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Új kifejezéssel bővült sokunk szókincse a múlt héten, hiszen 
megismerkedhettünk a fényszolgáltatás fogalmával. Eszerint egy 
cég nem közvilágítást, hanem fényt szolgáltat. Valószínűleg ezért 
olyan drága az adófizetőknek. Ettől még jó pár esetben előfordul, 
hogy egyes városrészekben nem üzemel a fényszolgáltatás 
Nem, nem csak most, hogy kitekergették az izzókat, hanem úgy 
egyébként.

Itt is, mint oly sok esetben az elmúlt sok év felelőtlen, pazarló és 
szakmaiatlan városvezetésével állunk szemben. Jelen örökség 
2005-ben keletkezett, amikor elhatározta az önkormányzat, 
hogy spórol a közvilágításon, korszerűsít, hogy az évek során 
csökkenjen az erre a szolgáltatásra fordítandó összeg. A célkitűzés 
és az érvelés teljesen helye. 

Mint mindig most is a kivitelezésbe csúszott hiba és most ott 
tartunk, hogy évente a többszörösét költjük fényszolgáltatásra, 
mint egy hasonló nagyságú város. Felelős természetesen nincs. 
Testületi döntés. De valakinek azért csak megfogant, hogy miért 
pont így, miért pont velük kössön a város szerződést? Az pedig 
végképp érthetetlen, hogy egy közbeszerzésen, közszolgáltatásra 
elnyert miért titkos? Hiszen jelen esetben nemzetbiztonsági és 
egyéb kockázatokról beszélni teljesen felesleges.

A hét végén harsantak a fanfárok, gyúltak az örömtüzek, hogy 
sikerült megegyezni. Ami egyfelől jó, mert tényleg nem a legjobb 
a sötétben botorkálni a buckás járdákon, vagy vezetni a kátyús 
utakon, még akkor is, ha sokunk már fejből ismeri az összes 
gödröt. Egy memóriaversenyen igen szép helyezést tudna elérni 
egy esztergomi csapat, mert ennyi kátyút megjegyezni nem kis 
feladat.

Egyszóval továbbra is van fény az éjszakában, drágán. De legalább 
a miénk?

GT

Fényszolgáltatás
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Esztergom Város polgármesteri 
Hivatala arról tájékoztatja az 
Ügyfeleit, hogy 2013. július 
15-e és július 26-a közötti 
munkanapokon, a nyári 
leállás ideje alatt csak az 
anyakönyvvezető tart ügyeletet, 
hétfőn és szerdán 7:30-15:30 óra 
között.

Az alábbi telefonszámot kizárólag 
halálozással és születéssel kapcsolatos 
iratok kezelésével kapcsolatosan lehet 
hívni.  06 33/ 542-083 
Egyéb halaszthatatlan ügyben – a rendes 
ügyfélfogadási időben – a Városháza 
portásához fordulhatnak, aki felveszi a 
kapcsolatot a telefonos ügyeletet tartó 
munkatársakkal. 

Nyári pauza

Esztergom Város 
Önkormányzata Képviselő-
testületének Pénzügyi Ellenőrző 
és Tulajdonosi Bizottsága, 
(Zoltai Dániel, Nagy János 
és Steindl Balázs) a mai 11 
órakor megtartott ülésén 
egyeztetést folytatottSchuszter 
Zsófia felszámoló biztossal, 
Drága Bálinttal a TIVI Kft 
ügyvezetőjével, valamint 
Schuszter Jánossal a felszámoló 
cég vezetőjével.

A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi 
Bizottság 3 igen szavazat mellett az 
alábbi határozatot hozta:

Esztergom Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
és Tulajdonosi Bizottsága javasolja, hogy 
az eljárás végeztéig csak a szolgáltatás 
szűkített önköltségét fizeti ki. Ezen 
végrehajtáshoz szüksége van a felszámoló 
együttműködésére.

A fenti javaslat vonatkozzon a TIVI Kft. 
eddig fennálló 2013. I.-V. havi számláira, 
valamint Esztergom Város Önkormányzata 
(miután a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi 
Bizottság mai ülésén olyan információ 
birtokába jutott, mely szerint a Defactoring 
jogos követelésének mértéke nem a 
teljes szolgáltatás összegére vonatkozik) 
kezdeményezzen a Defactoring által 
benyújtott követelés ellen törvényességi 
eljárást.

A bizottság fenti döntéseit a felszámoló 

is támogatta, és ígéretet tett arra, hogy 
ha a fenti határozatokban foglaltak 
végrehajtásra kerülnek, úgy azonnal újra 
indítják Esztergomban a közvilágítás 
szolgáltatását. Reméljük, hogy nem lesz 
akadálya annak, hogy a fenti határozatok 
végrehajtásra kerüljenek.

Reméljük minél hamarabb visszaállításra 
kerül így a közvilágítás Esztergomban és 
ezzel megszűnik a balesetveszélyes állapot.

A polgármester egyeztetést tartott 
Esztergom város közvilágítási szolgál-
tatásának helyreállítása érdekében a Tivi 
Kft. f.a. felszámolójával, a rendőrséggel, 
a polgárőrséggel, valamint a hivatal 
szakembereivel. 

A megbeszélések végén megállapodtak, 
hogy a felszámoló azonnal elkezdi a 
közvilágítás helyreállítását, a tényleges 
áramfogyasztás és karbantartás költ-
ségeiről kimutatást küld, amit az 
önkormányzat ellenőrzés után olyan 
számlaszámra fizet, amely garantálja, 
hogy a városnak nem kell újból ezt az 
összeget kifizetnie. 

A közbiztonság érdekében mindaddig 
fokozott rendőri és polgárőri szolgálatot 
tartottak az éjszaka, amíg a közvilágítás 
teljes mértékű visszaállítása meg nem 
történt. Természetesen a fennálló 
elszámolási és szerződéses kérdésekben 
további egyeztetések szükségesek.

MTI

(Köz)világítunk

Július 15-én nyílt levelet 
fogalmazott meg Steindl 
Balázs, az esztergomi Fidesz-
KDNP frakcióvezetője a 
polgármesternek. A levélben 
kérik a városvezetőt, hogy 
haladéktalanul hívja össze 
a képviselőtestületi ülést. 
Olvasható az rtve.hu-n.

Négy napirendi pontot készítettek elő, az 
első a Vis Maior támogatás igénylésével 
kapcsolatos döntés. 
A második napirend a parkolási díjakról 
szól. Fideszes képviselőink az államtitkári 
döntésre hivatkozva kérik ezen napirend 
tárgyalását. Az eltérő jogértelmezés 
okán, Völner Pál ígéretével szemben 
nem fizetik vissza a „téves tájékoztatás” 
okán kiszabott parkolási büntetéseket 
automatikusan. Erről a döntésről előbb 
szavazni szeretnének. (A parkolásról itt 
olvashat: http://civilhetes.hu/parkolas-
esztergomban)
Harmadik pont a 2013. évi költség-
vetéséről és a költségvetés végre- 
hajtásának szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelettel kapcsolatos 
döntés. 
Utolsó, negyedik napirendi pontban a 
Magvető szoborral kapcsolatban dön-
tenének. Kérik ennek újratárgyalását, 
mert a múltkor ezt a napirendi pontot 
véletlenül benézték a fideszes képviselő 
urak.

Nyílt levél
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Az árvízi védekezés 
résztvevőinek ténykedését 
köszönte meg az 
önkormányzat egy szabadtéri 
műsoros délutánon.

813 centiméter – Köszönet az árvízi 
védekezésért! Fekete alapon fehér 
betűkkel ez volt olvasható azon plakát 
felső részén, amelyen a nyergesújfalui 
önkormányzat invitált sok-sok embert 
szombaton délutánra a tömegszervezeti 
székház melletti Kernstok-kertbe. A 
meghívó azoknak a helyieknek, illetve 
más településen élőknek szólt, akik 
a közelmúltban részt vettek a város 
árvízi védekezésében. A 813 ismerős 
szám a településen és térségében, ezen 
az új csúcson tetőzött legnagyobb 
magyarországi folyónk, a Duna.

Hivatásos dolgozóknak, önkéntesek-
nek, gyerekeknek, diákoknak, felnőttek-
nek, kétkezi munkával, járművel, étellel, 
adományokkal segítőknek szólt a hívó 
szó az árnyat adó fák alá. Az érkezőket 
munkájukat elismerő emléklappal, 
üdítővel, sörrel, zsíroskenyérrel és az 
alkalmi színpadon műsorral várták.

