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Üdvözöljük az 
Omertà világában
A nagyszerű ötletek megérdemlik a 
megfelelő tollat, amivel papírra 
vetjük őket. Az Omertà egyedi tollai 
olyan klasszikus értékeket 
képviselnek, mint a művészet, a mes 
termunka és a precizitás. A kollekció 
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
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Az emberi faj olyan, akár a csicsóka: szapora, igénytelen és kiirthatatlan. Először talán jó ötletnek 
tűnik a termesztésük: a csicsóka majdnem krumpli, és a felületes szemlélőnek ideig-óráig az ember is 
létezőnek látszik, olyasvalaminek, ami létre való. Ám ahogy a csicsókáról is hamar kiderül, hogy édes, 
göcsörtös (hámozhatatlan) és csak a disznó eszi meg (na jó, a ló is), úgy az ember is rég leleplezte 
magamagát: reménytelen fajta, isteni fogyasztásra alkalmatlan, és mindent megmérgez maga 
körül. De mire ez napfényre kerül, már késő, akkor már kaszálhatjuk, sarlózhatjuk, kapálhatjuk, 
mehetünk bármilyen gyilkos szerszámmal a háromméteres, kénsárga virágú csicsóka ellen, az onnan 
el nem tűnik. Mint ahogy az Isten is elkésett, nincs az a borzalom, amivel eltörölhetné könnyelmű 
vállalkozását, a teremtést.

Úgy látom, jelenkori életünk hívatlan publikum előtt zajlik. Ez a kukkoló tömeg minden történést 
zsigeri szinten leszól, kritizál. Ily módon durván megsértik a szabadságomat, az életem megéléséhez, 
a hibáim elkövetéséhez, az örömeim intimitásához, a tökéletlenséghez való jogomat. Utóbbin 
azt értem, hogy jogom van nem megfelelni mások elvárásainak. Végtére is itt vannak nekem az 
enyémek. Szóval az életünk inkább állóvízben röfögés hascsikarással.

Megjátsszuk a bátrat, az őszintét, a kitartót, és megjátsszuk az okosat, sőt a gazdagot is. Megjátsszuk 
a Férfit, a Nőt, a hűséges Hitvest, az odaadó Szeretőt, a gondos Családfőt, és a szerető Családanyát. 
Eljátsszuk a jónak hitt szerepet. Kijátsszuk a világot kedvünk szerint.

Mert hiszünk a hivatalos ideáloknak, a ránk kényszerített elvárásoknak, és elhisszük, hogy rosszak 
vagyunk. Inkább hazudunk tökéletest, minthogy szembe merjünk nézni hibáinkkal és vállaljuk 
önmagunk. Félünk az elutasítástól, félünk a kudarctól, félünk önmagunktól, gyávák vagyunk. Ezért 
inkább eljátsszuk azt a szerepet, amiről úgy gondoljuk, a környezetünk elvárja tőlünk, belebújunk 
sikerjelmezekbe, amihez automatikusan jár a tisztelet-szeretet-csodálat mindentől megvédő 
sikerpáncélja is. Aztán csodálkozunk, ha kiborulunk, állandóan feszültek és idegesek vagyunk, 
szorongunk és félünk, inni kezdünk vagy gyógyszereket szedünk, impotenssé válunk, vagy nem 
tudunk gyereket szülni. Marhára nem érezzük jól magunk a saját bőrünkben. És jöhet a reiki, a Titok, 
az agyhullámok, a savtalanítás vagy a legújabb lélekguru, pedig csak le kellene ülnünk egy fotelba 
és elgondolkozni.

Ha nem dobod el a személyiségedet, akkor nem találhatod meg az egyéniségedet. Az egyéniségedet 
a léttől kapod, a személyiséget pedig a társadalom akasztja a nyakadba. A személyiség által 
illeszkedsz be a társadalomba. A társadalom nem képes tolerálni az egyéniséget, mert egy egyéniség 
nem követi őt birkaként. Az egyéniség minősége az oroszlánéhoz hasonló: az oroszlán egyedül jár. A 
birkák mindig tömegben élnek; abban bíznak, hogy a tömegben otthonra találnak. A tömegben az 
ember mindig nagyobb biztonságban és védettségben érzi magát. Ha megtámadnak, a tömegben 
könnyebben megvéded magad. De egyedül? Csak az oroszlánok járnak egyedül. Te is oroszlánnak 
születtél, csakhogy a társadalmi beidegződések teljesen átprogramozták az elmédet, és végül birka 
lett belőled. Kapsz egy személyiséget; egy kényelmes, kedves, szófogadó és nagyon kötelességtudó 
személyiséget. A társadalomnak rabszolgákra van szüksége, nem pedig olyan emberekre, akik a 
szabadság feltétel nélküli elkötelezettjei. A társadalomnak azért van szüksége rabszolgákra, mert az 
őt irányító összes érdekszövetkezet engedelmességet követel.

Érdy Tamás

múlt, Esztergom, most, Emberek, 
jövő, Tények
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Interjút terveztem Balla András 
fotóművésszel, aki a megbeszélt idő-
pontban magával hozta barátját, 
Urbányi Károlyt. Az okleveles 
építészmérnök-barát is csatlakozott a 
beszélgetéshez és megmutatta átfo-
gó javaslatát városközpontunk be-
építésére.

CIVILHETES: Mi késztette arra, hogy egy
koncepciót készítsen Esztergom város-
központjának hasznosítására? 

Urbányi Károly: 1970 óta dolgozom 
Esztergomban, 1976 óta vagyok a város-
központ lakója. A városrész problémáit 
a keletkezéstől napjainkig lakosként és 
építészként ismerem.
Barátaim, ismerőseim és volt kollégáim – 
a szabadidő központ tervezőjeként – biz-
tattak, hogy gondolkozzam a lebontásra 
ítélt épület  „megmentésén”, hasznosítási 
lehetőségein.

2010-ben felmerült a terület rendezési 
tervének módosítása, azóta – társadal- 
mi szervezet felkérése alapján is – fog- 
lalkozom a városrész fejlesztési lehe-
tőségeivel.
A beépítési változatokra és a szabadidő 
központ átalakítási lehetőségeinek 
igazolására vázlatokat dolgoztam ki, 
amelyek felhasználhatók a területren-

dezési tervek módosításához.
A központ építése máig sem nyert be-
fejezést.
Közlekedési rendje, parkolási gondjai 
és északi részének építészeti lezárása 
megoldatlan.
Az épületek szükséges felújítása során 
funkciójukat a mai igényekhez és 
lehetőségekhez kell igazítani.

CIVILHETES: Ezek szerint nem lenne 
szükség új épületek építésére, hanem a 
meglévőket kellene hasznosítani? 

Urbányi Károly: A terület lakásainak és 
intézményeinek forgalmát a meglévő 
átkötő út szolgálja. Az út Bajcsy-
Zsilinszky úthoz kapcsolódó szakasza 
és a Fürdő-szálló közötti területen a 
Bazilika és a Szt. Tamás hegy látványára 
nyitott tér alakítandó ki, amely a tömb 
összes létesítményeinek megközelítését, 
feltárását és parkolási gondjait megoldja.

CIVILHETES: Hogyan oldaná meg a 
parkolás problémáját? Ha az épületekben 
tevékenységek vannak, oda emberek is 
mennek, ők meg szeretnének parkolni. 

Urbányi Károly: Az építkezések első 
ütemében térszinti  parkolók építése ja-
vasolható. A központ többi területeivel 
együtt így kb. 150-180 parkoló he-
lyezhető el.

CIVILHETES: Nem lesz sok még egy mély-
garázs? Van értelme egy Esztergom nagy-
ságú városban mélygarázsokat építeni? 

Urbányi Károly: A teljes igény csak 
későbbi mélygarázs létesítésével old- 
ható meg, megfelelő gazdasági kö-
rülmények között. A fejlesztést a meg-
épült létesítmények felhasználásával 
kell megoldani. Szakítani kell azzal 
a kb. 50 éve tartó hibás gyakorlattal, 
ahol a fejlesztést csak új városrészek és 
létesítmények építése jelenti – a város 
meglévő értékeinek romlása árán. Az 
épületek rehabilitációja, rekonstrukciója 
és korszerűsítése az új építkezéseknél 
összetettebb munka, de ezek a vá-
rosrészek adják a város karakterét. 
A gazdasági értékelésnél figyelembe 
kell venni az új építkezések vonalas és 
intézményes infrastruktúrájának igényeit 
és költségeit is.

CIVILHETES: Mely területek lehetnek azok, 
amelye rendbetétele magával tudja 
húzni a többi területet? 

Urbányi Károly: A városközpont fejlesz-
tésével felzárkózhat ama fontos területek 
közé, amelyek a város vonzerejét jelentik 
és további fejlesztéseket indukálhatnak.

Beszélgetés Esztergom városközpont 
beépítési javaslatáról

1. Fürdő szálló / 2. Szabadidő központ / 3. Strandfürdő bejárata / 4. Mélygarász 
bejárata / 5. Foghíjbeépítés / 6. Kereskedelem-vendéglátás / 7. Galéria
8. Hévíz étterem / 9. Bástya áruház / 10. Lakóház
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Ezek a fontosabb területek:
Várhegy és vízíváros, Széchenyi 
tér és Prímás sziget.

CIVILHETES: Milyen funkciókkal lehetne 
megtölteni az itteni épületeket? 

Urbányi Károly: A központ beépítési 
javaslata tartalmazza az egyes léte- 
sítmények korszerűsítésének lehetősé-
geit és programját.

Fürdő szálló

Az épület rekonstrukciójával és bőví- 
tésével a gyógyhatású termálvízre ala-
pozott gyógyszálló építendő, korlátozott 
(50-60 szoba) nagyságrenddel.
A Bajcsy-Zsilinszky út hagyományokhoz 
igazodó zártsorú beépítésével kapcsolat 
teremthető a fedett uszoda és kádfürdő 
épületeivel.
A bővítményben fizikoterápiás gyó-
gyító részlegek és a fürdő-kultúra lé-
tesítményeit kell elhelyezni, amelyek 
egyben a csatlakozó strandfürdő közön-
ségeit is szolgálják.
A szálloda és a Szt. István strandfürdő 
összehangolt működése mindkét léte-
sítmény vonzerejét jelentősen növeli.

Szt. István strandfürdő

A strandfürdő területe kismértékben nö- 
velhető, a szálloda használaton kívüli 
parkfelületével és határainak kisebb 
módosításával.
Az új tér számára igénybe vett terület 
bevonásával így kb. 800 m2  terület 
nyerhető.
A teljesítés javasolt célja: sportuszoda, 
úszás oktatás, fürdő kultúra bővítése és 
a parkolóhoz csatlakozó új nyári bejárat 
létesítése, mint jelentős forgalomnövelő 
tényező.

Bevásárló központ

A meglévő létesítmények és az átvezető 
út között kétszintes, a városi léptékhez 
igazodó kereskedelmi, vendéglátó és 

szolgáltató egységek építhetők (kb. 
1500-2000 m2).
A bérház keleti tűzfalának lezárására a 
foghíj beépítendő, felső szintjein la-
kásokkal.
A „Bástya” áruház korszerű, nyitott rend-
szerű bevásárló centrummá alakítható.
A gyalogos szint az északi oldalán épített 
új létesítményekkel és üvegtetővel fe-
dett, nyitott galéria létesítésével kelthető 
életre.
Forgalmát lépcsők, rámpák és a későb-
biekben épített mélygarázshoz köz- 
vetlenül kapcsolódó felvonó szolgálják.

Szabadidő központ 

Az épület az 1980-as években épült, vas-
beton vázas szerkezettel, így a szerkezet 
megtartásával több funkció kialakítására  
alkalmas.
Felhasználásra – vázlattervi szinten – há- 
rom javaslatot dolgoztam ki, amelyek bi- 
zonyítják a javasolt funkciók megvaló-
sításának  lehetőségeit:

1. Szabadidő központ, többcélú nagy-
terem és 200-250 fős színházterem.

2. Színház, 350-400 fős színházterem, 
klasszikus díszletezésre alkalmas szín-
paddal, vetítésre alkalmas kb. 200 fős 
teremmel (filmszínház).

3. Városi könyvtár, amely alkalmas a 
rendelkezésre álló gyűjtemények 
(Helischer gyűjtemény, finn gyűj-
temény) bemutatására is.

  Harvay Péter

Hogyan látod a 
jövőt?

