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Úgy néz ki, hogy a június 20-i testületi ülés után több mint het-
ven napig nem lesz ülés Esztergomban. Ennek egyfelől lehet 
örülni, hiszen egy-egy ilyen esemény nyomon-követése komoly 
felkészülést igényel az állampolgártól, ha figyelemmel kívánja 
követni választott vezetőinek a városról folytatott „vitáját”, ame-
lynek színvonala nemhogy méltatlan, hanem egyesen botrányos 
a város történelméhez képest.

Másik oldalról ezek szerint meg minden rendben van, hiszen lehet 
két hónapot úgy megtartani, hogy nem kerül sor testületi ülésre, 
úgy, hogy máskor hetente ült össze a tisztelt testület.

Kezdem azt érezni, és tartok tőle, hogy nem vagyok egyedül, hogy 
az esztergomiak döntő többsége nem érdeklődéssel, hanem egyre 
inkább szánalommal követi nyomon választott képviselőinek 
munkáját, már amennyiben rendelkezik olyan erős idegrendsz-
errel, hogy nézze a több órás „vitát”.

Mert ott valami komoly probléma van, ahol egy délután ötkor 
kezdődő ülés éjjel egy óra után ér véget, igaz közben egy-egy órára 
mindenki elszalad más-más rendezvényekre. 

Sok sebből vérzik ez a dolog: egyrészt a szakmai felkészültség, 
másrészt a másik tisztelete, harmadrészt a város sorsáért való ag-
gódás sem érhető tetten. Szomorú, hogy a nép által megválasz-
tott emberek képtelenek felülemelkedni sérelmeiken és nem tud-
nak elmondani egy mondatot sem, amelyen ne próbálnák meg 
vérig sérteni a másik felet.

Én úgy látom, hogy a harc most már tényleg csak önmagáért és 
nem a városért folyik. Itt most már senkinek sem lehet jó javaslata, 
itt már nem kell elfogadni a másik mondandóját, most már csak 
erőből vissza kell nyomni a másikat, mert én azzal mutatom, hogy 
erős vagyok. Hát, nem hiszem.

Hetvenkét napig lemaradunk most a cirkuszról, remélem jó idő 
lesz a nyáron, és mindenki tud egy kicsit pihenni. Én változást nem 
város itt már stílusban, meg kell várnunk a jövő év őszét. 

gt

Nyári szünet
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A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetembe 2008-ban olvadt be 
a Vitéz János Római Katolikus 
Tanítóképző Főiskola. Az azóta 
a PPKE Vitéz János Karaként 
működő intézmény június 30-án 
minden oktatási és nem oktatási 
szervezeti egységével együtt 
megszűnt.

A Kemma.hu információi szerint a 
piliscsabai kar tanítóképző központjaként 
működhet tovább. A Vitéz János Kar 
a hivatalos facebook oldalán hétfő 
reggel az alábbi közleményt posztolta: 
"Ezúton tájékoztatjuk a Vitéz János Kar 
minden tisztelt kedvelőjét, hogy a PPKE 
Egyetemi Tanácsa 1030/2013.06.11. számú 
határozatával az alábbi döntést hozta: 
2013. 06. 30. napjával hatályosan 
•	 a Vitéz János Kar, mint kar, és annak 

valamennyi oktatási és nem oktatási 
szervezeti egysége megszűnik, 

•	 a Vitéz János Kar valamennyi saját 
szabályzata, illetve az egyetemi 
szabályzatokhoz fűzött kari kiegészítő 
rendelkezése hatályát veszti, 

•	 valamennyi vezetői megbízás a Vitéz 
János Karon visszavonásra kerül. 
Az Egyetemi Tanács felhatalmazza 
a rektort, hogy a jelen határozat 
végrehajtásával összefüggésben 
szükséges hatósági bejelentési 
kötelezettségek teljesítése körében 
megtegye a szükséges intézkedéseket. 

A fenti döntés következményeinek 
részleteiről - amennyiben azok ismeretessé 
válnak - mindenkit tájékoztatni fogunk." 
 

A kemma.hu először a Pázmány Péter 
Katolis Egyetem Rektori Hivatalában 
érdeklődött a poszt kapcsán, de ott 
Esztergomba irányítottak minket.
 

A több, mint 170 éves múltra 
visszatekintő tanítóképzőben azonban 
egy illetékes sem tartózkodott bent, 
ráadásul - ahogy az fentebb olvasható 
- a vezetői megbízásokat, köztük a 
dékánét is visszavonták. Információink 
szerint a piliscsabai bölcészet- és 
társadalomtudományi kar veheti az 
esztergomi intézményegységet, de az 
összeolvadásról erről hivatalos értesítést 
még nem kaptak Esztergomban. A 
kar honlapján sincs erre való utalás. 
Az esztergomi tanítóképzés története 
röviden Kopácsy József érsek 1842. 

november 3-án nyitotta meg az 
"Esztergomi Érseki Mesterképző"-t, a 
főiskola elődjét. Majer István érseki 
helynök, az intézet első tanára máig 
mértékadó módon határozta meg a 
célokat: "A Mesterképző Intézet célja: jó 
népnevelőket készíttetni, és a nemzeti 
nevelésnek üdvös irányt adni." A képzési 
idő kezdetben 10 hónap volt, majd 
fokozatosan 5 évre emelkedett a 
középfokú intézményben. Ének- és 
zenekar, önképzőkör, sportkör, segélyező 
egyesület szerveződött.
 

A jelenlegi épületében 1929-től működő 
érseki képzőt 1948-ban államosították. 
A felsőfokú tanítóképzés 1959-től indult 
meg, főiskolává pedig 1976-ban vált az 
intézmény, mely 1989-ben vette fel Vitéz 
János érsek nevét. A rendszerváltozást 
követően az állam és az egyház 
viszonyának rendezése keretében a 
főiskola 1993-tól ismét a római katolikus 
egyház fenntartásában működik. 2008. 
január 1-én a integrálódott a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemhez és azóta 
annak Vitéz János Karaként folytatja 
munkáját.

Megszűnik a tanítóképző 
kar Esztergomban

Fidesz frakció még ebben a 
hónapban összeültetné a 
testületet, hogy a hátrányos 
helyzetüek felzárkóztatásáról 
döntsön. Tétényi Éva 
polgármester azt kéri, 
ne az utolsó pillanatban 
üzengessenek.

Mik ezek?
Steindl Balázs (Fidesz) frakcióvezetőtől 
érkezett az a levél, amelyet az esztergomi 
képviselő-testület többségi csoportja 
küldött el Tétényi Éva (független) 
polgármesternek. Mi csütörtökön este, 
néhány perccel 22 óra előtt kaptuk meg.

A levél bevezetőjében emlékeztet arra, 
hogy a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok életkörülményeinek javítását 
szolgáló helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítését egy, az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi törvény írja elő a 
települési önkormányzatok számára. 
Ezt a programot 2013. június 30-ig kell 
elkészítenie, illetve a korábbi programot 
felülvizsgálnia az önkormányzatoknak, 
valamint elfogadniuk a képviselő-
testületnek. Ezt az öt évre szóló 
programot eddig nem fogadták el 
Esztergomban.

A levélben jelzés van arra is, hogy 2013. 
július 1-jétől csak abban az esetben 
részesülhet az önkormányzat uniós, 
illetve állami támogatásban, ha a 
hatályos jogszabályoknak megfelel 
az esélyegyenlőségi programja. Ezt a 
programot a települési önkormányzati 
köztisztviselők vagy közalkalmazottak 
készítik el.

A képviselő-csoport arra kéri a 
polgármestert, hogy a jogszabályi 
előírások szerint gondoskodjon a 
program haladéktalan elkészítéséről, 
és hívjon össze képviselő-testületi ülést 
július 1-jéig.

– Köszönjük szépen a jelzést. Kérjük, 
hogy legközelebb olyan időpontban 
tegyék, amikor még lehetőségünk 
van a megfelelő intézkedések 
határidős megtételére – mondta el 
érdeklődésünkre a levélben foglaltakról 
Tétényi Éva polgármester.

kemma.hu

Újabb politikai 
adok-kapok 
Esztergomban

A
CIVILHETES
következő száma
2013. július 16-án

jelenik meg!
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Az esztergomi járás területén 
120 fiatal nyári foglalkoztatását 
támogatja a kormány az 
önkormányzatoknál és 
cégeiknél. A nyári munka során 
a négy órás foglalkoztatást 
részesítik előnyben, annak 
érdekében, hogy minél több 
fiatal kaphasson lehetőséget - 
mondta el Völner Pál államtitkár 
a Komárom- Esztergom Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
épületében tartott fórumon.
 
Az államtitkár hozzátette, a 16 és 25 év 
közötti diákok a munkaügyi központ 
kirendeltségein jelentkezhetnek nyári 
munkára. Amennyiben négy órás 
foglalkoztatásban vesznek részt, egy 
hónap alatt nettó 32 ezer forintot kapnak 
kézhez.

 A foglakoztatást a megkötött szerződések 
szerint, a megyei munkaügyi központ 
finanszírozza. Völner Pál elmondta, akik 
már rendelkeznek munkatapasztalattal, 
azok könnyebben tudnak véglegesen 
elhelyezkedni, illetve a munkaadók is 
tekintetbe veszik, ha valaki már akkor is 
dolgozott, amikor az számára úgymond 
"még nem volt kötelező". A programba 
a területileg illetékes munkaügyi 
kirendeltségeken lehet jelentkezni 
hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, 
pénteken 8-tól 14 óráig.
 

