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Történt egyszer egy téli decemberi napon, hogy sürgős 
indítványként egy kérelmet fújt be a szél a városháza ablakán 
a képviselőtestület ülésére. Az ügy annyira sürgős volt, hogy a 
beérkezése és napirendként való elfogadása között mindössze 
három (!) nap telt el. 
Akár azt is mondhatnánk, ha egy ilyen nemes kezdeményezés, 
ilyen gyorsan átfut a hivatali apparátuson, bizottságon és még 
a képviselőtestület is rábólint, akkor minden jól működik ebben a 
városban.
Mi is történt valójában? Egy kft. megkereste Esztergom egyik 
képviselőjét, hogy ugyan adná már kezelésbe, a Tisztelt Testület, 
számára a második világháborús szovjet katonai emlékművet, 
mert azt a cég méltókép felújítaná, gondozná. Erőt, energiát 
és persze anyagi forrásokat nem kímélve ápolná méltón a hősi 
halottak emlékét.
Ideáig az ügy teljesen rendben van. Valóban méltatlan 
körülmények között találhatjuk ma a Csalamádé-temető 
területén lévő emlékművet, amely az Esztergom környékén 
elesett orosz katonáknak állít emléket. Különösen szembetűnő 
más környékbeli településekkel összevetve, hogy a városvezetés 
mennyire elhanyagolta az emlékhelyet.
A nemes célon túl azonban több probléma is van a pályázóval. 
Egyrészt a pályázó cég az adatok szerint nem végez gazdasági 
tevékenységet évek óta, mégis több tízmillió forint ráfordítását 
vállalja, hogy rendbe hozza az emlékművet. Határidőként ő 
maga 2013. május 9-t jelöli meg, amely így a lejárat előtt két 
nappal már biztos, hogy nem lesz tartható. Tekintve, hogy még 
egy kapavágás sem történt.
Másrészt kéri a pályázó a terület átminősítését és megosztását, 
hogy elvégeztethesse a szükséges munkálatokat. A dolog 
pikantériája, hogy így az egész temető elviekben beépíthetővé 
válik és mivel ez a város egyetlen, egybefüggő belterületi telke, 
innentől kezdve már az olvasó fantáziájára bízzuk, mi mindent 
lehet kezdeni egy ilyen ingatlannal.
Ne szaladjunk azonban ennyire előre! Amit ma tudunk, hogy 
a decemberi gyors döntések ellenére a mai napig semmi 
nem történt a felújítás ügyében, sőt mind a cég, mind az 
önkormányzat hallgatásba burkolózott a kezdeti nagy 
nekibuzdulás után.

Természetesen a CIVILHETES is azt szeretné, hogy az emlékmű 
méltó legyen az itt elesett katonák emlékéhez, viszont újabb 
ingatlan-mutyit nem szeretnénk.

GT

14 fogatlan oroszlán
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Esztergom Város Önkormányzata az Esztergom Ipari Park területén található alábbi ingatlanokat kívánja értékesíteni. 
Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonát képező, az Ipari Park területén található értékesítendő ingatlanok: 

Sorszám Helyrajzi szám Megnevezés Alapterület (m2) /övezeti besorolás/ Induló fajlagos m2 ár

1 18168 kivett beépítetlen terület 58640 / GIP 8000 Ft/m2 + ÁFA

2 18174/2 kivett telephely 21670 / GKSZ 5000 Ft/m2 + ÁFA

3 18199/7 kivett beépítetlen terület 2000 / GKSZ 5000 Ft/m2 + ÁFA

4 18199/8 kivett beépítetlen terület 2094 / GKSZ 5000 Ft/m2 + ÁFA

5 18200/10 kivett épület, udvar 983 / GKSZ 8000 Ft/m2 + ÁFA

6 18200/42 kivett beépítetlen terület 1161 / GKSZ 8000 Ft/m2 + ÁFA

7 18200/46 kivett beépítetlen terület 3296 / GKSZ 8000 Ft/m2 + ÁFA

8 18200/47 kivett beépítetlen terület 3296 / GKSZ 8000 Ft/m2 + ÁFA

9 18200/57 kivett beépítetlen terület 6137 / GKSZ 8000 Ft/m2 + ÁFA

10 18201/8 kivett beépítetlen terület 28184 / GKSZ 8000 Ft/m2 + ÁFA

11 18201/9 kivett beépítetlen terület 7869 / GKSZ 8000 Ft/m2 + ÁFA

12 18243 kivett beépítetlen terület 2869 / GKSZ 5000 Ft/m2 + ÁFA

13 18244 kivett beépítetlen terület 2879 / VT 5000 Ft/m2 + ÁFA

14 20359/11 kivett beépítetlen terület 165988 / GIP 5000 Ft/m2 + ÁFA

15 20377/32 kivett iparterület 174302 / GIP 5000 Ft/m2 + ÁFA

16 20377/36 kivett iparterület 21072 / GIP 5000 Ft/m2 + ÁFA

17 20377/37 kivett iparterület 5000 / GIP 5000 Ft/m2 + ÁFA

Eladandó ingatlanok

Az ingatlanok jellemzői, vonatkozó építési 
előírások: 
Az ingatlanok jelenlegi besorolása Esztergom, Ipari Park helyi 
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 27/2008. 
(III.20.) esztergomi ör. számú rendelet (Ipari Park Szabályozási 
Terve) szerint: 

Kereskedelmi, szolgáltató övezet (Gksz). 
beépítési százalék: 30 %. 
maximum építménymagasság: 6 m. 
(a 18201/8 és a 18201/9 helyrajzi számú ingatlanok esetében 
10,5 m.) az ingatlanon nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épület helyezhető el. 

Egyéb ipari terület (GIP) 
beépítési százalék: 50 % 
maximum építménymagasság: 10,5 m 
az ingatlanon szabadon álló épület helyezhető el. 

Településközpont, vegyes terület (VT) 
beépítési százalék: 40 % 
maximum építménymagasság: 6,5 m 
az ingatlanon nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épület helyezhető el. 

Az ingatlan az alábbi feltételekkel kerül 
értékesítésre: 
Esztergom Város Önkormányzatának a területre vonatkozó 
hasznosítási célja, hogy az ingatlanon az Esztergom, Ipari 
Park helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
27/2008. (III.20.) ör. rendeletével egyező beruházás valósuljon 
meg. 
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 16/2001.(V.24.) KT. számú 
rendelete 6. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ipari 
Parkban lévő vagyontárgy tekintetében az ötvenmillió forintot 
meghaladó forgalmi érték értékesítése esetén szükséges 
nyilvános versenytárgyalást tartani. 

(esztergom.hu)

Május 1-től újra üzemel a Kossuth Lajos 
utcai Erzsébet Ház mélyparkolója. 
A hosszú idő óta zárva lévő létesítmény 
újbóli megnyitásával a belvárosban 
bővült a kulturált parkolóhelyek száma.

(esztergom.hu)

Kinyitott az Erzsébet 
mélygarázs 
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Április 30-án, kora este Esztergomban, 
az országban másodikként mutatták 
be az egyetlen magyar aranylabdás 
futballistáról szóló emlékfilmet. 

A rendezvénynek az Esztergomi 
Művelődési Ház adott otthont, ahol a 
film rendezője, Visontai Attila mellett 
megjelentek a „Császár” gyermekei, 
Albert Magdolna és ifj. Albert Flórián, 
valamint a régi társak Mészöly 
Kálmán, Muha József, Rákosi Gyula, és 
Engelbrecht Zoltánt, egykori ferencvárosi 
játékost. 
A közönség soraiban a helyi és távolról 
érkezett Albert rajongók és fociszeretők 
között felfedezhettük Sipos Jenőt, az 
Albert Flórián Alapítvány elnökét, Erős 
Gábor játékvezetőt, továbbá Dr. Bartalos 
József sokszoros válogatott labdarúgót 
is. 
A filmvetítést megrendítő, néhol 
sírásba hajló beszámoló követte, ahol a 
családtagok és futballista társak meséltek 
a 2011. október 30-án elhunyt legendás 
játékosról. Albert Flórián legfontosabb 
relikviáit, közöttük az 1967-ben 
elnyert aranylabdát, erre az alaklomra 
Esztergomba szállították és kiállították. 
Az estet Hevesi Tamás énekes - a film 
zenéjét is ő szerezte - fellépése zárta. 

(esztergom.hu)

Május 2-án nyílt meg, és június 29-ig 
látogatható az esztergomi Dzsámiban 
az a kiállítás, ahol Leonardo da Vinci 
papírra vetett találmányai, számításai 
alapján készült fából készült makettek 
tekinthetők meg. 

A méretarányos tárgyakat Antal Lajos, 
Hegyközkovácsiban (Románia) élő 
fafaragó- asztalos mester készítette el 
olasz felkérésre. 

A tárlatot Czinege Erzsébet nyitotta meg, 
a zseniális reneszánsz művész, feltaláló 
életéről és munkásságáról Borz Tamás 
történész tartott előadást, melynek 
végén minden egyes makettet, miniatűr 
gépezetet részletesen bemutatott. 
Az Özicseli Hadzsi Ibrahim Dzsámiban a 
legjelentősebb modellek - amelyek 10 
év alatt készültek el – kerültek kiállításra, 
kezdve az ostromgépektől, a kerékpáron 
át, az ejtőernyőig.  (esztergom.hu)

Leonardo da Vinci tervei fából faragva Albert Flórián 
emlékfilmje a 
Zsinagógában 

Ünnepi szentmisén emlékeztek 
Mindszenty József bíborosra, az 
országos engesztelő zarándoklat 
keretében a hercegprímás sírjánál, az 
esztergomi bazilikában.

 Mik ezek?
Május negyedikén, teste hazatértének 
huszonkettedik évfordulóján, hasonlóan 
a korábbi évekhez, engesztelő zarán-
doklat érkezett az ország több vidékéről 
Esztergomba. Mindszenty Józsefért, a 
magyar katolikus egyház néhai her-
cegprímásáért, aki mérhetetlenül sokat 
szenvedett a nyilas és kommunista 
rémuralmaktól – és egyaránt harcolt 
ellenük.

Erdő Péter bíboros, prímás, 
Esztergom-budapesti érsek a szentmisét 
a mártír főpap mihamarabbi boldoggá 
avatásáért, Magyarország hitbéli erejéért 
tartotta.

A zarándoklat szertartásának szent-

beszédét Spányi Antal székesfehérvári 
megyéspüspök tartotta. Benne 
Mindszenty erejéről elmélkedett: honnan 
volt végtelen kitartása? Meggyőzése 
szerint három pilléren állott ez: 
rendíthetetlen hitének első erőforrása 
a hit, a második az imádság, a harmadik 
az engesztelés. Szólt a hercegprímás 
mélységes Mária-tiszteletéről, amely 
olyan erős volt, mint István királyunké, 
aki  felajánlotta országát Jézus Krisztus 
szülőanyjának.

A zsúfolásig telt Bazilikában Erdő Péter 
irányította a szertartást, melynek végén 
előbb ő a meghívott protokoll tagjaival 
(többek közt Schmitt Pál lemondott 
köztársasági elnök és felesége, Boross 
Péter ex miniszterelnök, Habsburg Mihály 
Mindszenty-kuratóriumi elnök, Lomniczi 
Zoltán volt főbíró, Völner Pál államtitkár) 
koszorúzta meg az altemplomban a főpap 
sírját, majd a hívek, köztük egy ifjúsági 
kerékpáros zarándokcsoport tagjai 
következtek az emlékezésben. (MTI)

Mindszenty József emlékéért 
zarándokoltak
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Gyémánt diplomás pedagógust köszöntünk  
Frissítve: 2013. április 30 10:20:46

Gyémánt diplomával tüntették ki Kudela Júlia tanárnőt, akit egykori 
tanítványain kívül a legtöbben a Tájak, Korok, Múzeumok dorogi klubja 

vezetőjeként ismernek.

