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Esztergomi hétvégék egész nyáron

ESSEMM VOLER MOUCHE MATOLCSY BAND

WASABI KHT SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

THE RUGÓIN DIRETTA

TŰZKERÉK

AB/CD NYOMKERESŐK

PÓKA EGON EXPERIENCE

GO-YOAFTER 8

WILLIAMS BAND

BLUES AND ROLL

ATESTVREK

SZALAI BAND

FILI DISCO

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 NAPOK2
2012. AUGUSZTUS 17-20. - ESZTERGOM

HÍDÜNNEP2
2012. SZEPTEMBER 28-30. - ESZTERGOM

SZEGŐ QUARTETT KERESZTES NAGY ÁRPÁD

EBEDI CITERAZENEKAR

VAMP
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Nemrég baleset történt a Csenke patakon átívelő biciklis hídon. A 
balesetet a régi híd rossz állapota okozta, melyet a karbantartás 
hiánya okozott. 
Mivel ezután sem történt semmi, az ottlakóknak elfogyott a 
türelme és társadalmi munkában felújították a hidat.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Vihari Autovillamossá-
gi Kft-nek, valamint a felújításban résztvevőknek.
Ismét bizonyosságot nyert, hogy a szükség összekovácsolja az 
embereket és az összefogás mindig eredményt hoz.

CIVILHETES szerkesztősége

Vannak, akik még össze tudnak 
fogni

Esztergomban köszöntötték 
hatvanadik születésnapján 
Erdő Péter bíborost, 
esztergom-budapesti érseket 
a paptársai.

Néhány nappal ezelőtt, 
június 25-én töltötte be 
hatvanadik születésnapját 
a magyar katolikus egyház 
legfőbb vezetője. Erdő Péter 
bíboros, esztergom-budapesti 
érseket a Vízivárosban, érseki 
templomában köszöntötték 
paptestvérei, a város és az 
ország hívei.

Esztergomi köszöntését a maga megszokott módján, szerényen 
fogadta, nem kedveli a fölösleges pompát, fő feladatának hívei 
szolgálatát , egyházmegyéje és egyháza minél alaposabb 
irányítását tartja. Több egyetem díszdoktoraként járja a világot, 
megfordult mindkét Amerikában, számos tanulmánykötetet 
publikált. Dorog és Esztergom díszpolgáraként szeret 
visszatérni érseki székhelyére; a legfőbb egyházi ünnepek 
szertartásait elsősorban Esztergomban irányítja.

Hatvan éve született Erdő Péter 
bíboros, érsek
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Hosszú huzavona után fogadta csak el 
a képviselőtestület az önkormányzat 
tulajdonában álló cégek 2011. 
évi beszámolóját. A törvényben 
meghatározott időponthoz képest – 
május 31. – jóval később, csak június 
közepén sikerült leadnia mérlegeket, 
mivel a május utolsó napján tartott 
testületi ülésen nem született 
döntés, tekintve, hogy a beszámolók 
mindegyikéhez a könyvvizsgáló 
záradékot csatolt. A következőkben 
megpróbálunk áttekintést adni 
az egyes cégek gazdálkodásáról, 
szigorúan a könyvvizsgálói jelentés 
alapján.

Várszínház és Kultúrmozgó 
Nkft. 

A cég 2003 októberében alakult 88%-os 
önkormányzati tulajdonnal, a fennmara-
dó 1%-t a szintén városi tulajdonú Gran 
Tours Kft tulajdonolta 2006-ig. A társaság 
2007 végén alakult nonprofittá. A tavalyi 
év során 140.473.000Ft mérlegfőösszeg 
mellett 410.000 Ft veszteséget ért el 
a cég, még közhasznú tevékenysége 
4.384.000Ft hiánnyal zárult. 
A könyvvizsgáló kérdésesnek találta a 
cég részére járó, 2010. évből elmaradt 
önkormányzati támogatás összegét, 
mivel az adósságrendezési eljárás 
során, a biztos elismerte a tartozást, 
annak kiegyenlítésére nem került sor, 
és azóta nem lett felülvizsgálva az adott 
követelés. A könyvvizsgáló javasolta 
képviselőtestületnek, hogy utasítsa az 
ügyvezetőt, hogy dolgozzon ki tervet a 

költségek csökkentésére és a bevételek 
növelésére augusztus 31-ig.

Esztergomi Vízmű és 
Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. 

2011. évi beszámoló mérlegfőösszege 
94.405.000Ft, ami mellett 4.016.000Ft 
veszteséget ért el a 100%-osan az 
Önkormányzat tulajdonában álló cég.
Még 2006-ban 60.008.000Ft ráfordítás 
mellett, bérelt területen, a cég két kút 
fúrását kezdte meg, amelyet mind a mai 
napig befejezetlen beruházásként tart 
nyílván. a könyvvizsgáló nem tudott 
meggyőződni ezen beruházás eszmei 
értéknek növekedése és használatuk 
során bekövetkezett értékvesztéséről. 
A szakemberek nem tudtak tovább 
meggyőződni a követelések értékéről, 
amelyek 93%-a 360 napon túl áll fent 
és erre a cég nem képzett megfelelő 
céltartalékot. ennek következtében nem 
lehet megállapítani a cég befektetett 
eszközeinek és követeléseinek értékét. 
A könyvvizsgáló itt is 90 napot adott 
arra, hogy az ügyvezető pótolja a 
hiányosságokat. 

Ister-Granum Eurórégió 
Fejlesztési Ügynökség Nkft.

93,55 százalékban Esztergom, még 

6,5%-ban Piliscsaba Nagyközség Ön-
kormányzatának tulajdona. A cégnek 
jelenleg nincs ügyvezetője, mivel a 
taggyűlés nem ült össze az Önkormányzat 
által javasolt ügyvezető megválasztása 
érdekében. a cég adószámát a NAV törölte. 
A könyvvizsgáló megállapítása szerint 
mindennek az az oka, hogy a meghozott 
testületi döntést a polgármester nem 
hajtotta végre. A problémák rendezése 
érdekében szükséges új ügyvezető 
megválasztása. 

Eszköz Kft.

51%-ban tulajdonos az önkormányzat, 
2011-évi mérlegfőösszege 320.257.000Ft, 
adózott eredménye pedig 66.540.00Ft 
nyereség. A céggel szemben nem talált 
a könyvvizsgáló érdemi kifogást, így a 
beszámoló záradék nélküli elfogadását 
javasolta.

Esztergomi Tankönyvkiadó és 
Egyetemfejlesztő Nkft.
Nekünk ilyen is van - Esztergom Város 
100%-os tulajdonában áll, amelyet 
a Cégbíróság 2010 szeptemberében 
jegyzett be.Itt a testület még 2011 
decemberében 2012 első öt hónapjára 
Becságh Andrást választotta meg 
ügyvezetőnek, díjazás nélkül, amely 
határozat nem lett végrehajtva, az 
ügyvezető bejegyzése a Cégbíróságra 
nem történt meg. a cég mérlege 2012. 
július 3-án még nem szerepelt a KIM 
rendszerében.

Egom-Garázs Kft.
100%-ban az önkormányzat tulaj-
donában álló cég. a 2010-es év után, 
amikor 1.199.000Ft veszteséget ért 
el, a tavalyi évben is mínusszal zárt, 
1.166.000Ft értékben. A számviteli 
törvény szerint, amennyiben egy 
gazdasági társaság egymás követő két 
évben nem rendelkezik az előírt mértékű 
jegyzett tőkének megfelelő saját tőkével- 
2010-ben 3 millió Ft jegyzett tőke mellett 

Félidő - esztergomi cégek mérlege
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a saját tőke -953.000Ft, még 2011-ben 
-2.119.000Ft volt-  és ennek feltöltéséről 
a tulajdonosok a zárást követő kilencven 
napon beül nem gondoskodnak, ezt 
követően hatvan napon belül a cég köteles 
rendelkeznie más gazdaági társasággá 
való alakulásáról ,ennek hiányában 
jogutód nélküli megszüntetéséről. 

Esztergomi Fürdő SPA Zrt.

Teljes egészében a város tulajdona 
– 2012. március 23-án a Bíróság 
megindította a cég felszámolását. Ezen 
eljárás megindulásával a tulajdonos 
elvesztette minden jogát a gazdálkodó 
szervezettel kapcsolatban.

Strigónium Számviteli és 
Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Szintén teljes egészében önkormányzati 
tulajdon. Tavalyi mérlegfőösszege 
2.148.311.000Ft volt, 10.970.000Ft 
mérleg szerinti eredmény mellett. A Zrt 
nem rendezte az önkormányzattal a 
korábbi években keletkezett követelés 
állományát, amely az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások bérleti 
díjköveteléséből adódik. Az így kimutatott 
követelésállomány egyeztetése sem 
történt meg, az egyenleget az 
önkormányzat nem igazolta vissza. A 
könyvvizsgáló nem tudod meggyőződni 
a követelések kapcsolat vállalkozásokkal 
szembeni helyességéről. 
A zrt. tárgyi eszköz analitikus nyilvántar-
tása nem egyezik meg a főkönyvi 
könyveléssel. amelynek következtében 
az elszámolt értékcsökkenés összegének 
helyessége nem biztosított. A 
befejezetlen beruházás és a részesedések 
év végi értékelését nem végezte el a 
cég, ezért a könyvvizsgáló nem tudott 
meggyőződni, hogy ezen eszközök 
könyv szerinti értékét helyes összegben 
mutatja-e ki a társaság.

Regia Civitas Szálloda és Fürdő 
beruházó és Üzemeltető Kft.
51%-ban Esztergom Város Önkor-
mányzatának tulajdona. a cégnek új 
ügyvezetője lett Kiss Barna személyében 
havi bruttó 350.000Ft díjazásért. a 
könyvvizsgáló felhívja a tulajdonos 
figyelmét, hogy a társaság nem nyújtotta 

be 2011. évi beszámolóját, törvényi 
kötelezettségének nem tett eleget, a 
könyvvizsgáló megállapítása szerint.

Így néz ki a városi cégek gazdálkodása a 
2011-es évben. Sajnos sok pozitívumot 
– az Eszköz Kft stabil nyeresége mellett – 
nehéz elmondani. A nagyra törő álmokat 
megvalósítani hivatott cégek inkább csak 
papíron léteznek, tényleges tevékenység 
nem nagyon zajlik bennük, még mondjuk 
a sikertörténetnek tartott Esztergomi 
Fürdő SPA Zrt-t felszámolják. Jó lenne, 
ha a megválasztottak felelősebben 
gazdálkodnának a rájuk bízott közös 
vagyonunkkal, mert a város vagyona a 
polgároké, és nem egyes kiválasztottaké. 

„A Vállalatcsoport alapvető stratégiai 
célja, hogy olyan megbízható, sikeres, 
a közérdeket is figyelembe vevő vállal-
kozás legyen, amely a legnagyobb haté-
konysággal működteti az önkormányzati 
vagyont és azt folyamatosan növeli.”

(Az előterjesztés teljes terjedelmében 
letölthető a civilhetes.hu weboldalról.)

CIVILHETES

Előző számunkban (C7. II/8) 
már írtuk, hogy a „Miénk Itt a 
Park” rendezvénysorozat első 
programján kérdőíveket töltettünk 
ki a vendégekkel. Akkor arra voltunk 
kíváncsiak, hogy érzik magukat az 
emberek, min javítsunk, és mit-miket 

hiányoltak. Ugyanezt a kérdőívet 
kivisszük a következő programra is.

2012. július 5-én, csütörtökön 
kilátogatunk az EFOTT-ra és ott a 
fesztiválozóknak fogunk feltenni 13+1 
kérdést. A „Nyári7vége” programon is 
találkozhatnak majd ezzel a kérdőívvel, 
bár most a fiatalabbakat fogjuk 
elsősorban kérdezni.