Szemerkélő esőben mutatta be tudását 
a helyi Golden Star's Mazsorettcsoport, 
aztán továbbálltak a felhők. Közben, 
frissen sütött pogácsákkal megérkeztek 
a helyi vöröskeresztesek is. Így már ők is 
láthatták az R3D ONE tánccsoport és a 
Total Dance Club műsorát.

Az árvízi védekezésben részt vetteket 

hivatalosan is köszöntötte Mihelik 
Magdolna polgármestere, majd a helyi 
Silver Blue együttesé volt a színpad, aztán 
az eseményt utcabál zárta a ZENEkar 
csapattal.

A polgármester június 3–9 közötti 
árvízi naplójában sok izgalmas óra 
szerepel.  Például június 8-án reggel hatra 
ért a haza a polgármester. Egy óra múlva 
csöngött a telefon. A 10. számú főút ipari 
park melletti szakaszán a parti területek 
nagy részét, az utat, a vasúti töltés Toyo 
Seat céghez közeli részét elárasztotta a 
Duna.

Az Eternit városrész Öreg-telepén az ott 
élők, a település több pontjáról érkezett 
önkéntesek és a Heves megyéből befutott 
tűzoltók a szakemberek által megjelölt 
magasságig lerakták a homokzsákokat, 
de a talajból, az egyik ház pincéjéből, a 
konyha flaszterjának fugáiból jött felfelé 
a víz. Ki kellett telepíteni a családokat. 
Az előkészített befogadóhelyet senki 
nem vette igénybe, megoldották rokoni 
körben a kényszerű költözést.

Zsákolni, szivattyúzni kellett a Nyergesi 
János téren, a Rákóczi utcában, az Oncsa-
telepen.

Támadott az ár a Bottyán utcában, 
a kézilabdapályánál, a régi iskola 
udvarán, a 10. számú főút egy részén 
az Eternitgyárnál. Gyorsan fogytak 
a homokzsákok, alkalmanként Tata-
bányáról, Esztergomból, Pilismarótról 
kellett hozni. A leltárba mintegy 150 ezer 
homokzsák, 2400 köbméter homok, 600 
fáklya 23 nagy tekercs fólia került.

kemma.hu

Köszönet az árvízi 
önkénteseknek
NYERGESÚJFALU

A dorogi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szeretettel 
meghívja a sváb fúvós zene és 
népdalkincs iránt érdeklődőket, 
hogy 2013. július 20-án, 16 órai 
kezdettel rendezi hagyományos 
Falusi búcsúját.

Falusi búcsú 
Dorogon

Kálvin Balázs ifjú 
zongoraművész első 
meseoperáját június 30-án 
mutatták be a dorogi Erkel 
Ferenc Zeneiskola diákjai és 
tanárai közreműködésével. A 
szorgalmas és a rest lány című 
mű librettóját Cselenyák Imre 
írta.

A dorogi zeneiskola magánének szakos 
tanulói és a vonósegyüttes közös 
munkálkodása gyümölcseként került 
színpadra a mű. Egy pályázaton nyert 

összeg állt rendelkezésükre, amelyből 
a díszletektől kezdve mindenről 
gondoskodni kellett. A szálak Farkas 
Rose-Marie kezében futottak össze, ő írta 
a sikeres pályázatot és minden apró zenei 
és egyéb gond a vállát nyomta.

Áldozatos munkával Kolozsvári 
Barnabásné irányította a vonósegyüttes 
munkáját. Növendékeit is elismerés illeti.
Az énekes szólisták is kiválóak voltak, 
felkészítésükben maga a zeneszerő is 
aktívan közreműködött. Kiemelkedő 
alakítást hallottunk Szent-Imrey Tündétől, 
Faragó  Dórától és Orth Miklóstól (ő 
iskolánk tanára ).

Az előadásra Tokod-Üveggyár 

Kultúrházában került sor, ahol nagy 
létszámú közönség előtt hangzott el 
a hangulatos mű, amely kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt szórakoztató volt. 
Vastapssal és ünnepléssel zárult az 
ősbemutató, amelyet Farkas Rose-Marie 
vezényelt. Ő tanította be a darabot, 
Kálvin Balázs pedig végig közreműködött 
zongorán.
Dicséretes volt a rendezés, a díszletek, 
a hangzáskultúra. Kellemes vasárnapi 
matiné műsort hallhattunk.

Demeterné Vilsicz Éva
zenetanár

Kálvin Balázs első meseoperájának bemutatója 

A
CIVILHETES
következő száma
2013. július 30-án

jelenik meg!
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Az Európai Unió folyamatosan napirenden tartja 
azt a kérdést, hogy miként lehet csökkenteni a 
tagállamokban a szegénységet. Ezt a szándékot 
elvileg a tagállamok is osztják, hiszen 2010-ben 
valamennyien aláírták, hogy 2020-ig összesen 
húszmillióval csökkentik a szegénységben élők 
számát.

Magyarország ennek keretében arra tett ígéretet, hogy 
félmillió embert emel ki a szegénységből – e kötelezettséget 
Balog Zoltán, a humántárca minisztere írta alá. Andor László 
szociális ügyekért felelős uniós biztos több fórumon is felhívta 
a figyelmet azokra a bizottsági ajánlásokra, amelyek segítséget 
nyújthatnak ahhoz, hogy a közpolitikát a válsággal küszködő 
tagállamok úgy alakítsák, hogy az a szegények, sérülékeny 
társadalmi csoportok megóvását szolgálják. (E ponton érdemes 
megjegyezni, hogy a legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegek 
védelme a további szegényedéstől nemcsak az unió, hanem 
olyan, a magyar állam által szitokszóként használt nemzetközi 
szervezetek ajánlásaiban is kiemelt szempontként jelenik meg, 
mint például a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap.)

Az Európai Bizottságban is egyre gyakrabban kerül elő a 
minimumjövedelem kérdése. Mivel azonban a szociális 
juttatások mértéke, a jóléti rendszer kiterjedtsége – így a 
szociális minimum garantálása is – tagállami hatáskör, az 
unió a minimumjövedelmet direktívaként előírni nem tudja. 
Az EU szociális bizottsága ennek ellenére határozottan 
képviseli, hogy kívánatos lenne, ha Európa-szerte fontolóra 
vennék a tagországok azt, hogy a szegényeknek garantált 
minimumjövedelmet biztosítsanak.

Erre a feladatra alakult az „Európai Minimumjövedelem Hálózat”, 
amely bizottsági támogatással kétéves projektet valósít meg. 
A cél: társadalmi és politikai támogatást teremteni az Európai 
Unió tagállamaiban. A projektben ezek mellett öt országban – 
köztük Magyarországon – speciális munka is zajlik: tényfeltárás 
és helyzetértékelés. A projekt hazai koordinációját a Magyar 
Szegénységellenes Hálózat végzi. A szervezet nemrégiben 
konferenciát tartott a magyar helyzetről, a szociális minimum 
garantálásának lehetőségeiről.

Ellenkező irányban

Bár az uniós ajánlások a szegények védelméről szólnak, 
Magyarország a szociálpolitikában sem követi az európai 
trendeket – épp ellenkezőleg. Az Eurostat adatainak 
elemzésekor megállapítható, hogy a válság óta eltelt 
években Lengyelországban, Ausztriában, Szlovákiában és 
Romániában csökkent a szegénység, a tagállamok zömében 
stagnált a helyzet, Magyarországon, Litvániában, Bulgáriában, 
Észtországban és Lettországban viszont elszabadultak a 
jövedelmi egyenlőtlenségek, mélyült a szegénység. Vagyis: az 

uniós országok többségében működik a társadalmi szolidaritás: 
a gazdasági válság begyűrűzése ellenére növelték a GDP-
arányos szociális kiadásokat, és ezzel megvédték az embereket a 
szegényedéstől. Néhány ország viszont – köztük Magyarország 
– nem így tett. A szociálpolitikai fordulat azonban nem Orbán 
Viktor kormányra lépését követően következett be, hanem 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején. Az ő kormányzása 
alatt vezették be az egy család-egy segélyezett elvet, akkor 
vezették be az Út a munkához közmunkaprogramot, amely a 
Fidesz verziójának 1.0-s elődje volt.

