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Egy testületi ülés 
margójára
Mindig vegyes érzés tölt el, egy-egy testületi ülés előtt. Egyrészt bí-
zom abban, ha nem is sokat, de legalább egy kicsit sikerül valamit 
tenni megválasztott városanyáinknak és –atyáinknak értünk, itt 
élőkért. 

A legutóbbi ülést végignézve, azért érdemes egy-két megjegyzést 
tenni. A testület felkészültségét ne firtassuk, sok szót vesztegettünk 
rá már az elmúlt években. Ami viszont ijesztő, az a hivatal munka-
társainak a felkészületlensége, legalábbis ami a számszaki kér-
déseket illet. Arra a kérdésre, hogy mennyi állami normatíva jár 
havonta a városnak, és ezt a hivatal munkatársa nem tudja, egész 
érthetetlen.

Még mindig nem tudjuk, hogy mennyibe került az élményfürdő? 
Nyolc éve nyílt meg az intézmény, és nem tudja megmondania hi-
vatal, hogy mi a pontos összeg. Arról nem is beszélve, hogy olyan 
dologért fizet a város évi nyolcvan millió forintot, amely egy évben 
jó, ha 3 hónapot nyitva van?

Közben arra büszke a polgármester, hogy átlátható a hivatal 
működése. Rossz hírem van, egy nyári felmérés szerint, amit egy 
nemzetközi szervezet végzett, az utolsó helyek egyikén szere-
peltünk, ugyanis alapvető adatok nem érhetők el a város honlap-
ján. Ez nem pénzkérdés.

Sajnos az elmúlt évtizedek ámokfutásai megbosszulják magukat, 
a várost nem vezetik. Marakodás zajlik, a pillanatnyi kommu-
nikációs érdekek mentén. A vita önmagáért folyik, nem a városért. 

A városnak új vezetésre van szüksége.

GT
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Lezuhant turista mentése 
közben életét vesztette egy 
esztergomi tűzoltó a Rám-
szakadékban péntek este. A 
balesetet szenvedett turistát 
késő este kimentették, és 
kórházba szállították.

Stolczenberger Klára, a Komárom-
Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság szóvivője elmondta: egy 
kirándulócsoport egyik tagja zuhant a 
szakadékba, a tűzoltók csak gyalog tudták 
megközelíteni a helyszínt, és a mentést 
végző tűzoltók egyike is a szakadékba 
csúszott. Az eszméletét vesztett és 
életjeleket nem mutató főtörzsőrmestert 
a helyszínen próbálták újraéleszteni, 
de belehalt sérüléseibe. A bajba jutott 
turistát késő estére mentették ki.

A tűzoltókat pénteken este hét órakor 
riasztották, miután egy kirándulócsoport 
egyik tagja a Rám-szakadékba zuhant. 
A helyszínt csak gyalog lehetett 
megközelíteni és a mentést végző 
tűzoltók egyike is a szakadékba csúszott. 
Az eszméletét vesztett és életjeleket nem 
mutató főtörzsőrmestert a helyszínen 
próbálták újraéleszteni, de belehalt 
sérüléseibe. A turistát késő estére 
kimentették és kórházba vitték.

Kiképzés nélkül küldték a 
tűzoltót a szakadékhoz

Tűzoltó kollégái pszichológus segít-
ségével, felesége és családtagjai pedig 
egymásban tartva a lelket próbálják 
feldolgozni Kövecs Gergő (†32) 
elvesztését.

Úgy tudjuk, szombat hajnalban, a mentés 
végeztével még a speciálisan kiképzett, 
ám holtfáradt szakemberek sem 
vállalkoztak arra, hogy a vaksötétben 
újra végigmenjenek a veszélyes terepen. 
Közben a tűzoltók egymás között arról 
panaszkodnak: sem a felszerelésük, sem 
pedig a tudásuk nem alkalmas arra, hogy 
a péntekihez hasonló, nehéz terepen 
mentsenek.

– A hivatásos tűzoltók mindegyike részt 
vesz a három hónapos alapkiképzésen. 
Ez nagyjából a fegyveres testületeknél 
is létező alaki kiképzés megfelelője 
– kezdte Salamon Lajos, a Hivatásos 
Tűzoltók Független Szakszervezetének 
elnöke. – Ezután következik az egyéves 

elméleti-gyakorlati képzés. Itt tanulják 
meg a tűzoltást és a beosztásukhoz 
szükséges egyéb dolgokat. A magasból-
mélyből való mentés olyan különleges 
képzés, amit egy „sima", állományban 
lévő tűzoltó nem kap meg – magyarázta 
az elnök.

A húsz métert zuhant tűzoltó holttestét 
társai hozták fel a mélyből

A tragédia felderítésével kapcsolatban 
belső vizsgálat indult, ezt Hajdú 
Márton, az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság szóvivője is megerősítette. 

Gyertyagyújtással emlékeztek

Az OKF nem talált 
szabálytalanságot a Rám-
szakadéki tűzoltó balesetben

Az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (OKF) szakmai vizsgálata 
szerint a tűzoltók a szabályoknak 
megfelelően jártak el, amikor halálos 
balesetet szenvedett egy mentést 
végző tűzoltó november 1-én a 
Rám-szakadékban - jelentette ki 
hétfői, Budapesten megtartott 
sajtótájékoztatóján az OKF tűzoltósági 
főfelügyelője.

Megfelelő volt, mind a tűzoltók 
felkészítése, mind a védőfelszerelés. 

Tűzoltóhalál a Rám-szakadékban

A Magyar Barlangi Mentőszolgálat által közreadott képen a mentést végző szakemberek 
viszik a késő este kimentett, balesetet szenvedett turistát a Rám-szakadéknál 2013. 
november 1-jén. A lezuhant turista mentése közben életét vesztette egy esztergomi 
tűzoltó. 
MTI Fotó: Magyar Barlangi Mentőszolgálat/Kovács Márton

Gyertyagyújtással emlékeznek meg családtagjai, barátai és kollégái az előző nap 
életmentés közben elhunyt tűzoltóról az esztergomi tűzoltóság épülete előtt 2013. 
november 2-án. 
MTI Fotó: Lakatos Péter
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"Ez az eljárás így kell hogy történjen, így 
kell hogy végrehajtsák a kollégák ezt a 
feladatot" - fogalmazott Bérci László.

Hozzátette, a baleset akkor történt, 
amikor épp fix kikötési pontot kerestek a 
sérült felhúzásához. Ezért nem volt még 
kötél a szerencsétlenül járt tűzoltón.

A mentést fentről megkezdő páros 
fix kikötési pontot keresett a sérült 
felhúzására szolgáló, illetve magukat a 
tűzoltókat is biztosító kötél kikötéséhez, 
amikor Kövecs Gergő megcsúszott és 
lezuhant. Az esztergomi tűzoltó olyan 
súlyosan megsérült, hogy a helyszínen 
életét vesztette.

Hangsúlyozta, hogy minden tűzoltót 
felkészítenek a kiképzés során ilyen 
jellegű mentési feladatok elvégzésére, 
és rendelkeznek az ehhez szükséges 
eszközökkel, mentőövvel, karabinerrel és 
kötelekkel is. Vagyis nem igazak azok a 
sajtóhírek, amelyek ennek az ellenkezőjét 
állítják - mondta Bérczi László.

Az OKF oktatási központjában 
megtartott sajtótájékoztatón bemutatták 
azokat a mentési gyakorlatokat és 
mászópróbákat, amelyek a kiképzés 
részei. A személymentési és önmentési 
gyakorlat során kiderült, hogy a 
mentésvezető minden alkalommal 
ellenőrzi az eszközöket, mentőövet, 
karabinereket, köteleket, amelyeket a 
bevetés során használnak.

Blikk / Kemma / MTI

Kövecs Gergő 
tűzoltó hadnagyot a 
katasztrófavédelem saját 
halottjának tekinti. 

A közlemény szerint a tűzoltó fő-
törzsőrmester szolgálatteljesítés so-
rán tanúsított kimagasló bátorsága, 
kiemelkedő helytállása elismerésére 
Bakondi György az OKF főigazgatója 
tett javaslatot a belügyminiszternek.

Kövecs Gergő 1981. április 2-án 
született Esztergomban. Sorkatonai 
idejét polgári szolgálatot vállalva az 
Esztergomi Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóságon töltötte, ezután lépett 
be a hivatásos állományba; 2004-ben 
beosztott tűzoltónak nevezték ki. 

Kövecs Gergő "csaknem egy évtizedes 
tűzoltói szolgálata alatt nemcsak 
kiemelt események felszámolásában 
vett részt tudása legjavát nyújtva, 
hanem ismereteit társainak is átadta, 
akiknek 2006-tól elsősegély-nyújtási 

ismereteket is oktatott" - közölte az 
OKF, jelezve, 2011-ben a megyei tűzoltó 
szakmai versenyen első helyezést 
ért el, a rászorulókon pedig nemcsak 
tűzoltóként, hanem szabadidejében 
mentőápolóként is segített.