1. Hova pozícionálod magad a világban? 
(szabad szavas) 

2.  Céljaid és lehetőségeid, hogy 
viszonyulnak egymáshoz, mennyire 
látod őket reálisnak? (1-5-ig) 

3.  Diploma után, hogy látod a hazai 
munkalehetőségeket? 

4.  Lakóhelyedtől hány km-t utaznál 
naponta, hogy munkába járj? 

5.  Tanulmányaid után, tervezed-e, hogy 
külföldön fogsz dolgozni? igen/nem

6.  Tervezel-e továbbtanulni? igen/nem 

7.  Mikorra tervezed a családalapítást? 2 
év,5 év vagy 10 év 

8.  Mekkora kereset mellett vállalnál 
gyereket?   …Ft 

9.  Saját lakásban, vagy albérletben laksz? 
igen/nem 

10. Mikorra tervezed saját ingatlan 
vásárlását?   2 év, 5 év vagy 10 év 

11. Mennyire követed a közélet 
eseményeit: 1-5-ig 

12. Részt veszel-e a következő 
országgyűlési választásokon?  
igen/nem 

13. EU áldás vagy átok? áldás/átok 

14. Támogatod-e az azonos nemű-
ek házasságát? igen/nem

C7 - EFOTT
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Az Aquasziget arról tájékoztatta 
vendégeit, hogy a június 30-i nyitást 
követő akció keretében kedvezményes 
jegyárakkal várja a fűrdőzni vágyókat. 
Az akció 2012. július 7-ig tart.

A felnőtt jegyek 1.500 Ft-ba, a gyermek, 
diák és nyugdíjas jegyek 1.000Ft-ba 
kerülnek az akció ideje alatt. A wellness 
jegyek, szintén az akció időtartama alatt , 
1.800Ft-ba, a kombinált wellnes jegyek 
pedig 2.400Ft-ba kerülnek.

Megnyitott az 
élményfürdő

A nyomozás eddigi adatai alapján 
közel 200 munkavállalót vert át egy 
57 éves budapesti férfi, de lehetnek 
még sértettek. Az express.hu 
internetes oldalon ajánlott külföldi 
munkalehetőséget. Cége a hirdetés 
szerint 3 osztrák munkahelyre 
közvetített ki munkásokat, 
különböző munkakörökre. 

Táti lakosok is jelentkeztek a felkínált 
lehetőségre. Telefonon időpontot 
egyeztettek egy hölggyel, majd 
Budapestre utaztak állásinterjúra. 
Néhány nappal később e-mail 
érkezett a munkaközvetítőtől, 
melyben arról értesítette a 
jelentkezőket, hogy az interjú 
sikeres volt, és egyben megkérte a 
munkavállalókat, hogy postázzák el 
személyi okmányaik fénymásolatát, 
erkölcsi bizonyítványukat, valamint 
elkért tőlük 11.600 forintot az 
erkölcsi bizonyítvány fordítási 
díjaként. A sértettek a pénzt 
átutalták, majd várták az újabb 
értesítést: mikor, hol kezdhetnek 
el dolgozni. Teltek a napok, de a 
közvetítő nem jelentkezett, sőt 
telefonon sem lehetett többet elérni 
őt. 

A nyomozás során kiderült, hogy a 
hirdetést feladó hölgy mit sem sejtett 
a csalásról, a férfi őt is becsapta. Az 
illetékes hatóságnál nem jelentette 
be munkavállalóként és elhitette 
vele, hogy jól menő vállalkozó. Azt 
állította, hogy Bécsbe és Linzbe 
közvetít magyar munkavállalókat, 
de szüksége van egy idegen nyelvet 
beszélő asszisztensre. Erre a 
feladatra „alkalmazta” a hölgyet. 

A hirdetésre sokan jelentkeztek, 
akiknek a hölgy elmondta, hogy 
vigyenek egy fényképes önéletrajzot 
egy előre megbeszélt időpontra és 
helyre. A meghallgatások tömegesek 
zajlottak. Február 28-29-én voltak 
az első interjúk, mely egy Blaha 
Lujza téri bérelt irodában volt, majd 
március közepén és végén további 
2-2 interjút tartottak ugyanabban az 
irodában. 

Közel 100 embert értesítettek 
e-mailben arról, hogy megfeleltek 
az előszűrőn. Közülük 9 főnek 
májusban kellett volna Bécsbe 
utaznia, hogy füvet kaszáljanak, 
de a munkásokért senki sem ment. 
Ketten önállóan Bécsbe utaztak, de a 
megadott címen senkit sem találtak. 
Ekkor már az interjúkat szervező 
hölgy is sejtette, hogy átverésről 
lehet szó, sőt az Interneten 
különböző fórumokon háborgó 
ügyfelek hozzászólásait is olvasta. 

Miután a hölgy nem kívánt tovább 
dolgozni a férfival, a csaló új 
asszisztenst keresett, aki egy új 
cég nevében, új jelentkezési lapot 
készített. 4 alkalommal összesen 
500 embert interjúztattak meg. A 
csaló mindenre gondolt, még arra 
is, hogy régi és új cégének ügyfelei 
ne legyenek azonosak. A kötelező 
fizetés is másként alakult volna. A 
munkavállalótól postai költségre 
45 eurót kértek volna, majd további 
45 eurót kellett volna fizettetni 
az erkölcsi fordíttatási díjára, 
valamint egy egyszeri 1 évig tartó 
regisztrációs díjra. 

Ez utóbbi üzletet azonban már 
nem tudta nyélbe ütni a férfi, 2012. 
június 27-én ugyanis az Esztergomi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya budapesti otthonában 
elfogta. Lakásán lefoglalt iratok 
közül kiderült, hogy az átvert 
állampolgárok közül 173-an 
biztosan befizették a 11.600 forintot 
annak ellenére és az is bizonyítást 
nyert, hogy közülük senki sem 
kapott munkát Ausztriában.    

Az Esztergomi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya várja 33/510-240-
es telefonszámon azon sértettek 
jelentkezését, akik az UNA-Bau, DCC. 
Bt vagy UNI-PROFI GmbH cégeken 
keresztül külföldi munkákra 
jelentkeztek. 

Léber Gabriella r. hdgy.
Sajtóreferens

Ezúttal sem lett semmi a külföldi 
munkából

Írjanak nekünk!
info@civilhetes.hu

Olvassanak minket!
www.civilhetes.hu

Esztergomi Vár-Színház
2012. júliusi program

Július 6. péntek, 21:00 

Tetemre hívás
Arany örök
Arany János művei zenével
Belépő: 1.000Ft

Július 7. szombat, 21:00 

Budapesti Klezmer Band
Belépő: 2.500Ft

Július 13. péntek, 21:00 

Végy karjaidra idő...
Sinka István műveiből
Pusztaszó együttes
Belépő: 1.000Ft

Július 14. szombat, 21:00 

Shadows (Mánia)
Memoria Társulat (Révkomárom) 
és a Cécó-Akusztik együttes retro 
koncertje
Belépő: 1.500Ft
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Júmius 28-án ünnepelték a 
Semmelweis napot a művelődési 
házban, ahol átadták az "Év 
Egészségügyi Dolgozója" címet. 
2012-ben Dr. Iványi Pál nőgyógyász 
szakorvos kapta az elismerést, melyet 
dr. Tittmann János polgármestertől 
vett át.

Dr. Iványi Pál nőgyógyász szakorvos, aki 
több évtizede a dorogi betegellátást 
szolgálja. A javaslattevők és 
munkahelyi vezetői szerint mind 
szakmai felkészültsége, mind emberi 
hozzáállása alapján az elismerésre méltó 
egészségügyi dolgozók közé tartozik. 

Több évtizedes munkássága során 
jó kollegiális kapcsolatot alakított 
ki mind a szakorvos kollegákkal, 
mind a szakdolgozókkal, mind az 
intézmény vezetőivel, és a mai napig 
az intézményvezetés megbízható 
partnerének bizonyul az alapszakmaként 
kötelező nőgyógyászati szakrendelés 
működtetésének biztosításában is. 
Dr. Iványi Pál nőgyógyász szakorvos több 
évtizedes kiemelkedő munkásságának 
elismeréseként veheti át az Év 
Egészségügyi Dolgozója Díjat. 

Az Év Egészségügyi 
Dolgozója: dr. Iványi 
Pál

A Bajai Lasszó 
elnevezésű nyílt 
vízi úszóverseny 
3200 méteres szá- 
mában egy nyer- 
gesújfalui ver-
senyző, Román 
Attila végzett az 
első helyen.

Szombaton ren-
dezték meg a Bajai Lasszó elnevezésű 
nyílt vízi úszóversenyt Baján, a Sugovica 
partján. Három távon, 1500, 3200 
valamint 4700 méteres számokban 
versenyezhettek az úszók. A középső, 
3200 méteres távon egy nyergesújfalui 
sportoló, Román Attila ért be elsőként a 
célba.

Nyergesújfalué 
Sugovica aranyát

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
határozatában ismertette Komárom-
Esztergom megye kórházaival, 
milyen kötelezettséggel vesznek 
részt a fekvőbeteg szakellátásban 
július 1-től.

Ennek megfelelően Kisbér, Ko-
márom, Tata, Tatabánya kórházaiban 
kórházi ágyak átcsoportosítása 
történt meg, és az ellátások az 
alábbiak szerint vehetők igénybe 
július elsejét követően.

A komáromi Selye János Kórházban 
megszűnik a „bentfekvős” sebé-
szeti, szülészet-nőgyógyászati és 
gyermekgyógyászati ellátás. Az 
eddig itt kezelt betegeket a to-
vábbiakban Tatabányán látják el:

•	 A belgyógyászati betegeket az I. 
számú Belgyógyászati osztályon 
a Gasztroenterológián, a III. 
számú Belgyógyászati Osztályon 
a Nefrológián, és a IV. számú 
Belgyógyászati Osztályon a 
Hematológián fogadják. 

•	 Sürgős eseteket és sebészeti 
beutalóval rendelkező betegeket 
a Szent Borbála Kórház Sebészeti- 
és Érsebészeti Osztályán látják el. 

•	 Gyermekpácienseket a kórház 
Csecsemő-és Gyermekosztályán 
várják. 

•	 Nőgyógyászati és szülészeti 
ellátást a kórház Nőgyógyászatán 
kapnak a rászorulók.

A Selye János Kórházban megszűnő 
szakmákban a betegeket a jövőben 
a tatabányai Szent Borbála Kórház 
látja el, melynek értelmében az 
akut eseteket ellátási területünkről 
az Országos Mentőszolgálat a 
Szent Borbála Kórházba szállítja. 
A felsorolt szakmákban az aktív 
ügyeleti szolgálat megszűnik. A 
kórház új szakmastruktúrájában 20 
ágyas aktív Reumatológiai osztály, 
55 ágyas krónikus Belgyógyászati 
osztály, 15 ágyas ápolási osztály, 
15 ágyas Egynapos sebészeti 
részleg és 10 ágyas Nappali kórházi 
részleg működik. A szakrendelői 
szolgáltatások a korábban megszo-
kott rendszerben vehetők igénybe.

A tatai betegeket az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Kórház aktív Bel- 
gyógyászati Osztályának meg-
szűnésével a területi ellátási kö-
telezettségnek megfelelően, szintén 
Tatabányán fogják kezelni, a kórház 

fent említett bel-osztályain és a 
II. számú Belgyógyászati Osztály 
Kardiológiai részlegén.

Tatán a 60 ágyas Kardiológiai 
Rehabilitáció tovább működik. Új 
elemként jelentkezik egy 30 ágyas 
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály. 
A járó-beteg szakrendelések nem 
változnak.

Kisbér és vonzáskörzetéből, akik a 
kaptak belgyógyászati ellátást, a 
továbbiakban Tatabányán, illetve 
Székesfehérváron vehetik igénybe 
az egészségügyi szolgáltatást.