A CIVILHETES rajzpályázat-
ot hirdet korhatár nélkül. 
A rajz születhet bármilyen 
technikával, egyetlen meg-
kötés van csupán, a téma: 
Környezetünk jövője.

Az alkotásokat május 18-ig 
az  info@civilhetes.hu címre 
várjuk! 

Az alkotások nem 
lehetnek kisebbek, mint 

A4!

A beérkező képeket a 
Facebook oldalunkon lehet 
majd megtekinteni és 
mindegyikből háttérképet 

készítünk.
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Valamelyest lesarkítva a legendássá lett 
Winston Churchill gondolatait: messze 
nem a demokrácia a leghatékonyabb 
rendszer a világon, de jobbat 
még találtak ki. A huszonegyedik 
század Magyarországán és szűkebb 
környezetünkben is érdemes 
áttekinteni azokat a fogalmakat, 
eszméket - de legfőképp: - 
intézményeket, amelyek szavatolják 
egy-egy ország, közösség 
demokratikus működését. Ábécé-
rendben haladva a következő ilyen 
fogalom az elszámoltathatóság. 
Felhívom a figyelmet, hogy a cikkek 
továbbra is nyíltan demokrácia- és 
kapitalizmuspártiak lesznek!

Egy demokráciában az egyik legfonto-
sabb tétel a mindenkori hatalmon 
lévőknek az elszámoltathatósága. Még 
első cikkünkben foglalkoztunk az 
átláthatóság témakörével, mai témánk 
ennek folytatása kiegészítése.

Régi közhely, hogy a hatalommal nem 
csak élni, hanem visszaélni is lehet. 
Minél kisebb a lebukás veszélye, minél 
kiszámíthatatlanabb a jogi környezet 
annál inkább elindul a kisördög 
megkísérteni a hatalom gyakorlóit. 
És innentől kezdve már csak habitus 
és neveltetés kérdése, hogy próbál-e 
ügyeskedni, avagy sem. Ezzel nem azt 
állítjuk, hogy minden politikus csal, 
lop és rabol. Sőt épp ellenkezőleg a 
döntő többség nem ilyen, mint ahogy a 
társadalom többsége sem tolvajokból áll. 
A mindenkori ellenzék szívesen vesz elő 
olyan dolgokat, amiben a mindenkori 
kormánypártok képviselőit tetten érheti, 
vagy legalábbis meg tudja teremteni azt 

a hangulatot, hogy mindegyik lop, csal 
és hazudik. Az egyes ügyek lehetnek 
akár igazak, vagy lehetnek pusztán 
megtervezettek és jól kommunikáltak, 
amiből a másik fél vagy ki tudja magát 
vágni, vagy nem. Persze nem zörög a 
haraszt, ha nem fújják, napjainkban 
inkább az a kérdés, hogy mekkora az a 
ventilátor, amivel a légörvényeket keltik. 
Mert lehet bolhából elefántot csinálni 
éppúgy, minthogy nem mindig vesszük 
észre a fától az erdőt. 

Boszorkányüldözés vs. 
igazságszolgáltatás

Magyarországon a rendszerváltás után 
mindig az egyik kulcskérdés volt az éppen 
hatalmon lévők elszámoltathatósága. Ez 
aztán az épp aktuális kormányváltás után 
legtöbbször unalomba fulladt, vagy a 
bíróság megállapította, hogy nem történt 
törvénysértés. Ez utóbbi gyakran nem 
kapott figyelmet, vagy ha igen, mindjárt 
diszkrét korrupció kezdte körül lengeni. 
sajnos 22 év után eljutottunk oda, hogy 
gyakran azt se hisszük el, ami igaz, inkább 
hinni akarunk a közügyekben is, semmint 
a józanész szabályait követnénk.

A politikusi szakma – ugyan úgy mint a 
többi is – alulfizetett Magyarországon. 
Bár hihetetlenül hangzik, de igaz. 
Egy-egy országgyűlési képviselő jó 
ha megkeres nettóban havonta 400-
500 ezer forintot. Erre lehet kontrázni, 
hogy a minimálbérnek ez sokszorosa. 
Igen, ez igaz. De ha egy középvállalat 
igazgatójával vetjük össze, már nem 
igaz, hogy sok. És a felelőssége is más 
egy törvényhozónak, akinek a szavazata 

milliók életét befolyásolja, még egy 
középvállalat vezetője néhány száz 
emberért felel.

 is láthatunk arra példát, hogy egyes 
vezetők, politikusok hatalmukat rosszul 
értelmezve, a saját szolgálatukba akarják 
állítani a köz által rájuk bízott vagyont. De 
ott még ha utóbb is az igazságszolgáltatás 
utoléri és cselekedeteiknek megfelelően 
megbünteti, vagy felmenti őket. 
Arrafelé fel sem merül, hogy politikusok 
mindenféle vizsgálóbizottság élén 
igazságot szolgáltatassanak, azt 
meghagyják az erre hivatott szerveknek. 
Magyarországon gyakran megesik a 
média-igazságszolgáltatás, amely lássuk 
be, ennek a szférának nem feladata. Neki 
az lenne a dolga, hogy az egyes ügyeket 
kivétel nélkül feltárja és nyilvánosságra 
hozza. Lásd még oknyomozó újságírás. 
De amíg a médiában az a hír, hogy hány 
panda született az állatkertben, főműsor 
időben, és hányan haltak meg, estek le, 
tűntek el, stb. addig ennek a szerepnek 
nem fog tudni megfelelni.

Mi lehet a kiút?

Meglátásom szerint abba kell hagyni 
azt a felfogást, hogy van egy alacsony 
bér, és majd mindenféle ilyen-olyan 
juttatással megnöveljük ezt az összeget. 
Legyen egy fizetés, amely méltó az 
adott pozícióhoz, és legalább biztosítja 
tisztes megélhetést. Ma Magyarországon 
a minimálbér nem tartozik ebbe a 
kategóriába, mint ahogy sok más bér 
sem, legyen szó pedagógusról, orvosról, 
ápolóról, tűzoltóról, vagy rendőrről.
Egy közszereplőnek el kell tudnia 
számolni azzal a vagyongyarapodással, 
amely hivatali ideje alatt történt, ez így 
van rendjén tőlünk nyugatra számos 
országban. 

Ha sikerülne megteremteni ezt a 
bizalmat, a helyi és országos politikusok 
körül egyaránt, ugrásszerűen nőhetne 
a politika iránti bizalom, sőt kialakulna 
egy nagyobb verseny, emelve ezzel 
a politikusi gárda színvonalát, ha 
azt látnák az ország tanult fői, hogy 
megéri politizálásra adni a fejüket, mert 
megélhetésük ugyan úgy biztosított és 
átlátható lehet, mint egy cég élén. Ha 
ezt elérjük, akkor elmondhatjuk, hogy 
Magyarország nagy lépést tett egy jól 
működő demokrácia irányába, de addig 
még sok a tennivaló.

  GT (Fotó: CIVILHETES)

Demokratikus ABC
Elszámoltathatóság
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2012. február 6-án adtunk hírt az 
Olvasókör vízvezeték hálózatában 
keletkezett hibák kijavításának anyagi 
hátterét biztosító jótékonysági estünk 
bevételéről, s egyben tételes elszámolást 
ígértünk minden lehetséges írásos 
formában. Örömmel jelezzük, hogy a 
vízvezetékben fellépő - itt most nem 
részletezett adminisztratív okok miatt 
eddig el nem végzett  - hálózatkiépítést 
Major Ákos szentgyörgymezői vízvezeték 
szerelő 3 nap alatt elvégezte. Köszönet 
Ákos munkájáért! 
A tételes elszámolás: anyagköltség 94 
525.- Ft, a munkadíj áfás összege pedig 
76 200.- Ft. Ez utóbbi nem csupán a hiba 
kijavítását célzó munka díja, magába 
foglalja az összes szelep vízkőtől való 
megtisztítását, rossz állapotú csapok újra 
cserélését. 
Köszönet azoknak, akik e munka el- 
végzése anyagi hátterének biztosításá-
hoz hozzájárultak! Külön köszönet a jóté- 
konysági estet "kiötlő", azt kezdeménye- 
ző Sic Transit zenekar minden tagjának!  
A fennmaradó összeget a nagyterem 
padozatának javítására fordítjuk. 
A jótékonysági est és a javítási mun- 
kák pénzügyi lebonyolítását a Szent-
györgymező Kulturájáért Közhasznú 
Alapítvány végezte. Ez az alapítvány 
szívesen fogad 1 %-okat. 
Adószáma: 18611636-1-11.

Olvasóköri vízvezeték

A bazilika déli tornyában az ötvenes 
években légitámadások elleni óvóhely-
ként egy hatalmas vasbeton hengert 
alakítottak ki, ezt már elbontották. A 
felszabaduló teret eredeti formájában 
állítják vissza, ott ajándékbolt és pénztár 
kap helyet.
A Prímási Levéltár elköltözésével a bazilika 
második emeletén 300 négyzetméternyi 
hely vált szabaddá - tette hozzá Horváth 
György. A Dunára néző hatalmas, íves 
ablak előtt múzeumi kávézót rendeznek 
be és egy kisebb termet alakítanak ki 
előadások, kamara-kiállítások számára, 
emellett önálló termet kap a bazilika épí-
téstörténetét bemutató kiállítás.
A leendő kávézó és a kiállítóterem meg- 
közelítéséhez folytatni kell a lépcsőházat, 
mert azt Simor János püspök 1856-ban 
csak az első emeletig építtette meg Hild 
Józseffel. A mostani átalakítás az 1995-ös 
földrengés kárainak elhárítására is lehe- 
tőséget nyújt, akkor ugyanis megsérült a 
bazilika dunai főfala. Ennek “lehorgony-
zására” most több tonna vasbetont építet- 
tek be a második emeletre. A beruházások 
összes költsége meghaladja a 100 millió 
forintot - mondta el Horváth György, 
Magyarprszág legnagyobb templomának 
műszaki referense.

  MTI (Fotó: Kovács Attila)

Felújítják az 
esztergomi bazilika 
körkilátóját

Esztergom Város Önkormányzata az 
Esztergomi Munkaügyi Kirendeltséggel 
közösen egy olyan, 90 százalékban 
államilag támogatott közmunka 
programban vesz részt, amely erre az évre 
150 fő foglalkoztatását teszi lehetővé 
településünkön. 2 hónapos turnusokban, 
napi 6 órában dolgozhatnak azok, akik 
önként jelentkeztek a programban 
való részvételre. A közmunkások 
az önkormányzattal kötnek 
munkaszerződést, a munkavégzés 
szakmai hátterét és a felügyeletet pedig 
a Zöld Út Kft. végzi el. A második turnust 
ma indította el Tétényi Éva polgármester 
és köszönte meg a város nevében 
munkájukat. A program nagy segítséget 
nyújt azoknak is, akiknek gondot okoz 
annak a 30 napnyi foglalkoztatási 
jogviszonynak az igazolása, amely 
feltétele a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás megigénylésének. Ezzel 
Esztergomban a tavalyi ínséges év után 
megindulhat a város köztereinek és 
útjainak rendbetétele, melyet az itt lakók 
már régóta vártak.

  szeretgom

Virágzik a 
közmunkaprogram 
Esztergomban

Folytatódik az esztergomi vasútvonal 
fejlesztése, közölte az állami beruházó 
NIF Zrt. Az északi vasúti Duna-híd és 
Pilisvörösvár közötti vasúti szakasz 
korszerűsítése során 29 kilométeren 
újítják fel a vasúti pályát, valamint 
második vágány is épül Aquincum és 
Pilisvörösvár között.

A NIF tájékoztatása szerint a fejlesztés 
keretében 34 váltót cserélnek le, két 
közúti felüljárót és két közúti aluljárót, 
valamint egy gyalogos felüljárót építenek 
és hat helyszínen 778 P+R parkolóhelyet 
létesítenek.

A 25,4 milliárd forintos beruházást nyílt 
közbeszerzési eljáráson az Aranyhegy 
Konzorcium nyerte meg. A konzorciumot 
az A-Híd Építő Zrt. vezeti, tagjai a 
Vasútépítők Kft. és a H. F. Wiebe GmbH 
Co. KG.