MTI

Hősi halottá nyilvánította és 
posztumusz hadnaggyá léptette elő 
Pintér Sándor belügyminiszter Kövecs 
Gergő tűzoltót

Esztergomban megkezdték a 
közvilágítás helyreállítását, a 
temetők környékén már több 
helyen visszaszerelték az izzókat 
a lámpákba - mondta el a 
polgármester november 31-i 
sajtótájékoztatóján.

Tétényi Éva polgármester tájékoztatása 
szerint a felszámolás alá került 
szolgáltatóval kötött koncessziós 
szerződéstől elálltak és az E.ON-
csoporttal állapodtak meg a közvilágítás 
helyreállításáról.

Az önkormányzat 500 izzót rendelt, 
pótolandó a korábbi szolgáltató által 
kiszerelteket. A ledes technikával 
működő, energiatakarékos izzókat 
november végéig beszerelik.

Esztergomban a város közvilágítását 
korábban ellátó társaság augusztusban 

kezdte meg a szolgáltatás 
megszüntetését, mert az önkormányzat 
2013-ban még nem fizetett a világításért. 
Mivel a lámpatestek egy része a társaság 
tulajdona volt, a kikapcsolást az izzók 
kiszerelésével oldották meg.

A szolgáltatónak egy bank adott hitelt 
a közvilágítás korszerűsítésére, majd 
a társaság fizetésképtelensége után a 
követelést eladta egy követeléskezelő 
cégnek, ezért jogi vita tárgya, hogy 
az önkormányzat kinek fizessen a 
világításért.

A város fizetési szándéka jeléül félévi díjat, 
40 millió forintot törvényszéki letétbe 
kívánt helyezni a szolgáltató számára, 
ezt azonban a törvényszék elutasította, 
az önkormányzat pedig megfellebbezte 
a döntést.

A város elállt a társasággal kötött 
koncessziós szerződéstől, mert 
határidőre nem állították helyre a 
közvilágítást és nem tettek eleget 

tételes elszámolási kötelezettségüknek, 
a szolgáltató felszámolóbiztosa viszont 
vitatta az szerződés megszüntetésének 
jogosságát.

Október 24-én a Tatabányai Törvényszék 
jogszabálysértések miatt felmentette a 
felszámolást végző Exerem Kft.-t. 

Az indoklás szerint a felszámoló 
jogszerűtlenül szüneteltette Esztergom 
közvilágítását és külsős céget 
sem bízhatott volna meg az izzók 
kiszerelésével, illetve figyelembe kellett 
volna venni a hitelezői választmány 
döntését, miszerint nem járulnak hozzá a 
közvilágítási tevékenység folytatásához.

MTI

Helyreállítják Esztergomban a közvilágítást
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Negyvennyolc napirendi pont 
várt az esztergomi képviselő-
testületre csütörtökön. Az, hogy 
a legfontosabb kérdésekben 
továbbra sincs konszenzus, nem 
meglepő, az már némiképp 
az, hogy a kisebb-nagyobb 
csörtéket nem minden esetben 
zárták válogatott sértések.

Tétényi Éva polgármester és a fideszes 
döntéshozók persze továbbra sem ettek 
egymás tenyeréből, mint ahogyan Nyíri 
Attila (MSZP) és a többségi frakció tagjai 
is az első adandó alkalommal „tüzet 
nyitottak” a másikra.

A szokásos köröket ezúttal is megfutották 
– ki, miért, milyen mértékben hibás –, ám 
új elemként Tétényi Éva egy bizottság 
felállítást javasolta, amely „a 2013-as 
költségvetés kompromisszumos javaslatát” 
vizsgálta volna. A kísérlet hamvába holt.

Steindl Balázs frakcióvezető közölte: a 
városvezető helyett „a testület egyszer 
már elvégezte a munkát”, Esztergomnak 
van költségvetése, amit csak szignózni 
kell(ene), mert amíg ez nem történik 
meg „súlyos százmilliókat bukik” a 
település. Tétényi Éva visszautasította az 
elhangzottakat, és arra emlékeztetett: 
az állami normatíva felfüggesztése a 
2012. évi zárszámadási rendelet el nem 
fogadásának következménye. Steindl 
Balázs ezt vitatta. Jogértelmezési vita, 
majd személyeskedés következett, a 
patthelyzet pedig megmaradt.

A település továbbra is a 2012-es 
költségvetés szerint „üzemel” tovább. 
Ennek árnyékában szavaztak a grémium 
tagjai a 2014. évre szóló költségvetési 
koncepcióról. Ez sem volt fáklyásmenet, de 
legalább az elvekben kompromisszumra 
jutottak a felek, és elfogadták az 
előterjesztést. A béke törékenynek 
bizonyult: az adósságrendezés kapcsán 
újfent előkerült a kérdés, hogy mibe 
került eddig a településnek az állami 
normatíva kiesése, hétszáz- vagy „csak” 
háromszáztíz millió forintba…

kemma.hu

Kompromisszumra 
jutottak a felek

A júniusi, rekordméretű dunai 
árvíz védekezési, helyreállítási 
munkáira az Önkormányzat 
vis maior pályázaton kért 
segítséget az Államtól. A 
megítélt támogatási előleget 
felhasználva az önkormányzat 
csatornatisztítást, csapadékvíz-
átemelő javítást és útjavításokat 
rendelt meg. A hét elején 
Esztergomban három helyszínen 
kezdődött meg az utak 
rendbetétele. Nem csak az 
sürgette a munkálatokat, hogy 
2010 óta szinte semmi nem 
történt ezen a területen, hanem 
az is, hogy a rossz idő beálltával 
még veszélyesebbé válhat 
útjaink állapota. 

Szentgyörgymezőn, a Földműves 
utcában és környékén, a Belvárosban 
a Jókai utcában, a IV. Béla király 
utcában, a Pór Antal téren kezdték 
meg a javításokat, míg a Vértes Volán a 
buszpályaudvar rendbetételét kezdte 
meg. A munkákat november végéig 
fejezi be a város állami segítséggel. A 
lakosság az Önkormányzattal karöltve 
a nyár folyamán a murvás mellékutakat 
hozta járható állapotba, többek között 
a Szamárhegy, Búbánat térségben. A 
polgárok és az Önkormányzat közös 

munkája nyomán a hivatal közel 
1000 köbméter murvát szállított ki a 
járhatatlanná vált mellékutcákra, közel 
150 lakossági kérést és felajánlást 
kiszolgálva ezzel. A város külső területein 
így körülbelül 28 kilométernyi útszakasz 
újult meg. Nyár végén ezeknek az 
intézkedéseknek köszönhetően a Bástya-
parkoló is megújult.

Ezek a lépések még nem elegek ahhoz, 
hogy Esztergom útjainak és járdáinak 
állapota jelentősen javuljon, azonban az 
október 31-i testületi ülésre beterjesztett 
polgármesteri javaslat, - miszerint a város 
hozzon létre egy „Útalapot”-, azt a célt 
szolgálná, hogy a parkolásból befolyó 
pénzeket az Önkormányzat folyamatosan 
a közutak, járdák, parkoló-területek 
felújítására fordíthassa, hosszú távon is 
megoldva ezzel ezt a problémát.   

Városházi információ

Megkezdődött a kátyúzás 
Esztergomban



7. oldal

A legtöbb japán autógyár 
komolyan készül a kétévente, 
ősszel megrendezett Tokyo 
Motor Show-ra. A nemzetközi 
kiállításra még a legkisebbek 
közé tartozó Suzuki is három 
tanulmányautót épített, hogy 
megmutassa a világnak, még 
vannak használható ötleteik.

Persze mindhárom modell azokhoz a 
kategóriákhoz tartozik, amelyekben a 
gyártó hagyományosan erős. A Hustler 
tágas, WagorR+ szerű kiskocsi, míg az 
X-Lander és a Crosshiker két erősen 
eltérő fazonú hobbiterepjáró. A Hustler 
természetesen a Suzuki bevált Kei-car 
alapjaira épül – hisz még mindig a Suzuki 
az adókedvezményes kiskocsik piacának 
legerősebb szereplője. A vízszintes 
méretek adottak, ezeket törvény szabja 
meg, azaz ez az autó is épp 3,4 méter 
hosszú és 1,48 méter széles, viszont ezt 
a hátrányt átlag feletti magassággal és 
maximális helykihasználással igyekeztek 
kompenzálni. Hogy a magas dobozforma 
ne váljon unalmassá, arról érdekes 
részletekkel igyekeztek gondoskodni. 
Ilyen a fehér tető, a kerek cicaszem-
lámpák, és a szinte függőleges szélvédő 
– mindez egyfajta esetlen bájt kölcsönöz 
a járműnek.

Míg a Hustler elsősorban Japánban 
számíthat komolyabb érdeklődésre, 
addig a két terepjáró-szerűség akár 
egy-egy nemzetközi modell előfutára is 

lehet. A nagykerekű X-Lander akár a jövő 
Jimnyje is lehet, legalábbis méreteiben 
és arányaiban emlékeztet a Suzuki terep-
klasszikusára. A gömbölyded formák 
azonban jóval korszerűbbnek mutatják a 
tanulmányt a lassan kultusztárggyá váló 
mini-dzsipnél. Még a hajtás is stimmel: 
az apró off-roader orrába 1,3 literes, 
négyhengeres benzinmotor kerül.