A tanárnő kerek hatvan esztendeje szerezte meg diplomáját a Műszaki 
Tanárképző Főiskolán, Budapesten. Nagyon kevesen mondhatják el, 

hogy megérik ezt a kitüntetést. Ma már 83 éves, a tőle megszokott 

derűlátása töretlen. Még egy csoporttársa él Budapesten, akivel a 
mai napig tartják a barátságot. Régi tanítványai sem feledték őt el, 

rendszeren hívják osztálytalálkozókra.

Gratulálunk a kitüntetéshez!

“Az elmúlt hét vége a középiskolás ballagásokról szólt. 
Városunkban már május 3-án, este a Szent Imre Gimnázium, 
végzőseinek fáklyás felvonulásával megkezdődtek a ballagási 
ünnepségek. Másnap délelőtt nyolc esztergomi középiskolában 
több száz diák búcsúzott el középiskolás éveitől. “ (esztergom.hu)

Az Árpádházi Szent Erzsébet Középiskola és Óvoda ballagási 
ünnepségét a Bizilikában tartották.

3 gimnáziumi és 1 szakközepes osztály számára állították 

ki a középiskola elvégzését igazoló bizonyítványokat. Ezek 
tanúsítják, hogy az elmúlt 4-5-8 évben mit tettek, mit értek el, 
milyen munkát végeztek. Számadás ez, bár a még hátralevő 
érettségi vizsgák árnyékában talán másodlagosnak tűnő 
számadás. 8 évvel ezelőtt 54 kisgimnazista kezdte meg 
tanulmányait az akkor induló 8 osztályos tagozaton. Ez a 
nyolc év hatalmas idő, eddigi eszmélődő életük közel fele. A 
kiskamaszokból felnőtté váltak ez alatt, számtalan kihívással… 
ahogy az iskola életében is döntő jelentőségű volt ennek a 8 

évnek sok-sok újdonsága. Különleges az alkalom, a ballagási 
ünnepség szokatlan színtere miatt is.
A Templom a nagy családi ünnepek helyszíne, és most az iskola 
szintjén is lezárt egy ciklust az ünnepi helyszín. Itt kapták meg 
az iskolajelvényt, a közösséghez tartozás, a befogadás jelét; 
ünnepeltek és jubiláltak. Most pedig itt búcsúztak el most a 
ciklust lezárva a kedvesnővérektől, az iskolától, tanáraiktól, az 
őket követő évfolyamoktól.

Mit vihetnek magukkal?

A rendszeres Munka értékét, azt, hogy az előrejutáshoz, 
a sikerhez kitartásra, önfegyelemre van szükség. Életüket 
összefogó célokat, a Múltat értékelni, a Jelent megérteni, a 
Jövőt tervezni tudást. 

sge

Ballagás
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Napirend előtt Szent György nap 
alkalmából a közrend és a köz-
biztonság érdekében kifejtett mun-
kájáért jutalmazták meg a dorogi 
rendőrkapitányság két dolgozóját, 
Gál Győző János rendőr századost és 
Major Péter rendőr törzsőrmestert.

Az „Év homlokzata pályázat" 2013-as 
fordulója eredményét is kihirdették. 
Első díjas lett Torma Jánosné terve. A 
könyvtárral szemben levő, hosszú, régi, 
üzleteknek otthont adó ház egységes 
felújítási elképzelése bizonyult a leg-
szebbnek, mely most tökéletesen illesz-
kedik a könyvtárunk megújulásához is. 
Megosztott második helyet érdemelt ki 
Koloszár Szilárd és Bóka Róbert épületei. 
Koloszár Szilárd a főúton, a temetővel 
szemben kialakítandó új pizzéria hom-
lokzatához nyert támogatást. Bóka 
Róbert pedig a Határ csárda külső 
megújításával vett részt sikeresen a 
város és a Baumit Kft. által támogatott 
környezetfejlesztő pályázaton.

A két ülés közötti időben hozott 
döntésekről, fontosabb eseményekről 
szóló jelentés napirendjénél kérdések 
hangzottak el a Köztársaság út 
kátyúzásával, a hulladékszállítási díj 
emelkedéséve, Dr. Tittmann János 
sajtónak tett nyilatkozataival, az MSZP 
email cím használatával, a bölcsőde 
beázásával, a közvilágítási hálózat 
fejlesztésével és az Eötvös iskolánál 
felfestendő zebrával kapcsolatban.

Elfogadták Dorog Város 
Önkormányzata 2012. évi zárszámadási 
rendeletét (egy nem szavazat, egy 
tartózkodás), a Dorogi Közművelődési 
Nonprofit Kft., a Dorogi Kulturális Köz-
alapítvány, a Dorogi a Szénmedence 
Sportjáért Közalapítvány, a Dorogi 
Kommunális Közalapítvány, és a Dorogi 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (egy 
tartózkodás) 2012. évi beszámolóját.
Megszavazták a Dorog és Térsége 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
2012. évi gyermekvédelmi feladat 
ellátásról összeállított beszámolót.

Döntöttek a Dorogi Városüze-
meltetési Nonprofit Kft. jogutód nélküli 
megszüntetéséről egy tartózkodással.
Elfogadták a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának és a Dorogi Több-
célú Kistérségi Társulás társulási meg-
állapodásának módosítását, melyre a 
törvényi változások miatt volt szükség.

Hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tás végző gazdasági társaság alapí-
tásának előkészítéséről döntöttek. A 
kommunális közszolgáltatási kötelező 

feladatot az állami vagy önkormányzati 
többségi tulajdonban álló gazdasági 
társaságok végezhetik 2014. január 
1-től. Városunk ajánlatot kapott a 
Saubermacher - Magyarország Kft-től 
a törvénynek megfelelő szolgáltatást 
végezni képes gazdasági társaság 
megalapítására. Dorog Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete megbízta 
Dr. Tittmann János polgármestert, hogy 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvényben meghatározott gazdasági 
társaság megalakítását készítse elő. (egy 
nem szavazattal).

Dorog Város Képviselő-testülete egy
tartózkodás mellett pályázatot nyújt 
be az egyes önkormányzati felada-
tokhoz kapcsolódó fejlesztési támo-
gatás igénybevételének részletes sza- 
bályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM 
rendelet alapján „közbiztonság növe- 
lését szolgáló fejlesztések megvaló-
sítása" témakörben Dorog város 
térfigyelő kamerarendszerének kiépí- 
tése tárgyában. A beruházás meg-
valósításához szükséges önrészt, azaz 
bruttó 1.797.507,- Ft-ot az Önkormányzat 
a 2013. évi költségvetés általános 
tartalékkerete terhére biztosítja.

Dorog Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
a Dorog Városi Óvoda óvodavezetői 
álláshely betöltésére.

Forgalomképes ingatlanná 
nyilvánították a volt Dózsa György 
Általános Iskola területén lévő ún. 
„Rátkai-Házat", és az Eperjesi úton levő 
teniszpályákat, hogy a Richter Gedeon 
Nyrt. megvásárolhassa. (egy-egy 
tartózkodás)

Elbírálták a Dorog Város civil szer-
vezeteitől beérkezett pályázatokat. A 
két nem szavazat mellett megítélt támo-
gatások itt találhatók (http://dorog.hu/
feltoltes/Civil_szervezetek_palyazatai_
dontes_2013.pdf).

Dorog Város Képviselő-testülete tisz-
telettel emlékezik meg zsákodi Csiszér 
János szobrászról születése 130., halála 
60. évfordulója alkalmából, az I. Világ-
háborús emlékművünk készítőjéről. En-
nek értelmében a testület felhatalmazta 
a polgármestert, hogy az emlékmű egy-
kori feliratának visszaállítása ügyében 
megkezdje az előkészítő tárgyalásokat a 
Képzőművészeti Lektorátussal.

Zárt ülésen döntöttek a felső-
oktatásban tanulók támogatásáról.

dorog.hu

Áprilisi testületi hírek
DOROG - 2013. április 26-i ülés

Gyémánt diplomával tüntették ki 
Kudela Júlia tanárnőt, akit egykori 
tanítványain kívül a legtöbben a 
Tájak, Korok, Múzeumok dorogi klubja 
vezetőjeként ismernek.

A tanárnő kerek hatvan esztendeje 
szerezte meg diplomáját a Műszaki 
Tanárképző Főiskolán, Budapesten. 
Nagyon kevesen mondhatják el, hogy 
megérik ezt a kitüntetést. Ma már 83 éves, 
a tőle megszokott derűlátása töretlen. 
Még egy csoporttársa él Budapesten, 
akivel a mai napig tartják a barátságot. 
Régi tanítványai sem feledték őt el, 
rendszeren hívják osztálytalálkozókra.
Gratulálunk a kitüntetéshez!

dorog.hu

Gyémánt diplomás 
pedagógust 
köszöntünk

A bányász emlékházba költözött 
az F3-as fejtőgép az Otthon téri 
parkból, hogy átadhassa helyét egy 
új emlékműnek. Végre megvalósulni 
látszik egy évtizedes elképzelés: az 
Árvai Ferenc szobrászművész által 
megálmodott bányász hősi emlékmű 
díszítheti ezentúl a parkot.

Az előkészítő munkálatok nemsokára 
kezdődnek, hogy a Bányásznapi 
ünnepélyes átadásra teljes pompájában 
állhasson a szénmedence bányászati 
tevékenységének és hősi halott 
bányászainak emléket állító alkotás.

dorog.hu

Készül az új emlékmű 
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Május elsején 10 órai kezdettel került sor Dorogon a 
hagyományos felvonulásra. 

A menetet mint mindig a Bányász zenekar és mazsorettek 
vezették, majd következtek akülönböző civil szervezetek és 
pártok képviselői és szimpatizánsai. 
A nyolszáz fős menet a Hősör teréről indult, majd zeneszó 
mellett végighaladt a Mária utca-Köztársaság út útvonalon és 
érkezett meg a József Attila művelődési Ház előtti térre. 

Ezt követően a felvonulók jó étvággyal fogyasztották el a 
“hagományos” sör-virsli összeállítást, és beszélgettek jóked-
vűen a barátokkal, rég nem látott ismerősökkel. 

CIVILHETES  

Felvonulás Dorogon
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Szendi Ágnes neve nem ismeretlen a 
városi és a környékbeli zenei életben. 
Már 25 éve az Erkel Ferenc Zeneiskola 
zongora tanára, és nem mellesleg aktív 
zeneszerző is, immáron több mint 40 
éve. Ez alkalomból rendezett szerzői 
hangversenyt, melyen tanítványai és 
kollégái is szívesen működtek közre.

A koncert műsorába 11 művét választotta 
be, mely nem volt egyszerű feladat, mivel 
már saját alkotásainak száma meghaladja 
a 350-et is. Hogy hogyan kezdte zenészi 
és szerzői pályafutását, arról az est 
házigazdája, dr. Kovácsné Tóth Ildikó 

kérdezte. A kellemes párbeszédekből sok 
mindent megtudtunk Ágnesről, melyet 
még csak nem is sejthettünk.

dorog.hu

Szendi Ágnes szerzői estje
DOROG

Április 26-án Tokod település múlt- 
jával, hagyományaival, jelenével is- 
merkedtek meg a lábatlani Gerenday 
Ház székhellyel életre kelt helytör-
ténész csoport tagjai.

