
CIVILHETES Jegyzet / Esztergom / Régió / Blogfigyelő
Adó / Vélemény / Életmód

Március 15.

 III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM / 2013. MÁRCIUS 12. / ELEKTRONIKUS KIADÁS



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

Gazdaság
Nagyobb mobilitás = nagyobb növekedés

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

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

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

Társadalom
Az európaiak összefogása

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

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

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

Kultúra
Merjünk álmodni!

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

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

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

(További információ: http://civilhetes.hu/Fraternite-2020)
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Jegyzet helyett
Nézem-figyelem a sajtóhíreket, a közösségi oldalt és sokféle 
identitás posztjaira rendre olyan kérő kommentek is érkeznek, 
hogy ne vigyen senki politikát idén március 15-be.

Nyilván szükség van a lelkesítő beszédekre, de véleményem 
szerint kezd unalmas lenni az a sablonszerűség, amely ezeket 
a beszédeket jellemzi. Mindig egy visszatekintéssel indulnak a 
dicső múltba, példát vesznek Petőfiről vagy Kossuthról vagy a sok 
névtelen hősről és egy mondattal később meg is van a párhuzam 
a jelenhez.

Ne hátra, hanem erőle tekintsünk, a tegnap problémáival már 
nem tudunk mit kezdeni, épp’ elég megoldani a holnap gondjait.

Lassan egy évvel ezelőtt mondtam el az alábbi mondatokat. 

“Fiatal felnőttként úgy látom, már az ünnepeink sem a régiek. 
Pedig, az ünnepek fontosak, összekötnek bennünket egymással, 
összekötnek bennünket az országunkkal, a múltunkkal. Nemzeti 
ünnepeink többsége sajnos arról szól, hogy azon kesergünk, a 
dicső múltban milyen megrázkódtatások értek bennünket. Ez 
nagyban hozzájárul ahhoz is, milyenné lettünk, milyenek vagyunk, 
mi magyarok. Gondoltam, ezúttal arra biztatok mindenkit, 
hogy ebből az ünnepből a jó és hasznos dolgokat ültessük át a 
mába. Vegyük észre és vegyük komolyan a pozitív üzeneteket: 
az összefogást, az akarást egy élhető magyar köztársaság, egy 
igazságosabb ország megteremtésére.”

Szeretném, ha végre olyan ünnepünk lenne március 15., 
amilyennek mindenki elképzeli reggel, ébredés után.

HP
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Amíg Tatabányán az adósság 65 szá-
zalékát, addig Esztergomban csak a 
felét vállalja át az állam. Úgy látszik, 
hogy Völner Pál számára fontosabb 
Tatabánya, mint a választókerületéhez 
tartozó Esztergom.

Arról nem is beszélve, hogy összeg-
szerüleg, ha Esztergom is azonos elbírá- 
lás alá esett volna, akkor az 50 és a 65 szá-
zalék közötti különbség, közel 5 milliárd 
forintot tett volna ki.

Örvendetes, hogy a Meggyes Tamás 
okozta adóság felét a Meggyes utód meg-
oldja, de a város szempontjából jobb lett  
volna, ha teljesen rendbe hozzák az elő-ző 

időszak hibáit. Esztergom városa az egyik 
legjobban eladósodott települések közé 
tartozott, köszönhetően az átgondolat-
lan gazdálkodásnak.

Pár éve a fideszes kommunikációs 
gőzhenger még Esztergom előbbre-
valóságát zengte Tatabányával szem-ben, 
úgy látszik ez mára megfordult és Tata-
bánya fontosabbá vált a jobboldali párt 
számára, mint a királyváros. Esztergom 
ennél többet és jobbat érdemel.

Nyíri Attila, MSZP esztergomi elnök     
Winkfein Csaba, MSZP országos elnökségi 
tag

Esztergom Önkormányzata február 28-i, 
rendes képviselő-testületi ülésén Völner 
Pál infrastruktúráért felelős államtitkár 
személyesen jelentette be, hogy a város 
az állami adósságkonszolidációból 50 
százalékban részesül, valamint hogy 
kiemelt fejlesztést indítanának el az 
Ister-Granum EGTC integrált gazdasági 
övezet területén. A kormányzat részéről 
megmutatkozó és a város 30 ezer polgárát 
szolgáló segítségnyújtás azonban úgy 
tűnik, felháborította Meggyes Tamást és 
csapatát. Az államtitkár távozása után a 
költségvetés tárgyalásának elkezdésekor 
azonnal személyeskedésbe kezdtek, 
amelyet Tétényi Éva polgármester lezárt, 
mivel az a stílus és hangnem, ami a helyi 
Meggyes-csoportot jellemzi, sem a város 
polgárai, sem a Fidesz szavazói számára 
nem elfogadható. Ezt követően Meggyes 
Tamás és Steindl Balázs frakcióvezető 
a többi fideszes képviselővel együtt 
kivonult az ülésteremből. Az így 
határozatképtelenné vált testületi 
ülésen átbeszélésre került a város amúgy 

nullásra tervezett költségvetése. Az 
azonnali döntést igénylő kérdésekben 
(4 napirendi pont) a polgármester 
nyilvánosan kérte arra a Fidesz-frakciót, 
hogy jöjjenek vissza és döntsenek a 
megyei rendőrkapitánysággal való 
együttműködésről, az ipari parkban lévő 
vállalatok segítségnyújtását fogadják 
el, és március 12-én a költségvetés 
elfogadására üljön össze a testület. 
Miután Kálmán Sándor képviselő 
nyilvánosan be is jelentette, hogy nem 
jönnek vissza az ülésterembe, ezért 
semmi biztosíték nincs arra, hogy 
Esztergomnak 2013. március 15-én – a 
törvényben megszabott határidőig - 
elfogadott költségvetése lesz. 
Immár sokadszorra nyer bizonyítást, 
hogy a Meggyes csoport kicsinyes 
érdekei előbbre valóak a közjónál. 

Tétényi Éva
Esztergom, Esztergom-kertváros
és Pilisszentlélek polgármestere

A Fidesz felbőszítette Meggyes Tamást

A legutóbbi esztergomi testületi 
ülésen, február 28-án, Völner 
Pál infrastruktúráért felelős 
államtitkár személyesen jelentette 
be, hogy a város az állami 
adósságkonszolidációból 50 
százalékban részesül, valamint hogy 
kiemelt fejlesztést indítanának el 
az Ister-Granum EGTC integrált 
gazdasági övezet területén.

A szocialista képviselő megkérdezte 
az államtitkárt arról, hogy milyen biz-
tosítékai lesznek a kiemelt fejlesztésnek 
– teherkomp – a tekintetben, hogy 
miután elkészül a beruházás az 
üzemeltetés költségei kit terhelnek 
majd, a hányatott sorsú, eladósodott 
Esztergomot vagy besegít-e az állam? 
Dr. Völner Pál válaszában kifejtette, a 
szlovák fél jelezte, hogy finanszírozná 
az üzemeltetést. Amikor pedig nem 
hajózható a Duna, akkor átmenetileg 
a Mária Valéria Hídon haladhat a 
teherforgalom.

Ezt több szempontból aggályos, 
egyrészt államtitkár válaszában 
nem volt konkrétum a forgalom 
elvezetésére. Hiszen, ha árad a Duna, 
akkor egy bizonyos vízszint után nem 
lehet használni az Árok utca felőli 
elkerülő utat. Másrészt kérdéses, hogy 
a híd hogyan bírja el a teherforgalmat, 
amikor nem erre lett tervezve.

A Fidesz frakció kivonulása után a 
polgármester lakossági fórummá 
alakította a testületi ülést, de kérdések 
híján berekesztette azt is. Felajánlotta 
a közönségnek, hogy szívesen válaszol 
az amerikai utazásának céljára, de 
ezt senki sem kérdezte meg. Ezzel 
veszélybe került, hogy a törvényes 
határidőre Esztergomnak elfogadott 
költségvetése legyen.

Steindel Balázs MTI-hez eljutatott 
közleményben jelezte, hogy rajtuk 
nem fog múlni, és akár a jövő héten új 
testületi ülést tartanak a költségvetés 
elfogadása érdekében.

CIVILHETES

Homályos állami 
beruházások, 
Fideszes kivonulás, 
nincs költségvetés

A Fidesz jobban szereti Tatabányát, mint Esztergomot
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Február elején az Országgyűlés 
Hivatalának Főigazgatója, valamint 
a Steindl Imre Program vezetője 
azzal a kéréssel fordult az esztergomi 
önkormányzathoz, hogy a Kossuth 
tér rekonstrukciója keretében 
felállítani kívánt gróf Tisza Istvánt 
ábrázoló szoborcsoporthoz tartozó 
Esztergom tulajdonát képező Zala 
György szobrászművész által készített 
Magvető szobor az eredeti helyén 
kerüljön felállításra.
 
A szobor története 1928-ban 
kezdődött

A Baross Gábor utca elején álló Magvető 
szobor története 1928-ban kezdődött, 
ebben az évben tervezte el a Tisza 
István Emlékbizottság a híres magyar 
miniszterelnök előtti tisztelgésként egy 
szobor felállítását. A mű megalkotásához 
szükséges pénzt gyűjtésből szerezték 
be, a végösszeg 400 ezer pengő volt, az 
alkotói pályázatot Zala György, Orbán 
Antal és Foerk Ernő szobrász hármas 
nyerte el. A szoborcsoport négy és fél 
évig készült, felavatását 1934. április 
22-én Gömbös Gyula miniszterelnök és 
Berzeviczy Albert, az emlékbizottság 
elnöke vezette, a szoborcsoport a 
Parlament északi bejáratánál lévő 
parkban kapott helyet. Dienes Erzsébet 
írása szerint „a főalak, Tisza István szobra, 
egy négy oszloppal tagolt, magas pillér 
előtt állt, bronzból öntött sziklák között. 
Jobboldalt földművelők csoportja, 
parasztfiú kaszával, óvón, a fiú felé hajló 
nő, ekeszarvat tartó keménykötésű férfi 

és búzakévére hajló leány. A kompozíció 
jelképezi Tisza István miniszterelnöksége 
alatti „Bőséget”.