Ferge: A politikán múlik

A minimumjövedelemről szóló konferencián Ferge 
Zsuzsa szociológus elemezte a helyzetet. Álláspontja 
szerint Magyarországon a szociális ellátások elszakadtak a 
létminimumtól: a juttatásokból még csak az alapkiadásokat 
sem lehet fedezni. A minimumjövedelem bevezetésének 
pedig – így Ferge Zsuzsa – maga Orbán Viktor az akadálya. A 
szociológus felidézte a miniszterelnök nemrégiben Helsinkiben 
elmondott beszédét. Orbán a jóléti állam fogalmának végéről 
beszélt, és arról, hogy e helyett munkaalapú társadalmat kell 
építeni, amelyben nem jogokkal, hanem érdemekkel lehet 
jogosultságot szerezni szociális ellátásokra. Orbán Helsinkiben 
büszkén vallotta: úgy alakította át Magyarország szociális 
rendszerét, hogy az többé „senkit nem tart vissza” a munkától.
– Hatékony mondandó ez egy olyan országban, ahol az emberek 
90 százaléka létbizonytalanságban él, a társadalom fele pedig 
rosszabbul, mint a rendszerváltás idején – mondta Ferge Zsuzsa, 
hozzátéve, hogy a magyar kormány lényegében deklarálta: 
nincs dolga a szegényekkel. Emlékeztetett ugyanakkor arra, 
hogy néhány évvel ezelőtt még a magyarországi szegénység 
lényegében megegyezett az uniós átlaggal. Csakhogy az 
egykulcsos adó bevezetése – ez ötszázmilliárd forintot 
csoportosított át a rosszabb jövedelműektől a jobban élők 
irányába –, valamint a közmunkabér drasztikus csökkentése 
(ez a KSH által egy főre meghatározott létminimum összegének 
mindössze a hatvan százaléka) megtette a hatását.

A szegénység megfékezhetetlennek tűnő elszabadulásának 
oka az is, hogy a családi pótlék összege 2008 óta változatlan, 
a tartós munkanélküliek segélye pedig 28 ezer forintról 
22 ezerre csökkent. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 
rendszeres gyerekvédelmi támogatást tavaly óta Erzsébet-
utalványban kapják a családok, ami egy pénzforgalomra 
épülő piacgazdaságban nemcsak szabadságkorlátozó, hanem 
megalázó intézkedés is. Kiemelte: az ötszázezer-hatszázezer 
nyilvántartott munkanélküli fele lényegében semmilyen 
ellátást nem kap.

– A KSH számításai szerint egy egyedülálló, munkaképes 
korban lévő felnőtt havi létminimuma 88 ezer forint. Ezt az 
összeget még a nettó minimálbérrel sem lehet megkapni. Egy 
négygyerekes családnak 320 ezer forintra lenne szüksége a 
minimális szükségletek kielégítéséhez, ehhez képest a családi 

Lesz-e valaha Magyarországon garantált 
minimumjövedelem?
Társadalom: A magyar kormány lényegében deklarálta, hogy 
nincs dolga a szegényekkel
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ellátásokkal, ingyenes iskolai étkezéssel ennek az összegnek 
a felét sem érik el a juttatások. Nemcsak arról van szó, hogy 
mindössze a szükségletek felét fedezi az ellátás, hanem arról 
is, hogy mindezt a kormány helyesli – mondta Ferge Zsuzsa, 
aki hangsúlyozta, hogy akkor azokról a szegényekről még 
nem is beszélt, akik dolgoznak. Az alacsony keresetre ugyanis 
semmilyen pénzbeli kiegészítés nem jár. A szociológus 
meggyőződése ugyanakkor, hogy Magyarország nem annyira 
szegény, hogy ne tudna minimumjövedelmet biztosítani a 
polgárainak, ennek bevezetése csak politikai akarat kérdése.

Akadály az alaptörvény

Misetics Bálint szociálpolitikus a minimumjövedelem 
bevezethetőségének magyarországi lehetőségeiről – 
pontosabban: inkább az akadályairól – beszélt. Ezzel 
kapcsolatban a Budapest Intézet készít elemzést. Az akadályok 
egyik legfőbbikeként az alaptörvényt említette, amelyből 
kikerült – a köztársasági alkotmányban még meglévő – a 
szociális biztonsághoz való jog, akárcsak a társadalombiztosítás. 
Misetics hangsúlyozta, ezek nem szimbolikus alkotmányos 
jogok, hiszen hiányuk a későbbi alkotmánybírósági esetjog 
kapcsán gyakorlati jelentőségűvé válhat. (Az alkotmánybíróság 
a társadalombiztosításhoz és a szociális biztonsághoz való jogot 
az alkotmányból levezetve tudta megvédeni.) Az alaptörvény 
mindemellett kimondja a szociális ellátások feltételes 
jellegét, ami – így Misetics – „nem szokványos” az európai 
uniós tagállamok alkotmányában. A szociálpolitikus azt is 
elmondta, hogy bár Orbán Viktor az elmúlt hónapokban 
valóban többször is beszélt a jóléti állammal való szakításról, 
de ez nem azt jelenti, hogy a kormány ténylegesen lebontotta 
volna a jóléti állam kereteit – azokat inkább csak arrébb tolta. 
Példaként említette, hogy az állam a középosztályt nyíltan 
támogatja az újraelosztáson keresztül, ezzel szemben viszont 

sem a szegénység csökkentése, sem az esélyegyenlőség 
előmozdítása nem jelenik meg a közpolitikájában.

Fizessenek a jobban élők

Egy 2011-ben készült közvéleménykutatás szerint a 
megkérdezettek 94 százaléka egyetértett abban, hogy a 
szegénység problémája sürgős intézkedéseket kíván, a 
jobb módúak fizessenek több adót. Kétharmaduk szerint 
az állam keveset költ a szegényekre, 81 százalék viszont 
a munkalehetőség biztosítását nevezte meg a kilábalás 
útjának, és ezzel a 27 uniós tagország közül a legmagasabb 
arányt érte el Magyarország. A kutatásból az is egyértelműen 
kiderül: a magyarok a segélyezéssel szemben bizalmatlanok, 
a juttatásokat feltételekhez kötnék. Ez a vélekedés 
pártpreferenciától szinte teljesen független: nagyon jelentős 
támogatottsága van ugyanis annak, hogy a segélyeket 
feltételekhez kössék. (Ó. M. D.)

nol.hu
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2,5 milliárd forintos 
építkezésbe kezd a 

Forest-Papír

Kék hírek

Látogatóba ment az 
ismerőséhez július 4-én a 33 
éves H. János. A tatabányai ház 
kertjében üldögéltek, és a lány 
személyes iratait rendszerezték. 
Az okmányok között a lány 
nagyapjának spórolt pénze is ott 
volt.
A 33 éves férfi kihasználva ismerőse 
figyelmetlenségét, az asztalon kiterített 
papírok közül elvette a borítékot, benne 
300 ezer forint készpénzzel, és zsebre 
tette, majd a zsákmánnyal együtt 
távozott.

A sértett csak ezután vette észre, 
hogy meglopták, és feljelentést tett a 
rendőrségen. H. Jánost 2013. július 14-én 
fogták el a rendőrök, majd előállították a 
Tatabányai Rendőrkapitányságra.

A férfi ellen – őrizetbe vétele mellett 
– kisebb értékre elkövetett lopás vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást a Tatabányai 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya.

Ismerőse nagyapját 
lopta meg a férfi

Vádat emelt az ügyészség 
az ellen a 21 éves táti férfi 
ellen, aki a gyanú szerint 
tavaly októberben egy 
szamurájkarddal megölte az 
anyját és a nagyanyját.
M1 Híradója úgy tudja: mégis 
beszámítható a gyanúsított, akiről 
korábban két szakértői vélemény is 
azt állapította meg, hogy pillanatnyi 
elmezavar hatására ölt. Az Egészségügyi 
Tudományos Tanács elkészítette 
a harmadik szakvéleményt, amely 
beszámíthatónak találta a férfit, 
akit átszállítottak a székesfehérvári 
börtönbe az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézetből.

Ahogy arról a kemma.hu 

korábban beszámolt, az elmeállapot 
megállapításának tétje óriási, 
mert ha beszámíthatatlannak 
találták volna a fiatalembert, akkor 
megúszhatta volna a fegyházat, hiszen 
kényszergyógykezelésre kellett volna 
mennie.

Miskolczi Ivett, a Komárom-Esztergom 
Megyei Főügyészség szóvivője a 
Híradóban azt mondta: a főügyészség a 
vádlott ellen különös kegyetlenséggel, 
több emberen elkövetett emberölés 
bűntette miatt emelt vádat. Hozzátette: 
az elkövetett cselekmény súlyára 
és a minősítő körülményekre való 
tekintettel az ügyészség a vádlottal 
szemben ténylegesen életfogytig 
tartó fegyházbüntetés kiszabását 
indítványozta.

A fiatalember szörnyű tette után a 
fővárosban plázázott és mozizott, végül 
Esztergomban, a buszvégállomáson 
kapták el a rendőrök.

