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NYÁRINDÍTÓ
2012. JÚNIUS 15-17. - ESZTERGOM, ERZSÉBET PARK

ESSEMM VOLER MOUCHE MATOLCSY BAND

HOBBY BLUES BAND

SZÉPÜLŐ VÁROSKÖZPONTSIC TRANSIT GLORIA MUNDI

THE RUGÓIN DIRETTA

TŰZKERÉK

AB/CD NYOMKERESŐK

PÓKA EGON EXPERIENCE

407AFTER 8

WILLIAMS BAND

BLUES AND ROLL

TESTVÉREK

MANGUSZTA

FILI DISCO DJ TOYOTA FUNK YOU JULIANHUN

A programokon való részvétel ingyenes! A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják! Ügyeljünk  a tisztaságra!
Info: 36 70 626 6839 / mienkittapark@gmail.com / www.mienkittapark.civilhetes.hu

NYÁRI7VÉGE
2012. JÚLIUS 13-15. - ESZTERGOM, ERZSÉBET PARK

SZENT ISTVÁN NAPOK
2012. AUGUSZTUS 17-20. - ESZTERGOM, ERZSÉBET PARK

HÍDÜNNEP
2012. SZEPTEMBER 28-30. - ESZTERGOM, ERZSÉBET PARK
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Kedves Olvasó!

A velünk együtt megjelenő többi helyi médium már írt a nyárról, 
annak elkezdődéséről, a bennünket sújtó gondokról és a 
függetlenség küzdelméről a fidesszel.

Nyár van, göröngyös volt eddig is az utunk, de ideértünk. Boldogít az 
érzés, hogy szinte minden hétvégére szerveződik, történik valami. 
Lesz program, ahová el lehet menni. Szerintem megérdemeljük, 
engedjük meg magunknak egy kis kikapcsolódást.

Az internetnek hála, könnyen elérhetőek az események, 
böngésszenek, nézzenek utána! 

Nagyon sok ember van a városban, akik folyamatosan azon 
járatják az agyukat, miként lehetne valami jót-szépet adni 
közösségünknek. 

Valmai változóban van. Sáska János, a múlt hét vége felé a 
Bánomi áttörésnél lévő járdaszigeten ültetett virágokat. Közben 
megfordult ott egy rendőrautó és nem történt semmi. Lassan 
mindannyian eljutunk oda, hogy belátjuk, a „hádzsime” politika 
nem visz előre. 

Ezzel a mondatommal azonnal sikerül visszakanyarodnom az 
elsőhöz. Ezen az elmélkedésen próbálok magam is túllépni és 
oda koncentrálni, ahol valami hasznosat tehetek a városomért. A 
CIVILHETES-nél mindannyian ezért dolgozunk.

Köszönöm figyelmét,
jó olvasgatást kíván:

Harvay Péter
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Meggyes Tamás, Esztergom volt 
fideszes polgármestere a testület 
csütörtöki ülésén az összes politikai erő 
támogatásával, közös aláírásgyűjtést 
javasolt, mellyel a kormánytól kérné a 
város 1,1 milliárd forintos hiányának 
megoldását.

"Azt javaslom, ne felterjesztést tegyünk 
a kormánynak, mert az követelésként 
hat, hanem tiszteletteljesen kérjük a 
kormányt, hogy oldja meg a tőlünk 
elvont 1,1 milliárd forint visszajuttatását. 
A kérésünket közös aláírásgyűjtéssel 
támasszuk alá, ahol az MSZP-s a 
fideszessel együtt dolgozik. Ha nem 
lesz meg 24 ezer aláírás, senki nem fog 
nekünk segíteni" - mondta az ülésen a 
volt polgármester.

Meggyes Tamás rámutatott, az állam által 
elvont 1,1 milliárd forint miatt néhány 
hónapon belül megszűnnek a közösségi 
ellátások, a város pedig bankhitelt nem 
kaphat.

A volt polgármester kijelentette, a 
fenyegető súlyos helyzet miatt nem 
érdemes a felelősséget firtatni, csak 
úgy érhetik el a helyzet megoldását, 
ha megkeresik az együttműködés 
minimumát.

Meggyes Tamás emlékeztetett rá, hogy 
a testület korábban hiánnyal fogadta 
el a költségvetést, amit végül a csak 
papíron lévő ingatlanok eladásával 
hoztak egyensúlyba. "Nem lehet egy 
költségvetést hamis bevétellel tervezni, 
ez a dolog orvoslást kíván" - jelenttette ki.
Tétényi Éva független polgármester 
a hozzászólásra válaszolva közölte, 
pontosan az elmúlt tíz év alatti 
városvezetés tehet a kialakult helyzetért. 
Majd hozzátette, Meggyes Tamás 
országgyűlési képviselőként módosító 
indítványt is benyújthatott volna 
Esztergom érdekében, de erre nem került 
sor.

"Ha alkalmatlanok a feladatra, és a válság 
megoldására 24 ezer választópolgár 
segítségét kérik, akkor mondjanak 
le" - tette hozzá a polgármester 
majd közölte, ha a testület komolyan 

gondolja szándékát, szavazzák meg 
azt az előterjesztést, mellyel kérik az 
illetékes minisztériumot az Esztergomot 
hátrányosan érintő törvény módosítására.
Tétényi Éva megvétózza az esztergomi 
képviselő-testület döntéseit az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok vezetőinek kinevezéséről, 
mivel az ügyben semmilyen egyeztetés 
nem történt. A város független 
polgármestere ezt a testület csütörtöki 
ülésén mondta, miután az összejövetelt 
két órás zárt üléssel kezdték a képviselők.
Az ülés nyílt részében a polgármester 
közölte továbbá, hogy a 
városgazdálkodási feladatokat ellátó, 
többmilliárdos forgalmat lebonyolító 
Strigonium Zrt. éléről a testület leváltaná 
Arany Tamást és a társaság vezetésével 
Knapp János Pált bízná meg. A döntéssel 
kapcsolatos vétójog bejelentése miatt a 
kérdést 15 napon belül újra kell tárgyalni 
- tette hozzá Tétényi Éva.

Meggyes Tamás (fidesz), volt 
polgármester a kérdéshez hozzászólva 
azzal egészítette ki Tétényi Éva 
beszámolóját, hogy a testület elfogadta, 
változzon igazgatótanáccsá a Strigonium 
vezetése, olyan formában, hogy a 
háromfős testületben két helyet ne a 

Fideszhez kötődő tagok töltsenek be.

"Velünk vitatkozó igazgatótanácsi tagot 
szeretnénk, így a társaság vezetősége 
kétharmad részben nem fideszes lesz. 
Tessék beleszólni az irányításba, ha 
valami nem tetszik" - fogalmazott 
Meggyes Tamás.

"Aki elmegy egy süllyedő hajóra 
másodkapitánynak, az jelentkezzen" 
- fűzte hozzá a felszólaláshoz Tétényi 
Éva, majd élénk vita bontakozott ki 
az önkormányzati cégek mérlegének 
elfogadásával kapcsolatban, mivel 
a beterjesztett mérlegek közül a 
könyvvizsgálók egy társaság kivételével 
az összeset csak záradékkal hagyták jóvá.
A polgármester felhívta a képviselők 
figyelmét, hogy a záradékkal ellátott 
beszámolók elfogadását nem javasolja, 
és indítványozta a feltárt hiányosságok 
kijavítását.
A testület ezt követően a beszámolókat 
elfogadta, Tétényi Éva pedig bejelentette, 
hogy a záradékkal ellátott beszámolók 
esetében vétójogot emel és közölte, egy 
későbbi időpontra rendkívüli testületi 
ülést hív össze.

MTI

Meggyes aláírásgyűjtést javasolt az 1 milliárd visszakéréséért, 
közben Knapp válthatja Arany Tamást
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Évek óta bénítja Esztergom város-
részeiben az életet az előző város-
vezetés által elrendelt változtatási 
tilalom. 

Ez azt jelentette, hogy ezeken a 
területeken eddig semmilyen építési 
tevékenység nem volt folytatható. A 
képviselő-testület május 24-én végre 
döntött a változtatási tilalom részleges 
feloldásáról Búbánatvölgy, Szamárhegy 
térségében. A változtatási tilalom 
településrendezési eszköz lehet ott, 
ahol nincs érvényes szabályozási terv 
és azt biztosítja, hogy ne történjenek 
visszafordíthatatlan építkezések egy 
rendezettebb környezet kialakítása 
érdekében. Azonban ott, ahol nem 
várható lényeges beavatkozás, (útépítés, 
nagyobb beruházás) és nincs a területre 
érvényes szabályozási terv, ott az építési 
tilalom elrendelése is elegendő. Az 
építési tilalom esetén kisebb felújítások, 
(pl. kerítésépítés, kerti felépítmények,) 
engedéllyel végezhetőek, ebben az 
esetben viszont a telkekre külön-külön 
kell ezt a tilalmat elrendelni. Ez azt jelenti, 
hogy minden egyes ingatlantulajdonost 
határozatban értesíteni kell arról, 
hogy a telkére építési tilalom van 
elrendelve, majd ezután az ingatlan-

nyilvántartásban kerül bejegyzésre. A 
felesleges adminisztráció elkerülése 
miatt szokás nagyobb területre inkább 
a változtatási tilalmat elrendelni, amely 
semmiféle beavatkozást nem enged 
meg, így viszont lebénítja az ott élők 
életét. Látva azt, hogy Esztergom 
jelentős üdülő és lakóterületein hosszú 
ideje változtatási tilalom van érvényben, 
Tétényi Éva kezdeményezte, hogy ez csak 
azokon a részeken maradjon életben, 
ahol feltétlenül szükséges.  A képviselők 

többsége támogatta a javaslatot, így 
Búbánat és Szamárhegy térségében 
részlegesen feloldotta a tilalmat, így ott 
lassan megindulhat a „normális élet”. Az 
évek alatt „beragadt” építési engedélyek 
beadói most bővebb tájékoztatást a 
polgármesteri hivatal főépítészi irodáján 
kaphatnak minden héten szerdán, 
ügyfélfogadási időben.

Önkormányzati információ

Jó hír az építkezőknek 

A polgármester megvétózza az esz-
tergomi képviselő-testület döntéseit 
az önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaságok vezetőinek kine-
vezéséről, mivel az ügyben semmilyen 
egyeztetés nem történt. A város 
független polgármestere ezt a testület 
csütörtöki ülésén mondta, miután 
az összejövetelt két órás zárt üléssel 
kezdték a képviselők.

