában sincs ez 
másként. Négyévente a pártok azért versengenek, 
hogy meghirdetett programjai segítségével 
elnyerjék a választók bizalmát. Ezek a programok 
gyakran inkább vágyakkal, mint megvalósítható 
lépésekkel vannak tele, de ha végiggondoljuk, 
a ma-gánéletben is szeretjük kihangsúlyozni 
po-zitív tulajdonságainkat, és csökkenteni a 
nega-tívakat. Ez egy mértékig mindenképp mél- 
tányolható a politikában is, hiszen – és ezért lehet, 
hogy sokan most felszisszennek – a politikusok is 
emberek.

Mára azonban a politikusok iránti bizalom 
Magyarországon megrendült. Jól mutatják ezt a 
különböző intézetek által készített közvélemény-
kutatási adatok, amelyek szerint a választók több 
mint a fele nem szavazna semelyik politikai erőre 
sem. Miért probléma ez? Ez előző cikkben már 
említésre került, a döntések egy demokráciában 

így is, úgy is megszületnek a választott képviselők 
révén. A választók azt tudják befolyásolni, hogy ezek 
a képviselők milyen módon legyenek kiválasztva. 
Sok ember által megválasztott képviselőnek, 
értelemszerűen nagyobb legitimációja van, mint 
egy szűk réteg által választottnak. A politikai 
pártokat versenyre kell szorítani, hogy olyan 
képviselőjük legyenek, akik meg tudnak felelni 
választópolgárainak, akik el tudják nyerni és meg 
is tudják tartani a választóiktól kapott bizalmat.

Ahogy a politikai nincs meg bizalom 
nélkül, nincs meg pártok nélkül sem. A jelenleg 
tapasztalható politika ellenesség és a civilek felé 
való fordulás inkább pótcselekvés, mint igazi 
megoldás. Mindkét formációra egyszerre van 
szükség egy demokratikus társadalomban oly 
módon, hogy a civil társadalom képes ellenőrzést 
gyakorolni a politika felett. Egy fejlett társadalom 
nem tud működni profi – a mindennapokat 
politikával töltő – politikusok nélkül. Ha mindig 
minden kérdést közvetlenül az emberekkel 
szavaztatnánk meg – a technikai lehetőségek 
erre egyre inkább adottak – hogyan lennének 
képesek az emberek dönteni a megfelelő 
információk nélkül az egyes jogszabályokban? 
Nincs ma Magyarországon - de a világon se – aki 
teljes mértékben ismeri az összese terület összes 
szabályozását és fel tudja mérni egy szempillantás 
alatt egy-egy javaslat változásának irányát és 
hatását. Ebben az esetben azé lenne az igazi 
hatalom, aki az egyes döntések előtt igaz, vagy 
általa igaznak vélt információkkal befolyásolná 
a szavazásokat. Arról meg nem is beszélve, hogy 
milyen érvényességi küszöb kellene ahhoz, hogy 
egy ilyen szavazás érvényes és eredményes legyen.

Összefoglalva, egy társadalom nem működhet 
bizalom nélkül, tekintsük is bármely területét a 
mindennapi életünktől kezdve a gazdaságon át a 
politikáig. A bizalom egy olyan jószág, amelynek 
megszerzése, felépítése hosszú időt vesz igénybe, 
még lerombolása akár a pillanat műve is lehet. 
Ennek építéséhez – mint sok minden máshoz is 
– legalább két fél kell, akik figyelnek egymásra, 
jelzéseket küldenek a másik felé, építik, ápolják a 
bizalom körét.

GT

Demokratikus ABC
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Esztergom most rendkívül nehéz, túlzás nélkül állítható, hogy kritikus helyzetben van, anyagi és morális szempontból egyaránt. Itt nem csak a globális 
és országos problémák hatásai jelentkeznek, hanem dominánsan fellelhetők az elmúlt években helyben generálódott bajok, anyagi és társadalmi téren 
egyaránt. Óriási az adósságszolgálati teher, a város ennek ellenére romokban hever, a helyi társadalom még mindig megosztott, a rendkívül alacsony 
szakmai szívonalú képviselő-testület semmilyen válságprogrammal, jövőképpel nem rendelkezik, a döntések ad hoc jellegűek, a működési költségek és az 
adósság törlesztésének fedezetére megindult a városi vagyon értékesítése, elkótyavetyélése.

A városnak most a civil szervezetekből, ellenzéki pártokból és Esztergom jövőjét, a mindennapok problémáinak megoldását, a demokráciát, a tiszta 
közerkölcsöt fontosnak tartó polgárokból, demokratikus alapokon szerveződött egységre van szüksége. Ennek az egységnek minden felsorolt ismérve 
és szereplője rendkívül fontos, hiszen ez lehet a biztosítéka annak, hogy a város a kívánt fejlődés útjára léphessen, a helyi társadalomnak kielégítse az 
életminőségének és anyagi helyzeténeknek javítására vonatkozó jogos igényét, megteremtse a demokratikus, szakmailag jól felkészült, a jogszabályok 
betartását, a korrekt tájékoztatást, a párbeszédet fontosnak tartó városvezetés  létrejöttének lehetőségét, a szabad vélemény nyílvánítást, amelynek 
fontossága megkérdőjelezhetetlen.  

Ehhez valóban nem kellenek mártírok a városnak. Nem csak most, máskor sem és egyik oldalon sem. Nem mártírok kellenek Esztergomnak. A 
mártíromság nem várható el, de nem is tűrhető el senkitől! Miért? Mert semmi értelme nincs, hacsak nem a helyi társadalom, a közélet demoralizálása, 
rothasztása a célja, de erre most különösen nincs szükségünk. Aki helyzetben van, az ne szenvedjen, ne akarjon mártír lenni, hanem a legjobb tudása szerint 
tegyen a városért, aki pedig kívül rekedtnek érzi magát, az ne a múlton, a régi tetteken, az elszalasztott lehetőségeken, valós vagy vélt sérelmeken merengjen 
nyakig az önsajnálatba merülve, hanem vegyen részt a munkában, keresse a lehetőséget az elképzelésének megvalósítására.

Nálunk bárki jelentkezhet, pártállástól és hitvallástól függetlenül, szívesen vesszük, ha segít a jövőt építeni. Olyan jövőt, melynek kialakítása 
csapatmunkában, a szabadon kimondható véleményekből született vitákon keresztül, konszenzus alapján valósul meg és ezáltal válik közös jövőnké. 
Számunkra a tényeken, a szakmai tudáson alapuló döntések, feladatmegoldások az elsődlegesek, ennek érdekében szövetségre lépünk mindazokkal a 
szervezetekkel, egyénekkel, akiknek hasonlóak a céljaik, függetlenül attól, hogy egyebekben más állásponton vannak. Sőt, a sokszínűség elismerése és 
megtartása sokkal jobban szolgálhatja a helyi társadalom egységét, fejlődésének lehetőségét, mint egy a hatalom által elszürkített, indentitásától, 
kezdeményező készségétől megfosztott maszlag. Ezt már megtapasztalhattunk, köszönjük nem kérünk belőle!
Jelenleg a legfontosabb – és a választások óta talán a legnagyobb – feladat a népszavzás megszervezése, sikerre vitele. Most ezen kellene dolgozni. Közösen. 
Eredményes referendummal (le)minősíthetjük a városvezetés eddigi munkáját, kifejezhetjük a közakaratot a testülettel szemben, kikényszeríthetjük a köz 
számára kedvező döntések meghozatalát. A képviselő-testületet szembesíthetjük a támogatottsága hiányával, de facto a feloszlatás igényével.

Tisztelettel kérek minden mártír jelöltet, hogy a szerepével hagyjon fel. Most, mikor  itt a lehetőség, tegyük a dolgunkat a legjobb tudásunk szerint, ne 
áskálódjunk, de ugyanakkor az egység igéjének hirdetése közben ne próbáljuk másokat elhallgattatni.
Vegyünk kezünkbe sorsunkat!

Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete
Körmöczi Miklós

elnök

Nem mártírok kellenek!

KÖZE VAN HOZZÁ!
Hasznos információkat, híreket vagy a véleményét megosztaná másokkal? 

Írjon e-mailt: info@civilhetes.hu
 vagy 

hívja szerkesztőségünket a 36 33 898 005 telefonszámon!
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Nem csak a szemételhordás díja változik 
idén Párkányban, hanem a hulladéktárolás 
és –begyűjtés módja is. 

Az új rendszer lényege, hogy zárt 
hulladékgyűjtő szigetek lesznek az egyes 
lakótömböknél. Párkányban idén évi 17 euró 
60 centről 18 euróra emelkedett a hulladék 
elszállításának díja. Az önkormányzat szerint 
ez az emelés még nem terheli meg komolyan 
a lakosok pénztárcáját. Ugyanakkor maga az 
elhordási rendszer is változik. A papírt és a 
műanyaghulladékot egy előre meghatározott 
naptári terv és utcabesorolás szerint, adott 
napokon külön szállítja majd el az AVE, tehát 
ezeket a hulladékokat nem a kommunális 
hulladékkal együtt fogják elhordani. Ezen 
kívül tavaszra beindul az új hulladékelszállítási 
rendszer is, melynek lényege, hogy a 
panelházaknál zárt hulladékgyűjtő szigeteket 
alakítanak ki. 

A városháza által biztosított területen 
lesznek elhelyezve ezek az úgynevezett 
hulladékudvarok, ezekben lesznek elhelyezve 
az adott lakótömbökhöz tartozó edények, 
és a kollégáink fogják ezeket az edényeket 
gyűjteni egy meghatározott, zárható területről, 
mely területekhez a lakóknak lesz kulcsa és a 
szolgáltatónak, kizárólagosan - mondta Spitzer 
Zoltán műszaki igazgató – AVE Párkány.

A rendszert fokozatosan vezetik be.

Azt lehet tudni, hogy problémás lesz 
a bevezetés, tehát  a lakóknak ilyenkor 
mindig meg kell szokni az új rendszert, hogy 
problémásabb azért a hulladékot elhelyezni 
a gyűjtőedényekben. Illetve az azoknak, 
esetlegesen illegális lerakást végzőknek. 
Hiszen, aki nem otthon, az erre kijelölt edénybe 
helyezte, hanem kivitte ezekhez a tömbökhöz a 

nem odatartozó hulladékát, ő illegális lerakást 
végzett – tehát ezeknek a hulladéka várhatóan 
valahol megjelenik. Várhatóan a lerakó 
környékén vagy valahol a városban, tehát a 
bevezetés fokozatos lesz, a városházával ebben 
állapodtunk meg, és figyeljük, hogy hogyan 
reagál rá a lakosság illetve az érintett felek - 
mondta az igazgató.

További változtatás, hogy a nagy, hat 
köbméteres zárt konténereket az AVE le fogja 
cserélni kisebb, 1100 literes edényekre. Hogy 
hány ilyen új edényt helyeznek majd ki és hova, 
azt az AVE a városházával együttműködve 
tavaszra térképezi fel. Fontos szempont, hogy 
olyan helyeket jelölnek ki, mely területek a 
hulladékszállító kocsi számára is hozzáférhetőek 
lesznek. Az új, zárható hulladékgyűjtő udvarok 
területeit a város biztosítja, a betonozás és a 
kerítések felállítása tavaszra várható.

Változik a szemétszállítás rendszere Párkányban

Önkormányzati döntés értelmében általában 
5- 10 százalékkal nőnek idén a város által 
kivetett adók, de néhány adónem esetében 
még ennyivel sem. A városi ingatlanok bérleti 
díját viszont a Vadas fürdő területének 
kivételével 10 százalékkal csökkentették. A 
kukaadót 2,72 százalékkal emelik, januártól 
tehát 18 eurót fizetünk a szemételhordásért. 
A kutyaadót minimális mértékben emelték, 
aki kertes házban, kertben, szabad ég alatt 
tartja a kutyáját az idén ezért 6 eurót fizet, 
a bérházban tartott kutyáért idén 33 euró 
50 centet kell fizetni, aki panelben és kertes 

házban, telken is tartja a kutyáját az idén 
20 eurót fizet a városkasszába. A Párkány 
területén működtetett nyerőgépek esetében 
is minimális az adóemelés, még az egy 
százalékot sem éri el. Ez az önkormányzat 
pénzügyi bizottságának is szemet szúrt. 

Az adómódosítás 4 centet tesz ki, 0,04 
század százalék, tavaly 155 euró 96 cent volt, 
most ezt 166 euróra emeltük fel. A pénzügyi 
bizottsági ülésen rákérdeztem a városi hivatal 
munkatársától, hogy kb. hány ilyen gép 
van a városban? Azt mondta, 10-12-15- ez 

általában változik, van, aki bejelenti, van, aki 
kijelenti. A város 2011-es tervezett bevétele a 
játékautomatákból 150 euró volt. Tehát ha van 
10 vagy 10-nél több, akkor ennek minimum 
1500 eurónak kellene lennie, nem 150-nek. 
Most a jövő évi tervezett bevétel is rendkívül 
alacsony, tehát úgy gondolom, hogy ezen a 
téren rendbe kéne rakni a dolgokat, és megfelelő 
áttekintésének kellene lennie a városnak azzal 
kapcsolatban, hogy hány játékautomata van a 
városban. Hányan fizetnek ezzel kapcsolatban 
adót, és hát aki nem fizet adót, attól be kell 
hajtani az adót - mondta Szigeti László, az 
önkormányzat pénzügyi bizottságának elnöke.

A turisztikai adónak idén már csak egy 
tarifája lesz, nem különböztetik meg az idényen 
kívüli és az idényen belüli időszakot. Január 
elsejétől tehát minden Párkányba látogató 
turista egy eltöltött éjszakáért 55 centet fizet. 
Az emelés ebben az esetben 5 százalékos, 
és az önkormányzat szerint ez még nem 
vendégriasztó. A városháza ugyanis még ennél 
is magasabb emelést javasolt. Csak ebből az 
adófajtából Párkány idén több mint 100 ezer 
eurót vár. A város által bérbe adott helyiségek 
és ingatlanok esetében viszont 10 százalékkal 
csökkentették a bérleti díjakat, a Vadas fürdő 
területén található ingatlanok kivételével. Az 
önkormányzat szerint a lehetőségekhez képest 
ez is vállalkozás-ösztönző lépés.

Emelkednek a városi adók - Párkány

Köszönet a hírekért!
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Bár a forint az euróhoz képest már erősödött, 
a határ mentén ismét fellendült a bevásárló 
turizmus.  Aki viszont Magyarországon 
dolgozik, de a lakbért és rezsit, valamint 
egyéb számláit Szlovákiában fizeti, az 
most sokat veszít az átváltáson.  A forint  
katasztrófális zuhanása miatt pórul jártak 
azok a Magyarországon dolgozó szlovákiai 
munkavállalók, akik fizetésük egy részét 
kénytelenek havi rendszerességgel euróra 
váltani, mert számláikat állandó lakhelyükön 
is fizetni kell. Alapvető élelmiszereket viszont 
egyre többen vásárolnak Magyarországon a 
határ mentén élő szlovákiai magyarok.

A forint euróval szembeni gyengülése 
miatt az esztergomi nagyáruházakban és 
üzletláncokban is egyre több szlovákiai 
vásárlóval találkozunk, akik nagybevásárlásaikat 
is itt intézik, mert megéri. A jelenlegi forint-euró 
árfolyamon ugyanakkor rengeteget vesztenek 

azok a szlovákiaiak, akik magyarországi 
világcégeknél dolgoznak, de forintban kapott 
fizetésük egy részét kénytelenek átváltani 
euróra. Esztergomban a barkácsáruházba is 
sokan érkeznek a Lévai, Érsekújvári járásból, ők 
a vevőkör 20-30 százalékát teszik ki. A szlovákiai 
vásárlók főleg a prémiumkategóriás termékeket 
keresik, sok a törzsvásárló is. 

270-280 forintos euró árfolyam fölött jelen-
tősen érzékeljük a forgalmat tőlük - nyilatkozta 
Bencsik Andrea, áruházvezető-helyettes, 
Praktiker, Esztergom.
Magyarországi hírportálok arról is beszámolnak, 
hogy a tehetősebb réteg osztrák és szlovák 
bankokba helyezi ki pénzét.

Főképp lakossági folyószámlákat nyitnak, 
de vállalkozói számlákat is, a határidős betétek 
és takarékkönyvek iránt is érdeklődnek. 
Tény, hogy az ügyfelek magyarországi 
számlájukról a Szlovák Takarékpénztárban lévő 
számlájukra utalják át a pénzt - mondta Štefan 
Frimmer, szóvivő, Szlovák Takarékpénztár. A 
magyarországi ügyfelek a legnagyobb szlovákiai 
banknál az internetes banki szolgáltatásokat is 
egyre gyakrabban veszik igénybe.

A jelek szerint mégsem lesz kishajó--kikötő 
a városban, az önkormányzat felmondja a 
szerződést az Agimpex céggel és visszakéri 
a telkét. 

A magyaror-
szági székhelyű 
Agimpex vállalat 
az egykori Renner-
gödör, a volt ka-
vicsbánya helyén 
kezdett öblöt kia-
lakítani Párkány-

ban a Duna Mária Valéria híd felé vezető 
szakaszán. Tette ezt egy a várossal kötött 
előszerződés alapján, melynek értelmében 
a cég 1 millió dolláros beruházással kishajó-
kikötőt épített volna ki az adott területen, 
sporthajóállomással, a hozzá tartozó üze-
manyagtöltő állomással, a területre továbbá 
mólót, napozókat és vendéglőt is terveztek. Bár 
az Agimpex az építkezési engedélyt már 2008-
ban megkapta, valamint a folyamkezelővel is 
szerződést kötött, a párkányi önkormányzat 
feltehetően mégis szerződést bont a vállalattal, 
mert nem teljesítették az előszerződés feltételeit. 
A párkányi önkormányzat ugyanis már kétszer 
hosszabbította meg az előszerződést a céggel., 
többek közt azért is, mert rendlekeztek a 
kivitelezéshez szükséges összes engedéllyel. 

A város december 23-án elküldte az 
Agimpexnek az értesítést, melyben a 
kft-t értesítjük, hogy a szerződés lejárt és 
protokollszerűen a városnak az ingatlanokat 
rendeltessék vissza. - mondta Sipos István 
osztályvezető, vagyonkezelési osztály – városi 
hivatal.

A kishajó-kikötő kiépítése eddig anyagi 

és gazdasági okok miatt is húzódott, ám 
a meghosszabbított előszerződés végső 
határideje lejárt, a város most már más cégekkel 
tárgyalna inkább.

 A tavalyi évben egy érdeklődőről tudok, 
aki érdeklődött az ingatlan iránt, de mivel volt 
érvényes szerződés az adott témára, így hát nem 
volt aktuális az érdeklődése. A város végül is az 
Agimpex Kft.-vel szemben végül is a szerződés 
értelmében jár el, mely tartalmazza, hogy ha 
nincs építkezés, nincs lekolaudálva az építmény, 
akkor a város visszaveszi az ingatlanjait. - 
mondta Sipos István.

Az ügyben meg szerettük volna szólaltatni 
Gimesi Sándort, az Agimpex ügyvezetőjét 
is, de többszöri megkeresésünkkel sem 
tudtuk őt elérni, adásunk rögzítéséig nem 
sikerült őt utolérnünk. Az Agimpex tatabányai 
központjából leghamarább január 20- ára 
ígértek tájékoztatást.

Párkányi Televízió

Emelkedett a szlovák vásárlóerő

Bukik az öböl-projekt

A Párkányi Televízió meg nem erősített 
értesülései szerint a Smurfit-Kappa 
vállalat már eladta a bezárt flutingüzemet 
és aláírták az adásvételi szerződést is. 

Forrásaik szerint a vásárló cég bioetanol 
alapon működő technológiával foglakozik, 
de ehhez át kell alakítani a kazánokat is. Ha 
a gyártás beindulna, az 70-100 munkahelyet 
jelentene. 

Mindezeket az értesüléseinket írásban 
elküldték a Kappa kommunikációjával 
megbízott pozsonyi ügynökségnek is. 
Arra kérték őket, hogy erősítsék meg, 
vagy cáfolják helyi értesüléseiket, továbbá 
rákérdeztrk az eladásról folytatott 
tárgyalások menetére is. 

Az ügynökség e-mailben válaszolt, mint 
írták: A Smurfit Kappa röviden annyit közölt, 
hogy az ügyben egyelőre még túl korai 
nyilatkozniuk, a megértést köszönik.

Eladják a bezárt 
üzemet?

FELHÍVÁS

A gyógytorna (BUK) 2012. január 25-
től, a traumatológia szakrendelés, az 
urológia szakrendelés, az orthopédia 
szakrendelés, valamint az érsebészeti 
szakrendelés 2012. január 30-tól a 
kórház 5. sz épületbe (a főbejárattal 
szemben) költöznek át, és a rendelések 
azon helyen találhatók meg.

Vaszary Kolos Kórház
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Az egyre növekvő jövedelemi különbségekre 
figyelmeztettek a davos-i gazdasági fórum 
résztvevői. Külföldi milliárdosok egy 
csoportja régóta követeli, hadd fizethessen 
több adót befektetései után. Hasonló 
kezdeményezéssel élt Demján Sándor is pár 
hónappal ezelőtt.

A világ szinte minden állampolgárát 
foglalkoztatja a gazdasági és egzisztenciális 
bizonytalanság, a jövedelmi és vagyoni 
különbségek növekedése, a szegénység 
és a pénzügyi válság munkaerő-piaci 
következményei, ezért többek között a 
szakszervezetek és a munkások hatalmának 
erősítésére, kevesebb megszorításra és a 
gazdagok megadóztatására van szükség, 
különben zavargásokra kell felkészülni. Az 
előbbi felsorolás nem egy újmarxista csoport 
programjának kivonata, hanem a fórom egyik 
paneljének összefoglalása.

A svájci kisvárosban 1971 óta gyűlnek 
össze a világgazdaság befolyásos döntéshozói, 
idén január 25-29 között került sor a fórum 
megszervezésére, amelyen mintegy 2500 
meghívott vett részt.

Világgazdasági Fórum Davosban

Továbbra sem dőlt el ki lesz Barack 
Obama hivatalban lévő demokrata elnök 
republikánus kihívója a november első 
keddjén tartandó egyesült államokbeli 
elnökválasztáson. 

A két fő esélyes republikánus oldalon Mitt 
Romney és Newt Gingrich. Lapzártánk után 
tartandó floridai előválasztás lesz az, ahol 
eldőlhet, ki száll szembe 2012-ben Obamával az 
elnöki posztért.

Az elmúlt vitában igen hevesen estek 
egymásnak a felek tekintve, hogy a The 
Wall Street Journal és az NBC News televízió 
közös közvélemény-kutatásának csütörtökön 
nyilvánosságra hozott eredménye szerint 
Gingrich, a múlt heti dél-karolinai előválasztás 
győztese az utóbbi napokban jelentősen 
megelőzte a Floridában sokáig éllovas 
Romneyt, és 37 százalékos támogatottsággal 
vezet, míg riválisának tábora 28 százalékosra 
zsugorodott. Két szerdán publikált felmérés 
szerint a két politikus a statisztikai hibahatáron 
belül fej-fej mellett áll. Romney, akit a hivatalos 
szavazatszámlálás után Iowában megfosztottak 
a győzelemtől, a New Hamshire-ben aratott 
győzelem után úgy veszített Dél-Karolinában, 
hogy a közvélemény-kutatások szerint ott is az 
utolsó napokig vezetett.

Időközben Obama is elkezdte kampányát, 
legalábbis szakértők így értékelik az Unió 
helyzetéről tartott beszédét. Az elnök a 
gazdaságot helyezte beszéde középpontjába, 
elismerve, hogy bár nem oldódott meg minden 
probléma, de a gazdaság sokkal jobbállapotban 
van, mint 2009-ben. Obama kiemelte, hogy az 
elmúlt 22 hónapban az amerikai vállalkozások 
több mint három millió munkahelyet 

teremtettek. Kiemelte a felső tízezer alacsony 
adókulcsainak tarthatatlanságát idézve, és 
javasolva, hogy az évi egymillió dollárt keresők 
legalább harminc százalékos adót fizessenek.

Elnökválasztási kampány az USA-ban

Elnökválasztási kampány zajlik Oroszországban 
is, ahol a régi-új elnök – négy év szünet 
után – újra Vlagyimir Putyin lehet. Elemzők 
szerint bár Putyin továbbra is a választások 
toronymagas esélyese. Ellenzéki szerveztek és 
külföldi megfigyelők is fokozott figyelemmel 
tekintenek a március 4-én tartandó választások 
felé, attól tartva, hogy megismétlődnek a 
képviselőválasztásokon tapasztalat visszaélések.
Természetesen a hatalom is igyekszik növelni 
a biztonsági intézkedéseket, ennek keretében 
bekamerázzák a szavazóhelyiségeket, és bárki 
online nézheti, hogy mi történik az egyes 
szavazókörökben. A projekt mintegy 150-220 
milliárd forintnak megfelelő rubelbe kerül.

Ismét él majd február elején a választási 
csalások térképe, ahol bárki jelenthet gyanús, a 
választás eredményét befolyásoló eseményeket. 
A képviselőválasztáson is működött volna a 
portál, de ezt akkor hackerek megtámadták 
és elérhetetlenné tették. Most az amerikai 
Forbes magazin adja biztonsági védelmet a 
támadásokkal szemben.

Újra Putyin?

Tovább folytatódik a kötélhúzás a nyugati 
hatalmak és Irán között. A nemzetközi 
közösség továbbra sem nézi jó eszemmel 
Irán atomfegyver előállítására tett lépéseit 
és olajembargóval próbálja befolyásolni az 
iráni vezetést.

Az iráni olaj kiesése áremelkedést indíthat el, 
de Szaúd-Arábia már jelezte, hogy kész pótolni 
a kieső mennyiséget. Ennél súlyosabb probléma 
lehet, ha Irán lezárja z Ormuzi-szorost, ahol a 
tengeren szállított kőolaj jelentős része áthalad. 
Ennek megakadályozására már a térségbe 
vezényeltek több amerikai hadihajót.