A grandiózus szobor, a gróf Tisza István-
emlékmű nem élte túl a történelmet, a 
szobor a II. világháború után már csak 
darabokban létezhetett. Az alkotás 
egységét maga a főalak, Tisza István 
figurájának ledöntése bontotta meg. 
A szobor hányattatott sorsa 1945-ben 
vett nagy fordulatot, ekkor döntött úgy 
a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, hogy 
az alkotás maradványait eltávolítja 
eredeti helyéről, a Parlament északi 
bejáratánál lévő parkból. A világégést 
követő társadalmi és politikai változások 
örvénylése a bontást három évvel 
későbbre tolta, az emlékmű megmaradt 
részeit végül 1948-ban vették le 
talapzatáról, egyes részeit az ország 
különböző helyein helyezték el. A 

szoborcsoport „Bőség-et” jelképező része 
került Esztergomba, a Baross Gábor utcai 
parkba, mely „Magvető, vagy Fekete” 
szobor néven ismert a városban.

Bády István megbízott 
polgármester önköltségen 
Esztergomba hozatja a szobrot

A Magvető szobor városunkba kerü-
lésének története az említett 1948-as 
évtől indul. Ekkor Esztergomban Bády 
István volt a megbízott polgármester, aki 
megismerve az alkotással kapcsolatos 
fejleményeket, levelet írt a budapesti 
főpolgármesternek. Az üzenetben az 
állt, hogy a lebontásra kerülő „Tisza-
szoborcsoport” „Magvető” részét 
átengedésre kérte Esztergom. Az 
indoklásban Bády István a város szobrok 
tekintetében szegényes ellátottságát 
említette. A történet folytatását ismét 
Dienes Erzsébettől idézzük: „A főváros, 
a jobb oldali szoborcsoportot avval a 
feltétellel engedte át Esztergomnak, 

hogy a megajándékozott köteles azt egy 
héten belül, saját költségén elszállíttatni. 
Édesapám, Dienes Géza abban az 
időben még a MÁV vonalfőnöke volt 
Esztergomban, és Bády polgármester 
úr hozzá fordult a szoborcsoport 
esetleges vasúton történő szállításához 
segítséget kérni. Emlékezetem szerint 

végül is országúton, két szekérre felrakva, 
több ökör húzta kocsival szállították 
Esztergomba, ahol egy provizórikus 
fagerendákból ácsolt állványzatra 
helyezték. Esztergomban „Munka” 
címmel állították fel a kompozíciót a 
Baross Gábor utcában lévő parkban, 
de a városban a mai napig mindenki 
„Magvetőként” emlegeti.”

A szobor jelene

Kovács Géza is hangot emelt a szobor 
maradásáért. A C7 telefonjára elmondta, 
hogy a polgármester sajtófőnökével 
egyeztetett. Megkapta támogatását az 
aláírásgyűjtés megszervezésére és le-
vezénylésére a szobor helyben tartásáért. 
Kovács Gézáék február közepe óta több, 
mint 1000 aláírás gyűjtöttek.

A szoborcsoport Esztergom, Baross 
G. utcában - 18636 hrsz. található. A 
nevezett területre Esztergom, Déli 
városrész (Csalamádé, Kovácsi, Kovácsi 
lakótelep, Szentlázár, Szentpál, Ripária 
városrészek) helyi építési szabályzatáról 
és szabályozási tervéről szóló 1/2008 
(II.13.) önkormányzati rendeletének 
hatálya alá tartozik. A szabályozási terven 
a szoborcsoport tervezett körforgalom 
érintett. Ugyanezen rendelet 5. számú 
függelékében a 18636 hrsz. védett 
régészeti területnek számít.

Esztergom Város önkormányzata 2013. 
március 14-én, előreláthatólag a 8. 
napirendi pontban tárgyalja a szobor 
további sorsát. Ahogy az a polgármester 

Körforgalom alibiből
ESZTERGOM VISSZAADJA A SZOBRÁT?

A Kossuth tér felújítása kapcsán 
Dombóvár kormánypárti önkor-
mányzata egyhangúan úgy hatá-
rozott, hogy nem ért egyet a 
városban álló Kossuth-szoborcsoport 
elszállításával. Vagyis a városatyák 
fideszes többségű grémiuma 
szembemegy a kormány és a 
parlament akaratával.



CIVILHETES   2013. MÁRCIUS 12.

6. oldal 2013. MÁRCIUS 12.  /  III. ÉVFOLYAM  /  6. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: civilhetes / info@civilhetes.hu

előterjesztésében  olvasható, arra kéri a 
képviselő testületet, hogy támogassa a 
határozati javaslatát arra vonatkozóan, 
hogy a szobor kerüljön vissza az eredeti 
helyére. Kéri mindezt úgy, hogy az 
előterjesztés megtárgyalásához a 
jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási 
joggal nem kíván senkit meghívni.

Körforgalom alibiből
 

Ez csak egy ötlet, hol lehetne a 
körforgalom. Nyilván ott és úgy, hogy a 
Magvető szobrot meg kelljen bontani.

A nyilak jól mutatják az utcákon a 
kötelező haladási irányt. Ha a Suzuki-
buszjáratai nem erre közlekednének, 
hanem az elkerülő úton, egész biztos, 
hogy nem lenne hosszú várakozási idő a 
kanyarodásnál.

Teljességgel érthetetlen, hogy mi 
szükség van a fenti műhold- és 
térképeken látható helyen körforgalom 
építésére. Itt a forgalom megfelelően 
van szabályozva, mindösszesen három 
zebra hiányzik. Az 1/2008 (II.13.) 
önkormányzati rendeletben sehol 
nem szerepel a szoborcsoport, sem a 
tervezett körforgalom. A távhővezetékről 
olvashatunk a szabályozási tervben, 
miszerint egy jövőbeni fejlesztés 
eredményeként azt a föld alá kell 

helyezni és újabbakat is csak a föld alá 
lehet telepíteni.

Ellenben az alábbi képeken látható helyre 
indokolt lenne egy körforgalom mielőbbi 
megépítése. A Terézia utca - Petőfi Sándor 
utca - Dobogókői út-kereszteződésben 
sokszor torlódnak fel a járművek, nincs 
zebra, kifejezetten balesetveszélyes a 
gyalogos átkelés.

Piros ponttal jelöltük a műholdképen 
azt a helyet, amely ma Esztergom egyik 
legforgalmasabb útkereszteződése. 
A városba befelé menet a Dobogókői 
út egyenesen a Petőfi Sándor utcába 
torkollik, megszűnik a főútvonal. A főút 
balra le, a Terézia utcán folytatódik. 
Azonban a városból „kifelé” menet hosszú 
sorok alakulnak ki szinte egész nap, amikor 
a rosszul belátható kereszteződésben 
elsőbbségadásra megállni kényszerül 
a Petőfi Sándor utcáról érkező. Az már 
csak hab a tortán, hogy zebrák sincsenek. 
Így pedig minden gyalogos veszélyben 
van, a babakocsit toló anyukától az idős 
emberekig.

HP
 

Esztergom Város 
Önkormányzatának Képviselö-
testülete nevében tisztelettel 

meghívom az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 

165. évfordulója alkalmából 2013. 
március 15-ên tartandó ünnepi 

rendezvényeinkre.
Program: 

10.00 Volt Megyeháza Díszterme 
(Esztergom, Deák Ferenc u. 4.) 

Ünnepi Képviselö-testületi ülés 

Ünnepi megemlékezés 
Menetzászlók átadása 

Tiszteletadás a zászlóknál 

Fanfár 
Szavalat 

Emlékmenet indul a 
Szentgyörgymezői  
Honvédtemetőbe 

Kérem, hogy koszorúzási 
szándékukat

- a koszorúzó szervezet és 
személy nevének, beosztásának 

megadásával - 
2013. március 13-ig írásos formában 
a Polgármesteri Hivatal iktatójában 

szíveskedjenek leadni, vagy a 
varoshaza@esztergom.hu e-mail 

címre elküldeni. 

A városi ünnepségeink 
közremüködöi:

az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Középiskola, Óvoda és Általános 

Iskola diákjaì, 
a 14. SZ. Holló Cserkészcsapat, 

a Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és 
Művészeti Iskola  és 

az Esztergomi Lovas Egyesület.

Esztergom, 2013. március 1.

Tétényi Éva
polgármester
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Változást akaró Honfitársaim, Kedves Barátaim!

Azért jöttünk ma össze, hazafiak és demokraták, mert 
egy normális országban szeretnénk élni.  Ragaszkodunk a 
hazánkhoz. És tisztában vagyunk a jogainkkal. Ezért, ha egy 
kormány rosszul végzi a dolgát, akkor mi nem hazát akarunk 
váltani, hanem kormányt. Ez a kormány pedig rosszul végzi a 
dolgát, mi tehát leváltjuk! Orbán Viktor rezsimjének mennie kell, 
hogy a magyarok milliói maradhassanak és boldogulhassanak 
– a szülőföldjükön, a hazájukban!

Van, aki már nem lát más megoldást arra, hogy normális 
országban éljen, mint hogy vesz egy fapados repülőjegyet, és 
kivándorol egy másik országba. Dolgozni, vagy akár élni is. 500 
ezren már megtették. Kétszer annyian, mint ’56 után…

Ez a félmillió ember közel negyedszázadnyi népességfogyásnak 
felel meg. Közel negyedszázadnyi magyart veszítettünk néhány 
év alatt… Ezért ma nemcsak arról kell beszélnünk, hogyan 
küldjük el a kormányt. Hanem arról is, hogy hívjuk vissza azokat, 
akik az elmúlt 2 évben elmentek innen.