Az ülés nyílt 
részében a pol- 
gármester kö- 
zölte továbbá, 
hogy a város-
gazdálkodási 
feladatokat el- 

látó, többmilliárdos forgalmat lebonyolí-
tó Strigonium Zrt. éléről a testület 
leváltaná Arany Tamást és a társaság 
vezetésével Knapp János Pált bízná 
meg. A döntéssel kapcsolatos vétójog 
bejelentése miatt a kérdést 15 napon 
belül újra kell tárgyalni - tette hozzá 
Tétényi Éva.

Meggyes Tamás (fidesz), volt polgár-
mester a kérdéshez hozzászólva azzal 
egészítette ki Tétényi Éva beszámolóját, 
hogy a testület elfogadta, változzon 
igazgatótanáccsá a Strigonium vezetése, 
olyan formában, hogy a háromfős 

testületben két helyet ne a Fideszhez 
kötődő tagok töltsenek be.

"Velünk vitatkozó igazgatótanácsi tagot 
szeretnénk, így a társaság vezetősége 
kétharmad részben nem fideszes lesz. 
Tessék beleszólni az irányításba, ha 
valami nem tetszik" - fogalmazott 
Meggyes Tamás.

"Aki elmegy egy süllyedő hajóra 
másodkapitánynak, az jelentkezzen" 
- fűzte hozzá a felszólaláshoz Tétényi 
Éva, majd élénk vita bontakozott ki 
az önkormányzati cégek mérlegének 
elfogadásával kapcsolatban, mivel 
a beterjesztett mérlegek közül a 
könyvvizsgálók egy társaság kivételével 
az összeset csak záradékkal hagyták jóvá.

A polgármester felhívta a képviselők 
figyelmét, hogy a záradékkal ellátott 
beszámolók elfogadását nem javasolja, 
és indítványozta a feltárt hiányosságok 
kijavítását.

A testület ezt követően a beszámolókat 
elfogadta, Tétényi Éva pedig bejelentette, 
hogy a záradékkal ellátott beszámolók 
esetében vétójogot emel és közölte, egy 
későbbi időpontra rendkívüli testületi 
ülést hív össze.

MTI

Újra vétózott az esztergomi polgármester

A Szent Imre iskola diákjai országos 
és megyei tanulmányi versenyeken 
remekeltek a közelmúltban. A 
tanulók közül Benkovits Anna III. 
helyezést ért el a OKTV döntőjében 
művészettörténet tantárgyból.
A 13. A osztályos tanuló az elismerésért 
járó díjat múlt pénteken Hoffmann 
Rózsától, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma oktatásért felelős 
államtitkárától vehette át az esztergomi 
diák, akit Dolina Károlyné készített fel a 
megmérettetésre.
Ezt megelőzően a megyei rajz és 
műalkotás-elemző verseny döntőjében 
hét tanuló szerepelt eredményesen. 
Rajzból Kniezl Rebeka első lett, Mészáros 
Patrícia második (9. osztályosok) és 
Volom Balázs szintén második, (10. o.). A 
versenyre Temesi Attila tanár készítette 
fel a tanulókat. Emellett műelemzésből 
Lugosi Rebeka második, Kovács Beatrix 
harmadik, (9. osztályosok), Markos 
Anita első, Jurasek Enikő második (12. 
o.) helyezést ért el. Erre a küzdelemre is 
Dolina Károlyné készítette fel a diákokat. 
A megyei megmérettetés díjait Schmidt 
Csaba, Tatabánya polgármestere adta át 
a közelmúltban a helyezetteknek.

Országos és megyei 
sikerek a Szent 
Imrében
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A Dorog és Térsége 
Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat 
már most gondolva a 
szeptemberi iskola - 
kezdésre, ismét a 

segítségüket kéri. 

Amire szükség lenne ezúttal:
iskolai füzetek, tollak,ceruza, színes 
ceruza, tolltartó, iskolatáska. 

Ezen kívül nagy szükségünk lenne felnőtt 
méretű eldobható pelenkára is. 

Amit folyamatosan várunk:
•	 tartós élelmiszer( konzervek, tea, 

rizs,tészta stb. )
•	 ősszel takarók, plédek, meleg ruha, 

lábbeli
•	 gyermekruházat, lábbeli
•	 megunt, de még használható játék, 

gyermek könyvek
•	 papír/ írószer színezéshez, rajzoláshoz
•	 még működőképes műszaki cikkek ( 

mosógép, centrifuga stb. ) 

Intézményünk tizenöt településen van 
jelen szolgáltatásaival, így az esetleges 
adománynak mindig van helye. 

Információ:  
Dorog, Hantken Miksa utca 8. 
Telefon: 33/ 431-170 
Köszönettel: Tóth Jánosné 
intézményvezető 

Június 18 - augusztus 17. 
között úszó- és sport- 
táborokba várja a gye- 
rekeket a Don Pepe Új-
Hullám Úszó- és Vízilabda 
Iskola. A hagyományos 
Úszótáborokban napi két 
úszófoglalkozáson vesz-
nek részt a gyerekek, 
emellett lehetőségük 

van a tenisz és a strandröplabda 
kipróbálására is. Új elem, hogy 
idén dorogi botanikai kirándulás is 
bekerült a programba. A napközis 
táborok heti turnusokban zajlanak, 
hétfőtől péntekig, 08.00-16.00-ig. A 
tábor ideje alatt a gyermekek ebédjét 
és uzsonnáját az úszóiskola biztosítja. 

Az úszóiskola idén nyáron is megrendezi 
napközis vízilabdatáborait, amelyekre 
kezdők is jelentkezhetnek. A 
vízilabdatáborok június 18-tól augusztus 
10-ig tartanak. 

Idei újdonság az Úszó-és Lovas Tábor! 
Ennek keretében heti hat úszó- 
foglalkozáson és négy lovas fog-
lalkozáson vesznek részt a gyerekek. 
Megismerkednek a lótartás alapsza-
bályaival, és életkoruknak megfelelő 
lovas oktatásban részesülnek, amelyekre 
a Piliscsévi Élményparkban kerül sor. Az 
oda-és visszautazás biztonsági övvel 
ellátott autóbusszal történik. Az Úszó -és 
Lovas Táborok időpontja: július 2-6., és 
július 30-augusztus 3. 

További információk a www.uj-hullam.hu 
honlapon találhatók. 

DOROG 2012. június 7. - 2012. június 9. 
Hősök tere, illetve Arany János Városi 
Könyvtár 

Június 7. csütörtök
Ünnepi megnyitó 
13.30 Hívogató. A Zrínyi iskola 
kóruscsaládjának műsora 
14.00 A dorogi könyvünnep 
megnyitása. Beszédet mond: Kovács 
Lajos Prima-díjas író
14.30 Improvizatív mesejáték. A 
Petőfi iskola színjátszó csoportjának 
Tóth Zoltán: Bolondos királyság, királyi 
bolondság c. előadása
15.00 A könyvsátrak nyitása
A Novella Könyvesbolt újdonságai 
„Retro" - vásár: Régi könyvek, 
hanglemezek árusítása, árusítás 17 óráig
Kiállítás Tettamanti Béla 
könyvillusztrációiból 

Június 8. péntek
9.00 A vásár megnyitása
A könyvesbolt és könyvtár sátrainak 
nyitása, árusítás 17 óráig
10.00 A Zrínyi óvoda „Aprótalpak" 
néptánccsoportjának Dunántúli 
pünkösdi játék és tánc c. előadása
11.00 A Petőfi iskola Pinokkió színjátszó 
csoportjának Kästner: Emil és a 
detektívek c. előadása
17.00 Könyvbemutató. Dzsotjánné 
Krajcsir Piroska Tükörcserepek c. 
memoárjának bemutatója 

Június 09. szombat
9.00 - 12.00 Könyvvásár a Hősök terén 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Egy kis segítség Sport nyáron Ünnepi könyvhét

Az éjszaka sötétjében csapott le 
újabb áldozatára az a 31 éves ta-
tabányai férfi, akit szemérem elleni 
erőszak megalapozott gyanúja miatt 
pénteken vett őrizetbe a Tatabányai 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya. 

Sétálni indult április 25-én későn 
éjszaka egy 18 éves tatabányai lány 
Tatabánya Kertvárosban. A Szőlődomb-
Buzavirág utca kereszteződéséhez érve 
egy kerékpárosra lett figyelmes, aki 
épp vele szemben közlekedett. Félre 
húzódott a járdán, hogy elengedje 
a kerékpáros, majd tovább sétált. 
A biciklisnek nem tulajdonított 
jelentőséget. 

Alig telt el pár másodperc és a lány 
futó lépteket hallott a háta mögött, 
de megfordulni már nem maradt 
ideje, egy kéz befogta a száját, egy 
másik pedig a kezét megfogva a járda 
melletti bokros terület felé vonszolta. 
A férfi ledöntötte a lábáról a lányt, 
aki a fenyegetések hatására meg se 
mert szólalni, szabadulni pedig nem 
tudott a rá nehezedő súly miatt. A 
férfi végül nem bántalmazta lányt, az 
önkielégítést követően elengedte. 

A lány elfutott, majd miután 
összeszedte magát, hívta a 
rendőrséget, addigra azonban a férfi 
elkerekezett a helyszínről. A lány csak 
a biciklijére emlékezett, a férfit nem 

tudta jól megfigyelni. Annyit el tudott 
mondani, hogy a kerékpár egy régi 
elhasznált darab, tulajdonosa pedig 
ápolatlan, hajléktalan kinézetű volt.

Ennyi adat állt a nyomozók 
rendelkezésére, de bő egy hónap alatt 
így is a nyomára akadtak és pénteken 
sikerült elfogni a férfit, akiről kiderült, 
hogy korábban két alkalommal volt 
már bűntetve erőszakos közösülés 
miatt.

A férfit a Tatabányai Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya őrizetbe vette 
és kezdeményezte előzetes 
letartóztatását. 

Léber Gabriella r. hdgy.

Harmadszor is rács mögé kerül a lányokat molesztáló férfi 
(Tatabánya)
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2012 május utolsó hetében olyan 
közvélemény-kutatási adatok 
láttak napvilágot a Tárki jóvoltából, 
amelyekre már jó hat éve nem 
volt példa, ti. a Fidesz és az MSZP 
támogatottsága fej-fej melletti. 
Hogy tartós trendforduló, vagy csak 
mérési hiba az említett felmérés, a 
következő hetek, hónapok eldöntik, 
mindenesetre több olyan momentum 
is történt az elmúlt időben, amely 
elvezethetett a mostani eredményre.