Közben visszatértek a Nemzetközi 
Atomenergetikai-ügynökség megfigyelői négy 
év után a közép-ázsiai államba. Szakértőik 
szerint az Ügynökség felügyelete mellett és 
amennyiben alávetik magukat az atomsorompó-
egyezmények, Teherán dúsíthatna uránt, 
természetesen nem atomfegyverhez szükséges 
mennyiségben és minőségben.

Az atomfegyver előállításával jelentősen 
megnőne Irán hatalma a közel-keleti térségben, 
felborítva a jelenlegi erőegyensúlyt, plusz 
támogatásokhoz jutatva a szélsőséges 
Hezbollah és Hamasz szervezeteket. Az iráni 
vezetés a jelek szerint bízik abba, hogy túléli az 
embargó okozta bevételkiesést és képes lesz 
ellensúlyozni a kieső bevételek következtében 
fellépő életszínvonal romlást. 

Éleződő iráni 
helyzet
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Január utolsó hétvégéjén kétna-pos 
kongresszust tartott a Lehet Más a Politika 
(LMP). 

A tanácskozáson számos téma került terítékre: 
egyrészt új frakcióvezetőt választottak a 
lemondott Schiffer András helyébe Jávor 
Benedek személyében. Határoztak a párt 
jövőbeni szövetségesi politikájáról is, amely 
szerint az LMP önállóan kíván politizálni a 
következő időben és nem kíván formális 
együttműködést kialakítani a jelenlegi ellenzéki 
pártokkal, nem elzárkózva az egyes kérdésekben 
adód összefogás lehetőségétől sem.

Nagyon sokan, - egyes források szerint, több 
tízezren, mások szerint több százezer ember - 
biztosította az Orbán-kormányt támogatásáról 
a január 21-i rendezvényen. A neves jobboldali 
személyiségek által szervezett demonstráció 
célja a kormány politikája mellett kiállás. 
A szervezők hangsúlyozták, hogy nem 
valami ellen, hanem valami mellett kívántak 
demonstrálni. A rendezvény során a menet a 
Hősök terétől a Parlamentig vonult.

Ugrásszerűen megugrott az elektromos 
cigaretták forgalmazása a január 1-én bevezetett 
dohányzási tilalom után. A tudósítások szerint 
több helyen is hiánycikk lett az elektromos 
füstölő, az importőrök alulbecsülték a várható 
keresletet. Ezt a fajta szenvedélyt továbbra is 
lehet zárt térben űzni, hiszen vízgőzt ereget 
füst helyett. Ennek ellenére a forgalmazók nem 
zárják ki, hogy a törvényi szabályozás-e téren 
is változásokat hozhat az áru forgalmazását és 
akár használatát illetően is.

Nyilvánosságra hozták január 20-án a felvételi 
keretszámokat, azaz egy-egy egyetemen, 
főiskolán hányan tanulhatnak államilag 
finanszírozott képzésben az egyes szakokon a 
2012-es felvételit követően. Az új szabályozás 
nagy vesztesei a gazdaságtudományi és 
jogtudományi képzési területek. Még az 
előbbinél az eddigi 4900 államilag finanszírozott 
helyből 250, addig az utóbbi esetében a 800 
férőhely 100-ra csökken. A gazdaságtudományi 
egyetemek a nagy vesztesei az új rendszernek, 
de olyan nagy múltú vidéki jogászképzők is 
elveszítik az államilag finanszírozott helyeiket, 
mint Pécs agy Szeged. Az egyetemek vállalatok 
bevonásával igyekeznek ösztöndíjakat 
alapítani, és legalább a legtehetségesebb 
tanulókat magukhoz vonzani. A felsőoktatási 
intézményekbe való jelentkezés határideje 
február 15-e.

Január 30-val véget ért a kedvezményes 
árfolyamon való végtörlesztés lehetősége. 
Eddig a napig kellet igazolni a december 
végéig bejelentett szándék szerint, 
hogy a kedvezményes árfolyamon való 
végtörlesztéshez szükséges összeg, 
rendelkezésre áll. 

A bankok döntően kézpénzt, számlapénzt és 
kiváltó hitelszerződést fogadtak el igazolásként. 
Az adósoknak ezután február 29-ig kell átutalni 
a hitelnyújtó banknak a szükséges összeget. 
Pontos számok a végtörlesztők számát és a 
kiváltott hitelek nagyságát illetően február 
végére ígérnek a szakemberek. December 
végig mintegy százezer ember törlesztett, közel 
650 milliárd forint értékben. a végleges szám 
hozzáértők szerint kétszázezer fő körül várható.

LMP-kongresszus

Békemenet 
Magyarországért

Elektromos 
dohányzás

Felvételi 
keretszámok

Végtörlesztés vége

A Viszkis néven ismerté vált Ambrus Attila 12 
év börtön után szabadult a sárotaljaújhelyi 
börtönből. Ambrus a 90-es években hét 
év alatt 29 fegyveres rablást követett el 
pénzintézetek, postahivatalok és utazási 
irodák ellen, mintegy 200 millió forintot 
zsákmányolva. Nem sokkal az elfogása 
után megszökött a fogdából. 2002-ben 
jogerősen 17 év fegyházat kapott, ebből 
mai szabadulásáig 12 évet (egy részét 
börtönben) töltött le.

A rablássorozat önmagában is példátlan, 
de a viszkis rablóból önmagában ez még 
nem csinált volna kultfigurát. Ambrus Attila 
különlegessége az, hogy volt stílusa: a 
rendszerváltás után kialakult, sokak számára 
csalódást keltő újkapitalista viszonyok között 

Január utolsó 
napján szabadult a 
Viszkis

Új javaslatként bukkant fel a BKV 
megmentésére a dugódíj bevezetése, amelynek 
bevezethetőségéről február elején születhet 
döntés. Mint ismerete a BKV komoly finanszírozási 
problémákkal küzd, ennek megoldására merült 
fel javaslatként a díj bevezetése, amelyet a 
Nemzetgazdasági Minisztérium is támogat. 
Ennek fényében minden autósnak egy hónapra 
10.000 Ft kellene fizetni az autóhasználat 
gyakoriságától függetlenül, ha Budapest 
Belvárosában kíván közlekedni. Az előterjesztés 

számításai szerint, figyelembe véve a napi 
600.000 autóst, feltételezve az ötven százalékos 
fizetési hajlandóságot, és tíz százalékos autó 
levetést közel 32 Milliárd Ft bevétele lenne a 
díjból a Fővárosnak, amely így megoldatná a 
közlekedési vállalat pénzügyi problémáit.

pont ezek miatt az apró részletek miatt válhatott 
szerethető hőssé, a rózsasándoros-ludasmatyis 
betyárhagyomány modern feltámasztójává.

Forrás: index.hu

Dugódíj 
Budapesten?
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Mint ismeretes, a tervek – valamint egy 
kormányhatározat - szerint a bányászvárost 
az esztergomi járáshoz csatolnák. Ezt 
szeretné megakadályozni a dorogi 
kistérséghez tartozó tizenöt település 
mindegyike, amelyek kérik a közigazgatási 
és igazságügyi minisztert, hogy „Dorog és a 
hozzá ezernyi szállal kötődő községek” egy 
járást alkossanak. - A település és kistérsége 
évek alatt együttműködő és takaré-kos 
gazdálkodással közös intézményrendszert 
működtet, és mindenben megfelel egy 
önálló járás követelményeinek - mondta el 
dr. Tittmann János. 

A polgármester ekként érvelt: a járás te-
rülete a megye határaihoz metszés nélkül 
igazodna, a várostól a kistérség legtávolabbi 
települése is huszonöt kilométeren belül 
van, közlekedési csomópontban fekszik, a 
községek mindegyikéről menetrend szerinti 
autóbuszjáratokkal, átszállás nélkül meg- 
közelíthető és vasútállomással is rendel-
kezik. A vezető meglátása szerint „az állam- 
igazgatási infrastruktúra kiépült köve-
telményrendszerének” megfelelnek, hiszen 
okmányirodát, földhivatalt, ötvenezer főt 
ellátó egészségügyi szakrendelőt, kistérségi 
illetékességgel bíró rendőrséget és több, térségi 
feladatot ellátó intézményt is működtetnek.

 - ver - 

Hűséget fogadtak, 
járásként
látnák Dorogot a 
tizenötök

A 2011-es év őszön született meg 
a kormányhatározat arról, hogy új 
közigazgatási egységként újból létrehozzák 
a járásokat Magyarországon 2013. január 
1-től. Idén januárban terjesztette be a 
Közigazgatási és Igazságügy Minisztérium 
azt a tervezet, amely bemutatja a leendő 
járások felosztását. Eszerint 168 járás és 7 
fővárosi körzet kerül kialakításra. Komárom-
Esztergom megyében a tervek szerint 6 járás 
kerül kialakításra.

A kormányzati elképzelés célja, hogy a járási 
szint lesz az államigazgatásnak az az alsó szintje, 
ahol az állampolgárok a mindennapi hivatalos 
dolgaik jó részét el tudják intézni. Ezen feladatok 
többségét ma a nagyobb önkormányzatok 
látják el. Ide tartozik például az okmányiroda, 
a gyámügy, építésügy, stb. Jó eséllyel a Járások 
lesznek a szinterei a különböző oktatási és 
szociális intézmények igazgatásának is, hiszen 
ezek az intézmények – az eddigi tervek szerint 
– az önkormányzatoktól az államhoz kerülnek, 
mint ahogy ez Esztergomban, 2012 januárjában, 
már meg is történt.

Az új rendszer célja a működési költségek 
csökkentése, és működés mind gyorsabbá tétele. 

Ennek keretében a most meglévő okmányirodák 
infrastruktúráján kormányablakok jönnek 
lére – hasonlóan a megyei kormányablakok 
2011 januári megalakulásához – ahol az 
állampolgárok ún. egyablakos ügyintézés 
formájában intézhetik ügyeiket.
A járások kialakításánál egyik alapelv volt 
a szolgáltatásokhoz való minél könnyebb 
hozzájutás, a létező ügyintézési helyek 
megőrzése, valamint a megyék határainak 
megőrzése. A tervezet szerint lehetőség van 
egyes településeknek járások közötti váltásra, 
amennyiben „nem érzi jól magát” az előzetesen 
kialakított koncepció szerinti egységben. Új 
járásokat viszont nem lehet alapítani, csak akkor, 
ha egy másik megszűnik az adott megyében. 

A járási rendszert január 29-ig lehetet társadalmi 
vitában véleményezni. Az illetékes minisztérium 
szerint mintegy hatszáz javaslat érkezett a 
törvénytervezethez, amelyet a tervek szerint 
februárban vitat meg az Országgyűlés. 

GT

Járások kialakítása

A január 26-i közgyűlésen nem vette na-
pirendre a MSZP-frakció által benyújtott 
javaslatot, amely támogatásáról biztosí-
totta volna a Dorogi Többcélú Kistérségi 
Társulás döntését, amely szerint a település 
és kistérsége egy járást alkotna, és Dor-
ogot jelölnék ki járási székhellyé. A Fidesz 
álláspontja szerint nincs joga a megyei 
közgyűlésnek ilyen határozatot hozni, ezért 
nem járult hozzá a javaslathoz.

Nem tárgyalta a megyei 
közgyűlés a szocialisták 
javaslatát

A képviselői alapdíjat harminc százalékkal 
csökkentette csü-törtöki (január 26.) 
ülésén a megyei közgyűlés. Összesen 12 
millió forintot takarítanak meg
 

Csökkentette képviselőinek tiszteletdíját 
Komárom-Esztergom megye

A képviselői alapdíjat har-minc 
százalékkal csökkentette csü-törtöki 
(január 26.) ülésén a megyei közgyűlés. Az 
intézkedéssel az idén összesen 12 millió 
forintot takarítanak meg. Popovics György 
elnök előterjesztésében a döntést a megyei 
önkormányzat feladatainak csökkenésével és 
 a költségvetés helyzetével indokolta. Az 
alapdíj csökkentése miatt csökken a képviselői 
díjkiegészítéseknek és a bizottsági külső tagok 
díjazásának az összege is.

A közgyűlésen Winkfein Csaba, az MSZP-
frakció vezetője a testület feloszlatására 
és új választások kiírására vonatkozó 
javaslatot terjesztett elő, arra hivatkozva, 
hogy a közgyűlés a megye vagyonát átadta 
az államnak és ezzel méltatlanná váltak a 
választóktól kapott bizalomra. A közgyűlés 
az előterjesztést nem vette napirendre. Nem 
vették napirendre az MSZP-frakció azon 

indítványát sem, hogy a megyei közgyűlés 
támogassa a Dorogi Többcélú Kistérségi 
Társulás döntését, amely szerint a település 
és kistérsége egy járást alkotna, és Dorogot 
jelölnék ki járási székhellyé.

Forrás: www.kekduna.hu

  A megye csökkentette a képviselői tiszteletdíjakat
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Március végéig - a helyi adóbevételek 
beérkezéséig - megvan a pénz a bérekre és a 
működésre az esztergomi önkormányzatnál - 
mondta Tétényi Éva független polgármester 
a képviselő-testület pénteki ülésén.

A testület első olvasatban tárgyalta a város 
2012-es költségvetését, amely a tavalyi 18 
milliárd forintról 7 milliárdra csökkent a városi 
intézmények állami átvétele miatt. Tétényi Éva 
polgármester úgy látja, hogy a biztonságos 
működéshez elégséges lehet a rendelkezésre 
álló összeg, de a fejlesztésekre nincs fedezet.

Nyíri Attila MSZP-s képviselő a következő 
ülésre arról kért kimutatást, hogy miért 
kell peres eljárások fedezetére 398 millió 
forintot beállítani, valamint utalt arra, hogy 
a másfél milliárd forintos adósságteherrel 
szemben ugyanekkora összeget terveztek be 
ingatlanértékesítésből, de ez "csak papíron 
biztosít egyensúlyt a költségvetésnek".

Az előterjesztés tárgyalása közben a 
nézők közül három idősebb férfi többször 
kartonpapírra írt „Menjetek békével", „Diploma 
rendben van?" feliratokat mutatott fel. A 
fideszes képviselők megkérték a polgármestert, 
hogy utasítsa rendre őket, mivel a tanácskozás 
rendjének biztosítása az ő feladata. Pál 
György (Fidesz) felhívta a figyelmet, hogy a 
szabályok szerint az ülésteremben a nézők nem 
nyilváníthatnak véleményt.

A testület nem vette napirendre 
a polgármester önfeloszlatásról szóló 
előterjesztését. Tétényi Éva indoklása szerint a 
testület 2011-ben egyetlen közmeghallgatást 
sem tartott, nem működőképes, nincs érdemi 
párbeszéd a fideszes többség és a testület 
ellenzéki tagjai között. „Ezért minden ülésen 
előterjesztem az önfeloszlatást" - mondta.

Steindl Balázs, a Fidesz-frakcióvezetője 
közölte, hogy a polgármesteren is múlik 

az együttműködés, hozzátéve, hogy 
az alpolgármester megválasztása a 
működőképességet szolgálná.

Pál György az ülésen egy levelet ismertetett, 
mint mondta, a hivatali levelei között találta. 
Az irat szerint a kormányhivatal felszólította a 
polgármestert, hogy február 23-ig a testület 
válasszon alpolgármestert. A képviselő 
indítványára a fideszes többség szavazataival 
elfogadták, hogy a jövőben minden testületi 
ülésre előterjesztik az alpolgármester 
megválasztását.

Tétényi Éva felszólította polgármesteri 
hivatal dolgozóit: még egyszer ne forduljon 
elő, hogy a személyesen neki címzett leveleket 
kiosztják a képviselőknek, majd közölte, hogy 
az alpolgármester jelölése az ő joga. „Miután 
a Fidesz-frakció az alakuló ülés után, másfél 
évvel ezelőtt kinyilvánította, hogy fél évig 
nem ad alpolgármestert, csak akkor lehet 
szó alpolgármester jelöléséről, ha a frakció 

együttműködő magatartást tanúsít" - jelentette 
ki.

Az egykori Turán panzió helyén a Rudnay 
Egyesület egy új óvodát szeretne nyitni, amihez 
szükséges a rendezési terv módosítása. Abban 
Tétényi és Ivanov képviselő úr is egyet értettek, 
hogy több közterületfelügyelőre van szükség 
a városban, mert tarthatatlanok a jelenlegi 
állapotok Esztergomban. A Szerszámgépgyár 
területén majdan kialakítandó lakóövezet 
köré védőövezetet kell kialakítani. Parázs vita 
alakult ki a vargyasi Dániel-kastély körül is. A 
városnak öt millió forintot kell elutalnia, hogy 
a román állam ne vegye vissza az ingatlan 
tulajdonjogát. Mint Zoltai Dániel elmondta, a 
kastélyban rendszeresen tartanak esküvőket, 
tárlatvezetést, tehát üzleti tevékenység folyik, 
bevételt generál. Batyikné Csőke Ágnes 
hozzászólásában rámutatott, hogy épp elég 
a romos műemlék Esztergomban is, amire rá 
lehetne költeni a pénzt. 

MTI/szeretgom

Esztergomban március végéig megvan a pénz az 
önkormányzat működésére

A legutóbbi esztergomi testületi ülésen a Vaszary Kolos Kórház 
helyzetével is foglalkoztak a képviselők.

Az esztergomi önkormányzati képviselő-testület az elmúlt évben – 
nagyjából pont a gesztenyefák lombhullása idején – megbízta a Vaszary 
Kolos Kórház önkormányzati biztosi feladatainak végzésével az Integritás 
96 Bt.-t. Az azóta végzett munkáról Fenyves Ernő önkormányzati biztos 
számolt be a képviselők pénteki ülésén a városháza nagytermében.

Ezt megelőzően, a megszokott forgatókönyv szerint Steindl Balázs, 
a többségben lévő fideszesek frakcióvezetője javaslatára – finoman 
szólva – kicsit átalakult a napirend. Például ezúttal sem volt lehetőség 
interpellációkra, illetve kérdések megfogalmazására.

A kórházzal kapcsolatos tények, kérdések viszont  nagyot ugrottak 
előre – a fideszes javaslatot elfogadva –, a nyolcadik napirendi pontból 
az első lett Fenyves Ernő előterjesztése. Az anyagot jegyző úr biztosi 
megbízatása egyébként az elmúlt év utolsó hónapjának közepén 
megszűnt, napjainkban már mint a kórház megbízott főigazgatója 
ténykedik.

Az előterjesztésből többek közt az derült ki, hogy a kórház több 
beszállítójánál elfogyott a türelem. A helyzetet súlyosbítja a város körül 
kialakult helyzet, amely következtében még az átlagosnál is kevesebb 
bizalmat kap az intézmény.

Elfogyott a beszállítói türelem a Vaszary kórházzal szemben
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Elkészült a Féja Közösségi Ház féléves 
rendezvényterve.

Tóth Tamás, a Ház igazgatója 
örömmel közölte, gazdasági 
oldalról idén is biztosítva 
van az intézmény működési 
feltétele. Az összeállított 
munkatervben szerepelnek 
apró, új programok és azok a 
programok is, amik évek óta 

húzórendezvények. Ilyenek például a Baba-
mama klubfoglalkozások, bálok, fotó, kézműves 
- festmény kiállítások, kocsonya szépségverseny, 
közös bor -és pogácsaverseny és az Ister Granum 
Eurorégiós vers és mesemondó verseny.

Összeállították 
a Féja Közösségi 
Ház féléves 
rendezvénytervét

A gyermeklétszámhoz képest még mindig 
sok az óvoda Párkányban és ez hosszú távon 
egyre veszteségesebb a városháza szerint. 
Ezzel kapcsolatban egy furcsa javaslatot is 
benyújtott az önkormányzatnak a hivatal, 
de a polgármester visszavonta, még 
mielőtt szavaztak volna róla. Gazdasági 
és fenntarthatósági okokra hivatkozva az 
önkormányzat decemberi ülésén a városi 
hivatal olyan javaslatot terjesztett az 
önkormányzat elé, melynek értelmében a 
párkányi óvodákba csak párkányi gyerekek 
járhattak volna, vidékiek nem, mondván, 
hogy a rájuk eső fejpénz és a valódi 
fenntartási költség közt akkora a különbség, 
hogy azt a város hosszabb távon nem fogja 
tudni biztosítani. A szabad óvodaválasztás 
viszont alapjog, ez nem csorbítható 
gazdasági indokokkal. 

Az idevontakozó 2 jogszabály egyike sem 
korlátozza azt a lehetőséget, hogy az adott 
településen állandó lakhellyel nem rendelkező 
gyermekek, illetve a szülők gyermekei ne 
járhassanak az adott település óvodájába. 
Tehát gyakorlatilag jogtalan lenne kizárni 
azon gyermekeket, kik szüleinek nincs állandó 
lakhelye a városban. Erre csak abban az esetben 
kerülhetne sor, ha az egyes óvodák iránt akkora 
érdeklődés lenne, hogy egyfajta túljelentkezésről 
beszélhetnénk, abban az esetben az iskola 
igazgatója, közösen a fenntartóval, a várossal 
megszabhat olyan kritériumrendszert, hogy a 
városban állandó lakhellyel rendlekező szülők 
gyermekét előnyben kell részesíteni.- mondta 
Szigeti László, képviselő, volt oktatási miniszter.
Azaz túljelentkezés esetén szó lehetne arról, 
hogy a párkányi gyerekek részesüljenek 
előnyben felvételkor a párkányi óvodákban, 
de jelen esetben erről nincs szó. Ján Oravec 
polgármester is tisztában volt a benyújtott 
javaslat diszkriminatív voltával, és ezt még 
szavazás előtt vissza is vonta, de szerinte 
gazdaságilag és hosszú távon tarthatatlan 
helyzet alakulhat ki.

Ha figyelembe vesszük, hogy havonta 100 
euróval dotálunk minden gyermeket, aki a 
párkányi óvodákba jár, és ha figyelembe vesszük, 
hogy a legutóbbi statisztika alapján 30 valahány 
nem párkányi gyerek jár a mi óvodánkba, ez azt 
jelenti hogy havonta kb. 3 ezer euróval dotálunk 
olyan gyerekeket, akik nem párkányiak.- mondta 
Ján Oravec, polgármester.

Felmerült az a kérdés is, hogy a vidéki 
gyerekek esetében nem lehetne-e pénzt kérni 
értük azoktól az önkormányzatoktól, ahol az 

állandó lakhelyük van.

Nem hiszem, hogy ez járható út lenne, 
egyrészt ismerve a települések pénzügyi 
helyzetét, ez az egyik dolog, a másik dolog, ha 
a településen van saját óvodájuk, akkor miért 
dotálna valakit? Akkor azt mondja, hogy itt a mi 
óvodánk, hord ide, sőt még örülni is fog, hogy az 
ő óvodájukban van mert ott is akkor növekszik a 
gyermeklétszám, hozzájárul, hogy az óvodájuk 
talpon maradjon,  a munkahelyek meg 
legyenek mentve, tehát nem nagyon hiszem, 
hogy ezt meg lehet  így oldani.- nyilatkozta a 
polgármester. 

Ezt a jogszabály sem engedi, ugyanis a 
törvény szerint a gyermekre eső fejpénzt az az 
óvoda kapja meg, ahova a gyerek jár, függetlenül 
attól, hogy a gyermeknek hol van az állandó 
lakhelye. Pontosan ez is biztosítja a szabad 
óvodaválasztást. A gond az, hogy ez a fejpénz 
nem elég az óvoda fenntartására, és a városnak 
ezt adott esetekben egyre több euróval kell 
kipótolnia. A jogszabályt változása viszont nem 
várható, mert az korlátozást, diszkriminációt 
eredményezne.

Itt a kiegészítés mértékéről van szó. Én értem 
a polgármester úr érveléseit, tehát azzal, hogy 
korlátoznánk a vidékről származó gyermekek 
létszámát az egyes intézményekben, akkor 
összességében el lehetne érni azt, hogy 
mintegy 20-25 gyerekkel kevesebb lehetne 
a párkányi óvodákban, uszkve 1 osztályról 
lenne szó. Csakhogy ezek nem egy konkrét 
óvodában vannak, hanem elszórva, az egyikben 
6, a másikban 7, egyben van 11 vidéki gyerek 
is, ugye tudjuk azt, hogy itt vannak magyar 
nevelési és szlovák nevelési intézmények, tehát 
nem homogén ez a közeg. Azon a véleményen 
vagyok, hogy mindenképpen a nevelésnek és 
az oktatásnak, a település keretén belül és az 
önkormányzatban prioritást kell, hogy élvezzen, 
nem azt mondom, hogy mindenáron szórjuk 
a pénzt, de gondoljuk meg azt, és erőszakos 
módon, ne vigyek el olyan irányba, hogy a 
cél az óvodabezárás legyen. Az élet majd 
megmutatja, hálistennek egyelőre úgy néz ki, 
hogy nem csökken a születések száma Párkány 
városában.- mondta Szigeti László.

Szigeti László adatai szerint tavaly és 
tavalyelőtt is 74 gyermek született a városban, 
ez az előző évekhez képest 10-zel több. Szerinte 
a trend megmarad, de erősödhet is, és majd az 
idő megmutatja, hogy miképp tegyék olcsóbbá 
az ovik működését.

Parkányi Televízió

Óvodadiszkrimináció

A CIVILHETES 
rajzpályázatot hirdet 

alsó tagozatos 
gyermekek részére Én 

tavaszom címmel.
A pályamunkáknak a 

tavaszról 
kell szólniuk, a gyerekek 
„szemüvegén” keresztül.

Legkisebb méret: A4!