És legfőképpen arról: hogyan tesszük Magyarországot olyan 
országgá, ahova nemcsak visszatérni lesz jó egyszer, de 
maradni is. Maradni és boldogulni mindannyiunknak!

2014 után Magyarország fontos üzenetet küld majd minden 
magyarnak. Minden magyarnak, akit a kilátástalanság külföldre 
kergetett; meg annak, aki maradt, de boldogulni nem tud: Gyere 
haza, maradj itthon! – így hangzik az üzenetünk. Gyere haza, 
van itt jövőd! Ezt üzeni majd az új kormányprogram.

Kedves Barátaim!

Az életnek vannak biológiai feltételei, mint a víz meg az oxigén. 
De vannak lelki feltételei is, például a remény. A remény, hogy 
a munkának, a küzdésnek van értelme, hogy a változás jót is 
hozhat, nemcsak rosszat. Hogy a gyerek többre viheti, mint a 
szülő: kitörhet abból, amibe született.

Remény nélkül nem lehet emberhez méltó életet élni. A remény 
ugyanis a holnap sikerébe vetett hit. Ebben nem tudnak már 
hinni azok, akik az elmúlt két évben elmentek a hazájukból.
És ennek az elveszett reménynek a visszaadásában hiszek én. 
Erről akarok ma beszélni nektek. És azt szeretném, ha erről 
beszélnétek majd Ti is, amikor hazamentek. Ezért vagyunk ma 
itt. Visszaszerezni Magyarországnak a reményt!

Barátaim!

Amire vállalkozunk, nagy felelősséggel jár. Az emberek 
reménye nem játék. A Fidesz 2010-ben azzal nyert, hogy sok 
csalódás után újra reményt ígért Magyarországnak. Egy jobb és 
nyugodtabb élet reményét. De ma már csak a fizetett statiszták 
nem látják, hogy ez az ígéret beteljesületlen maradt. Vagy eleve 
hazugság volt.

Ez a kormány nem tudta kihasználni a remény erejét. Nem 
tudta munkára fogni. Eltékozolta.

* * *

A teljes beszéd itt olvasható:
http://civilhetes.hu/bajnai-gordon-evertekelo-beszede

Bajnai Gordon évértékelő beszéde
2013. FEBRUÁR 9-ÉN

Ahogy azt már megszokhattuk, a magyarországi pártok 
vezetői értékelték az ország elmúlt évét. A szerkesztőség úgy 
döntött, hogy nem véleményezi a beszédeket, nem emel ki 
egyikből sem részleteket, nem szemlvényezi azokat, hanem 
az évértékelők részleti végére betesszük a linkeket, ahol ki-ki 
elolvashatja a számára fontos évértékelő beszédet.

Évértékelők 2013-ban
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Szép jó napot kívánok, Hölgyeim és Uraim!

Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm szépen, hogy 
úgy döntöttek, hogy ma délután Magyarországról, a Magyar 
Köztársaságról beszélünk.

Azokhoz a polgárokhoz szeretnék szólni, akik, ha akár csak 
egy órára is, de képesek és hajlandók időnként talán jogosnak 
is tűnő, vagy jogos indulataik mögé nézni, és végiggondolni 
mindazt, hogy hol tart Magyarország 2012 kora tavaszán, 
telének végén, és merre indulhatunk el együtt. Nem az 
indulatokat kívánom korbácsolni, éppen ellenkezőleg, azt 
szeretném, hogyha inkább az értő figyelem venne bennünket 
körül.

Magyarország bajban van. Nagyobb bajban, mint bármikor az 
elmúlt húsz esztendőben. Tudom, sokan azt mondják: Orbán 
a hibás. Azt javaslom, hogy ne elégedjenek meg ennyivel, ne 
elégedjünk meg ennyivel. Mondhatom másként is: milyen 
egyszerű lenne, ha ennyivel elintézhetnénk ezt a dolgot. 
Messzebbre és mélyebbre kell tekinteni, ha az ország valós 
gondjaival-bajaival, fájdalmával, s nem kevesek számára 
nyomorúságával kell szembenéznünk.

Nem megyek vissza Arisztotelészig – mint a vizsgázó egyetemi 
diák, hogyha bonyolult problémával találja magát szembe 
–, de visszamennék legalább húsz évvel ezelőtti időpontig. 
Húsz évvel ezelőtt, huszonkét évvel ezelőtt, a rendszerváltozás 
időszakában a magyar politikai közösség újra fogalmazta meg 
önmagát. Azt mondta, hogy mi, köztársaságpárti demokraták 
egy nyugatos, szabad, polgári Magyarországot szeretnénk, 
parlamentarizmussal, jogállammal, piacgazdasággal, egymásra 
figyelő, egymásért felelősséget viselő emberekkel.

Egészen kevés kivételtől eltekintve, ebben a fajta demokratikus 
republikanizmusban osztozott a teljes magyar politikai 
közösség. Tudta, hogy ki ő, tudta, hogy hova akar eljutni, 
világosak voltak példái, eszményei, világos volt a köztársaság 
programja.

Húsz évvel ezelőtt, majdnem húsz évvel ezelőtt, 1992-ben 
megrepedt az addig egységesnek, egésznek és erősnek hitt, 
köztársaságpárti politikai közösség. Megjelent valami új, egy 
régi-új gondolat, egy régi-új eszme, valami olyasmi, amivel azt 
hittük, hogy már leszámoltunk, hogy túl vagyunk rajta. Egy 

tehetségben és talán nehezen elfogadható szenvedélyben 
is megőszült író, Csurka István egy dolgozatában először 
mutatta meg, hogy a republikanizmussal szemben létezik egy 
másik hagyomány. Egy olyan hagyomány, amely nemzetinek 
hívta magát, de amiről a többség – mi is ehhez a többséghez 
tartoztunk –, úgy gondoltuk, hogy a nemzetre történő 
hivatkozás semmi más és semmi több, mint eltakarása azon 
vad, számunkra elfogadhatatlan, őrült eszméknek, amely 
mozgatta Csurkát és elvbarátait.

A köztársaság első miniszterelnöke, Antall József, a modern 
magyar konzervativizmus megalapítója értette, hogy mi a 
dolga. Tudta, hogy nem lehet kiegyezni Csurkával. Ő és a 
nemzeti liberálisok akkor felvették a kesztyűt, és úgy tűnt sokunk 
számára, hogy mindez legfeljebb egy átmeneti küzdelem lesz, 
és semmi nem fenyegeti az 1990-es köztársaságot.

* * *

A teljes beszéd itt olvasható:
http://civilhetes.hu/gyurcsany-ferenc-evertekelo-beszede

Gyurcsány Ferenc évértékelő beszéde
2013. FEBRUÁR 21-ÉN
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Tisztelt Schmitt Pál Elnök Úr! Katalin Asszony! 
Kedves Dalma Asszony! Hölgyeim és Uraim, jó 
napot kívánok!

Miniszter után beszélni könnyű, pap után beszélni nehéz. 
Mit is mondhatna az ember az Isten szolgájának szavai után? 
Talán az volna a legjobb, kedves Barátaim, hogyha nem én 
tartanék évértékelőt, úgyis felszaporodtak a kalandos kedvű 
kísérletezők, hanem hagynám, hogy értékelje az elmúlt év saját 
magát: tárja elénk, mi is történt 2012-ben. Talán azzal kezdhetné, 
hogy 2012-ben 90.300 gyermek jött világra; 2.251-gyel több, 
mint egy évvel korábban. Ezt betudhatnánk a szocialisták 
által eltörölt, s általunk visszaállított gyerek- és családvédelmi 
intézkedésnek vagy az új családi adórendszerünknek is. De ha 
csak ennyit látnánk, könnyen beleragadhatnánk a földszagú 
politikai küzdelmek világába, pedig lehet, hogy itt most valami 
fontosabb dologról van szó. Szeretném hinni, hogy nemcsak 
néhány, egyébként figyelemre méltó kormányzati intézkedés 
áll a jó hír hátterében. A kisbabáknak kedvük támadt 
megszületni. Hátha ez egy komolyabb felhívó jel, erősebb 
intés, hátha valódi biztatás; lehet, hogy ők már tudnak valamit. 
Tudják, hogy bár ma a hóesésre ébredtünk, megállíthatatlanul 
jön a tavasz, jön a szűkmarkú jelennél nagyvonalúbb jövő. 
Olyan jövő, amely túllép az európai válság lökéshullámain, 
és tartogat valami biztatót, reményteljeset, felívelőt, valami 
jobb módút, derűsebbet, netán boldogabbat is. Lehet, hogy 
amint elterveztük, 2013 valóban az emelkedés éve lesz. Azt 
olvastam minap a világ 34 legfejlettebb államát tömörítő 
OECD életminőségindex-jelentésében – ilyen is van –, hogy a 
magyarok 69 százaléka érzi úgy, hogy több pozitív élményben 
van része egy átlagos napon, mint kellemetlen tapasztalatban. 
Tízes skálán a magyarok 4,9, vagyis mondjuk 5 pontra 
értékelték a saját életminőségüket. Sok ez vagy kevés? Ez itt 
a kérdés. A vizsgált 34 ország átlaga 80 százalék, és 6,7 pont. 
Innen nézve a miénk kevés. Ha a magyarok utolsó száz évének 
fényében nézzük, másként mutat a dolog. Az elmúlt száz év 
során a magyaroknak azt kellett látniuk, hogy Magyarország 
gazdasága olyan, mint a Déva vára a Kőmíves Kelemen 
balladájában: amit felépítettünk délig, leomlott estére, amit 
estig építettünk, leomlott reggelre. Zárójelben: a kultúra szóról 
a magyarok 43 százalékának az irodalom jut az eszébe, az EU-
átlag csak 23, és Magyarországon a könyvtárhasználat a nehéz 
évek alatt sem esett vissza. Van tehát még remény. Szabad még 

politikai beszédben Kőmíves Kelemenre hivatkozni. Nos, amit 
a szépapáink tehát felépítettek, azt elvitte az I. világháború 
és az azt követő békerendszer. Amit dédszüleink építettek, 
elvitte a II. világháború és a békerendszer. Amit nagyszüleink 
és szüleink felépítettek, azt elvitte a kommunista rendszer 
botcsinálta gazdaságpolitikája, amely adósságcsapdába csalta, 
és kalitkába zárta az egész országot. A szocializmus csődje akkor 
is gazdasági veszteség, ha Magyarország egy olyan rezervátum 
volt Európa keleti felében, amely leginkább egy munkatábor 
és egy SZOT-üdülő bizonytalan ötvözetének tűnt. Végül pedig 
amit a rendszerváltás után 2002-ig felépítettünk, leomlott 
2002 és 2010 között. Ha tehát a történelmi életélmények 
által kikezdett, és leginkább az elhasznált bicikli bovdenhez 
hasonlóan kirojtosodott idegvégződéseinkre gondolunk, egy 
felerészben elégedettséget mutató életminőség-vizsgálat nem 
is olyan rossz. 