Az üveggyári település Kultúrotthonában 
lévő kiállítást Maros Nándor és kedves 
felesége, Erzsike mutatta be. Az üvegfúvó 
mesterség csínját-bínját ismerő egy-
kori huta mester Francz József az 1892-
ben alapított gyár történetét, a szakma 
szerszámait, munkafázisait tárta az ér-
deklődő hallgatóság elé. 

Vendégfogadóink részéről Szóda 
József nyugalmazott tanár kísért ben- 
nünket következő látnivalónk színhelyére.

A történelmi múlt elevenedett meg 
előttünk a késő római korból származó 
Castrummal. 120x140 méteres, vaskos fal- 
átmérőjű (1,5 m), 11 toronnyal ren-
delkező, díszes kapuval, fürdővel ren- 
delkező tábor maradványai visszare-
pítettek bennünket a római birodalom 
kemény katonai rendjébe.
Látogatásunk fénypontját az Alkotóház 
épületegyüttesének, a benne folyó pezs-
gő hagyományőrzésnek a bemutatása 
jelentette.

Itt a vendéglátók nevében Tóth 
Tivadar polgármester úr mondott néhány 
szót a római kori Gardellaca – és a mai 
Tokod életéről.
Soós Rezsőné a község múltjába kalauzolt 
el bennünket. Részleteiben szólt arról 
az összefogásról, ami az Alkotóház 
létrejöttében a falut jellemezte.

Robotka László a szakkörök munkáját 
mutatta be a jelenlévő, csuhés hagyo-
mányokat ápoló asszonyok segítségével.

Huber Andrásné egykori isko-
laigazgató, aki maga is gyakorlati élet- 
re hívója volt a hagyományápoló fog-
lalkozásoknak, a korábbi batikolásról, 
annak népszerűégéről szólt nagy 
lelkesedéssel.

Bemutatta az indulást jelentő kis táj-
ház tisztaszobáját, konyháját, beren- 
dezését. Köszönet tokodi vendéglá-
tóinknak a szép, ismeretekben gazdag 
délutánért.

Megint bebizonyosodott a jelenlévők 
számára, hogy itt élünk a Gerecse 
lábánál, a Duna, a Pilis övezte síkság, 
dombság területén és milyen keveset 
tudunk egymás értékeiről, településeink 
történetéről, hagyományápoló jelenéről. 
Ahhoz, hogy ez megváltozzon, folytatjuk 
találkozóink sorát és igyekszünk pótolni 
eddigi hiányos ismereteinket, meg-
becsülve elődeink munkáját.

Horváth István

52. vándorgyűlés
LÁBATLAN

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének (VOSZ) Komárom-
Esztergom Megyei Szervezete és a 
Trade Magazin „Tudásfórum kis- és 
középvállalkozások cégvezetőinek, 
döntéshozóinak részére – 2013 
tavasz” címmel sajtónyilvános üzleti 
rendezvényt szervez május 13-án. 

A rendezvény azoknak a vállalko-
zásvezetőknek szól, akiket érdekel, 
hogy ebben a nehezedő gazdasági 
környezetben miként tudja cége költ-
ségeit csökkenteni, valamint bevételeit és 
általában hatékonyságát növelni.

Az esemény célja, hogy a résztvevő 
előadó cégek esettanulmányain keresztül 
konkrét problémák megoldására gya-
korlati javaslatokat adjon. A résztvevők 
olyan előadóktól hallhatnak fontos, 
piaci információkat, mint például Kozák 
Ákos, a GfK igazgatója, aki előadásában 
elemzi a gazdasági folyamatokat és a 
térségi kilátásokat. Pontos ismereteket 
nyújt a regionális piac sajátosságairól 
és a jelenlegi fogyasztási trendekről és 
várható kilátásokról.

Előadást tart továbbá Zsivola 
Gabriella, a Vodafone üzletágvezetője 
teljeskörű infokommunikációs szolgál- 
tatások költséghatékony használa- 
táról, valamint Krázli Zoltán a GS1 
vezető szakértője a hatékonyságnövelő 
termék és szolgáltatás nyilvántartási 
megoldásokról és adatrendezésről, amely 
mindig pontos információkat biztosít a 
cégtulajdonosok számára. Az eseményen 
hasznos információkat nyújt majd az FHB 
bank vezérigazgató-helyettese Dr. Walter 
György a hitelmegoldásokról, illetve 
akár a hitel nélküli, gondos pénzügyi 
menedzselésről.

Az előadó cégek sok meglepetéssel, 
interaktív programokkal, ajándékkal 
készülnek.

Az eseményen való részvétel in-
gyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Amennyiben Ön is szeretne részt 
venni a rendezvényen, kérjük, küldje el 
jelentkezését, a helyszín alatt feltűntetett 
elérhetőségek egyikére vagy töltse ki 
online jelentkezési lapunkat a www.
trademagazin.hu/rendezvenyek/
roadshow-2013 linkre kattintva. A 
regisztráció zárása és jelentkezési 
határidő az esemény előtt 2 nappal.

Helyszín: Edutus Főiskola 
I. emeleti díszterem (2800 
Tatabánya, Stúdium tér 1.)
Időpont: 2013. május 13. hétfő, 
16-19 óra
Regisztráció: VOSZ: Pordánné 
Balázs Ibolya; tel.: 06-34/305-
092, 06-30/9220-553, e-mail: 
voszkom@gmail.com

TUDÁSFÓRUM 
kis- és középvállalkozások cégvezetői, döntéshozói részére 
2013 tavasz
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A végzős középiskolásoknak elmúlt az utolsó hetük a 
gimnázium vagy a szakközépiskola falai között. Izgalmas 
és kalandos napok voltak ezek: rendre lezajlottak az utolsó 
tanórák, szerenáddal búcsúztak a tanároktól, zöld napot (azaz 
a bolond ballagást) is tartottak a végzősök, végül eljött a 
ballagás és természetesen mindeközben érdemes volt tanulni 
is, hiszen május 3-án megkezdődtek az írásbeli érettségik.

A közösségi portálok üzenőfalain megfigyelhető jelenség, 
hogy a középiskolás végzősök már most sírnak egymás virtuális 
vállán, amiért el kell hagyniuk szeretett osztályközösségüket. 
Persze van, akinek örömet, felszabadulást jelent ugyanez, s már 
alig várják, hogy végleg kiléphessenek a kapun. 

Az biztos, hogy már semmi sem lesz ugyanolyan, mint 
régen, de csak rajtatok múlik, hogy tartjátok-e a kapcsolatot 
a jövőben. Sőt, sokkal könnyebb dolgotok van, mint a korábbi 
generációknak: nyomon tudjátok követni egymást a már 
említett közösségi portálokon, és az is biztos, hogy egymás 
msn partnerlistáján is szerepeltek, így biztosított a könnyű 
elérhetőség. 

A szerenád is nagyon jó buli volt, több napon keresztül 
jártatok a tanárokhoz, énekeltetek nekik, ők pedig 
megvendégeltek titeket. Bárcsak minden évben lenne ilyen! 
Sokkal inkább összekovácsolná az osztály-közösségeket! Persze 
ez lehetetlen, hiszen ilyenkor a tanárok is elengedik magukat, 
s valószínűleg nem tennék, ha még pár éven át folyamatosan 
tanítaniuk kellene titeket, kivívni a tekintélyt, hogy fent 
maradjon a tisztelet. 

A zöld nap, azaz a bolondballagás is nagyon jól szokott 
elsülni. Felhúztok egy csomó vicces göncöt, vagy egységesen 

beöltöztök valaminek, s órák közben folyamatosan járjátok a 
tantermeket. Még a legszigorúbb tanárok is tolerálni szoktak 
egy-egy ilyen megjelenést, s láthatjátok az alsóbb évfolyamosok 
szemében a vágyakozást, hogy: jövőre mi is ezt csináljuk majd. 

Végül pedig eljött a ballagás napja. Szépen feldíszítették 
az iskolát és a környékét, szóltak a közismert ballagási dalok, 
mint a Gaudeamus igitur, a Ballag már a vén diák vagy a 20 
év múlva. Végigjártátok az épületet, elbúcsúztatok az alsóbb 
évfolyamosoktól, majd az ünnepség után egymástól is. Már 
mindenkire vártak a rokonai, hogy együtt megünnepeljétek, 
hogy eljutottál az érettségi küszöbéig. Élvezd ki, hogy most 
téged ünnepelnek, mert ezután a kőkemény tanulás vár rád és 
megmérettetések sorozata, egészen a szóbeli érettségi napjáig.

sge

Szerenádtól a Ballagásig
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Magyarországon 1851 óta rendeznek érettségi vizsgát, 
jelenleg országosan egységes szabályozás szerint. 
Az utolsó nagyobb átalakítás a kétszintű érettségi 
rendszer bevezetése volt 2005-ben.  Azóta a vizsga 
minden tekintetben egységes a gimnáziumok és a 
szakközépiskolák tanulói, illetve a felnőttoktatásban részt 
vevők számára is. Az érettségi hazánkban állami vizsga, az 
érettségi bizonyítvány pedig közokirat.

A magyarországi érettségi rövid története
Az érettségit először 1788-ban Poroszországban vezették 
be, hogy korlátozzák az egyetemre jelentkezők számát. 
Franciaországban 1808-ban, Angliában pedig 1838-ban kezdték 
átvenni. Magyarországon Comenius már a 17. században 
felvetette egy érettségiszerű záróvizsga szükségességét:

„Tanácsos lenne tehát az, hogy a latin iskola végén 
nyilvános értelmességi vizsgát tartsanak az iskolák vezetői, 
és az ő véleményük alapján döntsék el azután, hogy mely 
ifjakat érdemes akadémiára küldeni és kiket jelöljenek más 
élethivatásra, és ugyancsak meg kell állapítani, hogy milyen 
tudományágnak, vajon teológiának, közigazgatási pályának 
vagy orvostudománynak szenteljék életüket, amint azt egyrészt 
természetes hajlamuk elárulja, vagy másrészt az egyháznak és 
államnak szükséglete megkívánja.”

Comenius
Ebben az idézetben már felbukkan az állami érdek; az érettségit 
a kezdetektől kísérő vita központi kérdése a 19. században 
az állami beavatkozás jogossága az iskolák és a fenntartók 
önállóságába, a tanszabadságba. Ez az állami befolyás Mária 
Terézia uralkodása idején vált kifejezetté (1764-ben a Tanügyi 
Bizottság létrehozásával s 1777-ben a Ratio Educationis 
kibocsátásával). Az érettségi ugyanis nemcsak a tanulmányokat 
lezáró és a felsőoktatásba bebocsátó vizsga, hanem állami 
szintű, egységesítő kimeneti szabályozás is. Célja lehet az 
állami érdekek érvényesítése, a felsőoktatásba való bejutás 
szabályozása vagy a köztisztviselői, hivatalnoki állásra pályázók 
minősítése (ez utóbbi célból Kínában már régóta rendeztek 
állami vizsgákat).

1849-ben, a forradalmak utáni központosítás és németesítés 
jegyében a frissen kinevezett osztrák vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, Leo Thun kibocsátotta az ausztriai gimáziumok 
és reáliskolák működését szabályozó átfogó rendeletét, 
amely a magyar neveléstörténetben Entwurf néven ismert. 
Ezt az ősz folyamán, nem sokkal a szabadságharc leverése 
után Magyarországra is kiterjesztették. Ez a rendelet vezette 
be az érettségit, amihez a tanügyi vezetés még egy porosz 
pedagógust, Hermann Bonitzot is Bécsbe hívott segítségül. 
A rendelet bevallott célja a továbbtanulásra való alkalmasság 
vizsgálata volt, de Magyarországon általános tiltakozást váltott 
ki, mert a németesítés és az állami beavatkozás eszközét látták 
benne. Különösen felemelte a szavát a református egyház mint 
nagy iskolafenntartó. Ennek ellenére 1851-ben a fenntartótól 
függetlenül kötelezővé tették a gimnáziumokban az érettségit, 
és szeptemberben megtartották az első vizsgákat.