A rajzokat február 29-ig 
várjuk :

Elektornikusan: info@
civilhetes.hu

Postán: 2500 Esztergom, 
Jókai u. 8. I/6.
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Sorra fogják az embercsempészeket a 
rendőrök Komárom-Esztergom megyében. 
Szombaton egy szerb felségjelzésű szemé-
lygépkocsit állítottak meg ellenőrzés cél-
jából a Közterületi Szolgálat járőrei. A 
járművet egy 32 éves szerb állampolgár 
vezette, társaságában 3 afgán személlyel, 
akiknél nem volt személyazonosságukat 
igazoló okirat.

Az embercsempészt és a 3 afgán férfit
előállították. A sofőrt embercsempészés gya-
nújával őrizetbe vették és a Komárom-Eszter-
gom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Osztálya kedden gyorsított eljárással bíróság 
elé állította. A férfit 1 év 6 hónap szabad-
ságvesztésre ítélte a bíró 3 évre felfüggesz-
tve, továbbá 3 évre kiutasította Magyarország 

területéről. A 3 afgán állampolgárt a Győri 
Rendőrkapitányság őrzött szállására kísérték.

Vasárnap az Autópálya Alosztály járőrei 
voltak szemfülesek. Egy Ausztria felé haladó sz-
erb felségjelzésű Ford Transitot állítottak meg 
késő éjszaka. A gépjárművet egy 43 éves szerb 
férfi vezette és 4 afgán állampolgárt szállított, 
akikről már az igazoltatás során kiderült, hogy 
illegálisan tartózkodnak Magyarországon. A 
gépjármű vezetőjét a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osz-
tálya őrizetbe vette és kezdeményezte gyorsí-
tott eljárással történő bíróság elé állítását, a 
négy afgánt pedig a nyírbátori őrzött szállásra 
kísérték.
Tatabánya, 2012. január 25.

Léber Gabriella r. hdgy.
Sajtóreferens 

Nyugat-Európa a cél

Értesítjük Olvasóinkat, hogy nyitvatartási 
rendünk 2012. február 6-tól az alábbiak 
szerint módosul:
 

Hétfő: -
Kedd: 13:00-18:00
Szerda: 8:00-13:00
Csütörtök: 13:00-18:00
Péntek: páros héten 8:00-13:00

páratlan héten 13:00- 
18:00

Megértésüket köszönjük!
Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár
(2541 Lábatlan, Ságvári E. u. 57.)

Vitéz Sághy Antal 
Városi Könyvtár

Nyolc év fegyházat kapott az emberrabló. 
A Győri Ítélőtábla jogerősen nyolc évnyi 
fegyházbüntetéssel sújtotta emberrablás 
miatt azt a férfit, aki 2009 októberében 
Tokodaltáró buszmegállójában fogva tartott 
két fiatal nőt és riasztópisztollyal követelt 
pénzt tőlük. 

A másodfokú tanács csupán annyit 
változtatott az első fokon eljáró Komárom-
Esztergom Megyei Bíróság döntésén, hogy 
mellőzte az akkor még súlyosan alkoholbeteg 
férfi kényszergyógyítását.

Emberrablás miatt 
jogerősen nyolc év 
fegyház

Megkezdődött a leányvári uzsorások pere. 
A két férfi egy évvel ezelőtt pár százezer 
forintos kölcsön után kétmillió forintot 
követelt egy leányvári vállalkozótól. F. 
Györgyöt megverték, családját és őt magát 
is megfenyegették az uzsorások.

A sértett ekkor fordult a rendőrséghez 
segítségért. A zsarolók büntetőügyének 
tárgyalása, egy évvel őrizetbe vételük után 
kezdődött meg Esztergomban. A két zsaroló 
egyike büntetett előéletű. 2010 tavaszán 1 
évet kapott önbíráskodás miatt, melyet 2 év 
próbaidőre felfüggesztett a Tatabányai Városi 
Bíróság. Emellett a Dorogi Rendőrkapitányságon 
is folyt ellene eljárás tavaly személy elleni 
erőszakos, közveszélyt okozó zaklatás miatt.

Megkezdődött a 
leányvári uzsorások 
pere

Folytatja kerekasztal-beszélgetés sorozatát 
a Nap-Út Alapítvány Dorogon. Immár harma- 
dik alkalommal a megújuló energia- 
források felhasználásáról értekeznek.

A hallgatóság sok egyéb 
mellett megtudhatja, hogy egy 
átlagos magyar háztartás egy 
év alatt 1 millió 200 ezer forintot 
költ energiára, holott például 
napkollektorok használatával 

ez az összeg töredékére csökkenthető. A 
meghívott előadó Dr. Munkácsy Béla, okleveles 
környezetmenedzser lesz. A beszélgetés kedden 
(január 24.) délután négy órakor lesz, a József 
Attila Művelődési Házban.

Harmadik 
alkalommal

Három kilométernél hosszabb esőcsatorna-
hálózatot építettek ki Nyergesújfalun. A 
beruházás értéke 95 millió forint, az összeg 
90 százalékát pályázati támogatáson 
nyerte el a település. A város sok utcájában 
hiányos volt a csatornahálózat, illetve egyes 
területeken semmilyen elvezető rendszer 
nem létezett.

A munkálatok során a 
lakóházakhoz is építettek 
bekötéseket, hogy a 
tulajdonosok biztonságosan 
elvezethessék az esővizet.  A 
projekt során 3227 méter 
hosszú zárt csatornát 
építettek ki víznyelőkkel, 
tisztítóaknákkal, a nagy lejtésű 

utcákban rácsos víznyelőkkel. A fejlesztést 
követően megvalósulhat az érintett utcák teljes 
felújítása, szegéllyel, útburkolat felújítással, 
járdák és kapubehajtók, parkolók kialakításával.

Esőcsatorna-
hálózatot építettek 
ki Nyergesújfalun

Kazinczy Ferenc Szépkiejtési 
Versenyt rendeztek a Magyar 
Kultúra Napjához kötődően 
a sárisápi iskolában. A 
versenyen az iskola felső 
osztályos tanulói mérték össze 
tudásukat. Az ötödik és hatodik 

osztályosok között Kismóni Kitti, míg a hetedik-
nyolcadikosok között, Urbanics András lett az 
első, így a megyei versenyen Esztergomban, ők 
képviselik az iskolát. 

Kazinczy Ferenc 
Szépkiejtési 
Verseny Sárisápon

állandó lakhelyük van.

Nem hiszem, hogy ez járható út lenne, 
egyrészt ismerve a települések pénzügyi 
helyzetét, ez az egyik dolog, a másik dolog, ha 
a településen van saját óvodájuk, akkor miért 
dotálna valakit? Akkor azt mondja, hogy itt a mi 
óvodánk, hord ide, sőt még örülni is fog, hogy az 
ő óvodájukban van mert ott is akkor növekszik a 
gyermeklétszám, hozzájárul, hogy az óvodájuk 
talpon maradjon,  a munkahelyek meg 
legyenek mentve, tehát nem nagyon hiszem, 
hogy ezt meg lehet  így oldani.- nyilatkozta a 
polgármester. 

Ezt a jogszabály sem engedi, ugyanis a 
törvény szerint a gyermekre eső fejpénzt az az 
óvoda kapja meg, ahova a gyerek jár, függetlenül 
attól, hogy a gyermeknek hol van az állandó 
lakhelye. Pontosan ez is biztosítja a szabad 
óvodaválasztást. A gond az, hogy ez a fejpénz 
nem elég az óvoda fenntartására, és a városnak 
ezt adott esetekben egyre több euróval kell 
kipótolnia. A jogszabályt változása viszont nem 
várható, mert az korlátozást, diszkriminációt 
eredményezne.

Itt a kiegészítés mértékéről van szó. Én értem 
a polgármester úr érveléseit, tehát azzal, hogy 
korlátoznánk a vidékről származó gyermekek 
létszámát az egyes intézményekben, akkor 
összességében el lehetne érni azt, hogy 
mintegy 20-25 gyerekkel kevesebb lehetne 
a párkányi óvodákban, uszkve 1 osztályról 
lenne szó. Csakhogy ezek nem egy konkrét 
óvodában vannak, hanem elszórva, az egyikben 
6, a másikban 7, egyben van 11 vidéki gyerek 
is, ugye tudjuk azt, hogy itt vannak magyar 
nevelési és szlovák nevelési intézmények, tehát 
nem homogén ez a közeg. Azon a véleményen 
vagyok, hogy mindenképpen a nevelésnek és 
az oktatásnak, a település keretén belül és az 
önkormányzatban prioritást kell, hogy élvezzen, 
nem azt mondom, hogy mindenáron szórjuk 
a pénzt, de gondoljuk meg azt, és erőszakos 
módon, ne vigyek el olyan irányba, hogy a 
cél az óvodabezárás legyen. Az élet majd 
megmutatja, hálistennek egyelőre úgy néz ki, 
hogy nem csökken a születések száma Párkány 
városában.- mondta Szigeti László.

Szigeti László adatai szerint tavaly és 
tavalyelőtt is 74 gyermek született a városban, 
ez az előző évekhez képest 10-zel több. Szerinte 
a trend megmarad, de erősödhet is, és majd az 
idő megmutatja, hogy miképp tegyék olcsóbbá 
az ovik működését.

Parkányi Televízió

Óvodadiszkrimináció
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Szentgyörgymezei Olvasókör - Állandó klubok, szakkörök
Hétfő

9.30 zenebölcsi, aprók (6 hó – 3 év)
10.15 zenebölcsi , aprók (6 hó – 3 év)
16.00 zenebölcsi, manók (3 – 4 év)
16.45 zeneovi (4 - 6 év)
17.00 könyvtári órák (kölcsönzés csoportfoglalkozások ideje alatt is)
18.00 Kertbarát Kör
Kedd
10.00 hatha jóga
16.00 gyermek néptánc, kezdő csoport
17.00 gyermek néptánc, középső csoport-/-Nőklub
18.00 Kerekecske Ifjúsági Néptánc csoport próbája
20.00 VÁRALJA Néptánc Együttes próbája
Szerda
15.00 csuhézás
17.30 kismama torna
Csütörtök

8.00 foltvarrás
9.45 50+ jóga

10.00 Baba-mama torna
16.30 foltvarrás
18.00 jóga (kezdő) / méhészek
Péntek
17.00 Vöröskereszt / jóga (haladó)
17.00 jóga (haladó)
20.00 VÁRALJA Néptánc Együttes próbája
Szombat

9.00 sakk-klub / foltvarrás
10.00 bábműhely

A Magyar Kultúra Napját ünnepelték szombat este a József Attila 
Művelődési Házban. 

Ennek égisze alatt a Dorogi Galériában Pécsi L. Dániel jelképművész 
„bányásztársadalom iránti tisztelet és a nemzeti összetartozás jegyében 
fogant” kiállítását tekintették meg az érdeklődők. A heraldika Dorogról 
elszármazott mesterének tárlatát – a művészt hosszasan méltatva - dr. 
Kukorelli István egyetemi tanár nyitotta meg. 

Ezt követően, immár az intézmény színháztermében dr. Tittmann 
János polgármester átadta Kovács Lajosnénak, a Zsigmondy Vilmos 
Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola könyvtárosának a 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. A kultúra ápolásában, terjesztésében 
élen járó szakember nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg, ám több 
évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként vehette át a díjat. 
Rögtön ezután dr. Tittmann János mondott – politikai áthallásoktól sem 
mentes - ünnepi beszédet, amelyben a kultúrát és a társadalmat, mint 
„bonthatatlan hurokkötések kölcsönhatását” jellemezte, és történelmi 
kontextusba helyezte. A rendezvényt az Erkel Ferenc Zeneiskola 
művésztanárainak és együtteseinek koncertje zárta. 

- ver -
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Borházba mennek a 
Nyomkeresők 
Esztergom,  2012. február 4., 21:00 

Este 9-től az esztergomi Barrique 
Borházban lép fel a Tóth Tamás és 
a Nyomkeresők zenekar. A beat 
formáció tavaly év végén kiadott 
második albumának dalait, illetve az 
első nagylemez számait játssza majd a 

nagyérdeműnek a Petőfi Sándor utcai borházban.

Bál a városért 2012 
Dorog, 2012. február 4., 20:00 

„Bál a városért” várja az érdeklődőket 
20 órától a művelődési házban, ahol 
a hagyományos jótékonysági est 
bevételét ezúttal a város a Dorogi 
Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi 
Rendelő járóbeteg-részlegének műszer-
fejlesztésére ajánlja fel. Az esten az 
Elektron Band zenél, illetve fellép Rékasi 
Károly és Mérai Kata színművész is. 

További információk és jegyek kérhetők a 36 33 521 000-ás számon.

Új Végh Éva tárlat nyílik 
Lábatlan, 2012. január 20 - február 6.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
január 20-án kiállításmegnyitón 
mutatkozik be Végh Éva 
képzőművész Lábatlanon. A 
műveivel számos országban 
járt híres alkotó 16 órától várja a 
közönséget Paloták és kunyhók 
című kollekciójával a Gerenday 
Közösségi Házban. A kiállítást 
Kapa Melinda művésztanár nyitja 
meg. A tárlat február 7-éig lesz 
látogatható.

Batyus svábbál
Dorog, 2012. február 11., 19:30 

A művelődési házban „Batyus Svábbál” szórakoztatja majd a közönséget 
este fél nyolctól. A zenét a Pilistaler Echo szolgáltatja majd, további 
részletek kérhetők a 33/521-000-ás számon, melyen jegyeket is lehet 
rendelni.

Csolnoki Belcanto Kórus

Énekelni szerető férfiakat és nőket várunk kórusunkba, 
akikkel hazai és külföldi kórustalálkozókon, versenyeken 

indulhatunk. Próbák a Művelődési Házban 
hétfőn 17 órától. Pozitív csapat vagyunk, a szeretetet 

szolgáljuk.

Kutai Annamária karnagy,  
36 20 559 2850,  36 33 478 718

A CIVILHETES rajzpályázatot hirdet gyerekeknek, 
felnőtteknek egyaránt. A rajz születhet kézzel, 
céges értekezlet közben, netán számítógép és egér 
segítségével. 

Egyetlen megkötés van csupán, a téma, ami nem is 
lehetne aktuálisabb: a tél.
A skicceket, irodai jegyzettömbökre firkált 
alkotásokat, gyerekrajzokat vagy akár kidolgozott 
számítógépes munkákat a szerkesztőségnek kell 
elküldeni. Egy alkotó csak egy művel jelentkezhet. 

Az alkotások nem lehetnek kisebbek, mint A4!
Az elküldött képekre február 29-ig a facebook 
oldalon (facebook/sejt) lehet szavazni, az öt legtöbb 
szavazatot kapott rajz közül a zsűri választja ki a 
legjobbat.

Elektornikusan: info@civilhetes.hu
Postán: 2500 Esztergom, Jókai u. 8. I/6.

Banner akkumulátor akció

Műanyag lökhárítók javítása

Matador téli gumik akciós áron

Vihari autóvillamosság és 
spoilerszervíz 

 2500 Esztergom Virágos utca 2/b
www.vihariauto.hu

Generátor és önindító javítás
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St. Albans városa 35 kilométerre, észak-
ra fekszik Londontól, leghíresebb lát-
ványossága a teleülés szentjéről elnevezett 
katedrális, Nyíregyháza képében pedig 
magyar testvérvárosa is van. Ám ami a 
legfontosabb, hogy az angol zenei színtér 
egyik legmeghatározóbb, a nemzetközi 
fiatalokra pedig az egyik legnagyobb 
hatást gyakorló együttese, az Enter Shikari 
is innét származik. A banda harmadik 
nagylemeze január 16-án került a boltokba 
és a szakmai kritikák már az idei év egyik 
legmeghatározóbb megjelenésének kiál-
tották ki. Kik is ők és milyen zenét játszanak? 
Hamarosan kiderül.

Az Enter Shikari (a shikari több ázsiai nyelven 
harcost jelent) 1999-ben alakult meg, még 
Hybrid néven. Az akkor még trió Rou Reynolds 
gitárosból, Chris Batten basszusgitárosból és 
a dobos Rob Rolfeból állt. Egy demót adtak 
ki, majd 2003-ban átnevezték magukat (a 
borítókon gyakran ΣΠΤΣR SHΦΚΔRΦ-kétn 
írva), magukhoz csapva Liam „Rory” Clewlow-t 
gitárosként, Rou innentől pedig az énekes és 
billentyűs szerepét töltötte be, az együttes 
felállása pedig az óta is változatlan maradt. 
A kezdetek nehezen indultak be, hiszen a 
Hybrid egy teljesen ismeretlen zenekar volt (és 
a mai napig is az lenne) ám egy addig szinte 
ismeretlen hangzással az új formáció hamar az 
angol fiatalok ismert zenekara lett. Az ismertség 
első jelei akkor mutatkoztak meg, amikor 2006-
ban, az internetre feltöltött első számuk még 
azon a héten az iTunes zenei webáruház első 
helyén nyitott, majd az első fizikai formátumú 
kislemezükből mind az ezret el is adták nem 
egész egy hét alatt. Az újabb kislemezük 
nagyobbat robbant, hiszen két videojátékban is 
hallhatóak voltak (NHL 08, Madden ’08) és több 
neves magazin is meginterjúvolta őket, 2007 
elején pedig az egyik legnevesebb angol zenei 
szaklap, az NME választotta be a legfeltörekvőbb 
együttesekről szóló „New Noise” listába. Ez elég 
lökés volt az angol négyesnek arra, hogy első 
lemezüket felvegyék, amit 2007 márciusában ki 
is adtak „Take to the Skies” címmel. Az együttes 
hangzása több mint egyéni volt és hamar 
rájuk aggatták a „nintendocore” és „trancecore” 
kifejezéseket, amik ugyan nem jelölnek 
tényleges zenestílusokat, mégis remekül 
összefoglalja, hogy mit is játszanak. Zenéjük 
alapja a sok, elektronikus elemmel fűszerezett 
metalcore, post-hardcore stílus. Ez annyit tesz, 
hogy nem csak háttérben szólnak a mesterséges 
hangok, hanem ténylegesen a számok szerves 
részei (amik lehetnek 8-bites nintendós  
prüntyögésektől kezdve később a komolyabb, 
pl. trance, drum’n’bass és dubstep, a fiatalok által 
kedvelt elektronikus zenei stílusok hangzásai az 
erős basszussal). Ugyanakkor az extrém metal 
zene elemei is ugyanúgy ott vannak a mélyre 
hangolt, zúzós gitártól kezdve a hörgésig, amit 

azért elég gyakran váltanak a tiszta énekhangok 
is, sőt, néha rap is. Ennek tökéletes ötvözése 
az Enter Shikari és a hangsúly ezen van. 
Korábban is voltak ilyen hangzáshoz hasonló 
együttesek, ám a nemzetközi színtérre egyik 
sem tudott igazán betörni (egyetlen kivétel 
talán a HORSE the Band, akiknek többek között 
a nintendocore kifejezést is köszönhetjük). A 
lemez sikeres lett és megalapozta az együttes 
hírnevét, ami az óta is töretlen. A legnevesebb 
fesztiválokon játszottak, többször húzó, azaz 
headliner bandaként és közben folyamatosan 
dolgoztak. Több kislemezük is megjelent a 
2009-es Common Dreads előtt, ami amilyen 
sikeres, olyan megosztó is lett mind a kritikusok, 
mind a rajongók szempontjából. A nyers és 
kemény hangzású metal és elvont elektronikus 
hangzásokat felváltotta az elektronikus rock 
zene. Egyszóval, visszafogottabb, dallamosabb, 
sokak szerint igényesebb zenét kezdtek el 
játszani, ám a mi biztos: sikereik csúcsára 
értek és ekkora már ténylegesen is a fiatalok 
kedvelt zenekara lett. Nem csak hangzásuk 
és dinamikus előadásaik miatt, hanem 
gondolatébresztő dalszövegeik miatt, amik 
nem csak érzelmekről, hanem közvetlen vagy 
közvetetten is inkább társadalmi problémákról 
szólnak, illetve a világban folyó dolgokról. 
Mindössze ennyi kellett, hogy a világ fiataljainak 
egy meghatározó médiumává váljon az Enter 
Shikari és népszerűségük egyáltalán nem 
hanyatlik!

Több fesztivál keretében az óta az egész 
világot is bejárták, több európai, ázsiai 
és amerikai turnén vannak túl és olyan 
zenekarokkal osztották már meg a színpadot, 
mint a Prodigy. Hazánkban is többször jártak 
már, legutóbb szeptemberben láthattuk őket 
Budapesten.

Harmadik lemezük munkálatai még tavaly 
nyár elején kezdődtek meg egy thaiföldi és 
egy angliai stúdióban. A végeredmény A Flash 
Flood of Colour névre hallgat és itt egy újabb 
hangzásváltáson estek át, ugyanis nem voltak 
restek az első két, gyökeresen eltérő hangzású 
lemezt és korszakot egybemixelni. Ha lehet 
úgy fogalmazni, aki esetleg most ismerné meg 
a zenekart, annak pont ugyanannyira lesznek 

furák és szokatlanok az új számok, mint akik 
a kezdetektől fogva követik a bandát, nekik 
harmadszor kell felfedezniük az Enter Shikarit, 
hiszen ennyi újítás szokatlan egy befutott 
produkciótól, hiszen az ember azt várná, hogy a 
jól bevált receptet fogják újra eladni. Ez annyiban 
igaz is, hogy az eddigi dalok hangzásait ötvözték, 
ami rendkívül változatos dalokat hozott, a sok 
hangszín és hangulatváltás, gyakran a számokon 
belül is rendkívül szokatlan, még a stíluson belül 
is! Az ötlet rizikós volt, de a szokásukhoz híven, 
albumon nem szereplő dalok kislemezivel 
bombázták a rajongókat, amik remekül si-
kerültek. Az érdeklődést fenn tudták tartani, 
az új dalokat szerették a rajongók, így nem is 
szórakoztak sokat, idén el is készült a harmadik 
nagylemez, ami valószínűleg soha nem látott 
mértékben növeli meg az együttes eddig sem 
kicsi népszerűségét és rajongótáborát. Jelenleg 
két számuk fut az új anyagról, a Sssnakepit, ami 
már most közönség kedvenc, illetve a Gandh 
Mate, Gandhi amit a napokban választottak ki 
második maxinak. A dalszövegek az eddiginél 
sokkal koncentráltabbak, a politikai, társadalmi 
és nem ritkán tudományos töltetű szövegekre 
garantáltan mindenki fel fogja kapni a fejét! 
Ahogy az utóbb említett dalban is üvöltik: OPEN 
YOUR MINDS! A lemezre érkezett kritikák eddig 
közel tökéletesek, ami szintén mutatja, hogy 
sikerült a fúzió és ez az őrült hangzás lehet az 
angol kvartett kiteljesedése. Mindenesetre 
működik és jelenleg a többi kritika begyűjtésén 
kívül koncertezéssel töltik az idejüket, illetve 
még biztosan várható legalább egy újabb 
kislemez és videoklip is.

Az Enter Shikari egy sikertörténet, amelyben 
négy angol srác egyéni hangzásával és remek 
dalszövegeivel fiatalok millióit szórakoztatják, 
meg egy picit tanítják is. Jelenleg sikereik csúcsán 
vannak, de ki tudja még hova fognak eljutni, mit 
hoz nekik a sors. Aki szereti az extrémebb és 
picit őrült zenéket, az ne habozzon, tegyen egy 
próbát velük, a három lemez közül mindegyiket 
bátran ajánlom! 

Kósa Bence

Enter Shikari: A brit harcosok újra színre lépnek!
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Shreket ugye senkinek sem kell bemutatni. 
A mogorva, ugyanakkor mégis bájos ogre 
sokunk kedvence, mint ahogy kedves kis 
barátai is sok mosolyt csaltak már arcunkra. 
A Dreamworks ezúttal nem mást választott 
ki közülük, mint a jó öreg Csizmás kandúrt, 
aki már eddig is hatalmas hírnévre tett szert. 
A macsek önálló kalandjaival hasonló siker 
elérése volt a cél. Nem sikerült.

A történet szerint kandúrunk zsebtolvajlás-
sal keresi kenyerét, de csak azért, hogy adósságát 
törleszthesse, így állítva vissza saját megkopott 
becsületét, na meg hogy Robin Hood mód-
jára segítse a szegényeket. A híres-neves var-
ázsbabok megjelenésével céljai megvalósulni 
látszanak, ám a siker eléréséhez társakra is 
szükség van. Így kerül képbe a tűzről pattant 
macskalány és főnöke, Tojás, aki egyben mac-
sekunk legnagyobb riválisa is: a becsületének 
elvesztését ugyanis neki köszönheti. Együtt te-
hát a csapat, majd a történet is felpörög; van 
itt minden, mi szem-szájnak ingere: gyönyörű, 
részletgazdag tájak, izgalmas harcok, ármány és 
szerelem, és még sorolhatnám. A látványvilág 
nagyon szépen kidolgozott, olyannyira minden 
egyes szőrszál a helyén van, hogy az ember leg-
szívesebben már az első öt percben beletúrna 
a macsek bundájába.  Antonio Banderas ezúttal 

is remek hangot kölcsönöz a főhősnek, kiválóan 
átadja azt a latinos temperamentumot, ami mi-
att már eddig is imádtuk. Az animáció rendben, 
a zenék is illenek a jelenetekbe, de valahogy 
nem az igazi, mintha valami hiányozna. Valami, 
ami miatt annyira megszerettük Shrekéket és 
ami miatt valahogy olyan monoton az egész 
történet:  a humor. Néhány jelenetet leszámítva 
gyakorlatilag rezzenéstelen arccal ültem végig a 
filmet. Pedig Kandúr figurája sokkal többet re-
jtett magában, mint amit Chris Miller rendező 
és csapata kihozott belőle. A főhősünkre írt 
poénok is mérsékkel jelennek csak meg, mintha 
elfelejtették volna ellőni őket, így a cukorfalat-
nézésből is csupán másfél felvonást láthatunk. 
Ráadásul a poénok jórészét az eddigi Shrek 
epizódokban már elsütötték. Felmerül tehát a 
kérdés, hogy kinek készült a film? Mindenképp 
a fiatalabb korosztályt célozták meg, néhány 
pörgősebb harcjelenetet leszámítva a film 
igazából korhatár nélkül megtekinthető.   
 