Jelentkezéskor személyi igazolvány, 
lakcímkártya, adó- és TAJ-kártya, valamint 
diákigazolvány szükséges. A fórumon 
részt vett Juhász József, a Komárom- 
Esztergom Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, Zoltai Dániel, a KEM 
Kereskedelmi és Iparkamara titkára, 
Pákozdi Szabolcs, a KEM Munkaügyi 
Központjának vezetője és Szekeresné 
Horváth Zsuzsanna, az Esztergomi 
Munkaügyi Kirendeltség vezetője.

Százhúsz diák dolgozhat 
Esztergom és Dorog 
térségében A képviselő-testület június 

28-i ülésén vehette át az Év 
Köztisztviselője Díjat Lajos 
Csabáné.
 
Lajos Csabáné (Horváth Zsuzsanna) 1957. 
november 4-én született Esztergomban.
Igazgatási ügyintézőként végzett 1976-
ban a Berzeviczy Gergely Közgazdasági 
Szakközépiskolában.

Első munkahelye a 317. sz. Ipari 
Szakmunkásképző Intézet volt. 
1981-től Budapesten a Magyar Hajó és 
Darugyárban dolgozott.
A közigazgatásban 1991. május 20-tól 
dolgozik.
Ügykezelői feladatokat lát el a Szervezési 
Osztályhoz tartozó Iktató Irodában.
Feladatai közé tartozik a Hivatal 
iktatórendszerének magas színvonalú 
működtetése, folyamatos, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő korszerűsítése, 
a Polgármesteri Hivatal vezetőinek, 
ügyintézőinek napi munkájához 
szükséges háttéranyagok biztosítása.
Folyamatosan jó és szakszerű 
kapcsolatot tart fenn a Magyar Nemzeti 
Levéltár Komárom-Esztergom Megyei 
Levéltárával.
A munkakörének ellátásához szük-
séges képesítéssel rendelkezik. Isme- 
retei szinten tartásához, ill. tovább- 
fejlesztéséhez szükséges továbbkép-
zéseken rendszeresen részt vesz.
2011-ben a Nemzet Biztonsági Felügyelet 
és a Nemzeti Közigazgatási Intézet közös 
szervezésében megvalósított titkos 
ügyiratkezelői képzésre jelentkezett, 
ahol vizsgakötelezettségének kiváló 
minősítéssel tett eleget.
2013. január elején munkateljesítményét 
az osztályvezetője kiválónak értékelte.
Munkatársaival jó a kapcsolata, szeretik, 
tisztelik.
2011. július 3-án volt 35 éves közszolgálati 
jogviszonya.

Az Év 
Köztisztviselője: 
Lajos Csabáné  

2013. július 6-án, Lábatlanon a 
Gerenday Kertben ismét Térségi 
Mazsorett Fesztivál és Búcsúbál 
várja a látogatókat
Búcsúbál - 2013. július 6. - Gerenday Kert

Program:
13 órától Térségi Mazsorett Fesztivál – felvonulás és színpadi 
táncok
19 órától IRIGY HÓNALJMIRIGY Show
20 órától Szabadtéri bál a Szalai Band közreműködésével
23 órakor Tombolasorsolás
Köszönjük és az idén is várjuk a helyi vállalkozások tombola 
ajándék felajánlását, mely minden évben várva várt eseménye 
a Búcsúbáli rendezvénynek
A rendezvény ideje alatt büfé, édesség-, játékárusok várják a 
látogatókat.
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Az emberre, aki magasra, nagyon magasra 
jutott, Európa legnagyobbjai közé. Aki abból a 
magaslatból sem feledte, hogy a legfontosabb 
feladat Magyarország szolgálata, és ennek 
érdekében, ha kellett, az érzelmeit is leküzdve, 
saját személyisége ellenében is képes volt súlyos 
döntéseket hozni. 

Az emberre emlékezem, aki bármilyen magasra jutott is, 
egyetlen pillanatra sem feledte, hogy honnan érkezett. Lentről. 
A legmélyebb szegénységből. Azok közül, akikről Déry Tibor így 
írt: „ott állnak egyetlen ingben, ami a szenvedésé”. Proli volt, igen. 
De az ő szájából ez a szó büszkeséggel és öntudattal hangzott. 
Nála a kétkezi munkának valódi becsülete volt, ő nem a múltban 
nosztalgiázott, mint a mai urak – tudta, honnan jön, tudta, miről 
beszél. A szegények, kiszolgáltatottak, a folyamatosan dolgozó, 
de nehezen megélő és küszködő emberek szolgálata számára 
nem egyszerűen politikai meggyőződés, hanem emberi 
tisztesség dolga volt. Ő nem nézte le a szegény embert. Nem 
sajnálta le őket. Nem állhatta a rajtuk és belőlük élősködőket.

Horn Gyulára emlékezem, az emberre, akinek megadatott, 
hogy olyan dolgokat vihessen végbe, amelyek miatt rá 
akkor is tisztelettel emlékeznek majd Európában, amikor 
a Nyugattal hadakozó új urakra már nem fog senki sem. 
Az emberre emlékezem, aki még életében történelmi 
személyiséggé válhatott. Aki fejezet lesz a történelemkönyvek 
lapjain, nem lábjegyzet: az ő fejezete az egységes Európa, 
benne pedig a szabad Magyarország megteremtéséről 
szól. Hiszen ha volt valóban érdemi, sorsdöntő mozzanata 
a rendszerváltoztatásnak, Kelet-Európa szabaddá és Európa 
egységessé válásának, akkor az Horn Gyula és Németh 
Miklós nevéhez kapcsolódik végérvényesen: ők döntöttek 
úgy, hogy átengedik Magyarországról Ausztriába az itt lévő 
keletnémet polgárokat. És ha volt szimbolikus pillanata annak 
a felemelő kornak, akkor az volt az, amikor saját kezével 
kezdte bontani a szabad Nyugatot és az elnyomott Keletet 
elválasztó vasfüggönyt. Tisztánlátása, bátorsága és személyes 
felelősségvállalása nélkül másként alakult volna ez a folyamat. 
A történelem alakult volna másként. Talán tragikusabban, de 
kétségkívül nehezebben és lassabban jutottunk volna el az 
egységes és szabad Európába.

Ő – és rajta keresztül Magyarország – így vívott ki tiszteletet 
és megbecsülést magának Európában. Nem akarta magunkat 
világhatalomként láttatni. Nem hőzöngött, nem kivagyiskodott 
– Horn Gyula és általa Magyarország a cselekedetekkel kivívott 
tisztelet okán válhatott tényezővé abban az időben. Hiába is 
volt Németországhoz vagy Franciaországhoz képest kisebb 
súlyú nemzetünk, de erkölcsi erőnk az átmenet éveiben 
felértékelt bennünket a minket megillető helyre. Horn Gyula, az 
ember, aki nagyon mélyről jött, így vált az akkori meghatározó 
európai vezetők, Helmut Kohl, Francois Mitterrand, Margaret 
Thatcher egyenrangú partnerévé.

Horn Gyulára emlékezem most, az emberre, aki előbb 
reformszocialistaként, majd rendszerváltó külügyminiszterként, 
később országújító miniszterelnökként olyan dolgokat vitt 
véghez, amelyek máig hatnak. Hatásuk érződik a magyar nép 
szabadságát féltő és védő német kormány baráti, de határozott 
diplomáciai lépéseiben, a német vállalatok irántunk tanúsított 
elkötelezettségében, az európai kormányfők még megmaradt 
bizalmában. Ezt még a honvédők sem tudták lerombolni. 
Holtában is megbirkózik velük.

Horn Gyulára emlékezem most, az emberre, aki megnyitotta 
a határt, s volt ereje átlépni a saját határait is: megújította 
Magyarországot. A bajban, a vészhelyzetben önmagát megtörő 
döntést hozott. A szíve ráment – de megélhette, hogy igaza 
volt. A csődtől megmenekültünk, az ország azóta sem látott 
növekedési pályára állt.

Horn Gyulára emlékezem, az emberre, aki elég bölcs volt 
rendezni közös dolgainkat a szomszédos országokkal, hogy így 
járuljon hozzá a határon túli magyarság jogainak védelméhez, 
nemzeti érdekeink érvényesítéséhez – végső soron a térség 
stabilitásához.

Hagyatéka egy szabadabb, fejlődőbb, gyarapodóbb, 
európai Magyarország. Ránk hagyta az európai értékek és 
szabadságjogok garantálásának, a haladás előmozdításának, 
az életszínvonal növelésének, a stabilitás és a biztonság 
erősítésének örökét. Sok oka s még több tanulsága van 
annak, hogy ezzel az örökséggel nem bántak gondosan 
az utána következő kormányfők, kormányok. De végképp 
felélni, eltékozolni mégsem tudták ezt a hagyatékot, holott 
már inkább szabadulnának tőle, mert túl kényelmetlen. Arra 
emlékeztet, hogy honnan indultunk, és hová juthattunk volna, 
ha annyi tehetséggel, tudással, felelősséggel és emberséggel 
irányították volna az országot, mint tette Horn Gyula.

Horn Gyulára emlékezem, az emberre, akinek örökségében a 
munkájukból élő emberek, kétkezi munkások, tanárok, ápolók, 
értelmiségiek a mai napig osztoznak. Mert Horn Gyula öröksége 
a nehezen élő, de biztonságban boldogulni akaró emberek 
igazsága. A baloldal felelőssége pedig, hogy megvédje és 
érvényre juttassa ezt. Ezért mi, a magyar baloldal vezető 
erejeként erre építjük a politikánkat régóta, a programunkat 
most és az országot is hamarosan.

Ahogy egykor Horn Gyula. A rendszerváltoztató politikus, az 
országújító miniszterelnök, a nagy államférfi, az elkötelezett 
európai. A proli, aki történelmet csinált.

