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CIVILHETES
Miénk Itt a Park
Annak ellenére, hogy megint esik és hűvös az idő, boldogság van, közeleg a nyár. 
Szerkesztőségünk kedvenc időszaka ez. Ebben az évben egy olyan programsorozattal 
készülünk, amely átível az egész nyáron.

Elindítjuk a nyarat 2012. június 15-tel, Nyári7végét tartunk 2012. július 13-tól, 
megünnepeljük Szent Istvánt 2012. augusztus 17-től és megemlékezünk hídunkról is, 
2012. szeptember 27-től.

Igyekszünk színvonalas programot összeállítani, olyat, amit gyerek és felnőtt egyaránt 
élvezni tud. 

2012. május 25-én indítjuk el a mienkittapark.civilhetes.hu weboldalt, ahol minden 
információt megtalálnak a fellépő művészekről és közreműködőkről. Természetesen a 
részletes program is elérhető lesz  az interneten.

Az egészség megőrzésére is nagy hangsúlyt fektetünk idén, lesz véradás és különböző 
szűrővizsgálatoknak is helyszínt biztosítunk. 

A hagyományőrzésről sem feledkezünk meg, hiszen érkeznek népi játékokkal és 
történelmi fegyverekkel foglalkozó csoportok is. 

Minden napot tematikusan építettünk fel, délig a gyerekeké és a neki szóló programoké 
a főszerep. Kora délutántól , kora estig a kúltúráé, színdaraboké, kórusoké és táncházaké 
a színpad. Az este beköszöntével pedig sokféle könnyűzenei műfaj képviselője tölti meg 
hanggal a parkot. 

CIVILHETES
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A brit időszakos műszaki vizsgán az 
összes Nagy-Britanniában futó autó 
közül a Suzuki Splasht buktatták 
meg a legkevesebbszer. A legjobban 
vizsgázó tíz modell közé a Jimny és a 
Grand Vitara is bejutott. A műszaki 
vizsgák eredményeit egy független 
fogyasztói oldal elemezte – az 
eredmény a Suzuki számára rendkívül 
hízelgő.

Az honestjohn.co.uk brit fogyasztói 
tesztoldal 24,5 millió időszakos műszaki 
vizsga alapján készült felmérése 
szerint azok közül az autók közül, 
amelyekből évente legalább ezer kel el 
a szigetországban, a Splasht buktatták 
meg a legritkábban a hároméves 
kocsik műszaki vizsgálatán: a modell 90 
százalékban első nekifutásra teljesítette 
a követelményeket. A Suzuki két további 
modellel is jelen van az első tízben: a 
Jimny és a Grand Vitara 89, illetve 88 
százalékos eredményt produkált.

Az honestjohn.co.uk a 2010. október 
1-je és 2011. szeptember 30-a közötti 
időszakot kutatta. A hároméves vizsgát 
sikerrel abszolválók aránya a Suzuki 
összes modellje esetében 85 százalékos 
vagy afeletti volt – újabb bizonyság arra, 
hogy a nagyfokú megbízhatóság és a 
mérsékelt üzemeltetési költség a teljes 
Suzuki modellkínálat sajátja. A csekély 
számú bukás oka jellemzően egy-egy 
kiégett körte volt.
A felmérés tárgyává tett 24,5 millió 

műszaki vizsgából 1,7 millió vonatkozott 
2008-ban üzembe helyezett járműre. A 

sikeres vizsgák arányát tekintve a gyártók 
között a Suzuki összesítésben a második 
helyet érte el.

A Splash a Suzuki miniegyterűje; 
egyliteres háromhengeres vagy 1,2 literes 
négyhengeres benzinmotorral kapható. 
Mindkét motor rendkívül takarékos: 
az egyliteres modell fogyasztása 60,1 
mérföld/gallon (4,7 liter / 100 km) 
109 gramm szén-dioxid-kibocsátással 
kilométerenként, a 94 lóerős 1,2 literes 

motorra ugyanezek az értékek 55,4 
mérföld/gallon (5,1 liter / 100 km), illetve 

119 gramm.

Jóllehet mindössze 3,7 méter hosszú, a 
Splashben öt felnőtt fér el kényelmesen. 
A hátsó ülések előredöntésével a 
csomagtér 573 literesre növelhető, 
ami nagyobb csomagok szállítására is 
alkalmassá teszi a kocsit.

A helyre állított királyi palota 
épületében 1967 óta működik az 
esztergomi Vármúzeum. A múzeum 
állandó kiállítása a Várhegy történetét 
mutatja be az őskortól a XVII. századig. 

Az esztergomi Várhegy királyi pa-
lotájának építését Géza fejedelem kezdte 
el a X. század utolsó harmadában, majd 
munkáját fia I. István folytatta, melynek 
eredményeképpen a XI. század első 
évtizedében a vár a király legfontosabb 
székhelyévé vált. Az egyházszervezet 
kialakításakor az érsek székhelye 
ugyancsak az esztergomi vár lett, 
István király Szent Adalbert tiszteletére 
székesegyházat is alapított. IV. Béla 
a királyi székhelyet Budára helyezte, 
ekkor Esztergom királyi székhelyből 
érseki központtá alakult. Az Árpád-
ház kihalása után bekövetkezett 
trónutódlási harcokban pedig a vár 
is sokat szenvedett. A nagy felújító 
munkákhoz és építkezésekhez Telegdi 
Csanád, Széchy Dénes érsekek, Vitéz 
János, továbbá Estei Hippolit, Bakócz 
Tamás és Szathmáry György érsekek neve 
fűződik. A mohácsi vész után az erődítési 

munkák váltak egyre fontosabbá, a török, 
majd kurucok vették be többször a várat. 
1761-ben Mária Terézia visszaadta a várat 
Barkóczy Ferenc érseknek. 1822-ben, 
a ma is álló bazilika építése kapcsán a 
vár jelentős részét elbontották. 1934-
38 között kezdődött meg a palota fel-
tárása és helyre állítása, a kápolna és a 
lakótorony jelenleg is látható részei ez 
időszakban kerültek restaurálásra. Az 
ásatás Lepold Antal kanonok és Gerevich 
Tibor professzor irányításával folyt, s a 
még napjainkban is példamutatónak 
számító helyreállítást a Műemlékek Or- 
szágos Bizottságának építésze, Lux Géza 
végezte. Újabb feltárásokra és helyre-
állításra az 1960-as években került sor. 
A helyre állított királyi palota épületében 
1967 óta működik az esztergomi Vár-
múzeum.
Az újabb helyreállítások 1996-ban kez-
dődtek, s a Millennium évében nyitotta 
meg kapuját a kibővített múzeum. 
2009-től a lakótorony tetején kialakított 
kilátó is látogatható. A múzeum állandó 
kiállítása a Várhegy történetét mutatja be 
az őskortól a XVII. századig. 
A Vármúzeum állandó és időszaki kiállí-

tásokkal várja látogatóit. 

Állandó kiállítások: 
Esztergom Évszázadai - az esztergomi 
várhegy és a vár története
Vas és arany - díszfegyverek a Magyar 
Nemzeti Múzeum gyűjteményéből
Dénártól a Forintig - Fejezetek a magyar 
pénzverés történetéből 
Kőtár - Lapidarium 

Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 
10-18 óráig 

Belépőjegyek
Felnőtt belépőjegy: 920 Ft 
6-26 éves korig: 460 Ft 
62-70 év között: 460 Ft 
(2 fő 18 éven aluli gyerekkel érkező két 
hozzátartozó kísérő belépőjegyének ára 
460 Ft)
Fotójegy: 1500 Ft 
Videójegy: 1500 Ft 
Cím: 2500 Esztergom Szent István tér 1. 
Tel.: (33) 415-986 
Fax: (33) 500-095 
E-mail: varmegom@invitel.hu 
Honlap: www.mnmvarmuzeuma.hu 

Vármúzeum 
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Felhívom a tisztelt földhasználók 
figyelmét, hogy az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI.  törvény 17. § (4) 
bekezdése értelmében a földhasználó 
köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.

A kötelezettségüket megszegő föld-
használókkal szemben a vonatkozó 
rendelet szerint növényvédelmi bírságot 
kell kiszabni, melynek összege 15.000,- 
Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig terjedhet.

A 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 1. 
§-a értelmében külterületen a megyei 
kormányhivatal növény- és talajvédelmi 
igazgatósága, belterületen a települési 
önkormányzat jegyzője rendeli el a 
közérdekű védekezést.

Kérem a tisztelt földhasználókat, hogy 
a fenti kötelezettségüknek tegyenek 
eleget, mert a parlagfű-mentesítés 
mindannyiunk közös érdeke.

Parlagfűvel fertőzött területekről lakos-
sági bejelentés tehető - a terület pontos 
megjelölésével  - a Polgármesteri Hivatal-
ban és az alábbi  telefonszámon: 33/514-
320/224-es mellék.

Dr. Szolnoki Imre
 jegyző

Felhívás parlagfű-
mentesítésre

Az Esztergomi Köztisztasági Kft. június 
9-én, szombaton, 8-14 óra között nyári 
elektronikai hulladékgyűjtést szervez 
Esztergomban. A gyűjtőpontokat a 
következő helyszíneken alakítjuk ki:

Esztergom-Kertváros, Hulladékkezelő telep (117-es út, az OMV-kút 
után)
Esztergom, Szentgyörgymező, Klapka tér
Esztergom, „Tökház”, Deák Ferenc utca
A gyűjtőakció során az esztergomi lakosok a gyűjtőpontokon ingyenesen adhatják le a 
háztartásokban keletkezett elektronikai hulladékaikat. Például: elektromos háztartási 
gépeket és szerszámokat, elektromos tűzhelyeket, számítógépeket, (használhatatlan, 
ám) ép állapotban lévő televíziókat és monitorokat, hűtőgépeket, MP3- és CD-lejátszókat, 
valamint ólomakkumulátorokat.

Kérjük a lakosságot, hogy a lomtalanítások alkalmával ne helyezzenek ki olyan 
hulladékot, amelyet az elektronikai gyűjtés alkalmával lehetőség nyílik leadni!