Táti családirtás: be-
számítható az un-
oka, vádat emeltek 
ellene

Előbb a bábolnai fogyasztókat 
fogták el a komáromi rendőrök, 
majd a terjesztőt is kézre 
kerítették.
Közúti ellenőrzés során derült ki róluk, 
hogy kábítószert fogyasztottak. Az 
egyenruhások éjszaka ellenőrizték 
a személygépkocsit és a benne ülő 
három fiatal férfit. A járművet a 21 
éves M. Barnabás vezette jogosítvány 
nélkül. Vezetői engedélyét július 7-én 
vették el tőle a szlovák rendőrök 
gyorshajtás miatt. Az eljárás során 
gyanú merült fel arra vonatkozóan, 
hogy a bábolnai fiatalok kábítószert 
fogyasztottak, ezért az egyenruhások 
őt is és két utasát is előállították a 
Komáromi Rendőrkapitányságra, ahol a 
velük szemben alkalmazott kábítószer-
gyorsteszt mindhármuk esetében pozitív 
eredményt mutatott.

M. Barnabás ellen – szabadlábon 
hagyása mellett – visszaélés kábítószerrel 
vétség és járművezetés bódult 
állapotban bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indított 
eljárást a Komáromi Rendőrkapitányság. 
Barátai sem úszták meg a felelősségre 
vonást. A 22 éves T. József és a 23 éves 
Sz. József ellen szintén büntetőeljárás 
indult visszaélés kábítószerrel vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja 

A fogyasztók után 
a drogkereskedőt is 
elkapták

82 rendbeli bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsítja a 
rendőrség a 26 éves K. Ágnes és 
a 21 éves B. Elemér budapesti 
lakosokat. Vádemelést 
javasol ellenük a Tatai 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya.
A gyanúsítottak 2012-ben különböző 
internetes oldalakon hirdettek mobil-
telefonokat. A vásárlóktól 20 és 60 ezer 
forint közötti összeget kértek a nem 
létező mobilokért.
___Több rendőrkapitányság is nyo-
mozást rendelt el ellenük. Végül a Tatai 
Rendőrkapitányság nyomozói azonosí-
tottak és fogtak el őket. Gyanúsítotti 
kihallgatásukkor részletes beismerő 
vallomást tettek.

K. Ágnes elmondta, hogy élettársával 
négy bankszámlát nyitottak, amelyre 
a pénz átutalását kérték a gyanútlan 
vásárlóktól. Arra gondoltak, ha egyiket 
zároltatja a rendőrség, még mindig 
marad nekik három, melyről pénzhez 
juthatnak. Az eladásra kínált készülékek 
csak virtuálisan léteztek, az internetről 
töltötték le telefonokat ábrázoló képeket, 
amelyeket a hirdetésekben bemutattak. 
A két gyanúsított ellen – előzetes letar- 
tóztatásuk mellett – üzletszerűen kisebb 
értékre elkövetett csalás bűntett elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytatott eljárást a Tatai Rendőr-
kapitányság, melyet vádemelési 
javaslattal küldött meg a Tatai Járási 
Ügyészségnek.

Nem létező 
telefonokat árultak

miatt.Bűnügyi Osztálya.
A fiatalok gyanúsítotti kihall-

gatásukon elmondták, hogy az általuk 
elfogyasztott kábítószert a 24 éves 
komáromi C. Balázstól vásárolták. Őt 
otthonában fogták el a komáromi 
nyomozók. Ruházatának átvizsgálásakor 
több, kábítószer-fogyasztásra utaló 
eszközt és kábítószergyanús anyagot 
foglaltak le a rendőrök. Előállítását 
követően a vele szemben alkalmazott 
kábítószer-gyorsteszt pozitív eredményt 
mutatott. A fiatal férfi ellen – őrizetbe 
vétele mellett – kábítószer-kereskedelem 
bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított eljárást a 
Komáromi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya és kezdeményezte a férfi 
előzetes letartóztatását.
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A hónap elején publikálta a KSH a 2012-re 
vonatkozó létminimum adatokat. A költségek 
minden egyes szegmensben növekedtek, jelenleg 
egy fő megélhetéséhez 85.960 forintra volt 
szükség havonta.

Mi az a létminimum? 

A létminimum az a legkisebb, havonta kézbe kapott összeg, 
amely biztosítja a magánháztartásokban élők számára a 
folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény szükségletek 
kielégítését. A létminimum élelmiszerkosarának tartalma 
például közepes fizikai igénybevétel esetén fedezi az 
egészségügyi és táplálkozástudományi követelményeknek 
megfelelő teljes tápanyag-, vitamin- és ásványianyag-
szükségletet.

A grafikon szerint egy egy fős háztartás havi megélhetési 
költsége 85.960 forintra rúgott, amiből 24.091 forintot 
költöttünk élelmiszerre. Két felnőtt megélhetéséhez 150 
ezer, még ugyan ez további három gyermekkel 283.668 Ft 
nettó bevételt feltétez, amiből 104 ezer forintot tesznek ki az 
élelmiszerre fordítandó költségek.

Végiggondolva a fenti számokat, és ismerve az átlagos nettó 
béreket, jól látszik, hogy a társadalom nagy részének komoly 
kihívásokat jelent a megélhetési költségek megtermelése.

A kapcsolódó adatokból az is látszik, hogy ma Magyarországon 
több mint 4 millió ember él a létminimum alatt, amely 
egyes előrejelzések szerint idén elérheti a négy és fél millió 
főt, azaz majd minden második ember nem tudja elérni a 

létminimumhoz szükséges havi nettó bevételt. Ide tartozik, 
hogy a társadalom legalsó és legfelső tizede között a jövedelmi 
különbség 7-ről, 9,6 szorosára nőtt, amely már-már ijesztő 
távolságot jelent. Továbbá a társadalom felső tizede ugyan 
akkora jövedelem felett rendelkezik, mint az alsó négy tizede.

A társadalom jövedelmi kettészakítottsága, és a középrétegek 
egyre nagyobb mértékű lecsúszása komoly társadalmi 
kihívások elé állítja az országot a következő időszakban. Az 
elszegényedés már középtávon visszaveti a termelékenységet, 
csökkenti a foglalkoztatási képességet, és hátráltatja új 
munkahelyek létrehozását. A jövőben sokkal nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a lecsúszás megállítására, új, értéket 
előállító munkahelyek létrehozására.

GT

Növekvő megélhetési költségek
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Az hogy valami aktuálisan éppen nincs 
Esztergomban, az pont senkit nem zavar – 
mondhatni, megszoktuk.

Állítólag az előző polgármester (Meggyes Tamás, Fidesz) már 
2008-ban próbálta felbontani – az egyébként általa kötött – 
közvilágítás nyújtására irányuló szerződést. 2010 óta másik 
polgármester van, - Ő független – ő is próbál valamit ez 
ügyben, de maradt ugyanaz a szolgáltató, ugyanaz a szerződés. 
És csodák-csodája, ha fizet a város, ha nem, általában mindig 
van közvilágítás, illetve néha 1-2 hétig nincs, de aztán megint 
van, nem mellesleg azért egy-egy helyen hónapokba telik, míg 
a sötét lámpa újra fényt ad. 

De mindennel együtt, ahogy újabban felénk mondani kell 
a fényszolgáltatás folyamatos. (Azért kéretik vigyázni, mert 
ennek a fénynek az ehetőségéről még nincsenek adatok! Tehát 
ha be is vesszük ezt a nagyképű fényszolgáltatási dumát, ne 
gondoljuk, hogy a gyomrunk is tele lesz tőle…)

Fenti helyzet gondolatokat borzolt föl bennem. 
Mi is lehet a valós helyzet?

Tényleg felbonthatatlan szerződést sikerült 
kötnie a korábbi felelős és nem mellesleg 
nagyszerű vezetésnek?

Ha egy vállalkozó hónapokig nem kap pénzt 
miért teljesít?

Mennyi pénzt kapott eddig a vállalkozó a 
várostól? Igaz-e, hogy van olyan választott 
bírósági döntés, ami a vállalkozó 2,5 milliárdos 
követeléséből csak 0,5 milliárdot ítélt jogosnak 
a beruházás értékét illetően?

És egyáltalán a fenti kérdések miért lehetnek 
kérdések egy független polgármester irányítása 
alatt működő városban???

Miért nincs átláthatóság? Miért nincs valós 
párbeszéd a városban élők és az általunk 
választott vezetők között?

Hogy lehet az, hogy Esztergom önkormányzata egy országos 
felmérés szerint a legkevésbé átlátható minősítést kapta, egy 
független polgármester 3 évi működése után is?