A Crosshiker már inkább csak afféle 
városi terepjáró, méghozzá elég érdekes 
stílusú darab. A két évvel ezelőtti Regina 
tanulmány rokona, erre utal az orr-rész 
formáján kívül az ultrakönnyű karosszéria 
is. A kétajtós crossover-kupé csupán 
810 kilogrammot nyom, így az 1 literes 

háromhengeres motorból és a hátsó 
kerekeket forgató villanymotorból álló 
hajtáslánc is egész jól boldogul vele.

A Suzuki jelenleg az egyik legkisebb, 
nemzetközi szinten tevékenykedő 
személyautó-gyártó, és így meglehetősen 
korlátozottak a lehetőségei a fejlesztésre, 
de a tokiói felhozatalból látszik, hogy a 
fejlesztők nem tétlenkednek.

Három Suzuki a jövőből

Suzuki Hustler

Suzuki Hustler

Suzuki Hustler

Ötcsillagos az 
új SX4 S-CROSS 
a Euro NCAP 
biztonsági tesztjén

Az SX4 S-CROSS az összes 
kategóriában magas 
pontszámot ért el a Euro 
NCAP töréstesztjén. 
A kiváló eredmények 
nagyrészt a Suzuki egyedi 
TECT-technológiájának 
köszönhetőek, amelyben nagy 
szilárdságú acélelemeket 
használnak, a jármű tömege 
mégis csökken.

A Euro NCAP új, független törés-
vizsgálati eredményei szerint az SX4 
S-CROSS a járműbiztonság európai 
éllovasai közé tartozik. A gépkocsi 
a Euro NCAP tesztjén megkapta a 
maximális öt csillagot.
 
A Suzuki középkategóriás crossover 
járműve ráadásul az ötcsillagosok 
közül is kimagaslott átlagon felüli 
pontszámaival. Különösen jól sze-
repelt a gyalogosvédelem terén, 
aminek kiemelt jelentősége van a 
Euro NCAP új, ettől az évtől érvényes 
vizsgálati protokolljában.
  
Az aktív biztonsági berendezések 
közé tartozik a sebességhatároló, ami 
megakadályozza, hogy a jármű átlépje 
a vezető által beállított határértéket, 
a stabilitást növelő menetstabilizáló 
(ESP®*), valamint a biztonsági övek 
becsatolására vonatkozó jelzés 
valamennyi ülés esetében, beleértve 
a hátsó üléseket is.
*(Az ESP® a Daimler AG bejegyzett 
márkaneve.)
 
További információk találhatók a Euro 
NCAP weboldalán: www.euroncap.
com
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Som-hegyi 
turistaház
Október 29-én Pilisszentkereszten 
felavatták a Som-hegyi turistaházat. Az 
állami és önkormányzati gárda mellett 
Garancsi István a Magyar Természetjáró 
Szövetség elnöke és Zámbó Péter a Pilisi 
Parkerdőgazdaság vezérigazgatója is 
részt vett a felavató rendezvényen. A 
turistaházat a Pilisi Parkerdő Zrt. a Magyar 
Fejlesztési Bank (MFB) támogatásával 
és saját forrásból, összesen 70 millió 
forintból újította fel.

Fotó: Beliczay László

Elkészült a 
Tatabánya-Tát 
összekötő út 
felújítása
A Tatabánya-Tát összekötő út 
közel 19 kilométeres szakaszán 
újult meg a burkolat. A 2,45 
milliárd forintos beruházás a 
térség ötezer lakosa életében 
hoz közvetlenül érzékelhető 
változást.

A most átadott projekt mellett egy-egy 
szakaszon rendbe hozzák a Tata-Győr 
és a Mór-Kocs összekötő utakat is. A 
nyomvályúk és felületi egyenetlenségek 
megszüntetését célzó program 12 
útszakaszt érint, összesen közel 16 
kilométeren, a megyei keretösszeg 916 
millió forint.

A XX. század egyik olyan 
dorogi alakja ő, aki élete nagy 
részében a világ barangolói 
közé tartozott, ámbár mindenki 
csak dorogiként emlegette. 
Nem lett világpolgár, de a világ 
turistája igen: megmászta 
a Föld csúcsait és elmerült a 
földmélyi barlangok titkaiban; 
evezett a Dunán és vadvizeken, 
részt vett turistautak és 
-házak építésében, kutatott 
levéltárakban, könyvtárakban, 
de nem szégyellt a lomtelepek 
és a takarítást pusztításként 
felfogó intézmények selejtezett 
kincsei között sem búvárkodni. 
Ismerte ősi rossz szokásunkat: 
az irtózást a múlt hallgatag 
relikviáitól. Ha nem gyűjtene 
helyettünk is, sokmindennel 
szegényebb lenne ez a város. S 
mert a gyűjtőszenvedély csakis 
határtalanul őrizhető meg, Pick 
József lakása ma már relikvia-
múzeum, ahol az érdeklődési 
kör túllépett minden korláton, s 
kiterjed mindenre, amit a „józan" 
emberi figyelem már nehezen tűr 
meg. Számára sosem jár le a Ki 
Kit Gyűjt? Klub-tagság.

Ilyen mindent tudni akaró vágyat tükröz 
az is, ami gyakran elhangzik a szájából, 
ha mégis keresni kezdünk ezt-azt a múlt 
ködében: „Itt minden megvan!" 

Mint ahogy fékezhetetlen az a terve 
is, hogy ami megvan, azt rendezni, 
leltározni, áttekinthetővé tenni is 
kötelességünk (lenne). Talán ezzel a 
feladattal a legnehezebb megbirkózni. 
A máshonnan kidobott „lom" egyre 
nagyobb kupaccá nő, a begyűjtött 
értékek pedig befejezhetetlenül 
feszengnek folyton bővülő albumaiban, 
fotótáraiban, pincétől a padlásig épülő 
polcain, szekrényeiben, a folyton 
avuló rögzítési technika mindenféle 

adathordozóin. Kiállítási meghívók, 
könyvek idézik a bemutatók állomásait.
Az alattomos ellenség, az Idő, vele a 
betegség csak növeli az aggodalmat: 
„Mi lesz ezzel a sok kinccsel?" Pick 
József szótárában ez a leggyakoribb, 
elkoptathatatlan kifejezés: „kincs".
A születésnap estéjén koccinthattunk 
sokféle kívánságra, reményre. Sok 
távolodó emlékre, emberi közösségre 
emlékeztettek bennünket a számítógép 
monitorján pergő képek. Az asztalon már 
gyűltek, sokasodtak a táviratok, csengett 
a telefon is. Dorog Város Barátainak 
Egyesülete üdvözletét személyesen 
vittük el hozzá, az egyik alapítóhoz. Mint 
ahogy néhány hónapja ő is ellátogatott 
közénk, megünnepelni a DVBE 25. 
születésnapját. 

Adjon erőt neki a tudat, hogy egy súlyos 
történelmi korszak krónikásaként és 
leletmentőjeként él Dorogon, annak 
helytörténetében. S adjon Időt is neki 
még sok terve megvalósulásához a Sors. 
Isten éltesse Pick Jóskát!

Kovács Lajos DVBE-elnök

Pick József 80 éves 

A CIVILHETES következő száma 
2013. november 19-én jelenik meg!
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Ápolják a 
hagyományokat, 
készülnek az 
adventre
DOROG 

Kihelyezett közmeghallgatást 
tartott a Komárom-Esztergom 
Megyei Szlovák Önkormányzat 
október 17-én az Intézmények 
Házában. A Dorogi Szlovák 
Önkormányzat - mint 
vendéglátó - hívására több 
mint félszázan jelentek meg az 
eseményen. 

A megye tíz szlovák nemzetiségi 
önkormányzattal rendelkező települése 
- Piliscsév, Kesztölc, Pilisszentlélek, 
Dorog, Sárisáp, Mogyorósbánya, Tardos, 
Tatabánya-Bánhida, Oroszlány és 
Vértesszőlős - képviselő-testületeinek 
tagjai és a lakosság nagy figyelemmel 
hallgatta Nagy Mária elnök elmúlt egy 
évről szóló beszámolóját. Az elnök 
kiemelte rendkívül jó az együttműködés 
a szlovák önkormányzatok között: 
támogatják egymást a szlovák kultúra, 
hagyományok és a nyelv megőrzésében. 
Az elmúlt évben pedagógus 
továbbképzéseket, óvodai szakmai 
napot szerveztek, támogatták a szlovák 
nemzetiségi folklór együtteseket.

Immár hagyomány, hogy Dorogon 
rendezik meg a szlovák adventi 
ünnepséget november 24-én 16 órától 
a művelődési házban. Ezúttal Nyitra 
környéki fellépők teszik még ünnepibbé 
a készülődést.

A Dorogi Szlovák Önkormányzat a 
közmeghallgatás végén uzsonnával 
és frissítőkkel vendégelte meg a 
megjelenteket.

Hubácsek Sándor elnök
Dorogi Szlovák Önkormányzat

Egy elfeledett városba 
kalauzoljuk Önöket. Bemutatjuk 
Dorog város első arcát, 
Ódorogot.