Rá emlékezem. Nyugodjék békében.

Mesterházy Attila

Mesterházy Attila: Horn igazsága
Horn Gyulára emlékezem
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Külvárosi srác volt, aki nagyon szerény 
körülmények között nevelkedett. Iskoláit csak 
munka után, este, szakiskolában folytathatta. 
Külföldre, a Szovjetunióba, Rosztovba ment 
felsőfokú tanulmányokat végezni. Itt is 
diplomázott 1954-ben. Egy évvel korábban lépett 
be a Magyar Dolgozók Pártjába. Innen már 
egyenes útja volt a pártállamban. Külügyes lett, 
diplomata, majd a külpolitika irányítói közé került 
a pártközpontba. Először a hetvenes évek végén, a 
nyolcvanas évek elején figyeltem fel rá. A tévében 
beszélt valamiről. Hogy miről, arra már nem 
emlékszem, csak arra, hogy más nyelvet használt, 
mint a többi funkcionárius.

Az ő személyén keresztül tudatosult bennem, hogy 
Magyarországon egy olyan új, technokrata generáció jelent meg 
a második-harmadik vonalban, amely már tanult, tájékozott, a 
nyugati világ felé is nyitott, és nem csak a párt bikfanyelven 
megírt szövegeit képes ismételgetni. Ez a generáció, melynek 
legtehetségesebb, legtapasztaltabb képviselője Horn Gyula 
volt, elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy hazánk a 
közép-kelet európai rendszerváltoztatás motorja, gyorsítója és 
egyik legsikeresebb országa lehetett.

Külügyes volt és az is maradt. Ennek döntő szerepe volt 
abban, hogy a nyolcvanas évek gyorsan változó nemzetközi 
körülményei között jól mérte fel régiónk és hazánk megváltozott 
lehetőségeit. Bár ő maga nem igen dicsekedett vele, valójában 
igencsak sokat tanult Kádár Jánostól. Megértette, magáévá 
tette és élete végéig annak a kádári doktrínának a híve maradt, 
ami hazánk relatív erőtlenségéből és fontosságának hiányából 
erényt kovácsolva igyekezett a hetvenes évektől kezdve nemzeti 
érdekeink minél határozottabb érdekérvényesítését kiharcolni. 
A bipoláris játéktérben ez azt jelentette: arra hivatkozva, 
sőt talán azzal ijesztgetve, hogy a magyarok – mint azt 1956 
is bizonyította – rebellisek, különleges elbánást alkudjon ki 
hazánk számára a szovjeteknél. Egyrészt a lehető legtöbb 
alkalommal gazdasági előnyöket csikarjon ki tőlük az elrabolt 
szuverenitásunkért cserébe; másrészt Magyarországot egyfajta 
kísérleti terepnek ajánlja fel a számukra, ahol különböző „új 
gazdasági mechanizmusokat”, IMF, Világbank- csatlakozásokat 
lehet kipróbálni, hogy siker esetén az egész tábor és esetleg 
maga a Szovjetunió is profitálhasson belőle. Kudarc esetén 
pedig a magyar pártvezetést lehessen okolni, miközben olyan 
nagy politikai kockázattal nem kellett számolni; hiszen ha 
valahol, nálunk akkoriban igencsak stabilnak tűnt a rendszer. 
Ez a „pilot projekt” szerep, amit a szocializmus utolsó két 
évtizedben Magyarország játszott, igencsak termékenyítően 
hatott például Teng Hsziao-pingre, aki maga is a kádári 
receptet tanulmányozva, illetve alkalmazva vezette át Kínát a 
reformkorszakba.

Horn ebből az iskolából jött. Megértette, hogy országunk 
mérete egyszerre szab korlátokat és nyit lehetőségeket 
előttünk, ha ügyesek és tehetségesek vagyunk. Ő az volt. 
Sikeresen és eltökélten tágította diplomácia játékterünket, 
amikor olyan országokkal is szorgalmazta a diplomácia 
kapcsolatok létesítését, akiket rajtunk keresztül akart bevonni 
a régió politikájába. Amint felmérte, hogy a nagyhatalmi 
erőviszonyok változni kezdtek, haladéktalanul levonta a 
számunkra fontos következtetéseket. Mindenekelőtt azt, hogy 
ha a bipoláris világ egyensúlyi helyzete az USA javára eltolódik, 
abból Európa tekintetében Németország felértékelődése 
következik. Ez pedig elkerülhetetlenné teszi a német kérdés 
rendezését, vagyis a német újraegyesítést. A felismerést tettek 
követték. Horn pályájának csúcsa a vasfüggöny lebontása, a 
német menekültek kiengedése volt, ami magától értetődően 
vezetett el a kommunista rendszer felszámolásához és a 
rendszerváltoztatáshoz.

Mindkettőben kezdeményező szerepet játszott, ahogy 
generációja és vezetőtársai is. Ők tudták csak igazán – hiszen 
hosszú évek óta ők működtették –, hogy a szocializmus hosszú 
agónia után már régen klinikai halott, vagyis: menthetetlen. 
Ebből a felismerésből következett, hogy minden tehetségükkel 
és erejükkel azon dolgoztak, hogy az új, demokratikus 
berendezkedés számára is nélkülözhetetlenek maradjanak; 
hogy az új rendszernek is ők maradjanak az elitje. Ezt a 
törekvésüket részben siker koronázta.

Horn teremtette meg a rendszerváltoztatás óta eltelt időszak 
egyik legsikeresebb pártját, a Magyar Szocialista Pártot, 
melynek 1990-től 1998-ig elnöke lett. Stratégiai hibát követett 
el, amikor nem a szociáldemokrata nevet foglalta le pártjának, 
ami sok tekintetben egyszerűbbé tette volna az új párt leválását 
állampárti múltjáról, régi-új identitását meghatározva. Erre 
annál is inkább lehetősége lett volna, hiszen az MSZMP elődje, 
az MDP a szociáldemokrata és kommunista párt egyesüléséből 
jött létre 1948 nyarán; az új párt tehát hivatkozhatott volna arra, 
hogy a szétválás után ők a szociáldemokrata hagyományokat 
kívánják folytatni. De Horn sokkal fontosabbnak tartotta az 
MSZMP szervezeti és vagyoni hagyatékának megszerzését 
és biztosítását annál, hogy holmi történelmi és legitimitási 
kérdésekkel bíbelődjön, amiket soha nem tartott igazán 
fontosnak.

Rekord idő alatt elérte, hogy az első szabad választásokon 
elszenvedett megalázó vereség után pártja, az MSZP, a 
rendszerváltoztatás előtti demokratikus ellenzékből alakult 
Szabad Demokraták Szövetségének támogatásával, a 
Demokratikus Charta nevű antifasiszta összefogás segítségével 
kikerülhessen abból a politikai karanténból, amibe került. A 
szocialisták pária szerepbe kerülésének az volt az oka, hogy 
az első szabad választások után kezdett csak szembesülni a 
magyar társadalom mindazzal a szenvedéssel, mocsokkal, 
bűncselekmény-sorozattal, ami az állampártot, annak vezetőit, 
kiszolgálóit terhelte. Mindazok a bűnök, amikről a totális 
diktatúra alatt nem lehetett beszélni, amikről a diktatúrát 
kiszolgáló értelmiségi elit azt hazudta, hogy ilyenek nem 

Horn Gyula (1932-2013)
Amikor kellett, és lehetősége volt rá, megtette, amit 
megkövetelt tőle a haza.
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történtek; vagy ha mégis, akkor azok helyes és hasznos 
cselekedetek voltak.

A sok szenny, fájdalom és gyász beborította szocialistákat, 
akik ettől begörcsöltek, és képtelenek voltak arra, hogy 
elhatárolódjanak a vállalhatatlan és semmivel nem igazolható 
szörnyűségektől. Ahelyett, hogy együttműködtek volna az első 
szabadon választott parlament többségével az igazságtételi 
törvények elfogadtatásában, informális és médiaerejüket a 
történelmi igazságtételre irányuló törekvések ellehetetlenítése 
érdekében mozgósították. Számíthattak és számítottak is 
ebben az SZDSZ-esek támogatására és együttműködésére. 
Pedig nekik, utódpárti helyzetüknél fogva különösen nem 
állt jól sem az ávéhás bűncselekmények, sem az '56 utáni 
megtorlások felelőseinek mentegetése, tetteik bagatellizálása.

Az 1994-es választási siker, ami abszolút többséget hozott 
a Horn Gyula vezette MSZP-nek, azt a benyomást erősítette 
meg Hornban, hogy a pártállami rendszerhez való viszonyuk 
tisztázása nélkül is a demokratikus politikai élet egyenrangú 
szereplőivé válhatnak. Horn Gyulának az 1956-os forradalom 
és szabadságharcban vállalt szerepe ellehetetlenítette, hogy 
ehhez a kérdéshez érzelmi elfogultság nélkül közelítsen. Hogy 
'56-ban pontosan milyen szerepet játszott azon kívül, hogy 
1956 novemberétől '57 júniusáig a pufajkásokhoz csatlakozva 
részt vett a forradalom leverésében és a forradalmárok 
üldözésében, még további pontosításra szorul. Munkás-
paraszt kitüntetésének megszolgálásakor szolgálatait 
minden bizonnyal jelentősebbnek tüntette fel, mint azok 
valójában voltak, hiszen az az érem jelentős előnyökkel és 
haszonnal is járt. A Kádár-rendszer bukása után szerepének 
bagatellizálása, sőt, eltagadása állt érdekében. Ezért döntött 
már miniszterelnökként a sortüzeket vizsgáló bizottság 
felszámolásáról, ugyanakkor '56 jelentőségének és kultuszának 
ápolását és kellő súllyal való szerepeltetését nem gátolta.