A reáliskolák ekkor még csak hatosztályosak voltak; később, 
Trefort Ágoston miniszterségének első éveiben ezeket is 
nyolcosztályossá alakították, és 1876-tól itt is bevezették az 
érettségit. 1883-ban a köztisztviselői törvény a köztisztviselővé 
válás feltételeként írta elő az érettségit, ami újabb tiltakozási 
hullámot váltott ki. A lányok számára több lépcsőben vált 

elérhetővé az érettségi; először a kereskedelmi iskolákban, 
majd 1895-től a fiúgimnáziumokban tett magán érettségiként 
(ezzel vált lehetővé, hogy ők is jelentkezhessenek az orvosi 
és a bölcsészkarokra); végül 1915-ben engedélyezték, 
hogy ahol nincs leánygimnázium, ott a lányok is nyilvános 
tanulóként beiratkozhassanak a fiúgimnáziumokba (igaz, az 
osztályteremben még drákói rendszabályokkal különítették el 
őket a fiúktól). Összevont érettségi-felvételi írásbeli dolgozat 
indigós papírja az 1980-as évekből. A karikába kellett írni a 
feladat sorszámát. Az első példányt az egyetemen javították 
mint felvételit, a másolatot visszaküldték a középiskolába, 
és erre adták az érettségi osztályzatot. Összevont érettségi-
felvételi írásbeli fizikadolgozat indigója 1985-ből. A vizsgázók 
általában eltették az indigót, hogy legyen egy saját példányuk 
is, és hamarabb mutathassák meg a megoldást a tanáruknak, 
mint hogy a szolgálati úton a másodpéldány megérkezett. A 
dualizmus idején az érettségi rangját emelte, hogy a bizonyítvány 
birtokában külön tanfolyam elvégzésével tartalékos tiszti 
rendfokozatot lehetett elérni (ez már a középosztályba emelte 
a birtokosát). 1919-ben a Tanácsköztársaság eltörölte az 
érettségit, de ez csak rövid közjáték volt, és a Tanácsköztársaság 
bukása után természetesen ez a rendelkezés is hatályát 
vesztette.

Jelentős változás történt 1924-ben, amikortól bármely 
középiskola érettségije bármely egyetemen vagy főiskolán 
való továbbtanulásra jogosított, így megszűnt az iskolatípusok 
megkülönböztetése. 1948 és 1955 között működött a 
szakérettségi rendszere, amelynek keretében a korábban a 
középiskolákba nem jutó munkás- és parasztfiatalok gyorsított 
tanfolyamokon sajátíthatták el a tananyagot és tehettek 
szakirányú továbbtanulásra jogosító érettségit. 1952-ben 
vezették be a felsőoktatási felvételi vizsgát, ezzel az érettségi 
inkább záróvizsgává vált, és a presztízse csökkenni kezdett.

A hetvenes években újabb rövid életű, a szakmai 
tiltakozáson elbukott próbálkozások történtek: 1974-ben az 
osztályzatokat törölték, és helyette a „dicsérettel megfelelt” / 
„megfelelt” / „nem felelt meg” értékelést vezették be, 1978-79-
ben pedig a történelem érettségit szüntették meg.

1982-ben vezették be egyes tárgyakból az összevont 
érettségi-felvételit. Ez a mai emelt szintű érettségivel ellentétben 
még csak az írásbelire terjedt ki, amelynek két (indigóval készült) 
példányát egymástól függetlenül javították és értékelték 
a középiskolában és az egyetemen. Ez ugyan növelte az 
érettségire készülés jelentőségét, de mellékhatásként a fizetős 
előkészítő tanfolyamok piacát is erősítette.1993-tól elvileg már 
az érettségi jogosított a továbbtanulásra, de a felsőoktatási 
intézmények átmeneti jelleggel további feltételekhez köthették 
a felvételt – gyakorlatilag tehát megmaradt a felvételi, és az 
egyedi követelmények miatt tovább virágzott az előkészítő 
tanfolyamok piaca.

A Nemzeti Alaptanterv 1995-ös bevezetése után kezdtek 
dolgozni a kétszintű érettségi koncepcióján, amely 2005 óta 
működik; ez hosszú idő óta a legjelentősebb változás, mivel 
ezzel újból eltörölték a felvételit s az érettségit állították 
helyébe, de a szakmai viták azóta is tartanak. Az emelt szinten 
való vizsgáztatást és az elnöki névjegyzékre kerülést külön 
képzés elvégzéséhez kötötték, de az előbbi tekintetében azóta 
ez megszűnt.

sge

Érettségi
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A magyar történelem nem szűkölködik olyan időszakokban, 
amikor is az utókorból visszapillantva a teljes igazságot is csak 
féligazságnak érezzük. A XX. század világraszóló változásokat 
hozott bolygónk történetében, amely változások a magyar 
népet nemzeti, társadalmi és országépítő mivoltában is súlyosan 
érintette. Talán nem tévedünk, ha az érintések eredményét 
deformálódásnak is tekintjük azzal együtt, hogy vitathatatlan 
önállóságunk is e kor eredménye.

Az első világháborúban vesztes osztrák-magyar monarchia 
szétesése hozta létre az önálló Magyar Királyságot. A sors 
fintora, hogy királyságunkhoz király már nem jutott, csak a 
királyság eszméjével mélyen egyetértő, azt folyamatosan 
igenlő kormányzó, aki király híján annak telj hatalmával 
őrködött a királyság királytalansága fölött. Katona ember volt, 
sőt tengerész főtiszt egy immáron tenger - és király - nélküli 
királyságban.

A nép és nem mellesleg a történészek képesek arra, hogy 
utólag az eseményeket oly módon sorolják fel, amiből 
úgy emlékezhetünk meg múltbéli történésekről, ahogy 
azok valójában nem történtek meg. Így lettünk Horthy 
kormányzóval is, hisz mára már sokan heroikus küzdelemként 
állítják be ténykedését, hogy a magyar királyság újra régi 
fényében tündökölhessen, miközben semmit sem sikerült 
elérnie a trón betöltése ügyében 25 év alatt. Nyilvánvaló, 
hogy ezért kényszerült mint kormányzó az összes lehetséges 
módon egyszemélyben irányítani ezt a jobbsorsra érdemes kis 
országot. Még kormányzósága előtt sietett felvállalni a hadsereg 
főparancsnoki címét, noha tevőlegesen semmit sem tett az 
éppen az  országon keresztül kasul randalírozó hadseregekkel 
szemben. Akik így remek jogalapot kovácsoltak a majdani 
trianoni határok megrajzolásához. Miután a nemzetközi béke 
folyamatok véget vetettek a harci cselekményeknek, akkor 
sem az ország békekötési stratégiáján dolgozott, csupán csak 
a személyes hatalmának a kiszélesítésén ügyködött nemtelen 
eszközök alkalmazásától sem riadva vissza.

Így érkezett el a parlamenti kormányzóválasztás időpontja 
amikorra is hadsereg főparancsnokként olyan hangulatot 
sikerült teremtenie, ami odavezetett, hogy az egyedüli 
vetélytársa visszalépett a jelöltségtől. Sőt a szavazás reggelén 
a kétes hírű Prónay különítményesek elfoglalták a Tisztelt 

Ház bejáratait, ezzel biztosítva, hogy több mint egy tucatnyi 
garantáltan Horthy ellenes képviselő ne juthasson be a 
szavazásra. Ilyen előzmények után, ha nem is demokratikusan, 
de jogi értelemben kormányzóvá választották Nagybányai 
Horthy Miklóst, aki csak később lett a saját maga alapította 
Vitézi Rend jóvoltából Vitéz Nagybányai Horthy Miklós.

Itt érdemes egy kitérőt tenni. A legújabbkori Horthy 
szimpatizánsok gyakran hangoztatott érve Horthy Miklós 
cselekedeteinek megítélésekor, hogy a kormányzóság 
csak kicsiny mozgásteret biztosított a kormányzó számára. 
Ennek megítéléséhez rövid felsorolást teszek, ez alapján ki-ki 
eldöntheti mennyire volt bekorlátozva király híján a kormányzó.
Az „alkotmányosság helyreállításának és az állami főhatalom 
gyakorlásának ideiglenes rendezéséről” szóló 1920. évi 
I. törvény megállapította, hogy a királyság intézménye 
fennmarad, azonban ideiglenesen szünetel a királyi hatalom 
gyakorlása és ezen átmeneti időre felállította a kormányzóság 
intézményét.

A kormányzónak - többek között – joga volt: 
•	gyakorolni a hadsereg főparancsnokságot
•	 kinevezni és felmenteni a kormányt
•	 feloszlathatta a képviselőházat
•	megillette a hadüzenet joga.

Döntő jogkörnek nevezhetjük azt a jogosultságot is, ami a 
parlament elé kerülő törvényjavaslatok előzetes jóváhagyását 
biztosította, vagyis Horthy engedélye nélkül nem is kezdhetett 
vitát semmilyen jogszabályról a parlament. De természetesen 
az elfogadott törvényeket is csak a kormányzó jóváhagyásával 
lehetett kihirdetni. Természetesen az 1-2 évente változó 
kormányok sugallhatták még az utókornak is, hogy itt valami 
erők harca dönt abban hogy ki vezeti az országot,  DE mindenek 
ellenére tény hogy az országot Horthy Miklós és az általa felkért 
miniszterelnökök kormányai vezették megfelelve a kormányzói 
elvárásoknak.

És bizony ennek a „jogállamiságnak” az első torzszülötte 
idejekorán meg is született, ez volt a numerus clausus törvénye. 
Anélkül hogy a teljes törvény szövegét ide citálnánk, le kell 
hogy szögezzük ez a törvény kimondta, hogy vannak a magyar 
királyságban olyan emberek akiket nem illet meg minden jog 
mint ami mindenki mást megillet, és hogy a jogfosztás alapjául 
kizárólag a származás szolgál. 

Igen ezek a korlátozások a zsidó honfitársainkra 
vonatkoztak.

Ha megértjük ennek az, akkor technikai jellegű eljárásnak 
nevezett a lényegét, vagyis ha zsidó vagy akkor nem lehetsz 
100%-osan magyar, akkor nem kell csodálkozni azon, hogyan 
lesz majd lehetséges a vidéki zsidóság hetek alatt történő 
elhurcolása ebből az országból. Hát úgy hogy 20 év alatt  
akarva-akaratlan beleszivárgott az agyakba, hogy vannak itt 

Kormányzó a király nélküli Magyar 
Királyságban
avagy, ünnep-e Magyarországon május 9.
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zsidók, akik nem olyanok mint mi.   A numerus clausus ezt 
okozta a fejekben. Azt okozta, hogy a későbbi még súlyosabb 
szankciókat érvénybe léptető zsidótörvények már szinte 
evidenciaként születhettek, - mert hát a zsidók nem mi vagyunk, 
hanem ők. Vagyis a numerus clausus törvénye megmérgezte 
a társadalmat és ezáltal megvalósította az emberiség elleni 
bűncselekményt folyamatosan is és létrehozta a holocaustot, 
ami ipari méretűvé tette a borzalmat.