A környezet védelmével kapcsolatos felelősségteljes hozzáállásukat most azzal is 
igazolhatja, hogy az elektronikai hulladékok biztonságos ártalmatlanításáról a 
közszolgáltató által biztosított, ingyenes szolgáltatás keretében gondoskodnak. 
Információk: Eszköz Kft. ügyfélszolgálat, (+36-33) 313-084, (+36-33) 313-848 (1. mellék).
Tisztelettel:
Eszköz Kft. – Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Kft.

Nyári elektronikai hulladékgyűjtés 
Esztergomban

2012. május 21-én Izrael állam nagykövete, Ilan Mor látogatást tett Eszter-
gomban.
2012. május 21-én Izrael állam nagykövete, Ilan Mor látogatást tett Eszter-
gomban, ahol többek között a város független polgármesterével, Tétényi 
Évával is találkozott. A több mint egyórás zártkörű megbeszélésen szó 
esett a jövőbeni kapcsolatokról, valamint a 2012-es világörökségi év kapc-
sán a kiemelt kulturális és egyetemes értékek megőrzéséről. 

Nagyköveti látogatás Esztergomban



6. oldal 2012. MÁJUS 22.  /  II. ÉVFOLYAM  /  6. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: SEJT

CIVILHETES   2012. MÁJUS 22.

Lábatlan telepü-
lésen a helyi ön- 
kormányzati ren-
delet értelmében 
a kerti zöldhulla-
dék égetése május 
1-től szeptember 
30-ig TILOS!

A márciusban el-
rendelt, az egész 
ország területére 

kiterjedő tűzgyújtási tilalmat – melynek 
értelmében hazánk erdeiben és azok 200 
méteres körzetében tilos a tűzgyújtás – 
április hónapban Komárom – Esztergom 
Megyére vonatkozóan feloldották. 

Lábatlan településen a helyi környezet 
védelméről szóló 23/2004. (IX.22.) számú 
önkormányzati rendelet meghatározza a 
kerti zöldhulladék égetésének időpontját: 
tavasszal március és április hónapban, 
ősszel október és november hónapban. 
A hatóságilag elrendelt általános tűz-
gyújtási tilalom alól a rendelet nem ad 
felmentést. 

Polgármesteri Hivatal

Akárcsak tavaly, a lábatlani Arany János 
Iskolában mérhették össze tudásukat a 
versenyzők a Herman Ottó Országos 
Biológia Verseny megyei döntőjében.

Mint már évek óta, idén is meg-
rendezésre került a Herman Ottó Or- 
szágos Biológia Verseny megyei dön-
tője. Akárcsak tavaly, a lábatlani Arany 
János Iskolában mérhették össze tu-
dásukat a versenyzők.
Idén a szokottnál kevesebb iskola ne-
vezte be diákjait a versenyre. Ennek az 
az oka, hogy a versenyt az eddigieknél 
később, február végén hirdették meg. 
Összesen 12 iskolából, 11 hetedik 
osztályos és 10 nyolcadik osztályos 
indult a megmérettetésen. Iskolánkat 
két diák képviselte: Pajor Angelika a 
hetedik osztályos, Sárdi Kata pedig a 
nyolcadik osztályos mezőnyben indult. 
A versenyt persze mindig alapos és 
néha kimerítő felkészülés előzi meg. 
A résztvevőknek az előző évektől el- 
térően idén már nemcsak három, ha- 
nem négy kijelölt cikket kellett meg-
tanulniuk a TermészetBúvár című fo- 
lyóiratból. Ezen kívül tisztában kell 
lenniük hazánk természetes életkö- 
zösségeinek élőlényeivel és az életkö-
zösségek általános jellemzőivel is, va- 
lamint Magyarország tíz nemzeti park-

járól is a lehető legtöbb információval 
kell rendelkezniük.
A verseny napján a résztvevők nem 
mentek iskolába, hanem otthon pi-
hentek. Délután fél kettő után már az 
iskola aulájában gyülekezni kezdtek a 
versenyzők. Néhány vetélytárs már 
ismerősként mosolygott, vagy éppen 
nem mosolygott vissza, hiszen sokan 
vettek már részt korábban is hasonló 
tudáspróbán. A hazafelé tartó osztály-
társak pedig próbálták bíztatni és meg- 
nyugtatni versenyző társaikat. Körül- 
belül kettő órakor a Komárom-Eszter-
gom megyei TIT elnöke, Kovaliczky 
István megnyitásként köszöntötte a 
versenyzőket, felkészítőiket. Ezek után 
a termekben a felügyelő tanárok kiosz- 
tottak egy adatlapot tartalmazó borí-
tékot. De csak most jött a neheze. 
Mindenki megkapta a feledatlapot 

és elkezdhetett dolgozni. A feladatok 
megoldására 90 perc volt. Soknak 
hangzik, viszont igenis nagyon kevés. 
Miután lejárt az idő, mindenki lement a 
büfébe vagy élvezte a jó időt az udvaron. 
A felkészítő tanárok pedig elkezdtek ja- 
vítani. Alig telt el fél óra a lábatlani ver- 
senyzőket máris hívták, hogy írják meg 
a szétlövést. Ugyanis mivel a hetedik 
és a nyolcadik osztályosok is ugyan-
azokat a feladatokat írták, ezért csak 
egy versenyző juthat tovább az or- 
szágos versenyre. Holtverseny esetén 
jön a szétlövés. A szétlövés után is holt- 
verseny volt. A következő ’szétlövős’ 
feladatlap már döntött. Viszont nem-
csak a hazai pályán versenyzők értek 
el helyezést. A nyertesek a következők:

7. osztály:
1. helyezett: Pajor Angelika / Lábatlan
2. helyezett: Jung Károly / Esztergom
3. helyezett: Nagy Patrícia / Ászár
8. osztály:
1. helyezett: Sárdi Kata / Lábatlan
2. helyezett: Horváth Barbara / Tatabánya
3. helyezett: Schuller Kinga / Tatabánya
3. helyezett: Bene Réka / Tatabánya

Az országos versenyre Pajor Angelika 
jutott tovább. 

Sárdi Kata 8.a

„Elveszett a Keresz- 
tény Múzeumban 
őrzött Szent Györ- 
gyöt ábrázoló szár- 
nyas-oltár egyik 
szárnya!" - mottó-
val hirdette meg az 
Esztergom - Szent-
györgymezői Olva- 
sókör és a Keresz- 
tény Múzeum rajz-
pályázatát. 

A feladat 
értelmében 
a múzeum-
ban őrzött, 
az 1500-as 
években ké- 
szült, Szent 
György hő-
sies küzdelmét a sárkánnyal ábrázoló 
szárnyas-oltár külső szárnyát kell 
kiegészíteni. Sajnos mára a szárnyas-oltár 
másik külső szárnya elveszett, így csak 
félig láthatjuk Szent György vitéz tettét. 
A rajzpályázatot általános-iskolás és 
gimnazista csoportok számára hir-
dették meg. A legjobb terv alkotói, a 

Szentgyörgy-
mezői Olvasó-
körben méret- 
arányosan ké-
szíthették el 
festményüket. 
2012. április 28- 
án a Szent 
György napon, 

ünnepélyes felvonulás keretében szállí- 
tották át az elkészült műveket a 
Keresztény Múzeumba, és az eredeti 
oltártábla mellett állították ki. Tervek 
szerint az alkotások egész nyáron 
megtekinthetők lesznek. 
A megmérettetésen teljes dorogi 
siker született. Az általános iskolás kate- 
góriában az DOKI Eötvös Iskola alko- 
tókörének csapata győzött. Az alkotók: 
Dolinszki Réka, Lévai Fruzsina, Oláh Renáta 
és Nagy Karina.
Hatalmas sikert aratott a gimnáziumi 
kategóriában indult alkotók, Kis Luca, 
Kovács Eszter, Kreitner Péter és Molnár 
Máté műve is. Mindannyian a József Attila 
Művelődési Házban működő Dorogi 
Alkotókör tagjai.

Gratulálunk az alkotóknak!

Dorogi rajzosok sikere Esztergomban Tilos az égetés

Herman Ottó Országos Biológia Verseny
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Egy pénztárca eltulaj- 
donításával 170.000 fo- 
rintot tett zsebre egy 
középkorú nő Tatabá- 
nya egyik hipermar-
ketjében. A biztonsági 
kamera által rögzített 
kép alapján szeretné 

megtalálni a tolvajt a Tatabányai 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya. 
Május 3-án egy férfi vásárolt az 
üzletben, majd a Vevőszolgálati Pult- 
nál intézte tovább ügyeit. Figyel-
metlen volt, miután végzett, a pulton 
felejtette pénztárcáját a benne lévő 
nagy összegű készpénzzel. 
Egy 50 évkörüli nő kapott a kínálkozó 
lehetőségen, miután a Vevőszolgálati 
pulthoz lépve megpillantotta a gaz-
dátlan pénztárcát. Fogta és eltette, 
mielőtt a tulajdonosa észre nem vette 
és vissza nem ment keresni. 
A Tatabányai Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya a lakosság segítségét 
kéri a képen szereplő asszony sze-
mélyazonosságának megállapítása és 
megtalálása céljából. Szendiné Tóth 
Andrea r. ftzls. várja munkaidőben 
a 34/517-777-es telefonszám 25-14-
es mellékén, hivatali munkaidőn túl 
pedig a 107-es vagy 112-es segélyhívók 
valamelyikén azok jelentkezését, 
akik felismerik a képen látható sze-
mélyeket, illetve információval rendel-
keznek tartózkodási helyükről.

Maradandó, életveszélyes sérülések- 
kel szállítottak kórházba szombaton 
délután egy idős asszonyt Esztergom- 
ból. A baleset a Bajcsy-Zsilinszky út 
egyik kijelölt gyalogátkelőhelyén tör-
tént szombaton 17:35 órakor. Egy sze-
mélygépkocsi kívánt áthaladni a főú- 
ton a Madách tér irányából a Bástya 
áruház parkolója felé. A személy-
gépkocsi vezetője későn észlelte a neki 
balról feltehetően nagy sebességgel ér- 
kező, ismeretlen fekete-piros színű, 
egyedi felépítésű Cross motorral köz- 
lekedő személyt, ezért érintőlegesen 
összeütköztek. Az ütközést követően a 

motoros a gyalogátkelőhelyen szabá- 
lyosan átkelő néninek csapódott. 
A baleset során a motoros elesett, 
majd sikerült újraindítani járművét és 
segítségnyújtás nélkül elhajtott a hely- 
színről. Az Esztergomi Rendőrkapi- 
tányság Közlekedésrendészeti Osztá- 
lyának munkatársai nagy erőkkel keres- 
ni kezdték az elkövetőt, személy-
azonosságának megállapítása céljából 
az Internetet is segítségül hívtuk, így 
végül 24 órán belül sikerült elfogni a 
gázolót, egy 31 éves dorogi férfit. A 
nála tartott házkutatás során az általa 
használt motorkerékpárt is megtalálták. 