Horn Gyula 1994-98 között Magyarország miniszterelnöke 
volt. Annak ellenére, hogy rendelkezett a kormányzáshoz 
szükséges parlamenti többséggel, koalíciós ajánlatot tett 
a Demokratikus Chartában már kipróbált SZDSZ-nek, a 
választások második helyezettjének. Azért döntött a szabad 
demokraták bevonása mellett, hogy maga mögött tudhassa 
értelmiségi és médiahálózatukat, külföldi kapcsolataikat; 
hogy biztos, kétharmadot is meghaladó többsége legyen a 
törvényhozásban. További hasznot remélt attól, hogy az SZDSZ-
szel tarthatta kordában saját párttársait, miközben arra készült, 
hogy a koalíciós kormányzás során úgyis lenullázza majd őket. 
Fizetségül azért, mert azok egy pillanatra sem palástolták iránta 
érzett megvetésüket, amit első sorban arra az értelmiségi 
kifinomultságukra alapoztak, amitől olyan különlegesnek 
érezték magukat; másrészt, mert meg voltak győződve arról, 
valójában rajtuk áll, hogy az igencsak „bunkó” volt komcsikat 
beengedik-e a „jobb szalonokba.” Ezt a lenéző és kioktató 
hangnemet Horn azzal honorálta, hogy a rendelkezésére álló 
ciklus alatt középpártból kispárttá és az MSZP segédcsapatává 
redukálta az egykor magát jobb sorsra is érdemesnek tartó 
„szürkeállományt”.

Miniszterelnökként határozott és jó vezetőnek bizonyult. Annak 
ellenére, hogy a szocialisták a spontánnak nevezett privatizáció 
időszakához hasonlóan az ő vezetése alatt is készségesen 
kiszolgálták a külföldi és belföldi nagytőke érdekeit; sikeresen 
hitette el, hogy a kisemberek, a tömegközlekedéssel utazók és 
az árleszállításokon vásárlók érdekeit tartja szem előtt, hiszen 
ő is egy közülük. Ingyenessé tette az utazást a 70 éven felüliek 
számára, amit egy kósza ötlettől vezérelve a repülőutakra is 
ki akarta terjeszteni. Hatalmas politikai sikere volt az is, hogy 
az általa bevezetett brutális megszorító csomagot – ami 

nemzedékeket tett fogatlanná, mert megszüntette az ingyenes 
fogorvosi ellátást – pénzügyminiszteréről neveztette el Bokros-
csomagnak, ő pedig beérte a stabilizáló, felelősen gazdálkodó, 
a növekedést megalapozó címkékkel. Még arra is odafigyelt, 
hogy az általa nagyon tehetségesnek tartott Orbán Viktor, 
az akkor legkisebb párt, a Fidesz fiatal vezetője kapja meg 
az országgyűlés európai integrációs bizottságának vezetői 
pozícióját, hogy megismerhesse az uniós terepet és külpolitikai 
tapasztalatokra tehessen szert.

Amikor az 1998-as választást megnyerte a Fidesz, és az FKGP-
vel alakított koalíciós kormányt, Horn lemondott pártelnöki 
tisztségéről. Az Orbán-kormány alatt a miniszterelnök 
személyes megbízottjaként járta a világot, hogy a szocialista 
politikai erők támogatását biztosítsa a kormány és hazája 
iránt. És bár Horn lemondása után a szocialisták 2002-2010 
között még két cikluson keresztül kormányoztak a szabad 
demokratákkal együtt, nem sikerült többé olyan kvalitásos 
vezetőre szert tenniük, mint Horn Gyula volt.

Horn nem volt értelmiségi és nem is akart annak tűnni. 
Profi politikus volt, aki értette a párt-, a kül- és a belpolitikát. 
Kijárta hozzá a megfelelő iskolákat, bejárta hozzá a megfelelő 
pályát. Mire döntési helyzetbe került, 1989--1998 között, ő 
volt a megfelelő ember a megfelelő helyen. Amikor kellett, és 
lehetősége volt rá, megtette, amit megkövetelt tőle a haza.

Schmidt Mária - mandiner.hu
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A nyolcvanas években járta egy vicc Romániában, 
kérdés: mi volt Romániában a petróleumlámpa 
előtt?, válasz: villanyvilágítás. 

Ezt lehet, hogy ma már nem sokan értik, a lényeg, hogy a 
kommunizmus útján nagy kardcsörtetések közepette, tökig 
nemzeti öntudatba vértezve menetelő országban egyre 
sűrűbbek lettek az áramszünetek, aztán a vége felé egyre 
ritkábban szakította meg a delej a kitartó áramszüneteket, és 
hát ugye a kisember mindenhol küzd, ahogyan tud, ott például 
petróleumlámpával mentek a sötétségre, gondolom leginkább 
azért, mert a párt és a kongeniális vezetője a legnagyobb 
igyekezete mellett sem tudott világosságot dumálni a sötétbe. 

Ad analogiam: mi volt Magyarországon a pléhbódé előtt? 
Üzlethelyiség. Persze szavunk nem lehet, hiszen ezek a bódék 
egészen esztétikusak, tehát elmondhatjuk, hogy innen van 
még hová fejlődni. Még egy kevés nemzeti összetartozás, még 
egy kiadósabb hangsúly rápakolása a nemzeti ügyekre és a 
következő fejlesztési etapban már jöhet is az a klasszikus forma, 
a szemet gyönyörködtetően már gyárilag rozsdás hullámlemez, 
hol összedrótozva, hol csak éppen lazán, jelzésértékűen 
egymásnak támasztva, a portéka természetesen igényesen 
szőrös deszkára pakolva, az apróbb malacok bent rajcsúroznak, 
de a kecske csak a bejáratig jöhet, mert azért igényesség is van 

a világon, vagy mi. Nem, kedves érdeklődő, emberhús nem 
kapható. Még. 

Hát, így jár az az ország, amelyiknek önmagába fordul az elitje. 
Lehet ugyan háborodni felfelé azon, hogy mekkora fasz már 
ez a nép, hogy ezekkel bármit meg lehet csinálni, de ez nem 
egy nagy szellemi teljesítmény, mert igen, tudjuk, hogy a 
néppel, azzal speciel bármit meg lehet csinálni, hiszen a nép 
már csak olyan, hogy legfeljebb morgolódni tud az orra alatt, 
jobb esetben káromkodni a kocsmában, de hogy mindezek 
az elégedetlenkedések valahogyan manifesztálódjanak is 
mindenképpen szükség van az elitre, azokra, akik képesek 
koncentráltan is artikulálni a morgásokat és egyúttal képesek 
valamiféle cselekvési stratégiákat is felvázolni, amelyek végén 
a valami, ami ma rossznak tűnik idővel jobbá válik.

Sajnos nekünk ma csak olyan elitünk van, amelyik a 
villanyvilágítás felől a petróleumlámpa irányába, az 
üzlethelyiségtől a pléhbódék felé képes csak elképzelni azt 
a bizonyos fejlődést, és mivel nem nagyon akad olyan, aki 
hitelesen is képviselni tudná, hogy ez miért nem pont annyira 
jó, így mi marad? Rezignáltan vállat vonni és megjegyezni, 
hogy a kecskét, azt azért mégiscsak hiányolnánk a bódé elől.

kakukkfeszek.blog
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2,5 milliárd forintos 
építkezésbe kezd a 

Forest-Papír

Kék hírek

WX-papírokat és kéztörlőket 
lopott két ember egy esztergomi 
gyárból. Január óta figyelték a 
készleteket.
Saját munkáltatóját lopta meg a 39 
éves H. Zoltán és az 57 éves B. Helena. 
Főnökük tett feljelentést ismeretlen 
tettes ellen, aki a gyanú szerint júniusban 
a gyárból több tekercs ipari kéztörlőt 
és toalettpapírt tulajdonított el. Már 
januárban észrevették, hogy kevesebb 
a legyártott termék, mint amennyi 
nyersanyag feldolgozásra kerül. Azóta 
figyelték a készlet mozgását és próbáltak 
rájönni arra, hogyan tűnhetnek el a 
papírtekercsek.

Miután megismerték a trükköt, a 
tolvajok azonosításához már a rendőrség 
segítségét kérték. Az esztergomi 
rendőrök pár óra alatt felgöngyölítették 
az ügyet és a gyanúsítottak elfogásával 
egyidőben megtartott házkutatáskor 
megtalálták az eltulajdonított termékek 
egy részét.

H. Zoltán és B. Helena elismerte a 
bűncselekmény elkövetését, gyanúsítotti 
kihallgatásukon részletesen elmondták 
mit, és hogyan csináltak. A férfi vallomása 
szerint rokonainak és ismerőseinek adta 
a lopott termék egy részét, a nő viszont 
azt állította, kizárólag saját célra lopott. A 
gyanúsítottak ellen üzletszerűen kisebb 
értékre folytatólagosan elkövetett lopás 
bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított eljárást az 
Esztergomi Rendőrkapitányság.

Felgöngyölítették a 
WC-papíros ügyet

A körözési nyilvántartásból 
ismerték az egyenruhások azt a 
két embert, akiket hétfőn fogtak 
el Tatabányán és Esztergomban.
A megyeszékhelyen egy 17 éves 
fiatalembert keresett a Tatabányai 
Törvényszék közlekedés biztonsága elleni 
bűncselekmény és lopás elkövetése 
miatt. A városban járőröző rendőrök 

vették észre őt, felismerték a körözési 
rendszerből, amelyet szolgálatba lépésük 
előtt tekintettek át. Elfogását és őrizetbe 
vételét követően az egyenruhások bíró 
elé vitték a fiatalkorút.