Több száz kérdést tehet föl bárki, aki akárcsak néhányszor tíz 
percet tesz meg gyalogosan szinte bármelyik városrészünkben. 

Csak néhány szösszenet a városból, a városról:

A kis-Duna parti utakon még ott van – az árvízi védekezésből 
származó - állítólag mérgező és ezért veszélyes anyagnak 
minősülő homokzsáki homok. De sorolhatnánk a kátyúktól a 
bokát próbáló járdákig, - a busz és vasúti pályaudvar és környéke 
állapotától az átadott, de nem működő vízi városkapuig. A 
szigeten álló szállodatorzóktól a kelet –balkáni városközponti 
parkolóig. 

És a többi, és a többi!

A polgármesternek beszólogató városi tulajdonú 
cégvezetőkről már nem is beszélve!

Kicsit olyan érzése támad az embernek, hogy ránk városlakókra 
már biodíszletként sincs szükség, elvannak a hivatalosságok 
nélkülünk is. 

Ja, majd jövőre a választásokkor azért újból szükség lesz 
ránk, mert szavazni mégis nekünk kell! Bár úgy tűnik, országos 
szinten már gondolkodnak arról, hogy – ha mást nem is – de a 
szavazás terhét esetleg szívesen levennék a vállunkról…

Fényre erősödő gondolatait megosztotta Önnel:
Donkihóte’14

Egy szünetelő közvilágítástól elborult 
elme víziói
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Június 26-án fogadta el a parlament az újabb 
egészségügyi salátatörvényt, amely július 5-én 
jelent meg a Magyar Közlönyben, és másnap 
hatályba is lépett. 

Van benne egy - a hivatalosan kommunikáltakon kívüli - fontos 
változás. Július 6-tól a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó 
cégek (szaküzletek és patikák) posta és futárszolgálat 
igénybevétele nélkül, csak saját maguk végezhetik a termékek 
házhozszállítását.

Indoklás:

Rásky László, az Orvostechnikai Eszközök Gyártóinak és 
Forgalmazóinak Szövetségének főtitkára a törvény elfogadása 
után 2 nappal, június 28-án levelet írt Szócska Miklós 
államtitkárnak. Rásky kiemeli a levélben, hogy "Ez a rendelkezés 
nem szerepelt az április 18-án közigazgatási egyeztetésre 
bocsátott, és általunk is véleményezett tervezetben.". Ilyet ugye 
már láttunk párszor az elmúlt három évben....
Rásky László a következőket is leírta Szócskának címzett 
levelében:

"A házhozszállítás a gyógyászatisegédeszköz-ellátás körében 
több okból is kiterjedtebb, mint a gyógyszerellátásban. Az 
eszközök egy része nagy terjedelmű és súlyú, lényegében műszaki 
eszköz, vagy olyan terjedelmű csomag (pl. tipikusan a három 
hónapra kiváltott nadrágpelenkák, kötszerek, sztómaeszközök), 
amelyek házhozszállítása szükségszerű. Különösen igaz ez 
a bentlakásos szociális intézményekben élő idős emberek 
ellátásának körében. Másrészt az eszközöket vagy kipróbálás 
után vagy a krónikus betegségben szenvedők esetén hosszú 
idejű használat során ismerik a betegek, a rászorulók, a szociális 
intézményekben pedig az eszközök használatát szakképzett 
személyzet segíti. Harmadrészt a gyógyászati segédeszköz 
boltokban általában egy segédeszköz tanfolyamot végzett eladó 
áll a betegek rendelkezésére, aki nem lehet képes a házhoz szállítás 
ellátására is. Figyelemre méltó, hogy a tervezet részletes indoklása 
semmilyen magyarázatot nem ad a gyógyászati segédeszköz 
házhoz szállítás jelenlegi bevált rendszerének megváltoztatására.
A hatályos szabályozás megváltoztatása teljesen ellehetetlenítené 
a segédeszköz-ellátás számos területét, különösen vidéken és a 
szociális intézményekben. "

Rásky Lászlóval a Kossuth Rádió készített interjút, melyben a 
főtitkár elmondta, hogy "Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
adatai alapján körülbelül 160 ezer főre tehető azok száma, akik a 
házhozszállítás valamilyen formájában jutnak hozzá gyógyászati 
segédeszközhöz. Ezen betegek nagy része szociális otthonokban 

él, ott az eszközöket – lévén nagy tömegű áruról van szó – 
szállítmányozó cégek szállítják házhoz. Vannak olyan betegek, 
akik futárral vagy postai úton kapják meg a segédeszközt, 
mert olyan helyen laknak, ahol a gyógyászati segédeszköz bolt 
nehezen elérhető, illetve van egy harmadik csoport, akiknek olyan 
– mondanám azt, hogy intim – betegségük van, ami miatt nem 
szívesen jelennek meg a gyógyászati segédeszköz boltban. (...)
Azért azt el kell mondani, hogy aki ilyen módon jut a gyógyászati 
segédeszközhöz, az vagy régóta segédeszköz felhasználó, 
tehát ismeri a felhasználás módját, vagy például a szociális 
otthonokban lakó krónikus betegekről van szó, ahol pedig 
szakképzett személyzet segíti az eszközök felhasználását. (...) A 
boltos vagy ott van, vagy kiviszi házhoz a terméket. Tehát emiatt 
sem lehet ezt megoldani. Ami nagyobb probléma, hogy azért a 
gyógyászati segédeszköz házhozszállítás logisztikai probléma is. 
Többnyire nagy mennyiségű áruról van szó, amit a gyógyszertár 
nem tud raktározni, a kisbolt pedig nem tud előre beszerezni, nem 
tud bizományba átvenni a forgalomba hozótól."

Rásky szerint az Egészségügyi Államtitkárság sem a 
forgalmazásban részt vevő cégeket, sem a betegeket nem tá- 
jékoztatta a törvénymódosításról és annak követ-kezményeiről. 
Ugyanakkor a Kossuth Rádió kérdéseire az EMMI egy 
közleményben válaszolt, amelyben azt írják: a gyógyászati 
segédeszközök házhozszállítási lehetősége nem szűnik meg, 
és az sem változás, hogy a kiszállítást kizárólag szakember 
végezheti. Ezzel a jogszabályváltozással biztosítható a 
megfelelő betegellátás, és a gyógyászati segédeszközök 
valamint az annak használatával kapcsolatos szakszerű 
információk átadása.

Az Orvostechnikai Eszközök Gyártóinak és Forgalmazóinak 
Szövetsége által írt levélre és közleményre semmilyen reakció 
nem érkezett kormányzati szintről.

Viszont tegnap, július 10-én az OEP kiadott egy 8-ra 
visszadátumozott tájékoztatót a házhozszállítással kapcsolatos 
törvényi változásról, ebből kiderül, hogy az új törvényi 
szabályozásnak megfelelően kívánják az OEP-pel fennálló 
szerződéseket módosítani.

Összefoglalva tehát: a gyógyászati segédeszközök kb. 160 
ezer embert érintő házhozszállításának volt egy évek óta 
jól működő rendszere, amit a kormány a már megszokott 
egyeztetés nélküli módon, a szintén standard, álszentnek tűnő 
indoklással megszüntet.

Mindez ugyanabban a salátában történt, amiben azt is 
megszavazták, hogy az állam szerez a gyógyszertárakban 
tulajdonjogot, ha a patikus nem tudja, vagy nem akarja 
megvásárolni annak – amúgy kötelezően eladandó – 25., illetve 
50 százalékos tulajdonhányadát.

A kettőt összerakva az a gyanúm, hogy a gyógyászati 
segédeszközök éveken át jól működő rendszerének kinyírása 
a majdan állami tulajdonba kerülő patikák helyzetbe hozása 
miatt történt. Egy gyógyszertárban eleve több ember dolgozik, 
tehát a szaküzlettel ellentétben nem kell becsukni a kiszállítás 
miatt; állami tulajdonossal és az attól érkező tőkével pedig nem 
lesz gond az új szabályozás végrehajtásához szükséges jármű 
beszerzése, és a raktározási kapacitás megteremtése sem.

A trafikügy is gusztustalan, de ez még sokkal undorítóbbnak 
tűnik.

vastagbor.blog.hu

Kinyírta a kormány a gyógyászati segédeszközök 
házhozszállítási rendszerét
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“A rendkívüli intézkedésekre elkülönített 
tartalékból csoportosít át a kormány 400 
millió forintot a kormány a Mezőkövesd 
Zsóry Futball Club Kft. fejlesztésére.”  Tolja 
arcunkba a kormányhatározat, aminek végül 
is örülhetünk. Ne csodálkozz, örüjjé’ nyájas 
olvasó, hisz azt is írhatták volna, hogy Tállai 
András napozóteraszára is új stadion veti majd 
az árnyékot. Mi ez a négyszázmillió ehhez képest, 
ugye? 