* * *

A teljes beszéd itt olvasható:
http://civilhetes.hu/orban-viktor-evertekelo-beszede

Orbán Viktor évértékelő beszéde
2013. FEBRUÁR 22-ÉN
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagyon jó itt lenni! Nagyon jó itt lenni megint önök között, 
átélni azt az erőt, amit sugároz az önök jelenléte a ti jelenlétetek. 
Nagyon szépen köszönöm a barátaimnak, szövetségeseimnek, 
támogatóimnak, hogy itt vannak velünk és erősítenek 
bennünket. Köszönöm szépen!

A gyermekeim látták, hogy készülődtem a mai eseményre, 
nem tudták, hogy apa mit csinál. Mondtam nekik, hogy 
értékelni fogjuk az évet, és elmondjuk azt, hogy 2013-ban mi 
fog történni. Azt mondták, hogy ők is értékelték velem együtt 
ezt az évet: meg is tették egy rajz formájában. Ezt a rajzot a 
kislányom és a kisfiam rajzolta nekem. Rá van írva, hogy 2013 az 
MSZP éve. Van rajta egy magyar zászló és egy szegfű, és ráírták, 
hogy HAJRÁ APA! Köszönöm szépen nekik. És köszönöm a 
családomnak, mert minden politikus csak kevés alkalommal 
tudja nyilvánosan megköszönni a családjának, a feleségének, a 
szüleinek, hogy támogatják és segítik ebben a munkában, amit 
nap mint nap végzünk, sok esetben napi 24 órán át. Úgyhogy 
most szeretném megköszönni a feleségemnek és a szüleimnek 
is a kitartást, és hogy türelmesek velem.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sokan mondták nekem, hogy nagyon kockázatos meghívni 
Victor Pontát erre a mai eseményre. Mondták, hogy át kellene 
gondolni, hogy esetleg lemondjuk az ő meghívását, mert el 
fogja vinni a figyelmet. Mert a Fidesz el fogja vonni a figyelmet a 
jobboldali sajtóval, hogy ne arról szóljon ez az esemény, amiért 
összejöttünk: hogy értékeljük az országot, és elmondjuk, mi 
fog történni a következő időszakban, hanem kihasználják az 
alkalmat, hogy elvegyék a fényt erről a rendezvényről.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A kételkedőknek én azt mondtam, hogy nem véletlenül 
hirdettünk meg egy új baloldali nemzetpolitikát. Ennek az új 
baloldali nemzetpolitikának pont az a lényege, amiről Victor 
Ponta is beszélt. Arról szól az új baloldali nemzetpolitika, hogy 
nagyobb odafigyeléssel kell lennünk a szimbolikus térben és 
a racionális térben is a határon túli magyarok iránt. Jobban 

oda kell rájuk figyelnünk és jobban segítenünk kell azt, hogy 
valóban, a szülőföldjükön boldogulni tudjanak.

Én ebben hiszek. Ebben hiszek, és tudom, hogy nekünk van 
ebben igazunk és ehhez a nemzetpolitikához hozzátartozik a 
jószomszédi viszony is. Az, hogy mi odafigyelünk egymásra, 
odafigyelünk a kisebbség érdekeire is. És én tudom, hogy én 
magyar politikusként felelősséggel tartozom a határon túli 
magyarokért és én is tudom, hogy Victor Ponta felelősséggel 
tartozik a világban élő összes románért.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ez nem nacionalizmus, hanem igaz, bátor hazafiság. A kettő 
között az a különbség, hogy amíg a nacionalista lenézi a 
környező népeket, addig az igazi hazafi nagyon büszke 
nemzetére, hazájára, de tiszteli a környező országok népeit.

* * *

A teljes beszéd itt olvasható:
http://civilhetes.hu/mesterhazy-attila-evertekelo-beszede

Mesterházy Attila évértékelő beszéde
2013. MÁRCIUS 9-ÉN
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A konklávé március 12-re való 
kitűzése felerősítette a találgatásokat 
az új pápa személyéről, a jelöltekről 
a pápaválasztó bíborosok egészen 
a konklávé kezdetéig folytatják az 
egyeztetéseket. A pápaesélyesek 
között emlegetik Erdő Péter érseket is.

A XVI. Benedek február 28-i lemondása 
nyomán a Rómába érkező bíborosok 
öt nap tanácskozás után döntöttek a 
konklávé kezdési időpontjáról. Ez idő 
alatt mind a 115 pápaválasztó főpap 
megérkezett. Ők fognak kedden délután 
bevonulni a Sixtus-kápolnába, hogy 
megkezdjék a szavazást a katolikus  
egyház új vezetőjéről.

- Az a fontos, hogy a konklávé 
eredményes legyen. Nem számít, milyen 
hosszú lesz - nyilatkozták péntek este a 

Vatikánból távozó bíborosok. Korábban 
Timothy Dolan New York-i érsek azt 
mondta az olasz sajtónak, hogy "a 
majdnem egy hétig tartó tanácskozás 
után rövid lesz a konklávé". Másképpen 
vélekedett Wilfried Fox Napier, a dél-
afrikai Durban érseke, aki szerint ez a 
konklávé "sokkal hosszabb lesz, mint 
2005-ben XVI. Benedek megválasztása 
volt, mely alig másfél napig tartott".

- Nem az számít, honnan jön a 
következő pápa, az fontos, hogy Jézus 
Krisztust szolgálja - hangoztatta Jorge 
Urosa Savino, Caracas érseke, aki az 
elhunyt Hugo Chávez venezuelai elnök 
emlékére mutatott be Rómában misét 
és utána beszélt az újságírókkal. Urosa 
Savino elmondta, hogy a "bíborosok az 
új pápától megújult egyházat akarnak: 
ösztönözze az egyház belső megújulását 
és a világban való szerepét".

Hozzátette, hogy az egyház 
egyáltalán nem megosztott és nem 
uralja hatalmi harc, ahogyan ezt a sajtó 
"hamisan beállítja". A Vatileaks-dossziéval 
kapcsolatban a bíboros azt mondta, hogy 
a  Vatikánban tartott tanácskozáson a 
bíborosok minden ezzel kapcsolatos 
kérdésükre "meggyőző" választ kaptak.   

- Még nem tudom, kire fogok 
szavazni, de semmi akadálya, hogy afrikai 

bíboros legyen a pápa!" - jelentette ki 
John Onaiyekan, a nigériai Abuja érseke. 
Elmondta, hogy a kontinens egésze 
"úgy szurkol az afrikai pápának mintha 
a labdarúgó-vilábajnokságról lenne szó".

Federico Lombardi szentszéki szóvivő 
közölte, hogy a bíborosok hivatalos 
tanácskozásaik kávészünetében, 
az ezeket követő közös ebédeken, 
vacsorákon és az általuk a Vatikán 
falain kívül tartott megbeszéléseken 
is folyamatosan egyeztetnek az új 
egyházfőről.

A konklávé bejelentését követően 
az olasz sajtó a 72 éves Angelo Scola 
milánói érseket és a 63 éves Dolant tette 
a pápajelöltek élére. Az esélyesek között 
van a 69 éves Marc Ouellet quebeci érsek, 
a 64 éves Odilo Scherer, a braziliai Sao 
Paulo érseke és Sean Patrick O'Malley 
bostoni érsek (69 éves). Új névként 
szerepel a 66 éves Giuseppe Betori 
firenzei érsek. Az olasz pápatotóból 
sohasem hiányzik a 68 éves Christoph 
Schönborn bécsi és a 61 éves Erdő Péter 
esztergom-budapesti érsek neve sem.

Az olasz sajtótalálgatások szerint a keddi 
első szavazáson Scola és Dolan kaphatja 
a legtöbb szavazatot.

MTI

Pápaválasztás: 
elindult a visszaszámlálás

Újra összejövünk, játszunk, szeretünk, 
nevetünk és elindítunk valamit....

A gyermekkönyvtár és a védőnői 
szolgálat közös rendezvénye,
2013. március 18-án /hétfőn/ 16-18 óra 
között a gyermekkönyvtárban.
Vendégünk lesz Kovácsné Hertlik Éva 

logopédus
Téma: Beszédhibák kisgyermekkorban
Bábelőadás a gyerekeknek Nagy Józsefné 
óvónő közreműködésével

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
kortól függetlenül!

A hazai kortárs irodalom jeles 
képviselői látogattak Dorogra, 
március 1-jén, hogy hódoljanak 
a jó bornak, és az irodalomnak. A 
rendezvény házigazdája a Molnár 
Söröző volt, szervezői a Magyar 
Prózaíró Műhely Egyesület, a Dorogi 
Vállalkozók egyesülete, Dorog város 
Kulturális Közalapítványa és Dorog 
város Önkormányzata.