Esztergomban egy 40 éves helybélit 
fogtak el az egyenruhások. Egy helyi 
bevásárlóközpont parkolójában figyeltek 
fel a keresett személyre. Közelebb érve 
hozzá egyértelműen felismerték. Az 
Esztergomi Járásbíróság adott ki ellene 
elfogatóparancsot testi sértés elkövetése 
miatt. A férfit a járőrök előállították az 
Esztergomi Rendőrkapitányságra, majd 
őrizetbe vételét követően a Tatabányai 
Rendőrkapitányság fogdájába vitték.

A nyilvántartás-
ból ismerték fel a 
körözötteket

Vádemelési javaslattal fejezte 
be az ügyészség annak az 
esztergomi nőnek az ügyét, aki 
szabadon engedte a kutyáját, 
amely négy embert támadott 
meg.
Négy személyt, köztük egy 11 éves 
kisgyermeket támadott meg egy 
kutya Esztergom Kertvárosban még 
tavly október 25-én kora este. Az állat 
a főbérlőké volt, egyikük engedte 
szabadon az udvarban.

Az eb elsőként az édesanyjával 
és nagymamájával albérletben lakó 
gyermeket bántotta, akik a kisfiú 
kiabálását hallván megpróbáltak segíteni 
nekik, de ők sem bírtak az állattal, az őket 
is megtámadta és megmarta. A szomszéd 
is megpróbálta megfékezni a kutyát, az 
eb ellene fordult. Hiába mászott fel egy 
kerítésre, a feldühödött állat lerántotta és 
marcangolni kezdte a lábát.

A kutya gazdái ezt követően 
megfogták az állatot, majd további 
vizsgálat céljából átadták a helyszínre 
érkező gyepmesternek. Az ebet 
szabadon engedő 22 éves F. Renáta 
ellen gondatlanságból elkövetett súlyos 
testi sértés megalapozott gyanúja 
miatt folytatott eljárást az Esztergomi 
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya, 
melyet vádemelési javaslattal küldött 
meg az Esztergomi Járási Ügyészségnek.

Négy embert 
támadott meg a 
szabadon hagyott 
eb

Annyira feldühítette egy barátja 
a dorogi fiatalembert, hogy 
az apja által bérelt kocsit 
összetörte.
Dühében őrjöngött és betörte egy 
parkoló gépjármű ablaküvegét egy 
22 éves dorogi fiatalember vasárnap. 
Azt senki sem értette, miért épp az 
édesapja által bérelt személygépkocsit 
rongálta meg a gyanúsított. Erre S. János 
sem tudott érdemleges választ adni, 
miután a rendőrök elfogták a menekülő 
rongálót és előállították a Dorogi 
Rendőrkapitányságra.

Gyanúsítotti kihallgatása során 
elmondta, hogy egy barátja dühítette 
fel annyira, hogy a feszültséget csak ily 
módon tudta levezetni. A bűncselekmény 
elkövetésének több szemtanúja is volt, 
akikben félelmet és megbotránkozást 
keltett a fiatal férfi viselkedése. Ellene 
– szabadlábon hagyása mellett – 
garázdaság vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indított 
eljárást a Dorogi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya.

Barátja feldühítette, 
megrongálta az 
autót

Vádemelést javasol a rendőrség 
egy garázda bántalmazóval 
szemben. A gyanúsított ellen 
még február 14-én indult eljárás.
A 21 éves L. Zsolt először egy kerékpárost 
„támadott” meg Nyergesújfalun. Ordítva 
futott a biciklis felé, majd mellé érve a 
földre rántotta. Az erősen ittas állapotban 
lévő gyanúsított ezt követően is folytatta 
ámokfutását, felborogatta az útjába 
került utcai kukákat.
___Az esztergomi rendőrök a tanúk 
által adott személyleírás alapján 
gyorsan elfogták a garázda személyt. 
Félmeztelenül találtak rá, fején és kezén 
vérző sebbel. Utóbbit akkor szerezte, 
mikor betörte egy ajtó üvegét.

L. Zsolt ellen garázdaság vétség, 
közlekedés biztonsága elleni bűntett és 
segítségnyújtás elmulasztása bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt folytatott eljárást a rendőrség, 
melyben bíróság elé állítást javasolt az 
ügyészségnek.

Tört, zúzott a fiatal 
férfi
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Sokszor sokan mondják, hogy ők félnek a mostani 
rendszertől, a várható retorzióktól, amennyiben 
elmondják őszintén a véleményüket egy-egy 
szakmai kérdés kapcsán, legyen az oktatás, 
rendvédelem, egészségügy és még sorolhatnánk 
napestig.

A félelem valóban kézzel fogható, ezért hibáztatni 
embereket nem lehet. Féltik az egzisztenciájukat, a családjuk 
megélhetését, mert bár ígértek egymillió új munkahelyet, 
egyelőre ez mínusz százezernél tart. Közmunkából meg sok 
mindent lehet, csak megélni nem, arról nem is beszélve, hogy 
ez egyre inkább kegy, mint valós segítség. Erről természetesen 
nem a közmunkások tehetnek.

Nem új dolog, hogy egy rendszer a félelem eszközeivel kívánja 
bebiztosítani hatalmát. Ez inkább azt jelenti, hogy nem 
képesek ezen rendszer üzemeltetői tanulni a történelemből, 
tekintve, hogy az ilyen rezsimek fenntarthatósága ideig-óráig 
roppant hatékonynak és stabilnak tűnhet, de közép távon már 
komoly problémákat okoz. Nemcsak a rendszer alattvalóinak, 
hanem üzemeltetőinek is. 

Elnézve a működtetők mozgását egyes szinteken nem úgy 
tűnik, hogy még mindig olyan magabiztosak lennének a 
dolgokban, mint voltan egy-két évvel ezelőtt. Ők is találkoznak 
emberekkel, bár igyekeznek ezt a minimálisra csökkenteni, de 
ezen kevés találkozókon is le tudják venni, hogy a kormány 
sikerpropagandája és a valóság között nem nagyon van 
átfedés. Vidéken pedig különösen nincs. Semmi sincs. Nincs 
munkahely, a megélhetés már-már túlélő tábor.

Meddig tud fennmaradni egy ilyen rendszer? 
A következő választásokig biztosan. Akkor viszont olyan 
könnyen törhet, mint amilyen könnyen kiépült az elmúlt 
években. Megfélemlítésre, a kisszerűségre, a teljesítmény 
hiányára ma már nem lehet országot építeni. Olyan erős a 
nemzetközi verseny, hogy aki bezárkózik, az lemarad. Aki 
másokat hibáztat azért, ha valamit nem tud megcsinálni, az 
lemarad. Ha az ország lemarad, akkor rezsicsökkentés ide, vagy 
oda sem lesz képes méltó feltételeket, fenntartható módon 
biztosítani az itt élőknek. 

A Narancs 2010 óta mindent bekebelezett. Mindenhol az ő 
emberei ülnek, ők döntenek. Épp ezért eleve disszonáns, ha 
valaki azzal példálózik, hogy miért mindig Őket kritizálják. 
a válasz egyszerű, mert Ők vannak mindenhol döntési 
helyzetben. Ezzel a „mindenhol mi vagyunk” típusú dologgal az 
a legfőbb baj, hogy nincs semmilyen kontrol a rendszerben, 
senki sem tudja, vagy meri azt mondani, hogy álljunk meg egy 
szóra, ez már bődületes hülyeség, gondoljuk meg még egyszer. 
Nem, ilyet nem lehet, ha akkorra lett megbeszélve, akkor ott 
szobor, út, iskola lesz átadva, ha van feje, ha kész van, ha nincs.
Nincs kontrol. Lehet elfogadni valamit, meg másnap annak 
az ellenkezőjét is. Közben meg mutogatni mindenkire, hogy 
ő miatta nem sikerült előszörre. Talán még át kellett volna 
gondolni még egyszer, nem? Az ötvenes években is így volt, 
hogy ha született két malac, és tíz volt a terv, akkor igazából 
tizenkettő született, mire legfelülre ért. Úgy tűnt, hogy minden 

rendben, miközben mindenki tudta, hogy sehogy sincs semmi 
rendben. Csak közben eltelt hatvan év, és még mindig itt 
tartunk. Ilyen a narancs, vagy csak a félelem igazgat? Sajnos 
mindkettő.

Ha egy rendszer arra épül, sőt ha már egy párt arra épül, hogy 
nincs ellentmondás, mert mindig igazam van, a jóságos vezető 
mindent lát és mindent kezelni tud az árvíztől a hó helyzetig 
(jó ezt nem), az oktatáson át az egészségügyig, és még el is hiszi 
magáról, hogy mindenhez ért, akkor ott komoly probléma 
van vele is, és a környezetével is. A történelmi nagyság, az 
államférfiúság nem ott kezdődik, hogy mindenhez értek. Ez a 
mek mesterség. Mint tudjuk ő is csak egy dologhoz értett, a 
fodrászathoz. Csak neki sem mondta meg senki.

A félelem légköre egy kis ideig még meglesz, aztán bukik 
a rendszer. Már most nevetséges. Annyi viccet, mémet, 
szórakoztató összeállítást régen készítettek kormányról, mint 
az elmúlt években. És a rendszer ettől fél a leginkább, ha 
nevetségessé válik, ahogy egyre inkább már csak erőlködésnek 
tűnik az a heroikus küzdelem, amit végez. 
Polgártársak, ne féljetek! Közel a hajnal.

gt

Félelem és rettegés a Narancsban
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Lindával beszélgetek, aki a Vöröskereszt 
önkéntese Esztergomban. Árvíz után kerestem 
meg.
Mi ez az önkéntesség? Mióta csinálod, hogy 
kezdődött? Miért csinálod, mi motivál? Mit ad 
Neked? Hol segítesz? Jöttek a kérdések egymás 
után.