A Csizmás, a kandúr összességében remek 
szórakozás, bár sok fordulat klisés és a poénok 
sem eget rengetőek, de családi filmnek ideális, 
főleg ha hozzá tesszük, hogy ez az év egyik leg-
szebb animációs filmje.

Dombóvári Dávid

Csizmás, a kandúr 3D

Almodóvartól megszokhattuk, hogy fel-
kavaró érzéseket vált ki filmjeivel. A humoros, 
a groteszk és a perverz elemek oly módon 
keverednek alkotásaiban, hogy az mindig 
egy bizarr, de ugyanakkor elgondolkodtató, 
rendkívül mély értelmű és színes képet fest 
elménk festővásznára, ha hagyjuk. 

A bőr, amelyben élek is segítségül hívja a 
kreativitást. Egy percre sem engedi pihenni az 
agyat, pedig a sorozatosan ismétlődő képsorok 
alig változnak. Az éles snittekkel elválasztott, 
pár másodperces események egymásutánisága 
a szétesettség benyomását kelthetnék, de 
nem ebben a filmben. Almodóvar ugyanis a 
képeket olyan mesterien tálalja, hogy abból 
viszonylag könnyen követhetően rajzolódik ki a 
hátborzongató, olykor némi groteszk humorral 
tűzdelt történet. 

A mű első pillanatától a tetőfokára hág 
egyfajta zaklatott izgalom vagy izgatott 
zaklatottság a nézőben, melyet az életképek 
megjelenésének intenzív váltakozása és az 
azokhoz tökéletesen illő néhol zaklatott, néhol 
keserves vagy egészen lágy aláfestő zene. 
Ez a feszültség pedig csak fokozódik, ahogy 
a fokozatosan adagolt információk egyre 
mélyebbre kalauzolnak bennünket a bemutatott 
szereplők elméjében. Kevés párbeszéd hangzik 
el, a képek és az arckifejezések azonban 

annál beszédesebbek, amely a kiváló színészi 
alakításoknak is köszönhető. Az Antonio 
Banderas alakította Robert mélyenszántó 
tekintetéből egész élettörténete kiolvasható. 

Minden világossá vált részlettel egyre 
közelebb kerülünk ahhoz, hogy megértsük, 
miért olyan elszigeteltek ezek az emberek. 
Kibontakozik előttünk egy tragikus emberi 
sors, Robertté, aki sebészként egy új, ellenálló 
bőrszövetet alkot, hogy abból újra teremthesse 
halott feleségét. Megismerhetjük a fiút, aki 
az alanya ennek a szörnyű kísérletnek. Az ő 

személyében kérdőjeleződnek meg a nemi 
szerepek. És ebben a kérdésben nyer értelmet 
a cím: a bőr, amelyben élek, meghatározza 
az életemet? Ha női testbe zárnak egy férfit, 
megváltozik az identitása? El tudja-e fogadni azt 
a fajta bezártságot, amely egy a téboly határán 
álló, de mégis zseniális elme agyszüleményéből 
fakad? Kétféle szempont is érvényesül, az orvos 
ugyanis egy szobában tartja fogva felesége 
hasonmását, aki egy másik test börtönében 
raboskodik. Felmerül a kérdés, hogyan képes 
így élni? Talán meg is kapjuk a választ.

Tömérdek mennyiségű benyomás éri a 
nézőt, melyek hol elhalnak, hol pedig erős 
intenzitással jelen vannak az utolsó képkockáig, 
sőt még utána is, mély nyomot hagyva 
elménkben. A műfaji határok is összemosódnak. 
Komikus, de mégis hátborzongató jelenetek 
tarkítják a nyomasztó és zaklatott alaphangulatú 
történetet. Drámaisága nem egyszer a 
komikusság határait súrolja. Mégsem mondható 
viccesnek a szó hagyományos értelmében. 
Sokkal inkább valamiféle keserédes szájízt 
hagy maga után némi savanykás utózöngével. 
Szerepet kapnak a groteszk motívumok, a kéj, 
a perverzió és a megszállottság. Azonban egyik 
sem túl hangsúlyos, nem nyomja el a történet 
mondanivalóját, ami újdonságnak számít 
Almodóvar esetében.

Zana Diána

A bőr, amelyben élek – meghatározza az életemet?
Kritika Pedro Almodóvar A bőr, amelyben élek című filméről
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Ezekben a napokban jutna hozzá a 
munkavállalók az új adójogszabályok 
szerinti jövedelmükhöz. Mint a táblázat 
is mutatja, azok járnak igazán jól, akik jól 
is keresnek, még az alacsony keresetűek 
jelentős jövedelem kieséssel számolhatnak. 
Ha nincs gyermek a családban, a visszaesés 
meghaladja a tíz százalékot is a nettó 
keresetek illetően.

Bár jogszabály írja elő a szükséges 
bérkompenzációt, valamint szankciókat is 
kilátásba helyez a munkáltatóval szemben – 

közbeszerzésekből és állami támogatásokból 
való kizárás két évre – sok vállalkozás nem 
fogja tudni teljesíteni az elvárt bérminimum 
emelést. Tekintettel arra, hogy a minimálbér 
15 ezer forintos emelése eleve sok vállalkozás 
számára generál jelentős pluszterhet, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara becslése szerint 
a bérkompenzációval a cégek mintegy fele 
tud majd élni. Az állami támogatás feltétele 
egyrészt, hogy nincsen 60 napnál régebben 
lejárt köztartozás, illetve, hogy az év során nem 
lesz létszámleépítés, ami szintén sok hazai cég 
számára teljesíthetetlen elvárás marad.

Továbbá a bérkompenzációt leghamarabb 
áprilisban tudják a cégek megpályázni, addig, 
ha nem tudja meghitelezni a járandóságok 
elvárt emelését, nagy valószínűséggel kevesebb 
jut a borítékba a munkavállalóknak. 

Grafika: vg.hu

Változó adójogszabályok, csökkenő 
fizetések A decemberi és év eleji negatív rekordok 

után látványos erősödésnek indult a forint 
árfolyama január második felében. Az 
erősödét külső és belső tényezők egyaránt 
segítették pénzpiaci elemzők szerint. 

Egyrészt kedvező hírek érkeztek a német 
gazdasági kilátásokat illetően, valamint a 
fogyasztói hangulat is tíz hónapos csúcson állt 
a hónap második felében publikált jelentés 
szerint. Tovább erősítette a várakozásokat, hogy 
az amerikai jegybank szerepét betöltő FED 
legutóbbi ülésén kijelentette, hogy 2014 végéig 
nulla százalék közelében tartja az irányadó 
kamatot, ezzel is ösztönözve a gazdaság 
növekedését.

A január 23-án találkozott Orbán Viktor 
miniszterelnök José Manuel Barrosoval Európai 
Bizottság elnökével, ahol ígéretet tett az EU által 
kifogásolt törvények visszavonására, valamint 
uniós normákhoz való igazítására. A Bizottság 
három területet kifogásolt, ezek közé tartozik a 
jegybanktörvény, a bírók nyugdíjkorhatárának 
70-ről 62 évre való leszállítása, valamint az 
adatvédelmi biztos intézményének átalakítása. 
A kedvező tárgyalások - amelyek a szükséges 
EU-IMF hiteltárgyalások elkezdéseinek 
feltételéül szabott az Unió – jó hatással voltak a 
forint árfolyamának erősödésére, erősítve ezzel 
a kedvező külső körülményeket.

A forint árfolyamának növekedése tükrözi 
azokat a piaci várakozásokat, amelyek egy 
lehetséges megállapodás létrejöttét árazzák be. 
A tárgyalások még nem kezdődtek meg, az EU 
más jogszabályok, illetve gazdasági 
intézkedések meghozatalát is kérheti a fo-
lyósítandó hitel-megállapodásért cserébe, 
biztosítandó a magyar gazdaság fizető-
képességének megőrzését és a szerkezeti 
reformok véghezvitelét. Ezen intézkedések közé 
tartozhat az egykulcsos SZJA többkulcsosítá- 
sa, vagy a közösségi közlekedés átláthatóvá 
tétele is.                            Grafika: arfolyamkereso.hu

Erősödő forint?

A 2011-es év az autósok szempontjából a 
csúcsok éve volt. Az üzemanyag árak újabb 
és újabb csúcsokat döntöttek meg. A trend 
talán január végével megfordul.

A tavalyi év elején mind a gázolaj, mind a 
benzin literje 350 forint körül mozgott, még ez 
év elején a gázolaj 450, a benzin a 425 forintos 
literenként árat súrolta. Számos tényező játszott 
közre abban, hogy az üzemanyag ára ilyen 
nagymértékben nőtt.

Első körben nőtt a nyersolaj világpiaci ára 
az arab világban végbemenő forradalmak 
következtében, amelyek olajtermelő államok, 
agy fontos útvonalak mentén helyezkednek 
el. A nyersolajért dollárban kell fizetni, ám a 

Magyarországot körülvevő bizonytalanság 
hatására a forint/dollár árfolyam közel 25 
százalékkal nőtt 2011 szeptembere óta, elérve a 
250 forint/dollár szintet. 

Következő lépésként jelentős hatást 
gyakorolt a növekvő árakra a többkörös áfa 
emelés, amely leginkább a gázolajat sújtotta 
az elmúlt hónapokban. Szakértők szerint a 
kiskereskedelmi forgalomban még nem jelent 
meg egy az egyben a dízel üzemanyag jelentős 
áremelkedése, de lassan ebbe a szegmensbe 
is begyűrűzik az áremelő hatás, tekintve, 
hogy a fuvarozók nem tudják „lenyelni” a 
megnövekedett költségeket. 

A forint erősödésével és kedvező világpiaci 
folyamatok révén jó eséllyel megúszható az 
500 forintos üzemanyag ár, de pesszimista 
forgatókönyvek ezt sem tartják kizártnak. Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy sokáig a 400 forintos 
szint is „elérhetetlen” magasságnak tűnt, talán 
van ok aggódni a jövőben is.

Grafika: egyenlito.blog.hu

Csökkenő benzinárak?

Az EU tagállami közül 25-en írták alá szigorú 
költségvetési fegyelmet előíró új pénzügyi 
unióról szóló szerződést, amelyhez – 
egyelőre – Nagy-Britannia és Csehország 
nem csatlakozott. 

A szerződés szövegének végleges 
elfogadása március végére várható, de a 
lényeges kérdésekben egyezségre jutott a 25 
tagállam.

Ennek keretében szigorú költségvetési 
fegyelmet követlenek meg az eurót használó 
tagországoktól. A csatlakozó, de nem eurozóna 
tag 8 tagállamnak – köztük Magyarországnak – 
csak a pénzügyi unióhoz való csatlakozás után 
kell maradéktalanul teljesíteni a szigorú fiskális 
feltételeket. 

Az új pénzügyi szerződés lényegében 
automatikus szankciókat ír elő a részes 
országokkal szemben, ha költségvetési 
hiányuk meghaladja a GDP 3 százalékát. A cél 
azonban ennél is nagyratörőbb: az úgynevezett 

kiegyensúlyozott költségvetés elérése, amit 
0,5 százalékosnál alacsonyabb strukturális 
deficitszintként határoznak meg.

Ezen kívül a nem eurót használó országok 
lehetőséget kaptak, hogy részt vehessenek az 
övezethez tartozó országok tanácskozásán. 
Ennek technikai megvalósítása valószínűleg 
úgy kerül megoldásra, hogy egy külön csúcs 
keretében vitatják meg az eurót hosszútávon 
befolyásoló kérdéseket.

Új pénzügyi unió
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Gyakran elhangzó kérdés, hogy mikor, mire 
és hogyan érdemes pályázni, kiaknázni 
az európai uniós támogatások adta 
lehetőségeket. Átfogó, mindig minden 
körélmények között használható választ 
nem lehet adni, azonban néhány általános 
érvényű megállapítást tenni lehet ezzel 
kapcsolatban.

Első sorban ne a pályázathoz igazítsuk az 
elképzelést, hanem az elképzeléshez keressük a 
pályázati forrást. Egy projekt akkor lehet sikeres, 
ha annak belső tartalma szervesen kapcsolódik 
az adott vállalkozás fejlődési irányához. Mivel 
számtalan pályázati konstrukció van, jó eséllyel 
meg lehet találni a megfelelő kiírást.

Elterjedt vélekedés, hogy a pályázat majd 
megoldja egy kevésbé jól menő vállalkozás 
pénzügyi helyzetét. Ez nem igaz! Egy pályázatba 
csak akkor lehet, és érdemes belevágni, ha 
vállalkozás az adott körülmények között stabil, 
és előreláthatólag képes lesz növekedni a 
jövőben.
 A pályázatok döntő része utófinanszírozott, 
így a vállalkozásnak előre meg kell hiteleznie 
a beruházást. Nem érdemes pályázni, teljes-
íthetetlenek a vállalások. Ma a vállalkozásoktól 
döntően létszám megtartást vár el a pályázat 
kiírója. Az adott cégnek azt kell vállalnia, hogy 
megtartja az előző évi foglalkoztatotti létszámot 
a pályázat fenntartási időszaka alatt.

Milyen források vannak?

Első körben az Új Széchenyi Terv kiírásait 
érdemes nyomon követni, hiszen a pályázati 
források döntő része itt kerül meghirdetésre. 
Az 5000 fő alatt településeken megvalósítandó 
beruházásokhoz a LEADER program nyújthat 
segítséget, amelynek kiírásai szakaszosan je-
lennek meg, legközelebb várhatóan idén a 
második negyedévben.

Aktuális pályázatok

GOP-2.1.1/M – Mikrovállalkozások 
fejlesztése

A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza 
nem térítendő támogatás és kedvezményes 
hitel együttes biztosítása révén segítse a mik-
rovállalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék 
a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, 
korszerűsítésen keresztül.

A megvalósítandó projekt vissza nem 
térítendő támogatásból, hitelrészből és saját 
forrásból tevődik össze, amelyek összesen 
meghatározzák a Pályázati Projektértéket. A pá- 
lyázaton akár kezdő vállalkozások is indul-
hatnak. A támogatható tevékenységek között 
szerepel az ingatlan vásárlás, építés és felújítás, 
eszközök beszerzése, valamint az informatikai 

fejlesztések.
A pályázat során elnyerhető vissza nem

térítendő támogatás felső határa 10 millió, még a 
visszatérítendő támogatás – kedvezményes hitel 
formájában, közvetítőtől függően – maximum 
20 millió forint. A projekt során mindkét 
támogatási forrást igénybe kell venni, olyan 
formában, hogy a hitel rész nem lehet kevesebb 
a vissza nem térítendő támogatásánál. A projekt 
így már 10% önerővel is megvalósítható. 

Fontos kitétel, hogy a projektnek legalább 
5000 fő lakosú településen kell megvalósulnia, 
és a foglalkoztattak száma kevesebb, mint 10 fő 
kell, hogy legyen. A pályázat 2012. december 
31-ig benyújtható.

GOP-2.1.1/A Mikro, kis és 
középvállalkozások fejlesztése

Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és 
középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és 
információs technológiai fejlesztések támo- 
gatása annak érdekében, hogy versenyképes-
ségük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon.

A pályázat során 3-20 millió forintra lehet 
pályázni 40 százalékos támogatási intenzitás 
mellett. A projekt során eszközbeszerzésre, 
valamint informatikai fejlesztésre van lehetőség. 

A pályázat során azon vállalkozások in-
dulhatnak, amelyek rendelkeznek legalább két 
teljes lezárt üzleti évvel. A pályázatokat 2012. 
december 31-ig lehet benyújtani.

GOP-2011-1.3.1/F Innováció a 
fogászatban

A kiemelt szakpolitikai célnak megfelelően 
a jelen pályázati kiírás célja a fogászati ága-

zatban működő innovatív vállalkozások fej-
lesztése korszerű, magas értéket képviselő, 
szolgáltatások, technológiák kidolgozása és 
piaci bevezetése révén. A pályázatot induló 
vállalkozások is igénybe vehetik.

Jelen pályázat keretében az igényelhető 
vissza nem térítendő támogatás összege: 
minimum 3.000.000 Ft, maximum 30.000.000 
Ft, Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető 
támogatás mértéke maximum az összes 
elszámolható költség 65 százaléka.

Támogatható tevékenységek közé tartozik 
a munkatársa, eszközbeszerzés, információs 
technológia-fejlesztés a piacra jutás támogatása, 
valamint tanácsadás igénybe vétele a fogászati 
ágazathoz kapcsolódó innovációs eredmények 
adaptálása céljából.

A pályázatokat 2013. március 31-ig lehet 
benyújtani.

Mikor érdemes pályázni?

GRAN T&G  
Tanácsadó Kft

Szolgáltatásaink
•	 pályázatfigyelés
•	 ingyenes tanácsadás
•	 pályázat kidolgozása
•	 üzleti terv készítése
•	 projektmenedzsment
•	 utókövetés
Elérhetőségeink
Email: info@grantandg.hu
Telelefon: 36  70 945 2780
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A Carmen Tánccsoport évről-évre óriási 
sikereket ér el. A folyamatos edzések, 
táncórák meghozták a várva várt eredményt. 
A gyerekek lelkesek, a tanárok pedig nagyon 
büszkék. Puksáné Dr. Nagy Margitot a 
tánccsoport külföldi fellépéseiről kérdeztem.

Valóban elmondható, hogy szép sikereket 
értek el idén a Carmen TSE táncosai immár a 
nemzetközi versenyeken is. 

Idén június 24-26-án a Veszprémi Moderntánc 
Világbajnokságon a Mini korosztályon belül 
a Break kategóriában Kenyeres Bendegúz 
világbajnok lett. Hip-hop szóló kategóriában  
Kenyeres Bendegúz a dobogó második helyére 
került, így ezüstérmes lett. Az 5. helyen Jónás 
Roland végzett.

Show duóban Jónás Roland és Szépvölgyi 
Szabina lettek a világbajnokok. Az ezüstérmes 
helyezést pedig Kenyeres Bendegúz és Mikler 
Mercédesz nyerte el. 

Az International Federation of Modern Dance 
Sport által színvonalasan megrendezésre kerülő 
2011. évi Modern Táncsport Világbajnokságon 
több száz versenyző indult. A magyar versenyzők 
közül Magyar Bajnokság keretében VB kvótát 
szerzett versenyzők indulhattak. Nagyon 
nagy sikerként értékeljük, hogy egyesületünk 
versenyzői ilyen előkelő helyezéseket értek el! A 
versenyzők pedig még nagyon fiatalok, csupán 6 
és 9 évesek.

Innentől kezdve pedig már nem volt megállás, 
hiszen jött a többi külföldi verseny….

2011. szeptember 14-18 között Bochumban 
jártunk a Divattánc Világbajnokságon. Táncosaink 
a disco kategóriában léptek fel. Táncosaink, 
Szeibert Eszter és Hurai Rebeka, a Junior Disco 
Duo kategóriában léptek fel.

A gyerekcsoporton belül a 14.helyezést 
Szeibert Krisztina, Marosújvári Bettina, 
Körmöndi Míra, Reichenbach Panna, Újvári 
Lili, Willner Kata és Bartha Anna érték el.

Ezen a versenyen a gyerek csoportunk Magyar 
Bajnokként vett részt. 

Több mint 4.000 versenyző vett részt ezen a 
Disco Világbajnokságon 25 ország képviseletében. 
A gyermekek a Disco csoportos produkcióban 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és a 28 
csoportból az előkelő 14. helyen végeztek.

Ezt követően október 12-16 között Gratzban 
szerepeltünk. 

A Divattánc Világbajnokságon hip-hop, 
electric-boogie, break kategóriában léptek fel a 
táncosok.
A gyerek korosztályon belül az elektric-boogie 
duó kategóriában a 4. helyen Jónás Roland és 
Kenyeres Bendegúz végzett.

Az Electric–boogie szóló kategóriában 
Kenyeres Bendegúz a 6.helyet, Jónás Roland 
pedig a 14.helyet nyerte el.
Gratzban az IDO által megrendezésre kerülő 
Streetdance Világbajnokságon vettünk részt ahol 
több mint 5000 versenyző vett részt, több, mint 
20 ország részvételével! Földünk számos részé-
ről érkeztek kiváló táncosok a rendezvényre. 
Így például Kínából, Japánból, Dél-Afrikából, 
USA-ból, Kanadából, Angliából, Svédországból, 
Németországból, Dániából, Szlovákiából, 
Szlovéniából, Oroszországból, Ukrajnából, 
Litvániából, Magyarországról és Ausztriából.

Egyesületünk táncosai kiválóan szerepeltek, 
hiszen a nagyon erős és nívós mezőnyben 2 
döntős helyezést is sikerült elérniük!

Azért tegyünk említést a hazai sikerekről is!

Idén szeptember 11-én Budapesten a
Divattánc Világkupán, a hip-hop kategóriában 
álltak színpadra a táncosaink. 

A gyerek korosztályon belül  hip-hop ka-
tegóriában, szólóban a  2. helyen Kenyeres 
Bendegúz végzett.

A junior korosztály  hip-hop csoporton belül 
5. helyen Heves Ramóna, Kacsó Renáta, Láng 
Szandra, Mester Virág, Puksa Franciska, Tokai 
Rebeka és Vakán Patrícia végzett.

Az Intenational Dance Organization 
Világkupáját a Magyar Divat és Sporttánc 
Szövetség rendezte Budapesten a Kör-
csarnokban. 

Versenyzőink fantasztikus szerepléssel érték 
el a fenti eredményeket. 

A tanárok nagyon büszkék minden ver-
senyzőre, aki részt vettek idén a nem-zetközi 
megmérettetésen!

A sok-sok órai munka, kimagasló 
tehetség, illetve jelentős áldozatvállalásra volt 
szükség ahhoz, hogy a fenti eredményeink 
megszülethessenek.

A tánctanárok: Puksa Tiborné Dr. Nagy 
Margit, Szeibertné Csékei Brigitta, Mika Péter, 
Sárközy Ágnes, Csányi Balázs, Mohácsi Attila, 
Imre Tibor, Návrádi Nóri, Mitter Renáta , Jáger 
Kitti , Kovács Lilla, Tokodi Eszter, Iszlai Eszter és 
Virsinszky Róbert.

Hol léptek fel a közeljövőben?

Nemzetközi versenyen legközelebb 2011.
december 14-17 között kerül sor, Zágrábban. A 
Streetdance Európabajnokságon vesznek majd 
részt a Carmen TSE táncosai, melyre már nagyon 
lelkesen készülnek a gyerekek!

Kovács Ági

A Carmen Tánccsoport külföldön is babérokat arat
Interjú a Carmen Tánccsoport egyik vezetőjével, Puksáné Dr. Nagy Margittal

Junior disco duó: 
Hurai Rebeka-Szeibert Eszter

Különleges képzőművészeti tárlattal indítja 
az idei évadot az esztergomi Duna Múzeum 
Európai Közép Galériája. A Bestiárium című 
kiállítás Lévai Ádám Tatán élő képgrafikus 
művész elmúlt két évben készített 
alkotásaiból válogat.

Az Esztergomban elsőként bemutatásra 
kerülő munkák együttese alapvetően három, 
egyedi grafikai technikával készült (toll, pác, 
pasztell, ceruza) sorozat darabjaiból áll össze, 
amelyeknek közös vonása irodalmi indíttatása. 
Mindhárom sorozat (Rinocérosz, 2009-2010; 
Faun, 2010; Equus, 2011) ugyanis színházi 
felkérésre született, a színpadi produkció 
szerves részeként, azonban mindegyik 
magán viseli az erőteljes belső inspiráció 
nyomait. Az alkotások egyenként is a téma 

Bestiárium
Lévai Ádám képgrafikus művész kiállítása a Duna Múzeum Európai Közép Galériájában
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Különleges képzőművészeti tárlattal indítja 
az idei évadot az esztergomi Duna Múzeum 
Európai Közép Galériája. A Bestiárium című 
kiállítás Lévai Ádám Tatán élő képgrafikus 
művész elmúlt két évben készített 
alkotásaiból válogat.

Az Esztergomban elsőként bemutatásra 
kerülő munkák együttese alapvetően három, 
egyedi grafikai technikával készült (toll, pác, 
pasztell, ceruza) sorozat darabjaiból áll össze, 
amelyeknek közös vonása irodalmi indíttatása. 
Mindhárom sorozat (Rinocérosz, 2009-2010; 
Faun, 2010; Equus, 2011) ugyanis színházi 
felkérésre született, a színpadi produkció 
szerves részeként, azonban mindegyik 
magán viseli az erőteljes belső inspiráció 
nyomait. Az alkotások egyenként is a téma 

művészi továbbgondolásainak tekinthetők, a 
vonalvezetés sajátos, Lévai Ádámra jellemző 
és kulcsfontosságú mozdulatával. Mozdulattal, 
ami átlényegít, körülzár, körülír, többértelmű 
helyzeteket hoz létre, akárcsak a beszéd, a szó 
vagy a színpadi mozgás. Lévai Ádám grafikái 
egy sajátos összművészeti együttgondolkodás 
szülötteként az ember legbelső motívumait 
kutatják, akár ember-ember (Eugéne Ionesco: 
Rinocéroszok), ember-állat (Peter Shaffer: 
Equus) kapcsolatáról van szó, vagy az emberben 
élő állat mélyen rejtőző tartalmairól (Duda Éva 
Társulat: Faun, Nemzeti Táncszínház, 2010.) 
Ez (ahogy a művész saját munkáit nevezi) 
a „metamorf játék” azonban különleges 
átjárhatóságot hoz létre mind az egyetemes 
kérdések és az önreflektív megnyilvánulások, 
mind pedig a különböző esztétikai minőségek 

között.