Kényelmes és hálás populizmus lenne ezt az összeget 
lélegeztetőgépre átszámolni, de ne legyünk ennyire 
kicsinyesek. Elvégre csak a mi adóforintjainkkal gurigáznak, 
mert ahogy Tállai elmondta nemrég,  “számítanak tisztességes, 
korrekt, futballszerető tulajdonostársakra” - de azok eddig nem 
tolakodtak pénzt fektetni az államtitkár játékába. Sebaj, elvégre 
olyan gazdag ország vagyunk, ahol létezik Államtitkárok 
Nyálpimpósodását Gátló Focialista Segélyalap, amiből a 
szomorúságűzés megoldható. 

Ha mindenáron számolgatni akarunk valamit, akkor 
maradjunk a sporton belül, kövessük a cink.hu-n kommentelő 
transylvanianmixedgrill gondolatmenetét, és lapozgassuk 
kicsit a Magyar Olimpia Bizottság Sportfejlesztési Irányai és 
Területei kiadványát. 

A kiadványból kiderül, hogy a nem olimpiai sportágak 2010-
11-ben 44 VB; 59 EB aranyat begyűjtő 2 403 tagszervezetének 
40 243 regisztrált sportolója éves szinten a felét sem kapta 
Tállai négyszázmilliójának. Pedig az elvileg maghatározott cél 
a tömegbázis szélesítése, a “sportoló nemzet” kép erősítése, 
Magyarország hírnevének öregbítése és az országimázs 
növelése.

De nem jártak semmivel jobban az említett időszakban 109 
érmet nyerő paralimpikonok sem.

Isteni szerencse, hogy külön szakmai tagozat gondozza 
ezeket, és micsoda pech, hogy ilyen könnyen legyőzi őket a 
focialista forradalom. Ezek szerint a sportoló nemzet képe, az 
országimázs nem megszerzett, kontinens és világ- 
szinten jegyzett érmekben és teljesítményben nyilvánul 
meg, hanem a liblingek tömeges szurkólóbázis és befektető 
nélküli játékszereit és a Nemzeti Bundabajnokságot kell ennek 
tekinteni. 

Magyar sport, kormányunk téged így szeret! 
ÁPDÉT adalék: Muszbek Mihály szerint az NB I. 6 milliárd 
veszteséget termel és úton van a csőd felé.

varanus.blog.hu

Győzött a focialista 
forradalom

Több előolvasó is található a közösségi oldalon, 
akinek adok a véleményére. A médiakutató 
Bajomi Lázár Péter például Dessewffy Tibor írását 
ajánlotta figyelmünkbe az Élet és Irodalomból. 
Átrágtam magam a cikken, és csakugyan 
figyelemre méltó. A szerző egyebek mellett 
azt kérdezi, vajon normasértésnek tekinti-e 
a nyilvánosság az úgynevezett trafikmutyit. 
Válaszát úgy foglalnám össze, hogy nem tekinti 
mutyinak a nemzeti dohánytörvényt, az ellenzéki 
üzenetek ugyanis nem érik el a nagyközönséget, 
a kormánypárti médiumok viszont bolondok 
lennének írni, beszélni a történtekről.

Tetszetős a felelet, mégis az a benyomásom, hogy a 
társadalomkutatók véleménye is torzul, ha nem dugják ki 
fejüket a fővárosból. Hogy másra ne utaljak, a legutóbbi 
két hónapban nyolcszor firtatták a pannon lapok, vajon a 
Balaton vonalától északra fekvő megyékben (Zalában, Vasban, 
Veszprémben és Fejérben) miként vélekednek a füstölés állami 
szabályozásáról. A hangulat egyértelmű: a trafiktörvényt 60, 
70, 85, kétszer 86, aztán 92, 93 és 95 százalékban utasítják el az 
internetezők. Annyit persze én is tudok a szociológiáról, hogy 
e digitális fölmérések nem föltétlenül reprezentálják a pannon 
átlagpolgár közérzetét. Mindazonáltal néhány ezer dunántúli 
internetező álláspontján még egy budapesti dolgozószobában 
is érdemes volna eltűnődni.

De hogy méltányosabb legyek Dessewffy Tibor izgalmas 
kérdéséhez, nem a törvény elutasítását vélem mérvadónak. 
Inkább azt, hogy a digitális szerkesztőségek egyik választípusa 
értelmezésre kínálja a dohánytörvény állami ideológiáját. 
Arra a kérdésre, vajon védi-e az emberek egészségét, a Fejér 
Online 17 százalékot számolt össze, a Veszprém Online egy, a 
Vas Online szintén egy százalékot. Arra pedig, hogy a nemzeti 
trafikokat a dohányzás visszaszorítására hozták-e létre, a 
Fejér Online 21 százalékot, a Duna (dunaújvárosi) Online 2 
százalékot mutatott ki. És arra, hogy a pályázaton vajon a 
legjobb ajánlatot tevők győztek-e, a Zala Online 9, a Veszprém 
Online 4 százalékot számolt össze. Szembeötlő, hogy a 
hagyományosan jobboldalra szavazó négy megyében az aktív 
internetezők elenyésző mértékben adnak hitelt a nemzeti 
dohánytörvényben meghirdetett kormányzati retorikának.

Három eset lehetséges. Vagy az ellenzék üzenetei jutottak el a 
pannon polgárokhoz, vagy a józan olvasók maguk ismerték föl a 
trafikmutyi lényegét. Vagy pedig az ellenzéki üzenetek mégiscsak 
találkoztak az internetezők utcai tapasztalataival.

http://medianaplo.blog.hu/

Médianapló
Mutyi-e a nemzeti trafik?



13. oldal

„Sűrű napok várnak ránk, először játszunk 
Államtitkár úr csapatával itthon, aztán idegenben 
a Pártigazgató úré ellen, hétvégén a kettős 
rangadón Miniszterelnök úr csapata előtt 
léphetünk pályára, szerintem nem is vagyunk 
esélytelenek EP-képviselő uram gárdája ellen, 
utánunk Miniszterelnök úr egyik csapata játszik 
a másik csapata ellen, szoros küzdelemre 
számítok…” És így tovább, egy távolról sem 
elképzelhetetlen, inkább nagyon is valós monológ 
mondjuk a Fradi vagy a Debrecen, a Videoton 
vagy a Felcsút, az MTK vagy a Mezőkövesd, az 
Inter Bivalyegyháza vagy az Alcsút és egy ma 
Magyarországon hivatalt viselő állami- vagy 
pártvezető viszonylatában.

Tulajdonképpen erről szólt az egész múlt hét. Hogy mennyi 
pénzt osztott ki a miniszterelnök a látványsportágaknak 
(12 milliárdot speciel), hogy hogy a fenébe akaszthatott le 
Mezőkövesd valami nyavalyás körmű államtitkár vezette 
labdarúgó csapata 400 milliót szemrebbenés nélkül az államról, 
hogy hogy az istennyilába konszolidálták az ugyancsak párttárs 
felügyelete alatt álló és baromi nagy érdeklődésre számot tartó 
evezős sportot és sorolhatnánk… A magyar állam (az meg ki?) 
számolatlanul önti a milliárdokat a sportba, de legfőképpen a 
labdarúgásba.

Az utolsó pitlák helyettes államtitkárnak is van focicsapata, 
s mind ott szotyizik a lelátón, s mind tartja is a markát a 
megbízhatóan érkező állami forintocskákért. Magyarország 
futballnagyhatalom nyilvánvalóan, de mint láttuk, marhára ott 
vagyunk például evezésben, jövőre állítólag hármasra bővül az 
Oxford-Cambridge regatta, összehozott egy ütőképes nyolcast 
Felcsút is.

Les lesz az, spori! Les lesz az, spori! / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Ehhez képest ugyancsak a múlt héten történt, hogy a hatszáz-
ezer (értsd: 600 ezer) lakosú Crna Gora labdarúgó bajnoksá-
gának vert mezőnyében vegetáló, Mladost nevű, gyakorlatilag 

amatőr focicsapata a kevésbé rangos európai kupasorozat első 
selejtező körében szó szerint kiselejtezte a milliárdokkal és egy 
valag portugál ürgével gazdálkodó Videotont, Miniszterelnök 
úr első osztályú bajnokcsapatát – ahogy ők mondanák, Puskás 
Ferenc országában. Még korábban pedig az történt, hogy 
Magyarország talán leggazdagabb embere, Csányi Sándor, aki 
távolról sem mellesleg a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, 
s jó szokása neki együtt szotyizni a díszpáholyban Orbán 
Viktorral, nos, ez a derék ember azt találta mondani, hogy aki 
kiesik az első selejtező körben, az nagy kárt okoz az ország 
labdarúgásának.