Segítségnyújtás nélkül hajtott tovább

Előzetes letartóztatásba helyezte 
a bíróság azt a 17 éves intézeti ne- 
veltet, aki pénteken előbb lakó-
társát bántalmazta, majd ököllel 
nevelőtanárát is megütötte. 
A lány az aznap vásárolt SIM kártya 
eltűnését kérte számon lakótársán. A 
szóbeli kérdőre vonás nem vezetett 
eredményre, így a 17 éves lány 
ököllel próbálta megtudni, hova tűnt 
mobiltelefonjának feltöltő kártyája. 
Látván a két lány tettlegességig fajuló 
vitáját, a nevelőtanár közbe lépett 
és szétválasztotta őket, eközben 
azonban ő is kapott egy erőteljesebb 
ütést a fejére, melynek hatására 
leesett és összetört a szemüvege. 

A 17 éves lány a bántalmazást 
követően elment az intézetből, a 
rendőrök fogták el, miután menekülni 
kezdett előlük. Előállították, majd 
őrizetbe vették. A lánynak már 
korábban is bántalmazta nevelőit, a 
fenti már a harmadik alkalom volt.

Megverte 
nevelőjét

Pénztárca-tolvaj

Több millió forintot zsákmányolt 
egy tolvajbanda Komárom egyik 
ékszerboltjából. A két férfi és egy 
nő szombaton 10:00 óra után nem 
sokkal léptek be az ékszerüzletbe, 
majd egyenesen a bolt hátsó részébe 
mentek, ott ahol az arany ékszereket 
tartják. Az eladóval több tálcányi árut 
szerettek volna kipakoltatni, de az 
árus csak egyből engedett válogatni. 
A két férfi kiválasztott egy-egy 
darab nyakláncot, mondván azokat 
megveszik. Ezt követően a nő is 
válogatni kezdett. A kirakatból ho-
zatott elő magának egy nyakláncból 
és karkötőből álló szettet. Azt szintén 
félretették megvételre egy arany 
fülbevalóval együtt. A csapat végül 
addig forgatta az ékszereket, mígnem 
az eladók figyelmét elterelve sikerült 
eltulajdonítani egy arany karkötőt, egy 
női sárga arany nyakláncot, egy vé- 
konyabb férfi sárga-fehér arany 
láncot, valamint egy férfi sárga-fehér 
arany láncot, melyek összértéke több 
millió forint.
Az elkövetőket rögzítette az ék-
szerbolt biztonsági kamerája. A 
Komáromi Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztály a lakosság segítségét 
kéri a képen szereplő személyek 
személyazonosságának megállapítása 
és elfogása céljából. 
Az idősebb férfi kb. 165 cm magas, kb. 
45-50 év körüli, átlagos kinézetű, kissé 
pocakos testalkatú, fekete rövid hajú, 

fekete egyenes rövid, lefelé fésült 
bajuszt viselt. Szemüvege nem volt. 
Fekete zakót viselt, alatta fehér ing 
volt nyakkendő nélkül. Az arcformája 
inkább kerek, átlagos, nem tokás. 
A fiatalabb férfi kb. 20 év körüli, fekete 
rövid göndör hajú volt. Kb. 170 cm 
körüli magas, vékonyabb testalkatú, 
karjai kissé izmosabbak voltak. 
Fehér pólót viselt, Tetoválása nem 
volt, szemüveget, ékszert, bajuszt 
nem viselt. Az arcformája hosszúkás, 
sovány volt.
A nő fiatal volt, kb. 20 év körüli, kb. 
158-160 cm magas. Haja vöröses színű 
és nagyon hosszú, melyet hátra kötve 
viselt.  Arcformája kislányos, kerek, 
enyhén duci, mint ahogy a testalkata 
is. Jobb oldalon felül, volt minimum 
2 db arany foga. Hosszú, derékban 
gumis, bővebb minta nélküli szoknyát 
viselt, felsőruházata egy kis blúz volt.
A rendelkezésre álló adatok alapján 
az elkövetők egy olasz hatósági 
jelzéssel ellátott sötét színű Mercedes 
E osztályos személygépkocsival ér-
keztek és távoztak és aznap Tatán is 
jártak egy ékszerüzletben, de onnan 
az eladó elzavarta őket. 
A Komáromi Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya kéri azok jelentkezését 
a 107-es vagy 112-es segélyhívók 
valamelyikén, akik felismerik a 
képen látható személyeket, illetve 
információval rendelkezik tartóz-
kodási helyükről.

Milliókat zsákmányoltak (Komárom)
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2012. június 2-án, szombaton, 
második alkalommal rendezik meg 
a "Te szedd" országos hulladék-
gyűjtési napot Magyarországon. 
Nyergesújfalun tavaly félszázan 
vettek részt az akcióban.

Idén is szeretnénk hasonló, szé- 
lesebb körű, városi hulladék-
gyűjtési rendezvényt szervezni 
Nyergesújfalun, amely egy tár- 
sadalmilag is igen hasznos ese-
mény lesz.Védőitalt, zsákokat és 
kesztyűt biztosítani tudunk.Vá-
rom az önkéntesek részvételét, 
akik szívesen tennének városunk 
környezetéért.

A jelentkezéseket e-mailen 2012.
május 25-ig várom a 
kemoka81@citromail.hu címen.

Köszönettel: László András Ernő 
szervező

2012. június 2-án, szombaton vedd 
fel a kesztyűt újra! Fogjunk össze a 
tiszta Magyarországért, és a TeSzedd! 
hulladékszedési nap keretében 
mutassuk példát: tegyünk együtt a 
gazdátlan, elhagyott hulladékkupacok 
eltüntetéséért.

Magyarországon első alkalommal 
2011. május 21-én szervezték meg a 
TeSzedd! önkéntes hulladékgyűjtési 
akciót, amelyben országszerte több 
mint 160 ezer magánszemély, 156 
vállalat, 403 civil szervezet, valamint 551 
közintézmény vett részt, 1500 helyszínen. 
A Vidékfejlesztési Minisztérium a 
Belügyminisztériummal, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztériummal és 
az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökséggel közösen idén is várja a 
vállalatok, önkormányzatok, iskolák, civil 
szervezetek, továbbá egyéni önkéntesek 
jelentkezését, hogy 2012. június 2-án 
együtt tisztítsuk meg köztereinket 
és környezetünket az őket elcsúfító 
hulladékhalmoktól.

Ismételjük meg a tavalyi sikert! Jelentkezz 
a Teszedd.hu weboldalon! Add meg 
az elérhetőségeidet és a települést, 

amelyiket szeretnéd tisztábbá tenni. 
Hívd meg barátaidat, ismerőseidet, 
munkatársaidat! A részletekről e-mailen 
és sms-ben is folyamatosan értesítünk. 
Figyeld a weboldalt, kövess minket a 
facebookon és a twitteren. Töltsd le 
okostelefonodra a TeSzedd! alkalmazást, 
hogy mindig naprakész információid 
legyenek az akció előkészületeiről és 
lebonyolításáról.

A Vidékfejlesztési Minisztérium idén is 
a tizenkét vízügyi igazgatóságot bízza 
meg az akció technikai lebonyolításával, 
emellett az ország több pontján 
koordinátorok segítenek a szervezésben. 
Ők gondoskodnak arról, hogy a 
rendelkezésre álló százezer gyűjtőzsák, 
valamint a szükséges munkavédelmi 
kesztyűk időben eljussanak minden 
regisztrált hulladékgyűjtő csoporthoz.

A TeSzedd! akcióban összeszedett sze-
metet a helyi hulladékgyűjtő vállalkozások 
szállítják el ártalmatlanításra.

A TeSzedd! 2012 országos hulladékgyűjtő 
akció fővédnöke Dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter, szakmai 
irányítója Dr. Illés Zoltán környezetügyért 
felelős államtitkár.

A táti Musik-Land Utazási Iroda szer-
vezésében május 26-án, szombaton  
érkezik hazánkba Lorenzo Spinelli 
egyesületi elnök vezetésével  a Svájc 
déli részén, az olasz nyelvterületen 
található Massagno város kórusa.
Az 1941-ben alapított Coro Val Genzana 
tagjai Fabio Valsangiacomo zenei 
igazgató vezénylésével május 27-én 
(vasárnap) 18 órai kezdettel az Esztergomi 
Művelődési Házban (Imaház u. 2/a) adnak 
hangversenyt, melyen Hunyadi Zoltán 
karnagy dirigálásával közreműködik a 
helyi Monteverdi Kórus.
A hangverseny színvonalas szórakozási 
lehetőséget ígér a kóruszenét kedvelők 
egyre nagyobb táborának. A Musik-Land 
Utazási Iroda valamennyi rendezvényére, 
így erre is, a belépés díjtalan.
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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 kör- 
nyezetünkben is érdemes áttekin-
teni azokat a fogalmakat, eszméket 
- de legfőképp: - intézményeket, 
amelyek szavatolják egy-egy or-
szág, közösség demokratikus műkö-
dését. Ábécé-rendben haladva a kö-
vetkező ilyen fogalom a garancia. 
Felhívom a figyelmet, hogy a cikkek 
továbbra is nyíltan demokrácia- és 
kapitalizmuspártiak lesznek!

Az élet számtalan területén ta-
lálkozhatunk a garancia fogalmával. Le-
egyszerűsítve úgy foglalhatnánk össze, 
hogy az adott szolgáltató, több 
információval, nagyobb hatalommal ren- 
delkező szereplő cselekedete, tevé-
kenysége során kötelezettséget vállal 
arra, hogy az általa elkészített áru, 
szolgáltatás, intézkedés nem megfelelő 
a megrendelőre nézvést, akkor az cseréli, 
javítja.