„Azért gyűlünk össze, hogy kilépjünk az 
elfogadott konvencióból, a minket körülvevő 
lelkiállapotból, az általunk hitt történelemből, 
a köz által hitelesített emberből. A velünk 
szemben lévő térbe belép egy ember: de ez 
már egy másik állat egy másik földön.” Valère 
Novarina

A tárlat 2012. március 13-ig látogatható, 
kedd kivételével minden nap 10-16 óráig.

Kapcsolat:
Bárd Edit (pr és marketing munkatárs, Duna 

Múzeum)
36 30 225 1584

bardedit@dunamuzeum.hu

Bestiárium
Lévai Ádám képgrafikus művész kiállítása a Duna Múzeum Európai Közép Galériájában

GASZTROKOMMANDÓ, A CIVILHETES ÉTTEREM TESZTJE
Mától a régió egy étterme sincs biztonságban. A CIVILHETES íz-kommandója ugyanis bármikor megjelenhet. Feladatunk, hogy az 
összes település éttermeibe eljussunk, ahol újságunk megjelenik. A pontozás a következő kritériumok alapján történik: 

•	 enteriör (belső kiképzés, berendezés, dekoráció)
•	  feeling (hangulat)
•	  kiszolgálás minősége (pincér személye, hozzáértése)
•	  étel íze
•	  étel/ital minősége (alapanyag, tálalás)

Tesztelőnk inkognitóban érkezik, azonban az étel elfogyasztása után kritikát ír, majd pontoz. A végeredmény pedig megjelenik a 
következő lapszámban.  A vizsgált étterem az egyes kategóriákban legfeljebb 10 pontot érhet el, összesen tehát 50 pont a maximum. 
A teszt befejeztével kihirdetjük a régió 10 legtöbb pontot kapott éttermét. 
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Sokan már február elején repesve várják, 
mások jó előre rettegnek tőle, na meg 
a rózsaszínű, pihe-puha giccstengertől, 
amelyet magával hoz. Talán azok vannak 
kevesebben, akiket teljesen hidegen hagy a 
dolog. Na és te hogy állsz a Valentin-nappal? 
Barátságban, avagy hadilábon?

Régi hagyomány, új divat

Akik nem szimpatizálnak a február 14-hez 
kötődő felhajtással, gyakran érvelnek azzal, 
hogy mondvacsinált, nyugatról behurcolt 
ünnepről van szó. Ez így azonban nem teljesen 
igaz. Bálint – itáliai ókeresztény vértanú – 
legendáját ugyanis nálunk is ismerték és 
tisztelték már a középkorban. Gyógyító erőt 
tulajdonítottak neki a nyavalya (divatosabb 
nevén epilepszia) ellen, de magyar szerelmi 
babonák is kötődtek e naphoz, melyek főleg 
a fiatal lányoknak adtak férfifogó tanácsokat. 
Az egyik ilyen szerint, ha kilencmagú almát 
eszel, és magjait észrevétlenül a kiszemelt férfi 
zsebébe szórod, garantáltan beléd fog szeretni. 
Lebukás esetén elég kínos a dolog, de azért csak 
hajrá, csajok! 

Egy másik népi hiedelem pedig azt tartja: aki 
a Bálint-nap előtti éjfélkor a temetőben lődörög, 
állítólag meglátja leendő férjét. Kicsit bizarr, 
kicsit hátborzongató, de legalább a miénk. Tehát 
itt van a kutya elásva. Voltak nekünk Bálint-
naphoz kötődő magyar hagyományaink, de 
ahogy rengeteg más szokás, ezek is feledésbe 
merültek.

Helyettük röpke 18 éve a nyugati mintát 
igyekszünk követni, de nem akárhogy, azt 
is alaposan kiforgatva. Amerikában ugyanis 

a Valentin-nap nem a szerelem, hanem a 
szeretet ünnepe. Tehát az emberek párjuk 
mellett családjukról, barátaikról, kollégáikról 
sem feledkeznek meg. Nem beszélve a 
jópofa névtelen képeslapokról, melyek aztán 
könyörtelenül feladják a leckét: vajon kinek 
jutottunk eszébe? Nálunk ezzel szemben 
mindjobban elterjed az irigy nézet, hogy 
február 14-e a szerelmespároknak van kitalálva, 
a többiek meg ejtve vannak. A Valentin-
nap támogatói azzal érvelnek, nem baj, ha 
eggyel több csodás ünnep van szerelmünk 
kimutatására. Félreértés ne essék, ezzel semmi 
gond, sőt minden alkalomnak örülni kell, mely 
kicsit kimozdít a hétköznapok berozsdásodott 
mókuskerekéből. Azonban ha valaki a Valentin-
napot buzgón ünnepli, mialatt nem ismeri 
valódi nemzeti ünnepeink tartalmát, az már 
sajnálatos dolog.

Gyakran vádolják szerencsétlen Valentin-
napot azzal is, hogy csak még egy alkalom a 
költekezésre, amelyet a kereskedők lelkesen 
elősegítenek a város rózsaszínbe öltöztetésével. 
Hát tény, hogy karácsony és húsvét között fel 
kell valamivel dobni a boltot. Egyes kereskedők 
– főleg a virágárusok – ilyenkor 200-300%-kal 
magasabb áron képesek adni portékájukat, de 
hát miért ne tennék, ha van rá kereslet. 

Tipp: ha szeretnél ajándékot venni kedvesednek, 
válassz olyan dolgot, amely hasznos, amelyre 
régóta vágyik, vagy amit közösen élvezhettek, 
például egy vacsora, színház, mozi vagy wellness 
hétvége.

Szingliszemmel

A Bálintoknál – akiknek névnapját 

eltulajdonította a szerelem – talán csak az 
egyedülállók utálják jobban február 14-ét. 
Ha az elmúlt tíz évben megéltél magányos 
Valentin-napot, biztosan te is tudod, miért. Szó 
sincs mások boldogságának irigyléséről, de az 
utcán rohangáló, két lábon közlekedő hatalmas 
virágcsokrok tengerében, csókolózó párok 
közepette az ember lánya – egyes-egyedül – 
könnyen feleslegesnek érezheti magát. Egyik 
fórumozónk így ír erről:
„Már előre rosszul vagyok a Valentin-naptól! 
Ráadásul a munkahelyemen is én vagyok az 
egyetlen egyedülálló, mindenki más megtalálta 
már az igazit. Azon a szörnyűséges napon csak 
én fogok egyedül ücsörögni, míg a többiek 
pasijai kazalszámra hozzák a virágokat… Én 
meg magányosan. Idén is.”

Válaszd a középutat: ünnepelj giccs 
nélkül!

Ha mégis ajándékoznál, és szeretnéd igazán 
emlékezetessé tenni február 14-ét, dobd fel 
valami egyedi ajándékkal, amely igazán rólatok 
szól. Nem kell ezreket kiadnod, legyen inkább 
valami saját készítésű, hisz az ilyen ajándék 
azt közvetíti, hajlandó vagy fáradozni a másik 
kedvéért. Márpedig miért ne lennél, igaz?

Egyedi ajándék Valentin-napra:

•	 Beváltható kártyák (masszázsra, csókra, 
különleges kívánságra).

•	 Emlékkönyv, amelybe képeket, SMS-eket, 
fotókat, leveleket lehet ragasztani.

•	 Almás narancsdzsem, saját készítésű 
gyertyák, saját készítésű üvegfestett falióra”

GE

Valentin-nap
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A Thara Hastánciskola 2 évvel ezelőtt alakult 
meg, órái különböző helyszínen, mindenki 
számára nyitottak. Az iskola tanítványai 
között lelkes, hastánc iránt érdeklődő, 
különböző korosztályú lányok és asszonyok 
vannak. 

A tánciskola vezetője Tácsik Gabriella 
lapunknak elmondta, hogy FAT akkreditált 
hastáncoktatói tanúsítvánnyal rendelkezik, 
melyet az Aziza Art Bt. által szervezett képzésen  
szerzett meg, mely Magyarországon az egyetlen 
elismert ilyen jellegű képzés és hamarosan 
OKJ-s sportoktatói bizonyítvány tulajdonosa is 
lesz.

Elmondása szerint nagyon fontos, hogy az 
órákon ne csak az alapmozdulatokat tanulják 
meg a táncolni vágyók, hanem a tánc által 
megismerhessék és megszeressék a hölgyek 
saját testüket, mely önbizalmat ad. A hastánc 
alkalmas a testi-lelki-mentális egészség 

megőrzésére.
A hastáncot kortól testalkattól függetlenül 

mindenki táncolhatja, mozgásanyaga 
ízületkímélő, tehermentesíti a gerincet, 
kialakítja a helyes testtartást és a mai stresszes 
világban oázis az a  rövid idő melyet a mozgásos 
meditációs órán töltenek a hölgyek.
A mozgáson kívül elsajátíthatják a 
hastánczenékre jellemző ritmusokat is.

Az próbáikat Esztergomban a Stúdió 54 
mozgásközpontban péntekenként 19:00-
20:00, 
Dorogon a József Attila Művelődési házban 
szerdánként, itt két korosztálynak, külön 
van lehetősége az óralátogatásra, 18:00-
19:00-ig a 45 év felettiek, 19:00-20:00-ig 
a 45 év alattiak számára nyílik lehetőség 
a hastáncmozdulatok elsajátítására. 
Hétfőnként pedig Bajnán a sportcsarnok ad 
otthont a Thara Hastánciskola óráinak 17:30-
18:30-ig.

Jelenleg fix fellépő csoport még nincs, de 
ettől függetlenül mindig eleget tudnak tenni 
a meghívásoknak. Még soha nem fordult elő, 
hogy műsor hiányában le kellett mondjanak 
egy-egy felkérést. 

A Thara hastánciskola tanítványai már 
három alkalommal részt vettek műsorukkal 
a Lugio fesztiválon is, amit évente rendeznek 
meg, Dunaszekcsőn.

Az esztergomi várszínház nézői is láthatták 
már a produkciójukat.

Néhány fellépés a teljesség igénye nélkül : 
Szlovákia Falunap, Kelet Virágai Hastáncgála-
Nyergesújfalu, Tárnok-Augusztus 20-i 
ünnepségsorozat, Esztergomi élményfürdő-
éjszakai fitness party, Gyermely Zrt.- Családi 
nap, Ráday utca - Streetdance fesztivál, 
Jótékonysági rendezvények, céges és szülinapi 

partik, valamint a Pearls of Bellydance Oszágos 
Hastáncverseny felnőtt II. kategóriájában Tácsik 
Gabriella I. helyezést ért el szóló koreográfiájával.

Folyamatosan plusz óralehetőségek is várják 
az érdeklődőket, workshopok és magánórák 
formájában. 

Szervezés alatt van a nyári hastánctábor is, 
amire már nagyon készülnek. 
Június 23-án egy gálaestet szeretnének 
létrehozni ahol a lelkes tanítványok 
megmutathatják, hogy mit is tanultak az elmúlt 
időszakban.
Mindezt élő dob kísérettel szeretnék 
megvalósítani, melyre két dobost is 
meginvitáltak.

Az egyik Tóth Zoltán Csüli, aki hazai 
zenekarokban is dobolt, jelenleg a Velőrózsák 
együttesben korábban pedig a Kispál és a Borz 
zenekarban muzsikált.

A másik dobosuk  Kövi Zakowsky Kövesdi 
aki neves zenészek mellett dobolt világszerte, 
Lantos Zoltán világhírű hegedű virtuózzal is 
fellépett.

Az est a dorogi József Attila Művelődési 
Házban lesz, egy a hazai hastáncvilágban 
közismert meglepetés vendéggel.  

Amikor Gabit a jövőről kérdeztem 
elmondta, hogy szeretné minél több hölggyel 
megismertetni és megszerettetni a hastáncot, 
mert úgy érzi, hogy ez mindenkinek egy pluszt 
adhat, ami nemcsak a tánctudását, hanem a 
személyiségét is erősítheti.

A tánccsoport vezetője nagyon büszke a 
tanítványaira, akik már lelkesen készülnek a 
gálára és nagy segítséget nyújtanak a fellépés 
megszervezésében is.

Kovács Ági

Hastánccal a stressz ellen - minden korosztálynak

A Körúti Színház társulata ezúttal a Minden lében három kanál című előadását hozza 
el 2012. február 13-án, hétfőn, 19 órai kezdettel, a színházbérlet sorozat második 
előadásaként.
Az előadásra szólójegyek is válthatók, 2800,- Ft-os áron a művelődési ház irodájában, 
minden hétköznap, 7:30-tól 19 óráig.

Előzetes helyfoglalás telefonon is lehetséges a 06-33-521-000-ás számon.  

Minden lében három kanál   

Nem kapja meg a CIVILHETES-t? Terjesztési panaszait kérjük jelezze az 
info@civilhetes.hu e-mail címen vagy a 36 33 898 005 telefonszámon!

Életének 91. évében 2012. január 24-én elhunyt Virág 
Jenőné, Irénke néni. Virág tanító néni 1943-tól 1977-

ben történt nyugdíjba vonulásáig pilismaróti gyerekek 
sokaságát tanította meg írni-olvasni. Nyugdíjasként 3 

évig a községi könyvtárosi teendőket is ellátta.
Virág Jenőnét 2012. február 4-én, szombaton 15-órakor 

a pilismaróti református temetőben helyezik végső 
nyugalomba.



2012. FEBRUÁR 1.  /  II. ÉVFOLYAM  /  2. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: SEJT

CIVILHETES / Életmód / MiNdEnT bElE

26. oldal

Az év első hónapjaiban hagyományosan nem 
csak a havas táj szikrázik vakítóan, 
ilyenkor van itt az ideje, hogy a hölgyek 
felhúzzák üvegcipőiket, az urak megkössék 
csokornyakkendőiket, s egy estére pezs- 
gőmámoros pompába burkolózva tün-
dököljenek. Ez az időszak a báli szezon.  
Bizonyára mindannyian részt vettünk már 
hasonló előkelő rendezvényeken – ha csak 
egyetlen éjszakára is – de voltunk már 
hercegnők, hercegek. Az alábbiakban egy kis 
betekintést nyújtunk a bálok történelmébe, 
hogy hogyan alakultak a különböző ünnepi 
viseletek az idő múlásával, végül pedig 
beszámolunk az idei báli trendekről.

Báli hagyomány

A báli szezon hagyományosan január 
és február hónapokra, tehát farsang idejére 
esik. Hazánkban a legfontosabb estélyek a 
világháborúk előtti időkben a Széchenyi-
bál, a Margit-bál, az Anna-bál, az Operabál, 
valamint a különböző vitéz- és jogászbálok 
voltak. Az álarcos és jelmezbálok szintén 
nagy népszerűségnek örvendtek ebben a 
korszakban. A bálozás széleskörű elterjedése 
a polgárosodásnak volt köszönhető. A 
pénzkereső férfiak a család nőtagjainak ruháin 
és ékszerein keresztül reprezentálták társadalmi 
helyzetüket, vagyonukat és rangjukat – vagy 
próbálták leplezni ezek hiányát. A nő ilyen 
helyzetekben tulajdonképpen dísztárgyként 
funkcionált. Már csak azért is ügyelni kellett a 
tökéletes toalettre, mivel a napilapok és képes 
újságok egyik kedvenc témája volt az estélyekről 
beszámolni. A rendezvényekről információval 
szolgált maga a meghívó is. Amennyiben 8-10 
nappal a bál előtt érkezett, akkor tudnivaló volt, 
hogy az elvárt öltözet nagyestélyi és frakk, ha 
csak 2-3 nappal korábban, akkor szmokingot 
és kisestélyit kellett ölteni. A hajadon lányok 
kizárólag gardedámmal érkezhettek, de az első 
bálozás még így is életre szóló élményt jelentett. 
A társastáncok ismerete minden bálozó 
számára kötelező volt. A díszes táncrendre az 
udvarlók már jóval az esemény előtt elkezdtek 
feliratkozni. Az első tánc udvariassági körnek 
számított, a másodikat viszont minden hölgy a 
szíve választottjával járhatta. 

Hölgyek viselete

Fiatal lányoknak sokáig csak pasztellszíneket 
illett viselni, ami az ártatlanságukat hang-
súlyozta. Az erősebb, sötétebb árnyalatok 
az asszonyok színei voltak. A kesztyű és a 
legyező elengedhetetlen kellék volt, vacsoránál 
azonban mindkettőt le kellett tenni. A 20. 
században inkább a finom arányváltások voltak 
a jellemzők, a fenékre vagy a derékra került a 
hangsúly. Az anyagbőség, a túldíszítettség itt 
nem jellemző. A húszas években a radikálisan 

leegyszerűsödött zsákfazon és könnyed 
anyagok jelentek meg az estélyiken is. Ezeket 
a ruhákat gyöngyökkel, flitterekkel díszítették. 
A harmincas években sokkal sötétebbek, 
nehezebbek lettek az anyagok, divatba jöttek 
a hosszú ujjas, sokat takaró báli ruhák, újra 
hatalmas uszályokkal. A teljes testet fedő 
ruhák ellenpontjaként ekkoriban kezdtek teret 
hódítani a nyakpántos estélyi ruhák. A ma is 
rendkívül népszerű, redőzött, görög szabású 
ruhák a negyvenes években jelentek meg. 1945 
után a szocializmus praktikumra törő szemlélete 
nem kedvezett az estélyi ruháknak. A szűkös 
esztendőkben terjedtek el az olcsóbb anyagok 
is, mint a krepp vagy a műselyem. Az ötvenes 
években kezdődött az olyan klasszikus couture 
mesterek karrierje, mint Christian Dior, Cristobal 
Balenciaga, majd kicsivel később Valentino és 
Yves Saint Laurent is megérkezett. Az újabb 
látványos változásokra a nyolcvanas évekig 
kellett várni, amikor a túlzások és a drámaiság a 

báli ruhákon is visszaköszönt. Rengeteg bársony, 
még több a válltömés és a hatalmas brossok 
jellemezték ezt a korszakot. Nem véletlen, 
hogy ebben az időszakban vált közkedveltté a 
színpadias kreációiról ismert Christian Lacroix is. 
A kilencvenes évek a díszítetlenségről szólt, az 
ezredforduló óta pedig a „jöhet bármi” jegyében 
az eklektika hódít a báli öltözködésben.

Urak viselete

A szmoking és a frakk az elmúlt 100 évben 
nagyjából megmaradt ugyanolyannak. Férfiak 
anno viselhették az egyenruhájukat, ha 
például huszárbálba vagy Vitézi-bálba mentek. 
Azonban a szmoking viselésnek is megvannak 
a szabályai, nevezetesen a kabát hajtókája 
tükrös selyemszövetből kell, hogy készüljön, 
kötelező hozzá az övkendő vagy legalább a 
nyakkendővel azonos anyagú mellény, és külön 
erre a célra készült, tűzött mellű szmoking-
ing való hozzá. A lábszár ülve sem látszódhat 
ki, fekete lakkbőr Oxford-fazonú cipő ajánlott 
hozzá, és a csokornyakkendő kötését is érdemes 
elsajátítani. Ma már kikopott, de nagyon sokáig 
elengedhetetlen volt a teljes szetthez a cilinder 
is, mint a polgári tekintély jelképe. 

2012 báli trendjei

Bár a báli etikett évszázadok óta változatlan, 
a ruhák szabásának változása mutatja nekünk az 
idő múlását. Az év első "white tie" (szmokingos 
bál) ünnepsége a Golden Globe díjátadó 
volt. A nagyestélyiben pompázó sztárok 
ruhakölteményei vázolták az év legkedveltebb 
szabásait és színeit. Az idei szezonban is 
töretlenül hódítanak a púderszínek, és az élénk, 
rikító színárnyalatok, melyeket érdemes élénk 
színű kiegészítőkkel, sminkkel kombinálni, 
például pirossal, türkizzel. Természetesen még 
mindig tökéletes választás a fekete és szürke 
estélyi ruha. Hódítanak az érdekes szabásvonalú 
vagy anyagú darabok is. Úgy tűnik a pánt 
nélküli ruhák kora lejárt, helyette a hosszú vagy 
háromnegyedes ujjú fazon a nyerő, apró, nőies 
borítéktáskával kombinálva.

A púderszínek és a rózsaszín árnyalatok 
nemcsak a fiatal nőknek áll jól. Üdévé varázsolja 
a megjelenését, és úgy ragyog majd benne, 
mint Kate Beckinsale vagy Heidi Klum.

Zana Diána

      
     

Egy éjszakányi tündöklés – itt a báli szezon 
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Aki valaha belehallgatott az azonos 
című rádióműsorunkba, az tudja, miről 
beszélek, mikor azt mondom: „mindent 
bele”! Aki nem, azért sejtheti, hogy egy 
fiatalos, lendületes műsorról van szó, mely 
leginkább a párkapcsolati, azon belül is a 
kényesebb témák boncolgatására helyezi 
a hangsúlyt. Tabudöntögető stílusban, bár 
a jó ízlés határain belül maradva veszi gór- 
cső alá két ember kapcsolatát, tudo-
mányos kutatásokkal, elemzésekkel, meg-
figyelésekkel alátámasztva, de nemegyszer 
saját történetekkel vagy pletykákkal fű- 
szerezve. A könnyed, szórakoztató stílus 
garantált kikapcsolódást nyújt. Egy le-
heletnyi derűs-mosolygós momentum a 
borongós hétköznapokban.  

Kolégámmal, Kürtös Istvánnal 
beszélgettünk már barnákról és sző-
kékről, illetve, hogy melyik hajszínt 
preferálják jobban a férfiak. Lelkesen 
kerestünk tudományos magyarázatokat 
a szóbeszédre, miszerint a szőke hajszín 
kisebb agykapacitással jár, de persze nem 
találtunk. Lelkesen boncolgattuk a kérdést, 
hogy vajon létezik-e barátság fiú és lány 
között. István összes nő nemű barátjából 
természetesen előbb-utóbb hálótárs vált, 
nálam persze pont fordított volt a helyzet. 
Ebből is látszik, mennyire mások a két nem 
képviselői. Nem véletlen John Gray angol 
szerző címválasztása sem: A férfiak a Marsról 
jöttek, a nők a Vénuszról. Mintha fényévek 
választanának el bennünket egymástól, 
de fogalmazhatnék úgy is, közel vagyunk 
a másikhoz és mégis nagyon távol. Egy 
kérdésben értünk csak egyet, mégpedig, 
hogy nem értünk egyet semmiben. Mégis 
vonzódunk egymáshoz, ezt a vonzalmat 
nevezi a köznyelv „kémiának”. 

A testi vonzalom elengedhetetlen egy 
szerelmi kapcsolatban. De mitől lesz vonzó 

számunkra a másik? Embere válogatja. 
István például a csajokat fenék tájt nézi 
meg elsőként, s ha a domborulatokat 
elégedettséggel nyugtázta, már nem 
lehet nagy gond. Erre a megállapításra 
persze zsigerből rávágtam, hogy a 
cipő is sok mindent elárul a viselőjéről. 
Nálunk csajoknál, valljuk be nem ritka 
a „cipőmániaként” címkézett gyűjtési 
szenvedély. Pityu is előszeretettel hozza 
szóba szőrme lábbeli és táska kollekciómat, 
habár ruhákra, öltözködési szokásokra 
még nem szenteltünk egy műsort sem, de 
ami késik, nem múlik.

Megállapítottuk tehát, hogy a külső 
igenis számít, legalábbis az első benyomás 
megszerzésénél mindenképp. És ha 
már a külcsínynél tartunk, úgy éreztük 
muszáj egy műsornyi időt szentelnünk a 
manapság nagy népszerűségnek örvendő 
szépségiparnak, s az általa kreált 90-60-
90 méretű nőknek. Akkor azt kérdeztük 
hallgatóinktól, hogy ők a természetes vagy 
a műszépségre szavaznak? Megoszlottak 
ugyan a vélemények abban, hogy pontosan 
mi is az, amit már a „mű” kategóriába 
sorolunk, de örömmel nyugtáztuk, hogy 
azért a férfiak többsége még mindig jobban 
szeret élő szövetet markolászni, mint 
szilikont. Lehet, hogy a pasik szeme jobban 
megakad az óriásmelleken és a fenékig érő 
műhajon, de a megkérdezett férfiak nagy 
többsége azt vallotta, hogy a plasztikcicák 
a „one night one touch” szerepét töltik be 
életükben – hogy István szavaival éljek. 

A fenti idézet szállóigévé is vált a stáb 
körében, éppúgy, ahogy Pisti kedvenc 
búcsúszava, a „csaocsao” is. Ennek 
fényében úgy gondoltuk, az egyéjszakás 
kalandok is megérnek egy kis szájtépést. 
Mit ne mondjak érdekes dolgokra derült 
fény, akárcsak a házassággal kapcsolatban. 
Persze elvonatkoztattunk a forgatókönyv 

szerinti esküvői sztoriktól, épp elég 
tündérmesével szolgál nekünk Hollywood. 

Annál inkább érdekelt, hogy mi történik 
a színfalak mögött, mondjuk egy jól sikerült 
legény- vagy leánybúcsún. Megtörtént 
ugyanis, hogy maga a vőlegény tiltakozott 
annál a bizonyos résznél, és felkérte a 
násznépet, hogy nézzen a széke alá, ahol 
mindenki talált egy jól sikerült fotót az 
aráról és a chippendale fiúról mondhatni 
elég szemérmetlen pozitúrában. És ez csak 
egy történet a sokból. Azok a szerencsések 
pedig, akik nem tettek semmi gyalázatosat 
a búcsújuk estéjén (vagy nem derült 
rá fény), már lubickolnak a házas élet 
nyújtotta boldogságban, de az is lehet, 
hogy rövidre zárták azt egy válással. Hiszen 
manapság a holtomiglan sem holtodiglan 
szól. És ha mégis, bebecsúszik egy kis 
megcsalás az egyik vagy a másik fél, esetleg 
mindkettőjük részéről. Mert amit Isten 
összeköt, ember szét nem választhatja, 
de sokan úgy vélik, egy kis testmozgás a 
hitvesi ágyon kívül megfűszerezheti. 