A sövénnyel körülvett falut a Kőszikla-
hegy lábánál honfoglaló magyarok 
alapították az Árpád-korban, amit 1181-
ben említette először oklevél Durugh 
néven. A tatárjárás idején elpusztult a 
település, de újranépesült. A középkorban 
Dorog a korabeli főváros, Esztergom 
határában a király, illetve királynő 
szakácsainak lakhelye volt, ekkor az 
esztergomi káptalannak volt vámszedési 
joga. 1278-ban a margitszigeti apácák 
kapták meg a királyné szakácsainak Dorog 
nevű földjét, átvették a káptalantól a 
vámszedési jogot, továbbá megszereztek 
220 hold földet, valamint két szőlőst is, ez 
folyamatos nézeteltérésekhez vezetett 
az esztergomi káptalannal. Dorogot a 
törökök 1542-ben elpusztították, majd 
1560-ban végleg elnéptelenedett. A 
török kiűzése után, 1694-ben Dorog 
nem az ősi településmag helyén, hanem 
attól északkeletre, a Dorogi-medence 
lejtőin épült fel, viszont Ódorog továbbra 
is lakatlan maradt. 1851-ben Ódorog 
területén szénbányát nyitottak - amely 

Dorog történetében meghatározó 
jelentőségű volt, így a korábbi Ódorog 
az 1860-as években újra benépesült 
(Drasche Henrik bányatulajdonos 
bányászlakótelepet épített a területén 
Ódorogi kolónia néven). Az Árpád-
kori román stílusú templom és temető 
romjait az Esztergom-vidéki Régészeti 
és Történelmi Társulat régészei tárták fel 
1936-ban, az 1950-es és 1960-as években 
a bányaművelés során újabb középkori 
leleteket találtak. Az Ódorogi kolóniát 
leromlott állapota miatt a szocializmus 
idején elbontották, a középkori település 
területén ma a Baumit Kft. mészkőbányája 
és meddőhányói találhatók.

Források:
Dorogi lexikon A–Zs. Szerk. Solymár Judit, 

Kovács Lajos. Dorog: Dorogi Közművelődési 
Közhasznú Társaság. 2000. ISBN 963-00-4973-2

Dorog története, a város honlapja
Wikipédia

Az Árpád-kori város: Ódorog

A szorgalmas és a rest lány 
című meseoperát vasárnap 
(okt. 27.) mutatták be a 
művelődési házban az Erkel 
Ferenc Zeneiksola növendékei, 
tanárai, zenekara. Kálvin Balázs 
a híres népmeséből komponált 
operát, amelyhez Cselenyák 
Imre írt szövegkönyvet. A 
szinte zsúfolásig megtelt 
színházteremben csodálatosan 
hangzott a Farkas Rose-Marie 
által vezényelt - Kolozsvári 

Barnabásné által felkészített - 
zenekar, amely szép kíséretet 
nyújtott a feszes tempójú 
darabhoz, az énekesek kiváló 
alakításához.

A meseopera felcsendülése előtt az 
érdeklődőket kiállítás várta a színház 
aulájában, ahol az elmúlt hatvan év 
relikviáit, emlékeit láthatták a tárlókban.

dorog.hu

Vastapssal ünnepelték a meseoperát

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

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

20 és 18 éves fegyházbüntetéssel 
sújtotta kedden a Győri 
Ítélőtábla azt a két férfit, aki 
2010 elején úgy megvertek 
egy oroszlányi idős embert, 
hogy az a helyszínen belehalt 
sérüléseibe. A rablógyilkossággal 
több doboz tojást, csirkehúst és 
egy gázpalackot zsákmányoltak.

Egyikük élettársát, aki jelen volt a 
történteknél, bűnsegédségért öt, egy 
másik nőt a tettre való felbujtásért 
tizenkét évi fegyházra ítélte Kovács 
Tamás tanácsa. Ezzel a Győri Ítélőtábla 
helybenhagyta a Tatabányai Törvényszék 
tavaly októberi ítéletét, amely 
mindannyiukat nyereségvágyból, kü- 
lönös kegyetlenséggel elkövetett 
emberölés miatt marasztalta el. 

Kovács Tamás az ítélethirdetéskor 
elmondta, a két férfi kíméletlenül járt 
el áldoztával. A bíróság nem tudta 
elfogadni azokat a védői indítványokat, 
amelyek arra hivatkozva, hogy a 
csapat lopni indult, enyhébb minősítés 
megállapítását, rövidebb időtartamú 
szabadságvesztés kiszabását kérték.

A bíró szólt arról is, hogy mivel a 
vádhatóságtól nem érkezett fellebbezés 
az elsőfokú ítélethez, nem tudtak 
foglalkozni Horváth Péter ügyész azon 
felvetésével, hogy tekintsék az egyre 
szaporodó, idősek sérelmére elkövetett 
cselekmények precedensének az ügyet, 
és szabjanak ki példásan súlyos büntetést.

Az áldozat, Vili bácsi hetvenhét 
évesen még kertészkedett, tyúkokat 

Jogerős: 18 és 20 év 
Vili bácsi kegyetlen 
gyilkosainak

nevelt. 
– Bányásznyugdíja volt. Becsülettel 
végigdolgozta az életét, megérdemelt 
minden fillért. Nagyon aktív volt, tizet 
letagadhatott a hetvenhét évéből. 
Senkinek se ártott, mindenkinek előre 
köszönt. Néha átjött szomszédolni. Nem 
volt itt semmi baj, amíg a dűlőbe nem 
költözött egy új család. Meg is szurkáltak 
valakit, de az túlélte - mondta el az egyik 
szomszéd a kemma.hu-nak anno.

Akkor arra is panaszkodtak a Nyíres 
dűlőben élők hogy a betörések is 
megszaporodtak. Sokszor kértük már, 
hogy legyen közvilágítás. Ha nem 
is mindegyik oszlopon, de legalább 
minden másodikon. Más is kapott itt 
már pofont, aztán azt se látta, ki támadta 
meg – gyűlnek a mondatok és a hosszú 
hónapok elfojtott indulatai.

Az elsőfokú tárgyaláson az is 
elhangzott, hogy az idős urat előbb 
kicsalták a házából, majd a két fiú 
megtámadta. A vádlottak hidegvérrel, 
rendkívüli embertelenséggel, bruta-
litással cselekedtek, Vili bácsinak esélye 
sem volt. Az áldozat bántalmazását, és 
azt, hogy a férfit a ház mögé cipelik, 
majd lényegében agyonverik a két lány 
végignézte.

Kővel dobták meg a férfi házának 
ablakát, és amikor a férfi kijött, Kállai 
Henrik hátulról megrúgta, majd testvére, 
Kállai József többször megütötte.

Kovács Tamás elmondta, ha az új Btk. 
alapján bírálnák el az ügyet, megállna 
a védekezésre képtelenek sérelmére 
elkövetettség, akkor pedig már az 
életfogytig tartó szabadságvesztés 
kiszabása is felmerülhetne.

Az elsőfokú ítélet szerint a 
negyedrendű vádlott, Molnár Horváth 
Rozália azt közölte a most jogerősen 
elítélt testvérpárral, hogy kiteszi lakásából 
albérlőjét, Zsitvai Alexandrát, az ügy 
harmadrendű vádlottját - aki egyiküktől, 
Kállai Henriktől várt gyermeket -, ha az 
nem fizet végre a szállásért; szerezzenek 
pénzt az idős embertől “úgy is, ha 
megverik vagy megölik”. Velük ment a 
várandós asszony is.

Mivel nem találtak aranyat, 
készpénzt, visszamentek a negyedrendű 
vádlotthoz, aki ismét a tetthelyre küldte 
őket értékekért. Végül a társaság nem 
egészen 50 ezer forint értékben hozott el 
fagyasztott tyúkot, tojást és gázpalackot 
a házból.

MTI / kemma.hu

Személyi sérüléssel járó közúti 
közlekedési baleset történt 
november 4-én délután 
Esztergomban. A helyszínelés 
idejére a Dobogókői utat teljes 
szélességében lezárták.

Rendőrautó ütközött egy teherautóval 
Esztergomban a Dobogókői úton eddig 
tisztázatlan körülmények között hétfő 
délután. A balesetben két járőr megsérült. 

Két járőr sérült 
meg az esztergomi 
balesetben

A 74 éves, körülbelül 150 
centiméter magas Heincz 
Lászlóné nadrágban és pólóban 
hagyta el az esztergomi 
kórházat hétfő éjszaka. 

Az Esztergomi Rendőrkapitányság egyen- 
ruhásai a bejelentést követően keresni 
kezdték az idős nénit, de eddig még nem 
találták meg, ezért a lakosság segítségét 
is kérik az eltűnt asszony felkutatásában.

Az Esztergomi Rendőrkapitányság 
kéri, hogy aki az eltűnt néni tartózkodási 
helyével kapcsolatban érdemleges 
információval rendelkezik, névtelensége 
megőrzése mellett tegyen bejelentést 
az ingyenesen hívható 06-80/555-
111 „Telefontanú” zöld számán (H-Cs.: 
8-16, P.: 8-13) vagy a 107, 112 központi 
segélyhívó telefonszámok valamelyikén. 
A nénin fekete nadrág és piros póló volt 
eltűnésekor.