A NIF korábbi tájékoztatása szerint a 
Pilisvörösvár-Esztergom vonalat 19 
milliárd forintos beruházással, 32,7 
kilométeren újítják fel. A teljes Északi 
Vasúti Duna-híd és Esztergom közötti 

vonalszakasz átépítésének tervezett 
befejezésekor, 2014 nyarára a menetidő 
Budapest-Nyugati pályaudvar és 
Esztergom között 1 óra 12 percre csökken.

Kezdődik az új esztergomi vágány építése

A beruházás miatt előreláthatólag 
június 16-tól 2013. március 31-
ig Pilisvörösvár és Esztergom 
között autóbusszal lehet utazni. 
A Pilisvörösvár-Piliscsaba közötti 
munkálatok várhatóan 2013. 
végére, míg a Piliscsaba-Esztergom 
közötti munkák 2013. közepére 
készülnek el. Az összes fejlesztés 
várhatóan 2014. nyarára készül el.
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Több mint ötszáz ember gyűlt össze 
Dorogon április 19-én, hogy élőlánccal 
tiltakozzanak a városi kórház és szak- 
rendelő államosítása ellen. A meg-
mozduláson elhangzott: a két intéz-
ményt több mint egymilliárd forintból 
újította fel az önkormányzat, s nem 
indokolja semmi, hogy ezt a vagyont 
a Fidesz-kormány „kicsavarja a helyiek 
kezéből.”

„Büszkék vagyunk a kórházunkra, mely-
nek alapjait még bányász elődeink rakták 
le, s mindent elkövetünk, hogy ez az 
intézmény a miénk is maradjon.” Ezekkel 
a szavakkal nyitotta meg a demonstrációt 
Pozsonyi Zsuzsa nyugdíjas óvónő, a meg- 
mozdulás főszervezője. Tittmann János, 
a város polgármestere úgy fűzte tovább 
ezt a gondolatot, hogy amikor tavaly de- 
cemberben Szent Borbála napján átad- 
ták a megújult szakrendelőt, ő azt jósolta, 
sokat fognak még erről a fejlesztésről 
beszélni – ám azt álmában sem gondolta 
volna, hogy ilyen szomorú alkalomból. 
Azt ugyanis, hogy a szakrendelő és a 
kórház állami tulajdonba kerül, a város is 
csak az internetről, egy kormányelőter- 
jesztésből tudta meg. „Nem ezt a mél- 
tatlan eljárást érdemeljük – jelentet- 
te ki Tittmann. – Semmi nem indokolja, 
hogy elvegyék tőlünk, ami a miénk. Mivel 
a kórháznak nincs adóssága, az is vilá- 
gosan látszik, hogy ez nem pénzü- 
gyi kérdés. Mi jó gazdái voltunk ennek 
az intézménynek, mégis kicsavarják a 
kezünkből, s közben azt a jogunkat is 
elveszik, hogy a kórház jövőjébe, sorsának 
alakításába beleszólhassunk.”

A megmozdulás végén a mintegy félezer 
tiltakozóból álló élőlánc körbejárta 
a kórház és a szakrendelő épületét. 
A menetet a járókelők több helyütt 
megtapsolták.

  WCS (Fotó: CIVILHETES)

Nem adják a dorogiak 
kórházukat!

Elkészült a Kuckó Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat új épülete 
Nyergesújfalun, amely a KDOP-
5.2.2/A-09-2009-0005 Közép-
Dunántúli Operatív Program 
(KDOP) keretén belül "Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastruktúrális 
fejlesztése valamint Közösségi 
intézmények/terek fejlesztése"  
benyújtott projekt finanszírozásában 
épült.

A projekt pontos címe: "A Kuckó 
Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat infrastruktúrális fejlesztése 
az intézményben folyó szakmai munka 
minőségének és szolgáltatáshoz való 
hozzáférés javítása érdekében"

Aki a Nyergesújfalun az eterniti 
városrész felé jár, és az Óvoda utca 
felé tekint, láthatja KUCKÓ felirattal az 
új épületet. A kétszintes épületben a 
gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő 
szolgálat és a támogató szolgálat is 
tágas, megfelelő helyet kapott arra, hogy 

a szolgáltatásainkat igénylő lakosok 
segítését mindent kielégítő körülmények 
között tudjuk biztosítani. A három 
szolgáltatás tágas irodahelységein 
túl, interjú szobák segítik a zavartalan 
körülmények biztosítását. A gyermekek 
és fiatalok szabadidős programjainak 
lebonyolításához, a kapcsolattartások 
biztosításához, az esetkonferenciák 
és megbeszélések kivitelezéséhez 
a legnagyobb alapterületű helység 
foglalkoztatóként és konferencia 
teremként is megfelelő. A kiszolgáló 
helységek, mint az irattár és a 
hidegélelmiszer raktár az iratanyagok 
és az adományok tárolását teszi 
lehetővé megfelelő helyen. Az 
adományok osztásához egy kb. 70 m2-
es helység optimális körülményeket 
biztosít.  Az épület teljes birtokba 
vételével, a közeljövőben tervezzük a 
családsegítő szolgáltatásainak bővítését 
adósságkezelési tanácsadással és heti 
rendszerességgel ingyenes ruhabörze 
szolgáltatás lehetőségével. Szeretnénk, 
ha több olyan szolgáltatás is elérhető 
lenne az épületben, amely hasonlóan 
a mi szolgáltatásainkhoz, közvetlenül 
tudják segíteni a nyergesújfalui 
lakosokat. Pl. a Komárom- Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Igazságügyi 
Szolgálatának Pártfogó Felügyelői és Jogi 
Segítségnyújtó Szolgálatai.  
A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.

  nyergesujfalu.hu

Kész a Kuckó

Lábatlanon felújításra kerül a 
református temetőben lévő ravatalozó 
tetőszerkezete.

Darányiné Csonka Valéria lelkész kö- 
szönetet mondott azoknak a magán-
személyeknek és vállalkozásoknak, akik 
a gazdasági válság idején is támogatni 
tudták a tetőszerkezet felújítását.

Pénzadományukkal a következő magán-
személyek, illetve cégek támogatták a 
felújítást: Gyüép Kft, Orsós Olga Gyöngyi, 
Dr. Lestyán Klára, Szántóné Kántor Gizella, 

Fehér Andrea, Fehér Imre, Andruskóné 
Szlovák Erzsébet, Csapláros János 
Tamásné, Szilágyi Judit, Kocsis István, 
Balogh Benjaminné, Csordás István, Gere 
Imre, Bíró Bálintné, özv. Kárász Gyuláné, 
Gerecsei Mihály, Gerecsei Mihályné, 
Gerecsei Zsolt, Csathó István, id. Kelemen 
Józsefné, Csapó Géza, Vass József, 
Schmidt Istvánné, Moczkó Rezsőné, Tóth 
Zsigmond, özv. Németh Gyuláné, Darányi 
Sándor.

Továbbá tisztelettel kéri mindazokat, 
akik támogatnák a további 
felújítási munkálatokat, azok az 
alábbi bankszámlaszámra küldjék 
adományaikat:

63200205-11044956 
Lábatlani Református Egyházközség, 
2541 Lábatlan, Dózsa György út 112.

Elkészült a tető
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Közösen állít ki a Suzuki Motor 
Corporation és kínai vegyes vállalata, 
a Changan Suzuki a 2012. április 23. és 
május 2. között megrendezett Pekingi 
Autószalonon.

A 82. Genfi Nemzetközi Autószalon után – 
a tíz forgalmazott típus, köztük a Changan 
Suzuki által gyártott gépkocsik mellett 
– a pekingi kiállításon is bemutatkozik a 
Suzuki két koncepcióautója, a G70* és a 
Swift Range Extender**.
2011-ben a Suzuki 300 ezer autót adott 
el és ezzel értékesítési rekordot állított fel 
Kínában. A további növekedés érdekében 
a Changan Suzuki a közeljövőben 500 
ezer járműre bővíti évi gyártókapacitását.
A 2012-es Pekingi Nemzetközi 
Autószalonon az alábbi modellek 
mutatkoznak be.

G70

A globális kiskocsik követező generációját 
képviselő G70-ben a jármű tömegének 
csökkentésével és az aerodinamikai 
tulajdonságok javításával az üzemanyag-
felhasználás korábban elképzelhetetlenül 
alacsony szintre csökken. Az autó 
mindössze 730 kilogrammot nyom, 
légellenállása kisebb, 800 köbcentis 
motorja pedig automatikus motorindító 
és -leállító rendszerrel van ellátva, 
amit a fékezési energiát visszatápláló, 
regeneratív fékrendszer egészít ki. A G70 

károsanyag-kibocsátása és üzemanyag-
fogyasztása így a hibrid meghajtású 
autókéval vetekszik.

Swift Range Extender

A mindennapi teendőkre – bevásárlásra, 
személyszállításra – tervezett Swift 
Range Extender teljesen feltöltött 
akkumulátorral 30 kilométert képes 
megtenni***. Ha az erőforrás merülni 
kezd, motorhajtású generátor tölti újra, 
így a vezetőnek hosszabb utakon sem 
kell aggódnia az akkumulátor miatt.

További kiállított modellek

Changan Suzuki: Alto, Swift, SX4, SX4 
Sedan
Changhe Suzuki: WagonR, Liana, Landy
Suzuki China: Kizashi, Jimny, Grand Vitara

* A modellt a 2011-es Tokiói Autószalonon 
REGINA néven állították ki.
** A modellt a 2011-es Tokiói 
Autószalonon Swift EV Hybrid néven 
állították ki.
*** A hatótávolságot meghatározott 
tesztelési körülmények között mérték 
a JC08 tesztciklusban. A tényleges 
hatótávolság az időjárási és útviszonyok, 
illetve a vezetési és karbantartási 
jellemzők függvényében ettől eltérhet.

  Suzuki Magyrország Zrt.

A Suzuki a 2012-es Pekingi Nemzetközi 
Autószalonon

Házilag összetákolt 
fegyverrel ment postát 
rabolni

Még a Posta hivatalt sem tudta 
elhagyni a nyergesi rabló, a járő- 
rök elfogták őt. A 25 éves hely-
béli fiatalember szombaton kora-
délután próbálta meg kirabolni a 
nyergesújfalui postát. Tette az ott 
dolgozók lélekjelenlétének és a gyors 
rendőri intézkedésnek köszönhetően 
meghiúsult. 
A férfi szombaton 13:30 órakor lépett 
be a nyergesújfalui Posta épületébe, 
majd „ide a pénzt” felszólítás 
kíséretében a ruhájába rejtett házilag 
összetákolt fegyverét az ügyintézőre 
irányította. A hölgy nem riadt meg 
a fegyveres rablótól, a pénztár 
időzítő zárjára hivatkozva türelmet 
kért az elkövetőtől időt hagyva 
ezzel kollégájának a pánik-gomb 
megnyomására és a rendőrségnek, 
akik a riasztást követően a helyszínre 
siettek. 
A férfi hiába sürgette a dolgozók, 
pénzt már nem látott csak rendőröket, 
akik a helyszínen elfogták a 25 éves 
nyergesi fiatalembert, aki elmondta, 
hogy munkahely és pénz híján 
az utcán lakik és épp céltalanul 
bolyongott a városban, mikor az 
egyik postahivatal előtt elhaladva 
felmerült benne a rablás ötlete.
A fegyver, amit magánál hordott és 
amelynek segítségével megpróbálta 
kirabolni a postahivatalt, 
Karácsonykor készítette önvédelmi 
célból, de valójában ijesztgetésen 
kívül semmire sem jó. 
A férfit a Komárom-
Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügyi Osztálya 
őrizetbe vette és fegyveres rablás 
kísérlete miatt kezdeményezte 
előzetes letartóztatását. 

  Léberer Gabriella r. hdgy. Sajtóreferens

Kisbéren
Péntek reggel érkezett a rendőrségre 
a bejelentés, miszerint egy kisbéri 
családi ház kertjébe valaki behatolt, 
és az ott található ólból 3 darab házi 
kacsát tulajdonított el. Az ügy 
mielőbbi felderítése érdekében kere-
sőkutyát irányítottak a helyszínre, aki 
azonnal szagot fogott, és egészen az 
elkövető házáig vezette a rendőröket. 
A nyomozók a házkutatás során a 3 
eltulajdonított kacsán kívül más bűn- 
cselekményekből származó tárgya-

kat is találtak. A bűncselekmény el- 
követésével megalapozottan gyanu- 
sítható kisbéri férfi még a délelőtt fo-
lyamán elfogásra került, kihallgatása 
során több hasonló bűncselekmény 
elkövetését is elismerte. Kiderült, hogy 
korábban három környékbeli pince-
házba is betört.