E rendezvény szakított a megszokott 
felolvasó estek paneljeivel, oldott, 
kávéházi hangulatban folytak a 
felolvasások. Költők és írók felváltva 
osztották meg írásaikat az értő 
közönséggel. A kortárs költőket Erdős 

Virág, Manró János, Vörös István és 
Kőrössi P. József, az írókat Cselenyák 
Imre Kukorelly Endre és Petőcz András 
képviselte. Meglepetésként dr. Tittmann 
János polgármester is felolvasta 
írását, mely szervesen kapcsolódott az 
irodalmárok gondolatiságához. Még 
manapság is, ha irodalomról, vagy 
zenéről van szó, elsősorban a múlt század, 
vagy még az azt is megelőző századok 
szerzői jutnak eszünkbe. Ezért is nagy 
jelentőségű, hogy Dorogon a mai magyar 
irodalommal és zenével találkozhatott 
a közönség, és megismerhette a ma 
alkotóinak gondolatait, életérzéseit.

Hogy miért említettem a zenét 

is? Mert az irodalmi estet megtisztelte 
jelenlétével a nemrégiben 70. szüle-
tésnapját ünneplő dorogi születésű 
világhírű oboaművész Lencsés Lajos és 
partnernője Jónás Krisztina énekes is, 
akik Sáry Bánk kortárs zeneszerző nekik 
írt darabját adták elő.

A kivételes kulturális esemény 
- szintén rendhagyó módon - nem 
fejeződött be az előadásokkal, hanem 
hosszú órákon keresztül együtt 
beszélgethetett alkotó és közönsége 
jófajta borok és a vállalkozók egyesülete 
jóvoltából jóféle ételek mellett.

Cservenka Rita

BORÍR, azaz bor és irodalom

PÖTTÖM-KLUB
a gyermekkönyvtárban A CIVILHETES

következő száma
2013. március 26-án

jelenik meg!
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Egy menetrendszeri helyközi járatnak 
ütközött egy személygépkocsi 
Oroszlányban.

Baleset történt hétfő délután 
Oroszlány belterületén, az ipari 
parkban. Egy személygépkocsi ütközött 
össze egy menetrendszerint helyközi 
autóbuszjárattal.

Léber Gabriella, a megyei rendőr-
főkapitányság sajtóreferense a kemma.
hu érdeklődésére elmondta, hogy a 
Dacia típusú személygépkocsi vezetője 
feltehetően figyelmen kívül hagyott 
egy elsőbbségadás kötelező táblát. A 
kereszteződésben összeütközött az 
Oroszlány-Győr közötti menetrendszerinti 
járattal. Az autóbuszon senki nem sérült 
meg. A Dacia vezetőjét viszont kórházba 
szállították.

Lopáson ért tetten a szomszéd két 
tatai férfit vasárnap. A 35 éves G. 
Gyula és a 20 éves M. Zoltán műanyag 
nyílászárókat tulajdonított el egy 
közeli építési területről.

Az ablakokat már beépítették a 
félkész társasházba. Ebből vágtak ki 
három darabot a gyanúsítottak. Épp 
tovább akarták szállítani, amikor az idős 
szemtanú meglátta őket. Megkérte, hogy 
a rendőrség érkezéséig maradjanak a 
helyszínen, akik meg sem próbáltak 
elmenekülni. A járőröknek természetesen 
azt mondták, hogy az ablakokat egy 
ismerősüktől kapták egy mobiltelefonért 
cserébe és bár tudták, hogy azok 
bűncselekményből származnak, mégis 
„megkötötték az üzletet”.

A két férfi a gyanúsítotti kihallgatás 
során ellentmondásokba keveredett, 
változtatott a korábban előadott 
történeten. Elismerték, hogy maguk 
vágták ki az ablakokat a társasházból, 
hogy azokat később eladják. G. Gyula és 
M. Zoltán ellen – szabadlábon hagyásuk 
mellett – dolog elleni erőszakkal 
kisebb értékre elkövetett lopás 
bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított eljárást a Tatai 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 
és kezdeményezi gyorsított eljárásban 
történő bíróság elé állításukat.

Egy vadidegen házban feküdt le egy 
17 éves fiú Tatabányán. Azt mondta, 
elfáradt, ezért ment be a hétvégi 
házba.

Magánlaksértés miatt indulhatott 
volna eljárás egy 17 éves fiatalember 
ellen, aki, hogy megpihenjen és aludjon 
pár órát, jogtalanul behatolt egy 
tatabányai hétvégi házba. A nem várt 
„vendég” felébresztette a tulajdonosokat, 
akik azonnal hívták a rendőröket, de a 
fiatalember feljelentésétől eltekintettek.

A ház tulajdonosai 6 óra 15 
perckor lettek figyelmesek a hangokra, 
melyek az alagsorból szűrődtek fel az 
emeleti hálószobába. Elindultak, hogy 
utánajárjanak a hang forrásának. 
Mikor leértek a földszintre, legnagyobb 
meglepetésükre egy fiatal fiút találtak 
az ágyban, aki éppen elalváshoz 
készülődött. A házaspár azonnal 
értesítette a rendőröket. Mivel semmilyen 
személyazonosító igazolvánnyal nem 
rendelkezett, ezért előállították őt a 
Tatabányai Rendőrkapitányságra. A 
fiatalember elmondta, hogy a reggeli 
órákban az édesapjához indult, útközben 
azonban elfáradt. A fiatalember számára 
szerencsésen végződött a „kaland”, hiszen 
a ház tulajdonosai magánlaksértés miatt 
feljelenthették volna.

Távoltartást kért R. Péter ellen a 
családja. A férfi ennek ellenére haza 
ment és agresszíven viselkedett.

Szabálysértési őrizetbe vette az 
Oroszlányi Rendőrkapitányság a 27 
éves oroszlányi R. Pétert, aki megszegte 
az ellene hozott ideiglenes megelőző 
távoltartásról szóló határozatot. Családja 
kért rendőri segítséget a férfi agresszív 
viselkedése miatt.

A férfi március 10-én ismét 
megjelent családja otthonánál, pedig 
tudta, hogy nem tehetné. Pár órával 
korábban kapta készhez az Oroszlányi 
Rendőrkapitányság ideiglenes megelőző 
távoltartásról szóló határozatát. Durva 
viselkedése miatt tiltotta el családjától a 
rendőrség a családtagok kérésére.

Ezúttal a járművet körözte a rendőrség 
és nem annak vezetőjét. Mindez akkor 
derült ki, mikor vasárnap a kisbéri 
rendőrök ellenőrizték a Citroen 
Crossert.

Az egyenruhások Kisbér főútján 
állították meg a személygépkocsit, hogy 
ellenőrizhessék a jármű és vezetője 
papírjait. Ennek során megállapították, 
hogy az autót sikkasztás miatt keresi a 
BRFK IV. kerületi kapitánysága, ezért a 
kocsi sofőrjét, a 62 éves budapesti M. 
Józsefet járművével együtt előállították 
a Kisbéri Rendőrkapitányságra. A 
gépjármű átvizsgálása során annak 
csomagtartójában egy baseballütőt 
találtak a rendőrök, amely közbiztonságra 
veszélyes eszköznek minősül, így M. 
József ellen szabálysértési feljelentést 
tettek a rendőrök.

A bíróság adott ki elfogatóparancsot 
a 46 éves B. Zsolt esztergomi férfi 
ellen, akit március 9-én fogtak el az 
esztergomi rendőrök.

A 46 éves férfi iratainak ellenőrzésekor 
derült ki, hogy elfogatóparancs van 
érvényben ellene, ezért előállították őt az 
Esztergomi Rendőrkapitányságra, majd 
a Győri Büntetés-végrehajtási Intézetbe 
szállították.

Autóbusszal 
ütközött a 
figyelmetlen autós

Elkapták az 
ablaktolvajokat

Elfáradt, ezért 
lefeküdt egy idegen 
házban

A rokonok ismét a rendőröktől 
kértek segítséget, mert látták, hogy a 
férfi magatartása mit sem változott. 
Amint belépett a lakásba, törni, zúzni 
kezdett. Az ablakon át dobált ki dvd 
lejátszót, laptopot és egyéb apróbb 
tárgyakat, majd személygépkocsijába 
ült és távozott Az egyenruhások keresni 
kezdték a piros Peugeot-t és vezetőjét. 

A bejelentést követően nem sokkal 
a belvárosban vonták intézkedés alá az 
egyenruhások. Igazoltatását követően 
a járőrök elfogták R. Pétert, akit az 
ideiglenes megelőző távoltartásról szóló 
határozat megszegése miatt előállítottak 
az Oroszlányi Rendőrkapitányságra, majd 
őrizetbe vételét követően a tatabányai 
fogdára vittek.

Rendőröktől kért 
segítséget a férfi 
családja

Baseballütő volt 
a sikkasztás miatt 
keresett kocsiban

A bíróság kereste, a 
rendőrség elfogta



13. oldal

• gyermekük minden reggel örömmel induljon iskolába;
• a tanulást egy jó hangulatú, pedagógus által irányított reggeli beszélgetés  előzze meg;
• gyermekük tiszta levegőjű, harmonikus környezetben tanuljon és játszon;
• gyermekük a hagyományos oktatási formán túl közvetlen tapasztalás, kísérletezés, cse-  
 lekvésközpontú tanulás útján sajátítsa el a tananyagot;
• a tanítási órák nem csak a tanteremben, hanem a diákok számára izgalmasabb    
 helyszíneken (patak-parton, erdőben, szabadtéri tanteremben,  könyvtárban stb.)    
 folynának .

Az ország egyetlen erdőben meghúzódó általános iskolája várja azoknak a 6-12 éves 
gyermekek szüleinek az érdeklődését valamint jelentkezését, akik szeretnék, hogy:

Az iskola vezetése és pedagógusai garantálják  a magas színvonalú oktatást, a stressz- és 
unalommentes tanulást. A gyermekek utaztatását iskolabusz segíti pedagógus kíséret-
tel.