Az aktív belgyógyászati fekvőbeteg 
ellátás a Batthyány Kázmér Szak-
kórházban megszűnik, helyette 
gasztroenterológiai rehabilitációs 
ellátás indul 30 ágyon. A 62 ágyas 
mozgásszervi- a 15 ágyas neuro-
rehabilitáció és a 27 ágyas kró-
nikus belgyógyászati osztályok vál- 
tozatlanul működnek, azonban 
ezek ellátási területe módosul. 
Tekintve, hogy július 15-ig az ellátási 
területekben még változások 
lehetnek, ezért ezekről végleges 
tájékoztatást a kórház nem tud adni.

A folyamatban lévő kezeléseket a 
jelenlegi osztályokon fejezik be, csak 
új felvétel esetén kell jelentkezni 
Tatabányán.

A tatabányai Szent Borbála Kór- 
házban az Idegsebészeti Osztály 
szűnik meg, azonban az Ideg-
sebészeti Szakrendelés továbbra 
is várja a járóbetegeket. A Szent 
Borbála Kórházban elvégezhető 
idegsebészeti műtétre várókat a 
Traumatológiai Osztály idegsebész 
szakorvosai látják el. Egyes 
idegsebészeti műtétek a tatabányai 
kórházban nem végezhetők el, 
ezeket a régiócentrumban, a bu-
dapesti János Kórházban, vagy 
Székesfehérváron a Szent György 
Kórházban végzik. Részletes fel- 
világosítás az Idegsebészeti szak-
rendelőben kérhető az 515-488 
központi számon a 191-es melléken.

A beutalóköteles ellátásokról to-
vábbra is a háziorvosok adnak 
pontos tájékoztatást, illetve ezek az 
információk az ÁNTSZ és a kórházak 
honlapjain is megtalálhatók. 
Telefonon felvilágosítást régi 
kórházában és a Szent Borbála 
Kórház Betegfelvételi Irodáján 515-
456 vagy 515-599, 515-550 kaphat.

Így változik a kórházi ellátás 
Komárom-Esztergom megyében
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Pakson voltunkPakson voltunk

2012. június 28-án szerkesztőségünk 
két tagja, egy fiatalokból álló csoport 
tagjaiként látogatást tettek a Paksi 
Atomerőműben.  Idegenvezetőnk volt.
A Látogatóközpontban megismer-
kedtünk az erőmű működésével, a 
szinte nulla környezeti terhelésével, 
az elhasznált fűtőanyagok tárolásával. 
Megtudtuk, hogy hány százalékát 
teszi ki az ország villamos energia 
termelésének Paks és mindez 
kilowattonként mennyibe kerül.
A szűk egy órás tájékoztató után 
bejutottunk az üzemi területre, és 
megtekintettük a turbinacsarnokot, 
a 4-es blokk vezérlőtermét és a 4-es 
reaktort. Sétánk végén megnéztük 
a transzformátor-telepet is, ahol 
láthattuk, hogy kapcsolódik be a 
magyarországi villamoshálózatba az 
itt megtermelt energia.

A paksi atomerőmű négy, egyenként 
eredetileg 440 MW-os reaktorblokkja 
1982-1987 között kezdte meg 
működését. Az elmúlt években elvégzett 
módosításoknak köszönhetően a 
reaktorok teljesítménye egyenként elérte 
az 500 MW-os teljesítményt.

Az erőmű 2000-ben – a nem-zetközi 
tendenciákat követve – meg- 
valósíthatósági tanulmányt készíttetett 
az üzemidő 20 évvel történő meg-
hosszabbításáról. Mivel a blokkok 
eredetileg tervezett élettartama 30 
év, a korábbi elképzelések szerint a 
blokkokat 2012-2017 között le kellene 
állítani. (A későbbi villamosenergia-
ellátás biztonságának érdekében az 
erőmű az üzemidő-hosszabbítás mellett 
kezdeményezéseket tett új atomerőművi 
blokk(ok) építésének megvalósítására 
is.) A vizsgálat eredménye alapján nincs 
olyan műszaki akadály, biztonsági 

határ, amely az üzemidő 50 évre 
történő kiterjesztését akadályozná. A 
megvalósíthatósági vizsgálat a szükséges 
beruházások megtérülését igazolta.

A tulajdonosi szándéknyilatkozatot 
követően az erőmű komplex öre-
gedéskezelési programot indított, 
amelynek célja, hogy az élettartamot 
esetlegesen korlátozó berendezések 
műszaki állapotát folyamatosan nyo-
mon kövessék, és szükség szerint bea-
vatkozhassanak az öregedési folyamatba.

A Magyar Országgyűlés 2005. november 
21-én 96,6%-os szavazataránnyal el-
fogadta azt a javaslatot, amelyben 
tudomásul vette az atomerőmű 
tájékoztatását az üzemidő-hosszabbítási 
elképzelésről, ennek megvalósítási 
módjáról, egyben elvi jóváhagyását 
adta az üzemidő-hosszabbításra. Ezzel 
természetesen nem zárult le az üzemidő-
hosszabbítás jogi folyamata: az ahhoz 
szükséges engedélyeket az illetékes 
(környezetvédelmi, nukleáris biztonsági) 
hatóságok adják ki.

A paksi atomerőmű üzemidő-
hosszabbításához a környezetvédelmi 
felügyelőség 2006. október 25-én 
adta ki a környezetvédelmi engedélyt. Az 
egyes blokkok üzemidő-hosszabbí- 
tásának engedélyezéséhez szükséges 
végrehajtási programot 2008 no-
vemberében nyújtotta be az erőmű 
az Országos Atomenergia Hivatal 
Nukleáris Biztonsági Igazgatósága 
részére, melyre vonatkozóan 2009. 
június 19-én az atomenergia hivatal 
megküldte határozatát. Ebben leszögezi, 
hogy lehetőséget lát az általa előírt 
feltételek teljesítésére, ezzel az üzemidő-
hosszabbítás megvalósítására.

A paksi atomerőmű a magyar 
villamosenergiatermelés legfontosabb 
eleme: 2009-ben a teljes hazai 
villamosenergia-termelés 43%-át adta. 

A négy reaktorblokk eredetileg tervezett 
30 éves üzemideje 2012-2017 között 
jár le. Az erőmű bezárása mintegy 2000 
megawattnyi kapacitáshiányt jelentene a 
villamosenergia-rendszerben. 2020-ig az 
elöregedő és bezárandó – hagyományos 
tüzelésu – erőművek miatt további 4000 
megawattnyi kapacitáskieséssel kell 
számolnunk hazánkban.

Az előrejelzések szerint ráadásul a 
következő 15 évben évente átlagosan 
2%-kal nő a hazai villamosenergia-
felhasználás, amely további 2000 
megawattnyi elektromos kapacitás 
pótlását igényli 2020-ig.

Ez azt jelenti, hogy a paksi atomerőmű 
továbbüzemelése esetén is mintegy 
5-6000 MW kapacitáshiányt kell pótolni, 
bezárása esetén azonban 7-8000 
megawattnyi új erőművi kapacitást 
kellene biztosítani új erőművek 
építésével vagy importból.

A paksi atomerőműnek sajátos 
energiapolitikai szerepe van. 
Segítségével megvalósul és fenntartható 
a villamosenergia-termelés több lábon 
állása (szén, szénhidrogén, megújuló, 
nukleáris).

Az atomerőmű ma – nemzeti tulajdonban 
lévő – domináns közüzemi termelőként a 
piacszabályozás és a gazdaságpolitikai 
beavatkozások lehetséges eszköze és 
hosszú távon is az maradhat.

A paksi atomerőmű jelentősen 
csökkenti a nemzetgazdaság egyoldalú 
importfüggőségéből eredő kockázatokat, 
mivel a nukleáris üzemanyag – a 
földgázzal és a kőolajjal ellentétben – 
nem a világ krízisrégióiból származik 
és több évre egyszeruen készletezhető. 
(Az atomerőműben jelenleg is két évre 
előre tartalékolnak üzemanyagot. Ha 
szükséges, a tartalék növelése viszonylag 
kis többletköltséggel egyszeruen 
megoldható, míg például a gáz vagy a 
kőolaj több évre történő készletezése 
hatalmas költséget jelentene.) A 
futőelemek beszerzése is több helyről 
lehetséges: jelenleg orosz és brit vállalat 
is képes üzemanyag-kazetták gyártására.

Gál Tamás / Harvay Péter
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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 áttekinteni 
azokat a fogalmakat, eszméket - de 
legfőképp: - intézményeket, amelyek 
szavatolják egy-egy ország, közösség 
demokratikus működését. Ábécé-
rendben haladva a következő ilyen 
fogalom az igazságszolgáltatás. 
Felhívom a figyelmet, hogy a cikkek 
továbbra is nyíltan demokrácia- és 
kapitalizmuspártiak lesznek!

Mi az igazság? Kiszolgáltathat 
igazságot? Ki büntethet? 
Mind-mind olyan kérdések, amelyek 
a társadalmak kialakulása óta 
foglalkoztatják az embereket. Az 
önbíráskodáson át az intézményesült 
igazságszolgáltatásnak még ma is számos 
formáját találjuk az igazság keresésének 
módozatai között. Mindenkiben ott 
munkál az érzés, hogy megpróbálja 
orvosolni az őt ért vélt vagy valós 
sérelmeket, megpróbálva bizonyítani a 
maga igazát.

Véleményem szerint vitán felül áll, hogy 
az igazságszolgáltatás csak intézményes 
keretek között képzelhető el, oly módon, 
hogy mind a vádló és a vádlott egyaránt 
rendelkezik megfelelő garanciákkal 
arra, hogy az eljárás során nem sérülnek 
alkotmányos jogai és a jognak az 
értelmezése során nem élnek vissza vele. 
Itt álljunk meg egy pillanatra! Ma – és 
már jó ideje – a bíróságok jogot és nem 
igazságot szolgáltatnak. Mi a kettő között 
a különbség? Nagyon leegyszerűsítve a 
jog leírt, kodifikált szabálygyűjtemény, 
amely szabályozza az élet adott 

területét, még az igazság egy elvont, 
szubjektív fogalom, amelye erősen 
függ az adott egyén kulturális, szociális 
hátterétől. Nem minden jogos dolgot 
érzünk igazságosnak és nem minden 
igazságosnak gondolt dolog jogos is 
egyben. Ha ezt a különbséget megértjük, 
könnyebb lesz elfogadunk döntéseket a 
jövőben.

A két dolog különbségére jó példa az 
elmúlt hónapokban tárgyalt Cozma-
gyilkosság, amelyben a népszerű sportoló 
életét vesztette. A Bíróság – bocsánat már 
Törvényszék – ítéletét sokan nem tartják 
igazságosnak és súlyosabb büntetés 
kiszabását kérik az elkövetőkre, holott 
a jogszabály szerint eljáró intézmény 
meghozta jogerős ítéletét. Ebből is 
látszik, hogy az igazságérzet mennyire 
szubjektív tud lenni, még ebben az 

ügyben akár szigorúbb büntetést kérnek, 
más gyilkosságoknál - még ha kegyetlen 
is, és hasonló büntetést kaptak-, „nem 
állnak sorban” az emberek, hogy 
rálicitáljanak a bíróság ítéletére. Félre 
értés ne essék, nem a Cozma-gyilkosság 
elkövetőit szeretnénk felmenteni, 
pusztán arra tényre rávilágítani, hogy a 
média által felkapott ügyekben milyen 
módon lehet az emberek igazságérzetét 
„terelgetni”.

Ha nem bízunk a fennálló intézmény-
rendszerben akkor szokott előtérbe 
kerülni egy idő után az önbíráskodás, 
amely lássuk be, nem egy civilizált 
megoldás, inkább a szemet-szemér, 
fogat-fogért tanításon alapul, amely 
lehet, hogy a vadnyugaton még 
működött a 19.században, de a 21-ben 
már aligha. Arról nem is beszélve, ha így 
próbálunk érvényt szerezni vélt vagy 
valós sérelmeink orvoslására, nagyon 
könnyen a törvény színe előtt találhatjuk 
magunkat, és még mi kaphatunk 
büntetést. Jobb megvárni a hivatalos 
utat, mint önhatalmúlag érvényt szerezni 
igazunknak. Még akkor is ha úgy érezzük, 
hogy biztos igazunk van.