Bulgária és Dánia példája bebizonyította, hogy ott ahol 
a társadalom tudatos mételyezése elmaradt, elmaradt a 
holocaust is. Mindkét országban volt kezdeményezés a zsidók 
deportálására, de a társadalom tagjainak a teljes szolidaritása 
megakadályozta a zsidók tömeges elhurcolását ebből a két 
országból. Vagyis az aktuális magyar uralkodói körök tudatos 
hozzáállása okozta közel 500 ezer honfitársunk halálát. Ehhez 
kevés lett volna az a néhány száz német katona, akik magyar 
területen felügyelték a deportálásokat. Ehhez kellett az a sok 
tízezer magyar ember, akiket a hatalom megmérgezett és 
akik ezáltal feljogosítva érezték magukat hogy mások értékeit 
kritika nélkül elvéve, méltóságukban állati módon megalázva 
bánjanak egykori szomszédaikkal, tehervagonokba zsúfolják 
őket étel és víz nélkül a szükségleteik elvégzésének emberi 
módjától is megfosztva, vasúti vagon híján a Duna vizébe lőve 
eltávolítva őket az addigi hazájukból.

Ezt nem lehet úgy megmagyarázni, hogy de Horthy Miklós 
a budapesti zsidóságot megmentette… Mert sokuk nem 
menekült meg a haláltól se, de a megpróbáltatásoktól 
semmiképpen se. Ahogy ma mondani szokták nagyon magas 
volt a kormányzó úr ingerküszöbe, hogy fél millió ember 
elhurcolása után érezte úgy, hogy valamit tennie kellene, 
de ezt is inkább csak az egyértelmű nemzetközi nyomás 
eredményeként.

Sajnos más ügyekben is jelentős mértékben megcsalatódtak 
érzékei. Például a király nélküli magyar királyság hadat üzent 
az Amerikai Egyesült Államoknak. Ez azért is szembetűnő 
balfogás kellene, hogy legyen, mert Horthy hajóskapitány 
volt, és ezért vitathatatlan térképészeti ismereti voltak. Vagyis 
önmagában a földrajzi távolság és a két ország gazdasági-
katonai teljesítménye pusztán logisztikailag is nehezen 
kivihetővé és még nehezebben nyerhetővé tettek egy 
ilyen háborút. (Sajnos az USA is így látta ezt ezért a földrajzi 
távolságot lerövidítette és házhoz jött hogy megverhessük.)  
Bocsánat a morbid hasonlatért, ugyanis ez nagyon sok ember 
életébe került úgy az ellenséges pilóták mint pedig a valóban 
ártatlan polgári lakosság de sok katonánk számára is.  És még 
Nagy Britanniának is hadat üzentünk. És Szovjetunió.

A Szovjetunió provokált bennünket, bombázta Kassát! HA 
bombázta is volna… Viszont tény hogy már a kassai provokáció 
előtt is a Szovjetunió megtámadására készült a magyar 
hadvezetés.

Meg is támadtuk a világ legnagyobb területű államát. A 
kormányzó térképészeti ismereteit már vélelmeztem fentebb, 
a történelmi tudásáról keveset olvastam, de Napóleonról 
biztos tanították az akadémián. Tudnia kellett, hogy elég 
sikeres hadvezér volt, nemcsak csatákat, de háborúkat is nyert, 
Oroszországból mégis visszafordult.

A kormányzó elfelejthette, hogy harcoló félként az I. 
világháborúban nem sikerült sok hadi sikert elérnünk és csak 
a nagyhatalmi játszmák eredményének köszönhettük hogy 
az ország területe csak kis részben volt harci cselekmények 

helyszíne és abban is inkább a Tanácsköztársaság Vörös 
Hadserege lépett fel sikeres harcoló alakulatként. És sajnos az 
sem volt a 20-30-as években kellően kibeszélve, hogy bizony 
mi elveszítettük az I világháborút. És Trianon jogtalanságát 
az tette lehetővé, hogy a céljaink is, meg az eredményünk is 
a vesztes oldalra vitt bennünket, így a béke feltételeit sem mi 
diktáltuk.

Németország ’30-as évekbeli háborús készülődése valóságos 
gazdasági fejlődést hozott a magyar királyságnak is, de 
társadalmi fejlődésben nem sikerült felzárkóznunk, ezért 2-3 
millió honfitársunk az újvilágban kereste élete értelmét. Az 
itthon maradottakkal meg egyre jobban sikerült elfogadtatni 
a nemzeti gondolatot, a reváns vágyát és nem mellesleg 
a fasiszta ideológiát. Gróf Teleki Pál Horthy Miklós egyik 
legtehetségesebb miniszterelnöke figyelem felkeltésből 
maga ellen fordította a pisztolyát, hogy a halálával jelezze a 
kormányzónak, hogy rossz úton jár, súlyos következményekkel 
kell szembenéznie majd az országnak. A kormányzó döntött 
és vállalta a következményeket, a hadakozás vágya, a 
területszerzés mindent felülírt, de ismét az egész világ fogott 
össze ellennünk és megint nem mi nyertünk. 

Katonai értelemben a II. magyar hadsereg megsemmisült 
az országhatárainktól 1000 km-es távolságban, aztán még 
nagyon sok veszteség ért bennünket amíg a náci hatalom 
hódítását szétzúzó szövetséges haderők a magyar királyságot 
elérték. Anglia, USA az égen, Szovjetunió a földön, német 
szövetségeseink a visszavonulásukat fedezendő fosztották 
meg országunkat a nemzeti vagyon közel felétől, meghalt 1 
millió honfitársunk. 

Súlyos mérleg ez egy ember víziójáért. Az ember aki Európa 
másik végén az Atlanti óceán végtelen panorámájában 
merenghetett életén, és a károkon amiket okozott. Vajon 
hányszor tűnt fel előtte annak az egymillió embernek az utolsó 
pillanata, és hányszor tűnt fel előtte annak a 2 millió szülőnek 
a tekintete akik áldozattá szülték arra a világra gyermeküket 
amit A KORMÁNYZÓ vas akarattal, népben és nemzetben 
gondolkodva elherdált 25 év tragikus cselekedeteivel. Hány 
tízezer honfitársunk van, aki még halálában sem térhetett 
vissza hazájába.

A KORMÁNYZÓ visszatérhetett, mert ez a derék népe még ezt 
is megtette számára. DE LEGYEN MOSTMÁR ELÉG. Se szobor, se 
kép se adoma, ne relativizálhassa cselekedeteit. Próbáljuk meg 
elfelejteni örökre. Ne keressük benne a jót, hisz nincs annyi jó 
a földön amennyi rosszat Ő elkövetett. Amit az emberiség, a 
magyar nép miatta elveszített azt fizesse ő meg az örök feledés 
homályában.

Közeleg május 9. napja. Ezen a napon 1945-ben Európában 
véget ért a II. világháború. Hazánkban évekig április 4.-ét piros 
betűs ünnepként ünnepeltük (most már az a hír járja hogy 12.-
e volt valójában).  A rendszerváltás subája alatt elhagytuk a 
fasizmus alóli felszabadulás örömét is.

Büszkék vagyunk európaiságunkra. 
Európa ünnepel május 9.-én, ünnepli a világégés befejeződését, 
a fasizmus eltörlését. 
Talán ideje volna minden lehetséges módon kifejeznünk 
Európának, hogy megérkeztünk, itthon vagyunk. Jövőnk 
Európa !

Véleményét tisztelettel megosztotta Önnel:
donkihote’14 
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Pénteken még a földbérleti pályázatokhoz hasonlítottuk a 
trafikbotrányt, mára (tegnapra) viszont kiderült, hogy annál 
sokkal durvább. A 2/3 eddigi legmocskosabb biznisze, amit 
persze foggal-körömmel védenek.

Az érdekes pályázók tömkelege miatt feltámadt össznépi 
érdeklődés által kiváltott önvédelmi reflex legsunyibb 
húzásával az Átlátszó oknyomozó portált "tisztelte meg" a 
kormány:

Múlt héten az Átlátszó a Nemzeti Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zrt-től elektronikus úton szerette volna kérni a 
nyertes pályázók és a bírálók azonosító adatait, valamint a 
részletes – minden pályázónál az értékelési pontszámra és 
annak részpontszámaira is kiterjedő – eredményt. 

Azonban az NDN-nek a törvényi szabályozás ellenére nincs 
e-mailcíme. 

Ezért az Átlátszó a dohánycég honlapján található, nosztalgikus 
emlékeket idéző kapcsolatfelvételi űrlapon érdeklődött az 
NDN e-mailcíme felől. Meglepő módon azt a választ kapták 
Légrádi Petra marketing és kommunikációs vezetőtől, hogy 
„A dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére kiírt 
nyilvános koncessziós pályázat nyertes és nem nyertes pályázati 
anyagaira vonatkozóan elmondható, hogy mivel nem minősülnek 
közérdekű adatnak, a betekintés nem lehetséges." 

Beadás előtt elutasított adatigénylés, igazán szép! De még nem 
a vége. 

Hétfőn (tegnap) az atlatszo.hu, a hvg.hu, az index.hu, a 
K-Monitor Közhasznú Egyesület, az origo.hu, a Társaság 
a Szabadságjogokért egyesület és a Transparency 
International Magyarország közérdekű adatigénylésben 
kérte a trafikpályázatok nyilvánosságra hozatalát a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-től és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumtól. 
Csakhogy Cser-Palkovics András és Vas Imre már vasárnap 
benyújtott egy Infotv.-módosítást, amelynek az Országgyűlés 
hétfőn elfogadta a kivételes sürgős eljárásban történő 
tárgyalását is, így kedden (ma) már el is fogadhatják. A javaslat 
korlátozná az adatigényléseket, és mivel rafkósan a folyamatban 
lévőkre is vonatkozna, simán megtagadhatóvá teszi a héttagú 
csapat trafikos közadatigénylését.

Persze azért nyilatkozatok is voltak. Szebbnél-szebbek.

1, Lázár János pénteken
"A leghatározottabban visszautasítom azokat az alaptalan 
vádakat, amelyeket Karácsony Gergely személyemmel 
kapcsolatban megfogalmazott, bár nem ért váratlanul." Lázár 
János szerint kettős mércét alkalmaznak azok, akik hosszú 
éveken keresztül nem emelték fel szavukat a multinacionális 
cégek nyolcszázalékos haszna ellen, de sajnálják a magyar 
kis- és középvállalkozásoktól a tíz százalékot. "Ezzel a magyar 
vállalkozók érdekei helyett ismételten a nemzetközi cégek érdekeit 
védik, ezért pedig nem maradhat számukra más morálisan 
vállalható megoldás, mint a közéletből való távozás" - zárta 
közleményét a politikus.

2, Lázár János hétfőn
"Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy politikai alapon 
választották volna ki a trafikpályázatok győzteseit." - jelentette ki 
Lázár János az eredményekkel kapcsolatos bírálatokra reagálva. 
Elmondta, hogy állnak minden vizsgálat elé. Ez, a fent említett 

módosító ismeretében valami kegyetlen mértékű cinizmus. 
Hisz ha nem ismerhetőek meg az adatok, mit és mi alapján 
is lehetne vizsgálni? Ráadásul maguk a pályázatok lennének 
a bizonyítékok a korrektségre vagy mutyizásra, azonban 
semmiképp sem akarják őket nyilvánosságra hozni. Ez pedig 
fel is ér egy beismerő vallomással, beszélhet Lázár bármit.

3, Gyulay Zsolt, az NDN Zrt. vezérigazgatója
Az olimpiai bajnok kajakozó (aki 2010. augusztusa óta a 
Hungaroring Sport Zrt.-nek is elnöke) elmondta, hogy a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. készítette elő a beérkezett 
anyagokat bírálatra, a döntést a bíráló bizottságok hozták meg 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül. A bizottságokat a 
minisztérium hozta létre szakértőkből, a testület összetételéről 
pedig azért nem adnak információt, hogy megóvják őket az 
esetleges rosszindulatú zaklatástól. A döntést hatvan nap alatt 
hozták meg, ami komoly feladatot jelentett, és a nyertes 5400 
névben "sok mindenkit fel lehet fedezni, főleg ha kifejezetten az a 
szándék, hogy hergeljék a veszteseket".
"Senki sem ígérte, hogy minden régi trafikos nyertes lesz, a 
pályázati kiírás tiszta volt, mindenki számára elérhető, a tenderen 
pedig bárki indulhatott." - hangsúlyozta a vezérigazgató.