  Léberer Gabriella r. hdgy. Sajtóreferens
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Közzétette és Brüsszelbe is elküldte a 
kormány a konvergenciaprogramot 
és a hozzá készített új Széll Kálmán-
tervet. A dokumentum szerint jövőre, 
főleg az adóbevételek növelésével, 
600 milliárdos kiigazítást csinál a 
kormány. A telefonadó már idén jön, 
januártól biztosítási és csekkadót 
fizetünk, jövő júliustól jön a dugódíj és 
az e-útdíj.

Furcsa időzítés

A kormány lépésének időzítése első 
ránézésre meglepő: Orbán Viktor a ma 
délutáni előadása után kedd délelőtt 
találkozik Brüsszelben José Manuel 
Barrosóval. Az általános várakozás az volt, 
hogy a megbeszélés után, a brüsszeli 
vélemények figyelembe vételével készül 
el a terv, ám az NGM és a kormány 
megelőzte ezt. Ennek ugyan lehet az 
az üzenete, hogy a miniszterelnök kész 
csomagot vigyen magával az uniós 
tárgyalásra, de lehet olyan negatív 
brüsszeli olvasata is, hogy a magyar 
kormány a tervezéshez nem várta meg 
az uniós egyeztetést.
A közlemény szerint a Széll-tervvel 2011-
ben a kormány olyan átfogó strukturális 
reformprogramot indított el, amely révén 
az elmúlt egy évben „sikeres pénzügyi 

és költségvetési konszolidációt ért el. 
A költségvetésben a trendforduló már 
bekövetkezett, a kormány hosszú távon 
fenntarthatóvá tette az államháztartás 
egyensúlyát”.

Akár 665 milliárdba is fájhat

„2012-ben az első Széll Kálmán-
terv 550 milliárd forinttal tervezte 
javítani a költségvetés egyenlegét, 
ez 83,4 százalékban teljesült” – írta 
közleményében a minisztérium. Az 
új terv 2012-ben további 150 milliárd 
forinttal tervezi javítani a költségvetés 
egyenlegét.
A kormány 2013-ban mintegy 600 
milliárd forinttal (567-665 milliárd 
forinttal) javítja az államháztartás 
helyzetét. Ezzel Magyarország 2012-
ben a GDP 2 százalékot, 2013-ban a 
GDP 4 százalékát elérő strukturális 
egyensúlyjavító programot hajt végre, 
írja az NGM közleménye (ez azért furcsa, 
mert a brüsszeli elvárás ennél kisebb, 
tehát úgy tűnik, a kormány már most 
tartalékol a rosszabb időkre).

Adó, adó, adó
A dokumentum beszámol a tervezett új 
adókról is. Ahogy a Die Welt online kiadása 
megírta, tényleg 2 forint lesz percenként 

a távközlési adó, és ugyanennyi terheli 
majd az sms-t és mms-t küldőket is. 
A Brüsszelbe elküldött dokumentum 
szerint az adónemet már ez év közepén 
bevezetné. „Az adó általánosan minden 
megkezdett perc és elküldött sms/mms 
után 2 forint. Az adónem bevezetése 
2012-ben várakozásaink szerint 30 
milliárd forint, 2013-tól 52 milliárd 
forint többletbevételt eredményez éves 
szinten”.
A csekkadó a korábbi információknak 
megfelelően 0,1 százalékos, vagyis egy 
ezrelékes lesz. Az adó elkerülésének 
visszaszorítása érdekében az adó 
bevezetésével párhuzamosan 
„sor kerül az elektronikus fizetésre 
ösztönző adóelemek és intézkedések 
bevezetésére”. Az adó bevezetéséből 
130-228 milliárd forint bevételt várnak. A 
130 milliárd forintos bevétel eléréséhez 
az adó tranzakciónkénti értékét 30 000 
forintban maximálják.
Jövőre általános biztosítási adót is 
bevezet a kormány, ami alól csak 
az életbiztosításokat mentesíti (az 
öngondoskodás támogatásának 
jegyében). A vagyoni- és 
balesetbiztosítások esetében 10 
százalékos, a casco biztosítások 
esetében 15 százalékos kulcsot kívánunk 
meghatározni, míg a kötelező gépjármű 

600 milliárdos megszorítást ígér a 
kormány
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felelősségbiztosítás esetében – a baleseti 
adó beépítésével – 30 százalékos kulcs 
kerül bevezetésre. Az átalakításból – a 
különadó mértékének megfelezésével 
számoló alap forgatókönyvünkhöz képest 
– 15 milliárd forint többletbevételre 
számít a kormány.
Megszűnik az energetikai szektor 
különadója, ami tavaly 99 milliárdot 
hozott a költségvetésnek, de az 
energetikai szektor nem mentesül az 
extraadók alól. „A jelenlegi 8 százalékosnál 
magasabb, 16 százalékos kulccsal 
továbbra is fennmarad ugyanakkor az 
energiaellátók 2009-ben bevezetett 
jövedelemadója, ami a társasági 
adóétól csak kismértékben eltérő alapra 
került kivetésre” – írja az előterjesztés; 
ráadásul az adónemet „egyes további 
közműszolgáltatásokra” is kiterjesztik. 
Ezt az adót az energetikai különadóvel 
együtt kivezetni tervezték, sőt, eredetileg 
már 2011-ben megszüntették volna.

E-útdíj: irreális elvárások

A konvergenciaprogram szerint 
„közvetetten a költségvetési kiadásokat 
érinti az e-útdíjból tervezett bevételek 
emelt szintű indítása 2013 közepétől”. 
Ennek az NGM által elvárt költségvetési 
hatása már jövőre, félév alatt 75 milliárd 
forint lenne, miután a dokumentum 
szerint „a többletbevétel éves összege 

150 milliárd forintot kell, hogy elérjen”.
Ez azonban teljesen irreális elvárás 
a szakmai szereplők számításai és a 
korábbi, birtokunkba került kormányzati 
dokumentumok szerint. A fejlesztési 
minisztérium februárban készített 
kormányelőterjesztése szerint – amely 
még 2014 eleji bevezetéssel számolt – a 
rendszer kiépítése 50 milliárdba kerülhet, 
és az e-útdíj az első teljes évben csak 110 
milliárdot hozhat az államnak.
A konvergenciaprogram szerint jövő 
júliustól vezetnék be a fővárosban is 
a dugódíjat, valamint a dokumentum 
szerint „a kormány támogatja az 
elektronikus jegyrendszer EU-s 
forrásokból való kiépítését a jegy- és 
bérletbevételek emelkedése érdekében”.

Majd jövőre

A magyar gazdasági idei növekedése az 
új NGM-becslés szerint 0,1 százalék lesz, 
2013-ban 1,6 százalékra, majd 2014-ben 
és 2015-ben 2,5 százalékra várnak. A GDP-
arányos hiánycél 2012-ben továbbra is 
2,5 százalék, 2013-ban 2,2 százalék, 2014-
ben 1,9, majd 2015-ben 1,5 százalék, 
az államadósság GDP-hez viszonyított 
aránya folyamatosan csökkenve 73 
százalék alá kerül 2015-ig.
Az export a GDP százalékában a 2012-es 
4,7 százalékról 8,8-ra fog visszaemelkedni 
(2011-ben 8,4 százalék), ami azt sejteti, 

hogy a németeknek sokkal jobban fog 
menni a kormányzati várakozások szerint.
Az NGM szerint biztonságosan 
teljesíthető 2012-ben a 2,5 százalékos, 
2013-ban pedig a 2,2 százalékos GDP 
arányos államháztartási hiány, ennek 
eredményeképpen pedig tovább 
csökken az államadósság mértéke. Ez a 
program azt bizonyítja, hogy a kormány 
a kedvezőtlenebb reálgazdasági 
környezetben is képes megőrizni az 
államháztartás stabilitását és beindítani 
a növekedést.
A kormány korábbi vállalását teljesítve 
2013-ban kivezeti a válságadókat és a 
bankszövetséggel kötött megállapodás 
értelemében felére csökkenti a 
bankadót. A Széll Kálmán Terv 2.0-val a 
kormány véglegesíti az átállást egy olyan 
adórendszerre, amely a fogyasztási és 
forgalmi adó növelésével teremti meg 
a munkát terhelő adók csökkentésének 
forrását, írja a közlemény.
A Széll Kálmán Terv 2.0 magában foglalja a 
Magyarország 2012-es reformprogramját 
is; ez azokat az intézkedéseket mutatja 
be, amelyek az Európa 2020 stratégia 
céljainak teljesítésére irányulnak 
úgy mint foglalkoztatás, kutatás-
fejlesztés-innováció, klímapolitika 
és energiahatékonyság, oktatás és 
társadalmi felzárkóztatás

  index.hu / GT

A magyar kormánynak jottányit sem 
sikerült előrehaladnia abban, hogy 
rávegye az európai vezetést az országnak 
nyújtandó kedvezményes hitelről 
folytatandó tárgyalások megkezdésére - 
írja a Reuters az ügyhöz közel álló uniós 
tisztviselőkre hivatkozva. A hírügynökség 
tudomása szerint az Európai Bizottság 
Orbán Viktor miniszterelnök agresszív 
centralizáló stílusa miatt akasztotta 
meg decemberben az IMF-tárgyalások 
előkészítését.
A vita középpontjában a jegybank 
függetlenségének kérdése áll, de emellett 
számos más ügy is terítéken van azóta is, 
olyan vitakérdések, amelyek miatt Orbánt 
autoritárius rendszer bevezetésével 
vádolják, amit a magyar kormányfő 
tagad. A miniszterelnök és kormányának 
tagjai hónapok óta azt mondják, hogy 
minden tőlük telhetőt megtesznek a viták 
rendezése érdekében, de a gesztusok, 
amelyeket tesznek, nem felelnek meg az 
EU elvárásainak.

Szórakozik velünk
Elemzők mindennek alapján úgy 
gondolják, hogy Orbán időhúzásra 

játszik. A kormányfő tegnapi brüsszeli 
beszédében ismét az EU-t és az IMF-
et vádolta az egyeztetések holtpontra 
jutásáért. Elismételte, hogy Magyarország 
nem hitelt akar, hanem csak 
elővigyázatossági megállapodást, amely 
elég lenne a gazdaság stabilizálásához.
A Reuters értékelése szerint a magyar 
adósságok finanszírozhatók addig, amíg 
a külgazdasági nyomás enyhe, mert 
addig a befektetők hajlamosak viszonylag 
kockázatos papírokat, így magyar 
államkötvényeket is vásárolni. Mivel 
azonban a magyar adósság zöme külföldi 
kézben van, igen nagy a kockázata annak, 
hogy a befektetők elvesztik a bizalmukat 
az országban, elkezdik kiszórni 
forintjaikat, ami finanszírozási válságba 
sodorhatja az Magyarországot.

Ne szórakozzon velünk
Brüsszel a maga részéről semmi jelét 
nem mutatja annak, hogy hajlandó lenne 
további játékteret nyitni a magyarok 
előtt. Magyarországnak valószínűleg 
további lépéseket kell tennie, mielőtt a 
jegybank körül vita lezárulhat - mondja 
az ügyhöz közel álló brüsszeli tisztviselő. 

Rossz előjel, hogy az Európai Bizottság, az 
IMF, az Európai Központi Bank és az MNB 
közti múlt heti találkozó kicsi előrelépést 
hozott.
Ezért nehéz előre jelezni az Orbán-Barroso 
találkozó kimenetelét - mondja egy uniós 
diplomata. Nincs meg a bizalom a felek 
között a legfelsőbb politikai szinten, 
mindkét fél a másikat vádolja ésszerűtlen 
viselkedéssel - érvel.

Csak szórakozik velünk
Elemzők szerint Orbán színjátékot játszik, 
amelyben elrejti valódi szándékát. Ez 
utóbbi lehet az, hogy nem akarja alávetni 
magát egy IMF-program feltételeinek, 
vagy hogy egyszerűen úgy akarja 
megkapni a Valutaalap támogatását, hogy 
alig enged valamit saját feltételeiből.
Számos befektetési bank, köztük a Crédit 
Suisse úgy véli, hogy Magyarország 
még idén köt egy elővigyázatossági 
hitelt az IMF-fel, ám a befektetői 
bizakodást aláásta az előkészületek 
elhúzódásához vezető vita Brüsszellel. 
Orbán alkupozíciója meggyengülhet, ha 
a befektetők Budapest ellen fordulnak.

  napi.hu

Brüsszel nem veszi be Orbán színjátékát, kölcsönös a bizalmatlanság



A nemzetközi munkásmozgalom 
legnagyobb ünnepe május első napja. 
Az elmúlt évszázadok küzdelmeinek 
gyümölcsére és elesetteire e napon 
emlékezünk.