Miközben a rendőrök az eltűnt 
nénit keresték, egy másikat eltűnt 
asszonyt megtaláltak Esztergomban, a 
buszvégállomás várótermében kedd 
hajnalban. Az egyenruhások igazoltatták 
az egymagában üldögélő idős asszonyt.
Adatai ellenőrzése során derült ki róla, 
hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság 
eltűnés miatt körözését rendelte el. Az 
esztergomi egyenruhások értesítették 
budaörsi kollégáikat, akik még hajnalban 
átvették az eltűntként keresett hölgyet.

Eltűnt egy 
idős asszony 
az esztergomi 
kórházból
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Horthy Miklós kormányzó mellszobrának 

avatóünnepsége a Szabadság téri 
Hazatérés templomának bejáratánál az 
első bécsi döntés 75. évfordulóján 2013. 
november 3-án Budapesten.

Ellentüntetők transzparensekkel Horthy 
Miklós kormányzó mellszobrának 
leleplezése előtt a Szabadság téri 
Hazatérés templománál az első bécsi 
döntés 75. évfordulóján 2013. november 
3-án Budapesten.

MTI

Már a cím is olyan ellentmondásra utal, amelyet Horthy nem, 
hogy nem tudott, valószínűleg nem is akart feldolgozni. 
Felfogásában, viselkedésében a Monarchia egyfajta túlélését 
a 19. század folytatását képviselte. A király nélküli királyság a 
legrosszabb beidegződéseket erősítette meg, figyelmen kívül 
hagyott társadalmi csoportokat, vagy egész egyszerűen a 
társadalom perifériájára szorította őket.

A korszakot áthatja az antiszemitizmus, amely elsőként 

a numerus clausus-ban ölt testet, megszabva, hogy a 
különböző népcsoportok milyen arányban vehetnek részt 
a felsőoktatásban, kimondatlanul is a zsidó származásúakat 
szorítva ki az egyetemekről. Az oktatásban megindul 
kiszorítósdi kevésbé látványosan folytatódott a gazdasági, 
politikai életben. Erről ír igen szemléletesen Ungváry Krisztián 
a tavalyi évben megjelent könyvében. Ezek a folyamatok 
vezetnek a harmincas évek végén a zsidótörvényekhez, majd a 
munkaszolgálatok felállításához, később a deportálásokhoz és 
majd négyszázezer ember értelmetlen halálhoz a koncentrációs 
táborokban. 

Kormányzása idején sikerült belekeveredni a második 
világháborúba, bár a németek nem kérték a belépést, a 
szovjetek pedig kifejezetten kérték a távolmaradást. Ezért 
is szolgáltatták vissza, többek között, az 1848/49-es katonai 
zászlókat. A hadműveletek során sikerült vágóhídra vinni a 
teljes magyar második hadsereget a Don-kanyarnál, több ezer 
kilométerre Magyarországtól.

A sikertelen kiugrási kísérlet, ti. nem tudta a magyar vezetés 
1944 októberében megszervezni a németekkel való szakítást, 
több hónapig kitette az országot a front átvonulásának. Horthy 
nem hozhatja fel mentségként azt sem, hogy a helyén maradt 
a német megszállást követően, szentesítve ezzel a Sztójay-
kormány hatalomra kerülését és a szélsőjobb térnyerését. 

A háború során közel 850 ezer honfitársunk vesztette életét, 
megsemmisült a nemzeti vagyon negyven (!) százaléka, 
mérhetetlen nyomor és pusztulás maradt a fehér lovon 
parádézó tengernagy után.

Ilyen embernek, nem jár szobor! Nem lenne szabad, hogy szobor 
járjon, még akkor se, ha magánterületen áll, bár bárki elmehet 
mellette. Sok kiváló ember van a magyar történelemben, 
akiknek érdemes szobrot állítani, a volt kormányzó nem az. 
Aki Hitlerrel kötött szövetséget, nem kaphat emlékművet 
Magyarországon.

GT

Szobor a tenger nélküli ország 
tengernagyának

A két világháború közötti Magyarország kormányzójának megítélése finoman szólva is 
ellentmondásos, ha a közvélekedést nézzük. Ennél egybehangzóbb a megítélés, ha a történsz szakma 
véleményét tekintjük irányadónak. Egyértelműen negatív.

Horthy-szobor 
- Avatás a Hazatérés templomában
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A TV2 diadalmas sajtóközleményt adott ki, hogy a 
TV2 Tények című műsora a hírfogyasztás origója.

Sajnos ez minden szempontból szomorú, főleg ha még igaz is.

"A Nézőpont Intézet kutatásából kiderül, hogy a magyar lakosság 
80%-a minden új információt az elektronikus médiából szerez, 
a fogyasztók 62%-a naponta néz vagy hallgat hírműsorokat. A 
tévénézők 71%-a tudatosan kapcsol a hírműsorokra, a lakosság 
36%-a reggel, míg 73%-a este néz híradót.

A Nézőpont Intézet 2013. III. negyedéves híradóelemzéséből 
kiderül, hogy a TV2-n látható Tények az összhíradások 31%-
át teszi ki hosszban és 27%-ot a tudósítások számában. 
A piacvezető Tények július 29-től korábban és hosszabb 
műsoridőben került adásba, amely a tudósítások számának 
emelkedését is magával hozta. A Tények tudósításainak 
száma a harmadik negyedévben elérte a 2462-ot, amely 272 
darabbal több, mint a második negyedévben. Ugyanebben az 
időszakban az RTL Klub esti híradójában 1934, az m1-en pedig 
1860 tudósítás volt látható.

A Tények adásaiban a kormány és kormánypártok szereplése 
közel 66 százalék volt, az ellenzéki pártok képviselői pedig 33 
százalékban jelentek meg a TV2 hírműsorában, amely arány 
megfelel a nemzetközi sztenderdeknek."

Az október 5-i Tények tudósításai, időrendi sorrendben. 
Az első tudósítás (breaking news) a "Megdőlt a hidegrekord 
Zabaron" volt.

Szög a hurkában, mi?!
Észreveszem, hogy ott a szög a hurkában, oszt' egyből hívom a 
Tényeket kamerázni!

vastagbor.blog.hu

Szomorú, ha igaz: "A Tények 
a legfontosabb hírforrás 
Magyarországon" Illetve jogszabály szerint 

lehet büntetni, csak 
sajnos a hatóságok nem 
élnek a lehetőséggel. 
Mert ugye a gyorshajtás 
az ördög.

A magyarországi baleseti sta- 
tisztikákra hivatkozva a ren- 
dőri vezetők állandóan azt 
hangsúlyozzák, hogy a gyors-
hajtás a balesetek legfőbb 
kiváltó oka, szinte minden 
esetben a gyorshajtók okoz-
zák a balesetet. Mintha más 
szabálysértés nem is lenne. De 
ebbe a statisztikai bűvészke-
désbe nem akarok belemenni.

Ebben a bejegyzésben inkább 
arra kívánok rátérni, hogy van 
egy olyan szabálysértés, ami 
véleményem szerint sokkal 
súlyosabb, mint a gyorshajtás: 
ez pedig az indokolatlanul 
lassú közlekedés. Gondolom 
sok közlekedő számára 
ismerős lehet a jelenség, 
amikor közlekedik egy adott 
útszakaszon, a maximálisan 
megengedett legnagyobb 
sebességgel, és utolér egy 
olyan járművet, ami jóval a 
sebességhatár alatt közle-
kedik. A gyorsabban közlekedő 
megelőzi, visszagyorsít az 
eredeti sebességére, majd 
megint utolér egy ilyen, lassan 
közlekedőt, azt is megelőzi. 
Az ilyen lassan közlekedők 
sokkal több baleseti 
szituációt teremtenek, mint 
egy dinamikusan közlekedő 
gyorshajtó, ugyanis állandóan 
előzésre kényszeríti a mögötte, 
gyorsabban közlekedőket. 
Az előzés pedig kifejezetten 
balesetveszélyes szituáció. 
Főleg ha ez nagyon rövid 
szakaszon történik, többször.

Nagyon szeretnék már 
olyan hatósági ellenőrzéssel 
találkozni, ahol nem a gyors- 
hajtókra vadásznak, hanem 
az indokolatlanul lassan 
közlekedőkre. Ugyanis a ha-
tályos KRESZ értelmében nem 
szabad a forgalmat aka-

dályozva lassan közlekedni.

Nem szabad a járművel 
indokolatlanul olyan 
lassan haladni, 
hogy az a forgalmat 
akadályozza

A hatóságnak tehát a jog 
megadja a lehetőséget, hogy 
a forgalomból kiszűrje az ilyen 
szabálysértőket. Mi kell még 
hozzá a jog mellett? Technikai 
feltétel szükséges hozzá, 
vagyis egy traffipax, amely 
a hatóság rendelkezésére 
áll. Vagyis a fentiekből 
kitűnik, hogy minden feltétel 
adott ahhoz, hogy ezt a 
szabálysértést szankcionálják. 
A rendőr az indokolatlanul 
lassan közlekedőkkel szem-
ben figyelmeztetéssel, hely-
színi bírságolással, vagy 
feljelentéssel élhet.