Fenti mondatok különösen a ma korán reggel megjelent HVG-
interjút olvasva csodálatosak: Hadházy Ákos szekszárdi fideszes 
képviselő elmondja benne, hogy a tolnai megyeszékhelyen 
a polgármester a trafikpályázatok listájával érkezett a 
kormánypárti képviselők találkozójára, hogy véleményezzék 
azokat. Az állatorvosként dolgozó helyi képviselő azt mondja, 
hosszú távon a Fidesz érdekét szolgálja, hogy beszél a 
történtekről, különben úgy járnának, mint a szocialisták.

"(...)

hvg.hu: Mégis ezt kérdezném először. Hogy zajlott le ez a 
frakcióülés?

H. Á.: Nem formális frakcióülés volt, hanem egy politikai 
egyeztetés, amely eredendően az aláírásgyűjtésekkel foglalkozott. 
A frakciótagok voltak jelen, és a végén a polgármester, a 
választókerületi elnök szólt, hogy itt van a jelöltek listája. Kérte: 
nézzük meg, ki az, akit ismerünk és ki az, aki megfelelő jelölt lehet. 
Jómagam ezen meglepődtem. Azt lehetett tudni, hogy vannak 
lobbik, de hogy ennyire nyíltan történjen, azon meglepődtem. 
Jómagam is kénytelen voltam egy ismerős, idős, régóta 
kiskereskedő házaspár mellett megszólalni, nehogy véletlenül 
hátrányt szenvedjenek, mert nincsenek összeköttetéseik. 
Gyakorlatilag végigmentünk ezen a listán, megnéztük, ki ismeri a 
neveket, arról pedig, akit ismertünk, elmondtuk a véleményünket. 
Hogy ezután mi történt ezzel a listával, arról én már nem tudok, 
de hallva és olvasva a többi helyen megjelent eredményt, látva a 
helyieket is, úgy gondolom, hogy ez nem volt helyes eljárás.

hvg.hu: Miért döntött végül úgy, hogy a nyilvánossághoz fordul?

H. Á.:(...) Ugyanakkor úgy látom – mint a legutolsó végvár 
legutolsó katonája –, hogy amilyen lehetőség volt, annyira káros 
is a pártnak az ilyen nagyarányú győzelem. (...) Mivel nincs külső 
ellenzéke a párnak, ez elvezetett oda, hogy olyan döntéseket 
hozunk, amelyek nem helyesek, és sajnos akár odáig is elvezethet, 
hogy olyan döntéseket hozunk, amelyek egyéni érdekeket 
szolgálnak.

hvg.hu: Ha az ellenzék nem is, a párton belül azért még szólhat 
valaki, hogy rossz irányba mennek a dolgok, nem?

Trafikügyi mondatok
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H. Á.: A másik, szerintem nagyon nagy gond épp az, hogy a pártban 
belső ellenzék sincsen. Azért nincs, mert – egyébként az emberek 
jogos igénye alapján – le fog csökkenni a parlamenti képviselők 
száma. Ezt tudják a jelenlegi képviselők is, ezért nyilvánvaló, hogy 
aki bármit szeretne tenni a jövőben is, döntéshozatali pozícióba 
szeretne kerülni, annak mindent el kell fogadnia. Igazi negatív 
véleményt nem várhatunk el tőlük. Ez szintén oda vezet, hogy 
olyan döntéseket hozhat meg a kormányzat, ami nem jó.

(...)

hvg.hu: Ha megjelenik ez az interjú, azzal ön megtöri azt az 
állapotot, hogy nincs belső ellenzék. Mi történik ezután?

H. Á.: Nyilván két dolog lehet: vagy lesznek komoly politikai 
retorziók ellenem, vagy nem lesznek, mert az életutam, a 
családi elkötelezettségem alapján elfogadható, hogy én 
ezt a kormánypárt érdekében mondom el. Ha egy ilyen 

véleménynyilvánítást politikai retorzió követ, abban az esetben 
nem fogom sajnálni politikai karrierem végét, mert úgy nem 
is szeretném még ezt a legalacsonyabb szintű politizálást sem 
tovább folytatni. Kicsit sajnálnám, mert azért volt pár szép dolog, 
amit a városért tudtam tenni. Ha egy ilyen dolog miatt mégis úgy 
gondolja a pártvezetés, hogy én nem vagyok ide való, akkor azt 
el tudom fogadni, nem fogok ez ellen ágálni, nem fogok átmenni 
máshová. Ha nem lesznek retorziók, akkor nagyon fogok örülni, 
mert az alátámasztaná azt, hogy a Fidesz demokratákkal van tele, 
még akkor is, ha a jelenlegi döntéshozatali mechanizmusokban 
nem mindig ez látszik."

Ma is izgalmas nap lesz, várjuk a kormányzati és fideszes 
reakciókat az interjúban elhangzottakra!
Vajon Hadházy Ákos is a ballib-multik-dohánygyárak 
szekértolója?
Leesik vajon a vetőgépről?

http://vastagbor.blog.hu/

Orbánnak megtetszik egy portugál ingatlana az Andrássyn, és a 
videó szerint rögtön arról kezd el beszélni, egy törvénnyel kell azt 
visszaszerezni. Nem is leplezi, hogy a magántulajdon szentsége 
nem biztosított ebben az országban.

Végleg bebizonyosodott, hogy minden Magyarországon élő 
külföldi és nemzetközi befektető rémálma tényleg valóság 
lett. A minap ugyanis felvették Orbán Viktor miniszterelnök 
és Tarlós István főpolgármester kvaterkázását, amint az új 
Mercedes-buszokat próbálták ki a Hősök terén. Amit az 
Orbán-kormány három éve folyamatosan tagad belföldön és 
minden nemzetközi fórum előtt, arra most beszélgetésükben 
egyértelmű bizonyítékot szolgáltattak. A legelképesztőbb 
talán mégis az, hogy a kormányfő mostanra láthatóan leplezni 
sem próbálta az egészet.

Kinézte, erővel elvenné a tulajdonostól
Amikor megnézzük az Index felvételét az eseményről, amint 
a főpolgármester és a kormányfő az új buszon közlekedve 
beszélgetnek, talán elsőre észre sem vesszük az önleleplező 
mondatokat. Valószínűleg a legtöbb nézőnek elsősorban 
az tűnik fel, ami a Véleményvezérnek is: hogy milyen 
hihetetlenül sokat változott Orbán Viktor 
az elmúlt évtizedben: hol van mostanra az 
egykori fiatal, dinamikus, humoros politikus? 

A kormányfő mostanra mind stílusában, mind pedig 
megjelenésében leginkább egy a Kádár-érából itt ragadt tsz-
elnököt formáz némi kelet-európai pökhendiséggel.
De a stíluson és megjelenésen túl jóval lényegesebb az, amiről 
a kormányfő beszélgetett. Amint a buszon haladva nézték az 
Andrássy úti ingatlanokat, először azt beszélték meg, hogy az 
egyik egy ukrán tulajdonában áll, majd továbbhaladva egy 
valószínűleg jóval szebb épület tűnt fel, melyről Orbán először 
megjegyezte, hogy egy portugálé, majd megemlítette, hogy ő 
amúgy vissza akarja azt szerezni. Ekkor a kormányfő megjegyzi 
Tarlósnak, a főváros visszaszerezhetné, mire az azt válaszolja, 
hogy az nem olyan egyszerű dolog, egy rendelet nem elég, 
törvény kell. Orbán pedig helyesel: „kezdeményezzétek, hogy 
legyen ilyen törvény, én pedig csinálok olyat!".

Te is következhetsz a portugál után
A beszélgetés egész egyszerűen elképesztő és hátborzongató. 
A magyar miniszterelnöknek eszébe sem jut, hogy amennyiben 

egy külföldi tulajdonában lévő ingatlant szeretne az állam 
számára megszerezni, akkor azt mondjuk úgy tegye, hogy ad 
egy piaci ajánlatot az ingatlanra. Ehelyett azonnal a politika 
erejéhez nyúlna és törvényi eszközzel próbálná meg valamilyen 
módon visszaszerezni a számára oly kívánatos vagyontárgyat.

Nyilván egy jogállamban van olyan, hogy az állam kizárólag 
közérdekből és megfelelő kártalanítás fejében kisajátít egy 
ingatlant, de az teljesen egyértelmű, hogy jelen esetben erről 
szó nincs. A kormányfőnek egyszerűen csak megtetszett egy 
ház és azt szeretné, ha az az államé lenne és kész. És pontosan 
ez az, amitől minden befektető a legjobban fél. Hogy a 
törvényhozás eszközét a politika ilyen gátlástalanul használja 
fel arra, hogy másokat kiforgasson a vagyonából. Ez pedig azt 
jelenti, hogy a jogállam alappillére, a magántulajdon szentsége 
egyszerűen nem biztosított az adott országban.

De a történet korántsem csak arról szól, hogy a külföldiek 
befektetéseit gyakorlatilag semmi nem védi Magyarországon. 
Hanem arról is, hogy ha a kormány nem tartja mindenek felett 
állónak a magántulajdon szentségét, akkor ilyen erővel bárki 
üzlete, cége, ingatlana megtetszhet nekik, és akkor majd ő 
is arra a sorsra jut, mint ez a portugál fog valószínűleg. Vagy 
éppen a trafikosok.

Kézi vezérléssel
A Véleményvezér szerint ez a beszélgetés akár Orbán Viktor 
őszödi beszéde is lehetne. Akárcsak Gyurcsány, Orbán is azt 
mondta ki, amit amúgy mindenki tudott, aki figyelte a magyar 
politikát. Jelen esetben azt, hogy a valóságban a miniszterelnök 
egymaga kormányoz, mikromenedzsel, semmilyen szinten 
nem tartja tiszteletben mások tulajdonát, és kézi vezérléssel 
rendel el olyan jelentőségű kérdésekben intézkedést, mint 
például egy Andrássy úti ingatlan ügye. De az igazi probléma 
az, hogy mostanra odáig jutott az ország, hogy ebből már 
őszödi beszéd sem lesz.

Kiegészítés: a szóban forgó ingatlan az egykori Állami 
Balettintézet, a kilencvenes évek óta üresen álló Dechsler-
palota, mely "régóta szomorú mementója a privatizáció utáni 
meddő ingatlanbefektetéseknek".

http://velemenyvezer.blog.hu/

Orbán Viktor őszödi beszéde is lehetne
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A rendszerváltozást követő elszegényedés fordította szembe az 
akkor regnáló jobboldali kormánnyal a választókat, a chartás 
értelmiségi kör azonban ezt jelentős részben a saját ideológiai 
és retorikai győzelmének tekintette. És most ismét chartáznak. 
(Fotó: Index)

Május 9-én tervezi megtenni az első lépést az „Európa-párti, 
demokratikus erők" összefogása felé az MSZP, az Együtt 2014 
és a DK – legalábbis a meghívójuk szerint, egy közös tüntetés 
keretében, a következésképpen nem demokratikus és nem 
Európa-párti Fidesz ellen. A biztonság kedvéért megnéztük 
megint, de nem, nem 1991-et írunk, és nem a Demokratikus 
Charta első megmozdulásáról van szó. De akkor miért tesznek 
úgy ezek a pártok, mintha mégis? Az a gyanúnk, hogy a 
közmondásbeli Bourbonok hozzájuk képest kifejezetten 
tanulékonyak voltak.