Az ipari forradalom révén létrejövő 
munkásosztály hosszú évtizedeken 
keresztül küzdött azért, hogy méltó 
munkafeltételeket teremtsen magának. 
A megfelelő munkakörülmények, a 8 
órás munkaidő, a gyerekmunka eltörlése 
hosszú-hosszú évtizedekbe és sok-sok 
emberáldozatba került. Valóban véget ért 
ez a harc? Ma már nincs túldolgoztatás, 
nem hallani gyermekfoglalkoztatásról, 
tényleg minden munkahelyen megfelelő 
körülmények között dolgoznak az 
emberek? Sajnos nem! Akkor mért 
nem szentelünk kellő figyelmet ennek 
az ünnepnek, amelyet szinte az egész 
világon megülnek.

A rendszerváltás előtt május 1-je 
értelemszerűen a legnagyobb ünnepek 
közé tartozott. Ha lehántjuk róla a 
különböző politikai kliséket miről is szólt: 
egy napon a munkások, dolgozók együtt 
pihennek családjukkal, munkatársaikkal. 
Divatosan akár csapatépítésről is 
beszélhetnénk. Mennyivel erősebb 
tud lenni az a kollektíva, amelyik nem 
csak a munkában, hanem azon kívül is 
összejár, jobban megismerve a másikat, a 
gyártósoron mellette ülőt, állót.

A rendszerváltást követően az ünnep 
elvesztette monumentalitását, sőt 
sokszor már „csak” pár ezren vonultak 
Budapesten is. Ez nem azt jelentette, 
hogy eltűntek volna a munkavállalók 
– igaz a kilencvenes évek elején több, 
mint egymillió ember került utcára 
– hanem „kommunista ünnepet” egy 
újonnan kapitalizálódó ország nem 
tart. Persze lehet mondani, hogy május 
1 kommunista ünnep, a legnagyobb 
felvonulások valóban 1948 és 1989 között 
voltak, azt ma már mindenki tudja, hogy 
az 1886 chicagoi halálos áldozatokkal 
járó tüntetés tiszteletére ünneplik szerte 
a világon. 

A rendszerváltás után meggyengült 
szakszervezetek, tulajdonképpen a mai 
napig nem találtak magukra. És az új 
Munka törvénykönyvétől nem is fognak, 
amely csökkenti mozgásterüket és 

alkupozícióikat. Pedig nagy szükség lenne 
még ma is hatékony érdekképviseletre, 
hiszen még jókora lemaradásban 
vagyunk a fejlett államoktól. Az ő 
felemelkedésük egyik kulcsa is ebben 
rejlett, ti. folyamatos egyeztetésekben 
a munkavállalók és munkaadók között. 
Mert bár utóbbinak természetszerűleg 
mindig előnye van, egy idő után nem tud 
önmagában meglenni a másik csoport 
nélkül. Napjaink Magyarországán pedig 
különösen ijesztő az a tény, hogy az 
aktív lakosság egyre inkább a külföldi 
munkavállalásban látja boldogulása 
útját. Ráadásul az a szakképzett réteg 
teszi ezt, akik nélkül itthon nem lesz 
semmilyen gazdasági növekedés. A 
mindenkori kormányzat felelőssége, 
hogy itthon tartsa és itthon állítsa 
munkába azt a tudást, amely ezekben az 
emberekben felhalmozódott. De ne csak 
használja, hanem becsülje is meg! Csak 
így lesz fenntartható hosszútávon.

Idén július 1-jével változik a munka 
törvénykönyve, rugalmasabbá téve 
a munkaerőpiacot. A bevezetendő 
változások csökkentik a munkások 
garanciáit a munkaadóval szemben, 
aki – pozíciójánál fogva – mindig is 
előnyösebb helyzetben van/lesz a 
munkavállalónál. A bevezetendő új 
változások növelik az egyéni alkuk 
súlyát, csökkentik az érdekképviseletek 
szerepét., arra hivatkozva, hogy változnak 
a munka körülményei, ma már nem 
lehet a 8 óra munka-8 óra pihenés-8 óra 
szórakozás keretében gondolkodni. Ha 
el is fogadjuk ezt a tételt, mégis álljunk 
meg egy pillanatra. A munka világát nem 
lehet egyszerűen egy termelékenységi 
számmal jellemezni. A munkás, dolgozó 
nem robot! Szüksége van megfelelő 
regenerációra, nevelnie kell gyermekeit, 
gondoskodnia kell szüleiről. Nem lehet 
csak azt a szempontot nézni, hogy milyen 
módon lehet minél rugalmasabban – 
szabálytalanul, már-már össze vissza 
beosztva – gazdálkodni a munkaidejével. 
El kell fogadni a munkaadónak, hogy a 
munkavállaló ember (persze a többség 
ezt elfogadja, de azért elég sok a kivétel). 
Hogyan érezheti magát megbecsültnek 
egy munkavállaló? Legfőképp ha 
az elvégzett munkáért rendes bért 
kap, olyat, amiből tisztességesen el 
tudja tartani a családját. Szintén napi 
tapasztalat a „dolgozó szegények” 

megjelenése és egyre inkább tömeggé 
válása. Ők azok, akik dolgoznak sokszor 
9-10 órát is, mégse tudják a hó végén 
kifizetni a számlákat. Nem, nem azért 
mert eljátékgépezik és elkocsmázzák, 
hanem mert nem lehet belőle kijönni, 
köszönhetően a meredeken emelkedő 
áraknak. És fogyasztás nélkül nem lesz 
gazdasági növekedés, mert a megtermelt 
árut és az előállított szolgáltatást nem 
fogják tudni az emberek megvenni. És ha 
nem veszik meg, nem képződik bevétel 
ezen cégeknél, akik nem tudnak több 
bért fizetni a dolgozónak és a kör bezárult. 
Ezért lehet bevezetni újabb és újabb 
fogyasztási típusú adókat – amivel egyet 
is lehet érteni, mert kiszámíthatóbb, 
kevésbé kikerülhető – de ez a jelen 
helyzetben nem jelent megoldást. 

A munka ünnepén talán most több 
megértésre, és párbeszédre van szükség 
munkavállaló és munkaadó között, 
mint eddig bármikor. Mert lehet, hogy 
az érdekek ellentétesek természetüktől 
fogva, viszont elfelejteni nem szabad: egy 
hajóban evezünk, itt Mi, majd’ tízmillióan. 
Ha nem fogunk össze, nem beszélünk 
őszintén egymással és csak az ellenséget 
látjuk a másik félben, akkor nem fog 
menni, nem jutunk előrébb. 

Mindenki jöjjön, menjen vonulni, ezen a 
napon a dolgozóké a világ!

  GT

Éljen május 1-je!

A hagyományokhoz híven idén is 
sor kerül a dorogi felvonulásra. 
A menet a Hősök teréről indul 
és bányászzenekar vezetése 
mellett vonul végig a Mária 
utcán és a Köztársaság úton, 
hogy megérkezzen az Otthon 
térre. A téren Galló Istvánné a 
Pedagógusok Szakszervezetének 
elnöke mond beszédet.

Május 1-jei 
felvonulás 
Dorogon
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Nem szeretek illúziókat rombolni, 
mert minden illúzió elvesztésével 
szegényebbé válik az ember. Most 
mégis kénytelen vagyok megcáfolni 
egy kedves hiedelmet: a tulipán nem 
ősi magyar virág.

Történet
Eredetileg Perzsiából származik; a neve - 
tuliban - turbánt jelent perzsa nyelven, és 
a fejdísz és a virág alaki hasonlatosságára 
utal. A latinos Tulipa néven először 
Conrad Gesner írta le 1560-ban. 
Nyelvemlékeinkben a tulipán szó először 
a XVII. század 40-es éveiben fordul elő.

Az viszont több mint valószínű, hogy az 
első tulipánok hozzánk előbb jutottak el 
Törökországból, mint Európa nyugatibb 
országaiba. Takáts Sándor írja Rajzok a 
török világból című művében (1917), 
hogy "A török mindig virág-és fakedvelő 
nép volt".
Szebb regék a rózsáról, bájosabb mesék 
a tulipánról sehol se támadtak mint 
török földön. De nem csak a mesék 
- a hagymák is vándoroltak. Buda és 
Konstantinápoly között élénk forgalom 
zajlott és a hírnökök, követek között 
szép számmal akadtak szenvedélyes 
kertészek is, akik tulipánhagymákkal 
a tarisznyájukban tértek meg hosszú 
útjukról. Batthyány Boldizsár ugyan 
hadvezérként örökítette meg a nevét, 
de a kertészkedés tudományában is 
jeleskedett, az ő kertjében a XVI. Század 
utolsó évtizedében már nem volt 
ismeretlen növény a tulipán.
A törökök a hazájukból származó 
sokféle növényt, virágot, gyümölcsöt 
meghonosították nálunk. Esztergom 
környékét török kertek borították, Kanizsa 
várdombjának oldalát gyümölcsöskertek 
uralták. Evlia Cselebi török utazó és író 
elragadtatással emlegeti a török kerteket, 
többek között az óbudai lőpormalmot, 
amelynek környékén tulipánkert volt.
A XVII. század Európája a tulipántól 
volt hangos, és főként Hollandiában 
dühöngött a "tulpománia". Termelték 
és adták vették a változatos 
tulipánhagymákat; családok 
meggazdagodtak és tönkrementek 
a tulipánon, vagyonokat áldoztak, és 
hihetetlen áldozatok hoztak a fekete 
tulipánok előállításáért. Olyan volt ez, 
akár csak az aranycsinálás láza, de ahogy 
aranyat sem sikerült előállítani, úgy nem 
tudtak fekete tulipánt sem nemesíteni. 
Végül, 1637-ben törvénnyel vetettek 
véget a tulipánhagymákkal folytatott 
üzérkedésnek. Ma már a hollandusok 
számára is nálunk termelik az edzettebb, 
ellenállóbb tulipánhagymákat.

Termesztése
A tulipán a legkedveltebb és a 
legelterjedtebb tavaszi virágunk; élénk 
színű, dekoratív kelyhei nem csak a 
kertek, de a közterületek dísze is.
A tavaszi virágzást az előző ősszel kell 
előkészíteni, mert a tulipánhagymákat 
szeptemberben, októberben kell 
elültetni. Mindenütt megterem, de 
legjobban a napos helyeken, homok - 
vagy laza talajokon érzi magát. A nyirkos, 
vízállásos magas talajvizű helyeken a 
hagymája gyorsan elromlik.
A helyét gondosan kell előkészíteni, a 
szerves trágyázást meghálálja, de ha 
erre nincs lehetőség, akkor a talajjavító 
komposzt, vagy a tőzeges fekáltrágya 
is megteszi. A sovány talajokban - 
felásásuk előtt - keverjünk még ezen 
kívül négyzetméterenként ötven gramm 
komplex vegyes műtrágyát is és ez után 
minél mélyebben lazítsuk fel a talajt.
Virágoztatásra a nyolc - tíz centiméter 
körméretű hagymák alkalmasak; a 
kisebbek a következő évben még nem 
virágoznak biztonságosan. A hagymákat 
egymástól 15-20cm távolságra ültessük, 
és lehetőleg ne egyesével, hanem kis 
csoportokban. A hagymák 8-10cm 
mélyen legyenek a földben, csúcsukkal 
felfelé. A betelepített területet ajánlatos 
lombbal, náddal, szalmával vagy tőzeggel 
betakarni a talaj átfagyása ellen, de az el 
nem bomló takaróréteget a tél végén el 
kell távolítani.
A virágok elnyílása után ne engedjük a 
magházakat kifejlődni, hanem a virágszár 
csúcsát törjük le. Így megkíméljük 
a hagymákat attól, hogy a magvak 
kifejlesztésére tápanyagot használjanak 
fel, tehát erősebb, nagyobb új hagyma 
fejlődik a földben. Elvirágzás után a 
tulipán levelei fokozatosan elhervadnak, 
elsárgulnak, megbarnulnak, vagyis a 
növény behúzódik. A kertben nyáron 
a tulipánok helyére (voltaképpen a 
behúzódott hagymák közé) egynyári 
virágokat ültetünk.
A tulipánhagymákat célszerű három 
évenként felszedni és új helyre 
telepíteni. A kiszedendő hagymák teljes 
behúzódását ne várjuk meg, mert akkor 
esetleg nem találjuk meg a hagymákat a 
földben, vagy összekeverjük a különböző 
fajtákat, színeket. Ezért amikor a levelek 
már "megtértek" (körülbelül júliusban) 
kezdjük meg a hagymák kiásását. Az 
időpontot akkor választottuk meg 
helyesen ha a földből kiszedett hagymák 
már nem fehérek, hanem felületüket 
sötétbarna, lehámló pikkelylevelek 
borítják. A kisebb-nagyobb hagymákat 
válogassuk külön, mert az anyahagymák 
mellett fiókhagymák is "születtek". 