ISKOLA NYITOGATÓ rendezvényünkre sok szeretettel várunk minden érdeklődő 
gyermeket szüleikkel együtt március 23-án, szombaton 10 órai kezdettel az Apátkúti 
Általános Iskolában, Visegrádon. ( a régi Erdei Iskola)

Cím: Visegrád, Mátyás király út. hrsz: 03/157
Érdeklődni a 06-20/944 2899 telefonszámon

e-mail cím: info@apatkuti.hu
           weblap: www.apatkuti.hu 

Esztergom-kertvárosi Arany János Iskola 

Iskola-előkészítő foglalkozások és 
beiskolázási terv 

 
2012/ 2013-as tanév beiskolázási terve: 

Esemény Időpont Felelős 

Ismerkedés az iskolával és a tanító 
nénikkel 

február 
27. 

Szabó Lászlóné 

Kalandozás a Mesék Birodalmában március 5. Winter Magdolna 

Énekeljünk együtt! 
március 
12. 

Poncsák Zsuzsanna 

Gyere velünk Számországba! 
március 
19. 

Szabóné Juhász Ágota 

Sportoljunk és játsszunk! 
március 
26. 

Szemán Lászlóné 

Ügyeskedjünk! április 2. 
Szabó Lászlóné, Szabóné Juhás
Winter Magdolna 

 
Tapasztalataink szerint az iskola-előkészítő foglalkozásokon résztvevő tanulók
beilleszkedése zökkenő mentesebb. Bátrabbak, gyorsabban barátkoznak, 
könnyebben nyilvánulnak meg társaik és a pedagógus felé.  
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Nagyon sok hasonlóság van Esztergom 
és Komárom városok között, adott-
ságaiban, elhelyezkedésében, lehető-
ségeiben egyaránt. Valahogy mégis azt 
érzem, velünk ellentétben ők ki tudják 
ezeket használni, stabil alapokon áll- 
nak, megfontoltan építkeznek, 
fejlődnek.

Nézzük, mit csinálnak ők 
jobban:
A város honlapja közös a szlovákiai 
Komárno városéval, négynyelvű, 
naprakész.
Van gyógyfürdőjük, emberbaráti árak-
kal, amit saját maguk üzemeltetnek, és 
fejlesztenek folyamatosan

Az erődök városának, Komáromnak 
egyik legnagyobb vonzereje a kiváló 
minőségű gyógyvíze. A Komáromi 
Gyógyfürdő a város szívében helyezkedik 
el. A 62 Celsius fokos víz, melyet 1967-
ben gyógyvízzé nyilvánítottak közel 50 
éve szolgálja vendégeik gyógyulását, 
kikapcsolódását.

Van váruk, a Monostori erőd, melyet 
nonprofit kft-ként üzemeltetnek, folya-
matos programokkal várják egész évben 
a látogatókat és helyet adnak nemzetközi 
fesztiváloknak, rendezvényeknek

Van ipari parkjuk, ahol számos cég 
iparűzési adó bevételeiből részesül a 
város. Jelenleg bérleti konstrukció nincs, 
de esetleges igény jelentkezésekor 
testületi döntés alapján ez a lehetőség 
sincs kizárva. A park Komárom Város 
Ny-i bejáratánál található. Közvetlen 
kapcsolattal az 1.sz. főközlekedési úttal. 

Az autópályától 6 Km a vasúttól 1 Km, 
folyami kikötő ( Duna ) 1 Km, repülőtér 
30 Km a nemzetközi repülőtér 90 Km tá-
volságban elérhető.  Budapesttől 87 Km, 
Bécstől 140 Km, Győr 36 Km távolságban. 
Vannak szállodák, panziók, amelyek 
maximális kihasználtsággal működnek.
Van kórházuk, van 24 órás 
gyerekgyógyászati ügyelet.
Van meseszép épülete a városházának, 
felújított, kulturált

Van saját újságuk Komáromi újság, 
ingyenes havilap, mely valóban 
tájékoztat a város és a környék híreiről, 
eseményeiről.
Van mozi, művelődési ház, közösségi 
ház, rendezvényközpont.
Van saját televíziójuk, amit szintén a 
város működtet 

A Komáromi Városi Televíziót 
1993-ban alapította Komárom város 
önkormányzata. Kezdetben önkormány-
zati intézményként, 1999-től Kht. for- 
mában működött. 2009. február 1-től 
közhasznú korlátolt felelősségű társa-
ságként folytatja munkáját. A társaság 
fő feladata: a Komáromi Városi Televízió 
működtetése, televíziós műsorok ké-
szítése, a városi újság kiadása, továbbá 
2009-től Komárom város Európa Uniós 
pályázataihoz kapcsolódó kommuni-
kációs feladatok ellátása.

Az elmúlt 18 évben különböző 
országos televízióknak – MTV, Duna TV, 
RTL, tudósítottunk a térségből.

A műsorokat és az újságot hét főállású 
és 2-3 külsős munkatárs készíti. Heti két 
alkalommal jelentkezik hírműsorunk, 
amely a város legfontosabb politikai, 
kulturális, és gazdasági eseményeiről 
számol be. Tematikus magazinjaink az 
élet szinte minden területét feldol-
gozzák. Beszámolnak a helyi kulturális 
élet eseményeiről, foglalkoznak életmó- 
don és egészségmegőrzésen át, a köz-
biztonság, a politika, és az ifjúság aktuális 
kérdéseivel.
Van hat testvérvárosuk, melyekkel 

nagyon jó kapcsolatot ápolnak
Judendorf - Strassengel - Ausztria, 
Komarno - Szlovákia, Lieto - Finnország, 
Naumburg - Németország, Szászsebes - 
Románia és Sosnowiec - Lengyelország.
Van sportcsarnok, sporteseményekkel, 
kulturált környezettel
Nincsenek kátyúk az utakon, nincsenek le-
robbant önkormányzati ingatlanok, nin- 
csenek komédiába illő testületi ülé- 
sek, nincs szemét, gaz, illegális hulla-
déklerakás.
Van tömegközlekedés, helyi járat a 
városon belül és Komárnóba.

Esztergomban miért nem tud működni 
mindez? Az összes adottsággal ren-
delkezünk, csak valamiért, talán néhány 
ember önös érdekéből nem tudjuk 
kihasználni és nem tudunk profitálni a 
lehetőségeinkből.

sge

Bezzeg Komárom

A Komárom-Bábolna kistérség
A kistérség Komárom-Esztergom 

megye egyik dinamikusan fejlődő tér-
sége, ahol adottak a feltételek mind az 
ipar, mind a mezőgazdaság, a feldol-
gozóipar, az idegenforgalom és gyógy-
turizmus fejlesztéséhez. A térség a me-
gye egyik kapujaként is aposztrofált, 
így kiemelt feladat a határmentiségéből 
eredő előnyök és lehetőségek eddi-
gieknél fokozottabb kihasználása.

A központ Komárom. A sikeres 
együttműködés egyik feltétele, hogy 
maga Komárom, mint a kistérség köz-
pontja, egyúttal vonzáskörzeti központ 
is legyen a szó majd minden értelmében. 
Számolni kell azzal, hogy bármely helyi 
döntés nemcsak a várost, de tágabb 
környezetét is érinti - a gazdasági, 
közigazgatási döntések meghozatalánál 
figyelembe kell venni a változások föld-
rajzi értelemben vett kisugárzó hatását 
is. 



15. oldal

Március 15.-én minden megemlékező kokárdát tűz a 
ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán 
keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek először 
nemzeti színű szalagot. De pontosan mi is történt azon a 
nevezetes történelmi napon?

Az előző napi terveknek megfelelően reggel hat és nyolc óra 
között a Dohány és Síp utcák sarkán álló ház első emeletén, ahol 
Petőfi Sándor és felesége bérelt szobát, ő maga, a költő, Jókai 
Mór, Vasvári Pál és Bulyovszky Gyula tanácskozik a teendőkről. 
Jókai és Bulyovszky egy proklamációt szerkeszt, mely a 12 
pontot is magában foglalja.

1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a censura 
eltörlését.

2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és 

vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék. Képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, 

magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ 
külföldieket vigyék el tőlünk.

11. A politikai statusfoglyok szabadon 
bocsáttassanak.

12. Unio.

Ezután mind a négyen az Urak utcájába mennek, ahol a 
Libasinszky ház földszintjén lévő Pilvax kávéházat - mely a 
nemsokára bekövetkező események tiszteletére kapja majd a 
Szabadság csarnoka nevet - bérli egy Fillinger nevű kereskedő. 
Itt Jókai felolvassa a proklamációt, Petőfi pedig elszavalja 
március 13-án megírt versét, a Nemzeti dalt.

Innen indultak szakadó esőben 10-15-en, az orvosi egyetem 
elé, ahol Petőfi újra elszavalja versét, Jókai pedig a proklamációt 
olvassa fel a medikusoknak, akik közül jó néhányan csatlakoznak 
hozzájuk. Az Egyetem utcán végigvonuló, 3-400 főre duzzadt 
tömeghez folyamatosan csatlakoznak az emberek. Az Egyetem 
térre érkezve, az összegyűlt tömeg miatt jogászok és a 
politechnikusok berekesztik óráikat. Itt a menetrend ugyanaz: 
Petőfi a versét szavalja, Jókai felolvassa a proklamációt.
A hallgatók csatlakoznak a felvonulókhoz, s az immáron 
kb. 5000 fős tömeg 11.30 körül érkezik a Szép és a Hatvani 
utcák sarkán álló Horváth házhoz, amelyben a Landerer és 
Heckenast nyomda működik. Petőfi, Jókai, Irinyi József, Degré 
Alajos, és Vidats János bemennek, és Landerer Lajostól, az 
egyik tulajdonostól a 12 pont és a Nemzeti dal kinyomtatását 
követelik. Landerer némi ellenállás, s a fiataloknak odasúgott 
segítő instrukciók után beleegyezik ebbe, majd bezáratja 
magát a főnöki irodába. Míg folyik a két mű folyamatos szedése 
és nyomtatása, a zuhogó esőben kint várakozó tömeget alkalmi 
szónokok buzdítják.