Vegyük például azt, hogy bemegyünk a 
boltba és vásárolunk egy TV készülékét. 
Mi ott vevők csak annyi információval 
rendelkezünk az adott készülékről, 
amennyi fel van tüntetve a használatai 
utasításban, vagy esetleg az eladó 
plusz információként rendelkezésünkre 
bocsájt. Azt tudjuk még ellenőrizni, 
hogy működik-e a készülék. Hogy 
van-e gyártási hibája, netán pár nap 
múlva működésképtelenné válik valami 
gyártási hiba miatt, azt nem. Erre szolgál 
a garancia, hogy vissza tudjuk vinni 
az adott terméket, tekintettel, hogy 
az a rendeltetésszerű működéstől vált 
használhatatlanná és nem mi tettük 
tönkre.

Demokráciákba, jogállamokban garan- 
ciák léteznek nem csak áru és szolgál-
tatásvásárláskor, hanem a hatalom túl- 
hatalmával szemben is. Összefoglaló-
an ezeket gyakran emlegetik fékek és 
egyensúlyok rendszerének, amelyek 
megpróbálják kordában tartani a ha-
talmon lévőket nem csak az adott ország, 
hanem ő érdekük miatt is. 

Miért is kell a hatalmat 
megóvni önmagától?
Hatalmon lenni, kormányozni nem 
egyszerű elfoglaltság. Vannak, akik 
ösztönösen érzik, hogy hol vannak 
a határaik, másoknak meg kell azt 

mondani egy külső kényszer által. Aztán 
ha valakinek minél több hatalma van, 
minél több ember fölött, az ösztönösen 
érzett határok akaratlanul is elmosódnak, 
már csak a hatalom természetrajzából 
következően. Ha nincs kontrol, a hatalom 
maga lá gyűri az alatta lévőket.

Vegyünk megint csak egy helyi példát. 
1999 és 2010 között fokozatosan épült 
ki az az ellensúly nélküli rendszer, 
amely végül a polgármester bukásához 
vezetett. Ha végignézzük ezt az idő-
szakot, látni lehet, hogyan változott 
meg a polgármester személye körüli 
csapat összetétele, hogyan változtak a 
képviselők saját pártáján belül, milyen 
módon szűntek meg a kritizáló hangok. Itt 
fontos megjegyezni, hogy a kritika sosem 
öncélú, nem csak azért akadékoskodik 
valaki, mert szeret ellentmondani, sokkal 
inkább megpróbálja felhívni a figyelmet 
az esetleges anomáliákra, teszi et azért, 
mert meg kívánja óvni az adott embert, 
csoportot, hogy visszavonhatatlan 
hibákat kövessen el.

Meglátásom szerint, ha lett(ek) volna 
valaki(k), az előző polgármester el-
kerülhette volna a bukást. De nem volt! a 

szakmaiságot lassan átírta a megfelelési 
kényszer, és vagy megfeleltek, vagy 
elmentek. Sikerült kikapcsolni a hivatal 
működéséből azokat a garanciális ele-
meket, amelyek azt hivatottak szol-gálni, 
hogy a politika maga alá gyűrje szervezet 
működését.

Hasonló veszély fenyegethet országosan 
is, tekintve, hogy minden pozícióban 
olyan ember ül, akit a jelenlegi hatalom 
nevezett ki. Itt már csak az ő személyes 
függésükön és belső ellensúlyaikon mú-
lik, hogy mikor lesz erősebb a megfelelni 
való kényszer és a szakmaiság iránti igény. 
És itt jön be a garanciák fontossága, vagy 
a régi kérdés, hogy ki őrzi az őrzőket? Ez 
a szituáció – remélem, azért nem jön be 
– de alapjaiban tudja aláásni az ország 
működését, ami azért már most is döcög, 
és nem mondom, hogy a fent vázolt 
szituáció nem játszik ebben közre.

A közvéleménynek, a médiának óriási 
szerepe van az anomáliák feltárásában, 
megvilágításában, a hatalomnak pedig 
jól felfogott érdeke, hogy korlátozza 
magát, ha meg akarja tartani hatalmát.

GT

Garancia
Demokratikus ABC
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Sok szó esik manapság nemzeti 
érdekeinkről, azok képviseletéről, sőt 
védelméről. Van, aki Európával szemben 
kívánja a magyar érdekeket megvédeni, 
és van, aki a kormánnyal szemben. Van, 
aki az IMF és Brüsszel gyarmatosító 
törekvései ellen agitál, míg mások, sőt 
időnként ugyanazok, az IMF-től várják a 
megoldást.

A gazdaság területén a valódi nemzeti 
érdek meghatározása nem nehéz – lehet 
bár közhelyes, mégis fontos, hogy ki -
mondjunk elemi közgazdasági igazságokat. 
A közgazdasági egyetemet be lehet zárni, 
de a közgazdaságtan törvényei attól még 
meghatározzák az életünket.

A nemzet érdeke egy erős Magyar ország, 
egy versenyképes, sikeres gazdaság, egy 
gyarapodó nemzet megteremtése.

Ehhez a közösség – a magyarok közös- 
ségének – szintjén fő célunk a nemzet- 
gazdaság stabil, hosszú távú, kiegyen-
súlyozott növekedése kell, hogy legyen. 
A polgárok, a családok, a háztartások 
szintjén a cél a tartós, lépésről lépésre 
haladó, érzékelhető gyarapodás, a jólét 
fenntartható növekedése. E növekedés 
döntő tényezői – még mindig a közgaz- 
dasági közhelyeknél maradva – a munka-
erő, ideértve a foglalkoztatást és a ter-
melékenységet, a tőke, ideértve a hitelt 
is, az intézményi és jogszabályi környezet 
minősége és kiszámíthatósága, valamint 
az egyensúly, hiszen sok fájdalmas ta-
pasztalat alapján megtanultuk, hogy nö-
vekedést csak egyensúlyra lehet építeni. 
Ha ezek a tényezők rendben vannak, 
akkor a bővülő javak újraelosztása – 
annak társadalomfilozófiája, módja, 
kedvezményezettjei – lehet politikai vita 
tárgya. De az nem, hogy fedezet nélkül 
nincs többé fogyasztás. Ezt a leckét 
beleverte minden európai fejébe a válság.

A jó kormányzás tehát a gazdaságban 
ezekre a tényezőkre koncentrál. S ha ez 
alapján azt vizsgáljuk, követjük-e saját 
nemzeti érdekünket, szomorú megálla-
pításra jutunk: kormányokon átívelő, hibás 
gazdasági döntések miatt Magyarország 
egyre nagyobb mértékben maradt el attól 
a lehetséges növekedési és egyensúlyi 
pályától, amelyet befuthatott volna. 
2010-től kezdve a páratlanul erős politikai 
mandátumhoz jutott kormány viszont 
számos ponton egyenesen szembefordult 
a gazdasági és társadalmi ésszerűséggel: a 
növekedés szinte valamennyi tényezőjében 
súlyos károkat okozott és okoz az ország 
hosszú távú érdekeinek. Elsősorban, azt 
hiszem, politikai, hatalmi érdekek miatt. 

Nevükben, de kárukra
Kezdjük a munkával. Az 56 százalék 
körül tartósan rögzült foglalkoztatás a 
rendszerváltás legnagyobb kudarca. Az 
akkor elveszített 1,2 millió munkahely, 
amiből 1 millió ma is hiányzik, vezetett 
oda, hogy ma alig több mint minden 
második aktív korú ember dolgozik 
Magyarországon – legalábbis legálisan. 
Magyarország kilátásai a foglalkoztatás 
terén ma rosszabbak, mint két esztendeje 
voltak. Az alacsony képzettséget igénylő 
munkahelyeket a kormány szerencsétlen 
intézkedései megdrágították, pedig Ma- 
gyarország munkaerő-tartalékai az ala-
csony képzettségűek körében vannak. Ma 
az összes adóelvonás mértéke magasabb, 
mint a kormányváltás előtt volt, az 
„adócsökkentés kormánya” ma több adót 
von el, mint amennyit az előző kormány. 
A jövedelemadó változtatása alapján ma 
4,5 millió ember él olyan háztartásban, 
amelynek csökkent a jövedelme. A mi-
nimálbér radikális felemelése miatt mint- 
egy 50 ezer munkahelyet veszít el Ma-
gyarország az alacsony képzettségűek 
szegmensében a következő két évben. 
Ezzel nem is az a probléma, hogy még a 
fülünkben visszhangzik az „egymillió új 
munkahely” nagyotmondása, hanem az, 
hogy ennek a lépésnek nincs nyertese. 
Ez egyaránt rossz a gazdaságnak és 
még rosszabb azoknak, akik elveszítik 
munkahelyüket. És amikor arról a 4,5 
millió emberről beszélek, aki olyan ház- 
tartásban él, ahol kevesebb lett a jö-
vedelem, jó, ha tudjuk: ők a középosztály. 
A magyar középosztály nagyobb része 
tehát csak ürügye, de nem nyertese az 

elmúlt két év kormányzásának. Nevükben 
kormányoznak, de a kárukra.

A magyar munkaerőpiacot – és a törékeny 
középosztályt – még egy csapás érte. A 
közoktatás és a felsőoktatás a szakképzés 
átalakításával a szegényebb fiatalokat 
öröklött helyzetükbe zárják be a kormányzati 
intézkedések, míg a tehetősebbek és a 
középosztálybeli családok gyermekeit saját 
hazájuk elhagyására ösztönzik. Száz éven 
belül Magyarország negyedszerre űzi el 
tár-sadalma leendő elitjét. Innen most nem 
tanulni akarnak elmenni a diákok, hanem 
élni.

A gazdasági növekedés másik tényezője 
a tőke. Az elmúlt 20 év kormányzásának 
kudarca, hogy a kis- és közepes vállal-
kozások (kkv) nem tudtak érdemben össze- 
kapcsolódni a beáramló külföldi tőkével. 
Erre most az a „válasz”: a külföldi tőke-
befektetőket elűzzük az országból. Ma-
gyarországon az elmúlt két évben az 
1997-es szint közelébe esett vissza a 
tőkebeáramlás mértéke. Ez jelenleg a leg- 
alacsonyabb a régióban. Egy olyan ország 
kezdett el háborúzni külföldi beruházók- 
kal, amelynek a gazdaságában az export a 
soha nem látott 93 százalék a GDP ará- 
nyában. Hiszen miközben a belső növe-
kedés, a fogyasztás és a beruházása csök-
ken, az egyetlen tényező, amely a magyar 
gazdaságot a víz felszínén tarja, az az 
export.