Számomra ez az önkéntesség természetes módon jött. Olyan 
családban nőttem fel, ahol mindenki valamilyen módon 
részese volt a társadalmi szerepvállalásnak, és ez ösztönzőleg 
hatott. Másrészt pedig a baráti társaságomban mindenki tagja 
volt valamilyen egyesületnek vagy alapítványnak, ami szintén 
arra ösztönzött, hogy tenni kell a közjóért. 

Később, amikor arra került a sor, olyan hivatást szerettem 
volna választani, ami segítő szakma, tehát ez egyfajta terep is 
volt arra, hogy kipróbáljam magam. A féléves gyakorlatomat 
is önkéntesként végeztem Vilniusban egy ifjúsági házban, 
ami után itt Magyarországon egy hétoldali ifjúsági cserét 
szerveztünk, melynek egyébként egyik helyszíne Esztergom is 
volt.

Még középiskolában kezdtem, akkor volt egy kisebb Ifjúsági 
Vöröskeresztes csoportom, amit vittem egészen 2006-ig. 
Akkor kerültem ki Németországba, és nem volt aki átvegye. 
Kortársképzéseket tartottunk a tizenéves korosztálynak, 
részt vettünk a helyi Vöröskeresztes rendezvényeken és 
segítettünk ahol lehetett. Adományokat gyűjtöttünk, véradós 
rendezvényeken is segédkeztünk.

Mi a motivációm? Minden rendezvény, esemény teljesen mást 
ad, mindenhol más a korosztály, mások az elvárások, más az 
a tudás, tapasztalat, a képesség amit ott, adott pillanatban 
hasznosítani kell. Legutóbb az árvíznél például az volt a 
motiváció, hogy tenni szeretnék én is a közösségért valamit. 
Bár ha jól meggondolom, ez például minden alkalommal ott 
van.  Ha csak egy szendviccsel tudok hozzájárulni (mint ahogy 
azt sokan mások is tették), akkor készítek egyet, ha lapátolással, 
akkor azt teszem, de számtalan példát felsorolhatnék. Szerintem 
ez a lényege az egésznek.

Mit adott és miért szeretem? Nehéz megfogalmazni...  Egyrészt 
van egy nagy közösségteremtő ereje. Bárhol jársz a világban,  
azt látod, hogy az önkéntesek összetartanak és egymás 
mellett állnak, kiállnak egymásért. Másrészt pedig az, amit 
ebből visszakapsz. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Az 
emberek megjegyzik a nevedet vagy az arcodat, megköszönik 
személyesen vagy írásban, mosolyognak vagy tesznek egy 
szép gesztust feléd, esetleg segítenek ők is, mikor Neked van 
rá szükséged. Megint az árvízzel tudok példálozni. Mi vittük 
az élelmet a gáton lévőknek, ők pedig megköszönték bárhol 
jártunk, és megvédték az emberek otthonát, a várost. Valahogy, 
valamilyen módon tehát mindig visszakapod azt, amit adtál. 

Az önkéntesek környezetvédelmi programban vettek részt, 
virágokat és fákat ültettek, területet rendeztek, és egymás között 
kicserélték a tapasztalatot arról, hogyan lehet hatékonyabban 
szervezni a civil életet.

Azt gondolom, hogy érdemes a fiataloknak körülnézni, nyelvet 
tanulni és magukat képezni, mert vannak olyan élethelyzetek, 

mikor erre a sokrétű tudásra és tapasztalatra szükségük lesz. 
Rengeteg önkéntes fogadó és küldő szervezet van Európában 
és a világon, akik szívesen fektetnek be pénzt abba, hogy 
helyben legyen egy emberük, aki amellett, hogy beszéli az 
adott nyelvet, egy másik kultúrát, színezetet visz a civil életbe. 

Visszatérve ezek a fiatalok magukkal hozzák azt a lendületet, 
tudást és értékeket, melyeket ott elsajátítottak, és akár a segítő 
szakmában helyezkednek el akár nem, mindenképp fel tudják 
használni az ott tanultakat hazánkban.

hp

Önkéntes beszélgetés
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Továbbra is várjuk olvasóink 
leveleit az info@civilhetes.hu 
emailcímre!

Tábor helyett tankönyv

Kilencedik osztályos gyermekem az 
idén augusztusban edzőtáborba megy, 
erre júniusban és júliusban teszünk 
félre összesen harmincezer forintot. Az 
augusztusi pénzünkből, mint az előző nyolc 
évben, idén is megvesszük az iskolában a 
könyveket. Hála az égnek, az idősebb fiunk 
után megmaradt könyvekből majdnem 
mindet fel tudja használni Tomi is, csak a 
munkafüzeteket kell újra megvenni. Ez pár 
ezer forint.
A hét elején találtam a postaládában egy 
levelet, amit a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
küldött a fiam nevére. Az első gondolatom 
az volt, hogy ez a kölyök nem vitt vissza 
egy könyvet a könyvtárba. Az volt a furcsa, 
hogy Tomi nem is szeret olvasni, de az ő 
levele az ő levele. Majd kibontja.
Hazajött a haverjától, feltépte a levelet, 
aztán egyszerűen odadobta az asztalra. 
Megnézem, hát látom, hogy ez a 
tankönyvek ára.
Olvasom a levélben, hogy a jövő hónap 
végéig kell kifizetnem tizenkétezer forintot, 
különben Tominak nem lesznek könyvei. 
A levél hátoldalán fel vannak sorolva a 
könyvek, persze teljesen mások, mint a 
bátyjáéi voltak. De, ha még ugyanazok 
is volnának, akkor sem tudnánk vele 
mit kezdeni, mert ez egy kész tankönyv 
csomag. Nem tudnánk azt mondani, hogy 
“Hé! Ez megvan!”. Na, de mindegy. Ha meg 
kell vennünk, akkor meg kell vennünk. De 
nem ám augusztus végén. Most, azonnal.
Lehet, hogy a gyerekem idén mégsem megy 

táborba, mert július végéig nem tudom 
előteremteni a két gyerek könyveinek az 
árát. Főleg így, hogy az összes könyvet meg 
kell vennünk,

Repül a labda

A Schweidel lakótelepen van egy 
aszfaltozott futballpálya. Az aszfaltozása 
pocsék, erről nem is emelnék szót, de 
kerítése sincs. Pár hónapja láttuk, amint 
emberek levágták a drótkerítést, ami nem 
is baj, mert az nagyon baleset veszélyes 
volt. Így sokkal biztonságosabb, viszont 
a labda továbbra is, mint a régi, szakadt, 
veszélyes kerítésen keresztül éveken át 
tette, rendszeresen elhagyja a pályát. 
Szeretnénk kérdezni, hogy ez mikor lesz 
rendbe rakva? A veszélyes drótkerítés már 
nincs ott, de gyermekeinket még mindig 
eltalálhatja egy labda.
Úgy tudjuk, hogy az ott élő közösség 
gyűjtést rendez a hiányzó hálók 
pótlására. Az ezzel kapcsolatos 
tájékoztató plakátokat a jövő héten 
ragasztják ki a környező lépcsőházak 
ajtajaira.

Nyugodt szívvel keresztül a 
kátyúkon
Esztergomban kocsikázva nehezen lehet 
nem észrevenni, hogy úton útfélen, de 
leginkább az út helyén mindenfelé kátyuk, 
kis gödrök vannak. Nagyratörésünket 
kiválóan mutatja, hogy ma már a 2-3 
méter széles, esetenként ugyanilyen gödröt 
is kicsinek nézzük. Bár senki nem mondta 
rájuk, hogy kicsi, de erre bárki rájöhet, 
mivel még ahhoz sem elég nagyok, hogy 
valaki befoltozza őket.
Tudjuk, hogy sokkal olcsóbb kitenni egy 
pár táblát, mint kijavítani a hibát és átadni 
az útszakaszt a forgalomnak.
Amikor olyan kátyut látok, ami nincs 
kitáblázva, abba én nyugodt szívvel mindig 
belehajtok, nem féltem az autómat.
Hogy miért? Leírom:
Ha az út hibájából megy tönkre az autójuk, 
azt kifizeti a biztosító. 
Tehát kedves esztergomi barátaim! Ha 

véletlenül belehajtanak egy kisseb, vagy 
nagyobb gödörbe, ami nincs kitáblázva, 
Akkor kapják elő a mobiljukat, hívják a 
rendőrséget, hogy legyen róla hivatalos 
papírjuk, ami igazolja, a baleset annál 
a gödörnél történt! Amíg kiér a rendőr 
ne legyenek szégyenlősek, fényképezzék 
serényen a saját autójukat, lehetőleg úgy, 
hogy a gödör és a rendszám egy fényképen 
legyen látható.
A rendőrségi jegyzőkönyv, a javításról 
szóló számla  és a fényképek birtokában 
látogassák meg saját biztosítójukat, aztán 
várják az átutalást!
Ehhez nem kell casco.
Üdvözlettel: egy ember, aki minden nap 
nyugodtan hajt át a kátyukon