Nem ítélkezem, de a véleményem 
garantáltan elmondom. Remélem a 
fenti ízelítővel sikerült felkeltenem 
az érdeklődést a MiNdEnT bElE iránt. 
Ezentúl itt a CIVILHETES-ben jelentkezem 
kéthetente vadonatúj, kellőképp pikáns, 
kivesézhető, ízekre szedhető, megrágható 
és kiköphető témával, s mindezt meg 
is teszem. Várom a hozzászólásokat, a 
kérdéseket, a témajavaslatokat a 
mindentbele.civilhetes@gmail.com 
e-mail címre. 

Addig is adjanak mindent bele!
Üdvözlettel, Zana Diána

MiNdEnT bElE
Zaftos lenyomatok az éterből

TV - VIDEÓ - DVD - HI-FI JAVÍTÁS
2500 Esztergom, Simor János u. 102. (buszvég)

Műhely: 36 33 401 883
Mobil: 36 30 993 4355

Nyitvatartás: H-P 900-1200 - 1400-1700 SZ: 900-1200
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Nincs egy éve, hogy a CIVILHETES írt a Scweidel József utcai lakótelep környékén uralkodó állapotokról. 
A MÁV elhanyagolt épületei nyitott vízaknáival és áramvezetékeivel nemcsak baleset- és életveszélyesek, de búvóhelyül szolgálnak a hajléktalanoknak is. A 
MÁV és a TESCO közelsége, valamint az éjjel-nappal nyitva taró kocsmák sem segítenek a helyzeten. A romokban álló épületek elbontása azóta sem történt 
meg. Időközben annyit tettek, hogy az ablakokat bedeszkázták, és a ház oldalán található nagyfeszülségű kapcsolódobozban kikötötték az elektromos 
áramot.

Az itt élőknek azonban nem ez az egyetlen problémájuk. Vajon 1992-ben 
számolt-e azzal valaki, hogy egy működő autógyár mellett mekkorára fog 
növekeni a lakótelepi utca zajszennyezése? 
Mi lehet az oka, hogy egy zöldmezős beruházás esetén nem született megoldás a 
személyforgalom elterelésére? Épült ugyan egy, a Dobogókői úttal párhuzamos, 
a Suzuki utat - 200 m híján - az Áchim utcával összekötő elkerülőút, a dolgozókat 
szállító autóbuszok és a teherautók többsége mégsem használja.

Egy ideig az útszakasz elején állt egy közlekedési tábla, amely este 10 és reggel 6 
óra között megtiltotta a tehergépjárművek és a buszok behajtását. Ezt azonban 
teljesjen figyelmen kívül hagyták, mitöbb a tábla azóta el is tűnt.

Számos ötlet fogalmazódott meg az itt élő, mintegy kétszáz emberben a 
figyelem felhívására, többek között egy forgalomlassító demonstráció is. 
Minek kell ahhoz történni, hogy húsz év elteltével nyugodalmasan 
végigalhassanak egy éjszakát azok, akik itt kényszerülnek élni? 
Nem létezik olyan pályázat vagy jogszabály, amely orvosolná a problémát?

A bajt csak tetézi, hogy a minap leesett nagy mennyiségű esőt a csatornák 
képtelenek voltak elnyelni, így a csapadék egy hatalmas tócsa formájában 
összegyűlt a Füzért épülete előtt. A lakótelepnek van egy szervizútja, amelyet 
behajtani tilos tábla véd a forgalomtól. Kizárólag a mentő, a tűzoltó és a 
kukásautó használhatná, a forgalmi úton lévó tó miatt azonban a Suzuki 
személyforgalma is igénybe vette. Nemcsak áthajtottak a füvön, a járdákon, de 
még a gyalogosan közlekedő embereknek sem álltak meg. Persze, én elhiszem, 
hogy valahogy nekik is haza kell jutniuk, nem is a dolgozókat hibáztatom, bár 
kíváncsi lennék, mit szólnának, ha az ő kertjüket tenné valaki tönkre hasonló 

indokkal. Az igazi felelősek azok, akik a felhangok ellenére sem tesznek semmit.

Az Ady Endre utcában élők mindennapjait sikerült csendesebbé tenni a forgalom egyirányúsításával. 
Mi kell ahhoz, hogy a Schweidel lakótelep környéke lakó- és pihenőövezetté válhasson? 
A MÁV, az éjszakai vagonrakodás, a növekvő szegregáció épp elég az itt lakó embereknek. Nem gondolom, hogy sokat kívánnánk, csupán annyit kérünk, 
hogy vizsgálják meg a környéket és végre tegyenek is valamit az ügy érdekében!

Befejezésül még annyit szeretnék mondani, hogy szívesen felajánlom az ágyam képviselőnknek egy éjszakára, aludjon ott és ébredjen a vekker csörgése 
helyett az átmenő forgalom zajára két órával hamarabb.

Harvay Péter
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Kiadó két szobás, egyesi fűtéses lakás 
Esztergomban a Simor János utcában. 
Ár 65.000 Ft/hó+rezsi. 

Eladó Esztergomban, Gesztenyés parkban 
egy első emeleti, 75 nm-es két és félszobás 
lakás. Ár 15,9 M Ft. 

Eladó Esztergom-kertvárosban egy új 
építésű, 96 nm-es kétszintes ikerház egyik 
fele, közel 1000 nm-es telekkel. Ár 19 M Ft.

Eladó Esztergomban a Rudinay úton egy 
földszini, két szobás 49 nm-es lakás. 
Irány ár: 7,3 M Ft.

Eladó Esztergom déli városrészében egy 
150 nm-es 2008-ban felújított családi ház, 
rendezett kerttel, garázzsal. Ár: 29,5 M Ft.

Eladó Csolnokon egy két lakásból álló 
családi ház. A felújított 80 nm, még a 
felújításra szoruló rész 55 nm. Ár 14 M Ft

Eladó Pilismaróton kétszintes, felújított 
családi ház, gondozott kerttel, garázzsal. 
Ár 25 M Ft. 

Eladó Dorogon, a Panoráma úton enge-
délyes tervvel rendelkező 120 nm-es 
családi ház. A kivitelezés idén indul, igény 
szerint alakítható! Ár 27 M Ft. 

Eladó Dorogon, Aranyhomok dűlőben egy 
345 nm területű kétszintes családi ház, 
4000 nm-es telekkel. Ár 38 M Ft. 

Eladó Tokodaltárón, csendes utcában egy 
kétszintes 144 nm-es családi ház. 
Ár 16 M Ft.
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Kis hazánkban Esztergom gyakorlatilag 
„rögbi nagyhatalom”, ennek ellenére 
sokan nem is tudják mi fán terem ez a 
sportág. A mai rögbi kialakulását egy 
legendához kötik, mely szerint 1823-ban 
egy futballmeccsen egy bizonyos William 
Webb Ellis kézzel felvette a labdát, és úgy 
vitte. Tettét természetesen szabálytalannak 
minősítették, ám az ötlet megragadt a 
fejekben. A világbajnokságon átadott trófea 
is Webb Ellis nevét őrzi. 

A rögbinek ma is több változata létezik. 
Európában legelterjedtebb az Unió rögbi 
melyben 15 játékos alkot egy csapatot. Főleg 
a déli féltekén népszerű a Liga rögbi változat, 
amelyben két 13 fős csapat küzd egymással, 
illetve rohamosan terjed a 7-es rögbi, aminek a 
nevéből is adódik, hogy 7-7 játékos lép pályára 
csapatonként. 

Európában, de szerte a világban is az Unió 
rögbi a legelterjedtebb, nézzük hát röviden a 
sportág alapjait. A játéktér  100 méter hosszú, 
két célvonallal a két végén és két oldalvonallal 
a két szélén. A mérkőzés két 40 perces félidőből 
áll melyet egy 10 perces szünet választ el. A 
futballhoz hasonlóan egy játékvezető, és két 
partjelző felügyeli a mérkőzést, különbség, hogy 
a rögbiben van videó bíró is, de csak egy esetleg 
cél jogosságának eldöntésére használják. A 
rögbiben a játékvezetővel szövegelni tilos, 
csak a csapatkapitány szólhat a bíróhoz, és ő is 
csak a csapatkapitánnyal beszél. Szövegelésért 
azonnali büntetőrúgás jár. A rögbiben enyhébb 
szabálytalanságok esetén tolongást ítél a 
játékvezető. Súlyosabb szabálytalanságokért 
szabad-, illetve büntetőrúgás jár. Durva 
szabálytalanság esetén a bíró sárgalapot mutat 
fel, ami 10 perces kiállítást jelent a vétkes játékos 
számára. Különös vagy sorozatos durvaság 
esetén a piros lap is előkerülhet, ami végleges 
kiállítást jelent. 

A csapatok  15 fővel vonulnak a pályára. 
A játékosokat két kategóriába lehet sorolni, 
úgymint tolongás- és háromnegyed játékosok. 
A tolongás csoportba tartozóak az erős, jól 

megtermett emberek, akik segítik a csapatot 
az előre haladásban, azaz igyekeznek az 
utat szabaddá tenni. Továbbá ők alkotják 
a zárt tolongást és a bedobósort is. A 
háromnegyedesek a gyors futók és leginkább az 
ő feladatuk a labdakezelés, rugás és pontszerzés. 

A játék első mozzanata a kezdőrúgás, ami a 
felezővonalról történik a félidők elején, valamint 
minden pontszerzés után. A meccs során az 
összes játékos a labdát vivő rögbis felé tart, hogy 
annak szerelése után a labdát megszerezzék, 
illetve megtarthassák. Ennek az összetartásnak 
az eredményeként alakul ki a nyílt tolongás. 
Nyílt tolongásnak nevezzük, amikor a szerelt 
játékost és a labdát csapattársai „kupacot 
alkotva” testükkel védik.  Ez bárhol is alakuljon 
ki, ott lesvonal jön létre, mely a két csapatot 
hivatott elválasztani. Ilyenkor a játékosoknak 
vissza kell térniük a saját oldalukra a lesvonal 
mögé, máskülönben a bíró megbünteti őket, ha 
megpróbálnak játékba avatkozni. A rögbiben 
minden passz csak hátrafele történhet, előre 
passzolni tilos. Ha ez mégis megtörténik, a 
bíró azonal megállítja a játékot és megfosztja a 
csapatot a labdától. A labdával való futás, majd 
szerelés után a labda „visszakeverése” a saját 
csapat felé a fő előre haladás és pontszerzési 
mód. A labda előre rúgásával is nyerhetünk 
területet, illetve szorult helyzetben ily módon 
tudjuk felszabadítani a csapatot. A nyílt játék 
során a leggyakoribb rugásfajta a kézből történő 
rúgás.  A játékos ezt úgyis kivitelezheti, hogy 
a labda áthaladjon az oldalvonalon, bedobást 
kényszerítve ki ezzel. Egy másik rugásfajta az 
ún. grubber, amikor a rúgó játékos alacsonyan 
rúgja át a labdát a védőkön, és mivel labda 
nélküli játékos nem szerelhető, így mindkét 
csapat a labdát veszi üldözőbe. Ezáltal a támadó 
csapat futó emberei vagy maga a rugó játékos, 
a védekezőket megelőzve ismét megszerezheti 
a labdát. Gyertyarúgásnál a cél, hogy a labda 
minél magasabbra kerüljön, időt adva ezzel, 
hogy a rúgó csapat a labda alá kerüljön és 
az ellenfelet megelőzve, megszerezze azt. 
A játékszer előreejtése, illetve az előrepassz 
után a játékvezető zárt tolongást ítél a sértett 
csapat javára. A zárt tolongás gyakorlatilag egy 
erőpróba a két csapat között. A bíró jelzésére 
a két csapat egymásnak feszül és a labdát a 

kedvezményezett csapat játékosa bedobja. 
Vagyis a labdát bedobó csapatnak van nagyobb 
esélye a játékszer megszerzésére. Bedobásra 
akkor kerül sor, amikor a labda az oldalvonalon 
túlra kerül. A bedobássor játékosai megpróbálják 
megszerezni a labdát. Ilyenkor látványos 
módon fel szokták emelni saját csapattársukat, 
hogy az nagyobb eséllyel kaparinthassa meg. 
Amikor egy játékos az ellenfél célvonalán átviszi 
és megérinti a földet a labdával, egy célt (try) 
ér el. Egy ilyen akció öt pontot ér. Minden try 
után jutalomrúgás következik, ami két pontot 
ér. Ennek során a rúgó játékos megpróbálja a 
póznák közé és a vízszintes léc fölé lőni a labdát. 
Ez történhet állított vagy dropp  rúgásból. Az 
utóbbi során egy csapattárs a rúgó játékos 
felé dobja a labdát, akinek azt röptében kell 
elrúgnia. A dropp-gól  három pontot ér. Ha az 
ellenfél szabálytalankodik és a bíró büntető 
rúgást ítél, megpróbálhatod kapura lőni azt, 
arról a pontról, ahol a szabálytalanság történt. 
Ha sikeres, szintén három pontot ér. 

Sokan a rögbit nem tartják többnek, mint nem 
éppen lángész hústornyok összecsapásának, a 
gladiátorjátékok modern megfelelőjének. Pedig 
a rögbi a fizikai erő mellett a szellem nevelését 
is fontosnak tartja. A becsület, a kitartás, az 
ellenfél tisztelete, a sportszerűség mind-
mind olyan értékek, melyeket egy elhivatott 
rögbiedző legalább annyira igyekszik átadni 
tanítványainak, mint sportág fizikai és technikai 
titkait. Álljon itt zárásként néhány sor a rögbi 
hivatalos szabálykönyvéből: 
„A fegyelem, kontrol és kölcsönös tiszteleten 
keresztül virágzik a játék szelleme, és egy olyan 
fizikai játék, mint a rögbi környezetében ezek a 
jellemzők kovácsolják össze a barátságot és a 
sportszerű játék értelmét, amelyek szükségesek a 
játék folyamatos sikeréhez és túléléséhez.Lehet, 
hogy ezek régimódi tradíciók és értékek de kiállták 
az idők próbáját, bármilyen szinten is játszották 
a játékot, és a rögbi jövője szempontjából 
ugyanolyan fontosak maradnak, mint amilyenek 
a hosszú és kiváló múltban voltak. A rögbi 
alapelvei azok az alapkövek, melyeken a játék 
alapul, és amelyek lehetővé teszik a résztvevők 
számára a játék lényegének azonnali felismerését, 
és amelyek megkülönböztetik mint sportot.” 

Dombóvári Dávid

Sportsuli: A rögbi
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A kisgyerekes családok télen nehezen tudják 
lekötni a gyerekeket. Jó választás lehet 
ilyenkor egy nagy séta, vagy ha megérkezik 
a hó, a fagyok, akkor a síelés, szánkózás, 
korcsolyázás is. Nézzük hát, hol hódolhatunk 
a téli sportoknak.

Párkány környékén több természetes 
korcsolyapálya is található. Az elmúlt években 
a legfelkapottabbnak a kisgyarmati Garam 
holtág, a horgászok által csak hármas tóként 
emlegetett vízfelület számít. Itt nemcsak a 
helyiek, de a pákányiak is nagy számban róják 
a köröket. Az egyikük elmondása szerint a 
sekély víz jól befagy, így biztonságos és kedvelt, 
ráadásul ingyenes korcsolyázási lehetőségről 
van szó. „Szép időben a Garam partja autókkal 
telik meg. A hoki csapatok, köztük a párkányi 
is, szívesen járnak ide. Van, hogy három pályán 
is meccseket vívnak egymással. A Párizsi patak 
itt folyik bele a holtágba. Ilyenkor az is befagy, 
így oda is át lehet csúszni” – mesélte az egyik 
korcsolyázó, aki lányával évek óta látogatja a 
kisgyarmati természet adta pályát. Emellett 
Kéménd, Nána, Ipolyszalka, Muzsla és Bajta 
tavain is lehet csúszkálni.

Fontos azonban, hogy mindig ellenőrizzük, 
biztonságos-e a jégfelület, melynek legalább 10 

centiméter vastagnak kell lennie ahhoz, hogy 
elbírjon bennünket.

Fizetős műjégpálya, Párkányhoz leg-
közelebb, a magyarországi Tát felé vezető 
Táti út mellett található. A jégsátor a Duna 
és a főút között terül el. Itt lehet korcsolyát 
is bérelni, az időjárás viszontagságaitól sátor 
véd. A belépőjegy ára három órára 900 forint, 
gyerekeknek 500, korcsolyát ugyanennyiért 
lehet bérelni. Van lehetőség családi jegy 
megváltására is. 2200 forintért két gyerek és két 

felnőtt mehet a pályára.

Ami a szánkózást illeti, kisebb-nagyobb 
dombokkal, lankákkal több környékbeli 
település, sőt, Esztergom is rendelkezik. 
Párkányban az öböl partja nagyobb hó esetén 
benépesül, Esztergomban a Strázsa hegyet 
lepik el a szánkózó gyerekek. Persze, több sí- 
és szánkópálya is van a környékünkön. Jóval 
távolabb, Szlovákia hegyeiben is számos síelési, 
szánkózási lehetőséget találunk.

A legközelebbi pálya Dobogókőn van. 
Magyarország első sícentrumát 1923-ban 
helyezték üzembe. Ami a pályát illeti, kezdők 
és haladók is használhatják. Az alsó részen a 
tapasztalatlanabbak találják meg számításukat, 
a felső, meredek szakasz a profiknak alkalmas. 
Minden nap 9 órától sötétedésig lehet siklani. 
Szánkózásra itt nincs lehetőség.

A visegrádi Nagyvillány sípálya reggel 
9 órától 21 óráig, hétvégén 23 óráig nyitva 
tart. Kivilágított, hét hóágyúzott pályával 
rendelkezik. Van bébi-, szánkó- és snowbord 
pálya is. Amíg a hó nem érkezik meg, gyepsí és 
műanyag pályával várják az érdeklődőket.

GE

Téli sportolási lehetőségek Párkány környékén

Elkerülhetetlen felhívni az emberek 
figyelmét az egészség megőrzésére, 
ráirányítani a figyelmet az egészséget 
veszélyeztető rizikótényezőkre
 

2000 februárjában, Párizsban tartották az 
első rákellenes világkongresszust. A résztvevők 
február 4-én történelmi dokumentumot írtak alá, 
amely világméretű összefogásra szólít fel a halálos 
kór ellen. Ennek emlékére a kongresszus február 
4-ét RÁKELLENES VILÁGNAP-pá nyilvánította.

A daganatos megbetegedések okozta 
halálozás a 2. vezető halálok hazánkban.
Szűkebb térségünkben a Dorogi és az Esztergomi 
kistérségekben is igen nagyszámú a rákos 
megbetegedésből bekövetkező halálozás. Mind 
a Dorogi, mind az Esztergomi kistérségben 
a rosszindulatú daganatos betegségek miatt 
bekövetkező halálozás nőknél és férfiaknál 
egyaránt magasabb az országos átlagnál.
A Rákellenes Világnap kapcsán a daganatos 
betegségek megelőzésében az egyén szerepét 
emeljük ki. Egészségtudatos magatartással a 
daganatos betegségek jelentős része megelőzhető 
lenne, gondoljunk a tüdő, a vastagbél, és végbél 
daganatokra, a máj daganatos elfajulására. A 
Rákellenes Világnap kapcsán, és a rendkívül 
kedvezőtlen adatok ismeretében elkerülhetetlen 
felhívni az emberek figyelmét az egészség 

megőrzésére, és természetesen a teljesség igénye 
nélkül, ráirányítani a figyelmet az egészséget 
leginkább veszélyeztető rizikótényezőkre:

•	 dohányzás, és egyéb élvezeti szerek rendszeres 
használata, mértéktelen alkoholfogyasztás 
(tüdő, máj, emésztőszervi daganatok)

•	 egészségtelen, rostszegény táplálkozás 
(vastagbél, végbél daganatok)

•	 ülő életmód, mozgáshiány, pihenésre, 
regenerálódásra fordított idő hiánya, egyensúly 
felborulása (minden daganattípus oka lehet)

•	 helytelen napozás, túlzott szolárium használat 
(bőrrák)

•	 stressz, stressz-kezelés hiánya (minden daganat 
oka lehet)

•	 személyi higiénia hiánya, fogmosás hiánya 
(elsősorban szájüregi daganatok)

•	 külső környezeti tényezők (vegyi anyagok, 
mérgező anyagok, környezet szennyezettség 
stb.)

Külön felhívjuk a figyelmet, hogy vegyenek 
részt a szűrővizsgálatokon, egészségnapokon, 
illetve kérjék háziorvosuk segítségét.
Különösen ajánlott rendszeres megelőző 
vizsgálaton részt venni azoknak, akik felmenői, 
közeli, vérszerinti rokonai szenvedtek már 
bizonyos rákos megbetegedésekben. Érdemes 
elmenni egyéb szűrővizsgálatokra abban az 

esetben is, amennyiben nem érzik betegnek 
magukat. 

Kérjük, a helyi írott, és elektronikus sajtóban 
figyeljék a Népegészségügyi Intézet felhívását a 
szervezett népegészségügyi szűrések helyéről, és 
időpontjáról.
Ne feledjék! Az időben felismert rákos 
megbetegedések legtöbb fajtája ma már jó 
eséllyel gyógyítható, és szűréssel megelőzhető a 
korai, értelmetlen halál. 

Panaszmentes, hosszú, egészséges életéveket 
kívánunk mindenkinek!

Dorogi, Esztergomi 
Kistérségi Népegészségügyi Intézet

Rákellenes Világnap 2012. február 4.
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Február elsejétől a gyógyszerészeknek 
írásban is fel kell hívniuk a beteg figyelmét 
arra, hogy az általa kért gyógyszer 
helyettesíthető olcsóbb készítménnyel, így 
láthatja, mennyit spórolhatna - közölte az 
egészségügy államtitkárság szerdán az MTI-
vel.

A gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása 
idén tovább folytatódik - írta közleményében az 
államtitkárság. 

Ennek egyik lényegi eleme az a változás, 
hogy februártól, ha a gyógyszertárban a beteg 
számára magasabb térítési díjú, az ösztönző 
rendszer által nem kedvezményezett gyógyszert 
adnak ki, a beteg számára is dokumentálniuk kell, 
hogy a kiváltott gyógyszerrel helyettesíthető, 
de kedvezőbb térítési díjú készítmény is 
vásárolható. 

A gyógyszertárak a tájékoztatást a blokkhoz 
kapcsolódóan is megadhatják, így a beteg 
pontosan láthatja, milyen megtakarítást 
jelentett volna az olcsóbb gyógyszer kiváltása.

Mint hangsúlyozták: az egészségügyi 
államtitkárság "kiemelt egészségpolitikai 

célkitűzésének tekinti, hogy az azonos 
hatóanyagú, egyenértékűnek minősített, 
egymással helyettesíthető gyógyszerek 
esetében olyan szabályozókat alakítson ki, 
amelyek elősegítik a gyógyszerek fogyasztói 
árának jelentős csökkenését". 

Ezáltal válik elérhetővé, hogy ezekért a 
gyógyszerekért a társadalombiztosításnak és a 
lakosságnak is kevesebbet kelljen fizetni. Az így 
megtakarított összegből a társadalombiztosítás 
más gyógyszerek és egészségügyi ellátások 
finanszírozását lesz képes biztosítani, tehát 
csökkennek a betegek gyógyszerköltségei - 
tették hozzá.

A közlemény szerint az egymással 
helyettesíthető gyógyszerek árának jelentős 
csökkenése egy többlépcsős program keretei 
között valósítható meg. Ennek keretében 
tavaly ősszel az ágazat újraszabályozta a 
gyártók közötti árversenyt és bevezette a 
preferált referencia ársávba tartozó, legolcsóbb 
gyógyszerek körének kialakítási szabályait. 
Enek eredményeképp az érintett gyógyszerek 
körében mintegy 20 százalékos árcsökkentést 
sikerült elérni - hangsúlyozták.

Egy következő lépésként január elején 
lépett hatályba az a rendelkezés, amely a 
gyógyszerészeket is arra ösztönzi, hogy a 
társadalombiztosítás által preferált referencia 
ársávba tartozó, vagy ennek hiányában referencia 
gyógyszerként elismert, legkedvezőbb térítési 
díjú gyógyszereket ajánlják fel a betegeknek. 
Kompenzációként, a gyógyszerészek kérésére, 
az idei költségvetés 2,7 milliárd forintot biztosít 
a gyógyszerészi generikus programra.

A többletforrásból azok a gyógyszertárak 
részesedhetnek, amelyek azoknak a recepteknek 
több mint 35 százalékában, amelyekre az 
orvos helyettesíthető gyógyszereket írt 
fel, a társadalombiztosítás által referencia-
gyógyszernek elismert, legkedvezőbb térítési 
díjú gyógyszereket adják ki a betegnek. A 
gyógyszertárak rendeletben meghatározott 
szabályok szerint, utólag juthatnak hozzá az 
ösztönzőhöz, amelynek összege a preferált 
gyógyszerek kiadási arányával növekszik - 
közölte az államtitkárság.

MTI/É.T.

Közérdekű! Februártól írásban is felhívják a figyelmet az 
olcsóbb gyógyszerekre!
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Helytelenül aranyesőnek nevezik. Persze az 
is lehetne, ha az aranyeső név nem lenne 
már foglalt a később virágzó, nagy sárga 
virágfürtöket nyitó Laburnum anagyroides 
számára.

Története
Így azonban jobb, ha elfogadott és 

irodalmilag használt magyar nevén aranyfának 
nevezzük. Annál inkább, mert a név még találó 
is: vesszőinek hosszában olyan bőségesen 
hozza aranyszínű virágait, hogy az egész bokor 
aranyrögökkel dúsan felékesítettnek látszik a 
kora tavaszi napsütésben.