Nem vitás, hogy a válságot megelőző 
időszakban jó néhány bank Magyarorszá-
gon szakszerűtlenül és időnként etikátlanul 
viselkedett az ügyfeleivel szemben. 
Annak idején magam is a „vadkeleti vi- 

Helyzetkép Magyarországról
Bajnai Gordon
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szonyok” felszámolása érdekében szólí-
tottam fel az érintetteket a banki etikai 
kódex bevezetésére. Ám a bankok ellen 
meghirdetett népszerű háború újra recesz-
szióba tolta a magyar gazdaságot. Abban, 
hogy Magyarország most a közép-európai 
régió leggyászosabb növekedési adatát 
produkálta, valószínűleg döntő szerepe 
van a drámai hitelszűkülésnek is. És ez a 
hitelszűkülés nem a multinacionális válla-
latokat érinti elsősorban, hanem a hazai 
vállalkozásoktól veszi el a talpra állás 
esélyeit…

A növekedés harmadik tényezője a 
kiszámítható és minőségi intézmény-
rendszer, illetve jogszabályi környezet. 
A válság után ma széles körű egyetértés 
van abban, hogy a piaci versenynek 
szabályozásra van szüksége, mert e nélkül 
a szabadjára engedett piac tönkreteheti 
azt, ami jó lehet a kapitalizmusban. De 
érdemes végiggondolni: ha a demokráciát 
egyfajta politikai piaci versenynek tekint- 
jük, akkor ott is szükség van a szerep- 
lőktől független szabályozásra – fékekre 
és ellensúlyokra! Nincs abban némi ellent- 
mondás, hogy a kormány a piac szabá-
lyozására lassan semmilyen eszközt nem 
tart elképzelhetetlennek, míg a hatalom 
korlátozására már-már semmilyen eszközt 
nem tart elképzelhetőnek? A politikai ha- 
talom piacának szabályozott versenyét hív-
ják demokratikus jogállamnak, amelyet a 
fékek és ellensúlyok rendszere tart egyen- 
súlyban. A hatalmi korlátok nélkül a po- 
litikai verseny éppen olyan embertelenné 
és kontra pro duktívvá válik, mint a ver- 
seny nélküli monopolkapitalizmus. Ma- 
gyaror szá gon ma ez: a politikai mo-
nopolkapitalizmus kialakulása fenyeget. 
Ennek véget kell vetni és nem pusztán 
morális okokból, véget kell vetni jól felfogott 
érdekből is. Mert a demokrácia nem más, 
mint a rossz vezetés békés korrekciójának 
lehetősége. Ezt a lehetőséget meg kell 
őrizni Magyar ország számára. 

Közérdek helyett magánérdek
Nem állítom azt, hogy a mai kormány-
politika mögött nincsen racionalitás, csak 
azt, hogy az nem a teljes közösség 
fenntartható gyarapodását tekinti meg- 
határozó szempontnak. Hanem a hatal- 
mi pozíciók intézményi, személyi bebe-
tonozását. És ezen a ponton kell a ma-
gyar politikai közbeszéd egy másik refrén- 
szerűen ismétlődő kifejezését idéznem. A 
korrupciót, amely átszőtte életünket, és 
eddig is rendkívül sokat ártott Magyar-
országnak. Most úgy tűnik, hogy a válasz-
tások győztese olyan rendszert épít, ahol 
az állam törvényhozó, szabályozó, elle-
nőrző és szankcionáló szervezetei, a forrás-
elosztással, a közbeszerzéssel foglakozó 
egységek és az ellenőrzéssel megbízottak 
mind egy kézből vannak irányítva. A másik 
kéz pedig, amely ugyanabból a testből nő 
ki, magáncégek hálózatán keresztül teszi 

magánprofittá a közpénzek egyre nagyobb 
hányadát. A döntésekben a közérdek 
helyét egyre nagyobb részben veszi át a 
magánérdek.

A nemzeti érdek és a szűk politikai, hatalmi 
érdek szembekerüléséből következik az 
is, hogy az Európai Bizottsággal és IMF- 
fel régóta folyó vitában valójában nem 
a nemzeti érdekeinkért folyik a küzde-
lem. Hiszen nehéz lenne nemzeti érdek- 
nek nevezni mondjuk a bírák korai 
nyugdíjazásának ügyét. Ugyan mitől 
volna nemzeti érdek a jegybank függet-
lenségének csökkentése? Ezek hatalmi kér- 
dések csupán, mindegy milyen jelzőt 
aggat rá a kormányzati kommunikáció.
2008-ban a válság kitörésekor a kormány 
körülbelül 4 hét alatt megállapodott az 
IMF-fel. Most 8 hónap telt el azóta, hogy 
a korábban kigúnyolt „három betűből” 
várva várt partner lett, de nem hogy 
megállapodás nincs, még a tárgyalások 
sem kezdődtek el. Egyre többen teszik 
föl a kérdést: vajon csak tárgyalni akar 
Magyarország kormánya vagy megálla-
podni is?

Mert a megállapodás aligha lesz elkép-
zelhető a jelenlegi gazdaságpolitika ku- 
darcának beismerése és a zsákutcás 
kormányzás érdemi korrekciója nélkül. 
Vajon hajlandó-e idáig elmenni Magyar-
ország jelenlegi kormánya? És vajon 
érdeke-e? Mert Magyarországnak ez volna 
az érdeke. De vajon egybeesik-e Magyar-
ország érdeke és a kormány, a kormány 
mögött álló erők érdeke?

Szeretném világossá tenni: az IMF nem 
megoldás! Az IMF haladék. Második esély 
arra, hogy a korábbi hibákat legyen időnk 
kijavítani. A megoldás a mindenkori 
kormány kezében van. Azt hiszem, a 
megállapodás elhúzódása döntően abból 
fakad, hogy a kormány valójában nem 
a gazdaságpolitika korrekcióját keresi, 
hanem a jelenlegi gazdaságpolitika 
minimális kompromisszumokkal, taktikai 
engedményekkel való folytatását szeretné 
elérni – miközben tudja, hogy szüksége van 
az IMF védőhálójára.

Melyek azok az alapvető fordulatok a ma-
gyar gazdaságpolitikában, amelyre szükség 
van? Korrekcióra van szükség az intézményi 
és jogszabályi rendszerben. Helyre kell 
állítani a független intézmények erejét, 
becsületét, függetlenségét.

Helyre kell állítani Magyar ország hosz-
szú távú kormányozhatóságát és válság-
kezelő képességét. Például azoknak a 
törvényeknek a módosításával, amelyek 
az ország napi kormányzásához szükséges 
jogszabályokat – még az adótörvényeket 
is – kétharmadossá tették. Az intézményi 
kérdések rendezése még önmagában 
nem megoldás, a növekedés képességét 

kell helyreállítani Magyarországon. Mai 
előrejelzések szerint a magyar gazdaság 
lehetséges növekedése középtávon 2 szá- 
zalék körül van. Nem, nem az aktuális, 
hanem az amit, akkor lenne képes elérni, „ha 
minden jól alakul”. Ez azonban édeskevés. 
Magyarországnak legalább 2 százalékkal 
meg kellene haladnia az Európai Unió 
átlagos növekedési potenciálját, ahhoz 
hogy érzékelhető társadalmi, politikai 
stabilitást jelentő felzárkózásnak legyen 
részese. Vagyis legalább 3-4 százalék 
közötti növekedési potenciálra kellene a 
magyar gazdaságot visszajuttatni.

Az ehhez szükséges korrekciónak azzal kell 
kezdődnie, hogy rövid távon az alacsony 
képzettségű munkaerőt visszahozzuk, visz-
szaengedjük és „visszakésztessük” a munka 
világába. Közép távon pedig arra van szük- 
ség, hogy a magyar oktatási képzési-szak-
képzési rendszer a magas hozzáadott érté- 
ket előállítani képes munkaerőt, a verseny-
képes tudást szolgálja.

Sürgető a tőkevonzó, vagy legalább a 
tőkemegtartó képességünk helyreállítása: 
a külföldi és magyar vállalkozók bizalmának 
helyrebillentése. Mint ahogy új egyezségre 
lesz szükség az országban finanszírozó 
bankokkal is ahhoz, hogy a magyar kkv-k 
minél előbb hitelhez jussanak. Ehhez is 
gyökeres fordulat kell.

Ma sok a kétely abban, hogy Magyar ország 
meg akar-e egyezni: én azt gondolom, 
nincs más választásunk. A kételkedők 
gyanakvását táplálhatja az Európa-elle-
nesség is, amelyet időnként a kormány 
vezető politikusai is sugallnak. Nem azért 
utalnak rá sokszor és tudatosan, mert 
Magyarországon meghatározó mértékben 
létezik Európa-ellenesség, hanem azért, 
hogy legyen. Mert ha van kivel küzdeni, az 
elfeledteti az itthoni tévedéseket.

Egyezségre van szükségünk, mert a 
legfontosabb most, hogy a mentőcsónak 
közelébe úszhassunk. De ehhez például 
az is kell, hogy a vízből ne próbáljunk 
feltételeket diktálni a csónak evezősének. 
Aztán csónakba kell szállni, és kievickélni 
oda, ahol a legközelebbi kikötő van. De 
különbséget kell tudnunk tenni a „partot 
érés” és a „révbe érés” között. Különbséget 
haladék és gyarapodás, időnyerés és 
győzelem között. Az ámításnak és az 
önámításnak, ennek a – nem az elmúlt 2 
évben kezdődött – magyar feneségnek 
véget kell vetni. És nem elsősorban azért, 
mert tisztességtelen, hanem azért, mert 
tönkremegyünk bele mindannyian.