Akkor most ingyenes, vagy sem?
A Polgármester Asszony az árvíz 
kezdetekor elrendelte, hogy az áradásra 
való tekintettel Esztergom egész területén 
ingyenes a parkolás.
A rendelet megszületését követően 
kikerült a parkoló automatákra egy cetli, 
miszerint ingyenes a parkolás. Voltak 
olyan autósok, akik nem mertek hinni 
a kis papírdarabkáknak, ezért vettek 
parkolójegyet a hivatalos áron. Akadtak 
bátrabbak, akik ugyan nem vettek jegyet, 
de a biztonság kedvéért lefotózták a 
nevezett gépeket.
Levonult az árvíz, lekerültek a táblák, bár 
a polgármester még nem határozott arról, 
hogy most már fizetni kellene.
18-án az árvízvédelmi tájékoztatóban 
Tétényi Éva bejelentette, az ingyenes 
parkolás 2013. július 19-ig tart.
Az emberek továbbra is veszik a jegyet, 
mert (ugyan hallották, hogy nem kell 
fizetni,) félnek a büntetéstől.
Ha 2013. június 20-tól július 19-ig a 
h t t p : / / w w w . e s z t e r g o m . h u / w p s /
p o r t a l / / ko z e r d e k u ? m e n u i d = AA M N -
7JZHZ3&docid=AAMN-7K9HSM
oldalon feltüntetett 60 utca mindegyikében 
az egész nap folyamán óránként csupán 
öt autós dönt úgy, hogy fél a (jogtalan) 
büntetéstől, akkor a következő eredményt 
kapjuk:
I. zóna: 41 utca×5 autó×214 óra×210 Ft = 
9.212.700 Ft
II. zóna: 19 utca×5 autó×214 óra×160 Ft = 
3,252,800 Ft
Összesen: 12.465.500 Forint. Ekkor 
óránként minden utcában csak öt autós félt 
attól, hogy az ingyenes parkolás ellenére is 
kap büntetést.
Ezeket a számokat látva talán jogos a 
kérdés: MOST AKKOR KELL ÉRTE FIZETNI, 
VAGY NEM?

Olvasói levél
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Nagy melegben nem vágyunk nehéz ételekre és 
nincs kedvünk sokat pepecselni a konyhában sem. 
Olyan ételeket és italokat válogattunk össze, amit 
könnyű elkészíteni és emellett üdítően hatnak a 
szervezetünkre.

Meggyleves
Örök klasszikus, a gyümölcsleves-
ek alfája és omegája. Aki egyszer 
ráérez az elkészítésére, az előtt 
az összes gyümölcslevest rejtő 
szezám feltárul.

•	  ½ kg meggy
•	  2 dl 30%-os tejszín
•	  1 bő ek. finomliszt
•	  só
•	  cukor
•	  10 szegfűszeg
•	  2 darabka fahéj
•	  1 citrom
A meggyet megmosom, lábosba teszem, és annyi vizet engedek 
rá, hogy bőven ellepje. A vízbe melléteszem a szegfűszeget, a 
fahéjat és a citrom héját. Picit sózom, ízlés szerint cukrozom. 
Amikor a meggyek már szemmel láthatóan megfőttek (töb-
beknek megrepedt a héjuk), akkor hozzáadom a liszttel csomó-
mentesen kikevert tejszínt. Ha szép, homogén levest szeret-
nénk kapni, akkor a habaráshoz először néhány merőkanálnyi 
levest szedjünk, ezt kavarjuk ki alaposan, majd ezzel öntsük 
fel a levest. A behabart levesen még egyet rottyantok, majd 
hideg helyre teszem, s miután kihűlt, néhány órára a hűtőbe 
száműzöm. Jó hidegen az igazi.

Könnyű leves, főzés nélkül
Az uborkáról már régen nem 
pusztán a hagyományos saláta 
jut eszünkbe. A görög eredetű 
tzatzikit sokan megkedvelt 
ék idehaza is, már-már elma-
radhatatlan kelléke egy-egy 
nyári grillezős vacsorának. A 
most bemutatott leves nagyon 
közeli rokona, és amellett, hogy 
rövid idő alatt elkészíthető, 

a másik nagy előnye, hogy előre megcsinálhatjuk, így akár 
vendégváróként is bevethetjük.

Hideg uborkaleves
Hozzávalók 4 személyre:
•	  10 dl joghurt
•	  1 dl tejföl
•	  1 db kígyóuborka
•	  1 csokor petrezselyemzöld
•	  Só, fehérbors
•	  1 dl száraz fehérbor
•	  2 gerezd fokhagyma
Az uborkát lereszeljük, a fokhagymát fokhagymaprésen átnyo-
mjuk, a petrezselyemzöldet apróra vágjuk. Mindezeket egy 
magasabb edénybe tesszük, hozzáadjuk a tejtermékeket és 
a fehérbort, majd kézi turmixgéppel egyneműsítjük. Sóval és 

borssal ízesítjük, és legalább egy órára hűtőbe tesszük. Tálalás 
előtt kevés natúr felvert tejszínhabbal dúsíthatjuk.

Ratatouille
A lecsó mellett lassan a francia 
testvér is létjogosultságot nyer a 
magyar konyhákban. Ez igazán 
örömteli dolog, hisz a francia lec-
só igen finom.

•	 5	közepes	cukkini
•	 2	nagy	fej	lila	hagyma
•	 2	nagyobb	padlizsán
•	 5	gerezd	fokhagyma
•	 3-4	színesbe	hajló	t.	v.	paprika
•	 olívaolaj
•	 majoránna
•	 petrezselyem
•	 só
•	 frissen	őrölt	bors
•	 40	dkg	paradicsomsűrítmény
•	 2	darabka	fahéj
A hagymákat nagyon vékony karikákra szelem, majd egy mély 
serpenyőbe dobom, egy kevés olívaolajra, utánaeresztem a sz-
intén vékonyra vágott fokhagymagerezdeket. Kicsit összepáro-
lom, majd a serpenyőbe teszem a kockákra vágott padlizsánt, 
a karikára szelt cukkinit és a paprikát. Nyakon öntöm a paradic-
somszósszal, beleteszem a fahéjdarabokat, sózom, fűszerezem. 
Takarékon, fedő alatt párolom egy bő órát.
Friss kenyérrel és valami jóféle feltéttel tálalom.

Limonádé variációk
Kettő gyümölcsös ital receptjét 
osztjuk meg önökkel, melyeket 
fogyaszthatunk akár étkezés 
előtt, akár azt követően. A re-
ceptben szereplő long drink-
es poharat bármilyen 4-5 dl-es 
pohárral helyettesíthetjük, bár 
akkor nem lesz ennyire szép az 
elkészített ital látványa. Nehogy 
elrettentsen minket a tömőfa 
hiánya, helyette a fakanál nyele is 
megteszi.

Hűvös mentás limonádé
Egy long drink-es pohárba öntsünk 3 cl cukorszirupot, erre fac-
sarjuk rá 1 lime levét. Egy másik lime-ot gerezdekre vágunk, 
a pohárba halmozzuk, tömőfával összetörjük. Ráhelyezzük a 
mentaleveleket (kb. 10 db-ot), tört jeget adunk hozzá, koktél-
kanállal felkeverjük, 3 dl szódavízzel felengedjük.
Lime karikákkal, mentaággal, szívószállal díszítve kínáljuk.

Narancsos nyári frissítő
Egy long drink-es pohárba öntsünk 3 cl cukorszirupot, erre fac-
sarjuk rá 1 lime levét. Cikkekre vágunk fél-fél narancsot és lime-
ot, beletesszük a pohárba, de nem törjük össze. Tört jéggel 
összekeverjük, 3 dl szódával felengedjük.
Narancskarikákkal, lime karikákkal, szívószállal díszítve kínáljuk.

sge

Könnyű nyári



Nemrég végignéztem éjszakákon át a Falling 
Skies című sorozat eddigi részeit. Spojlerezni 
nem fogok, felkeltette az érdeklődésem, mert 
Spielberg producerkedik, amúgy pedig Robert 
Rodat. Elkapott a földöntúli hangulat, ezért 
úgy gondoltam, ha már témánál vagyunk, 
összeszedem az öt, szerintem legjobb inváziós 
filmet, amelyekben gonosz lények igyekeznek 
csúnyán leigázni minket.  

5.
Elpusztíthatatlanok (They Live) 1988
Rendezte: John Carpenter

A legendás horror guru, John 
Carpenter 1988-as filmje, 
egyfajta fekete komédiába oltott 
társadalomkritika. Hőse, az ex-
pankrátor, Roddy Piper által alakított 
építőipari munkás többnyire az 
utcán tengődik, ott tölti az éjszakát, 
ahol tudja. Látja, hogy a világ 
valahogy nem a „normális” körülötte 
és minden csak egyre furcsább 
lesz, mikor egy nap talál egy 
napszemüveget… Carpenter filmje 
a tőle megszokott lassú mederben, 
sajátos hangulatban csordogál, 
majd groteszk humorral mutatja be, 
hogy a földönkívüliek emberi álarc 
mögé bújva, hogyan kondicionálnak 
minket arra, hogy tökéletes zombijai 

legyünk a fogyasztói társadalomnak. 
 

4.
Csata: Los Angeles (Battle: Los Angeles) 2011
Rendezte: Jonathan Liebesman

Annak idején Steven Spielberg, Ryan 
Közlegény Megmentése című II. 
világháborús filmje forradalmasította 
a háborús mozik képi világát, 
kézikamerás fényképezése egy 
életre stílust teremtett, képes volt a 
háború borzalmát közelebb hozni 
a nézőkhöz. Csak idő kérdése volt, 
hogy ezt a technikai megközelítést 
mikor fogják egy földönkívüli inváziós 
filmben is bedobni a „realisztikus 
hatás” kedvéért. Liebesman filmje 
egyébiránt egyszerű, mint a százas 
szög: jönnek az idegenek, akiknek 
kell a bolygó nagy vízkészlete, 
rommá lőnek minket, de az amerikai 
tengerészgyalogosok megmutatják 
kik az igazi legények a gáton. 