Charta: a nagy önbecsapás
Nagy tragédiája az elmúlt huszonvalahány év magyar 
politikatörténetének, hogy a baloldal értelmiségi hátországa 
sikerként élte meg az első antifasisztának mondott, de 
valójában jobboldal-ellenes összefogását, a Demokratikus 
Chartát. Bár a magyar társadalom többségét elsősorban a 
rendszerváltozást követő általános és rendkívül nagy mértékű 
elszegényedés fordította szembe az akkor regnáló jobboldali 
kormánnyal, ezt a szóban forgó értelmiségi kör jelentős részben 
a saját ideológiai és retorikai győzelmének tekintette. Az 1994-
es elsöprő (a jelenlegi kétharmadnál is nagyobb) siker pedig 
kitörölhetetlen mintává tette az akkor megalkotott toposzokat 
és értelmiségi stratégiát.

Azóta például, mint valami rossz amerikai filmben, mindig a 
világvégétől kell megmenteni az országot. Azóta mindenki 
demokratának számít, aki részt vesz az antifasiszta vagy éppen 
demokrácia-pártinak mondott megmozdulásokon – aki viszont 
nem vesz részt a nagy baloldali összeborulásban, az jó esetben 
nem demokrata. És persze azóta nem igazán illik „magyarkodni" 
sem egy ilyen rendezvényen.

Ez tényleg az elmúltnyolcév
A május 9-re meghirdetett megmozdulás minden ízében e 
tradíció folytatása. Egyrészt ugyebár megint a demokráciát 
kell megvédeni. A Véleményvezér nem nevezhető az Orbán-
kormány rajongójának, sőt azt gondoljuk, hogy a miniszterelnök 
elég gyakran veti el megengedhetetlen módon a sulykot, de 

azt nem, hogy Magyarországon éppen a demokrácia volna 
veszélyben (a jogállamot inkább féltjük). A valóságban a 
mai Orbán Viktor a tömegdemokrácia terméke és annak fő 
haszonélvezője. Ezért aztán esze ágában sincs azt lerombolni.

Másrészt, ha jól látjuk, a Gyurcsány-csapat kikerült a 
karanténból, és velük együtt tervezi az MSZP és az Együtt 2014 
jól megvédeni a demokráciát. Nyilván ez már a Mesterházy-
féle megújulás jele az MSZP-ben és a múlt figuráitól való 
távolságtartásé az Együttnél.

Harmadrészt, és sajnos ez is annyira tipikus, a közlemény 
Roosevelt térnek nevezi a Széchenyi teret, és azon ironizál, 
hogy a két évvel ezelőtti átnevezésre semmi szüksége nem 
volt a legnagyobb magyarnak. Nehéz felfogni, hogy miért 
kedvesebb a közlemény szerzőinek Roosevelt, mint Széchenyi. 
Értjük, ha azzal gondjuk volt, hogy a főváros más kérdések 
helyett az átnevezésekre fókuszált, és ezen élcelődjön is, akinek 
ez jól esik. De 2013-ban mi is a probléma azzal, ha a Lánchíd 
egyik hídfőjét és az Akadémiát magába foglaló teret Széchenyi 
térnek nevezik? Ugyan mondjanak már egy találóbb nevet erre 
a térre, vagy mutassanak egy találóbb teret erre a névre!

Ebből bizony bukta lesz
Amit a megmozdulás szervezői nyilvánvalóan nem értenek, az 
az, hogy egy ilyen összefogás nem nyerhet 2014-ben. Amint 
azt a tegnapi Medián felmérés is kiválóan illusztrálta, a jövő évi 
választások arról szólnak majd, hogy ki nyeri meg azt a kb. 1 
millió szavazót, akik elmennek majd választani, de még nem 
tudják, hogy kire adják a voksukat.

A korábbi választási eredményekkel összevetve az is 
kikövetkeztethető, hogy ezen szavazók döntő többsége 
2010-ben a Gyurcsány-féle múlt ellen szavazott. Őket a DK-s 
volt miniszterelnökkel és pártjával csak elijeszteni lehet. Az is 
világos, hogy ezeket a szavazókat nem a demokráciavédelem 
retorikája hozza lázba, különben már régen az ellenzéket 
támogatnák. Sőt, még az is lehet, hogy azon részüket, akik 
korábban Fidesz-szavazók voltak, kifejezetten bosszantja, 
hogy a nemzeti érzéssel kapcsolatos kérdésekben finoman 
szólva is ügyetlen magyar baloldali formációk Budapest talán 
legszebb tere esetében egy külföldit favorizálnak a legnagyobb 
magyarral szemben.

Ha ezzel a hozzáállással folytatják, az ellenzéket nem megveri, 
hanem megint kiüti majd a Fidesz 2014 áprilisában.

http://velemenyvezer.blog.hu/

Ezt az ellenzéket kiüti a Fidesz 2014-ben
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Tovább késik a családon belüli erőszakot visszaszorítani hivatott, 
a múlt év végére ígért jogszabály, ám ennél is nagyobb gond, 
hogy a nyilvánosságra került tervezet hiányos, pontatlan, több 
elemében pedig alapvetően elhibázott – így foglalható össze 
az áldozatvédelemmel foglalkozó, a családon belüli erőszakot 
szankcionáló önálló törvényi tényállásért régóta küzdő civil 
szervezetek álláspontja.

Az amúgy rapid jogalkotásáról híres kormány szokatlan 
lassúsága és a szakmai érvek semmibevétele miatt a civilek 
szerint egyre inkább kétséges, valóban akar-e tenni ez a kabinet 
a családon belüli erőszak ellen. Wirth Judit, a Nők a Nőkért Együtt 
az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) munkatársa úgy fogalmazott: 
az év elején több egyeztetés is volt, ám a humántárca legutóbb 
mégis olyan jogszabálytervezetet mutatott be, amelyből 
hiányzott a civil szervezetek javaslatainak többsége.

Az egyik legnagyobb hibának azt tartja Wirth Judit, hogy a 
szövegben rosszul határozták meg a sértetti kört. Csak abban az 
esetben minősülne a bántalmazás családon belüli erőszaknak, 
ha a bántalmazó együtt él vagy együtt élt az áldozattal. Ez 
azonban a szakember szerint elhibázott megközelítés, mert 
sok esetben olyan nők az áldozatok, akik nem élnek, nem 
éltek együtt partnerükkel, akik erőszakosan léptek fel velük 
szemben. Wirth Judit szerint a másik nagy tévedés az, hogy a 
szöveg megfogalmazói az erőszak és a fenyegetés különféle 
változatai közül csak „szemezgettek”.

Így csak a testi sértést, a kényszerítést, valamint a 
becsületsértést szankcionálnák, holott az esetek nagy részében 
lelki és szexuális erőszakot, valamint anyagi kiszolgáltatottságot 
is elszenvednek az áldozatok. Súlyos hiba a szakember szerint 
az is, hogy a tervezetből hiányzik a kiskorú veszélyeztetésének 
nevesítése, holott a gyerekek súlyosan sérülnek akkor, ha szem- 
vagy fültanúi annak, ha például édesanyjukat bántalmazza 
férje, barátja vagy élettársa. Azt viszont örvendetesnek tartja 
a NANE munkatársa, hogy már nem csak magánindítványra 
indulhatna eljárás családon belüli erőszak nyomán, a hatóságok 
lényegében hivatalból kezdeményezhetnék azt.

Hasonló kifogásokat fogalmazott meg a tervezet kapcsán 
Spronz Júlia, a Patent Egyesület munkatársa, aki megemlítette: 

további súlyos hiba, hogy a szöveg a nemzetközi és a hazai 
szabályozással sincs összhangban. Súlyos következményei 
lehetnek szerinte annak is, hogy a tervezet nem illeszkedik az 
Európa Tanács által elfogadott, a párkapcsolati erőszak elleni 
fellépésről született egyezményhez, amit egyébként előbb-
utóbb várhatóan Magyarország is aláír. Mindezek tükrében 
Spronz Júlia szerint kétséges, mennyire gondolja komolyan a 
kormány a családon belüli erőszak elleni fellépést.

Nem kizárt, hogy csupán az egyik képviselőjük felszólalása 
miatt kialakult politikai kényszer vezérli a kabinetet – utalt 
a szakember Varga István fideszes honatya múlt őszi, jókora 
felháborodást kiváltó, nőellenes kirohanására. De jelzésértékű 
az is – tette hozzá Spronz Júlia –, hogy a kormánypárt 
meglehetősen lassan és visszafogottan reagált arra: a fideszes 
Balogh József képviselő a gyanú szerint ittasan megverte 
élettársát a közelmúltban. Ennek kapcsán a szakember 
fontosnak tartotta megemlíteni azt is: ebben az ügyben 
nemcsak a kormánypártot illeti bírálat, hanem az ellenzéket 
is, amiért politikai tőkét próbált kovácsolni egy asszony 
megveréséből.

Némiképp bizakodóbb – az ügyben népi kezdeményezést 
indító, bő százezer aláírást összegyűjtő – Halász Pálma, aki 
lapunknak azt mondta: bár a folyamat lassabb az ígértnél, 
és a tárca az áldozatvédelemmel foglalkozók több fontos 
észrevételét is figyelmen kívül hagyta, remélhetőleg lesz 
társadalmi vita, ami során finomítható még a szöveg. Mint 
megtudtuk, a családon belüli erőszak visszaszorításáért küzdő 
civil szervezetek – köztük a NANE és a Patent Egyesület – 
már hetekkel ezelőtt megküldték észrevételeiket az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának és az igazságügyi tárcának.

A visszajelzések azonban – miként Spronz Júlia fogalmazott 
– meglehetősen ellentmondásosak: a humánminisztérium azt 
ígérte, hogy figyelembe veszik javaslataikat, az igazságügyi 
tárca azonban lényegében lesöpörte a civilek észrevételeit. A 
civilek kritikái, a jogalkotók késlekedése miatt megkerestük 
az Emberi Erőforrások Minisztériumát. A tárcánál előbb 
tájékoztatást ígértek, végül azonban egyetlen kérdésünkre 
sem adtak választ.

nol.hu

Az asszony mégis verve jó?
Családon belüli erőszak – A jogalkotás tempóját és minőségét 
is bírálják a civil szervezetek
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Esztergom, Pécs, és Szolnok 0 pontot kapott a Transparency 
International Nyilvánossági Indexén, azaz ezek a városok 
működnek a legátláthatatlanabbul. Hajdúdorog, Pilisvörösvár, 
Szombathely és Tata viszont elszámolnak az adófizetői pénzekkel.

Magyarországon az önkormányzatoknak több mint az 
egyharmada, 40 százaléka titkolja, hogy mit és hogyan vásárolt 
közbeszerzéssel. Így nincs kontroll, nincs nyilvánosság. Pedig 
közérdekű adatokról van szó. A Transparency International 
Magyarország utánajárt, miért nem nyilvánosak az adatok. 
Csak hanyagok az önkormányzatok? Vagy valami másról van 
szó? – közölte az átláthatóságért küzdő szervezet kedden.

A kutatás tartalmi és formai szempontokat vizsgált. A 
Nyilvánossági Index megmutatja, hogy az önkormányzatok 
mennyire teljesítik a közbeszerzésekről szóló törvénynek a 
közpénzköltésről történő tájékoztatást célzó rendelkezéseit – 
írták.