A felmérés szerint a teljes népesség 
körében a nagyobbik kormánypárt 
16, még a legnagyobb ellenzéki 
párt 15 százalékon áll, úgy, hogy az 
előző méréshez képest a Fidesz 5 
százalékpontot bukott, még az MSZP 
kettőt nyert. Mindeközben a népesség 
49 százalékának nincs pártpreferenciája, 
vagy legalábbis nem mondja meg. Ez 
az arány a biztos pártválasztók körében 
33-32 százalék, a Fidesz javára, ahol 
ebben a szegmensben is a kormánypárt 
támogatottsága csökkent, még az 
MSZP-é nőtt az elmúlt hónaphoz 
viszonyítva.

Mi történt, hiszen ilyen szoros 
eredményre 2006 júniusa óta nem volt 
példa? Úgy néz ki, hogy a meghirdetett 
gazdaságpolitika és az ebből levezetett 
társadalompolitika nem egészen úgy 
alakul, ahogy azt a kétharmadhoz jutott 
Fidesz 2010-ben elképzelte. 

Azt már az előző hónapok is igazolták, 
hogy a nagyobbik kormánypárt 

folyamatosan veszít támogatóiból – igaz 
növelni már nem is tudta volna fölényét. 
Az elmúlt két év intézkedései már érzetetik 
hatásukat és számos érdekességgel 
szolgáltak a választópolgárok számára. 
Egyrészt az egykulcsos – igazán csak 
jövőtől egykulcsos – adórendszernek 
egyelőre több vesztese, mint nyertese 
van. Sőt több felmérés is azt igazolja, 
hogy a felső tíz százalék több szociális 
juttatást kap összegszerűen, mint az 
alsó tíz százalék. A különbség egészen 
pontosan két és félszeres.

A munkanélküliség növekedése, a 
jövedelmi helyzet romlása mind-mind 
abba az irányba viszik a közvélekedés, 
hogy rossz irányba mennek a dolgok. És 
mivel a 2010-es választásokon a Fidesz 
túlnyerte magát, értsd minden fontos 
pozíciót elfoglalt az önkormányzatoktól 
a központi közigazgatásig, nem tudja 
másra hárítani a felelősséget, mindenhol 
az ő emberei ülnek. 

A gazdaság egyre inkább recesszióba 
süllyed, az első negyed évben 1,5 
százalékkal csökkent a bruttó hazai 
termék. A beruházások is majd 9 
százalékkal állnak alacsonyabb szinten az 
első negyed évben, mint tavaly ilyenkor, 
ami előrevetíti, hogy a közeljövőben sem 
várható érdemi növekedés. 

A makroszámok romlása mellett 
jön még a különböző új adók 
– telefonadó. sárgacsekk adó – 
amelyek kézzelfoghatóvá válnak a 

mindennapokban még inkább a romló 
gazdasági körülmények. 

Miért nem nő ezek ellenére az ellenzék 
támogatottsága automatikusan? 
Egyrészt ha valaki eltávolodik bármely 
politikai párttól először átmegy-e a 
bizonytalanok népes táborába és majd 
onnan jelenhet meg támogatóként egy 
másik párt mellett. Ennek egyik feltétele, 
hogy az ellenzékek még reális alternatívát 
kell mutatnia. Ennek hiányát mutatja, a 
bizonytalanok nagy száma. Hogy, ez az 
alternatíva állítás miként valósul meg, 
az még a jövő zenéje, az biztos, hogy a 
szocialisták – támogatottságuknál fogva – 
ki nem hagyhatók egy összefogásból, sőt 
tetszik, nem teszik annak meghatározó 
ereje lesznek.

A következő időszak ilyen szempontból 
sorsfordító lehet a kormánypártok 
számára, vagy sikerül beindítani a 
gazdasági növekedést, és ez majd 
felszívja a munkanélküliek tömegeit, vagy 
elhúzódó recesszió jön, amely nem sok jó 
ígér nekik újraválasztásuk szempontjából. 
Hiába alakítódik át a választási rendszer, 
úgymond a jobboldalnak kedvezve, amíg 
választás van, addig nincs olyan rendszer, 
amely garantálja a végeredményt. 

GT

Trendforduló
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A kitüntetést a Maruti Suzuki által 
gyártott és forgalmazott két modell, a 
Swift és a WagonR kapta

A Suzuki Motor Corporation leány-
vállalata, a Maruti Suzuki India által 
gyártott két kisautó, a Swift és a 
WagonR elnyerte India elsőként alapí-
tott formatervezési díját, a 2012-es 
Formatervezési Védjegyet.

A formatervezés fejlesztésével foglalkozó 
japán intézmény, a Japan Institute of 
Design Promotion támogatásával az 
indiai Kereskedelmi és Ipari Minisztérium 
alatt működő Formatervezési Tanács a 
japán formatervezési díj (Good Design 
Award) mintájára hozta létre az Indiai 
Formatervezési Védjegyet (India Design 
Mark). Ennek a formatervezési díjnak 
fő célja, hogy meghatározza, mik a jó 
formaterv ismérvei, támogassa az indiai 
ipart, továbbá növelje a formatervezés 
társadalmi elismertségét.

A Suzuki két díjazott kisautója, a Swift és 
a WagonR saját kategóriájukban India 
legkelendőbb modelljei voltak a 2011-
es üzleti évben: mindkettőből több mint 
150 ezret értékesítettek.

A díjnyertes modellek jellemzői
A Swift szofisztikált külső formaterve a 

szabadság és stabilitás érzetét kelti, a 
sportos belső dizájnt magasabb textúra 
és megnövelt funkcionalitás jellemzi.

A WagonR magasított egyterű sze-
mélygépkocsi, jellemzője a tágas 
és kényelmes utastér, a könnyű be 
és kiszállást lehetővé tévő ülések, 
a bőséges csomagtér. A kis sze-
mélyautó a Japánban forgalmazott 
WagonR-en alapul, amit a Maruti 
Suzuki formatervezői Indiában ked-velt 
dizájnelemekkel gazdagítottak.

A Suzuki elnyerte a 2012-es 
Formatervezési Védjegyet Indiában

Hatvanmillió eurót (18,3 milliárd 
forintot) fizetett ki osztalékként finn 
tulajdonosának a Nokia Komárom Kft. 
a 2011-es eredménye után - írja a Napi 
Gazdaság.

Másodszor vette ki teljes nyereségét 
osztalékként a Nokia a komáromi 
gyárából - írja keddi számában a Napi 
Gazdaság, melyről korábban az Mfor.hu 
is írt.

A 2010-es 3,65 milliárd euróról tavaly 
2,26 milliárd euróra csökkent a Nokia 
Komárom Kft. árbevétele a cég nyilvános 
beszámolójának adatai alapján. A 
társaság adózott eredménye 59,6 millió 
euró lett, a mérleg szerinti eredménye 
viszont nulla.

Ennek oka, hogy a komáromi cég 60 
millió eurót kifizetett osztalékként finn 
tulajdonosának. 2010-ben az osztalék 
több mint 800 millió euró volt, vagyis 
két év alatt a finn tulajdonosok összesen 
867 millió eurót vettek ki a magyar 
leányvállalatból a Napi Gazdaság írása 
szerint, azaz mai árfolyamon összesen 
mintegy 264 milliárd forintot.

Lenullázta 
komáromi gyárát a 
Nokia

A nyomozó hatóságokhoz fordul 
az MSZP Demokrácia Központja, 
mert a párt hűtlen kezelést gyanít 
az esztergomi Strigonium Zrt. 
által eladott egyik önkormányzati 
tulajdonú üzlethelyiség értéke-
sítésével kapcsolatban.

Legény Zsolt, a Demokrácia Központ 
vezetője kedden sajtótájékoztatón azt 
mondta: a városgazdálkodást ellátó 
és teljes egészében önkormányzati 
tulajdonban álló Strigonium vélhetően 
áron alul, 42,5 millió forintért értékesített 
egy a város főterén álló, több mint 200 
négyzetméteres üzlethelyiséget idén.

Hozzátette: a patikaként hasznosítható 
ingatlant 2009-ben apportálta a város a 

zrt.-be. A helyiség piaci értékét 2008-ban 
68 millió forintra értékelték, de ahhoz 
további 34 millió forintért készíttetett 
műszaki kiviteli, valamint engedélyezési 
dokumentációkat a város.

Legény Zsolt szerint hűtlen kezelés 
gyanítható a mögött, hogy a 
városgazdálkodási cég a mintegy 100 
millió forintot érő ingatlant 42,5 millióért 
adta el, ráadásul ezt önkormányzati 
felhatalmazás nélkül is megtehette. 
A politikus mindezért nem a jelenlegi 
városvezetést okolta, az ügyet a korábbi 
fideszes polgármester, Meggyes Tamás 
örökségének tudta be.
Nyíri Attila, az MSZP esztergomi 
szocialista önkormányzati képviselője 
arra emlékeztetett, hogy a város 26 

milliárd forintos adósságot görget, 
amelyek mögött hasonló visszaéléseket 
gyanítanak. A képviselő ezért további 
feljelentéseket is kilátásba helyezett.

A Strigonium tavalyi mérlegének 
elfogadásáról élénk vita mellett, múlt 
heti ülésén tárgyalt a képviselő-testület. 
A beterjesztett mérleget ugyanis a 
könyvvizsgálók csak záradékkal hagyták 
jóvá. Tétényi Éva független polgármester 
közölte: a záradékkal ellátott beszámolók 
esetében vétójogot emel és egy későbbi 
időpontra rendkívüli testületi ülést hív 
össze.

NyA

Újabb kényes ügy Esztergomban

Olvassanak bennüket az interneten: 
www.civilhetes.hu 

Írjanak nekünk: 
info@civilhetes.hu



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 a hatalom. Felhívom a 
figyelmet, hogy a cikkek továbbra is nyíltan demokrácia- 
és kapitalizmuspártiak lesznek!

A hatalom fura jószág. Emberek millió képesek szinte 
bármit megtenni, hogy megszerezzék, másokat pedig 
teljesen hidegen hagy. A hatalom lehet cél vagy eszköz, 
és itt el is érkeztünk az első dilemmához.
Miért van szüksége bárkinek is hatalomra? Pusztán 
azért, hogy önnön nagyszerűségét demonstrálja, 
vagy képes alkotó tevékenységet végezni azért a 
közösségért, amelyik felruházta ezzel az eszközzel. Míg 
előbbi a hatalmat célnak tekinti, egy olyan állomásnak 
– utolsónak persze – amitől kezdve mindig az van, 
amit ő akar, ellenszegülés nincs. Ő találja ki, ő hozza a 
döntéseket, és ő viseli a felelősséget is! 