3.
Csatahajó (Battleship) 2012
Rendezte: Peter Berg

Inváziós, amely majdnem annyira bejön, mint a Függetlenség napja. 
Peter Berg filmje olyan filmeket egyesített vizuálisan, mint az ID4, a 
TransFormers és a Csata: Los Angeles, mindezt a napfényes Hawaii-

ra és a pompázatos Csendes-
óceánra helyezte, megspékelte baró 
csatahajókkal, jópofa és szerethető 
karakterekkel, lehengerlő vizuális 
effektusokkal, sodró lendülettel, 
kellő mennyiségű humorral. 

2.
A Dolog (The Thing) 1982
Rendezte: John Carpenter

A mester alighanem élete főművét 
alkotta meg ezzel a mozival.  A 
John W. Campbell Jr. 1938-as 
novelláján alapuló történetben 
a fagyos Antarktiszon egy csapat 
kutató befogad egy szomszédos 
bázisról szökött Huskey-t, ezzel 
pedig olyan terror veszi kezdetét, 
melyet még a rémálmaikban 
sem tudtak volna elképzelni. 
Carpenter a tőle megszokott lassú 
cselekményvezetése ezúttal komor 
és irgalmat nem ismerő hangulattal 
párosul. Itt nincs hová menekülni, 
nincs hová elbújni. Itt az ellenség 
láthatatlan, bennünk él és köztünk 
jár. Egy olyan organizmus, ami bármit 
leutánoz, ami bármivé át tud alakulni. 

 

1.
A Függetlenség Napja (Independence Day) 1996
Rendezte: Roland Emmerich

A listán eddig több különféle típusú 
inváziós filmből szemezgettünk. 
Volt itt totális háború, volt fű alatti 
beosonás és hosszú évtizedek alatt 
felépített összeesküvés is. A lista élén 
viszont nem állhat más, mint minden 
inváziós filmek legnagyobbika, 
A Függetlenség Napja! Roland 
Emmerich 1996-os filmje totális 
háborúba sodor minket, de olyan 
elsöprő lendülettel, amit sem előtte, 
sem azóta nem tapasztalhattunk. 
Hatalmas méretű űrhajók jelennek 
meg minden város felett, majd 
megindul a világpusztító támadás 
melynek útjába csak a fehér, 
keresztény amerikai elnök, egy zsidó 
számítógépes szakember és egy 

afroamerikai vadászpilóta áll, no meg természetesen az 51-es Körzet 
és az ott őrzött roswelli ufó. Epikus csaták, hősiesség, eltemetett 
kormánytitkok, fenyegető idegenek, nem kevés amerikai patriotizmus, 
és még ha naiv módon, de üzenetet is hordoz magában. Az ID4 a 
tökéletes idegen inváziós film!

Limonádé
Inváziós filmek
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POLISZTIROL FEHÉR TáBLáK!
Műszaki bizományi adás vétel felirattal,táblák méretei 5 
mm vastag:1 m x 210 cm/1 db, 90 cm x 180 cm /1 db, 90 
cm x 220 cm 2 db!
Telefon: 0670/250-2033, 
0633/402-770

Márkás 2db,egy férfi,és egy hölgy sítalp megegyezhető 
áron eladó!
Márkás ROSSIGNOL CUT 10.4 L 
férfi sítalp jó állapotban TWINGAM M 41 állítható bakancs 
felfogatóval!!DINISTAR T.150 4X4 TEAM női sítalp állítható 
M3.1 bakancs felfogóval megegyezhető áron eladó!!
Telefon: 0670/250-2033,
0633/402-770

áRON ALUL Dunakanyarra néző gyümlcsöskert
ALKU KÉPES TELEK ESZTERGOMBAN,A DUNAKAN-
YARRA GYÖNYÖRŰ PANORáMáS SOK GYÜMÖLCSFáVAL 
GYÜMÖLCSÖSKERT 1621nm,PICI BETONTÉGLáBÓL ÉPŰLT 
HáZIKÓ 9nm+9nm TERASZOS HáZIKÓ,GYŰRŰS KÚTTAL 
TELEKHATáRáN VILLANNYAL, TESCO-HOZ KÖZEL A VASÚT 
áLLOMáS ÉS A VáROSHOZ IS!!MÉLYEN AZ ÉRTÉK ALATT 
ELADÓ!!! 
Telefon: 0670/250-2033,
0633/402-770

HORGáSZOK! Pót dobjaim olcsón megegyezhető áron 
eladóak!
Pót dobok fém Quick SPACE 920 első fékes orsóhoz,1db, 
SILSTAR EDGE fém 90-s első fékes harcsázó orsóhoz 1db, 
Quick VSi 620 FD fém első fékes pót dob 1db, EUROSTAR 
APEX 370 carbon,hátsó fékes 1db, OKUMA SIZE 30 hátsó 
fékes carbon,1db, EUROSTAR LRX 740 carbon hátsó fékes 
orsóhoz 1db!Félkemény Balsa fa tömb úszók készítéséhez 
kiváló megmunkálni mérete:8,5 cm vastag,13,5 széles,39 
cm hosszú!!
Telefon: 0670/250-2033,
0633/402-770

Eladó Esztergomban, csendes környéken, a Juliánus 
utcában 2 szintes, 4 szobás 90m2 (180m2 össz.) alapterületű 
sorházi kertes ház. A ház felújítás alatt áll. I.ár: 12,9M Ft
Tel: +3620/3136695

grafika print dekor
06 20 9387 659
studtzaszlo@gmail.com

Hirdessen a CIVILHETES -ben!
info@civilhetes.hu



17. oldal

A kadet kötöttfogású birkózó válogatott három 
hét edzőtáborozás után utazott Montenegróba 
az Európa-bajnokságra. A dorogiak közül három 
versenyző képviselte Magyarországot: Torba Erik 
(58kg), Lévai Zoltán (63kg) és Papp Bertalan (76kg). 
A három dorogi birkózó kitett magáért, és kiváló 
eredményekkel tértek haza.
 

Lévai Zoltán tanítványai lelkesen és magabiztosan indultak 
neki a világversenynek, és egyben az ismeretlennek, mivel az 
első olyan megmérettetésük volt, ahol már az új szabályok 
szerint kellett birkózniuk.

Az első napon Torba Erik az 58kg-os súlycsoportban, ahol 
24 versenyző mérlegelt remek birkózással szerb ellenfelét 
győzte le 7:0-ás arányban.

A négy közé jutásért egy masszív, erős finn birkózó volt az 
ellenfél, akit 3:1 arányban múlt felül Erik.

A döntőbe jutásért a dorogiak 58kg-os birkózója egy grúz 
versenyzővel nézett szembe, de sajnos egy akciót rosszul 
kivitelezett, amit a grúz könyörtelenül kihasznált és tussal, azaz 
két vállas győzelemmel nyert az ellenfél.

Következett a bronz mérkőzés, ahol észt versenyző volt 

az ellenfél. Ezen a meccsen Torba Erik nagyon koncentráltan, 
minden hibát kizárva 6:1-es pontozással győzött és Európa-
bajnoki bronzérmet nyert.

A második napon Lévai Zoltán 63kg-os súlycsoportjában 
23 fő mérlegelt.

Zoli az első mérkőzésén norvég versenyzővel nézett szembe, 
ahol magabiztosan 8:0-s győzelmet aratott.

A négy közé kerülésért a későbbi győztes azerbajdzsáni 
győztestől Zoli kikapott, de lehetősége volt még a vigaszágon 
tovább menetelni, hogy a bronzéremért birkózhasson.

A vigaszági mérkőzésén egy izraeli orosz versenyző jutott, 
ami nem könnyű falat volt, de fegyelmezett birkózással 3:0-ra 
hozta a mérkőzést a magyar fiú.

A harmadik helyért szerb versenyzővel lépett szőnyegre. A 
mérkőzésen Zoli hatalmas iramot diktált és ennek meg is lett 
az eredménye. Már az első két percben menekülésért meg is 
intették az ellenfelet. Még a két perc letelte előtt begyűjtötte 
a szerb a harmadik intést is, majd a félperces szünet után egy 
fokozattal még magasabbra kapcsolt a dorogi legény és ezzel 
a negyedik intésével leléptették a szerbet. Így megszületett az 
újabb magyar - egyben Európa-bajnoki bronzérem.

Szintén a második napon birkózott a Dorogi Nehézatlétikai 
Club harmadik válogatott birkózója. Papp Bertalan a 76kg-
os súlycsoportjában 21-en mértek a versenyre. Berci első 
mérkőzésén olasz birkózót kapott ellenfeléül, akit elsöprő 
elánnal múlt felül, és két vállra fektetve, tussal győzött le.

A második mérkőzésén súlycsoportja egyik legjobbjával, 
orosz ellenfelével került szembe, aki sajnos jobbnak bizonyult 
Papp Bertalannál. 

Sajnos az orosz versenyző vereséget szenvedett az 
azerbajdzsáni birkózótól a döntőbe jutásért, így Bertalan nem 
folytathatta a küzdelmet, de pontszerző 10. helyen zárta az 
Európa-bajnokságot.

A dorogi kisváros birkózósportja hihetetlen és irigylésre 
méltó, mivel a két bronzérem és a 10. hely megszerzését az 
európai országok 80 %-a nem tudja elérni, vagy túlszárnyalni. 
Ennél jobb eredményt csak 5 volt Szovjetunió utódállama (UKR, 
GEO, RUS, AZE, ARM) és Törökország tudta produkálni.

A sikeres szereplés után egy rövid pihenőt követően 
július 15-től újra megkezdődik a felkészülés, mert augusztus 
végén megint bizonyíthatják rátermettségüket a Szerbiában 
megrendezésre kerülő Világbajnokságon.

Dorogiak sikeres szereplése a birkózó 
Európa-bajnokságon