Fotó: Transparency International

Még ha van is adat, nem verik nagydobra

A kutatás eredményeiből a Transparency szerint egyértelműen 
megállapítható, hogy az önkormányzatok nem, vagy nem 
kellőképpen tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. 
Az önkormányzatok 40 százaléka ugyanis semmilyen, a kutatás 

során vizsgált adatot nem közöl a honlapján. De ha kirakják 
az adatokat, akkor se verik azokat nagydobra: általában nem 
könnyen észrevehető helyre, nem kereshető formában teszik 
fel a közbeszerzési adatokat.

Maximális pontszámot az önkormányzatok csupán 1 százaléka 
ért el, ami elkeserítően rossz arány. Nulla pontot kapott – azaz 
semmilyen közbeszerzéssel kapcsolatos adatot sem közölt – 
számos nagyváros: Esztergom, Pécs, vagy Szolnok. A legjobban 
teljesítő négy önkormányzat: Hajdúdorog, Pilisvörösvár, 
Szombathely és Tata.

Átláthatósággal a korrupció ellen

A lakosságot érintő beszerzések alapvető adatait mindenkinek 
jogában áll megismerni, hiszen közbeszerzések esetében 
közpénzköltésről beszélünk – hívja fel a figyelmet 
aTransparency. Amennyiben a közpénzek elköltése zárt 
ajtók mögött történik, sokkal nagyobb esély van arra, hogy a 
korrupció bármilyen formában megjelenjen. Ha a korrupció 
felüti a fejét, az állampolgárok joggal gyanakodhatnak arra, 
hogy az önkormányzat több pénzt költ el egy-egy beruházásra, 
mint amennyibe az valójában kerül.

Felvetődik tehát a kérdés, hogy az önkormányzatok miért 
hanyagolnak el egy olyan kérdést, ami számukra is fontos? 
Hiszen, ha tudatni akarják a választópolgárokkal, hogy a 
pénzüket megfelelően és hatékonyan költik, annak az adatok 
nyilvánossá tétele a legjobb módja – írják.
A Transparency International Magyarország ezzel a kutatással 
szeretné felhívni az önkormányzatok figyelmét arra, hogy a 
jövőben több energiát fektessenek a közbeszerzési adatok 
publikálására. A kutatás jó kiindulópont, hiszen minden évben 
megismételhető ugyanezen szempontok alapján, így láthatóvá 
válik, hány önkormányzat veszi végre komolyan a kötelességét, 
és tájékoztat bennünket a közpénzek elköltéséről, vagy 
továbbra is zárt ajtók mögött döntenek az állampolgárok 
pénzéről.

A szervezet ezzel a kutatással is felhívja a lakosság figyelmét 
a civil kontroll jelentőségére: akik a mi pénzünket költik, 
számoljanak be róla nekünk – zárják közleményüket.

hvg.hu

Ezek az önkormányzatok tartják a 
legnagyobb homályban a közpénzek 
elköltését

Hány pontos a nyilvánossági indexe (0-10) a 
vizsgált önkormányzatoknak 2013 áprilisában?

Megjegyzés: A kutatás során 370 önkormányzatot vizsgáltunk. 
A mintába a városok és a megyei jogú városok önkormányzatai, 
valamint a megyei önkormányzatok kerültek be.

A CIVILHETES következő száma
2013. május 21-én jelenik meg!
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Száz százalékos az áprilisi teljesítmény!

Labdarúgás
NB III-as csapatunk ritka bravúrt hajtott végre az áprilisban 
lejátszott négy bajnoki mérkőzésén. Két hazai és két idegenbeli 
bajnoki mérkőzését remekül vette, és így a maximális 12 pontot 
szerezte meg, 11 gólt rúgott és 2-tőt kapott. De menjünk 
sorjában:

Április 6-án Dorog - Andráshida 2-1. A mérkőzés kezdése 
előtt két neves NB I-es játékosára, Prohászka Jánosra és Kertész 
Lászlóra egy perces gyászszünettel emlékeztek a csapatok és a 
szurkolók. A kezdő rúgást Buzánszky Jenő végezte el a szurkolók 
tapsával kisérve. Jól kezdődött - mert Vígh Ádám pompás fejes 
góllal megszerezte a vezetést. A vendégek hamar felocsúdtak 
és nagyszerű küzdelem alakult ki, de több gól nem esett az első 
félidőben. Szünet után folytatódott a küzdelmes játék és sajnos 
a vendégek az 55. percben egyenlítettek. A szurkolók magja 
nagy hajrára bíztatta csapatát és ez meghozta a győzelmet 
jelentő második hazai gólt. Skita Tamás nagyszerű lövéssel a léc 
alá bombázta a labdát a 74. percben. Az eredmény már nem 
változott, nehéz mérkőzésen győzött csapatunk. 

Április 14-én a bajnoki táblázat alsó régiójába tartozó Mór ellen 
vendégként lépett fel a Dorog, és fölényes győzelmet aratott. 
A végeredmény 4-1 lett, a gólokat Schultz, Fürjes, Kinyik és 
Faragó szerezték. Következett április 20-án a Hévíz elleni hazai 
találkozó. A várost igen ismerték a dorogi bányászok a csodás 
fürdőjéről, de a labdarúgásáról eddig nem sokat hallottak. 
Élvezetes, jó játékkal Schultz és Skita második félidei góljaival 
megérdemelt győzelmet aratott a hazai csapat, a végeredmény 
2-0. 

A hónapot, 27-én rangadóval zárta a csapat, az eddig élen 
álló Balatonfüred ellen nagyon felkészült a Dorog és ezt egy 
bravúros győzelem igazolta is. Az első félidő 21. percében 
huszáros rohamokkal két gólos előnyt szerzett Skita Tamás 
remek játéka révén. Sajnos a kiváló középcsatár megsérült 
és a félidő közepén le kellett cserélni. A Dorog a biztos előny 
tudatában okosan játszott, igyekeztek a labdát megtartani, 
úgy hogy a hazaiak próbálkozásai nem jártak sikerrel. Ez a 
taktika a második félidőt is jellemezte és a végén folyamatos 
támadások során az egyik hazai védő öngólt vétett. Igy alakult 
ki a 3-0-s, mindenki számára nagy meglepetést keltő fölényes 

dorogi siker. Tehát a négy siker igazolta az áprilisi 100 %-os 
teljesítményt. Ezzel pillanatnyilag az első helyre került a Dorog, 
de elmaradt mérkőzések miatt változhat a helyezés, reméljük, 
ez nem következik be.

Május elsején 0-0-ra végződött az Újbuda elleni hóvihar miatt 
elmaradt mérkőzés pótlása.

A folytatás májusban a következő:

Május 11-én Mosonmagyaróváron lép pályára a csapat, ezt 
követően 18-án kerül sorra a Komárom elleni hazai mérkőzés 
17 órás kezdéssel. 26-án vasárnap Nagykanizsán lép pályára a 
csapat. Az utolsó mérkőzéssel június 1-jén 17 órai kezdéssel a 
Sárvár csapata ellen fejeződik be a bajnoki edény. Ezt követően 
várhatjuk az MLSZ sorsolását az osztályozóhoz, ellenfél és 
időpont kijelölésével. Lesz tehát bőven ok az izgalmakra!

Asztalitenisz
Folytatódott a bajnokság, mégpedig javuló eredményekkel. 
Tokod ellen 11-7-es győzelem, majd Tatabányán a TASE ellen 
12-6 arányú vereség, végül Kisbér csapata ellen 10-8 arányú 
győzelem, ezekkel az eredményekkel megerősítette csapatunk 
az élmezőnybeli helyezését. A bajnokság még folytatódik 
május hónapban is.

Teke
A városi bajnokság javában tart, sorsolás szerint példás rendben 
folynak a mérkőzések, általában szoros eredményekkel zárulnak 
a párharcok.

Kézilabda
NB II. osztályú női csapatunk a következő mérkőzéseket 
játszotta április folyamán. A Budakalász ellen 32-15 arányú 
győzelem, a budapesti Kinizsi ellen 25-21 arányú vereség és 
idehaza a Postás csapatától 21-23 arányban kapott ki a csapat. 
Végül a Göd csapata ellen idegenben 31-27 győztek a lányok 
és ezekkel az eredményekkel megerősítették helyezésüket 
a bajnoki táblázat közepén. További sikert kívánunk a záró 
szakaszban is!

GS.

Dorogi sportképek

Május 8-9-én (szerdán, csütörtökön) tarjuk meg az aktuális 
dorogi szintvizsgákat! 

Dorogon a május 20-26-a között sátorbontás és uszodai 
karbantartás miatt ugyancsak szünetelnek a foglalkozások. A 
sátorbontást követő első foglalkozásokat május 27-én tartjuk 
meg.



Mi változna, ha a F2020 sikeres lehetne? Hogyan érintheti Önt és Európát, ha több és több ember léphet ki saját országa 
határain túlra, és ismerheti meg az Unió tagállamait? Megpróbáltunk összegyűjteni néhány elsődleges fontosságú választ.

Gazdaság
Nagyobb mobilitás = nagyobb növekedés

Először is, a szélesebb mobilitás elősegítheti, hogy az európai polgárok olyan államban szerezzenek munkát, amely tagállam-
ban az adott szakértelemre szükség van, ezáltal Európa szerte csökkenne a munkanélküliség és megindulna egy gazdasági 
növekedés.

A csereprogramokban történő részvétel olyan egyéni készségeket fejleszthet mint például a kiváló nyelvtudás, valamint, 
hogy képesek legyünk együtt dolgozni különböző kulturális háttérrel rendelkező társainkkal. Mindezek erősíthetik az Unió 
versenyképességét, és új munkahelyek teremtésére adnak lehetőséget.

Végül, a kompetenciák, melyek szükségesek ahhoz, hogy egy számunkra új államban megálljuk a helyünket, maradéktalanul 
összhangba hozhatók a vállalkozó szellemmel, így ösztönözvén a kkv-k növekedését Európában - ami minden erős gazdaság 
alapja.

Társadalom
Az európaiak összefogása

Először is, a csereprogramok elősegíthetik az európai identitás kialakítását és egymás kultúrájának megértését. Idővel ez 
elvezet egy szolidárisabb Európához.

A csereprogramban részvevő személy akár saját államának civil nagyköveteként is tekinthető, aki elősegíti, hogy az országához 
kapcsolt szterotípiák mögé tekintsünk.

Végül, a F2020 társadalmi értelemben igazságos, hiszen Európa minden egyes polgárát szeretné annak lehetőségéhez hoz-
zájuttatni, hogy egy idegen ország területén tölthessen időt. Napjaink felmérései egyértelműen rámutatnak arra, hogy számos 
tagállamban a legfőbb ok, amely gátat szab a külföldre utazásoknak, az az anyagi lehetőségek hiánya.

Kultúra
Merjünk álmodni!

Bizonyára akad, akiben mindezeket olvasván felmerül: ez európai identitás erősítése nem jelenti-e egyben a nemzeti identitás 
elveszítését? Ők talán attól tartanak, hogy hazájuk idővel megszűnne saját nyelvével, kultúrájával és tradícióival együtt önálló 
államként létezni. Valóságos rémálom volna, nem igaz?

Mindazonáltal tanulmányok igazolják, hogy kiválóan megvalósítható az európai és a nemzeti öntudat egyidejű fenntartása. 
A csereprogramok új fajta kulturális kapcsolódási pontok létrehozását jelenthetik, mely összefonódások új ötleteket szülnek, 
elősegítvén saját magunk és a “másik” megértését és elfogadását. Ellenben, ez egyáltalán nem jelenti a hazától való elsza-
kadást!

Hogyan nézne ki kulturális értelemben egy egyesült Európa? Erre a kérdésre sajnos nem tudjuk a választ. De szeretnénk meg-
tudni! Hiszen pontosan erről szól a F2020…

(További információ: http://civilhetes.hu/Fraternite-2020)