A szabálysértés bizonyítása 
pedig nagyon egyszerű: az 
elkészített felvételen csak 
annak kell látszódnia, hogy 
a lassan közlekedő mögött 
több jármű feltorlódott, és 
nincs olyan ok (pl. idő-járási 
körülmény), amely miatt 
lassan közlekedjen. Természe- 
tesen a műszaki hiba nem 
igen fog látszódni a fel-
vételeken, de ezzel a 
rendőr nagyon egyszerűen 
megbizonyosodhat: a 
gépkocsit megállítja.

Szóval a jogi és technikai 
feltételek adottak, már csak 
alkalmazni kellene a jog-
szabályokat, és élni kellene 
a lehetőséggel. Mert sajnos 
nagyon sok ilyen szabálysértő 
van.

Ön milyen sűrűn 
találkozik ezzel a 
szabálysértéssel? Írja 
meg nekünk: 
info@civilhetes.hu

jogiq.cink.hu

A lassú közlekedést is büntetni 
kellene
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Két és fél éves kutatásfejlesztési 
és beruházási munka után 
sikeresen zárult a Mol 
gumibitumen programja. A 
cégnél előállított évi 5 ezer 
tonna gumibitumen 100-150 
kilométernyi út felépítéséhez 
elegendő, mintegy 100-150 
ezer darab gumiabroncs 
környezetbarát újrahasznosítása 
révén – hangzott el a Kossuth 
Rádió Hajnal-táj című 
műsorában.

Az első próbaútszakaszok kilenc éve 
készültek el Zalaegerszegen, majd később 

Veszprémben és Gyálon. Valamennyi jó 
állapotban van még ma is, pedig az egyik 
veszprémi út nagy forgalmú – ismertette 
a tapasztalatokat Holló András, a Mol 
Termékfejlesztés vezetője.

Mint mondta: az állami támogatással is 
megvalósult üzem kapacitása évi ötezer 
5 kilotonna. A prototípus üzem lehetővé 

teszi, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek a termék minőségének 
javítása és a költségcsökkentés 
érdekében – mondta a szakember 
hozzátéve: amennyiben piaci igény 
jelentkezik, akár egy nagyobb üzemet is 
építhetnek.

A gumibitumen kátyúzásra, de az 
építőiparban tetőfedő anyag elkészítésére 
is alkalmas - részletezte Holló András 
-, különösen előnyös tulajdonsága, 
hogy jó tapadást biztosít, gyakorlatilag 
nem kátyúsodik. A nemzetközi és 
hazai vizsgálatok is azt mutatták, 
hogy zajcsökkentő tulajdonsága miatt 
nem szükséges zajvédő falat építeni a 
gumibitumenből készült utak mellé.

Teljes egészében átvállalja az önkormányzatok 
adósságának fennmaradó részét a kormány – 
jelentette be Lázár János Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár a hétfői kormányszóvivői 
tájékoztatón.

A kormány megalakulása óta fontosnak tekintette az 
önkormányzatok adóssága helyzetének rendezését – hangzott 
el a hétfő kora délutáni kormányszóvivői tájékoztatón, ahol 
Giró-Szász András szóvivő és Lázár János miniszterelnökségi 
államtitkár beszámolt, hogy a megyei és települési 
önkormányzatok 2010-re csaknem 1200 milliárd forint 
adósságot halmoztak fel.

Lázár felidézte a korábbi lépéseket: először a megyei 
önkormányzatokat szabadították meg 190 milliárdos iga alól, 
2012 decemberében ezt követte az 5000 fő alatti települések 
teljes mentesítése, ami 74 milliárd forintot jelent, majd 2013 
első negyedévében az 5000 főnél nagyobb települések 
esetében a 40-70 százalékos átvállalás.

Ősz eleje óta főzte a kormány

Valójában nem jött egészen váratlanul a kormány lépése: 
Tállai András, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a 
Lánchíd Rádióban nem egészen két hete már beszélt arról – 
amiről korábban gazdasági lapok is írtak –, hogy mérlegeli az 
adósságkonszolidáció további lépéseit a kabinet. Lázár János 
egyébként még szeptemberben szintén utalt erre.

Ismert, a Világgazdaság október elején írt arról, hogy a jól 
gazdálkodó önkormányzatok önrész nélkül pályázhatnak.

A Belügyminisztérium legutóbb augusztusban adott 
ki összesítést az önkormányzati adósságátvállalással 
kapcsolatban.

Lezárult az adósságátvállalás folyamata

A múlt heti ülésen a kormány úgy döntött: a fennmaradó 420 
milliárd forint adósságtömeget teljes egészében átvállalja 
a kormány, így 2014. február 28-ától már teljes egészében a 
helyi közösségi fejlesztésekre koncentrálhatnak a települési és 
megyei önkormányzatok – foglalta össze a kormánydöntést 
Lázár.

Emlékeztetett arra is, ma már nem vehetnek fel hitelt az 
önkormányzatok, csak fejlesztési célból és csak a kormány 
engedélyével. Az államtitkár bejelentése szerint ezzel az 
önkormányzati adósságkonszolidáció folyamata teljes 
egészében lezárult.

A kormány az adósság átvállalásával elvárásokat fogalmaz 
meg: az önkormányzatoknak egy növekedési, fejlesztési 
tervvel kell előállniuk, amely új lehetőségeket teremtenek a 
helyi kis- és középvállalkozásoknak. November 19-én Orbán 
Viktor miniszterelnök Kaposvárra látogat, ahol Szita Károly 
polgármester úrral találkozik és egy gazdasági konzultáción 
vesz részt, ahol megtárgyalják: a város milyen segítséget tud 
nyújtani a helyi vállalkozásoknak – mondta Lázár.

A miniszterelnökséget vezető államtitkár hozzátette, 
hogy a kormánytagok végigjárják az önkormányzatokat, 
ahol tanácsaikkal segítik a fejlesztési terveket. Ezeken a 
beszélgetéseken a kormány szándékai szerint a helyi agrár- 
és iparkamarák is részt tudnak majd venni. Január 15-ig a 
találkozók le fognak zajlani, míg 2014. február 28-ig az egész 
folyamatot technikailag is le kell zárni. A kormány szándékai 
szerint a 2014-20 közötti ciklus Európai Uniós forrásainak 60 
százaléka a helyi kis- és középvállalkozásokhoz fog kerülni – 
zárta sajtótájékoztatóját Lázár.

mno

Minden önkormányzati adósságot átvállal 
a kormány

Megvan a kátyúmentes út alapanyaga
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Továbbra is várjuk olvasóink 
leveleit az info@civilhetes.hu 
emailcímre!

Az árvíz után öt hónappal

“A júniusi, rekordméretű dunai árvíz 
védekezési, helyreállítási munkáira az 
Önkormányzat vis maior pályázaton 
kért segítséget az Államtól. A megítélt 
támogatási előleget felhasználva 
az önkormányzat csatornatisztítást, 
csapadékvíz-átemelő javítást és 
útjavításokat rendelt meg. A hét elején 
Esztergomban három helyszínen kezdődött 
meg az utak rendbetétele.”

És tényleg elkezdték rendbe tenni az utakat. 
Miből is? Ja, igen, az árvízi helyreállításra 
kapott pénzből. Mert az pont arra való. A 
Jókai, de a Földműves utca meg főleg az 
árvíztől ment tönkre, ezért a helyreállításra 
kapott pénzt is erre kell fordítani. 

Nem lett volna jobb megoldás, ha mondjuk 
csinálnak együtt egy költségvetést, amiben 
lett volna helye egy útkarbantartásnak, 
mellette talán az árvízvédelemnek, 
mert ugye Esztergomban néha azért 
számíthatunk az árvízre is, akkor nem 
kellett volna júniusban máshonnan venni 
pénzt a védekezésre, nem kellett volna 
most sem az árvízi helyreállításra kapott 
pénzt elkölteni az útjavításra.
A következő kérdés ezzel kapcsolatban, 
hogy ha nem lett volna júniusban árvíz, 
akkor most még mindig nem volnának 

megcsinálva a kátyúk? 
Muszáj volt a szentgyörgymezői temető 
környékét pont mindenszentekre feltúrni?
Ha már a temetőknél tartunk. Minden 
évben kisebb vásár van a környékükön. 
Gondolom, nem tévedek, ha azt mondom, 
az árusok ott helypénzt fizetnek. Ha 
már a temetőhöz vezető utcákban nincs 
közvilágítás és a kisgyermekes anyukának 
azt kell figyelnie, melyik frissen kivágott 
kátyúban tűnt el gyermeke, akkor az 
árusok által befizetett pénzből nem lehetett 
volna megoldani, hogy legalább bent a 
temetőben ne essen orra az ember?
Igazuk van. Fölösleges, a temetőben 
világítsanak a mécsesek! Az nem fogyaszt 
áramot, az alapanyagot meg amúgy is a 
nép fizeti. 
Ha egy kicsit talpraesettebbek lettek 
volna, esetleg a Bazilika magasságában 
árulhattak volna árvízi helyreállítási 
pénzből vásárolt fáklyákat, vagy 
elemlámpákat.

A nép úgyis megvette volna, hiszen nincs 
más választása. Itt Önök dirigálnak.