(A cikk a Magyar Köztársaság volt miniszter-
elnökének a Hungarian Business Leaders Forum 
rendezvényén elmondott beszédének szerkesztett, 
változata. A teljes előadás a www.civilhetes.hu 
oldalon olvasható.)
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A Gyermeknap a világ sok országában 
egyfajta ünnepnap. A Nemzetközi 
Gyermeknap megünneplése Török-
országból ered és főleg a volt kom-
munista országokban vált népszerűvé. 
Ehhez hasonló az ENSZ által létesített 
Egyetemes Gyermeknap a Universal 
Children's Day.

Magyarországon 1931 óta ünnepeljük, de 
akkor még Gyermek Hétnek hívtuk. 1950 
óta már csak egy napig tart az ünnep és 
május utolsó vasárnapján tartjuk.

A Nemzetközi Gyermeknapot a világ sok-
sok országában megünneplik, általában 
június 1-jén. A törökországi ünnepet 
1920. április 23-án tartották meg először, 
majd később a genfi Gyermekjóléti 
Konferencián 1925-ben.  Nem tudni, 
miért a június 1-jét választották.
 Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, 

hogy minden országban tartsák meg az 
Egyetemes Gyermeknapot. Az ünnep 
célja, hogy megemlékezzenek a világ 
gyermekeinek testvériségéről és egymás 
közti megértésről, valamint a gyermekek 
jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. 
Javasolták a kormányoknak, hogy 
mindenhol olyan napot jelöljenek ki erre 
a célra, amit megfelelőnek gondolnak.

Országszerte nagyon sok, programmal 
várják a gyerekeket e jeles napon, 
néhány ötlet azoknak, akik változatos, és 
színvonalas programokra vágynak:

Országos, Gyereknapi 
Programajánló

2012. május 25-28. Esztergom
•	 Pünkösdi kiállítás és kézműves vásár 

Pézsa Tibor Sportcsarnok és környéke

2012. május 26. 10:00-14:00
•	 Gyermeknap 

Csokonai Művelődési Központ

2012. május 20. /vasárnap/ 10:00- 13:00
•	 ICIRI-PICIRI Gyereknap - MOM 

Kulturális Központ, Budapest, Csörsz u. 
18. - Információ: +361319-9854

2012. május 21-28.   
•	 Budapest
•	 Életrevalók - Ingyenes mozihét 

gyereknappal a rászoruló 
gyermekeknek

2012. május 21-27. 
•	 Békéscsaba
•	  Százszorszép Gyermekfesztivál és 

Városi Gyermeknap

2012. május 25-28. /hétfő/  
•	 Budapest, Erzsébet tér
•	 Belvárosi Majális és Nassoló 

Gyereknapok
2012. május 26.  
•	 Városi gyermeknap - Gyula, Várkert

2012. május 26-28.
•	 Kaland-Vár játékkiállítás és vásár - 

Budapest, Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum, Vajdahunyadvár

2012. május 26-27.
•	 Gyermeknap a Zalakarosi Repülőtéren

2012. május 26.
•	 Gyermeknapi fürdőparty - Szarvasi 

Gyógyfürdő

2012. május 26-27.
•	 Ingyenes gyermeknapi programok, 

kiállítás, koncertek és filmvetítések 
a Corvin és a Puskin mozikban - 
Budapest

Gyereknap

Nagy Bandó András: Mesét kérek

Kérem, várom, követelem,
üljön le apukám velem!
Legózzunk, vagy lovat fessünk,
olvasgassunk, beszélgessünk.
 

Azt is kérem, követelem,
üljön le anyukám velem!
Kérdezgetném erről- arról,
napsütésről, hóvárról.
 

Meguntam az összes tévét,
játsszunk inkább mindenfélét!
Kockát, malmot, mint ők régen,
focizzunk az utcavégen!
 

Mesét kérek itt az ágyban,
ma este is arra vágytam.
Könyvből szép a mese este,
nem mobilon, esemesbe!
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2012. május 26. 
•	 Fergeteges gyereknapi mulatság az 

M3 Outlet Centerben - Polgár

2012. május 26-28.  
•	 PORT.hu Gyereknap - Challengeland 

Kalandpálya, Csillebérc, Budapest, 
Konkoly Thege Miklós út 21 - 
Információ: +36 20-599-8501

2012. május 27.
•	 Gyermeknap a Szent Gróth 

Termálfürdőben - Belépés 
gyermekeknek 200 Ft/fő, 
gyermek felnőtt kísérője 550Ft/
fő - Zalaszentgrót - Információ: 
+3683610694

2012. május 27.
•	 Városi Gyermeknap - 9-13 óra között 

mozimatiné kicsiknek, filmvetítés, 
kézműveskedés, 15 órától pünkösdi 
királyválasztás - Hódmezővásárhely

2012. május 27.
•	 Tarkabarka Gyermekfesztivál 2012 - 

Nagykőrös, Cifrakert

2012. május 27.
•	 Siklós, Tenkes Kapitánya Lovastanya - 

Információ: +36309468155
•	 Lovas Gyermeknap

2012. május 27.
•	 Gyermeknap - Városi Strandfürdő, 

Mezőtúr Fekete István u. 1.

2012. május 27.
•	 Gyereknapi programok - Campona 

Kalandpark Játszóház, Budapest
2012. május 27.
•	 Gyereknap (minden a gyerekeknek) - 

Budapest, Orczy Kalandpark

2012. május 27.
•	 Eötvös Loránd Általános Iskola
•	 Városi Gyermeknap Balatonfüred

2012. május 27.
•	 Bel-Városi Gyermeknap - 

Zalaegerszeg, Széchenyi-tér - 
Információ: +3692314120

2012. május 27.
•	 Városi Gyermeknap az Eötvös 

Loránd Általános Iskola udvarán 
a Nagycsaládosok "Szivárvány" 
Egyesülete szervezésében - 
Balatonfüred

2012. május 27.
•	 Sárkányos gyereknap - Nádudvar, Ady 

Endre Általános Művelődési Központ, 
Ady tér 10.

2012. május 27.
•	 Bükfürdő
•	 Gyermeknapi virgonckodás

2012. május 27. 
•	 Gyereknap – ügyességi játékok - 

Kerekerdő Kalandpark, Kerekegyháza, 
Arany János u. 35. - Információ: 
+36302330253

2012. május 27. 
•	 Nemzetközi Gyermeknap, vidám 

családi vetélkedők - Likócsi Közösségi 

Ház, Likócs, Esztergető u. 12.

2012. május 27.
•	 Gyermeknapi rendezvény - Reitteri 

szabadtéri gyermekpark, Budapest, 
Reitter Ferenc utca 131. - Információ: 
+36304661336

2012. május 27.
•	 Gyereknapi program az Orczy 

Kalandparkban - Ezen a napon minden 
gyerkőc és felnőtt „gyerek” ajándékot 
kap - Budapest, Orczy út 1., telefon: 
+3620-236-1214

2012. május 27.
•	 Fonyódi Gyermeknap - Sándortelepi 

strand

2012. május 27. - 11:00
•	 Városi Gyermeknap - Szervező: Babits 

Mihály Művelődési Ház és Művészetek 
Háza - Szekszárd, Prométheusz park - 
Információ: +3674529610

2012. május 28.
•	 Pünkösdhétfői gyereknap - 

Pannonhalmi Főapátság Arborétuma 
és Gyógynövénykertje - További 
információ: Tricollis Foglalási Központ 
Tel: 96/570-191, info@osb.hu

2012. június 2.
•	 Város- és Gyermeknap - Badacsony

2012. június 2. - 14:00
•	 Gyermeknap Zánka Faluház 

A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják.

Gyereknap alkalmából ingyenesen 
strandolhatnak május 27-én, 
vasárnap az esztergomi gyerekek a 
Szent István Strandfürdőben. 

A gyereknapi a 10 év alatti gyere-
kek kizárólag felügyelettel láto-
gathatnak el, aki pedig kortól füg-
getlenül nem tud úszni, az előbb 
sajátítsa el az úszás fortélyait. 
Erre idén is lehetőséget kínál a 
strandfürdő, amely meghirdeti 3 
turnusban hagyományos úszó-
tanfolyamát az érdeklődő 6-14 
éves gyerekek számára. Az első 
csoport június 18-án indul július 
6-áig, a második július 9-étől 
július 27-ig, míg a harmadik tur- 
nus július 30-án startol és au-
gusztus 17-éig tart. Heti ötször 
egy órában, reggel kilenctől majd 
tíztől és tizenegytől, délutánon pe- 
dig három órától László Zoltán és 
Csepregi Attila foglalkozik az úszni 
tanuló gyerekekkel. A 9000 forin-
tos tanfolyamokra a 312-249 illet-
ve a 403-957-es számon, vagy a 
fürdő pénztárában délelőtt 10 
órától délután ötig lehet jelentkezni.
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Sok minden tisztázatlan a fokhagyma 
körül: számos változatának igen 
különböző a környezeti igénye, kü- 
lönböző a természetes szaporo-
dásuk módja is; sokat tudunk és sok 
mindent nem tudunk az élettani 
hatásáról, és nincsenek tisztázva 
termesztésének körülményei se 
minden vonatkozásban.

Annyi azonban bizonyos, hogy a 
fokhagyma egyike a legfontosabb 
fűszernövényeknek, a magyaros ételek 
elengedhetetlen ízesítője. Nem magyar 
specialitás azonban, mert az egész 
világon termelik és fogyasztják - 
helyenként nagyobb mértékben és 
kiterjedtebben, mint nálunk.

Mire hat?
A korszerű orvostudomány elismeri, 
hogy a fokhagyma rendszeres fogyasz-
tása eredményesen csökkenti a magas 
vérnyomást, segít megelőzni az érel-
meszesedést, fokozza az emésztő-
rendszer, az epe és a máj működését, 
fertőtleníti a bélrendszert. Régi mondás, 
hogy a tartós egészség feltétele naponta 
egy vöröshagyma, két gerezd fokhagyma 
és három alma. Ezt a receptet sok ker-
tészkedő megfogadhatná, és alkalmaz- 
hatná saját terményei felhasználásával!

Ismeretes a fokhagyma baktériumölő ha-
tása. A Kochféle TBC-bacilusokat 1/1500 
hígítású fokhagymakivonat megöli. Tu- 
dományosan igazolt gyógyhatásai 
mellett széles körben használták (és 
egyes helyeken használják még ma 
is) varázsszerként: az ókori népek a 
nyakukban viseltek egy gerezd fok- 
hagymát amulettként, és azt tartották 
róla, hogy az megvédi őket a szem-
melverés és a betegségek ellen.