Hadd idézzem Szabó Lőrinc: A forzicia 
éneke című költeményének a végét annak 
szemléltetésére, hogy az aranyfa szépsége a 
költőt is fellelkesítette:

„Ma aztán sistergett, ahogy száz bimbaja 
egyszerre kicsapott:
tűzkolibrik, fénytrillák, szikralepkék ülték körül 
az ágait, belepték, s mézükkel, selymeikkel úgy 
lobogtak, lakk-tündöklésükben úgy szónokoltak, 
hogy utcahosszat
visszakapta látó szemét
a gyászos tél után a nép:
eleinte még
csak a szomszédság, a Pasarét, aztán az egész 
ámuló vidék
őt nézte, őt hallgatta, föld meg ég, a forzicia arany 
énekét."

Az aranyfa a távoli Kínából származik, de 
az európai kertekben évszázadok óta ültetik. 
Nevét - mint sok más virág - az első tudományos 
leírójától, William Forsyrh-től, a kensingtoni 
kertészet vezetőjétől kapta.

Kertjeinkben három faja fordul elő: a magas, 
felálló vesszejű Forsythia viridissima Lindl., 
amely 4-5 méter magas bokrokká növekszik. 
A másik faj az ívesen széthajló bokrot növelő 
F. suspensa (Thunb.) Vahl. és a harmadik a 
F. x intermedia Zab., amely a két előbbi faj 
keresztezése révén keletkezett. Ez utóbbi 
fokozatosan kiszorítja a régebbi fajokat, mert 
dúsabban virágzik. A Spectabilisnevű változata 
különösen kiemelkedik nagy virágainak telt 
színével.
Valamennyi aranyfa a lombfakadás előtt sárgán 
virágzik.

Termesztése

Az aranyfa a legkorábban virágzó, és ezért 
a kertekben nagyon népszerű, széles körben 
ismert és elterjedt cserje. Nagy értéke, hogy 
virágzási ideje meglehetősen hosszú, sárga 
virágai csak akkor kezdenek hervadni, amikor 
a vesszők hosszában a levelek is megjelennek. 
Ez egyben véget is vet a tavaszi pompázásnak, 
mert nyáron a sok zöld bokor között észre se 

vesszük az aranyfát, és csak akkor értékeljük 
újra, amikor a következő tavasszal virágozni 
kezd.

A napos fekvést kedveli, de megél 
félárnyékban is. Legszebben a középkötött, 
tápanyagokban gazdag és jó vízgazdálkodású 
talajokban érzi jól magát, de elviseli a sanyarúbb 
viszonyokat, a kisebb szárazságot is. Nagy 
értéke, hogy a városok, ipartelepek szennyezett 
levegőjében is megél.

Az aranyfa viszonylag könnyen szaporítató. 
Toktermésében sok mag érik be, de ezekről 
nehézkes a szaporítása. Annál egyszerűbb a 
bujtása.

A bujtás ideje - mint sok más cserjénél is 
- ősszel, a lomb lehullása után következik el. 
Ekkor kiválasztunk néhány erős, hosszú vesszőt, 
a bokor tövében egy kis árkot ásunk, és abba 
lehajlítjuk a vesszőket, amelyeket fából készült 
kis kampóval rögzítünk a talajhoz. Ez után az 
árkot betemetjük úgy, hogy a vessző hegye 
(és azon 3-4 rügy) a talaj felszíne fölött legyen. 
Az árok földjét kissé megtapossuk, és - száraz 
idő esetén - a földet megöntözzük. A lebujtott 
vessző a következő év őszéig gyökereket fejleszt, 
új hajtásokat nevel, és így az anyanövényről 
leválasztva a kívánt helyre ültethető.
Nagyobb tömegben ősszel fás dugványozással 
is szaporíthatjuk az aranyfát. A 30 cm hosszúra 
vágott vesszőket egy előre megásott és jó 
minőségű kerti földdel megtöltött árokba úgy 
kell függőlegesen bedugdosni (egymástól 
4-5 cm távolságra), hogy a felső rügyük a talaj 
felszíne fölött legyen. A dugványokból egy év 
alatt lesznek kiültetésre alkalmas növények.

Manapság a legtöbb kertkedvelő - 
különösen, ha csupán egy-két aranyfabokorra 
tart igényt - tenyészedényben előnevelt 
csemetét vásárol a faiskolai lerakatban. Ezek 
sokkal biztonságosabban erednek meg, és már 
az első évben, tavasszal virágoznak, majd gyors 
növekedésnek indulnak. Nagy előnyük, hogy 
a kemény téli fagyok kivételével az év bármely 
szakaszában kiültethetők a kertbe.

Akár saját gyökereztetésű bujtványt vagy 
gyökeres dugványt, akár tenyészedényes 
csemetét szándékozunk ültetni, mindenképpen 
nagyon fontos az, hogy a növény helyét igen 
gondosan készítsük elő. Sohase feledkezzünk 
meg arról, hogy az ültetőgödörben van a fa és 
a bokor "hozománya". Ha a gödröt megfelelően 
méreteztük, és abban elegendő trágyát is 
elhelyeztünk, akkor ott a növény gyorsan Új 
otthonra talál, és erőteljesen fejlődik. Ezért kell 
a bokrok Számára is 70 X 70 cm alapterületű és 
legalább 40 cm mélységű gödröt ásni. Az olyan 
méretű gödör, amelyet egy zseb-kendővel le 
lehet teríteni, semmit sem ér! Ha a gödörből 
rossz minőségű föld kerül ki, akkor javítsuk meg 
komposzttal, tőzeggel, érett istállótrágyával, és 
föltétlenül távolítsuk el a földben talált köveket, 
tégladarabokat, fagyökereket és más idegen 

anyagokat.
Nemcsak az aranyfa ültetésénél, de minden 

cserje és fa telepítésénél vigyázni kell arra, hogy 
a növény éppen olyan mélyen álljon a talajban, 
mint ahogy a faiskolában volt. A magasan 
ültetett növények gyorsan kiszáradnak, a 
melyen ültetettek gyökereihez pedig kevés 
oxigén jut, ezért nem fejlődhetnek. Az ültetés 
mélységére a tenyészedényben előnevelt 
bokroknál is gondot kell fordítani!

Az aranyfa bokrait többnyire a többi virágzó 
cserjékkel együtt térelválasztó vagy a telket 
határoló cserjesor létesítésére használjuk fel. 
Ültethető azonban önálló sövénynek is, mert a 
nyírást elég jól elviseli.

Nagyobb kertben igen szép látvány a 
gyepfelületben egyedül álló - szoliter - aranyfa.

A Forsythiával a kertésznek nincs sok gondja. 
Az időjárással szemben meglehetősen ellenálló, 
betegségek és kártevők is ritkán támadják 
meg, tehát vegyszeres növényvédelemre nincs 
szüksége.

Az idősebb tövek túlságosan elsűrűsödnek, 
és ekkor virágzási kedvük is alábbhagy. Ezen 
a jelenségen ritkító metszéssel lehet segíteni. 
Ennek az ideje télen vagy a tél végén van, az 
elöregedett, vastag ágakat tőből fűrészeljük ki, 
hogy ily módon teret engedjünk a fiatal ágak, 
vesszők fejlődésének.

Felhasználása
Az aranyfa nemcsak a kertben szép, hanem 

a virágrügyekkel megrakott vesszői könnyen 
hajtathatók is. A vesszőket január-februárban 
vágjuk le a bokrokról, és mindenekelőtt 
fürdessük meg őket kézmeleg vízben, 4-5 
óra hosszat. Ezután állítsuk a vesszőket vízzel 
megtöltött vázába meleg, világos szobába.

A rügyek már két-három nap múlva 
duzzadni kezdenek, és egy héten belül a virágok 
kinyílnak. Ha a vázát éjszaka hűvös helyen 
tartjuk, akkor a téli virágdíszben egy hétig is 
gyönyörködhetünk.

Bálint gazda/É.T.

Az aranyfa télen nyíló virágdísz lehet
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Gondoljunk bele abba, mikor egy hétvégi 
bevásárlás alkalmával nem cask saját és 
családunk szükségleteiről gondoskodunk, 
hanem igen nagy befolyással vagyunk 
hazánk gazdaságára is. Sok hazai vállalkozás 
sorsa múlhat azon, hogy milyen termékre, 
szolgáltatásra költjük el a pénzünket. A 
Magyar élelmiszerek megvásárlásával 
munkahelyek százait óvjuk meg és 
segítjük nemzetgazdaságunk fejlődését 
is, megakadályozhatjuk százmilliárdok 
külföldre áramlását és biztosak lehetünk 
abban, hogy minőségi élelmiszerek kerülnek 
az asztalunkra. A növekvő nemzetközi 
versenyben fontos, hogy felismerjük a 
helyi értékeink erejét, nemzeti kincseink 
gazdagságát.

Válasszunk helyit és természetest!

Válasszunk természetes, helyi alapanyagot 
házunk építéséhez, alkalmazkodjunk a helyi 
hagyományok, kultúrák építészeti jellegéhez. 
Kerüljük a környezetkárosító vegyi anyagok 
felhasználásával előállított építőanyagokat, 
festékeket, bútorokat, mert ezek hosszú távon 
egészségünket is károsíthatják. Otthonunk 
tervezésekor, kialakításakor már előre 
próbáljuk csökkenteni a működtetéssel járó 
energiafelhasználást. Mérjük fel a passzív 
napenergiahasznosító területeket, szigeteljük 
a nyílászárókat és a ház falát, ha az szükséges. 
Alkalmazzunk napkollektort a melegvíz 
előállítására, szélkerékkel emeljünk ki vizet a 
felszín alól, ha van erre alkalmas területünk. 
Mérhető és jól szabályozható fűtési rendszert 
alkalmazzunk, tájékozódjunk a faelgázosítás, 
a geotermikus és a gázfűtés előnyeiről 
és hátrányairól. Nagyobb ablakfelületek 
esetén kevesebbet kell világítani. Bizonyos 
szobanövények tisztítják és párásítják a 
helyiségek levegőjét. Gyakran és rövid ideig 
szellőztessünk. Alapvetően csökkentsük  
fogyasztási szükségleteinket: takarékosan 
bánjunk az erőforrások használatával.

Mérlegeljük, hogy milyen elektromos 
eszközre van szükség mindennapjainkban. Az 
elektromos szeletelőgép, vagy a „konyhamalac" 
egy átlagos méretű háztartásban könnyen 
nélkülözhetők.  A sugárzó eszközöket (mikro-
hullámú sütő, számítógép) kellő távolságban 
alkalmazzuk, ha mindenképpen szükséges. 
Hűvös helyre állítva a hűtőszekrény eleve 
kevesebb energiát fogyaszt, hosszabb utazások 
idejére teljes kikapcsolása indokolt. Válasszunk 
minél magasabb energiaosztályú (A, vagy B) 
elektromos berendezéseket és pl. víztakarékos 
mosógépet. A hagyományos tartósítási eljá-
rásokkal (befőzés, aszalás) saját, megbízható 
táplálékot tehetünk a család asztalára. Ke-
ressük a visszaváltható csomagolóanyagban 

árusított termékeket, kerüljük az ásványvizek 
fölösleges fo-gyasztását. Aháztartási hulladék 
nagy része (papír, szervesanyag) helyben 
hasznosítható szelektíven.  A konyhai zöldség- 
és gyü-mölcsmaradék a kerti zöldhulladék, 
nyesedék komposztálható.  Javul a talaj tá-
panyagtartalma, talajszerkezete, ráadásul har- 
minc százalékkal kevesebb szemét kerül a 
hulladékgyűjtő edénybe.  Kerüljük a vegyi 
anyagok használatát, válasszunk természetes 
alapanyagból készült tisztító- és mosószereket, 
festékeket.

Egyéni fogyasztói elvárásainkkal sikeresen 
befolyásolhatjuk a piaci szereplőket, keres-
kedőket, gyártókat annak érdekében, hogy 
egészségesebb, természetesebb, környezet-
kímélőbb termékeket forgalmazzanak.

Ismerjük fel, hogy az autók is részei a 
problémának! A közlekedés elengedhetetlen 
része a modern életnek. Akisközösségekhez 
kötött társadalmaktól gyorsan eljutottunk 
odáig, hogy a nemzetközi utazás már 
mindennaposnak számít. Azonban ez az ugrás 
sokkal többe került és kerül a környezetnek 
és a társadalmaknak, mint amenynyire a 
köztudatban van. A motorizált közlekedés által 
okozott problémákat, és lépéseket javaslunk a 
gépkocsik ésszerű, megfelelő használatához. 
Az autó a jólét mércéje, szabadságot és 
rugalmasságot biztosít.  A tizenévesek egyik 
leghőbb vágya, hogy megszerezzék a jo-
gosítványt és saját kocsijuk legyen. Az autós 
reklámok által sugallt szabadság és rugalmasság 
azonban súlyos önámítás eredménye. Az állam 
hatalmas mértékű nyílt és rejtett támogatásokat 
nyújt az  autózásnak, így az élet más területeitől 
(egészségügy, oktatás, kultúra, vállalkozások 
fejlesztése, környezetvédelem, munkabérek, 
nyugdíjak stb.) kénytelen pénzt elvonni, s így 
teszi olcsóbbá az autózást. Ezt a gyakorlatot 
az Európai Unió és az OECD is tarthatatlannak 
minősítette.

Az autózás és az azt kiszolgáló iparágak 
(olajipar, autógyártás) a következő problémák 
forrásai: zaj- és légszennyezés, erőforrások 
felhasználása/fogyasztása, globális éghajlat-
változás, földek felaprózódása, a közösségek 
felosztása,  forgalmi dugók, zsúfoltság,  savas 
esők,  balesetek, társadalmi egyenlőtlenségek 
növekedése, munkanélküliség, növekvő bű- 
nözés import energiahordozóktól való füg-
gőség növekedése,  óriási terhek, melyeket a 
társadalom és nem az autótulajdonos visel,  
háborúk, terrorfenyegetettség az olaj miatt,  
fajok gyorsuló ütemű kihalása éhínség (a /bio-
/ üzemanyagok előállítása elveszi a helyet az 
élelmiszertermeléstől),  épített környezet, kul- 
turális örökség pusztulása, lerombolása,  
tömegek megbetegedése.

GE

1. A pénzeddel szavazol. A vásárlás a te 
döntésed. Eldöntheted, mit támogatsz, 
és mit nem. Nem kell támogatnod a 
környezetszennyezést, a vegyszerezést, 
a gyermekmunkát, a buta, káros és fe-
lesleges dolgok tömeges gyártását.
2. A szemét a legdrágább. A szemét 
értelmetlen pénzkidobás neked és ter-
helés a környezetnek: mindig gondold 
végig, mennyit dobsz majd ki abból, 
amit megveszel!
3. Cetli. Vásárlás előtt írd össze, mire 
van szükséged. A nagy üzletek profi 
módszerekkel csábítanak felesleges 
pénzköltésre. Ne hagyatkozz „polc-
trükkökre"!
4. Helyben. A nagy bevásárlóközpontok 
helyett vásárolj piacon, vagy helyi 
boltban. Kutasd fel a jó helyeket!
5. Mennyi műanyagot viszel haza? 
Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne 
fogadj el zacskót mindenhol! Válaszd az 
egyszerűen csomagolt árukat! Keresd a 
visszaváltható, illetve  újrahasznosított 
csomagolást!
6. Keresd az eredetit! Ne dőlj be a szép 
külsőnek és a vicces dumának: kerüld 
a nem természetes alapanyagból, 
vegyszerek segítségével, gyárilag elő-
állított ételeket!
7. Olvasd el a címkéket! Az élelmiszerek 
és kozmetikumok rengeteg káros (és 
felesleges) anyagot tartalmazhatnak. 
Ne kezeld magad vegyszerrel, se kívül-
ről, se belülről, ha vegyszer nélkülit is 
kaphatsz!
8. Erőszakmentes szépség. Válassz 
olyan kozmetikumokat, amelyeket állat-
kínzás nélkül tesztelnek, illetve nem tar-
talmaznak állati eredetű anyagokat!
9. Tartós használat. Kerüld az eldobható 
dolgokat, ezek tömeges előállítása és 
kidobása energiapazarlással és kör-
nyezetszennyezéssel jár!
10. Frisset! Friss, hazai idényzöldséget 
és gyümölcsöt vegyél az üvegházi, 
több tízezer kilométert utaztatott, mes-
terségesen érlelt, agyoncsomagolt és 
tartósított áruk helyett!
11. Helyi termékeket vásárolj! Keresd a  
lakóhelyed közelében készülő dolgokat! 
Így a helyi környezetedet támogatod, 
valamint kevésbé járulsz hozzá a szál-
lítással járó környezetterheléshez.
12. Nem mindegy! Ha nincs is tökéletes 
termék, keresheted mindig a jobbat. 
Legyél tudatos: járj utána, hogy ki állítja 
elő, mit tartalmaz, mibe csomagolják, 
hová kerül!

A tudatos vásárló 12 pontjaVedd a magyart, védd a hazait! Legyél te 
is tudatos vásárló!
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3/1/3 Lakás
75m2, 2 szint, nappali + beépített amerikai konyha, 2 
szoba, 2 erkély, külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló
Irányár: 24 000 000 Ft

3/2/1 Lakás
135m2, 2 szint + tetőtér, nappali + beépített amerikai 
konyha, 4 szoba, 3 erkély, 2 külön fürdő, wc, gardrobe, 
teremgarázs 2 parkolóhellyel + tároló
Irányár: 31 2000 000 Ft 

3/2/3 Lakás
150m2, 2 szint, nappali + beépített amerikai konyha, 5 
szoba, 3 erkély, 2 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló
Irányár: 36 000 000 Ft

7/2 Lakás
125m2, 2 szint + tetőtér, nappali + beépített amerikai 
konyha, 3 szoba, 2 erkély, 3 külön fürdő, wc, gardrobe, 
teremgarázs 2 parkolóhellyel + tároló + kertkapcsolat
Irányár: 30 000 000 Ft

7/3 Lakás
150m2, 2 szint + tetőtér, nappali + beépített amerikai 
konyha, 4 szoba, 3 erkély, 3 külön fürdő, wc, gardrobe, 
teremgarázs 2 parkolóhellyel + tároló + kertkapcsolat
Irányár: 36 000 000 Ft

7/4 lakás
130m2 2 szint + tetőtér, nappali + 4 szoba, erkély
Irányár:  31 200 000 Ft

8/2 Lakás
125m2, 2 szint + tetőtér, nappali + beépített amerikai 
konyha, 4 szoba, 3 erkély, 3 külön fürdő, wc, gardrobe, 
teremgarázs 2 parkolóhellyel + tároló + kertkapcsolat
Irányár: 30 250 000 Ft + 4 000 000 Ft saját kert

8/3 Lakás
125m2, 2 szint + tetőtér, nappali + beépített amerikai 
konyha, 4 szoba, 3 erkély, 2 külön fürdő, wc, gardrobe, 
teremgarázs 2 parkolóhellyel + tároló
Irányár: 30 250 000 Ft

8/4 Lakás
75m2, 2 szint, nappali + beépített amerikai konyha, 3 
szoba, 2 erkély, 2 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló
Irányár: 23  000 000Ft

8/5 Lakás
80m2, 2 szint, nappali + beépített amerikai konyha, 3 
szoba, 2 erkély, 2 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló
Irányár: 24  000 000Ft

Minőségi német burkolatok, padlófűtés, klíma, biztonsági 
bejárati ajtók, automata kapuk. Az első ütem parkosított.

 

Az Őszintén Solva rádió Esztergom térségének 
kulturális, sport és egyéb eseményeit közvetíti 
a hallga-tóságának. Civil emberek össze- 
fogásából működik, akik a saját 
szabadidejüket áldozzák fel a rádió 
működéséért. A rádió jelenleg net- 
rádióként üzemel, melynek nagy előnye, 
hogy a hallgathatóság ezáltal nincs területi  

korlátozásoknak kitéve. 
Miért érdemes nálunk hirdetni?
•	Tömeges elérést biztosít a megcélzott célcsoportot elérve, ezáltal 

vállalkozása még eredményesebben működtethető.
•	Hirdetését a lehető legoptimálisabb időpontban és a leg-

megfelelőbb formában szólaltatjuk meg
•	Rugalmas (akár szinte azonnal adásba kerülhet)
•	Munkatársaink professzionális eszközökkel készítik el az Ön 

hanganyagát
Reklámspot:
0,5 percig 700.-Ft + Áfa 
1 percig 1.000.-Ft +Áfa 
Gyártási költség: 4000.-Ft +Áfa
20 elhangzás megrendelése estén gyártási költséget nem számolunk 
fel.
Előre elkészített reklámspot sugárzási díjtétele:
0,5 percig: 1.050.-Ft +Áfa
1 percig: 1.500.-Ft +Áfa

20 elhangzás megrendelése esetén 50% kedvezményt adunk a 21. 
elhangzástól.
Kulturális események, rendezvények ismertetése díjmentes. Egyéb 
esetekben a programajánló díjtételei azonosak a reklámspot 
díjtételeivel.
Szponzorált műsorok, műsortámogatás:
5.000.-Ft +Áfa / Műsor Nincs gyártási költség!
Kétszeri elhangzás (a műsor elején és végén)
A támogató neve, címe és profiljának elhangzásával
Reklámriport:
Elkészítési díj: Egyedi árajánlat alapján
Sugárzási díj: Azonos az előre elkészített reklámspot díj-tételével
Reméljük felkeltettük érdeklődését az Őszintén Solva rádió 
médiaajánlatával és mihamarabb köszönthetjük hirdetőink között. 
Ha a hirdetésekkel kapcsolatban kérdései merülnének fel, kollegáink 
készségesen állnak rendelkezésére, és örömmel keresik fel Önt.

Kovács Ágnes, kovacsagi2010@gmail.com,  
Tel: +3670 329 4884
Kondor Erzsébet, kondorerzsebet@gmail.com,  
Tel: +3630 522 4260

Aki szeretné támogatni a rádiót, hogy az továbbra is 
fennmaradhasson, működhessen a következő számlára fizetheti be 
a támogatásra szánt összeget: 
BBRT.10103661-46823200-01000008

Következő számunk 2012. február 15-én jelenik meg.

Panorámás, új építésű lakóparki lakások eladók.
A Bánomi úton, a Dobó Gimnáziummal szemben 

a hegyoldalban, Dunára panorámás lakások, saját 
kertrésszel megvásárolhatók! 36 30 853 5720
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Február havi véradások - Aki vért ad, életet menthet!
2012. február 2. csütörötök 830-1300 Richter Gedeon Dorogi Fióktelepe Dorog, Esztergomi utca 27.

2012. február 7. kedd 1000-1500 Rendőrkapitányság Esztergom 
Borbély Zoltán emlékére

Esztergom, Kiss J. u. 27.

1000-1600 Lábatlan, Idősek Klubja Lábatlan, Dózsa Gy. u. 19.

2012. február 9. csütörtök 900-1300 Richter Gedeon Dorogi Fióktelepe Dorog, Esztergomi utca 27.

2012. február 15. szerda 1100-1600 Tokod-Falu Tájház Tokod, Kossuth L. u.

2012. február 20. hétfő 930-1300 Magyar TOYO Seat Kft. Nyergesújfalu, Ipari park 2.

2012. február 24. péntek 1030-1530 Tömegszervezeti Székház, Nyergesújfalu Nyergesújfalu, Bartók B. u. 2.

2012. február 27. hétfő 930-1300 Magyar TOYO Seat Kft. Nyergesújfalu, Ipari park 2.

2012. február 1-től Esztergom és Dorog térségében is a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezete veszi át a véradásszervezési 
feladatokat.

K-EMÖ ZSIGMONDY 
VILMOS GIMNÁZIUM 
ÉS INFORMATIKAI 
SZAKKÖZÉPISKOLA

Képzéseink:
•	 emelt óraszámú nyelvi osztály 

angol/ német nyelv: (kód: 02/ 03)
•	 általános tantervű gimnáziumi 

osztály: (kód: 01)
•	 informatikai szakközépiskolai 

osztály: (kód: 04)
•	 érettségi után: internetes 

alkalmazásfejlesztő

Elérhetőségeink:

Cím 2510 Dorog, Otthon tér 3.
Telefon 33/431-675
Fax 33/441-340
Web http://zsigmondy-dorog.hu
E-mail dogim@freemail.hu

2011. december 31-én Lábatlanon, 
a Zalka M. ltp. 20. szám alatt tűz 
keletkezett az egyik társasházi 
lakásban.

A tulajdonosok valamennyi ingósága 
megsemmisült. 
Kérünk minden segíteni szándékozót, 
amennyiben felesleges bútort, 
konyhai eszközt, ruhaneműt tud 
felajánlani, vagy más módon segíteni 
tud, akkor azt jelezze a 

Kuckó Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat 
Lábatlan, Zalka M. ltp. 
5. szám alatti irodájába, 
telefon: 36 33 461 091.

Segítségkérés

Fektessen reklámba, 
megtérül!

Hirdesse cégét, vállalkozását a CIVILHETES-ben!
Lapunk kéthetente 50000 példányban jelenik meg,  

Komárom-Esztergom megye 37 településének minden 
háztartásába eljut! 

Ne hagyja ki a lehetőséget!
36 33 898 005 / info@civilhetes.hu
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Apróhirdetés feladásához kérjük vágja ki és töltse ki az oldal 
alján található szelvényt! Hirdetése 50000 pédányban jelenik 
meg (Esztergom / Esztergom–Kertváros / Pilisszentlélek / Almásfüzitő
(Kiskolónia) / Almásfüzitő (Nagykolónia) / Annavölgy / Bajna / Bajót
Csolnok / Dág / Dorog / Dömös / Dunaalmás / Epöl / Gyermely / Héreg
Kesztölc / Lábatlan / Leányvár / Máriahalom / Mogyorósbánya / Nagysáp
Neszmély / Nyergesújfalu / Piliscsév / Pilismarót / Sárisáp / Süttő
Szomód / Tardos / Tarján / Tát / Tokod / Tokodaltáró / Úny / Vértestolna
Štúrovo - Párkány).
Apróhirdetését csak személyesen tudja feladni a szerkesztőségben 
(Esztergom, Jókai utca 8. I/6.), H-P 900-1700 óra között.