Ezek nem alkalmasak közvetlenül 
virágoztatásra, hanem "iskolába" 
kerülnek.
A kiszedett hagymákat 10-15cm szárral 
kössük fajtánként kis csomókba, és 
árnyékos - semmi esetre sem napos -, 
szellős helyen szárítsuk meg őket. Később 
rakjuk át a hagymákat lapos ládába, 
vagy papírzacskóba és sérülésmentesen 
őrizzük őket a kiültetés idejéig.
A különválogatott apró hagymák 
is pihennek szeptemberig. Ekkor a 
veteményeskertben készítünk elő 
számukra helyet: a földet megterítjük 
érett komposzttal, és mélyen felássuk, 
majd a hagymákat az előre kihúzott 
5cm mélységű árokba úgy vetjük el, 
hogy közöttük 2-3cm távolság legyen. 
A következő évben kikelő hagymákat 
ne hagyjuk virágozni, a virágszárukat 
még bimbós állapotukban törjük le, 
hogy inkább a hagymájuk erősödjék. A 
levelek behúzódása után a hagymákat 
felszedjük, a nagyobbakat virágoztatásra 
használjuk fel, a kisebbeket pedig még 
egy évre ismétlő iskolára utasítjuk.
Sok gondot okoz a kertészkedőknek 
a tulipánvírus terjedése. Ez ellen 
leghatásosabban úgy tudunk védekezni, 
hogy az elnyílott virágokat idejében 
letördeljük és elégetjük. Egyéb eljárások 
nem igen vezetnek eredményre. A 
legbiztosabb megelőzés ha egészséges 
hagymát vásárolunk.
A kertekben nagyon sok féle tulipánt 
ültetnek, ezek között vannak nagyon 
korán virágzók (T. kaufmanniana), 
középkoraiak (T. tarda) és későn virágzó 
(T. fosteriana) típusok. Ezen utóbbiak 
között nevezetesek a Darwin-hibrid 
tulipánok, amelyek erős szárukkal, 
pompás virágokkal tűnnek ki társaik 
közül. Nagyon divatosak mostanában 
az elegáns virágalkatú liliomtulipánok 
és a rojtos szirmú, nagy virágú 
papagájtulipánok.

Felhasználása
Kiültethetjük a hagymát ágyásokba 
a kert egyik kiemelt részébe. Ilyenkor 
azonos színű fajtákat ültessünk, mert 
a vegyes színek nem olyan mutatósak. 
Sziklakertbe, évelők közé a vad, ún. 
botanikai fajok, vágásra a hosszú szárúak, 
nagy virágúak alkalmasak.
A tulipánhagyma hajtatható is. Ha 
szeptemberben cserepezzük be, és 
árnyékos védett helyen a szabadban 
tartjuk, majd januárban visszük be a 
szobába, ahol kezdetben 8-12 °C-on 
tartjuk, majd a hőmérsékletet 18-20 °C-ra 
emelve virágoztatjuk ki a növényt.

  Báint Gazda / Érdy Tamás

A tulipán török honosítás
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Április 24-ét Európa nagy részén a 
tavasz kezdeteként tartották számon. 
A rómaiak e napon ünnepelték a 
Paliliát, amikor a pásztorok kiseperték 
az istállókat. Az egyház a legenda 
szerinti sárkányölő Szent György 
névünnepét tette erre a napra.

A vértanú halált halt Georgianus, a római 
hadsereg magas rangú katonatisztjeként 
anyja hatására lett keresztény. 303 körül 
szenvedett mártíromságot Szíriában, és 
története hamar egybe kapcsolódhatott 
a helyi mítoszokkal.  Szent György fo-
kozatosan kialakuló legendájának vég- 
ső formáját nagyjából a hatodik szá-
zadra érte el, de ekkor még nem vált 
közismertté: Györgynek Rómában már 
az 5. századtól volt saját temploma, Itália 
többi részén viszont körülbelül csak egy 
évszázaddal későbbi tiszteletét lehet 
igazolni. Ünnepét Rómában 683 óta ülik 
április 23-án.

Ő volt Konstantinápoly védőszentje is. 
György tisztelete Európában a közép-
korban volt a legerősebb: a lovagok 
oltalmazója, a zarándokok és a német 
lovagrend védőszentje kiemelkedő 
helyen állt a szentkultuszok sorában. 

Sárkányölő Szent György története a 
12. század folyamán vált közismertté 
- a legenda szerint egy líbiai várost 
szabadított meg a sárkánytól, amely 
hosszú ideje zsarolta azt. A középkorban 
a sárkány lefejezése a gonosz felett 
aratott győzelem szimbóluma lett, s 
egyben a fény ősi szimbolikájával is 
összekapcsolódott. 

Szent György Anglia legkedveltebb 
szentjévé vált: György volt Oroszlánszívű 

Richárd személyes védőszentje is, 
és III. Henrik idejében az 1222. évi 
oxfordi nemzeti zsinaton az angol 
királyság oltalmazójává nyilvánították. 
A szigetországnak több mint 160 
templomát szentelték Györgynek, s 
ünnepét kötelezővé tették. III. Edwardtól 
ered az angol hadsereg csatakiáltása: 
"Szent Györggyel Angliáért!" Ő alapította 
a Szent György- vagy térdszalag-rendet 
(1348) is.

A szent lovag tisztelete V. Henrik 
idejében érte el a csúcspontját, amikor 
a canterburyi érsek rendelkezése szerint 
Szent György ünnepe ugyanazt a liturgiai 
rangot kapta, mint a karácsony. A 
reformáció ellenére az anglikán egyház 
is megőrizte György iránti szeretetét. E 
tényt szemlélve nem jelentéktelen dolog, 
hogy a 20. század elején XIV. Benedek 
pápa Szent Györgyöt újból Anglia 
védőszentjének nyilvánította.

Szent György-kultusz 
Magyarországon

A szent egyik első magyar vonatkozása, 
hogy a korona alsó, ún. bizánci részén az 
ő képe látható. Az sem jelentéktelen tény, 
hogy az első csanádi székesegyházat 
Gellért püspök Szent György tiszteletére 
szentelte. A veszprémi Szent György-
kápolna is a magyar György-kultuszt 
hirdette a középkorban. I. István 
bolgárok elleni hadjáratából is Szent 
György ereklyéivel tért haza, és a 
szent a középkorban virágzó nagy 
magyarországi népszerűségét tanúsítja, 
hogy számos nemzetségi monostor és 
templom választotta patrónusául.

A hazai Szent György-kultusz virág-
zására jellemző, hogy Károly Róbert 
megalapította (1318) a Szent György-
vitézek lovagrendjét (Societas Beati 
Georgii), amelynek az Egyház védelme, 
a lovagi erények: istenfélelem, foglyok 
kiváltása, szegények istápolása, a 
bajtársias érzület ápolása, továbbá a 
királyhűség és a haza védelme volt a 
kötelessége. A rendnek ötven tagja volt, 
"aki tartozott minden vigasságban, de 
különösen a harcjátékban a királyt követni. 
Jelvénye fehér mezőben piros kereszt, 
ruházata pedig térdig érő hosszú fekete, 
csuklyás köpeny. A tagok az Úr halálának 
és feltámadásának emléknapjain, azaz 
pénteken szomorkodni, vasárnap 
pedig örvendezni kötelesek" . A lovagi 
közösséget Zsigmond új szabályzattal, 
Sárkányrend néven fejlesztette tovább 
(1408).

A középkori főnemesség eleven Szent 
György-kultuszáról tanúskodik, hogy a 
Báthoriak is a Sárkányölőt választották 
családi patrónusuknak. A középkori 
címerükben látható sárkányalak a mondai 
hagyomány szerint a család ősének, a 
13. században élt Oposnak hőstettét, az 
Ecsedi-láp félelmetes sárkányának Szent 
György segítségével való legyőzését 
idézi.

A 16-17. században a szent kultusza 
Magyarországon a törökök elleni küz- 
delemmel kapcsolódott össze, míg a 
barokk kor elején az egyik legnépszerűbb 
védőszent volt az országban. "Ked-
veltségét a nevéből képzett régi csa-
ládneveink szép száma is tanúsítja: 
György, Győr, Györffy, Györe, Györgye, 
Györke, Györkő, Györkös, Gyura, Gyuró, 
Gyurka, Gyurkó, Gyuris, Gyéres, Gyíres, 
Gyűre." Szent György tisztelete a 18. 
század végére elhalványodott, a legen- 
dakörét azóta viszonylag töredé-
kesen ismerik, ám a néphitben és nép-
szokásokban betöltött szerepe még ma 
is jelentős.

Harc a boszorkányok ellen

A hiedelmek és népszokások a mai 
napig nem a szentre, hanem a római 
pásztorünnep rítusaira emlékeztetnek. 
Nálunk és a szomszéd népeknél 
egyformán e napon történt az állatok 
első kihajtása, amely leggyakrabban zöld 
ággal történt, ugyanis a néphit szerint 
ez az állatok gyarapodását szolgálja, és 
rontáselhárító magyarázatot is kapott.

Ezen a napon a legkülönbözőbb 
rontáselhárító módszerek alkalmazásával 
védték a házat és lakóit, de főleg az 
istállót. Ilyenek: az istálló körülszórása, 
körülfüstölése, zöld ágak tűzése az 

Szent György napja
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ajtóra, kapura; seprű, só, gatyamadzag 
az ajtóba; fokhagyma a marha szarvára 
stb. Szent György napjára elsősorban a 
boszorkányok és más rontók felfokozott 
tevékenysége jellemző, amely főként 
a tehénre, ill. a tejre irányul, ezért 
védekezésül kifüstölték vagy kiforrázták 
a tejesköcsögöket (gyógyfüvekkel vagy 
ezek főzetével). Sok helyen e napon 
állították az új köcsögfát is. Szent 
György napján érdemes földbe rejtett 
kincset keresni. Országos hiedelem 
szerint, ha György nap előtt fogott 
gyíkkal megkenegetik a torkukat, 
megmenekülhetnek a torokgyíktól. 
Ilyenkor vetették a kukoricát, a babot, az 
uborkát. 

A magyar néphagyományban Szent 
György napjához számos szokás 
kapcsolódik, hiszen az év ezen pontja 
a 18-19. századig országszerte a 
közigazgatási év kezdetének számított. A 
 Kárpát-medence szőlőtermő vidékein a 
hegyközségek is ezen a napon tartották 
a második törvénynapjukat. Sitkén (Vas 
megye) a hegybíró vezetésével ekkor 
körbejárták a hegyet, megvizsgálták 
a gyepűt, a bíró pedig a különféle 
közösségi ügyekben ítélkezett. A 
büntetés mértékétől függően a 
vétkesnek valamennyi pint bort kellett 
fizetnie, amit aztán a hegyközség tagjai 
együtt ittak meg. A közösség tulajdonát 
képező megyeköveknél a társasággal 
tartó fiatal gyerekeket lefogták, és 
mogyoróvesszővel jól elverték őket, 
hogy öregkorukban is emlékezzenek a 
helyre, ahol megcsapkodták őket. Szent 
György-nap számos településen fogadott 
ünnepnek számított.