Mindent azonban még a tudósok se 
tudnak erről a titokzatos növényről. Azt 

például csak nemrég állapították meg, 
hogy nagyon kifejezett hatása van a 
környezetében élő növényekre, illetve 
a növényeken élősködő kártevőkre és 
kórokozókra. Most, amikor a növények 
vegyszerek nélküli termesztése előtérbe 
lépett, sokan és sok helyütt vizsgálják, 
hogy a fokhagyma milyen segítséget 
tud nyújtani a környezetükben élő többi 
haszonnövények megvédésében.

A növény Kirgízia sztyeppjeiről szár-
mazik, de már az ókorban eljutott az 
akkor virágkorukat élő, nagy hatalmú 
mediterrán országokba; az egyiptomiak, 
a görögök és a rómaiak rendszeresen 
fogyasztották, és persze termesztették is.
Nálunk viszonylag kis területen termelik - 
azt is főként a kiskertekben. Jelentősége 
mégis kitüntetett, mert szinte mindennap 
szüksége van a háziasszonyoknak egy-
egy gerezd fokhagymára. Kis termény 
- szokták mondani. Amikor azonban egy 
esztendőben, valamiféle okból nem volt 
a piacon fokhagyma, a hiánya joggal 
okozott kényelmetlen közérzetet a 
lakosság köreiben.

Felhasználása
A fokhagyma jellegzetes, igen hosszú ideig 
tartó, intenzív szagát egy kéntartalmú 
vegyület, az allil-szulfid okozza. Ezt sokan 
- magukon és másokon - túlságosan is 
áthatónak és kellemetlennek tartják, 
ami messzemenően egyéni megítélés 
dolga; ha nem is kellemes, de nem 
visszataszítóbb, mint a nem kevésbé 
intenzív pálinkaszag.

Ezen is lehet azonban segíteni: ha a 
fokhagymás-zsíros pirítós fogyasztása 
után szájat mosunk, majd megiszunk 
egy pohárka tejet, esetleg elropogtatunk 
egy szem pörkölt kávét, akkor a szaga 
nagymértékben mérséklődik.

Romváry Vilmos írja, nagyszerű Fűszerek 
könyve című művében: "Átható izét és 
szagát fokozza, ha helytelenül zsírban 
pirítjuk, mert ezáltal megkeseredik. 
A korszerű főzési előírások szerint a 
fokhagymát egész gerezdben kell az 
ételbe tenni, vagy közvetlenül tálalás előtt 
kell lekaparva ízesítőnek felhasználni. 
Ilyen módon sokkal frissebb, aromásabb 
ízt ad anélkül, hogy kellemetlen szagot 
árasztana. A főtt ételből, például 
húslevesből vagy kocsonyából az étel 
elkészülte után a fokhagymát dobjuk 
ki. Azok, akik egyáltalán nem bírják 
illatát, pótolhatják vöröshagymával vagy 
metélőhagymával."

A magyar háziasszonyok húsok spé-
kelésére, mártás, leves készítésére és 
sokféle főtt étel ízesítésére használják - 
nagy sikerrel.

Akinek nincs kertje vagy aki a kertjében 
nem termel fokhagymát, az nemcsak 
a piacon és az üzletekben árusított 
fokhagymával ízesítheti a házikosztot, 
hanem a konzervgyárakban készített 
fokhagymapasztával és -porral is. Nem-
rég forgalomba került a fokhagymás 
konyhasó is.

Bálint gazda/Érdy T.

A fokhagyma igénytelen és egészséges
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Mostanában sokat tűnődöm azon, vajon kit nevezünk az 
Igazinak, a nagy Ő-nek, és miben áll az Ő igazisága? Azt 
persze nem tudom megfejteni, hogy a férfiak esetében ez 
hogyan is működik. Viszont a hozzám hasonló fiatal nők, 
akik még tele vannak reménnyel, vágyakozással, álmokkal, 
azonban túljutottak nem egy csalódáson is, valószínűleg 
osztják az elképzelésemet.
Segítség! Magányos királylány keresi hercegét! A keresett ifjú 
paraméterei: kedves, figyelmes, udvarias, okos, szellemes, 
őszinte, becsületes, bátor, igényes, jól kijön a szüleiddel, 
mivel stílusa lehengerlő mindenki számára, mindenben 
egyetért veled, a barátnőidet pedig eszi miatta az irigység. 
Ne feledkezzünk meg a külsőről sem: jóképű, lehetőleg 
180 cm-nél magasabb, sportos testalkatú, erős (ami 
elengedhetetlen a találkozásokkor, mikor a magasba emel és 
legalább háromszor megpördít a levegőben), jól fésült, nem 
túl szőrös, de nem is túl csupasz, ízlés szerint kék vagy zöld 
szem/szőke haj, illetve barna szem/barna haj, makulátlan 
mosoly, göndör fürtjeibe pedig tépjen a szél, miközben feléd 
lovagol vörös rózsát tartva fogai között, majd felkér táncolni 
a naplementében (természetesen kifogástalanul tangózik). 
Az ágyban egyszerűen nincs párja, ha akarod vad és 
szenvedélyes, vagy finom és gyengéd. A szülei és a haverjai jó 
fejek, övé a fele királyság, és ami a legfontosabb, halálosan 
szerelmes beléd!
Szegény királylány valószínű, hogy vénlányként fogsz 
meghalni, ugyanis amennyiben ezek a tökéletes férfi 
ismérvei, úgy a tökéletes férfi nem létezik. Persze ugyanúgy az 
eszményi nő sem (a férfiak megnyugtatására). Azt ajánlom, 
próbálj megtalálni választottadban a fenti tulajdonságok 
közül hármat, mert azzal már jól jársz.
Felmerül a kérdés, hogy az Igazi csakis pozitív 
tulajdonságokkal rendelkező, kifogástalan mintapéldány 
lehet? Gondolkozzunk kicsit, mi lányok talán tökéletesek 
vagyunk? A legnagyobb probléma, hogy ha azok akarunk 
lenni, sajnos rossz fajba születtünk. Közhely következik: az 
ember hibázik.
Egy kapcsolat minősége talán abban áll, hogy hogyan 
viszonyul a két fél egymás hibáihoz. És persze ne hagyjuk 
ki a szerelem érzését sem, amely rendelkezik egy bizonyos 
igencsak idegesítő vonással, mégpedig, hogy nem engedi 
meglátni, illetve szépnek láttatja azt is, ami talán mégsem 
annyira az. Ezzel mindannyian tisztában vagyunk, csupán 
azért ejtettem szót róla, hogy érthető legyen a következő 
kijelentésem, tudniillik úgy gondolom, hogy az, aki csak 
szerelemből választ párt az idő múlásával nem feltétlenül 
fog jól járni. A szerelem elmúlik, a legjobb esetben is 
szeretetté alakul át. Viszont, ha oszlik a köd előbújnak 
azok a bizonyos nem kívánatos tulajdonságok is, melyek 
létezéséről addig nem is sejtettünk.. Ismerős? Biztos vagyok 
benne. Nem azt mondom, hogy zárjuk ki az érzelmeket és 
csakis tiszta fejjel, racionális szempontok alapján döntsünk. 
Csupán arra szeretnék rávilágítani, hogy ez sem árt. Attól, 
hogy szerelmesek vagyunk valakibe, még megpróbálhatjuk 
megítélni, hogy milyen ember.
Az életkoromból adódóan nem nevezhetem magam vén 
rókának kapcsolatok terén, de van már tapasztalatom, 
amire hagyatkozhatok. És történt már velem olyan, hogy egy 
fájdalmas szakítás után végiggondoltam, hogy mi vezethetett 
odáig, nem egyszer jutottam arra a megállapításra, hogy 
ezernyi jel utalt arra, hogy nem a nagy Ő az, a mocskot 
persze folyamatosan a szőnyeg alá söpörtem, aztán mikor a 
szerelem tovalibbent, kis híján belefulladtam a felgyülemlett 
szemétbe.
Egyszer azt hallottam, hogy minden emberben csupán egy fél 
lélek lakozik, és szüntelenül arra vágyunk, hogy megleljük a 

másik felét, amely valahol ott van a világban. Lehet naivság 
a részemről, de ebben még mindig hiszek. Talán csak azért 
mert olyan melengető maga a gondolat, hogy nem vagyunk 
egyedül, valahol van egy valaki, aki tökéletesen kiegészíti 
lényünk, és épp úgy vágyik ránk, ahogy mi őrá. Szóval én 
így képzelem el az Igazit. Ennél pontosabban nem tudom 
leírni, nem vagyok képes szavakba önteni, ezzel a történettel 
tudom csupán megfogalmazni. Létezése tehát pont annyira 
valóságos, mint a róla alkotott elképzelés.
Amennyiben esetleg igaz is lenne a feltételezés, mennyi 
az esélye, hogy pont belebotlunk a hercegbe? Hadd ne 
számolgassak! Na de ne keseredjünk el ennyire! Mi lányok 
köztudottan tündérmese-pártiak vagyunk, szóval csak 
pozitívan! Hinni kell benne, akad olyan szerencsés, aki 
megtalálja!
Kedves fáradhatatlanul kereső királylány! A legfőbb 
tanácsom számodra így hangzik: Ne alkudj meg! Keress, 
kutass az Igazi után, amíg bírod! És ha már nem, válaszd 
azt, akivel a legközelebb áll egymáshoz a lelketek, akire 
öreg királyként is épp úgy fogsz tekinteni, mint most ifjú 
hercegként! Kitartás, ugyanis meg kell csókolnod pár békát, 
hogy megleld a herceged!
A szívünk mélyén mindannyian királylányok vagyunk. 
Keresésre fel! Mindent bele! Aki pedig már megtalálta, vagy jó 
nyomon jár, esetleg belefáradt, adjon tanácsot sorstársainak 
a mindentbele.civilhetes@gmail.com címen.

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

!Lájkolják a MiNdEnT bElE facebook oldalát! 