INGATLAN
Eladó az Akácos út elején 
- Csenkei híd - 50 nm-es 
téliesített faház  LAKÁS - 18 
nm előtér, garázs, 840nm-
es telek, olcsó rezsivel. Iár.: 
7,5 M Ft. 
36 30 743 28 21

Eladó Esztergomban pa-
norámás, 1621 m2 
gyümölcsöskert ár alatt, 
gyűrűs-kúttal, kisházzal, 
Tesco-hoz közel. 
36 70 250 2033

Német nyelvből  
korrepetálást, felkészítést 

vállalok. 
Érdeklődés: 36 70 519 3864

17” CRT monitor eladó.
36 70 250 2033
1400 literes akvárium-
sor eladó, 16 részes háttsó 
rendszerű, rozsdamentes 
váz, világítással, vízmele- 
gítővel, oxigén pumpával. 
36 30 751 8908

Autóhitel, Lakás és 
Szabad felhasználású 
jelzáloghitel akár 0%-
tól 1 nap alatt! 
Szolgáltatásaink:     
•	 Autóhitel,-lízing
•	 Kötelező biztosítás,          

Casco
•	 Teljes körű Okmány-

irodai ügyintézés 
(gépjármű átírás 
stb...)

36 20 362 6666

Autómentés NON-STOP
•	 Azonnali ingyenes 

csereautó cégünknél 
való javíttatás 
esetén                          

•	 Bérautó
•	 Karosszéria javítás, 

fényezés 

36 20 361 6666

Esztergomban, a Simor 
János utcában (piac) 18nm-
es üzlethelyiségek kiadók! 
Tel: 06 20 920 3750

Menyasszonyi ruha 2011. 
évi külföldi mintakollekció 
új darabjai, kiegészítő tar-
tozékokkal kedvező áron 
eladók vagy bérelhetők. 
36 20 537 5858

Kiadó Esztergomban az 
Erzsébet Királyné úton 2 
szobás, bútorozott, felújít-
ott, fatüzelésű földszinti la- 
kás, 2-3 fő részére, kizárólag 
hosszútávra.  
36 20 571 2772

BÉRLEMÉNY

Esztergom, Jókai u. 8. 
szám alatti Irodaházban 
különböző nagyságú 
irodák bérelhetőek illetve 
eladók. 
36 33 520 491

EGYÉB
Matematika 

korrepetálást vállalok. 
Érdeklődés: 36 70 776 3452

Angol korrepetálás! Fiatal, 
lelkes angol szakos egye-
temistánál Esztergomban.
36 20 504 7787

190 négyszögöl telken, 
120 m2-es kétszintes 
családiház, sűrgősen eladó 
a PARK CENTER mögött. 
36 30 934 3330

Földműves utcában, két-
szintes családi ház emeleti 
része hosszútávra kiadó. 
Külön bejárattal, villany-víz 
és gázórával. Érdeklődni 
telefonon 16 óra után: 
36 20 828 9262

Esztergom legélhetőbb 
helyén, a Sugár úton 
eladó 4. emeleti 2 szobás, 
jó állapotban lévő 
lakás, panelprogramos 
házban (új nyílászárók, 
hőmennyiségmérő és 
szigetelés). 
Irányár: 9,299 Mft. 
36 30 383 0393

Eladó 2 db bükk színű lap-
ra szerelt tükör. 36X136 cm 
méretű, új, IKEA-s! 
Ár: 5000 Ft/db 
36 30 743 2821

63 cm képátlójú 
SAMSUNG, 3 éves TV 
eladó. Irányár: 30.000 Ft 
36 20 422 0694

Matematika magánóra, 
középiskolai felvételi 
előkészítés. Esztergom 
Szentgyörgymezőn, 60 
perc / 1000 Ft
36 70 557 7817

Esztergom- Kertvárosban 
a Nyitrai utcában 
központi helyen 3 szobás 
összkomfortos családi ház 
kúttal, garázzsal, új tetővel 
beköltözhető állapotban, 
sürgősen eladó. Irányár: 
17,5 M (alku lehetséges) 
36 70 248 2773 

Bérelnék hosszútávra 
lakásokat, családi 
házakat Esztergomban, 
Dorogon, Nyergesújfalun 
és vonzáskörzetükben, 
vezetőknek és dolgozóknak 
egyaránt. 
36 70 947 3323

FABRIKETT 55 Ft/kg 
áron. Ingyenes kiszállítás 
Esztergom – Dorog – 
Párkány területén! 
36 30 956 0409

 

Bélyegeket, bélyeggyűj-
teményeket (magyar, kül- 
földi), leveleket, képes-
lapokat, pénzeket, pénz- 
gyűjteményeket, plaket- 
teket, fegyvereket, kitün- 
tetéseket és könyveket 
vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! 
36 20 947 3928

SZOLGÁLTATÁS

Közérdekű 
Hívószámok

Mentők 104

Tűzoltóság 105

Rendőrség 107

Segélyhívó 112

Pontos idő 180

Autóklub segélyhívó 188

Ébresztő szolgálat 193

Belföldi tudakozó 198

Nemzetközi tudakozó 199

MÁV Direct 06 40 494 949

Volán információ   06 33 511 720

Posta Ügyfélszolgálat 06 40 464 646

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.  06 80 440 141

Északdunántúli Vízmű Zrt. 06 33 502 715

E.ON Áramszolgáltató Zrt. 06 80 533 533

Orvosi ügyelet (16 – 08 h)  06 33 514 054

Segítsünk  együtt a 
rászorulókon!

Magyar Vöröskereszt Esztergom Területi Szervezete 
adománygyűjtést szervez a környéken élő rászorultak 
részére. A szervezet olyan feleslegessé vált holmikat, 
használati tárgyakat vár, amelyek mások számára még 
használhatóak lehetnek. Elsősorban ruhaneműt, cipőket, 
táskákat, játé-kokat, egyéb gyermek tárgyakat, köny- 
veket, apró lakás-felszerelési cikkeket, függönyt, 
szőnyeget kérnek az ado-mányozóktól. Az adományozni 
kívánt tárgyakat Esztergomban, a Basa u. 19. sz. alatt 
lehet leadni előzetes telefonos egyeztetés után. 

36 70 933 85 47 

Apróhirdetési szelvény
Áraink 27 % Áfá-t tartalmaznak, egy újságra és egy megjelenésre értendők! Normál Kiemelt

500 Ft 1 000 Ft

600 Ft 1 200 Ft

700 Ft 1 400 Ft

800 Ft 1 600 Ft

900 Ft 1 800 Ft

1 000 Ft 2 000 Ft

Megrendelő neve, címe:_____________________________________________________________________________________________________________________________

 
Megrendelő aláírása:____________________________________________________

Megjelenés: ......... alkalom. (Ha többszöri megjelenést kér, akkor az árakat kérjük a 
megjelenések számával beszorozni.) Ezt az összeget kell behoznia szerkesztőségünkbe: 
2500 Esztergom, Jókai u. 8. I/6 H-P 900-1700.
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Mérleg

Skorpió

Nehezen figyelsz oda a munkádra, kevésbé tudsz ráhangolódni a feladatokra. Mivel nem megy a munka, kedvet kaphatsz egy kis 
pletykálkodásra, ami nagy élvezetet jelent most neked. Munkaidő után szórakozásra vágysz, szeretnéd kényeztetni magad. Itt az ideje, hogy 
néhány új ruhával lepd meg magad! Elgondolkodhatsz egy teljes stílusváltáson is. Ez kiterjedhet a hajviseletedre, sminkedre. Ne félj attól, 
hogy merész, extrém frizurát kérj a fodrászodtól! A vége az lehet, hogy sorra kapod a bókokat!

Ügyesen kommunikálsz, ami alkalmassá tehet rá, hogy a munkahelyeden is kiharcold magadnak az előrelépést. A legjobb hozzáállás, ha 
határozottan, ám mégis diplomatikusan képviseled az álláspontodat. A magánéletedben érzékennyé, sőt sértődékennyé válhatsz. Elég 
egy rossz megjegyzés szerelmed részéről, és máris tönkrement a napod! Próbálj meg nagyvonalúan hozzáállni a napi feszültségekhez. Így 
megmaradhat a békés hangulat. Ha mégis összevesztek, akkor azonnal rendezzétek a konfliktust!

Nyilas

Bak

Vízöntő

Sokat dolgozol, de kevés eredménnyel, hiszen csupa monoton, szürke feladatban van részed. Nem a saját munkáddal vagy elégedetlen, 
hanem inkább azzal, hogy felettesed nem lát benned fantáziát. A magánéletedben fontos lesz, hogy lehetőséged nyíljon a kikapcsolódásra, 
szervezz szórakoztató programot, melynek kedvesed is örül majd. Lepd meg Őt egy színházjeggyel! Régen voltatok már valahol kettesben!  
Itt az ideje a romantikának, ne hagyd, hogy kapcsolatod unalmassá váljon!

Végre használhatod a munkádban a kreativitásodat, több olyan feladattal is megbízhatnak, melyek inspirálnak, és az újdonság erejével 
hatnak rád. Felpezsdülhet a munkahelyi életed, és ennek köszönhetően sokat fejlődhetsz! A magánéletedben arra vágysz, hogy végre 
kikapcsolódhass, közös élményeket szeretnél, kedveseddel. Jó ötlet egy hosszú hétvége, tele romantikus sétákkal, és természetesen egy 
gyertyafényes vacsora is jár nektek. Csak egymásra figyeljetek! Itt az ideje a szerelmes összebújásnak!

A munkád kimerítővé válhat számodra, levegőt sem kapsz a sok feladattól. Ha elvégzel egy munkát, akkor kettőt kapsz helyette. Mivel a héten 
kevés sikerélményben lesz részed, szinte teljes egészében közömbössé válhatsz a munkád iránt. Fáradtabb is leszel a megszokottnál, így a 
munka nyűgös kötelezettség számodra. A magánéletedben jellemző, hogy örülsz, amikor együtt lehetsz kedveseddel és családtagjaiddal. 
Jókedved ragadós, így a többiek is kitűnő hangulatnak örvendenek majd.

Halak
Annyi munkád lehet a napokban, hogy munkatársaid segítségére szorulsz. Előfordulhat, hogy neked is át kell vállalnod valamennyit a 
többiek feladataiból, - ezzel is kimutathatod a jó szándékodat. A magánéletedben kitörnél már a szürke hétköznapokból, de kevesebb erre a 
lehetőséged, mint szeretnéd. Jót tenne, ha végre kimozdulnátok kedveseddel, hiszen egy egészséges, nagy séta a téli erdőben energiával tölt 
fel! Táncolni is mehettek, a lényeg, hogy kettesben, zavartalanul legyetek együtt!

A Sudoku egy 9 × 9 cellából álló rács. A rács kilenc kisebb, 3 × 3-as blokkra oszlik, amelyben elszórva néhány 1-től 9-ig terjedő számot találunk. Az üresen maradt 
cellákat a játékosok töltik ki saját (ugyancsak 1-től 9-ig terjedő) számaikkal úgy, hogy minden vízszintes sorban, függőleges oszlopban, és 3 × 3-as blokkban az 1-től 
9-ig terjedő számok pontosan egyszer szerepeljenek.

Rejtvény

Kos
Kíméletlen vagy magaddal, - sokat dolgozol, de közben teljes mértékben elfelejtkezel a saját igényeidről! Legalább kétóránként tarts egy 
negyed órás szünetet. Fontos, hogy mindig legyen az asztalodon egy üveg ásványvíz, - ha nincs kéznél, akkor inni is elfelejtesz. Ebédre 
könnyű, vitamindús salátát érdemes rendelned. A magánéletedben maximalista vagy, tökéletességet vársz el kedvesedtől. Ha valami nem 
úgy sikerül, ahogyan elvártad, akkor morcos leszel! Ezzel semmit sem oldasz meg!

Bika

Ikrek

Rengeteg teendőd lesz a munkahelyeden, nem kapsz segítséget munkatársaidtól. Mindent egyedül kell megoldanod, és ez dühössé, 
csalódottá tehet. Érdemes tiszta vizet öntene a pohárba, beszéljétek meg rögtön a problémákat. A magánéletedben több hétköznapi vita 
várható, hiszen minden otthoni munka rád vár. Oszd meg a terheket a családtagjaiddal! Ez egyúttal alkalom lehet arra, hogy egy őszinte 
beszélgetést kezdeményezz! Nem jó, ha mindig, minden helyzetben erősnek akarsz látszani!

Rák
Általában alkalmazkodó munkaerő vagy, és ennek köszönhetően könnyen ráhangolódsz a feladataidra. Most azonban nehezebben 
tudod felvenni a ritmust, és a főnököd döntései, utasításai sem tetszenek. Ráadásul lassabb és nehézkesebb lehetsz, több feladatoddal 
is elmaradhatsz. A magánéletedben arra vágysz, hogy otthonod és családod védelmet jelentsen számodra, ahol mindig megnyugvást és 
pihenést találhatsz. Teremts kellemes légkört az otthonodban! Vegyél néhány új lakáskiegészítőt!

Ügyesen kezeled a munkahelyi feladatokat, megtalálhatod a módját, hogy megszabadulj a nehezebb, vagy unalmasabb feladatoktól. 
Munkatársaid örömmel átvállalnak tőled egyet, és mást, de nem szabad visszaélned a jó szándékukkal! A kreativitásod hozzásegíthet a 
gördülékenyebb munkavégzéshez, hagyd érvényesülni a találékonyságodat! A magánéletedben csak arra vágysz, hogy csend és nyugalom 
vegyen körül. Szívesen töltenél el néhány napot pihenéssel, családtagjaiddal. Ez összehozza a családot!

Oroszlán
Nem teljesítesz jól a munkahelyeden, de még ahhoz is erőt kell venned magadon, hogy a rutinfeladatokat ellásd. Reggelente nehezebben 
indul be a napod, sőt már az is komoly feladat, hogy kikászálódj az ágyból. Oszd be az idődet jobban, tartsd magad egy meghatározott 
ütemtervhez. A magánéletedben arra vágysz, hogy végre egy kicsit pihenhess és lazíthass. Érdemes lenne néhány napot kivenned, de 
legalábbis aludd ki magad alaposan! Ideje valamivel megjutalmaznod magad, jár neked a kényeztetés!

Szűz
Önállóan szeretsz dönteni, idegesít, ha alkalmazkodnod kell főnököd elvárásaihoz. Minden eszközt bevetsz, hogy megbuktasd Őt, és közben 
meg vagy győződve, hogy Te sokkal jobban irányítanál. Sajnos a főnököd elleni harcban csak Te lehetsz a vesztes! A magánéletedben mély 
ragaszkodást érzel kedvesed iránt, ezért könnyebben megegyeztek a vitás kérdésekben. Még akkor is rendbe tudod tenni a szerelmi életedet, 
ha már egy ideje rossz irányt vett. Most van itt az őszinte beszélgetések ideje!



Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy király, s annak egy 
szépséges leánya.
A királyfik és a hercegek egymásnak adták az ajtókilincset, s éppen arra került a 
sor, hogy a királykisasszony jövendőbélit válasszon magának, de mikor gyülekezni 
kezdettek a királyfik s a hercegek, hirtelen nagy fergeteg kerekedett, benyargalt 
az udvarba két sárkány, megragadták a királykisasszonyt, s elvitték nagy 
Sárkányországba.
Hej, lett nagy búbánat és szomorúság a palotában. A király egyszeribe kihirdette 
ország-világon, hogy annak adja leányát s melléje fele királyságát, aki visszahozza 
nagy Sárkányországból.
Hiszen próbálták is a szerencsét sokan, minden rendű és rangú legények, de egy sem 
tudta visszahozni a királykisasszonyt.
Volt a király városában egy szegény ember, s annak két fia. Jancsinak hívták az 
egyiket, Pistának a másikat.
Azt mondja Jancsi:
- Édesapám, én elmegyek, szerencsét próbálok, hátha visszahozom a királykisasszonyt.
Mondta a szegény ember:
- Jól van, fiam, eredj isten hírével.
Feltarisznyálják a legényt, elindul hetedhét ország ellen. Ment hegyeken-völgyeken 
át, s egyszer egy rengeteg erdőbe ért. Leül egy fa alá, előszedi az elemózsiát, elkezd 
falatozni, s amint falatoznék, körülveszi egy nagy sereg hangya.
Megszólal a legöregebb hangya:
- Te legény, adj ennünk! Három napja nem ettünk semmit.
De a legény, még ami morzsa a földre hullott, azt is összeszedte, még rá is taposott a 
hangyákra, s azzal továbbment.
Ment, mendegélt keresztül az erdőn, s ért egy nagy tóhoz. Abban a tóban volt 
tizenkét kacsa, s amint a legényt meglátták, mind kiúsztak a tó szélére, nyújtogatták 
a nyakukat, tátogatták a szájukat: ennivalót kértek a legénytől, de a legény ezeknek 
sem adott. Még felkapott a földről egy nagy darab fát, s nagy haraggal a kacsák közé 
vágott.
Továbbmegy, s hát még egy hajításnyira sem ment, egy nagy fekete várhoz ért. 
Gondolja magában, hátha itt van a királykisasszony. Megy a vár kapujához, s jól 
megdöngeti. Abban a pillanatban kinyílik egy ablak, kinéz rajta egy öregasszony, s 
kérdi a legénytől:
- Hát te mit akarsz? Minek jöttél ide?
- Én a királykisasszonyt keresem, akit a sárkányok elraboltak. Itt van-e?
- Itt van - mondotta az öregasszony -, várj egy kicsit.
Azzal hirtelen visszafordult, hozott egy zsák kását, kiöntötte az ablakon, a zsákot 
utána vetette, s lekiáltott a legénynek:
- Elébb ezt a kását szedd belé a zsákba.
A legény szedni kezdi a kását, de amint öntötte a zsákba, azonmód ömlött is ki 
hangya képében. Hiába kínlódott, hiába erőlködött, ami kását felszedett s a zsákba 
öntött, mind hangyává lett, s kimászott a zsákból.
Egész nap s egész éjjel egyebet sem csinált a legény, mint szedte a kását. Akkor kijött 
az öregasszony, hozott magával tizenkét kulcsot, azt belevetette a tóba, s mondta a 
legénynek:
- Ezt a tizenkét kulcsot keresd meg, ha meg akarod szabadítani a királykisasszonyt.
A legény egész nap kereste a tizenkét kulcsot, de egyetlenegyet sem talált meg. 
Harmadnap reggel megy a várkapuhoz, s nagy mérgesen elkezdi döngetni.
Kinéz az öregasszony az ablakon, s kérdi:
- Mit akarsz ?
- Eresszen be! Meg akarom szabadítani a királykisasszonyt.
- Én beereszthetlek, de azt nem köszönöd meg - mondotta az öregasszony. - Egy zsák 
kását nem tudtál összeszedni, a kulcsokat nem tudtad megtalálni, hogy tudnál bírni 
két sárkánnyal?
Hanem a legény addig döngette a kaput, hogy a vénasszony mégis beeresztette.
Bemegy az udvarra, s mondja neki az asszony:
- Látod-e, ott ül a két sárkány s a királykisasszony fehér lepedővel betakarva. Eredj 
oda, s ha eltalálod, hogy melyik a királykisasszony, viheted.
Odamegy a legény, s azt mondja:
- A középső a királykisasszony!
Abban a pillanatban a két sárkány nagyot dobbantott a lábával, de akkorát, hogy a 
föld megnyílt belé, s a legény eltűnt, mintha nem is lett volna.
Otthon csak várták, várták a legényt, de hiába várták. Eltelt egy kerek esztendő, s 
csak nem került vissza. Azt mondja a szegény ember a kisebbik fiának, Pistának:
- Eredj, fiam, indulj útnak, s vagy hozod vissza a királykisasszonyt, vagy nem, de a 
bátyádat hozd vissza.
Feltarisznyálják Pistát, elindul, megy, mendegél éppen azon az úton, ahol a bátyja 
ment. Beért abba a rengeteg erdőbe, leült egy fa alá, s elkezdett falatozni.
Hát őt is körülveszik a hangyák, s kérik, adjon nekik valamit isten nevében.
- Hogyne adnék - mondta Pista. - Tudom, sokat éheztek, sokat sanyarogtok, legyen 

egyszer jó napotok.
Egy jó marék kenyérmorzsát hintett a hangyáknak, s mikor ezt megették, még egy 
marokkal, s úgy ment tovább. Elér a tóhoz, s hát a tizenkét kacsa kiúszik mindjárt a 
tó szélére. Nyújtogatják a nyakukat, tátogatták a szájukat: ennivalót kértek ők is. Ami 
kenyere volt, mind odaadta a kacsáknak.
Továbbmegy, a várhoz ér, szép csöndesen kopogtat a kapun. Az öregasszony mindjárt 
kihajolt az ablakon:
- Mit akarsz?
- A bátyámat keresem s a királykisasszonyt, akit a sárkányok elraboltak.
- A bátyádat keresheted, mert azt a föld elnyelte, de a királykisasszonyt itt találod, 
csak várj egy kicsit.
Azzal leöntött egy zsák kását, s azt mondta a legénynek:
- Ha meg akarod szabadítani a királykisasszonyt, ezt a kását mind egy szemig szedd 
belé a zsákba.
Szedni kezdi a legény a kását, hát egyszerre csak tenger hangya lepi el a földet, s azok 
szedik össze a kását, hordják a zsákba, s egy szempillantás alatt tele volt a zsák, egy 
szem kása sem maradt a földön.
Kinéz az öregasszony az ablakon, s összecsapja a kezét:
- No, fiam, még ilyen csodát sem láttam világon való életemben.
Azzal ledobta a tizenkét kulcsot is a tóba, s azt mondta:
- Ha még ezeket is kihalászod a tóból, jöhetsz bátran.
Hiszen összeszedte hamar a kulcsokat, bele sem kellett mennie a tóba.
A tizenkét kacsa egy szempillantásra kihalászta a kulcsokat, vitték a legénynek. Megy 
a legény a kapuhoz, kopogtat, s kiszól az öregasszony:
- Megtaláltad-e a kulcsokat, fiam?
- Megtaláltam, öreganyám! Itt van mind a tizenkettő!
- No, most bejöhetsz.
Bemegy a legény az udvarra, ott ül most is a két sárkány s a királykisasszony az udvar 
közepén, fehér lepedővel földig letakarva.
Mondja az öregasszony:
- Eltalálnád-e, hogy a három közül melyik a királykisasszony?
Mondja a legény:
- Ha jól szemlélem, ott ül jobb felől. Igaz-e, öreganyám?
- Igazad van, édes fiam. Nesze, itt egy kard, szúrd keresztül mind a két sárkányt, amíg 
észrevennének.
Hiszen kétszer sem mondatta magának ezt a legény. Fogta a kardot, úgy 
keresztülszúrta mind a két sárkányt, hogy egyszeribe fűbe harapott mind a kettő.
Aztán szépen hazavitte a királykisasszonyt, de bezzeg volt nagy öröm! A király nem 
nézte, hogy a legény ki fia-borja, neki adta leányát s fele királyságát. De jó szívvel 
ment a királykisasszony is hozzá, mert szemrevaló volt a legény. Hét nap s hét éjjel 
tartott a lakodalom, hanem akkor azt mondta a legény:
- Feleség, nekem nincsen maradásom, amíg bátyámat meg nem találom.
Gondolja magában, visszamegy nagy Sárkányországba, hátha az öregasszony útba 
tudja igazítani. De bezzeg most nem ment gyalog. Felült legszebb és legjobb lovára, 
repült, mint a gondolat: reggel indult, s este már ott volt a fekete várban.
Bemegy az asszonyhoz, fogadja az nagy örömmel:
- Bátyádat keresed, ugye?
- Azt keresem, öreganyám. Míg meg nem találom, nincs addig nyugvásom. Ugyan 
bizony, nem tudna-e útbaigazítani?
- Én megmondhatom, fiam, hogy hol van a bátyád, de nem hiszem, hogy meg tudnád 
szabadítani. Van itt az erdőben egy óriás, olyan magas, mint egy torony; olyan széles, 
mint egy ház; a szája akkora, mint egy kemence. Annak az óriásnak a hasában van 
a te bátyád. Ha meg akarod szabadítani, neked is be kell kerülnöd az óriás hasába, 
aztán a te dolgod, hogy kerültök ki onnét.
Gondolkozik a legény, gondolkozik az öregasszony is, hogy s mint lehetne ezt 
megcselekedni.
Azt mondja egyszer az öregasszony:
- Hallod-e, csináltass magadnak tiszta acélgúnyát; tetőtől talpig rakasd tele tűvel, 
mikor aztán az óriás ide jő a tóra inni s lehajlik, ugorj bele a szájába, a kardoddal 
vágd ki a hasát, s szépen bújjatok ki belőle.
Megköszöni a legény a jó tanácsot, bevágtat a városba, csináltat magának 
acélgúnyát; tűvel jó sűrűn kirakatja, azzal vissza a tóhoz, meglesi az óriást, mikor 
éppen lehajlik, hogy igyék: hopp, bele a szájába, be a hasába, s hát ott a bátyja.
- Adj’ isten, bátyám! Hát te mit csinálsz itt?
- Én bizony itt vagyok, minden nappal eltelik egy nap. Hát te hogy kerültél ide?
- Én úgy, ahogy, csak gyere utánam.
Azzal kihasította az óriás hasát, szépen kisétáltak, felültek a paripára, hazavágtattak, 
apjukat, anyjukat, minden nemzetiségüket magukhoz vették, s még ma is élnek, ha 
meg nem haltak.

Benedek Elek

Az elrabolt királykisasszony