És a baj itt szokott kezdődni, amikor egyrészt a 
bölcsek köve a zsebbe kerül, tévedhetetlenné válik 
az illető és nincs a döntései fölött semmilyen kontrol, 
ellenérzés. Félreértés ne essék, nem csak közfunkciót 
betöltő emberek esetében jönnek elő ezek a hibák, 
családok, csoportok esetében is megfigyelhetőek a 
hatalomgyakorlás ezen formái. Csak ezek nem kapnak 
akkor nyilvánosságot, mint egy polgármester, vagy 
miniszter esetében.

A hatalom és annak megszerzése nem lehet öncélú. 
Pusztán hatalmon lenni, múló dolog, nem tartós, azt 
meg kell tartani. Kérdés, hogy milyen módon történik 
ennek megtartása? Úgy, hogy minden a megtartás alá 
rendelődik, nincs különbség az eszközökben, vagy úgy 
próbálja megtartani a hatalmon lévő a hatalmát, hogy 
tesz a közösségért és bebizonyítja, hogy rátermett a 
vezetésre.

Lehet, hogy ez egy ideáltípus, de azért számos helyen 
létezik. A hatalomnak nem szabad abban kimerülnie, 

hogy bármikor átfestethetem a szobámat, mert 
megtehetem és meg is csinálják, mert nem mernek 
ellentmondani. Amennyiben nincs valakinek erős, belső 
egyensúlya, kialakult világképe a hatalom nagyon 
könnyen torzíthatja a személyiségét, és még ha a 
mindennapi életben egy kedves, mosolygós emberről 
is beszélünk, ha beül a hatalmat jelentő asztal/pulpitus 
mögé rögtön megváltozik és nem maradhat meg előtte 
senki, aki ellentmond neki.

Ezzel el is érkeztünk az ellenőrzés kérdéséhez. Egy 
hatalom nem lehet korlátlan, szükség van szabályozókra, 
külsőkre és belsőkre egyaránt. Ha ezek nincsenek meg, 
könnyen pusztítóvá és önpusztítóvá válik. Egy vezetőnek 
jól felfogott érdeke, hogy legyen a környezetében olyan/
olyanok, akik ellent mernek mondani a döntéseinek, 
meg tudják világítani a dolgot más nézőpontból. Itt most 
nem az örök elégedetlenkedőkre gondolok, akiknek 
semmi sem jó, hanem azokra, akik el merik és el is tudják 
mondani aggályaikat egy-egy döntéssel kapcsolatban. 
Épp ezért fontos, hogy egy vezető inkább okosabb, sem 
mint butább emberekkel vegye magát körbe, feltéve 
persze ha sokáig szeretne vezető maradni.

Ugyan ilyen fontos a külső kontrol is, főleg demokratikus 
intézményeknél. Erről már volt szó az előző cikkekben az 
átláthatóság kapcsán. A közösség és a vezető együttes 
jól felfogott érdeke ezen ellenőrzési mechanizmusok 
működtetése illetve elfogadása. Ha nem, itt is jön a lejtő, 
mint jött/jön is sok esetben például az önkormányzatok 
eladósodottságánál. Hiába a szándék a jó gazdálkodásra, 
meg a meglévő ellenőrzési ontok, mégis nyakló 
nélkül folyt a hitelfelvétel és tehetetlen nézelődés a 
számvevőszék oldalán. Épp ezért nem mindegy, hogy 
milyen ellenőrzési pontok vannak a rendszerben és azok 
csak figyelmeztető, vagy akár kényszerítő jellegűek.

Összefoglalva a hatalom nem cél, hanem eszköz, hogy 
jobbá tegyük szűkebb, vagy tágabb környezetünk 
életét. Sok múlik, hogy milyen személyiség gyakorolja 
a hatalmat. Nem mindegy, hogy a hatalmon belül és 
kívül milyen ellenőrzési mechanizmusok épülnek ki 
és ezek milyen módon segítik a hatalmon lévőket a jó 
vezetésben, szem előtt tartva a közösség érdekeit. 

GT

Demokratikus ABC
A hatalom
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Tájékoztató
A Budapest-Esztergom

vasútvonal vágányzáráról

2012. június 16-ától a Budapest – Esztergom
vasút vonal felújítása miatt Pilisvörösvár – Esz -
tergom, valamint Esztergom – Nyergesújfalu
között a vonatok helyett vonatpótló autóbu -
szokkal lehet utazni. 

Az autóbuszok négy viszonylaton közlekednek, a
megállóhelyek a vasútállomások mellett vagy
azok közelében találhatóak.

A vonatpótló autóbuszokon a vasúti díjszabás
érvényes. A menetjegy a vasúti jegypénztá rak -
ban, a pénztárral nem rendelkező megállóhelyek,
illetve a pénztár zárva tartása esetén a vonatpótló
autóbuszon vagy átszállás után a vonaton a jegy -
 vizsgálónál vásárolható meg. 

A vasúti bérletekkel Esztergom autóbusz állomás
és Pilisvörösvár között a Volánbusz Zrt. 800. szá -
mú járatain is lehet utazni. (A vasúti menetjegyek
ezeken a járatokon nem érvényesek).

A vonatpótló autóbuszon kerékpár nem szál-
lítható. Kerekesszékes utasok a MÁVDIREKT
telefonszámán jelezhetik előzetesen utazási
szándékukat. 

Az utazással kapcsolatos további információk 

• a MÁVDIREKT 06 40 49 49 49-es helyi tarifá-
val hívható telefonszámán és 

• a www.mav-start.hu oldalon
érhetők el.

MÁV-START Zrt.

A vonatpótló autóbuszok útvonalai

2012. június 16-tól augusztus 26-ig 
pályaépítési munkák miatt a vonatok 
módosított menetrend alapján köz-
lekednek a Budapest-Esztergom 
vasútvonalon. A vonatok helyett 
Pilisvörösvár-Esztergom, illetve 
Esztergom-Nyergesújfalu között vona-
tpótló autóbuszok közlekednek.

Az autóbuszok összesen négyféle 
viszonylaton közlekednek, meg-
állóhelyeik a vasútállomások mellett 
vagy azok közelében találhatók (lsd. a 
térképet - szerk. megj.).A vonatpótló 
autóbuszokon a vasúti menetjegyek 
érvényesek. A menetjegy-vásárlás mód-
járól az autóbuszok megállóhelyein 
részletes tájékoztató olvasható.

A vasúti bérletekkel a Volánbusz Zrt. 
800. számú viszonylatán közlekedő 
autóbuszaival Esztergom-Pilisvörösvár 
között lehet utazni (a vasúti menetjegyek 
viszont ezeken a járatokon nem ér-
vényesek). Pilisvörösvár-Budapest kö-
zött a vasúti bérletek az autóbuszokon 
nem érvényesek.

A vonatpótló autóbuszon kerékpárt 
szállítani nem szabad. Kerekesszékkel 
közlekedő utasainkat kérjük, hogy a 
MÁVDIREKT telefonszámán előzetesen 
jelezzék utazási szándékukat.

06 40 49 49 49
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A Múzeumok Éjszakáján, június 19-
én, szombaton 18-24 óra között 
különleges programokkal várják a 
látogatókat az esztergomi és párkányi 
múzeumok. Nemcsak az állandó és 
az időszaki kiállításokat lehet majd 
megtekinteni, de tárlatvezetések, 
kézműves foglalkozások, színpadi 
és zenés produkciók is színesítik a 
rendezvényt. 

Az ünnepélyes megnyitóra a Vár-
múzeumban kerül sor 18 órakor fanfárral, 
mazsorettekkel. Ugyanitt csillagászati 
és solymászbemutató, folyamatos 
tárlatvezetés és zenei programok teszik 
különlegessé az estét.

A Duna Múzeumban a Dunához és az 
aktuális időszaki kiállításhoz kapcsolódó 
kézműves foglalkozások, vizes táncház 
várja a látogatókat, akik ezen az estén 
a műtárgyraktárba is beléphetnek. Az 
elmúlt 40 év nagy árvizeiről készült 
fotók és filmek egy különleges hatású 
holografikus felületen kelnek életre.

A Balassa Múzeumban a restaurátorok 
munkájába pillanthatnak be az 
érdeklődők, a kézműves foglalkozáson 
a kisebbek a Szent Iván-éj lovagjaivá 
válhatnak, a múzeum szakemberei pedig 
tárlatvezetéseket tartanak a Babits-
házban, az Uzsiceli Hadzsi Ibrahim 
Dzsámiban és a Török Fürdő ásatásán.

A Keresztény Múzeum gyűjteményének 
különleges darabjait tárlatvezetés 
keretében és egy múzeumpedagógiai 
foglalkozáson mutatják be. A 
Komárom-Esztergom Megyei Levéltár 
a Beszédes József Esztergomban 
című kiállításhoz kapcsolódva kreatív 
gyermekfoglalkozásokkal, jelmezes 
fotózással és színpadi produkcióval várja 
a családokat.

A Párkányi Városi Múzeum és a Városi 
Galéria kiállításai is éjfélig tartanak nyitva, 
a jó hangulathoz koncerttel járulnak 
hozzá a szervezők.

A Múzeumok Éjszakáján a Bazilika 
is este nyolc óráig látogatható, 18 
órától az óvodásokat várják simogatós 
tárlatvezetésre.

Különlegességnek ígérkezik a Prímás 
Pince Látogatóközpont Interaktív 
Borászati Kiállítása is, mely szintén éjfélig 
tart nyitva, csakúgy, mint az Interaktív 
Ásvány és Őslény kiállítás, valamint a 
Bánhidy Galéria.

A Múzeumok Éjszakája belépőjeggyel 
érkezők a rendezvény ideje alatt 50 
% kedvezménnyel tekinthetik meg a 
Picasso Esztergomban kiállítást is.
A helyszínek közti közlekedést a 
Párkányba is átmenő városnéző 
kisvonatok teszik gördülékennyé.

CIVILHETES

Múzeumok éjszakája Esztergomban és Párkányban

Városi Múzeum, Párkány
Vámház köz 2.
Párkány

Magyar Környezetvédelmi 
és Vízügyi Múzeum / Duna 
Múzeum
2500 Esztergom, Kölcsey utca 2.

Keresztény Múzeum 
2500 Esztergom,  Mindszenty 
hercegprímás tere 2.

Főszékesegyházi Kincstár 
2500 Esztergom,  Szent István tér 1.

Magyar Nemzeti Múzeum 
Esztergomi Vármúzeuma 
2500 Esztergom,  Szent István tér 1.