A Zala megyei Esztereg-hegyre a 18. 
században e napon körmenettel vonultak 
ki a helybeliek, mert a szőlőket és a 
vetéseket ez alkalommal áldotta meg 
a pap. Szent György-nap Csörötneken 
(Zala megye) a falu hat fogadott 
ünnepének egyike volt. A szőlősgazdák 
azért fogadták, hogy a jég elkerülje a 
szőlőhegyet. Sármelléken (Zala megye) a 
hegyközség a jó termés érdekében ekkor 
misét mondatott. Sajátos helyi fejlődés 
eredményeként jött létre a Kőszegen 
máig gyakorolt, szőlőhöz és borhoz 
kapcsolódó szokás, a szőlőjövések 
ünnepe, amely feltehetően egy középkori 
jogszokásból alakulhatott ki.  Kőszegen e 
napon került sor a városi tisztségviselők 
újraválasztására. A tisztújítás a városbíró, 
a belső és külső tanács, valamint a 
hivatalnokok lemondásával kezdődött. 
Ekkor mondtak le a hegymesterek is, akik 
ilyenkor a szőlőhegyről frissen levágott 
hajtásokkal tértek vissza. Ezeket egy 
díszes borítójú könyvbe berajzolták.

Az ún. szőlőjövések könyvét 1740 
óta vezetik, és a szőlő fejlődésének 

három fontos periódusát tartalmazza: 
a Szent György-napi hajtások mellett 
a Lőrinc-napi fürtök rajzát, illetve a 
szüretről szóló feljegyzéseket. Szent 
Lőrinc napján eskették meg ugyanis a 
szőlőpásztorokat, akik ekkor a városi 
tanács elé érőfélben lévő fürtöket hoztak. 
A könyv bejegyzéseiből megtudható az 
is, hogy melyik évben volt tavaszi fagy, 
mikor pusztított jégverés vagy kedvező 

volt-e az időjárás a szőlő érésekor. 
Néhol a borárakra és az értékesítési 
lehetőségekre is találhatóak adatok. A 
szőlőkönyv 1900-tól már feltünteti, hogy 
a jövéseket "fekete" vagy "fehér" tőkéről 
vágták-e le, 1930-tól pedig a dűlőnevek 
is szerepelnek az ábrák mellett. A rajzok 
többsége ceruzával készült, de vannak 
tollrajzok is. A könyv 1868-tól kizárólag 
színes képeket, főleg vízfestményeket 
tartalmaz.

  GSE
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2012. április 21-27. Magyarország 
hivatalosan hatodik alkalommal vesz 
részt a WHO/EURO által kezdemé-
nyezett Védőoltási Hét munkájában.

Az Egészségügyi Világszervezet Európai 
Regionális Irodája 2012-ben hetedik 
alkalommal hirdette meg az Európai 
Védőoltási Hét eseménysorozatát, 
amely 2012. április 21-27. között kerül 
lebonyolításra.

Az Európai Védőoltási Hét legfőbb 
üzenete, hogy minden gyermeknek 
szükséges a védőoltás és joga van a 
védőoltással megelőzhető betegségek 
elleni védelemre. A kezdeményezés célja, 
hogy felhívja a figyelmet a védőoltások 
fontosságára annak érdekében, hogy az 
oltandó korosztályban emelkedjen az 
átoltottság.

2012. április 5-ig 52 ország jelezte 
részvételét az idei védőoltási hét 
eseménysorozatban.

Magyarország hivatalosan hatodik al- 
kalommal vesz részt a WHO/EURO 
által kezdeményezett Védőoltási Hét 
munkájában.

Hazánkban az életkorhoz kötött oltások 
teljesítése hosszú évekre visszatekintve 
kiváló, az oltandó korosztályokban az 
átoltottság meghaladja a 98%-ot. A 
magas átoltottságnak köszönhetően 

a megelőzhető fertőző betegségek 
járványügyi helyzete Magyarországon 
egészen kiváló.

Az Európa több országából jelentett 
kanyaró járványok ismételten 
ráirányították a figyelmet a kanyaró elleni 
védőoltások fontosságára. A hazánkkal 
is szomszédos Ukrajnában kanyaró, 
Romániában pedig kanyaró és rubeola 
járvány zajlik, amely fokozott éberséget 
követel meg nemcsak a határ menti, 
hanem az ország valamennyi területén 
az egészségügyi szolgáltatóktól és az 
egészségügyi hatóságoktól. 

Tekintettel a nyár elején Ukrajnában meg- 
rendezésre kerülő Labdarugó Európa 
Bajnokság közelségére és a várható 
utasforgalom megélénkülésére, kiemelt 
fontosságú felhívni a figyelmet az 
Ukrajnában zajló kanyaró járványra. 

A Dorogi, Esztergomi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézet egészség-
védelmi és egészségügyi szakmai prog-
ramjain széleskörű tájékoztatás tart, de 
a védőoltásokról lehet tájékoztatást kérni 
telefonon a 33/503-285-ös telefon-
számon, vagy személyesen a Dorog, 
Hantken Miksa u. 8. alatti irodában.

Sajtóanyagot összeállította: Éberhardtné 
Berecz Zsuzsanna egészségfejlesztő

Jóváhagyta: Dr Solti Hilda kistérségi tiszti 
főorvos

Európai Védőoltási Hét



Soha, sehol nem fordult még elő, hogy egy kormány rendeletben veszélyeztetné állampolgárai egészségét, életét. Most a fidesz ezt a 
határt is átlépte. Ezúttal a cukorbetegek kerültek a célpontba. A pénzük kell, az egészségük nem számít.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium ez év január 3-án ugyanis közzétett egy rendeletet, mely szerint a Magyarországon élő csaknem 
800 ezer cukorbeteg csak akkor juthat térítésmentesen az életminőségét szinten tartó, jó minőségű analóg inzulinokhoz, ha egy éven 
belül kétszer 7 alatti (HbA1C<7%) vércukorszint-értéket képes produkálni a háromhavi átlagot mérő vizsgálat idején. Amennyiben 
ez nem sikerül, akkor több tízezer forintért kell megvásárolniuk az addig használt készítményt, vagy vissza kell térniük a régi típusú 
humán inzulinokhoz. Ez utóbbi készítmény jóval kevésbé hatékony, sokkal gyakrabban vezet hypoglikémiához, ami kórosan alacsony, 
több esetben eszméletvesztéssel is járó vércukorértéket jelent. Használata pedig olyan kötöttséggel jár, amelyet egy több műszakban, 
gyártószalag mellett dolgozó ember számra lehetetlen betartani, így a régi szerhez való visszakényszerítés akár a munkahely 
elvesztésével is járhat. De a jogszabályban előírt érték betartása gyermekkorú betegek esetén is sokkal nehezebb, szinte lehetetlen.

A kegyetlen szabály mögötti szándék persze látszik: a fidesz itt is spórolni szeretne. Azzal akarnak pénzt megtakarítani, hogy kevesebb 
cukorbetegnek fizetik a gyógyszerét. S mindezt egészen aljas módon teszik, hisz nem azt mondják, hogy megvonják a támogatást 
a cukorbetegektől, nem… Ők csak hoztak egy nehezen betartható rendeletet, ami miatt a diabéteszesek maguk esnek majd ki a 
támogatási körből!

A cukorbetegek a megmondhatói, hogy a legfegyelmezettebb életmód mellett sem garantált az előírt eredmény. Rengeteg tényező 
befolyásolja ezt, elég csak a mindennapok stresszes körülményeire gondolni. Márpedig most stresszből lesz elég. A támogatás 
megvonásával történő fenyegetettség ugyanis már most súlyos lélektani terhet jelent az érintettek számára. Így is szigorú korlátok 
között kénytelenek élni a mindennapi életüket.

S ha mindez még nem lenne elég, a cukorbetegeket sújtja a gyógyászati segédeszközök esetleges megdrágítása is. Ilyen például a 
tesztcsík, ami a vércukorszintet méri. Több ezer forint többletköltség mellett vélhetően a betegek jóval kevesebbszer fognak mérni, 
pedig a minél többszöri mérés alapfeltétele a helyes kezelésnek.

A fidesz a cukorbetegség kezelésében csak a pénzt látja, az embereket már nem. Pedig itt életekről, családok sorsáról van szó! A 
fidesz által kilátásba helyezett büntetés hosszabb távú szövődményként vakságot, végtagvesztést, veseleállást jelenthet az érintettek 
számára! Hát milyen kegyetlenség kell ahhoz, hogy Schmidt Csaba polgármester a Parlamentben fideszes párttársaival a rokkantakat 
és a betegeket büntesse? Tényleg egyikük sem szégyelli magát? Akik ezt megszavazták, azok vajon a saját beteg családtagjaik kezébe 
is a kevésbé hatékony inzulint nyomnák?

Rá kellene már jönniük a fideszes uraknak és hölgyeknek, hogy ez az ország nem egy börtön, és a célok eléréséhez létezik más út is, 
mint a büntetés. A cukorbetegeknek is joguk van az emberhez méltó élethez! A társadalom, teljesíteni képes, értékes tagjairól van szó. 
Segíteni kellene őket, nem pedig rendeleti úton a szakadékba lökni.

LZ

Megtizedeli a fidesz a cukorbetegeket?
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Bizony, nem kell harcos kör-
nyezetvédőnek lennünk ahhoz, hogy 
fel tudjuk mérni tetteink környezetre, 
saját magunkra és szeretteinkre 
gyakorolt hatását. Sosem késő 
elgondolkodni azon mit tehetünk 
önmagunkért, családunkért. Fontos 
döntéseket kell meghoznunk nap mint 
nap, amik hatással vannak a saját és 
család egészségére.

Mosás

A mosógépek fogyasztásának jó 80%-
át a víz melegítése teszi ki. A normál 
szennyeződések 40 fokos programmal 
simán kijönnek a ruhákból, és így 
nemcsak kevesebb áramot használsz, 
de alacsonyabb hőfokon vízkőből is 
kevesebb rakódik le. Tudtad? Minél 
vízkövesebb egy gép, annál több áramot 
fogyaszt.

Öblítőszer

Nem érdemes szintetikus illattal kreált 
gyári öblítőt használni. Rengeteg 
allergiás reakciót válthat ki, ne várja 
meg, míg valamelyik családtagnál kiütés 
jelentkezik.
Ha teafaolajat is tesz a házi öblítőbe 
(2 csepp), akkor még a mosás utolsó 
fázisában is fertőtlenít. A teafaolaj 
fertőtlenít, betegség, fürdőzés, nyaralás 
után különösen ajánlott (baktérium és 
gombaölő).
Félig megpakolt mosógépet elindítani 
semmilyen szempontból nem gaz-

daságos. Szárítógépet lehetőleg 
ne használjon. Enyhén szólva nem 
energiabarát eszköz.
A mosógépe ugyanúgy törődést igé-
nyel, mint bármely más háztartási esz-
köz. Ha nem törődünk vele,bármikor fel-
mondhatja a szolgálatot, amikor kicsit 
sem számítunk rá, azaz a legváratlanabb 
pillanatokban.
•	 Tiszta folyóvízben ki kell öblíteni a 

szűrőt és ügyelni kell a szűrő pontos 
visszahelyezésére, hogy ne legyen 
szivárgás. Ezen kívül a szűrőből el 
kell távolítani a bennakadt érméket, 
gombokat, hajcsatokat. Mindent. Ha ezt 
elmulasztja, a vízpumpa károsodhat.

•	 A a mosógép ajtaját a mosás végeztével, 
legalább 2 órán keresztül ne csukja be, 
különben kellemetlen szagú lesz és 
penészesedés léphet fel.

Vízkő

Olcsó és hathatós segítség az ecetes 
öblítés, minden mosás alkalmával az 
öblítős rekeszbe 10%-os (alma)ecetet 
öntök vízzel kb. kétszeresére felhígítva, 
vagy másik lehetőség, hogy amikor a 
mosógép már az öblítési fázisban van, 
megállítjuk a programot, és 1-1,5 dl 
ecetet a mosódobra öntünk. A ruha 
megszáradva nem marad ecet szagú, 
sőt az ecet még kimondottan jót is tesz: 
az ecet fertőtlenít, a mosott ruha színeit 
élénkíti. Az ecetes vízbe lehet csepegtetni 
bioöblítőt vagy illóolajat, hogy kellemes 
illatúak legyenek ruháink.

Takarítás

Sosem késő elgondolkodni azon, hogy 
felhagyva a régi megszokott takarítási 
rituálékkal, természetes módon takarítsa 
ki otthonát.  Próbálja ki, hogy ecettel, 
mosószódával, szódabikarbónával, mosó- 
dióhéjjal takarít.
Rá fog jönni, hogy hatékonyságában nem 
marad el a „boltiaktól”, ráadásul sokkal 
olcsóbb és a bőrét is kíméli. Nem beszélve 
arról, hogy nem kell a felszálló vegyszer 
illatát beszippantani, ami veszélyes.