Természetesen a jogszabályok nem 
örök érvényűek, azok egy pillanatbeli 
állapotot tükröznek, azt az adott 
pillanatban elfogadott rendszert, 
amelyet az adott közösség jónak gondolt. 
Mint ahogy az élet, úgy a jogszabályok is 
változnak, persze nem mindegy, hogy 
milyen ütemben. Az sem jó, ha ugyan 
azt a dolgot havonta új és új szabály 
koordinálja és természetesen az sem 
biztos, hogy sok jóval kecsegtet, ha egy-
egy szabály évtizedekig érintetlen marad. 
Ez a jogalkotó felelőssége, hogy kövesse 
ezeket a változásokat és átültesse a 
törvényekbe. 

GT

Demokratikus ABC 
Az igazság

Évek óta így megy, semmi változás. Minden évben reménykedem 
-talán ez az év más lesz mint az előzőek- , úgy tűnik fölöslegesen.
Törvény írja elő, hogy az év június 30. napjáig valamennyi 
telektulajdonos köteles a tulajdonában lévő területen a par-
lagfűmentesítést elvégezni, azután pedig rendszeres kaszálással, 
nyírással rendben tartani azt, ezzel megakadályozva  a parlagfű 
terjedését. Amennyiben a tulajdonos ennek a kötelezettségének 
nem tesz eleget, lehet szankcionálni, bírságolni.
Nos, a 7-es körzetben a Vasútállomás szomszédságában, a 
régi FÜSZÉRT épülete mellett   van egy évek óta elhanyagolt, 
lepusztult terület, ahol embermagasságú a parlagfű és az egyéb 

gyom. Egy ösvény vezet keresztül ezen a vadonon. Az állomás 
felől így rövidítik az utat az itt lakók. Hosszú évek alatt egyetlen 
egyszer (!) vágták itt le ezt az irdatlan gazt. Sokunknak szemet 
szúr és felháborít a lehangoló látvány -ezt látják a városunkba 
vonattal érkező vendégek is- , de még ennél is fontosabb, hogy 
nagyon sokan allergiások vagyunk, kiváltképp a parlagfűre.
Kérdem én. 
Mi akadályozza meg a MÁV-ot, hogy rendben tartsa a területét?   
A törvény nem vonatkozik mindenkire egyformán?           
Ha ezt nem teszi önszántából, akkor mi akadályozza a 7-es 
körzet önkormányzati  képviselőjét, hogy nyomást gyakoroljon 
a kötelességszegőre? (Lehet, hogy a képviselő úr nem is tudja, 
milyen állapotok uralkodnak errefelé, vagy egyszerűen nem 
érdekli?)      
Követelem, hogy történjen érdemi változás!
Az itt élők és allergiások nevében: Tóth Erika                                                              

Olvasói levél
Parlagfű, nemtörődömség...
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Nem kizárt, hogy komolyan kell venni 
az RMDSZ Szövetségi Képviselők 
Tanácsa marosvásárhelyi ülésén 
elhangzott javaslatot, s a határon túli 
magyarok valóban alapítanak pártot 
Magyarországon. Ráduly Róbert 
csíkszeredai polgármester vetette fel, 
hogy „a határon túliak magyarországi 
pártját a magyar állampolgárságot 
szerzett felvidéki, délvidéki és 
kárpátaljai magyarokkal közösen 
lehetne bejegyezni”.

Markó Béla, a szövetség tiszteletbeli 
elnöke a Klubrádiónak nyilatkozva 
ugyancsak elképzelhetőnek tartotta, 
hogy az egyik erdélyi párt mellett igen 
aktívan kampányoló magyar házelnök 
e tevékenységére válaszul maguk is 
pártot alapítsanak Magyarországon. 
Ha már nem vették észre, hogy a 
külső beavatkozás mennyire abszurd 
– fogalmazott Markó. Maga nem 
gondolja ugyan, hogy most valóban a 
pártalapítással kellene foglalkozniuk, de 
az ötlet korántsem akkora képtelenség 
– jelentette ki a politikus. – Már csak 
azért sem – tette hozzá –, mert a határon 
túliakat erősen foglalkoztatja, hogy az 
anyaország miként viszonyul hozzájuk, 
s jó lenne, ha ennek kapcsán véleményt 
nyilváníthatnának. Hozzátette: az erdélyi 
magyar választók pontosan felismerték 
saját érdekeiket, és aki ma biztosra 
veszi, hogy két év múlva hogyan fognak 
szavazni, nagyot tévedhet.
Meglehetősen eredetinek tartja az 
ötletet elemzésében a Political Capital 
választási szakértője, László Róbert. 
Erősen kétséges, hogy megvalósul-e a 
Fidesz–KDNP-vel szemben létrehozandó, 
határon túli magyar párt ötlete, de az 
biztos, hogy minden érintett komolyan 
veszi majd, ha mégis lesz belőle valami 
–véli az elemző.
A kormánypártokban eddig biztosak 
voltak abban, hogy a külhoni 
magyarok választójogával csak ők 
nyerhetnek. A határon túliak körében 
tavaly decemberben készült, máig 
egyetlen nyilvános közvélemény-
kutatás igazolni is látszik számításaikat, 
de csak a magyarországi politika 
iránt érdeklődő erdélyi kisebbség 
körében elsöprő a Fidesz fölénye: a 
felmérés szerint mintegy negyedmillió 
kormánypárti szavazat érkezhet onnan. 
A pártot egyelőre nem választó és 
az anyaországbeli iszapbirkózásba 
beszállni nem kívánó többség esetében 
elképzelhető ugyanakkor, hogy őket 
is megszólíthatnák egy ténylegesen a 
képviseletükre vállalkozó formációval 
– véli a szakértő. De még azt sem tartja 

kizártnak, hogy a korábban magukat 
Fidesz-szimpatizánsnak tartókat 
is megzavarhatja, ha megjelenik a 
szavazólapon egy külhoni magyar 
formáció.
A kormány még a legóvatosabb 
becslések szerint is félmillió új magyar 
állampolgárra számít, akiknek a döntő 
többségére – kimondva-kimondatlanul 
– az itthon lemorzsolódó Fidesz-szavazók 
utánpótlásaként tekintenek. A júniusi 
romániai helyhatósági választások 
eredménye azonban világossá tette, 
hogy a Fidesz megosztja az erdélyi 
magyarságot, az RMDSZ pedig továbbra 
is jól beágyazott – állítja László Róbert. 
Ha Kelemen Hunor pártja valóban 
egy Magyarországon bejegyzett, a 
külhoni magyarok érdekeit képviselő 
pártszövetség gründolásába fogna, az 
László Róbert szerint keresztülhúzhatja a 
Fidesz számításait: az ötszázalékos küszöb 
átlépésére minden eséllyel pályázna, sőt 
a kiábrándult hazai szavazóknak ez kiváló 
protestszavazási lehetőséget teremtene.
Az erdélyi ötletet azonban egyelőre 
érdemes a helyén kezelni: a választás 
utáni feszültség levezetésére is hivatott 
szövetségi tanácsi ülésen merült fel, 
ráadásul Markó Béla hamar hűteni is 
kezdte a kedélyeket, mondván, fontosabb 
dolga is van most a pártnak, mégpedig a 
felkészülés az ősszel esedékes romániai 
parlamenti választásra – hangsúlyozta 
a szakértő. Szerinte a Híd-Most is 
valószínűleg szívesen törne borsot a 
Fidesz orra alá, bár nem sok politikai 
hozadékkal járna, ha beszállna egy 
ilyen kezdeményezésbe. A délvidéki 
és a kárpátaljai magyar pártok szintén 
megosztottak, esetleges magyarországi 
szerepvállalásuk mérlegelésekor 
nemcsak a Fideszhez fűződő viszony 
lehet döntő, hanem a helyi politikai 
közegben várható következmények is.
Megvalósulásának esélyeinél azonban 
fontosabb a felvetés várható hatása a 
politikai térben. Határon innen eddig 
sokan hajlamosak voltak a Fidesz 
homogén bázisaként tekinteni a külhoni 
magyarokra, márpedig a kormánypárt 
a könnyített honosítás bevezetése 
ellenére is számos fricskát volt kénytelen 
begyűjteni a határon túli magyar 
közösségekben is. Ebbe a folyamatba 
illeszkedik az új ötlet is, ami színvallásra 
fogja késztetni a pártokat, határon innen 
és túl egyaránt.
Az ügynek László Róbert szerint lehet 
még egy hozadéka. Korábban Kövér 
László volt az, aki a listás szavazás 
mellett egyéni kerületi mandátumokat is 
biztosított volna a határon túliak számára. 
A javaslatát leszavazták. A házelnök 

balul sikerült erdélyi kampánykörútja 
viszont előmozdíthatná, hogy a külhoni 
magyaroknak is legyen képviselete 
a budapesti parlamentben. Ezzel a 
kezdeményezés súlyát is csökkenthetnék, 
mert a határon túliak külhoni párt nélkül 
is szerezhetnének mandátumot az 
Országgyűlésben.
Ami a technikai feltételeit illeti: a 
pártalapítás igen egyszerű folyamat. Elég 
tíz magyar állampolgár, aki kimondja 
a politikai szervezet megalakítását, 
s elfogadja az alapszabályt. Ha a 
megfogalmazott célok nem ellentétesek 
az alaptörvénnyel, s nem irányulnak 
törvénysértésre, az új pártot – 
feltéve hogy valamennyi formai 
követelménynek megfelel, például 
rendelkezik magyarországi székhellyel 
– bírósági források szerint gyakorlatilag 
automatikusan bejegyzik.
Tóth Zoltán választási szakértő 
hasonlóképpen nyilatkozott, hozzátéve: 
bizonyosan van tíz olyan erdélyi 
származású, de már Magyarországon élő 
személy, aki vállalkozna a pártalapításra. 
Ebben az esetben azzal sem lehetne 
megakadályozni egy új szervezet 
létrejöttét, ha azt csak az itt lakóhellyel 
rendelkezők hozhatnák létre. Ma ilyen 
korlátozás nincs, de a párttörvényt a 
kétharmad bármikor módosíthatná. 
A jogszabály egyébként azt sem tiltja, 
hogy már működő pártnak külföldi 
állampolgár legyen a tagja; ilyen előírás 
csak az alapítók és a vezető tisztségviselők 
esetében van.
– A joggal való visszaélésre, vagyis 
a magyar politikai osztály erdélyi 
beavatkozására furfangos politikai válasz 
született – véli Tóth Zoltán.
– Ugyanakkor arra is lehet ez egyfajta 
sajátos reakció, hogy a határon túliaknak 
nem azonos feltételekkel biztosították 
a választójogot, hiszen ők csak a 
pártlistákra szavazhatnak, ugyanakkor 
saját jelöltjük sem lehet.
– Ha viszont lenne pártjuk, legalább saját 
embereiket indíthatnák, és országos 
listát is állíthatnának – hangsúlyozta 
Tóth –, bár az egyéni körzetekben 
kizárólag az ott élők voksolhatnának. 
Egyéni mandátumot tehát a határokon 
belül élők támogatása nélkül nem 
szerezhetnének, az országos listáról 
viszont elcsíphetnének három-öt 
képviselői helyet.

Lencsés Károly / GT

Külhoni támogatóit elbukhatná a Fidesz
Elérhető az ötszázalékos küszöb?
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A nyár és az iskolai szünidő 
beköszöntével beindul a kerékpár- és 
strandszezon. Figyelmetlenség miatt 
a nyár folyamán sok esetben eshetünk 
olyan bűncselekmények áldozatává, 
amelyeket azonban kis odafigyeléssel 
könnyen megelőzhetünk. A tanév 
végén minden gyermek várja a szünidő 
kezdetét, azonban a vakáció nem 
csak gondtalan kikapcsolódást kínál. 
Gyermekeink biztonságuk érdekében 
minden jó tanács hasznos lehet!