Mikor végre elkészülnek az első példányok, Petőfi a Nemzeti 
dalt, Irinyi a 12 pontot olvassa fel az izgatottan várakozó 
tömegnek, majd a többi nyomtatványt a nép közé szórják. 

Dél körül a vezérszónokok feloszlatják a tömeget azzal, hogy 
ebéd után 15 órára gyűljenek össze a Nemzeti Múzeumhoz 

népgyűlésre. Délután a múzeumnál már kb. tízezer ember 
gyűlik össze, ahol Vasvári és Irinyi szónokol - a közhiedelemmel 
ellentétben Petőfi itt nem szaval -, csak egy kisebb beszédet 
mond.

Elhatározzák Táncsics Mihály kiszabadítását a budai vár 
helytartótanácsi börtönéből, majd hat fős bizottságot 
választanak (Petőfi, Jókai, Irinyi, Vasvári, Irányi Dániel és 
Bulyovszky) a Pest Város Tanácsával való tárgyalásra. A 
városházához igyekvő tömeghez ekkor csatlakozik Klauzál 
Gábor és Nyáry Pál, hogy lecsillapítsa a radikalizálódó tömeget 
és átvegye a mozgalom irányítását.

A később "márciusi ifjaknak" nevezett fiatalok átengedték a 
vezetést a mérsékelt liberálisok vezéregyéniségeinek, akik 
ismertebbek és elfogadhatóbbak voltak a polgárok számára.

A városházán a két liberális politikus és a fiatalok bizottsága 
a tanáccsal a 12 pontról vitatkozik, melyet nagy nehezen el is 
fogadnak, mivel a tanácsterembe tóduló 300 fő, valamint az 
épület előtt várakozó 10-15 000 ember annyira megrémítette 
a városi tanács vagyonos polgárait, hogy nem csak hogy a 12 
pontot írták alá és csatlakoztak a követelésekhez, hanem a 
forradalom itt létrejött választmányának vezető bizottságába is 
jelölték képviselőiket.

Az egyik nyomtatott példányt aláírják és lepecsételik, majd fél 
öt körül megválasztják a 13 tagú Rendre Ügyelő (Közbátorsági) 
Választmányt. Irinyi, Petőfi, Vasvári, a radikálisok közül, Nyáry, 
Klauzál és Egressy Sámuel a liberális nemesek képviseletében, 
s végül a liberális városi polgárságból Rottenbiller Lipót 
alpolgármester (õ lesz a megbízott elnök, noha az igazi 
vezéregyéniség Nyáry volt), Kacskovics Lajos főjegyző, 
Staffenberger István szószóló, Molnár György gombkötőmester, 
Tóth Gáspár szabómester (Petőfi egyik mecénása) és Gyurkovics 
Máté szűcsmester. Ezután a városháza tanácstermét és az egész 
épületet is Petőfiék rendelkezésére bocsátották.

A nép és a bizottmány tagjai a hajóhídon átmennek a budai 
várba, s az Úri utcában álló Helytartótanács elé terjeszti 
Nyáry, Klauzál és Rottenbiller a 12 pontot, ismertetik az eddigi 
történéseket. A bécsi forradalomtól és a majdnem húszezres 
kavargó sokaságtól megrémült tanács alelnöke, gróf Zichy 
Ferenc fél hat körül mindenbe beleegyezik: eltörlik a cenzúrát, a 
sajtó ellenőrzését a sajtótörvényig egy bizottság látja el, s nem 
vetik be a katonaságot a rend helyreállítására, amelyet ezen túl 
az 1500 főre szaporítandó pesti polgárőrség fogja ellátni.

Délután hat órakor kiszabadul börtönéből Táncsics (eredetileg 
Stancsics Mihály, aki a nap emlékére változtatta Táncsicsra 
a nevét), akit feleségével együtt diadalmenetben, polgárok 
által önként húzott hintóban visznek a pesti Váci utcában álló 
"A Nádorhoz" címzett fogadóhoz, ahol a tulajdonostól ingyen 
szállást kap.

Este kivilágítják a várost, 19 órakor a nép által már előzetesen 
kívánt Bánk bán előadását szakítja meg a Nemzeti Színházba 
betóduló sokaság. Eléneklik a Himnuszt, a Szózatot, s számos 
egyéb dalt, Egressy Gábor a Nemzeti dal elszavalása után más 
verseket ad elő. Ugyanekkor a Rendre Ügyelő Választmány 
22.30-ig a városházán ülésezik, s két határozatot szerkesztenek, 
melyek másnap reggel már kinyomtatva láthatók szerte a 
városban (a polgárőrség bővítése, illetve a helytartótanácsnál 
elért eredmények).

sge
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Bár a Fidesz képes a leghalkabb kormányzati böffentésről 
vagy egy szoci félmondatról sajtótájékoztatót összehívni, 
ahogy az állami MTI is bőségesen tudósít a legkisebb fidesz/
kdnp/kormány eseményekről, mégis a Népszava szúrta ki 
az Egységes Oroszország párt honlapján, hogy Rogán és a 
Fidesz delegációja február 28-án találkozott az Egységes 
Oroszország párt főtanácsának titkárhelyettesével, az 
Állami Duma alelnökével, Szergej Zseleznyakkal. Az 
Egységes Oroszország párt közleménye szerint "a magyar 
kormány megvizsgálja (deviza)tartalék felhalmozásának 
a lehetőségét orosz rubelben a dollár nem stabil helyzete 
miatt", valamint "Rogán meghívta az Egységes Oroszország 
delegációját a Fidesz júniusi kongresszusára, és reményét 
fejezte ki, hogy aláírják a két párt közötti együttműködési 
szerződést".

Nyilván abszolút nem hír egy nappal az új jegybankelnök 
megnevezése előtt, hogy a Fidesz frakcióvezetője és a 
Gazdasági Bizottság elnöke olyan marginális kérdésekről 
tárgyal egy olyan aprócska országban, mint Oroszország, mint 
a 35 milliárd eurónyi magyar devizatartalék. 

Tegnap délután a Fidesz kiizzadott magából egy semmitmondó 
közleményt, "a látogatás illeszkedik a kormány által 
meghirdetett keleti nyitás politikájába", "szóba került, hogy 
a két ország között a jövőben érdemes lenne kötni egy rubel 
alapú swap megállapodást, ami könnyítheti a magyar-orosz 
külkereskedelem kölcsönös finanszírozását". 

A "keleti nyitás" az egyik kedvenc kormányzati propaganda-
szöveg, lefordítom magyarra: "mindenfelé lődörgünk Keleten, 
amíg valaki nem ad nekünk úgy kölcsönt, hogy nem szól bele 
hogy mit csinálunk az ország határain belül". Egy ilyen büszke 
félázsiai nép mit is keresne az Nemzetközi Valutaalapnál, ördögi 
nevén az IMF-nél?

Rogán Antal ma egy sajtóbeszélgetésen azt mondta, hogy nekik 
eszük ágában sem volt titkolózni a moszkvai tárgyalásokról, 
szerencsétlen események láncolata vezetett odáig, hogy 
véletlenül kiderült az egész.

Rogán szerint "egyszerűen szerencsétlenül alakult a helyzet, 
kintlétekor az MTI tudósítója szabadságon volt, ő pedig 
visszatérése után a jegybankelnök kinevezése körüli ügyekkel 
volt elfoglalva, ezért nem adtak ki közleményt az útról." 

A Népszava állítására, mely szerint a jegybank arra készül, 
hogy rubelben tartsa a devizahitel egy részét, azt mondta: 
"ostobaság, a megállapodás lényegét rosszul fordították le az 
oroszok a közleményükben."

Nincs itt kérem semmi látnivaló, semmilyen titkos tárgyalás 
nem volt, ahogy a magyar devizatartalék is jó kezekben van.

http://vastagbor.blog.hu

Minden rendben, nem volt titkos a 
moszkvai látogatás



17. oldal

Az alaptörvény immáron negyedik módosításában az a 
legelszomorítóbb, hogy tényleg nincs semmi mögötte 
a Fidesz kisstílű és rövidtávú pártpolitikai érdekein 
túl: most ugyanis leszámolnak utolsó ellenfelükkel, az 
Alkotmánybírósággal is. (MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)

Az alaptörvény elfogadásakor a Fideszen kívüli közvélemény 
egységesen egyetértett abban, hogy Magyarországnak nincs 
szüksége új alkotmányra. A kormánypárt viszont váltig állította, 
hogy ahhoz, hogy Magyarország új utat járhasson, feltétlenül 
meg kell szabadulnia a „kommunista gyökerű" és eredetileg 
átmenetinek szánt régi alkotmányától, és helyére újat kell 
állítani. Aki egy pillanatig is elhitte, hogy Magyarország tényleg 
egy szilárd, hosszú távú szempontok alapján megalkotott 
alaptörvényt kapott, annak a mostani alkotmánymódosításnál 
végleg be kell látnia, hogy alaposan átverték.

Ezer év hagyománya

Magyarország tényleg büszke lehet arra, hogy ezer éves 
állami hagyományai vannak. A fiatalabb államok el sem tudják 
képzelni, milyen az, amikor a bíróságok nem kettő vagy három, 
hanem kétszáz vagy háromszáz éve kimunkált jogintézmények 
alapján ítélkeznek. A leghíresebb magyar jogi dokumentum, az 
ún. Werbőczy-féle Hármaskönyv például semmi más, csak az 
országban elfogadott jogszokások gyűjteménye a 16. század 
elejéről, melyre még a 20. század első felében is megannyiszor 
hivatkoztak bírók és jogalkotók.