Mosószóda

A mosószóda magas pH-értékénél 
fogva elpusztítja a gombákat és a 
baktériumokat. Kíméletes módszer a 
vágódeszkák, fakanalak, lekváros- és 
befőttesüvegek tisztítására. 5 l forró 
vízhez adjon 2 evőkanál mosószódát, 
hagyja hatni, majd hideg vízzel öblítse 
le. Ráadásul egy végtelenül olcsó termék, 
mosáshoz is adagolhatja, fokozhatja vele 
a mosóhatást.

Szódabikarbóna

Alkalmas a fehér és világos színű ruháknál 
fehérítésre (por alakban, 3-5 evőkanállal 
a mosódobba szennyes ruha közé szórva) 
zsír-, kávé- és teafoltok eltávolítása 
ruhákról, szövetekről.
Ezen kívül:
•	 Makacs szennyezések tisztítása edé-

nyekről, csempékről, hűtőgépből, sütő-
ről stb.

•	 Fogak fehérítésére (ha borsmenta ola-
jat ad hozzá, az íze se olyan rossz)

•	 ezüst patinamentesítése,
•	 haj, fejbőr korpátlanítása. Ha hajmosás 

előtt egy maroknyi szódabikarbónát 
dörzsöl a száraz fejbőrbe, megsza-
badítja a korpától

•	 gyomorégés megszüntetésére;
•	 Tészták állagának lazítására,.
•	 Büdös cipők szagtalanítására. Este szór-

jon bele 1-2 evőkanálnyit a cipődbe, 
reggelre eltűnik a szag. Hatását emel-
heti néhány csepp illóolajjal.

Étkezés  

Fontos, hogy ha teheti, akkor váltson 
adalék- és színezékmentes termékekre, 
ezek sokkal egészségesebbek, mint a 
több mesterséges anyagot tartalmazó 
ételek és italok. 
A tönkölybúza például kiváló eleme 
lehet az étkezésednek, hiszen nem 
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"A földet nem apáinktól örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön"

Készítsen bio öblítőszert!

Hozzávalók:
•	 fél literes ásványvizes flakon
•	 bio almaecet (vagy sima ecet)
•	 víz
•	 illóolajok

Elkészítés:
•	 Öntsön kb. 0,5 dl BIO almaecetet 

a flakonba, majd töltse fel vízzel 
a flakon nyakáig. Csepegtessen 
bele kedvenc illóolajaiból.

•	 Csavarja rá a kupakot a flakonra 
és jól rázza fel.

•	 Fontos! Minden mosás előtt 
alaposan rázza fel az üveget!

Öntsön belőle a mosógép öblí- 
tőrekeszébe ugyanolyan mennyi-
ségben mint amennyit egyébként is 
szokott tenni. A ruha puha lesz és jól 
vasalható.
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csupán egészséges, de sokáig biztosítja a 
jóllakottság érzését.

Mivel fűszerezi ételeit?

Fűszerezésre egyik jó megoldás, a Hi-
malája só, mely adalékanyag mentes, 
nem finomított, nem fehérített. Ráadásul 
lúgosító fűszer.

Mit tartalmaz a normál 
konyhasó? Miért érdemes 
végleg kitiltani a konyhádból? 
  
A normál konyhasó finomított, fehérítik, 
hogy hófehér legyen. Ráadásul tartó-
sítószert és segédanyagokat is tartalmaz, 
például alumínium-hidroxidot. A keres- 
kedelemben kapható só az élő szer-
vezettől idegen, adalékokkal kevert vegy-
szer lesz, ezt viszi be a szervezetébe, ha 
ilyet használ! Szervezetünk nem képes a 
hozzáadott, mesterséges, igen mérgező 
jodid, jodát és fluorid vegyületek 
anyagcserébe való bocsátására.

Mivel édesítiételeit?
Miért nem jó a fehércukor?

Nagyon egészségtelen: savasít, hizlal és a 
szervezet számára értéktelen.
Használjon nyírfacukrot, mert az nem 
vált ki inzulinválaszt a szervezetből, 
40%-kal kevesebb kalóriát és 75%-kal 
kevesebb szénhidrátot tartalmaz mint a 
kristálycukor, étvágycsökkentő hatású.

Mivel erősíti immunrendszerét?

A szervezetnek sok vitaminra, nyom-
elemre és ásványi anyagra van szüksége 
az immunsejtek létrehozásához. Eze-
ket pedig leginkább zöldségekből, sa-
látákból, gyümölcsökből és teljes kiőrlésű 
lisztből készült termékekből tudja fel-
venni.  Ön fogyaszt legalább naponta 
ötször zöldséget vagy gyümölcsöt?  Ha 
nem sok friss zöldség, gyümölcs kerül az 
asztalra, akkor érdemes a természethez 
fordulni immunerősítésért.
Szóba jöhet spirulina vagy chlorella 
algatabletta, vagy búzafű. A természetes 
vitaminok jobban felszívódnak, sokkal 
hasznosabbak, mint a mesterséges 
készítmények. A spirulina felszívódási 
aránya 90% feletti, a legtöbb táp-
lálékkiegészítőé, multivitaminé csak 10-
20%.
Frissen reszeljen fokhagymát (propo-
liszos) mézbe.  Igazi antibiotikum-bomba!

Bőrápolás

Testünk egészét kívülről bőr borítja. 
Bőrünk a legnagyobb kiterjedésű ér-
zékszerv, mely fontos védő szerepet tölt 

be. A bőr tömött, de egyben rugalmas 
elemekből épül fel. Hogy milyen a bőre, 
az nagyrészt a géneken múlik, de az 
életmód, a táplálkozás, s természetesen 
a rákent kozmetikumok nagyban be-
folyásolhatják az állapotát.
Előfordul, hogy sokszor össze-vissza, 
teljesen felesleges kozmetikumokat is 
megvásárol? Esetleg meg sem nézi az 
összetételét, így aztán akaratán kívül, 
vegyi anyagokkal terheli a bőrét? 
Bőrünk a talp és tenyér kivételével 
mindenhol egyforma. Így egyforma 
ápolást is igényel, csupán a márkás, 
agyonreklámozott krémek gyártói azt 
próbálják elhitetni Önnel, hogy vegyen 
minden testrészére, külön-külön 1-1 
krémet. 
Könnyű megfigyelni, hogy a legprob-
lémásabb bőrfelületek mindig azok, 
melyekkel a legtöbbet foglalkozunk pl.: 
arc, kéz, dekoltázs.  
A kozmetikai ipar szerint a testápolók 
helyreállítják a bőr lipidrétegét. A 
kérdés már csak az, hogy hogyan állítják 
helyre? Hiszen nem tartalmaznak egy 
olyan összetevőt sem, amelyből a bőr 
lipidrétege áll. Viszont van bennük 
irdatlan mennyiségű olcsó, káros 
kőolajhulladék, amelyek eltömítik a pó-
rusokat, nem engedik levegőzni a bőrt, 
allergiát és gyulladásokat okoznak. Így ne 
csodálkozzon, ha a kőolajos krémek által 
bőrproblémái lesznek, és ne is várja egy 
másik bolti terméktől a gyógyulást.

Miért érdemes márka nélküli, 
nem gyári futószalagról 
kikerült, 100% -os növényi 
krémeket használni?

Mert a természet úgy alkotta meg 
őket, hogy összetételük hasonlít a 
bőr lipidrétegéhez, ezért is van, hogy 
remekül beindítják a bőr öngyógyító 
tevékenységét, mely által megszűnnek 
a bőrproblémái is. Továbbá nincs 
mellékhatás, hosszú távon is biztonsággal 
használhatja.
Minél több kozmetikumot használ, annál 
inkább megnő az allergia kialakulásának 
veszélye.
A legszebb bőrt akkor érheti el, ha 
bőrápolási szokásai közel állnak a 
természeteshez.
Az arckrémként illetőleg testápolásra 
használt termékek felszívódnak, azaz 
miután magára kente, pár óra múlva már 
kimutatható a vérében. 
Mivel a valódi 100%-os növényi olajok 
drágák, a kozmetikai ipar a nagyobb 
haszon, és a hosszabb eltarthatóság 
érdekében előszeretettel alkalmazza 
az olcsó kőolajat, egészen pontosan 
a kőolaj feldolgozás során keletkezett 
kőolajhulladékot: a pakurát. Bármily 
bizarrul is hangzik, ebből a gusztustalan, 

büdös, ragacsos és rendkívül mérgező 
veszélyes hulladékból készülnek durva 
vegyszeres finomítással a kozmetikai 
szintetikus zsír- és olajkomponensek, 
metil-, etil-, propil-, és butil parabének.
A kozmetikai ipar állítása szerint a 
tartósítószer és a többi vegyi anyag 
ugyanúgy garantáltan legalább 24 óráig 
kényezteti a bőrét, jobban felszívódik 
és hamarabb a véráramba kerül, mintha 
megenné.

Collagén

A bőr saját kollagénje biztosítja a bőr 
feszességét, elasztikusságát, mely idővel 
alábbhagy.
A mesterséges kollagen - vágóhidi hulla- 
dékokból (porc, inak, bőrök) nyert 
nagymolekulájú szerves anyag, ezért 
sem tud a bőr mélyebb rétegeibe bejutni, 
allergizálhat.

Hajápolás

Hajunk 98 %- a fehérje rostokból épül fel, 
hasonlóan, mint a gyapjú, angóra, kasmír. 
Képzelje el, hogy néz ki egy gyapjú 
pulóver mindennapos mosás, szárítás 
után!
Fejbőrünk a legfontosabb kiválasztó szer-
vünk. Éjszaka folyamán itt választódnak ki 
az anyagcsere végtermékek, ásványi sók, 
méreg anyagok. Ha fejbőrét lezárja, pl. 
samponban, balzsamban, hajsprayben, 
zselében található szilokonnal, akkor ezek 
a kiválasztandó anyagok összegyűlnek és 
hajhullást okozhatnak. Meggátolják a bőr 
oxigén és anyagcseréjét. 
Szilikon egy filmképző anyag, mely be-
hatol a bőr pórusaiba és azokat eltömíti. 
A megfilcesedett, nehezen kifésülhető, 
töredezett, fénytelen hajon is létrehoz 
egy filmréteget. A haj ugyan könnyen 
kifésülhetővé válik, de a szilikon nem 
mosható le róla és nem is bomlik le a 
természetben. A filmréteg egyre vas-
tagabbá válik a hajon. 
Az ép haj egy zárt tobozhoz hasonlítható, 
ahogy ezt pl. hajfestéssel, szőkítéssel, 
mindennapos tenzides, samponos mo-
sással, hajszárítással, törléssel filcesíted, 
a toboz lapocskái szétnyílnak és a haj 
nehezen fésülhetővé, fénytelenné, 
sprőddé válik.

  CIVILHETES

Arctisztítás természetesen

1 evőkanál natúr joghurtot keverjen 
össze 1 teáskanál citromlével és 
ezzel mossa le esténként az arcát, a 
pórusokat szépen kitisztítja.
A felvitel után néhány perccel 
vattával törölje le az arcáról, majd 
öblítse le hideg vízzel.



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 többnyire a párkapcsolati, azon 
belül is a kényesebb témák boncolgatására helyezi a 
hangsúlyt. Tabudöntögető stílusban, bár a jó ízlés határain 
belül maradva veszi górcső alá két ember kapcsolatát, 
előfordul, hogy tudományos kutatásokkal, elemzésekkel, 
megfigyelésekkel alátámasztva, de  főként saját törté-
netekkel vagy pletykákkal, véleménnyel fűszerezve. A 
könnyed, szórakoztató stílus garantált kikapcsolódást nyújt. 
Egy le-heletnyi derűs-mosolygós momentum a borongós 
hétköznapokban.  

Kolégámmal, Kürtös Istvánnal beszélgettünk már barnákról 
és szőkékről, illetve, hogy melyik hajszínt preferálják jobban 
a férfiak. Lelkesen kerestünk tudományos magyarázatokat 
a szóbeszédre, miszerint a szőke hajszín kisebb agy-
kapacitással jár, de persze nem találtunk. Lelkesen bon-
colgattuk 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 oldalán hetente 
jelentkezem 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

Zaftos lenyomatok az éterből

MiNdEnT bElE