Csányi Sándor alighanem vak, vagy másik tévét néz.

Ennek az országnak sok baja van, de labdarúgása 
speciel nincsen.
Nincsen, mert amit ezek a kétségbeesett arcú fiatalemberek 
labdarugó dresszben a pályán művelnek, az nem foci. Nincsen, 
mert amit heti rendszerességgel 100-200 ember néz, az akkor 
sem az, ha akkora stadionokat építenek nekik, amibe kétszer 
is belefér a város lakossága. És legfőképpen azért nincsen 
Magyarországnak labdarúgása, mert az Orbán Viktoré. Ebben 
az országban Orbán Viktornak van labdarúgása, ott épül 
kertje végiben az új stadion – ha ezt egy európai polgárnak 
megpróbálnád elmesélni, kiröhögne, hogy ilyen nincs. Mi 
tudjuk, hogy van. Mi tudjuk, hogy ebben az országban Orbán 
Viktornak van labdarúgása. Olyan is. Szar. Jön egy Mladost a béka 
segge alól, s ad neki egy jó nagy pofont, aztán hazamennek és 
röhögnek egy jót, majd a következő héten kiesnek a mókusok 
ellen.

Orbán Viktor úgy fogott hozzá az ország vezetéséhez, hogy 
volt egy víziója… Mára többé-kevésbé kirajzolódhatott 
mindenki előtt, hogy miben is áll ez a vízió. Szabadiccsák föl 
a pájinkafőzést, oszt nekem meg a haveroknak legyen egy 
focicsapatunk, oszt győzzön a jobbik. Nekem inkább kettő 
csapatom legyen, szeretek győzni. De hogy lehet ezt elérni, 
hiszen sok pénzbe kerül?

Nos, ehhez kellett a magán-nyugdíjpénztári vagyon, ehhez 
kellettek a takarékszövetkezetek, erre volt jó a trafikmutyi, ezt 
alapozza meg ez az egész kleptokrácia. A nagy víziót.

Ez Orbán Viktor nagy víziója Magyarország felemelkedéséről – 
egyszer, ha minden összejön, s lesz elég portugál a csapatban, 
elkapjuk a focipályán egy döntetlenre az albán másodosztályt.

http://magyarnarancs.hu/

Orbán víziója
Foci, pálesz, kleptokrácia
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Továbbra is várjuk olvasóink 
leveleit az info@civilhetes.hu 
emailcímre!

Miért nem kötelezik őket?
Sokat sétálok Esztergomban a piacon. 
Többször feltűnt, hogy vannak árusok, 
akik úgy gondolják, nekik nem fontos 
összetakarítani maguk után. Nem tudom, 
hogy ez benne van-e a piaci helyfoglalás 
szabályaiban.

Ha benne van, akkor ezeket az árusokat 
valamivel rá kellene venni arra, hogy 
megtegyék ezt a fejenként körülbelül öt 
perces műveletet, viszont, ha nincs, akkor 
lehet, hogy nem ártana az Eszköz Kft.-nek 
egy-két embert rendszeresítenie erre a 
dologra.

Ha már ezek az emberek úgyis a piac 
takarításával lennének elfoglalva, 
akkor egyúttal összetakaríthatnák a 
szétköpködött szotyihélyat, valamint a 
máló vakolatot is.

Hogy vegyem meg a 
cigarettámat?
Szombaton a 3 éves fiammal sétáltunk 
a városban. Anya dolgozik egy 
élelmiszerboltban este hétig, mi meg 
elmegyünk bevásárolni.

Fogyóban volt a cigarettám, gondoltam 
bemegyek az egyik boltba, hát ott nem 
volt. Benézek a másikba, ott is üres a pult. 
Nincs mit tennem, be kellene menni a 
dohányboltba.

Hogyan? A 3 éves fiamat nem engedik 
be, amíg én megveszem az egyetlen 
doboz cigimet, felügyelet nélkül pedig 

nem hagyhatom kint. Főleg Esztergom 
belvárosában a 11-es főút mellett, ahol még 
egy korlát sem védi az útra szédelgéstől.

Gondoltam, nyitva hagyom addig az 
ajtót, hogy rálássak a gyerekre. Na de az 
eladó szerint ezt nem lehet, mert tiltja 
a szabályzat. Voltak előttem körülbelül 
hatan, ezért legalább 4-5 percet ott kellett 
volna felügyelet nélkül várakoznia a 
fiamnak.

Ezt a dolgot nem tudtam vállalni azért sem, 
mert féltem a gyerekemet, meg azért sem, 
mert, ha a rendőr meglátja, hogy a gyerek 
felügyelet nélkül ácsorog a belvárosban, 
még a végén engem büntet meg.

Hazamentünk tehát, a cigarettám 
elfogyott egy órán belül, de nem tudtam 
másikat venni. 

Eljött az este, megjött a feleségem. 
Természetesen az ő boltjukban sem volt 
már dohányáru.

Nem volt más lehetőségem, elindultam 
gyalog a Bánomi mellett lévő benzinkútra, 
mert ott még szombat este is lehet cigit 
venni.

Megvettem a cigit, ami körülbelül 
háromnegyede annyi dohányt tart-
almazott, mint egy hónappal ezelőtt, mire 
hazaértem, addigra el is szívtam belőle 
négy szálat. Másnap délre megint elfogyott 
a cigim, de megoldottam a problémát.

Ha már úgyis a belváros felé sétáltunk, 
átballagtunk a hídon, vettem magamnak 
egy egész csík cigarettát úgy, hogy a három 
éves fiamat nem kellett egyedül hagynom 
egy forgalmas városban.

Ezentúl mindig Szlovákiában fogom 
megvenni, de tényleg ez kell, hogy legyen a 
megoldás?

A teljesség igénye nélkül...
Esztergomban mostanság jellemző 
mmndat lett “A teljesség igénye nélkül”. 
Néhány példa erre:

1. Kátyúznak a teljesség igénye nélkül: 
elkezdték az utak javítását, de befejezni 
úgyebár annyira nem sikerül.

2. A hulladékot elszállítják a teljesség igénye 
nélkül: ha a gyűjtőedénybe nem fér bele a 
szemét, akkor a mellette lévőt otthagyják, 
majd a lakó belepakolja, aminek 
köszönhetően újra megtelik két órán 
belül, aztán újra mellette lesz. Mondhatják 
odafent, hogy ennyire szerződtünk, talán 
igazuk is lehet, bár azok akik semmire 
nem szerződtek, szintén idehordják a 
szemetüket. Ebben a témakörben adódik 
még két probléma. Az egyik, hogy a köztéri 
kukákkal is ezt csinálják, a parkokban 
marad a szemét, a másik pedig, hogy a 
szelektív gyűjtők mellett is otthagyják, ami 
nem féert bele, pedig azt ők találták ki, 
hogy mekkora legyen.

3. Zöld területet ápolnak a teljesség igénye 
nélkül: Lenyírják a füvet, megnyírják a 
fákat, de nem takarítanak el maguk után.

4. A képviselő-testület is a városért dolgozik 
a teljesség igénye nélkül: vannak dolgok, 
amiket már megoldottak, de a legtöbbet 
még nem.

5. A városháza is tájékoztatja a lakosságot 
a teljesség igénye nélkül: vannak dolgok 
amiket tőlük tudunk meg, minden másra 
ott van a zuhany-híradó.

Olvasói levél

Hauszler Károly lett a távozó edző, Tóth Andrea 
utóda az Új-Hullám SE vízilabda szakosztályánál. 
Tóth Andrea hivatásos játékos szerződést írt alá 
az Nb-I-es Újpest női csapatánál, amely nem 
teszi lehetővé az edzői munkát. A klub nevében 
Várhegyi Ferenc elnök, valamint a játékosok és a 
szülők búcsúztatták Tóth Andreát.

Hauszler Károly játékosként ifjúsági Európa-bajnok, 56-szoros 
felnőtt válogatott kapus, aki tagja volt az 1979-ben Világkupa 
első, 1980-ban olimpiai bronzérmes válogatottnak is. Edzőként 
Tatabányán és Esztergomban dolgozott. Dorogon a vízilabda 
szakosztály előkészítő csoportjával, illetve a serdülőcsapat 

kivételével, a korosztályos versenycsapatokkal foglalkozik 
majd.

Olimpiai bronzérmes edző Dorogon



Nász-Ajánlat / The Proposal 
Amerikai vígjáték - 2009.