Babits Mihály 
Emlékmúzeum 
2500 Esztergom,  Előhegy Babits 
Mihály u. 11.
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A dorogi Halleluja kórus május 1-jén Budapesten, a 
Művészetek Palotájában lépett fel az Énekel az ország 
elnevezésű zenei rendezvényen. A program kezdeményezője 
Hollerung Gábor Liszt-díjas karnagy, a Budafoki Dohnányi Ernő 
Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
vezetője. A koncert előtt az ország minden szegletében 
egyénileg készülő kórusok Dunaújvárosban egy zenei tábor 
keretében két napon keresztül próbálták össze a darabokat. 
Ezt egy budapesti zenekari főpróba követte. A jó hangulatú 
tábort nagysikerű koncert követte a MÜPA-ban. A színpadon 
több mint 400 énekes állt pódiumra, köztük a dorogi Halleluja 
kórus is. Az Országos Egyesített Kórus mellett közreműködött a 
Budafoki Dohnányi Zenekar, valamint a szólisták: Cecilia Lloyd, 
László Boldizsár, valamint Lakó Levente. Vezényelt a rendezvény 
művészeti vezetője: Hollerung Gábor. 

A hangversenyen két különleges alkotás hangzott el, Vajda 
János: Változatok című, Szilágyi Domokos verseire készült műve, 
mely egy játékos hangulatú, virtuóz alkotás, mely egyszerű 
gyermekdalokból építkezik, valamint Webber Requiemje, mely 
egyáltalán nem hétköznapi alkotás, főleg azért, mert igen 
nehéz énekelni. A szerzőnek zseniális a dramaturgiai érzéke, de 
az énekkart valódi kihívások elé állítja. 

A dorogi kórus kiválóan helytállt a különleges produkcióban, 
melyben nagy szerepe volt a karnagy, Farkas Rose-Marie 
aprólékos, minden részletre kiterjedő felkészítésének. 
Köszönet illeti a kórus minden tagját, akik hosszú heteken 
keresztül szabadidejüket áldozva készültek egy nagyszerű 
produkció véghezviteléhez, erősítve ezzel Dorog és a dorogi 
művészek jó hírét. 

Cservenka Rita 

A dorogi Halleluja kórus  a 
legjobbak között Június 9-én, szombaton, 

ismét 
társadalmi munkára hívja 

a 
gyermekeket és szülőket 

az 
Arany János Általános Iskola

A közelgő ballagás és tanévzáró 
miatt, az iskola külső részét sz-

eretné 
rendbetenni a tantestület, 

erre várnak minden 
segíteni tudó, akaró embert 

2012. június 9-én, szombaton, 
8 és 12 óra között.
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Termesztése
Meg kell barátkozni azzal a gon-
dolattal, hogy a cseresznyét csak 
a hagyományosan magas vagy 
közepes törzsű, terebélyes fán 
tudjuk megtermelni, vagyis a 
cseresznyefa nagy helyet követel 
magának a kertből. Ezért le-
hetőleg ne a kert közepébe, 
hanem a ház elé; a terasz szélére 
ültessük, ahol kevesebb helyet 
foglal el, árnyékot ad és díszít is. 
Minthogy fényigényes növény, 
ezért nem ajánlatos beszorítani se 
egymás, se más fák társaságába. 
Ha a kerítés mellé ültetjük, akkor 
a szomszéddal való későbbi viták 
megelőzése céljából pontosan 
tartsuk be az előírásos két méter 
távolságot a telekhatártól.
Egy kiskertbe elegendő egy cse-
resznyefát ültetni, mert a termés 
betakarítása sok munkával, ve- 
sződséggel jár. A "profi" kert-
barátok a fiatal fa ágait különböző 
fajtájú cseresznyével oltják át, 
ami azzal az előnnyel kecsegtet, 
hogy a fa egyes részein a gyümölcs 
különböző időpontokban fog érni, 
tehát a szedés és a fogyasztás 
idénye széthúzódik, a fa ter-
mőképességét jobban ki tudjuk 
használni.
Cseresznyefát - a nagyon kötött ta-
lajok kivételével nálunk mindenütt 
lehet telepíteni. A vízigénye csak 
közepes, amit az is mutat, hogy 
ha az érés kezdetén nagyobb eső 
hullik, akkor bizony számítani kell 
a cseresznye felrepedésére és 
gyors rothadására.
A cseresznyefákat augusztus-
szeptemberben kell metszeni és 
ritkítani. Ez a legjobb időpontja az 
ifjításnak is. Ha más időpontban 
"zaklatjuk" a fát, akkor az inzul- 
tusra rendszerint erős mézga-
képződéssel válaszol.
A cseresznyefákat főként a mo-
nília, a levéllikasztógombák és a 
cseresznyelégy ellen kell perme- 
tezni. A tél végi lemosó per-
metezés kielégítő védelmet nyújt, 
és nyáron csak akkor permetezzük, 
ha arra föltétlenül szükség van. 
Sok hazai és külföldi származású 
cseresznyefajtát termelnek a ker- 
tekben. Ezek közül a Münchebergi 
korait, a korai Pomázi hosszú-
szárút, a középkorai Jaboulay-t és
Bigarreau Burlat-t, a középérésű 
János cseresznyét és a legfi-
nomabb Germersdorfit, valamint
a késői Hedelfingeni-t ér-demes 
telepíteni.

Báint Gazda

Ön is bizonyára megcsodált már egy 
virágzó cseresznyefát, amely a tavaszi 
napfényben szinte roskadozni látszik 
a fehér virágok alatt.

Ha közel ment a fához, akkor hallhatta a 
nektárt és virágport gyűjtő méhek halk 
zsongását is. Ritka szép és évente csupán 
egyszer megismétlődő színjátéka ez a 
természetnek.

Nem kétséges, hogy szegényebb 
marad az, akinek nincs része benne. És 
nem csoda, hogy a virágok szépsége 
iránt oly fogékony japánok éppen a 
cseresznyevirágzással ünneplik a tavasz 
érkezését. Vajon milyennek álmodta 
meg Csehov a Cseresznyéskertet akkor, 
amikor a fák virágba borulnak?

Története

A cseresznyefa vadon régebben él 
erdeinkben, mint a kertekben, és 
szerte az országban, szinte mindenütt 
előfordul. Gyümölcse többnyire 
apró, fanyar, kevéssé leves, de azért 
fogyasztható. Nyugat-Szibériától 
Angliáig a tölgyerdők övezetében 
honos.

A kerti cseresznyét valószínűleg a 
pompázatosan gazdag lakomáiról 
hírhedtté vált Lucullusnak köszönhetjük, 
aki egyébként tiszteletre méltó és sikeres 
hadvezér volt. A pontuszi Kerasuntból 
ő hozatott egy akkor kiválónak tartott 
cseresznyefajtát Itáliába. Kerasunt nevét 
őrzi a görög kerasos, a latin cerasus, a 
német Kirsche és a szláv származású 
magyar cseresznye szó is.

A Magyarországról származó cseresznye 
már a 16. században kedvelt volt Bécsben 
és Ausztriában; irodalmi adatok egy dió 
nagyságú cseresznyéről tudósítanak, 
de az is lehet, hogy akkoriban a dió volt 
apró és nem a cseresznye nagy!

Később a szőlőtermő tájak jellegzetes 
kísérőnövénye lett a cseresznyefa. Ez 
fokozta az akkori kisgazdák termelési 
biztonságát, hiszen ha a szőlőt elvitte a 
májusi fagy, a cseresznye akkor is nyújtott 
bevételt. Sajnos a zártkertekben, a 
szőlőkben álló cseresznyefák száma 
rohamosan csökken, igaz, hogy ezt 
az apadást a házikertekben és a 
lakóházak közelében ültetett fák száma 
ellensúlyozza.

A cseresznye a legkorábbi, tavaszi 
gyümölcsünk: rendszerint már május 20-
25 között a piacokra kerül kis csokorba 
kötve. Amikor ezt a korai cseresznyét 
kóstolgattuk gyermekkorunkban, akkor 
járta a mondóka: Újság hasunkba - 
hideglelés pokolba! Entz Ferenc, a 
szabadságharc tudós orvosa és egyben 
pomológus viszont így ír:  "Senki se 
tudja a gyümölcs értékét jobban 
megítélni, mint a kofa; de semmiféle 
cseresznyét sem fizet az oly jól meg, 
mint a kis májusi cseresznyét, s egyiket 
sem becsüli meg annyira, mint ezt. Hol 
szemenként, hol pálcikára kötve adja, 
hol pedig aprócska fűzetekben árulgatja 
méregdrága pénzen."

Felhasználása

Egy jól megtermett cseresznyefa akár 
80-100 kg termést is érlelhet, ami még 
akkor is kielégíti egy család igényét, ha 
több fajtát, különböző időben terem.

A cseresznyeszedéshez megbízható 
létrák, szedőedények szükségesek. A 
gyümölcsöket a kocsányukkal együtt, 
de a termőrész nélkül kell a fáról 
leválasztani. Aki a termőnyársat letöri, 
az egyúttal már a jövő évi termést is 
leszüretelte! A fáról minden gyümölcsöt 
le kell szedni, mert a "kukacosodást" 
okozó cseresznyelégy a fán maradó 
gyümölcsök útján terjed, és ezek a 
gyümölcsök terjesztik a moníliát is!
A cseresznye gyorsan romló gyümölcs. 
Ezért lehetőleg lapos ládába szedjük, 
és a gyümölcsöt azonnal vigyük 
hűvös helyre, de legalább árnyékba. A 
fogyasztók a nagy bogyójú, ropogós és 
nem "kukacos" cseresznyét kedvelik.

A friss gyümölcs főként a családok 
önellátását szolgálja. A háziasszonyok 
finom befőttet és cseresznyés süteményt 
készítenek belőle.

ÉT

Érik a cseresznye
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Május 26-án, szombaton rendezte meg 
idén századik évfordulóját ünneplő 
Annavölgyi Bányász Sportegyesület 
asztalitenisz szakosztálya a dorogi 
kistérségi asztalitenisz versenyét, 
a Pünkösd Kupát. A verseny újonc, 
serdülő, valamint amatőr (nem igazolt) 
felnőtt és senior korosztályokban 
került megrendezésre.

Az újonc II. korosztály összevont 
versenyére 16 fő jelentkezett. A cso-
portküzdelmek után egyenes kieséses 
rendszerben lebonyolított versenyen 
taroltak a helyi versenyzők. A döntőt 
Petrovics Barnabás nyerte Gombola 
Bence ellen. 