Kerékpárlopások
Tart a nyári vakáció, a napsütés, a jó 
idő a szabadba vonzza a gyermekeket, 
előkerülnek a görkorcsolyák, a gör-
deszkák és a kerékpárok. Ilyenkor több 
esetben történik lopás is. Ügyeljünk 
arra, hogy biciklinket lehetőleg több, 
különböző fajtájú zárral zárjuk le, és 
azokat stabilan (kerékpár-tárolóhoz, 
padhoz, fához) rögzítsük! 

A fürdés és a strandlopások 
veszélye
A nyári szünidő jelentős veszélyforrását 
a szabadvizek és a strandok is 
magukban rejtik. Sajnálatos, hogy az 
úszás, fürdőzés közben bekövetkezett 
balesetek sokszor végződnek drámaian. 
Minden gyereket meg kell tanítani a 
szabad vizek veszélyeire, s arra, hogy 
ezek a veszélyek hogyan kerülhetők 
el. Rendkívül fontos, hogy csak arra 
kijelölt helyeken, strandokon, a 
balesetek elkerülése végett lehetőleg a 
szakszemélyzet által ellenőrzött helyeken 
fürödjenek, kisgyermekek pedig csak 
felnőtt kíséretében mártózzanak a vízbe. 
Fontos szabály, hogy felhevült testtel, teli 
gyomorral, alkoholos állapotban vízbe 
menni tilos! A bányatavak különösen 
veszélyesek a hirtelen változó vízmélység 
és a hőfok-különbség miatt. Ne 
engedjük a veszélyes játékokat, egymás 
megdobálását, társaik víz alá nyomását, 
itatását, fejesugrásokat felhevült testtel 
csekély vízbe. A gyermeket felügyelet 
nélkül ne hagyjuk a vízparton! 
Nagyobb értéket lehetőleg ne vigyünk 
magukkal! Mindig maradjon valaki a 
táskák közelében, vagy adjuk le értékes 
tárgyainkat az értékmegőrzőben! 
Értékeinket semmilyen esetben ne 
hagyjuk őrizetlenül a strandon sem! 

Nyitva hagyott ajtók, ablakok
Fel kell hívni a gyerekek figyelmét arra, 
hogy kinek, és milyen módon nyithatnak 
ajtót, mit kell tenniük, ha egyedül 
vannak, és segítségre van szükségük, 
valamint hogy milyen információkat 
nyújthatnak az otthoni vezetékes 
telefonon ismeretlen hívása esetén. 

A nagy melegben előfordul, hogy a 
lakók elfelejtik becsukni a lakásuk ajtóit, 
ablakait. Ilyen esetekben a szúnyoghálón 
át a bűnözők könnyűszerrel bejuthatnak 
otthonukba, ezért, az ablakokat, ajtókat, 
kertkaput minden esetben zárjuk be! 
Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az 
idegeneknek soha ne nyissanak ajtót, s a 
lakásba be ne engedjék őket!

Balesetek - az utakon, 
játszótereken
A gyermekek életkoruknál fogva 
meggondolatlanabbak, olykor 
kiszámíthatatlan a viselkedésük. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy 
túlságosan bíznak a közlekedés felnőtt 
résztvevőiben, az autóvezetők, a 
buszsofőrök tapasztalatában. Fontos, 
hogy a gyermek ismerje, és tartsa be 
az alapvető közlekedési szabályokat, 
valamint mi magunk is legyünk 
óvatosabbak, vezessünk lassabban 
azokon a helyeken, ahol sok gyermek 
tartózkodik.
Itt hívjuk fel a szülők figyelmét arra, 
hogy, gyermekeikkel tekintsék át a 
legfontosabb gyalogos és kerékpáros 
közlekedési szabályokat. A szülők 
vizsgálják át a gyermekeik kerékpárját 
és szereljék fel a kötelező tartozékokkal, 
mint pl. a fékek, a világítóberendezések, 
prizmák, stb. 

Az utca veszélyei
Gyermekek a szünidőben birtokukba 
veszik a lakóházat, a lakóházhoz tartozó 
kertet vagy a közeli játszóteret, zöld 
területet. Ahhoz, hogy elkerüljük a 
későbbi baleseteket, fontos ellenőrizni, 
hogy az ezeken a helyeken található 
építmények, eszközök biztonságosak-e. 
A játszóterek nem minden esetben 
a nyugalom kis szigetei. Egy lépéssel 
távolabb már ott az úttest, a parkoló, 
a forgalom. Évente sok ezer játszótéri 
baleset történik, de a legtöbb nem 
igényel orvosi ellátást. Ám egy apróbb 
horzsolás, zúzódás is megkeserítheti 
az egész család hétvégéjét, nyaralását. 
Különösen a 4-6 éves korosztály 
veszélyeztetett, mert belőlük még 
hiányzik a veszélyérzet, ám már nagynak 
számítanak, így gyakrabban lazul a 
szülői figyelem. Különösen veszélyes a 
görkorcsolya és a gördeszka, bukósisak 
használata nélkül sok sérülés keletkezhet. 
Semmi esetre sem engedhetjük, hogy az 
úttesteken, a forgalomban használják 
ezeket a  játékokat.

Tanácsok iskolai szünidőre
A fiatalok körében történő kábítószer-
fogyasztás megelőzése egész éves 
odafigyelést igényel. Azonban a nyári 

szezonban, amikor a gyermekek 
hosszabb ideig vannak felügyelet nélkül, 
a baráti társaság lendülete esetleg 
hamarabb vezeti el őket a drogok 
kipróbáláshoz. A csellengő fiatalok 
hamarabb nyúlnak önpusztító szerekhez 
is, korábban kezdenek el dohányozni, 
italozni, és napjaink veszélye, a kábítószer 
is hamarabb érheti el őket! Az alkohol, 
dohányzás, kábítószer nagy kihívást és 
súlyos veszélyforrást jelent gyermekek 
számára. A fiatalok az első kortyot, első 
cigarettát, kábítószeres tablettát az 
esetek döntő többségében nem idegen 
személytől, hanem valamilyen bulin 
barátaiktól, közvetlen ismerőseiktől 
kapják.
A magányos, csavargó gyermekek, 
fiatal bűnöző csoportok áldozataivá 
is válhatnak, akiket meglopnak, 
kirabolnak. A fiatalok sok esetben 
követnek el rongálást, garázdaságot 
és más bűncselekményeket. Egy másik 
problémakör az eltűnés, illetőleg 
a csavargás. Ilyenkor a gyermekek 
nagyobb százalékban hagyják el 
rövidebb-hosszabb időre otthonukat, 
hogy kalandot keresve felfedezzék a 
világot. Ezen esetekben teljesen magukra 
maradnak nagyobb arányban ki vannak 
téve bűncselekmény elkövetésének, 
azonban a sértetti pozíció mellett - 
miután a zsebpénz már elfogyott - akár 
elkövetővé is válhatnak.
Az utcán ne vegyék elő mobiltelefonjukat, 
útközben ne kezdeményezzenek, 
illetve ne fogadjanak hívásokat, ne 
játsszanak a készülékkel, ne használjanak 
drága médialejátszó eszközöket. 
Amennyiben ismeretlen, gyanús személy 
különféle ürügyekkel (pl.: a pontos 
idő megtudakolása) a mobiltelefon 
átadását próbálja elérni, javasoljuk, 
hogy forduljanak egy felnőtthöz, ne 
vegyék elő saját telefonjukat, illetve 
azt ne adják át semmilyen kérésre. Ha 
értékeiket erőszakkal próbálják meg 
elvenni tőlük, úgy minél hangosabban 
hívják fel magukra a figyelmet, ne 
szégyenlősködjenek, próbáljanak meg 
higgadtak maradni.

Ha az utcán idegen szólítja meg őket, 
sem útbaigazítás, sem pedig más indok 
alapján ne tartsanak velük, illetve ne 
fogadjanak el semmit. Legalább ilyen 
fontos tudniuk, hogy ilyen esetekről 
mindig érdemes beszámolni a szü-
leiknek. Gondoskodjanak arról, hogy a 
gyerekeknél mindig ott legyen a szülő 
elérhetősége, illetve ők is tudják azt, hogy 
kihez fordulhatnak segítségért. Bátran 
szólítsák meg az egyenruhás rendőrt, 
kérjenek tőle segítséget. 

Ne feledjük, hogy szeptemberben 
mindenkit visszavárnak az iskolák!! 

Csellengő fiatalok, a nyár veszélyei
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Lassan elérkezünk nyári rendez-
vénysorozatunk 2. állomásához, ahol  
ismét megpróbálkozunk egy kis jó-
kedvet csempészni a helybélieknek 
és az ide látogató turistáknak a 
mindennapjaiba, hogy eltölthessenek 
egy csodás hétvégét változatos prog-
ramokkal, egy meseszép parkban. 

Alma Együttes  
2012.07.13. 15:30
..A családi koncert során az egyedi stílusú 
etno zenét játszó együttes improvizatív 
módon kezeli a táncos-zenés együttlétet: 
a gyerekek, sőt a szülők is aktív részesei 
és formálói a sok vidámsággal fűszerezett 
műsornak.
Sikerük kulcsa a gyermeklelket 
megérintő őszinteségben, a „nevető",- és 
„tánc-izmokat" egyaránt megmozgató 
képességükben rejlik......
Egy gimnáziumi barátság nyomán 
1996 nyarán alakult meg az akkor 
még négytagú Alma Együttes. 
Rögtön megalakulásunk után több 
tehetségkutató versenyt nyertek, majd 
baráti segítséggel megjelent első CD-
jük (akkor még kazettán), - a rendkívül 
fantáziadús „Alma" elnevezéssel, melyből 
több száz darabot jótékonysági célra 
ajánlottak fel. A hangzóanyagot a 
Marczibányi téri Művelődési Házban 
tartott sajtótájékoztató keretében - 
művészeti mentorunk Bródy János 
ajánlásával mutatták be.
A médiában is egyre népszerűbb zenekar 
manapság évi közel 300 koncertet ad 
művelődési házakban, óvodákban, 
iskolákban, fesztiválokon, road-showkon, 
céges rendezvényeken.

ESSEMM  
2012.07.13. 18:00
Essemm (Kapuvár – rap / instrumentals) 
és RA (Sopron – rap) a világ két 
egymástól távol eső szegletében látták 
meg a napvilágot, mindketten ugyan 
abban az évben, 1988-ban. (Ennek a 
apró hasonlóságnak megismerkedésük 
után mindketten nagy jelentőséget 
tulajdonítanak majd, és a 88 lassan 
egyfajta életérzéssé alakul át bennük.)
RA 2001 novemberében Szíriából  
Magyarországra költözik, ahol néhány 
éven belül egy közreműködés kapcsán 
megismerkedik Essemmel, aki épp egy 
másik csapatban szerepel. Rövid idő alatt 
összecsiszolódnak, és néhány közösen 
megírt zene után 2004-ben megalapítják 
a BeatMarket formációt.
RA két nyelven, arabul és magyarul 
is ír szövegeket, amik alá általában a 
szerzőtárs Essemm készít zenei alapokat, 
instrumentálokat. Eleinte csak néhány 
zenét készítenek, majd 2007-ben 
belefognak az első lemez összeállításába, 

ami a Bé EP e nevet kapja. Zenéiket 
rendszerint Kapuváron, egy bérelt 
garázsban veszik fel szerény technikai 
háttérrel. 2008-ban megszűnik a „garázs 
stúdió” , és a dolgok központja Sopronba 
helyeződik át, ahol új beruházásokkal 
megtörténik egy technikai 
vérátömlesztés. Az első hivatalos album 
nem várat sokat magára, 2009 elején 
szerzői kiadásban megjelenik a Krekk 
című lemez, amit olyan MC-k és csapatok  
közreműködése fémjelez mint a Kávakrú, 
Orizatriznyák, Steve, Testament Rec és 
még sokan mások. 