Sandra Bullock igazán nagy név a romantikus vígjátékok 
terepén, a 95-ös Aludj Csak, Én Álmodom-mal egy életre 
belopta magát a szívünkbe. Aztán nemrég volt egy kis 
mélypontja a Beépített Szépség 2 szikár főszerepével, amiben 
már kevésbé volt kedves és szeretetreméltó, mint inkább 
kemény és férfias. Ettől a stílustól megszabadult azóta a Ház 
a Tónál c. Keanu Reeves-es filmmel, most pedig megint egy 
érzelemdús, kellemes vígjátékkal jött elő.

Az érdem persze nemcsak az övé, hanem a férfi főszereplő 
Ryan Reynolds-é, illetve Anne Fletcher rendezőnőé is (ok, még 
a forgatókönyvíró Pete Chiarelli is rendes munkát végzett). 

A történet nem annyira eredeti, de mégis jól alakul, a mínusz 10-
es helyzetből élvezetes úton jutunk el a plusz 9-es végkifejletig. 
Sandra Bullock ezúttal egy 30-as, 40-es könyvkiadó, aki 
feszes, éles és leginkább a karrierje tölti ki az életét. Személyi 
asszisztense Ryan Reynolds, alias Andrew (a filmben hihetetlen 
béna keresztnevek bukkannak fel, Sandra Margaret néven fut, bár 
legalább 10 éve egy filmben sem hívtak fiatal nőt így, Reynolds 
pedig a már említett Andrew névre hallgat). 

Andrew kb. ugyanazt csinálja mindig elérhető és kihasználható 
asszisztensként, mint amit Sandra Bullock művelt a Két Hét 
Múlva Örökké-ben, Hugh Grant asszisztenseként, vagyis éjjel-
nappal szolgálatban áll, és nincs is saját élete a főnöke mellett. 
Ez persze egyik filmben sem mehet így az idők végezetéig, 
Sandra ott simán felmondott, itt simán bezsarolja a beosztottját, 
a tehetséges és törekvő Andrew-t, hogy elveszíti a munkáját 
és mindenét kb., ha nem veszi őt feleségül hirtelen, érdekből 
és névleg. Nagyon izgi fordulat, de mivel már a Zöld Kártya 
elkészült 1990-ben, most nem lett volna értelme végignéznünk, 
ahogy a névleg összeházasodó pár tagjai elkezdik egymást 
megismerni. 

Ehelyett elruccanunk Alaszkába, mert egyrészt az a filmekben 
még nem annyira feldolgozott környék, másrésztpedig mindig 
érdekes filmes környezetet jelenthet egy eszkimók, indiánok, 
kedves természet-közeli népek által lakott falu/kisváros. 
Így is történik, bár itt a hangsúly Andrew családján lesz, akik 
éppenséggel egy szuper-gazdag helyi arisztokrata család. 
Margaret és Andrew tehát a név-és álházasság ügyében 
felutaznak Alaszkába, hogy ott együtt eltöltsenek egy hétvégét, 
mielőtt hétfőn reggel kikérdezné őket a bevándorlás-védelmi 
hivatal egyik humortalan munkatársa. Ebben a pár napba 
kell belesűrítenie a forgatókönyvnek annyi kalandot és vicces 
helyzetet, amennyit csak lehet, és ezalatt a néhány óra alatt kell 
hőseinknek megismerniük egymást, vagy még jobb: egymásba 
szeretniük. 

A történet nem erőlteti a humoros jeleneteket (egyet 
kivéve, a férfi-sztríptízes jelenetet, ami viszont nagyon beteg 
lett), inkább az érzelmi átalakulásokra helyezi a hangsúlyt, 
Margaret ellazulására, illetve Andrew alapban szimpatikus 
személyiségére, amit eddig Margaret dominanciája és 
önzősége miatt nem tudott eléggé felvillantani. 

Akad egy-két kifejezetten érzelmes jelenet, ami jól hat, és akad 

egy-két olyan is, ami érezhetően a trailer miatt készült el - lsd. 
a dupla pucéros találkozását főhőseinknek, amit kissé nehéz 
volt spontánnak álcázni, és éppen ezért csöppnyit mesterkélt 
volt, de tény, hogy a trailerben remekül mutat, és megfelelően 
vicces is. 

Sandra Bullock 14 év után ismét egy magányos lányt játszik, 
aki a legjobban egy családot szeretne magának - tiszteletbeli 
szülőket, testvért, unokatestvéreket, úgy, ahogy az Aludj 
Csak, Én Álmodom-ban történt, amikor véletlenül egy kómás 
férfi menyasszonyának hitték, és ezért hirtelen, egyik percről 
a másikra lett egy komplett új családja, az eddigi egy cica-
társaságával szemben. A szintén 95-ös Net (A Hálózat 
Csapdájában) című filmjében is ez volt a helyzet, mármint a 
tökéletes magány és egy-személyes burok, amiben Sandra élt, 
mindaddig, míg egy véletlen miatt meg nem változott az élete. 

A Nász-ajánlatban is ez a fő jó vonal, Sandra érzelmi 
felszabadulása, és új barátok-családtagok felbukkanása az 
életében, amiért nem bír eléggé hálás lenni. Ő is, és Ryan 
Reynolds is remekül játszanak, és még szerelmi feszültség is 
érződik köztük, amire élből nem számítottunk volna. 

A mellékszereplők is pompásak, a 87 éves Betty White, aki egy 
beindult nagymamát játszik, Mary Steenburgen, a filmben 
Andrew mamája, aki szintén egy nagyon kedves és életszerű 
karakterként mozog. 

Kellemes, hogy a film nem akarja erőltetni a vicces helyzeteket, 
és persze a túl romantikusokat sem, hanem helyettük inkább 
rendesen felépített konfliktusok és mégiscsak humoros 
megoldások bukkannak fel, úgyhogy szinte megállás nélkül 
lazán szórakozhatunk a filmen. 

Limonádé
Egy romantikus vígjáték
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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
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Nyáron az ember talán egy fokkal kevésbé vágyik 
az életét a konyhában tölteni, mint télen. Meleg 
van: ha szabadidőnk engedi, akkor inkább 
napozunk, várost járunk, és nem a konyhában 
állunk. Íme néhány gyors nyári finomság, 
ami nem akadályoz meg minket abban, hogy 
bronzbarnára süljünk.

Meggyleves
Örök klasszikus, a gyü-
mölcslevesek alfája és óme-
gája. 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 (többeknek megrepedt a héjuk), 
akkor hozzáadom a liszttel csomómentesen kikevert tejszínt. 
Ha szép, homogén levest szeretnénk kapni, akkor a habaráshoz 
először néhány merőkanálnyi levest szedjünk, ezt kavarjuk ki 
alaposan – akár habverővel is –, 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.

Ratatouille
A világ legszimpatikusabb 
patkánya elérte, hogy a 
lecsó mellett lassan a francia 
testvér is létjogosultságot 
nyer a magyar konyhákban. Ez 
igazán örömteli dolog, hisz a 
francia lecsó 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 szintén vékonyra vágott fokhagymagerezdeket. Kicsit 
összepárolom, majd a serpenyőbe teszem a kockákra vágott 
padlizsánt, a karikára szelt cukkinit és a paprikát. Nyakon 
öntöm a paradicsomszósszal, beleteszem a fahéjdarabokat, 
sózom, fűszerezem. Takarékon, fedő alatt párolom egy bő órát.
Friss kenyérrel és valami jóféle feltéttel tálalom.

Pina colada muffin
Ha nyár, akkor parti, ha parti, 
akkor koktél. Íme egy ízig-
vérig nyári sütemény, amely 
kifejezetten felnőttbulikra 
ajánlott.
•	 28 dkg finomliszt
•	 8 dkg cukor
•	 8 dkg szárított gyümölcs 
(ananász, papaja…)
•	 0,8 dl olaj
•	 1 dl tejföl
•	 1 csomag sütőpor
•	 2 dl alkohol (rum vagy piña 
colada likőr)
•	 2 egész tojás
A szárított gyümölcsöket 

beáztatom a rumba. A sütőt előmelegítem 180 fokra, és a 
muffinos tepsimben megágyazok a papír kapszlikkal. A tojást 
habosra verem a cukorral, hozzáadom a tejfölt, az olajat, majd 
a sütőporral elkevert lisztet. A masszához adom az alkoholban 
megáztatott gyümölcsöket és a maradék alkoholt. Az egészet 
jól elkeverem, majd a tésztával háromnegyedig töltögetem a 
kapszlikat. 30-40 perc alatt készre sütöm. 
Vigyázat! Bódító illata van.

sge

Három nyári recept