Eredmények:
1. Petrovics Barnabás / Csolnok és 

Környéke Körzeti Általános Iskola
2. Gombola Bence / Csolnok és 

Környéke Körzeti Általános Iskola
3. Pósfai Bendegúz / DOKI
4. Marcsák Patrik / Leányvár 

Az összevönt újonc I. fiúknál 13-an 
versenyeztek. A győzelmet a pilismaróti 
Farda Fanni szerezte meg. 
1. Farda Fanni / Pilismarót
2. Moravcsik Marcell / Tardos
3. Oláh Barbara  / DOKI
4. Pósfai Bendegúz / DOKI 

Az újonc I. lányoknál Oláh Barbara a 
döntőben visszavágott Farda Fanninak a 
fiúknál elszenvedett vereségért.
1. Oláh Borbála  / DOKI 
2. Farda Fanni / Pilismarót
3. Pénzes Bernadett / Szomód
4. Láng Veronika / DOKI 

A serdülő fiúknál 13-an neveztek. Négy 
csoportban folytak a küzdelmek, majd 
az egyenes kieséses táblán folytatták. A 
győzelmet a leányvári Szikora Ágoston 
szerezte meg. 
1. Szikora Ágoston / Ferences 

Gimnázium
2. Őri Márk / Szent Imre Gimnázium
3. Farda Fanni / Pilismarót
4. Tanka Róbert / Tardos 

A serdülő lányok versenyében folytatta jó 
szereplését Oláh Barbara. 
1. Oláh Barbara  / DOKI
2. Bankó Olga Dalma / Annavölgy
3. Farda Fanni / Pilismarót
4. Oláh Renáta / DOKI 

A nem igazolt nőknél 6-an versenyeztek. 
A győzelmet a még újonc korosztályú 

Farda Fanni szerezte meg Bankó Olga 
Dalma előtt.
1. Farda Fanni / Pilismarót
2. Bankó Olga Dalma / Annavölgy
3. Láng Veronika / Annavölgy
4. Révészné Sági Lívia / Annavölgy 

Az igazolás nélküli férfiak versenyére 
20 fő jelentkezett. A csoportküzdelmek 
után itt is egyenes kieséses rendszerben 
folytatták a versenyt. A győzelmet Senkál 
Lajos szerezte meg Turbuc István előtt. 
1. Senkál Lajos / Naszály
2. Turbuc István / Pilismarót
3. Oláh Tamás / Dorog 

Várvölgyi Béla / Lábatlan 

A versenyt a senior férfiak fejezték be. Itt a 
győzelmet a „fiatalabbaknál" bronzérmes 
Várvölgyi Béla szerezte meg. 
1. Várvölgyi Béla / Lábatlan
2. Németh Gyula / Lábatlan
3. Stikker László / Annavölgy 

Kalmár Csaba / Lábatlan 

A versenyt a Megyei Szövetség Elnök-
ségének tagja Takács Jenő vezette le, 
nagy szakértelemmel.
Az iskolák között meghirdetett pont-
versenyt a DOKI csapata nyerte, 
Annavölgy Általános Iskolája és Pilismarót 
Általános Iskolája előtt.
A szponzorok felajánlásaiból össze-
gyűjtött rengeteg ajándék a versenyen 
indult gyermekek között került kiosztásra. 

A verseny támogatói voltak:
KEM-ATSZ
Dorogi Nehézatlétikai Club
Techno-Produkt Kft Dorog
Gordius Inox Kft Dorog
Pilis Műszaki Áruház Dorog
Comp-L Számítástechnikai Kft Dorog
Kovács Cukrászda Esztergom-Kertváros
Annavölgy Község Önkormányzata
Schrammel Zoltán 

Pünkösd Kupa Annavölgyön
Június 16-án zárul az NB III. Duna 
csoportjában a 2011-2012. évi bajnoki 
idény. 

Az utolsó szakaszban három mérkőzésre 
kerül sor, ebből kettő idegenben és egy 
idehaza. 2-án a bajnoki év rangadója 
Érden lesz, az éllovas ellen szerepel csa-
patunk. Emlékezhetünk, hogy pontosan 
ez ellen a csapat ellen szenvedtük el 
egyetlen vereségünket, méghozzá na- 
gyon balszerencsés körülmények között. 
Most alkalom nyílik a revansra! De csak 
akkor, ha fizikálisan és mentálisan 100 % 
felett tud teljesíteni a csapat. Sajnos két 
meghatározó játékos hiányozni fog, még-
pedig Faragó Szabolcs a csapatkapitány 
és az Újbuda ellen kiállított Sebestyén 
Dávid. Remélhetőleg a Tatabányán le-
játszott Sárisáp elleni mérkőzésen súlyos 
arcsérülést szenvedett Csirinyi Zsolt meg-
gyógyul. A balhátvédet egy magáról meg- 
feledkezett szurkoló fejelte le. A tette után 
elmenekülő szurkoló éppen a dorogi edző 
autójába ugrott be és azt magára zárta az 
őt üldöző dorogi szurkolók elől. 

Az utolsó hazai mérkőzésen a Törökbálint 
csapatát fogadjuk 9-én, majd 16-án a 
Viadukt - Tópark ellen zárul a bajnoki idény 
Biatorbágyon. De térjünk vissza a csapat 
májusi szereplésére. Ezúttal is 4 mérkőzés 
zajlott le, ezek eredménye három győzelem 
és egy döntetlen. Budapesten III. kerület 
ellen 5-2-es győzelem, idehaza a Pénzügyőr 
ellen 2-1-es győzelem, majd következett 
Tatabányán a Sárisápi TASK elleni 0-0-s 
eredmény, végül az Újbuda elleni 3-0-s 
siker. Ezeken a mérkőzéseken tíz gólt rúgott 
és mindössze három gólt kapott a csapat. 
Ez a havi teljesítményben 88,3 %-ot ér, éves 
szinten pedig 76,6 %! 

A hazai találkozókon Faragó József, a 
játékos édesapja, míg az Újbuda elleni 
találkozón Farszki Tibor volt kitűnő já-
tékosunk végezte el a kezdőrúgást, a han-
gosbeszélő ismertetése és a szurkolók nagy 
tapsa közepette. 

Végezetül egy bíztató jó hír, Nász Szilárd a 
kiváló csatár sikeres térdműtéten van túl, 
de játékára csak az őszi idényben kerülhet 
sor. 

Utánpótlás csapataink még nem fejezték 
be a bajnokságot. 

Asztalitenisz
Véget ért asztaliteniszezőink bajnoki 
idénye, a csapat az 5. helyen végzett, a jobb 
szereplést a sérülések, betegségek gátolták. 
A csapat a jövő évben többet vár magától. 

A többi sportág versenyzőinek még tart a 
bajnokság, szintén a következő számban 
adunk hírt eredményeikről. 

Göb Sándor 

Dorogi sportképek





Örök igazság! A legtöbb nő valószínűleg tudja, miről beszélek, 
és nagy részük egyet is ért ebben velem. Vajon mi lehet 
az oka, hogy az időnk nagy részében szűk, kényelmetlen, 
le- vagy felcsúszó, szoros ruhadarabokba és lábbelikbe 
préseljük bele magunkat? Hányszor hallottuk már, hogy a 14 
cm-es sarkak miatt negyvenévesen gyógypapucsra fogunk 
szorulni? Ilyenkor mindig mosolygok magamban: bezzeg, ha 
tudnák a teljes igazságot. Mert nem elég, hogy 14 cm magas, 
de másfél számmal kisebb is a szükséges méretnél (mert 
lehetetlen, hogy ne férjen bele a lábam a 38-asba, biztos, 
hogy nem fogok 39-es cipőt venni, vagy elfogyott a méret, de 
mindenképpen szükségem van a szóban forgó darabra), és 
valami lehetetlen pozícióban állnak benne a lábujjak. Szorít 
oldalt, nyom elöl és hátul, képtelenség benne 200 méternél 
többet egyhuzamban megtenni, mert először csak a lábad 
fáj, aztán elkezd tompán lüktetni az agyadban is,  később 
pedig annyira elviselhetetlenné válik, hogy szabályosan 
csillagokat látsz. Vicces igaz? És mi a válaszunk minderre: de 
hát annyira szép! Szóval megéri? Persze, hogy meg! 

Miért sanyargatjuk testünket nap mint nap? A férfiaknak 
szeretnénk tetszeni, saját magunknak, vagy esetleg a 
riválisokat kívánjuk felülmúlni a mindennapos aszkézissel? 
Nyilván mindhárom megállapításban van igazság. Kinek 
nem esnek jól a vágyakozó férfi pillantások, ez mindenekelőtt 
önbizalmat ébreszt egy nőben. Ugyanis mi csajok általában 
alulértékeljük a külsőnket. Mindig találunk valamit, 
amin változtatnánk, soha nem vagyunk maximálisan 
megelégedve külsőnkkel. És ha akad egy-egy ruhadarab, 
ami ezen változtat, azt mindenáron megszerezzük! Mert a 
csúnyácskább vádlinak is gyönyörű ívet varázsol a magas 
sarok, a vastagabb derék is karcsúnak tűnik egy fűzőben 
vagy alakformáló sztreccs alsóneműben, a megereszkedett 
melleken segít egy megfelelő melltartó, nem számít, hogy 
utána egy napig zsibbad a lábunk vagy éppen levegőt nem 
kapunk benne rendesen és megfájdul a fejünk, mert az agy 
vérellátása lecsökken. 

A férfiak vizuális beállítottságúak, de mindannyian 
egyetérthetünk abban, hogy mindenképpen látványosabb 
az utcán egy testhez simuló szűk ruhában magas sarkakon 
végigtipegő hölgy, mint ha mackónadrágot, bő pólót és 
sportcipőt viselne. Ezt a luxust csak „ünnepnapokon”, otthon 
vagy a természet lágy ölén kirándulgatva engedhetjük meg 
magunknak. Direkt mondtam melegítőalsót és nem farmert, 
ugyanis nekünk még a farmerjeink is kényelmetlenek. Ez 
a ruhadarab is épp annyi gondot okoz, mint a többi; szűk, 
szorít, bevág, stb. 

Szóval meg tetszeni szeretnénk az ellenkező nemnek és 
magunknak. Mi a helyzet az azonos neműekkel? Senki előtt 
nem titok az a jelenség, mikor két pár elhalad egymás mellett 
és a csajok egymást nézik, nem a fiúkat. Úgy méregetik a 
másikat, mintha legalábbis egy küzdőtéren figyelnék az 
ellenfelet az összecsapás előtti utolsó pillanatokban. Ennek 
mi lehet az oka? Nem szeretjük a riválisokat, és ebben a 
szóhasználatban nem az a rivális, aki veszélyt jelent rád, 
olyan szempontból, hogy esetleg a kandúrod rá mer pillantani 
(ilyenkor jön egyébként a női logika: ’hogy megnézte azt 
a k-t, biztosan fejben már le is vetkőztette’), hanem az, aki 
esetleg jobban mer kinézni, mint te. Pedig az új x márkájú 
méregdrága fazonra igazított nyári ruhakölteményed van 
rajtad. Na ez az igazi megcsalás! 