Williams Band 
2012.07.13. 19:00
Előadásaik alkalmával arra törekednek, 
hogy megmutassák a country zene 
minden stílusát a modern country 
vonaltól a country pop-on és beat-en 
át a bluegrass-ig. Dalaik hangulatosak, 
ismertek és fülbemászóak.
Olyan előadók dalait játszák, akik mind 
meghatározó elemei az amerikai élet-
érzésnek: Janis Joplin, Alan Jackson, 
Garry Alan, Highway 101, Billi Jo Spears,  
Amy Macdonald
A countryn túl műsorukon meg-
találhatóak még azok az amerikai dalok 
is, amelyeket mindenki ismer: pl. Sweet 
Home Alabama, Honky Tonk Woman, 
Hotel California, House Of The Rising Sun, 
Blue Shuede Shoes, California Blue, vagy 
a What's Up.

Keresztes Nagy Árpád 
2012.07.14. 15:00
Komolyzenei tanulmányait követően 
1995-ben fogta kezébe először 
hangszereit. Kobzon kíséri a dalokat, 
illetve a Kárpát medencében használatos 
furulyákon játszik.
A régmúlt időkben a regős, többek 
között főúri és királyi lakomákon 
kobzolt, lantolt. Az elmúlt idők hőseinek 
dicső cselekedeteit mondta el dalban 
(énekmondó). A mai regős-énekmondó 
feladata is ugyanez, ha nem is főúri 
lakomákon. Egyre gyarapodik az olyan 
közönség, aki e zenét részesíti előnyben 
a számítógépes gépzenével szemben.
Ő, mint az énekmondók kései utóda,  
egyre több meghívást kap ilyen 
közösségekbe (búcsú, falunap, farsangi 
bál, nemzeti ünnepeink, stb. alkalmából).
E dalok, versek gondolatisága néha lassabb 
mai életritmusunknál, a hallgatóságtól 
komoly odafigyelést igényel. Könnyebb 
mind előadónak, mind hallgatónak 
a dolga egy kocsmai légkörben, ahol 
a szerepek kevésbé kötöttek, mint 
például egy színházteremben. Ilyen 
intim, poharazgatós hangulat viszonylag 
ritkán adódik, ezért az előadásaikor az 
énekek közé korabeli táncok, bordalok 

kobozátiratát illeszti. Talán így könnyebb 
átadni azt az erőt, ami ezekben a 
dallamokban rejlik, hogy aztán az az 
erő lelket megtartó öntudattá váljék, 
ami több száz, de inkább több ezer éves 
múltban gyökeredzik.

Ebedi citerazenekar 
2012.07.14. 18:00
A nyolctagú ebedi citerazenekar műsora
 
Tűzkerék XT 
2012.07.14. 19:00
A Tűzkerék Revival Band 1990-ben 
alakult. Radics Béla és Jimi Hendrix 
számait játszotta. A tagság az 
egykori Stáció együttesből állt össze. 
Egyre több saját számot vettek fel a 
repertoárba, ezért, valamit a tagcserék 
miatt nevüket először Tűzkerék R.B.-
re, majd Tűzkerék xT-re változtatták. 
A változások a zenei koncepciót nem 
érintették: blues alapú progresszív rock. 
Fesztiválokon és ezek gyűjteményes 
lemezein is állandó szereplők. (Pl. Paksi 
Blues Fesztivál, Diáksziget, Fesztergom, 
KLIKK). Sorlemezeikhez eddig több 
mint tíz országos turné kapcsolódott. 
Hiteles előadásmódjuk a 60-as 70-es 
évek feelingjét idézi, egyfajta kultikus-
karizmatikus "életmódzenekarrá" emelve 
a csapatot.
A zenekar 2002 nyarától trió formában 
működik. Miközben a csapat egyfajta 
zenei tisztuláson ment keresztül, a 
koncertezés mellett számos kisebb-
nagyobb kitérőt tettek a fiúk "rock földön 
és vidékén".

Szalai Band
2012.07.15. 15,00
A zenekar 27 éve kezdte meg működését. 
Hatalmas sikerrel lép fel bálokon, 
fesztiválokon, esküvőkön és egyéb zenés 
rendezvényeken. Megfordult az ország 
több városában, játszott Debrecenben 
a Nagyerdei-Szállóban, Szekszárdon, 
Budapesten a Körszállóban, Győrben, 
Tatabányán, Tatán, Esztergomban, 
Dorogon, hogy csak a főbb helyeket 
említsük. Többször kaptak meghívást 
fellépésre az ország határain túl is, 
Szlovákiában: Párkány, Szőgyén, Libád, 
Sárkány, Ebed, Gyiva, Bény, Vezekény  
településeken.  Arra nagyon büszke 
vagyok ,hogy a Szlovák HID-MOST 
pártnak  a Kampány Zenekara 3 éve. 
Eddig több, mint 500 Esküvőt, legalább 
ennyi Városi - és  Falu-napot, Sörfesztivált, 
Céges rendezvényt, Bált vezényeltek le 
töretlen sikerrel.
A jelenlegi felállás: Szalai Tamás 
(szólógitár, ének, zenekarvezető), 
Menner László (basszusgitár, ének) és ifj. 
Bogye Ferenc (dob).
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Június 28-án, délután az Esztergomi 
Vitézek Suzuki Rugby SE csapata járt a 
polgármesteri hivatalban, ahol Tétényi 
Éva polgármester ünnepélyes keretek 
között köszöntötte a bajnokcsapat 
tagjait.

Az állófogadás keretében minden 
csapattag, edző és segítő, aki 
közreműködött abban, hogy a Vitézek 
idén immár 11-szer is elhódították 
a magyar kupát, személyre szóló, a 
polgármester saját rajzával díszített 
emléklapot, illetve egy Esztergom 
címerével díszített nyakkendőt kaptak 
ajándékba. Az ünnepség alkalmából 
Tétényi Éva polgármester és Neuzer 
András, az Esztergomi Vitézek klubelnöke 
mondott beszédet. 

Gratulálunk és büszkék 
vagyunk rájuk, hajrá 
Esztergom!

Váczy-H István 
sajtófőnök

Kitüntetett Vitézek

2011/12 szezon bajnok csapat: 
Banu Marius Alexandru, Berbesi 
Caseres Juan Carlos, Bíró Gábor, 
Böhm Balázs, Cabuz Cosmin, Collet 
Gregorie, Csákvári Gábor, Gelecsák 
Dániel, Haspel Gergő, Heckel Zoltán, 
Hock István, Huszár Zoltán, Jámbor 
Attila, Jimenez Zerpa Joel, Juhász 
István, Köbli István, Koller Zoltán, 
Kovács-Goda István, Madarász Viktor, 
Marosi Tamás, Mészáros Benjamin, 
Molnár János, Nagy Roland, Novák 
Péter, Remsik József, Siroki András, ifj. 
Siroki András, Soós Dániel, Suiogan 
Károly, Szöllösi László, Teodorescu 
Ioan, Viola Ferenc, Volentér Tamás

A városban elhatalmasodott pénz-
hiány ellenére, Horányi László 
Igazgató Úrnak köszönhetően, idén 
is színvonalas programokkal várja a 
látogatóit az esztergomi Várszínház.

A Mindszenty József Katolikus Iskola 
színjátszói nyitották meg  2012. június 
28.-29.-én az idei évadot,  Várkonyi 
Mátyás és Béres Attila Egri Csillagok 
című musicaljét mutatták be 2 részben 
Gárdonyi Géza regénye alapján . 
Közreműködnek az Aranysólyom 
Lovagrend tagjai.  Az előadás előtt Tétényi 
Éva polgármester Asszony köszöntötte a 
teltházas nézőközönséget, akik körében 
üdvözölhettük a musical zeneszerzőjét 
és szövegíróját is.
Az előadásoknak hatalmas sikere volt. 
Szombaton a Jazz mozdony című 
előadáson szórakozhatott a közönség.

Idén is Várszínház! 

NYÁRI7VÉGE - 2012.07.13-15. ERZSÉBET PARK 
www.mienkittapark.civilhetes.hu
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Csütörtök - 2012. július 5.
14:00 - Királyi menet Visegrád Fő utcáján
Királyi palota lovagi tornapálya
14:30 – 15:30 - János cseh király lovagi tornája
16:00 – 17:00 - Középkori labdajátékok
17:00 – 18:00 - Kázmér lengyel király lovagi tornája

Ezen a napon csoportos kedvezményt biztosítunk a 20 főnél 
nagyobb, előre bejelentkezett csoportok számára. A kedvezmény 
mértéke a felnőtt belépőjegyből 25%. 
A kedvezmények a helyszínen váltott jegyek esetén érvényesek!!!

Királyi Borudvar
12:00 – 23:00 óra között várja Önöket a borudvar a palotában, 
Magyarország és a külföld legkiválóbb borászaival és boraival.
20:00 – 24:00 Reneszánsz lakoma a királyi borudvarban 
melynek hangulatát többek között a Hollóének Hungarica, 
a Susato,  a Remdih (Csehország) régizene együttesek, 
a Primavera táncegyüttes, valamint a Memento mori 
cseh lovagjai és a Szent György lovagrend előadása teszi 
feledhetetlenné.

Péntek - 2012. július 6.
9:30 - Királyi menet Visegrád Fő utcáján
Királyi palota lovagi tornapálya
10:00 – 11:00 - János cseh király lovagi tornája
11:30 – 12:30 - Íjászverseny
13:00 – 14:00 - Kázmér lengyel király lovagi tornája
16:00 – 16:30 - Lovagok vetélkedője (csatacsillaggal és hajító 
lándzsával)
16:30 – 17:00 - Kosztümös élősakk
17:00 – 19:00 - Károly Róbert magyar király lovagi tornája
19.30 – 21.00 - TÉKA koncert és táncház
21:00 - 22:00 - A visegrádi Szent György Lovagrend 
bemutatója, valamint a Primavera táncegyüttes “Tüzet viszek” 
című  táncszínház előadása
Királyi Borudvar
11:00 – 23:00 óra között várja Önöket a borudvar a palotában, 
Magyarország és a külföld legkiválóbb borászaival és boraival.

Szombat - 2012. július 7.
9:30 - Királyi menet Visegrád Fő utcáján
Királyi palota lovagi tornapálya
10:00 – 11:00 - János cseh király lovagi tornája
12:00 – 13:00 - Kázmér lengyel király lovagi tornája
14:00 – 16:00 - Károly Róbert magyar király lovagi tornája
16:30 – 17:30 - Toldi verseny
18:00 – 19:00 - János cseh király lovagi tornája
21:00 – 22:00 - Nemzetközi lovagi torna cseh, lengyel, német, 
szerb, olasz, szlovén és magyar lovagok részvételével
22:00 -  Tűzijáték

Királyi Borudvar
11.00 - 23.00 óra között várja Önöket a borudvar a palotában, 
Magyarország és a külföld legkiválóbb borászaival és 
boraival. A színpadon többek között a Szelindek, a Hollóének 
Hungarica, a Susato és a Remdih régizene együttesek lépnek 
fel.

Vasárnap - 2012. július 8.
9:30 - Királyi menet Visegrád Fő utcáján
Királyi palota lovagi tornapálya
10:00 – 11:00 - János cseh király lovagi tornája
11:30 – 12:30 - Történelmi Íjászverseny
13:00 – 14:00 - Kázmér lengyel király lovagi tornája
15:00 – 17:00 - Károly Róbert magyar király lovagi tornája

Ezen a napon Károly Róbert magyar király lovagi tornáján a 
felnőtt jegyáraiból 50%-os kedvezményt biztosítunk. 
A kedvezmények a helyszínen váltott jegyek esetén érvényesek!!!

Királyi Borudvar
11:00 - 17:00 óra között a borudvar várja Önöket a palotában, 
Magyarország és a  külföld legkiválóbb borászaival és boraival.