A gödör

Mint már az újság előző két számában 
megjelent leveleimben is írtam, a Budai 
Nagy Antal és a Schweidel utca között 
a Promtávhő, vagy Dalkia, ahogy 
mostanában nevezik a céget, ásott egy 
nagy gödröt. Már próbáltuk felvenni a 
céggel a kapcsolatot, azonban ők nem 
válaszoltak. Hetekig nem csináltak semmit, 
majd egy kicsit igen. Aztán megint semmi 

és újra dolgoztak. 

A legutóbbi jelenet az, hogy több helyen 
nincs védőszalag a gödör mellett, valamint 
a járda közepén megjelent egy lyuk, 
aminek biztosan van valami funkciója, de 
nagyon baleset veszélyes. Mint azt látjuk, a 
csövek már ki vannak cserélve, ezért sokan 
nem értjük, mi akadálya van még annak, 
hogy ezt a gödröt végre visszatemessék. 
Ha nincs még kész a teljes munka, akkor 
elkezdhetnék betemetni legalább ott, ahol 
elkészültek. 

Fontosnak tartom még itt megjegyezni, 
hogy a lakók már kiplakátozták, miszerint 
ezen a részen szeretnének a hétvégén 
lombtakarítást végezni. Véleményem 
szerint szerencsés volna, ha nekik már nem 
kellene az árkot kerülgetni, hanem esetleg 
annak a helyét is rendbe tudnák már tenni. 
Minden esetre abban biztos vagyok, hogy a 
Schweidel-árokról írt levél sorozatom a két 
hét múlva folytatódni fog. 
Egy lassan beletörődő lakó.

Olvasói levél

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
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Kész az Esztergomi Hajós Egylet 
kajakos csapatának idei mérlege. 
Már elkezdték a felkészülést a 
következő év versenyeire.

A jó forma a tavaszi versenyeken gyorsan 
szép sikereket eredményezett. A bécsi 
nemzetközi maraton versenyen  négy 
arany-, három ezüst- és egy bronzérem 
volt a termés.

A Maraton Magyar Bajnokságról három 
ezüst- és két bronzéremmel tértek 
haza a fiatalok. A nyár elején Szegeden 
rendezték az ifjúsági Európa-bajnokság, 
illetve a világbajnokság válogatóját. 
A serdülők mezőnyében a szolnoki 
Katrinecz Ritával Köles Fatima  K-2 
1000 m-en az első helyen végzett. A 
folytatásban az Országos Diákolimpián, 
illetve az Eszkimó-Indián Játékokon 
vettek rész a 8–15éves korosztály. A 

mérleg: 1 arany, 2 ezüst, 2 bronz.

A szegedi vidék bajnokságon az 
utánpótlás korú gyerekek 3 arany- és 
6 bronzérmet nyertek, érmesként 
eljutottak az év – számukra – fő 
versenyére, a Magyar Bajnokságra. 
Az országos megmérettetés előtt egy 
hétig edzőtáboroztak a kajakosok. A 
bajnokságon 95 kajak-kenu egyesület 
összesen  3834 nevezést adott le. Az 
Esztergomi Hajós Egylet öt ezüst- és négy 
bronzéremmel zárta le a bajnokságot, 
Rajos Berta Mk-1 4000 m-en kivívta a 
kölyök válogatottságot. Két serdülő 
válogatott versenyzőnk, Köles Fatima 
és Nagy Fruzsina kvalifikálta magát az 
Olimpiai Reménységek Versenyére (ORV).

Az ORV-t az idén Csehország rendezte. 
Minden kontinensről érkeztek 
versenyzők, összesen 25 országból. A 
magyar válogatott 29 arany-, 16 ezüst- és 

18 bronzérmet szerzett, az éremtáblázat 
élén végzett. Az Esztergomi Hajós 
Egyletből Köles Fatima K-2 200 m-en 
Barkó Zitával (MTK) az 1. helyen végzett, 
Nagy Fruzsina K-2 1000 m-en a 3. helyen 
ért célba egy szolnoki sportiskolással 
evezve.     

Párkányi Lívia edző, illetve Köles István 
edző és egyesületi vezető elégedetten 
értékelte az idei évet. Mint elmondták, 
a versenyzőkkel együtt folyamatosan 
teljesítik a kitűzött célokat. A gyerekek 
hozzáállása, kitartása példaértékű, a 
téli hidegben, a nyári kánikulában is 
kitartóan elvégzik az edzéstervben 
szereplő feladatokat. Újabb utánpótlás 
korú fiatalok csatlakozásával tovább nőtt 
az egyesület taglétszáma. Az október 
már a következő évre történő felkészülés 
egyik hónapja.

Azt már megszokhattuk, hogy 
a dorogi birkózás utánpótlása 
hazai és nemzetközi szinten 
futószalagon szállítja a jobbnál 
jobb eredményeket, de most 
a felnőtt korosztályban is 
megmutatták erejüket a Dorogi 
Nehézatlétikai Club birkózói.

A felnőtt birkózó NB I-ben kilenc csapat 
indulhat, ahol 3-3 csoportra vannak 
osztva a csapatok és csoportokon belül 
megmérkőznek egymással oda- és 
visszavágók során.

Így alakul ki csoporton belül, hogy ki az 
első három helyezett. A 3 csoportelső 
ugyanebben a rendszerben küzd tovább 
az érmekért, a csoport másodikok a 4-5. 
helyezésért, a csoport harmadikok pedig 
az NB I-ben maradásért küzdenek.

Dorog a Kecskemét és a tavalyi bajnokkal 
a VASAS SC-vel került egy csoportba a Fáy 
utcában megrendezett első fordulóban 
október végén, és bravúros teljesítményt 
nyújtva 27:0-ra nyertek a Kecskemét 
ellen, majd 17:13 arányban győzték le a 
bajnoki cím védőjét, a VASAS SC csapatát.
Lévai Zoltán a csapat egyik edzője 

szerint a győzelem ellenére a visszavágó 
esélyese inkább a VASAS SC, de a fiúk 
nagyon elszántak, és bízva a hazai 
közönség eufórikus hangulatot teremtő 
erejében, elképzelhetőnek tartja a dorogi 
birkózók továbbjutását.

A dorogi felnőtt csapat sikerét az elmúlt 
évek tudatos munkája dicséri, mert az 
igaz, hogy erős a dorogi utánpótlás, de ez 
a siker nagy részben a felnőtt birkózóknak 
és a jó menedzsmentnek köszönhető.

Az NB I-es csapatban utánpótlás korú 
versenyzők Torba Erik és Lévai Zoltán 
mellett birkózott Jäger Krisztián, aki 
az idei év felnőtt Országos Bajnoka 66 
kg-ban, Szakolczi Zoltán és Szakolczi 
Hunor, akik már évek óta erősítik a 
felnőtt csapatot , Pápa Péter, aki aktív 
versenyző és egyben utánpótlás edző 
is az egyesületben, Robotka László, aki 
a Strand Világbajnokságon bronzérmet 
nyert és nap mint nap készül, hogy segítse 
a csapatot az ilyen és hasonló sikerekhez 
a többi felnőtt birkózóval együtt, akik bár 
most nem birkóztak, de edzésről edzésre 
segítik a felkészülést.

A visszavágót november 7-én 18 órakor 
rendezik meg a dorogi sportcsarnokban, 
amelyre várják a szurkolókat, hogy 
buzdítsák városunk nehézatlétáit.

Hihetetlen dorogi birkózók
A Felnőtt MB I. nyitófordulójában 
legyőzték a tavalyi bajnokot 

Esztergomi lány lett az első, az olimpiai reménységek versenyén

Megtisztelő feladatot kapott 
az első számú magyar 
játékvezető, Kassai Viktor, 
aki az interkontinentális 
pótselejtezőkön vezeti a Mexikó–
Új-Zéland összecsapást.
 

Érdekesség, hogy Kassai az előző 
világbajnoki pótselejtezőn is vezetett 
Új-Zéland alakulatának, akkor az 
óceániai együttes a bahreini gól nélküli 
döntetlennel kiharcolta a dél-afrikai 
szereplés jogát. Kassai Viktor segítői 
Erős Gábor és Ring György lesznek 
az oldalvonal mellett, a negyedik 
játékvezetői feladatkört pedig Vad II. 
István tölti be.

Az ellenőr a szlovákiai Jozef Marko 
lesz. A mérkőzést november 13-án 
Mexikóvárosban játsszák. A Jordánia–
Uruguay pótselejtezőt a norvég Svein 
Oddvar Moen dirigálja.

kemma.hu

Interkontinentális 
pótselejtezőt vezet 
Kassai Viktor
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Meglepődve tapasztaljuk, hogy az első csípősebb 
őszi, téli reggelek vagy délutánok nyomot hagy-
nak szervezetünkön. A téli mínuszok, az álta-
lában szeptembertől fokozottabb szellemi vagy 
fizikai elvárások elsősorban immun- és idegrend-
szerünket teszik próbára, melyek zökkenőmentes 
működését nagyban befolyásolják a nyomelemek.

Nevük abból adódik, hogy szervezetünkben – a vas kivé-
telével - szinte csak nyomokban fordulnak elő, azonban a 
minimálisnak tűnő mennyiségben elengedhetetlenek. Míg az 
ásványokból naponta több mint 100mg szükséges, addig az 
egyes nyomelemekből átlagosan 100mg/nap is elegendő. Fő 
feladatuk hogy a biokémiai reakciók és folyamatok normális le-
folyását biztosítják. 