Eszembe jutott erről a gondolatsorról egy vicces anekdota, 
amit be is ékelek ide: a legjobb barátnőmmel régebben 
sokat járkáltunk a városban, vagy nyári délutánokon 
előszeretettel ücsörögtünk a különböző vendéglátóhelyek 
teraszain. A lényeg az volt, hogy forgalmas helyen legyünk 
és véleményezhessük a népet. Tudom, csúnya dolog, majd 
egyszer leszokom róla. Szóval történt egyszer, hogy szembe 
jött velünk egy lány, dús fekete hajjal, eszméletlen hosszú 
karcsú lábakon, az öltözéke minimális anyagfelhasználást 
tükrözött. Mikor elhaladt mellettünk, összenéztünk és 
egyszerre mondtuk ki azt a bizonyos k betűs szót. Persze 
aztán óriási hahotázásba törtünk ki és megállapítottuk, hogy 
a k-ság új dimenzióját tártuk fel közös erővel, amit azóta is 
alkalmazunk, mégpedig azokra a nőkre, akik egyszerűen 
jobban néznek ki nálunk. Félreértések elkerülése végett, ez 
nem rosszmájúságot jelent, csupán egy sajátos elismerése 
annak, hogy léteznek nálunk csinosabb nők is. 

Végszónak csupán annyit mondanék, hogy engem személy 
szerint soha senki nem fog meggyőzni arról, hogy csak olyan 
ruhadarabot viseljek, ami nem okoz fájdalmat. Mert tudom, 
hogy ami nem fáj, az nem néz ki jól! Mindent bele! Ami nem öl 
meg, az csak erősebbé tesz (vagy szebbé)! 

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

!Lájkolják a MiNdEnT bElE facebook oldalát! 

Üdvözlettel, Zana Diána

Ami nem fáj, az nem szép!

16. oldal
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Szeretem az olyan filmeket, amelyeket 
nem csupán az esti szabadidő el-
ütésére készítettek. Azokat, amelyek 
hozzáadnak személyiségünkhöz, el-
gondolkodtatnak, megérintenek. És 
most nem feltétlenül a nyakatekert 
művészfilmekre gondolok, mikor több 
órás töprengés és gondolati fejtegetés 
után sem sikerül értelmet lelnünk a 
látottakban. Az olyan könnyed és mégis 
mély értelmű alkotásokról beszélek, 
mint a Rob Marshall rendezésében 
2005-ben a filmvásznakra került 
Egy gésa emlékiratai. Hamarosan a 
kedvencemmé nőtte ki magát, pedig 
lelkes fogyasztónak tekintem magam 
filmek terén, szóval sok mindent 
láttam már.

A történet Arthur Golden azonos című 
regényének adaptációja. Bátran ajánlom 
ezt is mindenki figyelmébe, hiszen a 
stílus, a kifejezésmód, maga a hangulat 
itt is lehengerlő. A szerző csupán a tollat 
fogja, mellyel varázslatos módon képes 
papírra vetni az 1930-as években kezdődő 
életutat, azt a történetet, melyet egy 
valódi gésa mesél el nekünk, bemutatva 
törékeny, titokzatos és lélegzetelállító, 
mégis kissé keserédes életét. Mind a film, 
mind a könyv olyan hitelesen adja vissza 
a kor érzületét, azt a fantasztikus japán 
kultúrát, amely annyira különbözik a 
nyugati társadalmakétól.

Azonban, mielőtt még kritika-szagúvá 
válna az írás, leszögezem, hogy ezúttal 
nem erről van szó. Az előzetes pár 
gondolat csupán arra szolgált, hogy 
rávilágítsak a téma ötletforrására. 
Ugyanis, amiről írni szeretnék, az 
nem más, mint a gésa személye. Ki ő 
valójában? Mi pontosan a feladata? 
Csupán egy örömlány vagy annál sokkal 
több? Hadd idézzek a filmből egy keveset, 
hogy megérthessük az ő mibenlétét: „Egy 
ilyen történetet, mint az enyém, sosem 
szabadna elmesélni, mert az én világom 
épp oly tiltott, mint amilyen törékeny. 
Amint oda a titokzatossága, megszűnik 
létezni.” „Mi egy titkos világot alkotunk. 
Helyet, mely csak szépséggel van tele. A 
gésa szó maga is művészt jelent, és hogy 
gésa légy, el kell érned, hogy mozgó 
műalkotásként tekintsenek rád.” „A 
gésák nem kurtizánok, de nem vagyunk 
feleségek sem. Mi a tudásunkat adjuk el, 
nem a testünket. Egy külön titkos világot 
teremtünk, ahol kizárólag a szépség 
uralkodik.”

A hagyományok szerint egy gésa 
képzése már nagyon fiatal korban 
megkezdődik. Bár a lányok egy részét már 
gyermekkorban valamelyik gésaházhoz, 

azaz okijához adják, nem ez az általános 
gyakorlat a jó hírű negyedekben. A 
gésák lányai maguk is gyakran gésaként 
nevelkednek, általában az okija 
örököseként. Rövid képzési idő után a 
tanítványok a maiko („táncoló lány”) 
elnevezést kapják. Ez a tanulási szint 
éveken át tarthat. Egy maiko idősebb 
gésa mentorától sajátítja el a tudás nagy 
részét, és követi azt minden programjára. 
Az onészannal és az imouto-szannal 
(„idősebb nővér/fiatalabb nővér”) való 
kapcsolat nagyon fontos. Mive laz 
onészan tanítja meg maikóját mindenre 
a hanamacsi („virágvárosok”) életéről, 
szeméyle létfontosságú. Megtanítja 
őt, mi a tea felszolgálásának megfelelő 
menete, hogyan kell samiszenen játszani, 
táncolni, általános témákról beszélgetni 
illendően és élvezhetően. Az onészan 
adja később a  maiko gésanevét, mely 
valamilyen formában kapcsolódik eredeti 
nevéhez.

Amikor egy lány eléri a 20–22 éves kort, 
előléptetik érett gésává az erikae nevű 
ceremónia keretében, ekkor kifordítják 
kimonója gallérját, mintegy jelezve; 
felnőtt a feladathoz. Ez 2–5 maikóként  
eltöltött év után következhet be, attól 
függően, hány éves korában mutatkozott 
be. Ettől kezdve teljes díjat kap idejéért, 
és visszavonulásáig gésa marad.

A tanuló gésák hagyományos sminkje 
a vastag fehér alapsmink piros rúzzsal, 
valamint piros és fekete kihúzással 
a szemeken és szemöldökön. Bár a 
tapasztalt gésák is viselik a maikókra 
jellemző teljes fehér sminket, de csak 
különleges előadás esetén. A fehér smink 
eredete vitatott. Egyes feltevések szerint 
abból az időből ered, amikor japán utazók 
tértek vissza Európából, és „sápadt arcú” 
szépségekről meséltek történeteket. 
Mások szerint Kínából ered, és a palota 
hölgyei vették át a szokást.

A gésák mindig kimonót viselnek. A 
tanuló gésák kimonója színpompás, 
hasonlóan túlzó övvel (obi). Az obi 
mindig világosabb, élénkebb színű, 
mint a kimonó, hogy egyfajta egzotikus 
egyensúlyt adjon a ruházatnak. A maikók 

az övet darari („lógó öv”) stílusban kötik 
meg. Az idősebb gésák öltözetének 
mintázata visszafogottabb, obijuk 
egyszerűbb csomóval megkötött. Egy 
sikeres okija jellemzője, hogy gésája egy 
kimonót csak egyetlen alkalommal vesz 
fel, ezzel kimutatva gazdagságát. 

A hajviselet sokat változott a történelem 
során. A múltban általános szokás szerint 
a nők leengedték hajukat, míg később 
kontyba fűzték. Az egyes hajviseleteket 
gondosan kidolgozott fésűk és hajtűk is 
díszítik (kanzasi). 

Végül tisztázzuk a gésa-szakma 
természetét. Sokan úgy hiszik, hogy a 
gésák prostituáltak. Ez tévhit, ugyanis 
egy hivatásos gésa nem szerződik le 
pénzért nyújtott szexuális szolgáltatásra 
a vendégekkel. Céljuk a szórakoztatás. 
Ezt tánccal, versekkel, zenei játékkal 
vagy könnyed beszélgetéssel teszik. A 
gésák programjába beletartozhat a flört 
és a játékos célozgatások, azonban a 
vendégek tudják, hogy ennél többet nem 
várhatnak. Japánban a férfiakat olyan 
illúzióval szórakoztatják, amely sosem 
valósul meg. Hagyomány volt a múltban, 
hogy a gésáknak volt egy pártfogójuk, a 
danna, aki általában gazdag férfi (vagy 
nő) volt. Ő állta gésák tradíciók szerinti 
képzésének hatalmas költségeit. Ez még 
napjainkban is előfordul, bár nagyon 
ritka.A gésa és a dannája akár szerelmi 
kapcsolatban is lehettek egymással, de 
ez sosem anyagi támogatásáért cserébe 
történt így. A hagyományok és értékek 
egy ilyen kapcsolatban komplikáltak és 
meg nem értettek.

Azok a gésák, akik a házasságot 
választják, visszavonulnak szakmájuktól. 
A visszavonult gésáknak bár nem tiltott, 
hogy életükről a külvilágnak meséljenek, 
íratlan szabály, hogy nem beszélnek 
múltjukról, titokban tartják azt haláluk 
napjáig. Olyan világ ez, mely zárt és 
hagyományos, egy darabka a letűnt 
korokból. Egy morzsányi mégis elénk 
gurult belőle e két alkotás jóvoltából. 

Zana Diána

„A lebegő világ 
művésze”
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A hónap több lehetőséget is kínál személyiséged fejlődésére, de keményen meg kell dolgoznod 
ahhoz, hogy teljes sikert arathass. Szembesülni fogsz tetteid következményeivel, érzelmi, 
egzisztenciális téren egyaránt. Kénytelen leszel átértékelni a helyzetedet, múltadat és jelenedet. 
Ha nem váltasz nézőpontot, akkor csak nagy erőfeszítések árán érheted el a beteljesedést, az 
eredmény pedig nem lesz tartós. Amennyiben ragaszkodsz a téveszméidhez, céljaid elérhetetlen 
messzeségbe kerülnek, hiába hiszed, hogy csak karnyújtásnyira vagy tőlük. Ideje elgondolkodni a 
szabadságvágy, felelősségvállalás, és a tartós elköteleződés kérdésein is. Elvileg nagyszerű dolog 
bátran kiállni magadért, de ha nem vagy tekintettel mások igényeire is, egyedül maradsz.

KOS / 03.21-04.20.