Üdvözlettel, Zana Diána
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Úgy gondoltam szemezgetek kicsit a 
kortárs szépirodalom, azon belül is a 
regény műfajbeli írások palettáján. 
Választásom Dragomán György re-
gényére esett, amelyről eddig annyi 
tudomásom volt, hogy érdekes át-
menetet képez a regény és a novella 
műfaja között. El sem tudtam képzelni 
ez hogyan lehetséges, úgyhogy már 
emiatt is érdeklődve ütöttem fel a kö-
tetet. Észre sem vettem és már nem is a 
strukturális felépítésre koncentráltam, 
magával ragadott a történet, illetve 
az a mély érzelmiség, amellyel alig 
észrevehetően, mégis észlelhetően 
átitatta a szerző a lapokat.

A fehér király egy tizenegy éves fiú 
életének egy nehéz szakaszát mutatja 
be hűen tükrözve azt a lelki változást, 
mely során a kisfiú a kegyetlen diktatúra 
nyomása alatt kénytelen kilépni a 
gyermekkorból és idő előtt felnőtté érni.
Dragomán György annak a kiskamasznak 
a szemszögéből láttatja az olvasóval 
a felnőttek világát, akinek igazi neve 
nem derül ki a regény folyamán. Erős 
ellentét feszül a gyermeki naivság és a 
valóság kemény, kommunista-diktatúra 
jellege között. Vegyük példának a 
Vasököl gúnynevű tanár és Dzsátá 
esetét, a honvédelmi versenyt, ahol 
csak a hármas iskola nyerhet, hiszen 
oda járnak a pártaktivisták gyerekei. 
Dzsátá beleegyezik ugyan, hogy 
kevesebb pontot lő, mint amennyire 
a győzelemhez szükségük lenne, de a 
hosszas belső vívódás során végül mégis 
győzedelmeskedik igazságérzete, és 
nem hagyja magát, tökéletesen céloz. 
Azonban minden hiába, az eredményt 
ugyanis meghamisítják. Ebben a világban 
ugyanis elnyomás alá kerül mindenki, aki 

a rendszerrel szembeszáll, főleg ha egy 
tizenéves teszi ezt. 
Dzsátá apját szintén „államellenes 
tevékenység” miatt távolították el. A 
kisfiúi lélek azonban töretlenül hiszi, 
hogy édesapja a tengeren dolgozik egy 
kutatóállomáson – hiszen ezt mondták 
neki – még azután is, hogy megtudja az 
igazságot. Ez az egyik olyan motívum, 
mellyel Dragomán megteremti az 
egyensúlyt a regény hangulatában, ami 
miatt nem billen el a mérleg nyelve az 
erőszak, a kegyetlenség irányába.
A másik ilyen az egész mű velejét képző 
feszültség oldására hivatott momentum 
a szerelmi szál, mely a hetesség alatt 
jelenik meg. Az első szerelmet az író 
a legapróbb részletekig bemutat a 
nagylányszagtól elkezdve a lekváros 
kenyér odaadásáról szóló, a fiú fejében 
lezajló belső monológig.
A mű egészét átszövő erőszak – hiába 
a néhol könnyed, esetenként komikus 
hangvétel – rányomja a bélyegét az 
olvasó hangulatára. A diktatúra nem 
kíméli az édesanyát sem, aki egy afrikai 
volt nagykövettől kér segítséget férje 
előkerítése ügyében, de a férfi erőszakkal 
válaszol. A tanárok sem kímélik diákjaikat. 
Az edző, Gica bá úgy megrúgja a Szabi 
gyereket, hogy annak elered az orra 
vére, s minekután így is megtagadja a 
parancsot, mert fél a „radioaktív labdától”, 
az edző még jól hasba rúgja párszor. A 
csatornaépítő munkások úgy nyomják le 
a karamellát Dzsátá torkán, hogy majd’ 
megfullad. Mindezt azért, hogy munkára 
foghassák, mert ugye semmi nincs 
ingyen. A matematika-oktató kirúgja a 
lába alól a szemetest, amin büntetésből 
a kettő hatványait sorolva kell állnia. 
De megemlíthetjük a földrajz tanárt 
is, akinek szintén nem véletlenül lett 
Vasököl a gúnyneve.
A testi erőszak mellett hangsúlyosan 
jelenik meg a lelki terror. A külső nyomás 
mellett a családban is konfliktusos 
helyzet uralkodik, melynek központi 
alakja az atyai nagyapa, akit titkár-
elvtársnak kell szólítani, és aki nem áll 
szóba az édesanyával, mivel őt okolja 
fia elhurcolásáért. Az ilyen családi háttér 
óhatatlanul kicsorbítja a gyermeki 
lélek fejlődését. Ez észre is vehető 
Dzsátá esetében, amikor szemrebbenés 
nélkül lövi agyon a macskát nagyapja 
utasítására.
Az események gyors egymásutánisága, 
lüktető ritmusa egy pillanatra sem 
hagyja lankadni az olvasói figyelmet. 
Már szinte akcióregénybe illő jelenetek 
váltják egymást. Gondoljunk csak a 

búzamezőn vívott csatára vagy az anya-
fiú páros menekülésére a nagykövet 
rezidenciájából. A nagykövetnél 
tett látogatás a történet lényege 
szempontjából elhanyagolható ugyan, 
mégis itt válik világossá az olvasó számára 
a címválasztás. 
A mű felfokozott hangulatát még jobban 
erősítik a már-már lírai megfogalmazású 
szövegbe helyenként betűzdelt nyers 
szavak, káromkodások.
A regényben jelen lévő alapfeszültséget 
hivatottak oldani humoros elemek, 
a vicces történetek, melyeket, ha 
közelebbről megvizsgáljuk, kiderülhet 
számunkra, hogy céljuk talán nem is a 
nevettetés, hanem az irónia. A keserűség 
egyfajta humoros formába burkolása. 
Hiszen az egyes epizódok látszólag vicces 
burka alatt is ott rejtőzik a könyörtelenség. 
Gondoljunk csak a történet elején 
játszódó jelenetre, mikor a két fiú próbál 
kibújni a felelősség alól és mindenáron 
meg akarják betegíteni magukat, hogy 
másnap otthon maradhassanak, ugyanis 
a transzparensekre szánt osztálypénzt 
eljátszották. Próbálkoznak krétaevéssel, 
de attól csak a vizeletük lesz színes, isznak 
nagy mennyiségű jéghideg kútvizet, de 
az sem bizonyul hatásos módszernek. 
Végül a lábkitörés mellett döntenek, 
mégpedig olyan módon, hogy leugranak 
egy kiásott árokba, rá egyenesen a 
lefektetett betongyűrűkre. Aztán persze 
egyikük, a Szabi pórul jár, neki sikerül 
eltörni a bokáját. Dzsátá azonban az 
utolsó pillanatban meggondolja magát, 
nem ugrik, később kiderül számára, 
hogy Szabi sem akart leesni, hanem csak 
átugrani a gödröt. Alapjában véve tehát 
mindkettőjük a másik kárára igyekezett 
cselekedni. 

Az a történet is komikusan indul, mikor 
a Nagy Prodán ellopja a Miki bácsi 
tangóharmonikáját, ugyanis az elején 
ezt még nem tudjuk. Még főhősünk is 
majdnem elneveti magát, mikor látja, 
hogy a nagyobb fiú mennyire esetlen a 
nagy kezeivel. Később azonban átfordul 
a hangulat, mikor kiderül, hogy a 
harmonika lopott, s megjelenik a gazdája. 
Dragomán nagyszerűen ingázik a mű 
két fő hangulati egységét alkotó elem, 
a feszültség és a könnyed humorosság 
között. A részletek aprólékos taglalása 
pedig igazán átélhetővé varázsolja, s 
mégsem teszi unalmassá ezt a szívszorító 
történtet. 

Zana Diána

A fehér király mindent üt
Recenzió Dragomán György: A fehér király című regény alapján



A PPKE VJ Katolikus Általános Iskola színjátszói bemutatják:

Edward, walesi herceg
Hertford lord

St. John lord
Lady Mary

Lady Elisabeth
BUnbak

Követ
ÚrinO

Tom Canty, koldus kisgyerek
John Canty – Tom apja

Tom anyja
Bet és Nan – Tom húgai

Miles Hendon, kóbor lovag
Bandavezér

Hugó
RendOrök

Poroszló
Küldönc

Utcagyerekek

Or
Udvarhölgyek

Hussein Adnan, Visi Péter
Sölösi Darius, Torma Réka
Visi Balázs
Botka Boróka
Kajtár Rebeka
Visi Péter, Táncos Dániel
Visi Péter, Táncos Dániel
Baranyi Bori
Táncos Dániel, Visi Péter
Rácz RegO
Pongor Boglárka
Vámos Kata, Melocco Lili
Gojdár Balázs
Donka Zsanett
Eros Ambrus
Jeszenszky Máté, Matyók Rómeó
Botka Valér
Szén Máté
Kucsera Kata
Sturcz András
Horváth Mihály
Jeszenszky Máté
Szén Máté
Nagy Dóri
Somodi Dóri
Selmeczi Klementína
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`̀

`̀

`̀

A történetet mindenki ismeri. Röviden összefoglalva a XVI. századi Angliában egy napon születik 
két fiúcska, VI. Edward az uralkodó Tudorok várva várt sarja, Anglia leendO királya és Tom, a 
tolvajlásból és koldulásból élO Canty család egyetlen fia. A királyfi és a koldus fiú egypetéjU ikreknek 
megfelelO teljes hasonlósága és ruhacseréje alkalmat ad arra, hogy egymás életét egy rövid idOre 
megtapasztalhassák. A regényben szerepel egy valódi ikerpár is. Tom nOvérei, Bet és Nan, akiket részeges 
apjuk ugyanúgy koldulásra kényszerít, ahogy édesanyjukat és fivérüket.
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2012. május 25. 10 óra Esztergom, technika háza

2012. május 29. 10 óra Komárom, szent imre római katolikus általános iskola és óvoda

2012. május 30. 10 óra piliscsév, aranykapu - zlatá brána napköziotthonos óvoda

2012. június 16. 17 óra esztergom, erzsébet park „miénk itt a PARK” rendezvény
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Rendezo: Lantai kálmánné – Díszlet: Czéh Sándor
Jelmez: Silyéné grim erika, Wieszt Attiláné
Zene: Gerzson jános - Karinthy színház Budapest

Köszönet: Heidinger Zoltán - színész, rendezo - Karinthy színház Budapest
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