Számos esetben akár egészen specifikus élettani szerepet is 
betöltenek, mint a pajzsmirigyhormonok esetében a jód, vagy 
a vér hemoglobin szintéziséhez szükséges vas. A nyomelemek 
emellett megtalálhatóak a genetikai információt hordozó nuk-
leinsavakban, és szerepet játszanak, mint hormonösszetevő.
Ide tartozik a vas, cink, jód, mangán, szelén, réz.

Egyes ásványok, bizonyos ásványi anyagok jelenlétében 
másképp szívódnak fel, például a magas cink bevitel hosszú-
távon csökkentheti a réz és vas felszívódását. 
Az adott ásványi anyag felszívódásának mértékét és mennyi-
ségi hasznosulását befolyásolja, hogy a szervezet milyen mé-
rtékben telített vagy hiányos az adott elemet illetően. Ez kül-
önösen igaz a vas felszívódására, melynek esetében vashiányos 
állapotban annak kis mennyiségű bevitele esetén is meglepő 
hatékonysággal képes beépülni.

Milyen típusú ételeket, praktikákat érdemes 
tehát előnyben részesíteni a téli hónapok alatt, 
hogy nyomelem raktárainkat természetes mó-
don töltsük fel?

A szárnyasok, a csirke, a halak, a hüvelyes zöldségek (száraz bab, 
lóbab, borsó, lencse, csicseri borsó), teljes kiőrlésű gabonák, és 
az olajos magvak mindegyik nyomelemet tartalmazzák, így 
ezeket akár kombinálni, variálni is érdemes.

Ínyenc tippek:

Mexikói chilis bab 
Vitaminsaláta pikáns csirkemell csíkokkal
Currys hal csicseriborsóval tálalva 
Borsófőzelék tükörtojással 
Sütőtök krémleves tökmaggal 
Zöldbab sajttal és túróval 
Gabonapehely joghurttal, friss gyümölcsökkel, citrusfélékkel

Táplálkozunk ősszel 
is egészségesen! 
Nyomelemek jelentősége télen

Libapástétom
Hozzávalók: 1 szép, friss libamáj, 1 liter 
tej, 1 pohár édes tokaji bor, só, bors, 
szerecsendió, fahéj, porcukor
 
Elkészítés: Tisztítsuk le a libamájat és 
12 órára áztassuk be 1 liter hideg víz és 
1 liter hideg tej keverékébe - lefedve 
tegyük hűtőbe. Másnap - a masszává 
alakult, inaktól megfosztott májat - 

öntözzük meg tokajival. Hagyjuk állni még egy órát. A sütőt 
melegítsük elő 130 fokra.  1 kg májhoz 12 g sót, 3 g borsot, 
csipetnyi szerecsendiót, késhegynyi fahéjat és csipetnyi 
porcukrot szórjunk - mindkét oldalára. A májdarabokat 
szorosan egymás mellé illesztve tegyük egymás mellé egy 
üveg vagy cserépedénybe, majd fedjük le. Tegyük be a sütőbe. 
(1kg máj sütési ideje1 óra ). Hagyjuk kihűlni, majd 1 napra 
tegyük hűtőbe. Másnap szedjük le a fagyott zsírt, olvasszuk fel, 
majd kanalazzuk vissza a pástétomra. 3-7 napig pihentessük a 
hűtőben, a megkezdett májat 48 órán belül fogyasszuk el!
 
Libahússal töltött padlizsán
Hozzávalók: 4 kisebb padlizsán, 20 dkg darált libahús, 1 
evőkanál zsír, 2 evőkanál olaj, 5 dkg rizs, 5 dkg mandula, só, 
őrölt bors, 5-6 szem egész bors, 1 mokkáskanál őrölt fahéj, 1 
csokor petrezselyem, 1 kiskanál cukor, 2 evőkanál citromlé.
Elkészítés: A megmosott padlizsánok tetejét levágjuk, 
magházukat kikaparjuk, majd kívül-belül szárazra töröljük. 
A húst a rizzsel, a zsiradékkal, cukorral, fűszerekkel, a finomra 
vágott petrezselyemmel, az őrölt mandulával összekeverjük. A 
padlizsánokat a keverékkel megtöltjük, egy lábasba szorosan 
egymás mellé rakjuk. Felöntjük annyi vízzel, hogy majdnem 
ellepje, a szemes borssal, citromlével, olajjal ízesítjük. Fedő alatt 
lassú tűzön addig forraljuk, amíg a padlizsánok meg nem főttek 
és a lé be nem sűrűsödött.
 
Libacomb aszalt szilvával

Hozzávalók: 4 db libacomb, 2 paprika, 
2 paradicsom, 10 dkg vegyes zöldség, 
3 gerezd fokhagyma, 20-25 szem aszalt 
szilva, 1 dl vörösbor, cukor, fahéj, olaj, só, 
bors, majoránna
 

Elkészítés: A libacombokat sózzuk, borsozzuk, majd szórjuk meg 
a majorannával. A tepsibe rakott libacombok mellé szeletekre 
vágott zöldséget, 1 paprikát, 1 paradicsomot és fokhagymát 
teszünk, kevés olajat és vizet is öntsünk rá. Közepesen meleg 
sütőben, alufólia alatt 1 óra alatt puhára pároljuk, majd pirosra 
sütjük. Az aszalt szilvát beáztatjuk, serpenyőben, kevés vajon 
egy evőkanál cukrot karamellizálunk. Ehhez hozzáadjuk a 
szilvát, őrölt fahéjjal megszórjuk, és azonnal felengedjük 
vörösborral. Rövid ideig pároljuk.

Márton-napi 
receptek



November tizenegyedikén libaételekkel és újborral 
emlékezünk Szent Mártonra. De ki volt Márton és 
hogyan kötődik a személyéhez a libaevés? 

“Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven 
át éhezik.”

A népszokás szerint, november tizenegyedike, azaz Márton 
nap zárja az éves gazdasági munkákat. Ezen a napon kóstolták 
meg először az újbort és vágtak le a tömött libákat. Ezen kívül, 
régen az emberek a Márton napi időjárásból következtettek a 
télre: "Ha Márton fehér lovon jön enyhe tél, ha barnán, kemény 
tél várható." 

A liba, a kisebb kacsával és a termetesebb hattyúval együtt, 
megbecsült eledele volt az embernek, mivel akadt rajta hús 
szépen. Hattyút a 16. század vége óta már nem fogyasztunk, 
de a liba továbbra is közkedvelt maradt. Volt, hogy szent 
madárként emlegették, ám ez soha senkit nem akadályozott 
meg abban, hogy megegyék.

A legenda szerint 
Kr.u. 316-ban Szom-
bathely környékén 
született Márton. 
G y e r e k k o r á b a n 
apját az itáliai 
Ticiumba helyezték 
át, ezért ott nőtt 
fel. Tizenöt évesen 
katona lett és 
egy észak galliai 
városba került. 
Ott esett meg egy 
rendkívül hideg 
téli estén, hogy 
megosztotta meleg 

köpenyét egy nélkülöző koldussal. 

Aznap éjszaka álmában megjelent neki Jézus a koldus 

alakjában. Innentől kezdve, már nem a hadsereget, hanem 
Istent szolgálta. Jóságáról még életében legendák születtek, 
így nem meglepő, hogy püspökké szentelték. 

A legismertebb monda szerint Mártont annyira szerény volt, 
hogy méltatlannak tartotta magát a püspöki címre, ezért elbújt 
egy liba ólban a megtiszteltetés elől. Azonban a libák hangos 
gágogásukkal elárulták őt, így végül Tour püspökévé kenték. 
Halála után több templomot is Szent Mártonnak szenteltek.

Márton nap a negyven napos karácsonyi böjtöt megelőző utolsó 
nap, amikor még megengedett a jóízű és gazdag falatozás. 
Ilyenkor fizették ki az éves bérleteket és járandóságokat is, 
gyakran éppen liba formájában. 

A német nyelvterületekről ismert lámpás, illetve fáklyás 
felvonulás: a Martinsumzug, szintén Szent Márton nevéhez 
fűződik. A felvonulással a jó cselekedeteket jelképező fényt 
kívánják eljuttatni mindenkihez. 

A régiek a Márton napi időjárásból következtettek a télre, 
mondván: Ha Márton fehér lovon jön enyhe tél, ha barnán, 
kemény tél várható. Sokfelé azt tartják a Márton napi a márciusi 
időjárást mutatja. Dologtiltó nap volt. Tilos volt mosni, teregetni, 
mert ez a jószág pusztulását okozta volna. Sok helyen rendeztek 
Márton napi bálokat, vásárokat. De nem emiatt faljuk fel őket, 
hanem mert a tavaszi kisliba erre az időre érte el a vágósúlyt 
és lehetett tömni is. A néphit szerint a lúd melle csontjából 
meglehet jósolni, a következő hónapok időjárását, ha a liba 
csontja fehér, hosszú, havas, hideg telünk lesz, ha barna, csak 
amolyan fekete karácsonyos, locspocsos időre számíthatunk.

sge

A Márton nap eredete
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