 

Ebben a hónapban fontos lesz, hogy milyen stílusban kommunikálsz. Okos vagy, de ez nem 
jelenti azt, hogy bölcs dolog meggondolatlanul cselekedned és beszélned. Akkor érhetsz el 
számodra megfelelő eredményt, ha diplomatikusan fejezed ki magad. Egy rossz megjegyzés, 
vagy félreértett mondat a feje tetejére állíthat mindent. Légy körültekintő, mert most egyetlen szó 
felkorbácsolhatja az érzelmeket. Napvilágra kerülnek olyan érzékeny problémák, amelyekről azt 
hitted, már megoldottad, és ez kibillenthet az egyensúlyodból. Egy manipulatív személy az utadba 
állhat, nem valószínű, hogy nyílt konfrontációval sokra mész vele szemben.

BIKA / 04.21-05.20.

 

Foglalkozz kevesebbet mások véleményével, azzal törődj, hogyan kellene életedet friss energiákkal 
feltöltened. Keress új utakat, ne tarts fenn olyan állapotot, ami nem felel meg elvárásaidnak, és nem 
szolgálja a fejlődésedet. Mondd ki, ami a szívedet nyomja, hozz döntéseket, amíg lehet. Vizsgáld 
felül az alapvető értékrendedet, és azt, hogy az önmagadról alkotott véleményed milyen hatással 
van életed többi részére. Hajlamos vagy mostanában elérhetetlen álmokat szőni. Elképzelésed 
a tökéletes társról és kapcsolatról hamis illúziókat táplál benned, ez pedig akadálya lehet a 
boldogságodnak, amint szembesülsz a kijózanító valósággal. Ha most lelkileg a padlón vagy is, ne 
add fel a reményt.

IKREK / 05.21-06.21.

 

Amennyiben a jövőbe vetett hited erősebb a múltbéli csalódások okozta fájdalomnál, most 
végleg lezárhatsz egy kapcsolatot, és számodra megfelelő, új szokásokat alakíthatsz ki. Háborgó 
érzéseidet próbáld megzabolázni, mert csak így leszel képes kikecmeregni ebből a méltatlan, 
nehéz helyzetből. Ha teljesen elvesznél zavaros érzelmeid labirintusában, valamilyen váratlan 
történés vagy konfliktus visszahoz a valóságba, és végképp kijózanít. Kerüld az önsajnálatot, tudd, 
hogy minden vég magában hordja valami újnak a kezdetét. Ne engedd, hogy a türelmetlenséged 
és nyugtalanságod aláássa a biztonságérzetedet. Bízz az erődben, tudni fogod, hogyan teremts 
egyensúlyt a hétköznapok nyomasztó, nehéz terheinek elviselése, és álmaid megvalósítása között. 

RÁK / 06.22-07.22.d

 

Óvakodj a túlzott magabiztosságtól, hagyj egy kis teret az alázatnak is, így jobb esélyeid lehetnek 
a sikerre. Nagyobb szolgálatot teszel magadnak, ha egész hónapban szorgalmasan dolgozol, 
mintha elhalasztanád a tennivalókat. A körültekintő, alapos előkészületek segítenek most abban, 
hogy kiengedd a régóta felgyülemlett feszültségeket. Előfordulhat, hogy akár érzelmi vagy anyagi 
dolgaidban néha összekevered a valóságot az ábrándjaiddal, ezért egyelőre ne köss hosszú távú 
kapcsolatokat vagy pénzügyi megállapodásokat. Az óvatosság most jobb választásnak tűnik, mint 
a hirtelenkedő, meggondolatlan magatartás. Ha nem akarsz csalódást okozni magadnak, várj, amíg 
kitisztul a helyzet, akkor majd lehetőséged lesz az egyértelmű és határozott cselekvésre.

OROSZLÁN / 07.23-08.23.e

 

Gyakran számíthatsz hangulatváltozásokra, kétségeid ébredhetnek, amikor ellenállásba ütközöl. 
Nem ártana lassítani, ha bizonyítani akarod az igazadat. Olyan meglepetésben lehet részed, ami 
kibillenthet az egyensúlyodból. A feladataidat el kellene végezned, hogy kezelni tudd a helyzetet. 
Munkád és magánéleted megértek a változásra. Bár néha kicsit összezavarodsz, mégis lehetőséged 
lesz változtatni a szokásaidon, ezáltal rendet teremthetsz a zűrös dolgaidban. Az elmélyült 
gondolkodás segíthet, hogy felismerd, milyen régi mintáktól szabadulj meg, és melyek azok az 
új alternatívák, amelyek mellett érdemes elkötelezni magad. Váratlan pénzkereseti források révén 
növelheted a bevételeidet, ha elég gyors leszel. Ne hagyd ki a lehetőségeket, lépj azonnal. 

SZŰZ / 08.24-09.23.

 

Nyugtalanságod növekszik, de nem veszel tudomást róla, csak amikor már késő bármit is tenni 
ellene. Vannak dolgok, amikről beszélni kell. Ne rejtegesd az érzelmeidet, ezzel csak azt éred el, 
hogy állandósulnak az eddig ki nem mondott problémák. Ha képes vagy szégyenérzet nélkül 
felfedni vágyaidat, az ideális szerelemről szövögetett álmaid elérhető közelségbe kerülhetnek. 
Azonban érdemes megfontolni, hogy kockáztasd-e az érzelmi biztonságodat egy rövid románc 
kedvéért. Nehezen tudod féken tartani vágyaidat, ez meggondolatlan lépésekre késztethet. Légy 
tekintettel mások érzéseire is, miközben törsz a céljaid felé. A könnyed kalandok nem tudják hosszú 
időn át fenntartani érdeklődésedet, ha nem vagy képes mélyebb kapcsolatot kiépíteni.

MÉRLEG / 09.24-10.23.

 

Változások várhatók a munkádban és érzelmi életedben. Nagyot léphetsz előre a lelki fejlődésedben, 
ha megszabadulsz a régi meggyőződéseidtől és a jövőre vonatkozó irreális elvárásaidtól. Már tudod, 
merre tart az életed, ezért lesz elég bátorságod, hogy abbahagyd a lényegtelen tevékenységeidet. 
Fektess több energiát abba, amiben hiszel, szabadulj meg azoktól a dolgoktól vagy személyektől, 
amelyek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeidet és csalódást okoztak neked. Rájössz, 
hogyan oldj fel egy nehéz helyzetet, hogy tartósan elköteleződhess valaki mellett. Végezd el a 
feladataidat, ne szalaszd el az esélyt, az egyéb dolgok majd megoldódnak később.

SKORPIÓ / 10.24-11.22.

 

Ha eddig nem ragadtad meg a pillanatot, vagy éppen sikertelen kísérletet tettél életed átalakítására, 
most megpróbálhatod újra. A változás nem jön könnyen. Rajtad kívül álló okok alaposan átalakítják 
döntéseidet személyes céljaiddal kapcsolatban, ezért megszállottan üldözöd azt, amit meg akarsz 
kapni az élettől. Különösen fontossá válhatnak a szerelmi, családi kapcsolataid. A függetlenség 
iránti igényed összeütközésbe kerülhet a kötelezettségeiddel. Úgy érezheted, felborul az életed, 
valaminek történnie kell. Kerüld a szélsőségeket, mert nem vezetnek sikerhez. Ha erőszakosan 
próbálod megoldani a helyzetet, az további konfliktushoz vezethet. Lehetőséged lesz változtatni, 
együttműködve másokkal. Ha egyedül akarsz előre jutni, elvesztheted azt is, amit eddig elértél.

NYILAS / 11.23-12.21.

 

Jelentős változás várható a társas viszonyaidban. Egy elégedetlen és csalódott partner 
megkeserítheti a mindennapjaidat, mégsem veszel szívesen tudomást a valódi érzéseidről, mivel 
képtelen vagy túllépni azon, aminek pedig már régen lejárt az ideje. Olyan álomhoz ragaszkodsz, 
ami soha nem teljesedik be, vagy legalábbis nem úgy, ahogyan annak idején szeretted volna. 
Szembe kellene nézned végre a problémákkal, hogy rátalálj a helyes megoldásra. Ahhoz, hogy 
újraértékelhesd a hiedelmeidet és hosszú távú céljaidat, le kellene ásnod a múltba, hogy feltárd 
jelenlegi elvárásaid gyökerét. A változások elindításához most nincs szükség nagy tettekre, mint 
ahogyan a hatalmi harcoknak sincs már értelme. Ami végleg elveszett, az nem hozható vissza.

BAK / 12.22-01.20.

 

Kérdéseidre a válaszokat magadban kell keresned. Kísértést érzel, hogy kockáztass, amikor az előtted 
álló akadályok legyőzhetetlennek tűnnek, de meggondolatlan viselkedéssel nem érheted el a várt 
eredményt. Kipróbáltad a határaidat, és elég jó képet alkothattál arról, ami a fejlődésed útjában áll. 
Mégis feladnád a harcot, mert elakadtál. A világról alkotott elképzelésed drámai változáson megy 
át, de ha félelemből ragaszkodsz régi szokásaidhoz, az nem segíti a szellemi átalakulásodat. Nem 
térhetsz vissza a múltba. Tartsd szemedet a jövőn, ne veszítsd el a hitedet és a reményt, hamarosan 
jobb irányba fordul életed. Egy megbeszélés teljesen új szempontokat hozhat érzelmi életedbe, az 
ideális kapcsolatról szőtt álmaid közelebb vihetnek egy különleges személyhez. 

VÍZÖNTŐ / 01.21-02.20.

 

Ebben a hónapban előtérbe kerülnek a személyes kapcsolatok. Kerüld el, hogy gyorsan és 
erőteljesen reagálj párod szavaira és cselekedeteire. Vállalj felelősséget az érzelmeidért, és mélyítsd 
el az önismeretedet, ahelyett, hogy másokat hibáztatnál. Sem neked, sem a partnerednek nem 
kell tökéletesnek lennetek ahhoz, hogy egészséges és harmonikus kapcsolatot alakíthassatok ki. 
Bontsd le az eddig felépített intimitás korlátait, szabadítsd fel a gátlásaidat, és cselekedj tudatosan. 
Ne higgy el mindent, amit hallasz, ellenőrizd, igaz-e. Az eltorzított tények tévútra vezetnek. 
Csodálatos tulajdonságod, hogy állandóan mások kedvét keresed, de ne hozz olyan áldozatot, amit 
nem viszonoznak. Ösztöneidben mindig megbízhatsz, még ha érzelmi szinten túl is vállalod magad. 

HALAK / 02.21-03.20.

k

NE FELEDJÉK! 
KÉT HÉT MÚLVA

ÚJRA CIVILHETES!