Jegyinformáció
LOVAGI TORNA BELÉPŐJEGYEK

János cseh király lovagi tornája /
Kázmér lengyel király lovagi tornája
felnőtt                          2.100.-,    gyermek (6-14) 100.-
fedett lelátón: felnőtt  2.800.-,  gyermek             900.-
Károly Róbert magyar király lovagi tornája
felnőtt                         2.800.-,   gyermek (6-14)  100.-
fedett lelátón: felnőtt 3.500.-,   gyermek            900.-
Péntek este: Szent György Lovagrend bemutatója /
Szombat este: Nemzetközi lovagi torna
felnőtt                       2.500.-,   gyermek (6-14)    900.-

Csütörtökön a 20 főnél nagyobb, előre bejelentkezett csoportok 
számára a kedvezmény mértéke a felnőtt belépőjegyből 25%.

Vasárnap a záró Károly Róbert magyar király lovagi tornáján a 
felnőtt jegyáraiból 50%-os kedvezményt biztosítunk.

A kedvezmények a helyszínen váltott jegyek esetén érvényesek!!!

A jegyeket  a helyszínen a tornapálya előtt felállított pénztáraknál 
lehet megvásárolni a Fő utcán. Üdülési csekket, SZÉP kártyát 
elfogadunk!

Jegyelővétel:  az interticket jegyirodáiban, vagy online a 
http://www.jegy.hu oldalon.

Belépti díjasak ezen kívül a Mátyás Király Történelmi Játszópark 
valamint a Mátyás Király Múzeum (Királyi Palota, Salamon-
torony) állandó és időszaki kiállításai, illetve a Fellegvár!

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
A lovagi tornák időpontjai és programja 
2012. július 5-6-7-8.

15. oldal



Nemrégiben a világhálón böngészve, megakadt a szemem 
egy érdekes bejegyzésen, miszerint egy ausztrál nővér, 
miközben halálos betegeket ápolt, feljegyezte, hogy a 
haldoklók mit bántak meg életük során. A nővér blogban írta 
le tapasztalatait. Úgy véli, mások is tanulhatnak ezekből az 
életvégi bölcsességekből, mert bámulatos az a tisztánlátás, 
ami a haldokló betegeknél tapasztalható. Elgondolkodtató, 
hogy amikor megkérdezte betegeit, mit bántak meg 
életükben, szinte ugyanazok a mondatok hangzottak el. 
A leggyakoribb vallomás a következő: „Bárcsak lett volna 
bátorságom a saját életemet élni, és nem azt, amit mások 
elvártak tőlem.”

Gondoljunk csak bele, miről szól saját életünk? A legtöbb 
ember meg akar felelni a családjának, a munkahelyén, a 
párkapcsolatában. Bevallom, irigylem az olyanokat, akiknek 
a „megfelelni vágyás” nem jelent semmit. Ők talán boldogok? 
Azok, akiknek saját maguk a legfontosabb a világon. Azok, 
akik nincsenek tekintettel másokra, csakis magukra. Úgy 
élnek, ahogy ők akarnak. 

Előfordul néha, hogy Csernust lapozgatok. Ő az igazi 
megosztó személyiség, viszont valamit jól csinálhat, mert 

mindenki ismeri, mindenkinek van róla véleménye. Jó vagy 
rossz, de a lényeg, hogy van. Szóval csak azért hozom fel a 
doktort, mert ő az, aki folyamatosan azt szajkózza, hogy 
ne foglalkozzunk másokkal, túl rövid az élet ahhoz, hogy 
elnyomjuk vágyainkat, álmainkat, hogy alárendeljük 
magunkat valaki más akaratának. Olyan hitelesen fogalmaz, 
hogy az ember elhiszi, hogy igaza van. Az olvasás hevében 
én is minduntalan elhiszem. Azonban örök kételkedő 
lévén, miután továbbgondolom az elméletét, általában 
elbizonytalanodom. Az, aki csakis a saját céljai felé törtet 
vakon, eltaposva az útjába kerülő embereket, akiknek más 
a véleményük, valóban boldog lehet? Vagy inkább akkor 
igazán boldog az ember, ha állnak mellette, ha fogják a kezét 
az úton?

Két egyforma ember, ugyanazokkal a célokkal nem létezik 
(illetve én még mindig elhiszem, hogy létezik, csak azt 
nem, hogy meg is találják egymást). Pedig erre lenne 
szükség, hogy konfliktusoktól mentesen, a közös vágyakat 
együtt beteljesítve végül elérjük a „nirvávát”. Talán egy-
két kivételesnek megadatik. Nekünk, többi halandónak 
pedig meg kell ismernünk egy fogalmat, amely végigkíséri 
majd párkapcsolataink sorozatát. Ez nem más, mint a 
kompromisszum. 

Saját értelmezésem szerint ez a szó a következőt takarja: 
én ezt akarom, ő meg azt. Ebből ered a konfliktus, azonban 
találunk valami köztes megoldást, ami igazából sem 
nem az, amit én akarok, sem nem az, amit ő. Na, ez a 
kompromisszum. Így egyik fél sem került közelebb a céljához, 
de legalább megteremtették a látszatát annak, hogy valahol 
mindkettőjüknek igaza van. 

És újra eljutottunk az alapproblémához, mégpedig, hogy 
lehet-e boldog valaki, aki olyanokkal osztja meg életét, 
akiknek mások a vágyai? Amennyiben erre a kérdésre 
nemmel válaszolunk, fel kell tennünk a következőt is: ha 
mindenkin átlépünk, akivel nem értünk egyet, végül egyedül 
maradunk. Talán elérjük a célunk, de ha nem oszthatjuk 
meg mással, tudunk-e majd neki igazán örülni? Egymagunk 
megtalálhatjuk-e saját boldogságunk kék madarát? Ez az, 
amit úgy hívnak, ördögi kör. 

Sokat szoktam gondolkodni az élet kérdésein, próbálok 
olyan megoldásokat találni, melyek talán megkönnyíthetik 
a dolgom a továbbiakban. Az viszont, hogy mi a jobb; ha 
csak a saját érdekeinket tartjuk szem előtt és mindent 
megteszünk azért, amit meg akarunk szerezni, vagy 
kompromisszumok sorozatát kötni, mely végül teljesen 
elhomályosítja a korábban még tisztán ragyogó céljainkat, 
nem tudom eldönteni. Így ez is egy olyan probléma marad, 
amelynek megoldását életem sodrára bízom, reménykedve 
benne, hogy nem bánok meg semmit.

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

!Lájkolják a MiNdEnT bElE facebook oldalát! 

Üdvözlettel, Zana Diána

„Bárcsak lett volna bátorságom…”
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E. H. Gombrich a neves bécsi születésű 
angol művészettörténész úgy tartja, 
művészet valójában nem is létezik, 
csupán művészek vannak, akik 
különféle alkotásokat hoznak létre. 
Nos, ha átgondoljuk ezen állítását, 
akár egyet is érthetünk vele. Hiszen a 
művészet maga nem egzakt, mérhető 
dolog, hanem egy elvont fogalom, 
melyet sémaként alkalmazunk 
bizonyos alkotásokra. De ki dönti el, 
hogy melyik rajzot, festményt, szobrot, 
stb. sorolhatjuk ebbe a kategóriába? 
Arról nem is beszélve, hogy e szó 
jelentése koronként és helyenként 
változó. Az pedig, hogy valakinek mi 
az, ami tetszik, tisztán ízlés kérdése. 
A továbbiakban Gombrich állítását a 
koronként változó női szépségideál 
ábrázolásának rövid bemutatása révén 
szeretném igazolni néhány mindenki 
számára ismert alkotás alapján.

Az őskorban a termékenység volt a 
legfontosabb, így egy nő szépségét az 
határozta meg, hogy olyan adottságokkal 
rendelkezzen, amelyek minél inkább 
alkalmassá teszik az utódok kihordására. 
A formák túlzó ábrázolását figyelhetjük 
meg a willendorfi vénuszon, melynek 
korát 24-22 000 évre becsülik. A női alakot 
ábrázoló szobrocska keblei hatalmasak, 
csípője kerek és eltúlzott. Ez a két jegy 
olyannyira fontos, hogy az arc és a karok 
kidolgozására a készítő szinte nem is 
szentelt időt. 

Az ókori egyiptomi kultúrában a nőideál 
mutat némi hasonlóságot a jelenkoréval. 
Alakja karcsú, nőies. Külseje ápolt, ad 
magára, arcát kifesti. Az egyiptomi 
piramisok, illetve sírhelyek kamráinak 
freskóin ilyen módon ábrázolt alakokat 
láthatunk. Hadd emeljem ki az egyik 
személyes kedvencemet, Nefertiti vagy 
Norfretete büszt-szobrát. Nefertiti 
saját kora nőideáljának számított. Arca 
szabályos, tökéletlenségnek nyoma 
sincs rajta és árad belőle a női elegancia. 
Érdekesség, hogy az előkelő egyiptomi 
asszonyok (és a férfiak is) kopaszra 
borotválták fejüket és parókát viseltek.

A görög és a római művek legtöbbször 
mezítelenül vagy egyetlen lepelben 
jelenítik meg a női testet.  A méloszi 
Aphrodité vagy latinosan a milói Venus 
kecses csípőjéről szinte lecsúszik a 
rátekert kendő. Ezzel ellentétben a bizánci 
és a középkori ábrázolásokon teljesen 
eltűnik a meztelen nő és megjelenik a 
szűznő megörökítése, gondoljunk itt a 
legkülönfélébb madonna-ábrázolásokra.
Kihagyhatatlan a felsorolásból a nagy 
reneszánsz művész, Leonardo Mona 

Lisája, aki kerek for-
máival, hosszúkás 
arcával és vágott 
szemeivel az akkori 
kor (az 1500-as évek 
legelején készült 
a mű) abszolút 
szépségideáljának 
számított. Vagy em- 
líthetném a művész 
Hermelines hölgy 
című alkotását is. 
Kétségtelen, hogy 
mindkét arcról su- 
gárzik egyfajta fi-
nom női báj, illetve 
elegancia, melyet 
Leonardo képes 
volt tökéletesen 
megragadni és 
visszaadni.  

Mondhatjuk, hogy 
a barokk érdekes 
módon visszatér 
az őskor nőáb-
rázolásához. Újra 
a telt, kerekded, 
sőt molett idomok 
kerülnek előtérbe 
és válnak kívána-
tossá, melyek mai 
szemmel szinte 
visszataszítónak 
hatnak. Kiváló pél-
da Rubens három 
gráciája. Újra meg- 
jelenik a pucérság, amely később a 
romantikára is jellemző lesz. 

A realista művészek nem szépítenek. 
Mindent a maga valójában ragadnak meg, 
nincsenek idealisztikusan megfestett 
portrék, romantikus álomképek. Központi 
témává válik a dolgozó nő, amire eddig 
senki nem volt kíváncsi. Munkácsy 
rőzsehordóját éppen a fáradalmas 
munka közbeni kis pihenő alkalmával 
pillanthatjuk meg, arcán és megrogyott 
testtartásán érezni a kimerültséget.

A különböző izmusokban (imp-
resszionizmus, expresszionizmus, 
pointilizmus, kubizmus), valamint az 
ezeket követő stílusok (avantgart, 
szürrealizmus, pop art) kapcsán nem 
tudnék kiemelni olyan erős vonalat, 
amely meghatározta volna magát a 
női test bemutatását. Inkább az adott 
stílusra vonatkozó jegyek jelennek 
meg, de ezek nem korlátozódnak a 
nőábrázolásra. El kell mondanom 
továbbá, hogy a 19. század végétől, tehát 
az impresszionizmus kibontakozásától 
az említett stílusirányzatok többsége 

abszolút lenyűgöz engem, ezért a 
későbbiekben szeretnék külön is szót 
ejteni néhányról egy-egy cikk erejéig.

A kiinduló állítás Gombrichtól szár-
mazott, miszerint a művészet, mint 
átfogó fogalom a kivételezett alkotások 
összességére, nem létezik. A levezetett 
nőábrázolás-példa alapján láthattuk, 
hogy az, hogy mit tekintünk művészetnek 
valóban nem tekinthető örökérvényű 
és egyetemes attitűdnek. Helyenként, 
koronként, sőt személyenként változik. 
A szépség, mint fogalom – nem, mint 
tartalom – azonban örök, s azt hiszem 
ízlésünktől függetlenül a képzőművészet 
nagyjainak alkotásaiban mind felfedezzük 
a szépséget. 

Zana Diána

Molett, kopasz vagy meztelen?
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A társ házán átvonuló Mars érzékenyebbé teszi kedvese szívét, jobb, ha kíméletesen bánik vele, 
ha nem akarja a hulló könnyeit törölgetni naphosszat. Ez már csak azért is kár volna, mert a Mars-
Jupiter trigonja a hónap elején remek szórakozást ígér, akár sportolással tölti idejét, akár művészi 
élményekre vágyik. A kulináris élvezetekkel azonban jó lesz csínján bánni, mert forró, fűszeres, vagy 
gombás ételek komoly gyomorrontást okozhatnak. A társ házán átvonuló Mars még az eddig oly 
szelídnek és készségesnek mutatkozó párját is akaratossá, konokká teszi. Legjobb, ha e hónapban 
több engedékenységet tanúsít irányában. Ha jobban belegondol, a tervei éppen önnek sincsenek 
ellenére. Miért gáncsoskodna hát? Egy kisebb közös utazás jól jöhet mindkettejüknek. 

KOS / 03.21-04.20.

 

Higgye el, jó úton halad, csak mindenhez kicsit több idő kell, hogy beérjenek a dolgok. Nem 
érdemes siettetni, az idő most kihagyhatatlan tényező. Szerelmi kapcsolata kedvezően alakul, csak 
le kell mondani néhány túlzott illúzióról. Önnek úgyis a megbízhatóság a legfontosabb, abban 
pedig nincs hiba. Az összeköltözésre azonban még nem érett meg az idő, az otthoni problémák 
most felemészthetik mindkettőjük türelmét. Pénzügyi kérdésekben nyugodtan támaszkodjon a 
kedvesére. Szerelmi kapcsolata kedvezően alakul, csak le kell mondani néhány túlzott illúzióról. 
Önnek úgyis a megbízhatóság a legfontosabb, abban pedig nincs hiba. 

BIKA / 04.21-05.20.

 

Ön mostanában a szerencse kegyeltje, ez egyesekben sajnos nem csodálatot, hanem irigységet 
ébreszt. Fájdalom, akár a családtagjai körében is. Ha a válasza minderre a szeretet, és nem a 
visszavágás, akkor mindent megfordíthat. A szerelmi életben mély, eddig sosem ismert érzéseket él 
át, ami jelentősen megváltoztatja társkapcsolatát. Ez - nem törvényszerűen ugyan - de szakításhoz 
is vezethet. Ebben az esetben, ha házassága van válságban, törekedjen a megegyezésre. Egy peres 
ügyben csak veszíthet. A Vénusz csillaga még mindig az ön személyét fényesíti, akárcsak a másik 
szerencsebolygó. Ezért szokatlanul kedves és engedékeny. Hiszen érzi, a legfontosabb a szeretet, és 
nem a visszavágás. A szerelmi életben mély, eddig sosem ismert érzéseket él át.

IKREK / 05.21-06.21.

 

Még mindig úgy érzi, hogy csakis másoknak lehet szerencséje. Ez még valóban nem a látványos 
nagy eredmények ideje, de azért sok minden van, amivel már most megalapozhatja későbbi 
szerencséjét. Testi egészségén is sokat javíthat egy új jó szokás bevezetésével: reggeli kocogás, 
rendszeres szauna, mértékletes étrend, stb. A sport most a társkereséssel is összekapcsolódhat: 
egy edzőtermi, vagy fürdőhelyi ismeretség most tartós kapcsolattá érhet. A hónap elején a tartós 
kapcsolatban élők feszült időszakot élhetnek át. Szinte megmagyarázhatatlan, min és miért veszik 
össze párjával. Talán ezért teszi, vagy magánya miatt, hogy inkább a távol tája hívja. Ha erre viszi jó 
sorsa, és ez a kaland, a szerelemben is újdonságot hozhat a Rák szülötteknek. 

RÁK / 06.22-07.22.d

 

Kisebb utazásokon nagy balesetveszélynek teheti ki magát, de nem kivédhetetlenül: a szokásosnál 
és óvatosabban vezessen, és ne hagyja ki az autója esedékes szervizelését. Ha eddig nem élt 
a szerelmi életében felbukkanó lehetőségekkel, most már bottal ütheti a nyomát az elveszett 
szeretőnek. Kár is az idejét vesztegetni hiába való álmodozással, vegye inkább kezébe a sorsát, 
és tegyen valami fontosat a karrierje érdekében. Egy megfelelő helyen elejtett javaslat, vagy 
beadott önéletrajz kedvező változásokat hozhat. Ha eddig nem élt a szerelmi életében felbukkanó 
lehetőségekkel, most már bottal ütheti a nyomát az elveszett szeretőnek. Kár is az idejét vesztegetni 
hiába való álmodozásra. Ha azonban tartós kapcsolatban él, akkor igen is itt az ideje a kalandnak. 

OROSZLÁN / 07.23-08.23.e

 

Kézfogóra szólítanak fel a csillagok. Ha ön az erősebb nem tagja, és még magányos, szedje össze 
bátorságát, kérje meg választottja kezét! A magányos hölgyeknek sem kell tétlenül várakozniuk, 
számos furfang áll a rendelkezésükre, hogy párjukat nősülésre bírják. Legyen csábos, de határozott! 
A titkait ne fecsegje ki senkinek, mert visszaélhetnek vele! Pénzügyi helyzete az elkövetkező 
időben sokat javulhat, érdemes valami hosszú távú befektetéssel megalapozni a jövőjét. Sikerei 
sokaknak fájnak. Ez persze, ha más szemszögből nézzük, egyben azt is jelenti, hogy önnek jól megy, 
amit a kevésbé sikeresek rossz szívvel néznek. A konkurenciaharc elkerülhetetlen, és úgy tűnik, a 
méltányosság szabályait sem mindenki tartja be. Azért ön válogassa meg az eszközeit. Az idealista 
elképzelések most megvalósíthatók, és rengeteg baráti segítségre is számíthat. 

SZŰZ / 08.24-09.23.

 

Már bizonyára tűkön ül, és alig várja, hogy nyakába vegye a nagyvilágot. Szép kilátásai vannak a 
szerelemre, és a perzselődésre is szívügyekben éppúgy, mint a bőrén. Az otthonában tervezett 
átépítéseket és felújításokat most egy csapásra véghezviheti, a csillagok és a mesteremberek 
is ön mellett állnak. A hónap harmadik dekádjában a sportolókat ficamok és izomhúzódások, 
a nagyevőket gyomorrontás, vagy hurutos bélproblémák fenyegetik. Szép kilátásai vannak a 
szerelemre, és a perzselődésre is szívügyekben éppúgy, mint a bőrén. A jegyébe térő Mars a hónap 
második hetétől tüzesíti kedvét. Ezt legjobb, ha valamilyen erőpróbának is beillő, tehát mozgalmas 
nyaralási programmal vezeti le. A külföldi utak kedveznek a szerelemnek, és jól sikerülhetnek.

MÉRLEG / 09.24-10.23.

 

Jó ötleteit ne hallgassa el élete párja elől, mert most ketten együtt érhetnek el valamit. Méghozzá 
úgy, hogy ön az inspiráló, de a kedvese a végrehajtó, megvalósító. Munkahelyén is elsősorban 
mint fő lelkierő ellátó szerepelhet, de azért ne akarja mindenkire az ön munkatempóját erőltetni. A 
stresszes helyzetek tűrésére készüljön jóga gyakorlatokkal. A Szaturnusz hatására most könnyebben 
fogyókúrázhat, de a diétával is nagyon óvatosan kell bánnia. Tartózkodjon minden túlzástól! Habár 
dolgai jól alakulnak, mégis állandó belső nyugtalanság gyötri. A feloldást ne az alkoholban, vagy 
más szenvedélyekben keresse. A túlzott munkamánia is lehet egyfajta szenvedélybetegség!

SKORPIÓ / 10.24-11.22.

 

Nagyon sok új ismeretségre tesz szert mostanában, ezek egy része igen tanulságos, mély 
tapasztalatokat hozó kapcsolat, mások azonban meglehetősen veszélyesek! Ne eressze el a füle 
mellett a jó tanácsokat, különösen akkor, ha új környezetbe kerül, ahol még nem ismeri ki magát. 
Politikai érzékére és szervezőkészségére nagy szüksége lesz a munkahelyén. A hatalmát jobb, ha 
csak óvatosan fitogtatja. Kedves Nyilas, remélem, e sorok már nem jutnak el önhöz, vagy, ha igen, 
valahonnan a távolból olvassa őket. A két szerencsebolygó a nyilvánosság házában áll: a társasági 
élet, az utazás iránti vágya megnő. Az otthon ülés belső nyugtalansággal telíti, ha látszani akar, az 
nem magamutogatás. Mutassa meg, ki is ön valójában! 

NYILAS / 11.23-12.21.

 

Nagy tettekre készül, amikkel komoly fordulatot érhet el sorsában. Még nem annyira a közeljövőben, 
de már most munkálkodnia kell rajta, ha komolyan gondolja. Ez a csendes alapozás időszaka. Ami 
a szerelmi életében történik, az viszont maga a megvalósulás. Viharos jelenetek és sóvárgások, 
könnyek és csókok váltakoznak. A számításnak itt nincs helye, csak a szívére szabad hallgatnia! 
Anyagi életében azonban annál számítóbbnak kell lennie: sok régi adóssága várja, hogy törlesszék! 
Nagyon kettősen állnak a bolygók a nyár közepén. A társkapcsolat házán áthaladó Nap fényszögei 
azt sejtetik, hogy tudatosan számba kell venniük a problémáikat. Ami viszont a szerelmi életében 
történik, az mintha maga lenne a megvalósulás.

BAK / 12.22-01.20.

 

Egyesek tán gőgnek vélik a büszkeségét, ez munkatársi kapcsolatokban sértő lehet, de az üzleti 
partnerekkel szemben kifejezetten előnyös ez a méltóságos viselkedés. Bizony, az embert annyira 
tartják a futó ismerősei, amennyinek mutatja magát. Otthonába a családi boldogság beköltözik, 
ezt még fokozhatja némi befektetésekkel - kínai vázára, selyemfüggönyre, szaténágyneműre 
sosem volt ennyire szüksége, mint most! A két szerencsecsillag a szerelem házában járnak egymás 
mellett a nyár közepén: otthonába ezzel a családi boldogság beköltözik. Lehet, hogy még egy ifjú 
trónörökös képében is. Ha azonban személyként nem is materializálódik ez az égi konstelláció a 
földön, akkor is egy nagyon pezsgő, változékony életszakaszba lép. 

VÍZÖNTŐ / 01.21-02.20.

 

Pénzügyi helyzete valóban rózsás, de annyira nem, amennyi felé már most elköltené. A hétvégi 
nagy bevásárlásoknál legyen kicsit mértékletesebb, és a nyaralásra sem kell feltétlenül az egész 
éves megtakarítását ráköltenie. Inkább ötletességgel próbáljon kedveskedni hozzátartozóinak. Sok 
mély értelmű gondolat foganhat meg agyában, de valaki a családjában még gátolja a tisztánlátást. 
Talán valami illetlen titokra bukkant a családfában? A nyaralásra sem kell feltétlenül az egész 
éves megtakarítását ráköltenie. Inkább ötletességgel próbáljon kedveskedni hozzátartozóinak. A 
csillagok állása amúgy is azt jelzi, hogy otthon most jobban érezheti magát, mint bárhol máshol. 
Talán egy alapos felújításra is rászorul már ez az otthon, és nyaralás helyett inkább arra költenek. A 
szép lakás ráadásul édes szerelmi fészeknek is bizonyulhat. Kell ennél több?

HALAK / 02.21-03.20.

k

NE FELEDJÉK! 
KÉT HÉT MÚLVA
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