De ezer más példát lehetne hozni arra, mit is jelent ez a 
hagyomány. Például azt, hogy Magyarországon nem volt 
Polgári Törvénykönyv egészen 1959-ig, mégis boldogan 
megvolt az ország nélküle: a magyar bíróságok például kvázi 
jogszabályként használtak egy olyan 1928-as törvénytervezetet, 
melyet az akkori jogásztársadalom egyfajta magánjogi 
kódexnek fogadott el. A joggal nem foglalkozó emberek 
számára ez talán nem is tűnik olyan nagy dolognak, pedig 
igenis is az. Ugyanis tényleg nem sok ország mondhatja el 
magáról, hogy az ítélkezési gyakorlata nem csupán az aktuális 
hatalom, tehát a politikusok által elfogadott jogszabályokon 
vagy a pillanatnyi jogértelmezésen alapszik, hanem sok száz év 
kimunkált tudományán, ítélkezési hagyományán.

Aki valaha is volt bíróságon, tudja, hogy bár elviekben 
természetesen a törvényhozó által elfogadott törvényektől 
függ az ítélet, a valóságban a bíró döntése legalább annyira 

múlik a bírók ítélkezési gyakorlatán és a jogtudomány által 
elfogadott jogelveken.

A múltat eltörölni

Valahol ez a helyzet az alkotmányjoggal is: hiába van szinte 
minden országnak alkotmánya, annak konkrét jelentése 
az alkotmányjog alapján határozható meg, mely pedig 
az Alkotmánybíróság hosszadalmas eszmefuttatásaiból 
áll többek között össze (már ahol létezik hagyománya az 
alkotmánybírósági döntéseknek). Magyarországon pedig, ha 
sokszor nem is értettünk vele egyet, igenis létezett – ez pedig 
normális helyeken önmagában érték.

Papíron persze a Fideszben is érték mindez, hiszen maga 
az Alaptörvény hangsúlyozza a hagyományok jelentőségét 
(nem is kis modorossággal), és mondja ki, hogy ezt a törvényt 
a „történeti alkotmány vívmányaival összhangban" kell 
értelmezni. Amikor azonban a politikai gőzhenger bármilyen 
falba ütközik, a Fideszben nem ismernek más módszert, csak 
a bolsevikot. A negyedik alkotmánymódosítás elfogadásával 
ugyanis a kormánytöbbség egyebek mellett kitörli a 
történelemből az AB eddigi működését, hiszen megtiltja az 
Alkotmánybíróságnak, hogy hivatkozhasson 22 év döntéseire.
Azért mondjuk, hogy ez bolsevik módszer, mert a döntés 
nem csupán barbár, hanem végtelenül buta és szűk látókörű 
is: a valóságban ugyanis attól még semmit nem fog változni 
a demokrácia, a jogállam és az alapvető jogelvek évtizedek 
és évszázadok során kialakult tartalma és jelentése, hogy 
ezek közül mire történik utalás az új alaptörvényben, és mire 
nem. És egyáltalán: miért ne lehetne hivatkozni egy korábbi 
AB-döntésre a vallásszabadságról, a szólásszabadságról 
vagy éppen a jogállamiságról, ha ezek elviekben ugyanúgy 
alappillérei a régi és az új alkotmánynak is? Mit számít, hogy 
ezek az AB-döntések 1-2 vagy éppen 10 évesek? Pontosan az 
lenne a lényege a jogállami hagyományoknak, hogy a forma 
változhat, a tartalom nem. A Fideszben azonban ezt éppen 
ellenkezőleg gondolják. Milyen boldogok lennének az egykori 
kommunista főjogászok, ha ezt hallanák!

Kisstílű, pitiáner

A fenti kérdésekre persze tudjuk a választ. Az alaptörvény 
mostani (immáron negyedik) módosításában az a 
legelszomorítóbb, hogy a módosítás mögött tényleg nincs 
semmi a Fidesz kisstílű és rövidtávú pártpolitikai érdekein 
túl. Egész pontosan ezzel a módosítással a kormány leszámol 
az utolsó intézményi ellenfelével is, az Alkotmánybírósággal. 
Pedig az AB-nek az ország hosszú távú jogállami működése 
szempontjából sokkal fontosabb szerepe van, mint hogy 
pitiáner pártpolitikai harcok áldozata legyen.

http://velemenyvezer.blog.hu

A Fidesz most leszámol utolsó ellenfelével
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Magyarországon barátságtalan hangulat uralkodik. A 
nehézség az, hogy nincs párbeszéd, a politikában és a 
társadalomban egyaránt megosztottság van, s ezeknek a 
csoportoknak a képviselői gyakorlatilag nem beszélnek 
egymással - jelentette ki Esterházy Péter író az APA osztrák 
hírügynökségnek adott terjedelmes interjújában.

Az interjú abból az alkalomból készült, hogy Esterházy Péter 
szombaton felolvasóestet tartott az osztrák fővárosban, miután 
Esti című műve nemrég jelent meg németül.

Az író szerint az természetes, hogy vannak vitás kérdések, de 
konszenzusnak kellene uralkodnia olyan dolgokban, amelyeket 
ha elveszítünk, akkor mindnyájan vesztesek vagyunk. Ez a 
konszenzus jelenleg nem létezik.

Arra a kérdésre válaszolva, lát-e esélyt e konszenzus 
helyreállítására, Esterházy úgy vélte: nincs más lehetőség. 
Ha ez a konszenzus nincs meg egy társadalomban, az 
semmi jóra nem vezet. Természetesen minden résztvevőnek 
kompromisszumokat kellene kötnie. "Ez azonban nem könnyű 
dolog. Magamról tudom: semmilyen bizalmam nincs ebben a 
kormányban, de ez azt jelenti, hogy ily módon az objektivitásom 
is behatárolt. Az ember csapdahelyzetben van" - nyilatkozta.

Esterházy "nagy elméleti problémának" nevezte azt, hogy mi 
történik akkor, ha demokratikus választások révén egy nem 
demokratikus erő kerül a hatalomra. "S van még egy kérdés: 
miért működik ez?" - fogalmazott az író.

Úgy vélte, hogy a magyar kormánypártok az elmúlt három 
évben sok támogatót elvesztettek, de még mindig sokan 
maradtak, mert az ellenzék megosztott.

"Csak remélni lehet, hogy az ellenzék egymásra talál" - mondta, 
hozzátéve, hogy a kormány is megtette a magáét, miután 
megnehezítette az ellenzék egymásra találásának feltételeit, 
és beavatkozott a struktúrákba, "mindezt a parlamentben és 
demokratikusan".

"Az állam azonban egyre hatalmasabb. Ez a szellem nagyon 
autoriter. Sokan szeretik ezt az autoriter szellemet, mivel a 
szabadság sok problémát is hozott magával. Úgy vélik: egy 
apafigura megoldja a problémákat... az erős emberek időnként 
hasznosak, de nem veszélytelenek" - vélte Esterházy Péter.

Az író beszélt arról a közelmúltbeli esetről is, amikor egy rádiós 
ajánlóműsorban az Alföldi Róbert vezette Nemzeti Színház 
látogatását javasolta, s ez a rész nem került adásba. "Az egész 
egy abszolút kisstílű, nevetséges eset, de természetesen nem 
áll egyedül" - jegyezte meg.

MTI

Blahó Miklós az írott sajtó kategóriában, Kálmán 
Olga televíziós riporteri, szerkesztői és műsorvezetői 
tevékenységéért, az alkotóközösségek közül pedig a Házon 
kívül szerkesztősége kapta az elismerést.

Sipos Lajos, a Joseph Pulitzer-emlékdíj Alapítvány elnöke 
a díjátadón Pulitzer Józsefet idézte, aki szerint az igazság a 
politikai rokonszenvnél fontosabb dolog. Mint mondta, az 
alapítvány szem előtt tartja az eszmét a független újságírás 
szempontjából.

Blahó Miklós tizenkét éve ír a Népszabadságnak, volt a 
lap brüsszeli tudósítója, rovatszerkesztője, főmunkatársa, 
a gazdasági rovat vezetője. Főként a világgazdasági 
folyamatokról, a központi bankokról, a magyar gazdaságról, 
az IT-szektor fejlődéséről írt cikkeket. Korábban a Magyar 
Nemzeti Bank tanácsadójaként és szóvivőjeként dolgozott, 
ezt megelőzően pedig a Magyar Nemzet munkatárca és 
külpolitikai rovatvezetője volt. Az 1953-ban született Blahó 
Miklós tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen és a MÚOSZ Újságíró Iskolájában végezte.

Kálmán Olga az ATV Egyenes Beszéd című műsorának 
főszerkesztő-műsorvezetője. Pályáját a Magyar Televízió 
Nyugat-magyarországi Körzeti Stúdiójában kezdte, majd 
vezette MTV Híradóját, A Hét című műsort, a Szabadság tér 
című reggeli programot. Alapító tagja volt a 2000-ben indult 
InfoRádiónak, majd 2003-tól a Magyar ATV-hez került, ahol 
azóta vezeti az Egyenes Beszéd című műsort. Kálmán Olga 
főiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte magyar nyelv 
és irodalom, valamint népművelés szakon.

A Házon kívül az RTL Klub 2005 óta sugárzott műsora. A 
magazin stábjának állandó tagja Boros Krisztina, Moskovics 
Judit, Serdült Szilvia, Veress Krisztina, Békéssy Olga, Fehér 
Krisztina és Kruzslicz Dávid riporter, valamint Kováts Mihály 
felelős szerkesztő. A műsor méltatásában elhangzott: a Házon 
kívül egy közszolgálati riportmagazin a kereskedelmi csatornán, 
amelyet hétről hétre több mint félmillió ember néz.

A Pulitzer-emlékdíjat 1989-ben a magyar származású Paul A. 
Fábry és a Magyar Hitelbank Rt. alapította a nyomtatott és az 
elektronikus sajtó képviselő számára Joseph Pulitzer magyar 
származású amerikai sajtómágnás családjának kizárólagos 
engedélyével. Idén huszonharmadszor adták át a díjat, amelyre 
három kategóriában lehetett pályázni a Joseph Pulitzer-
emlékdíj Alapítványnál. A kuratórium elnöke Sipos Lajos, tagjai 
Bárándy Péter, Győrffy Miklós, Javorniczky István, Kepes András, 
Martin József és Rangos Katalin.

MTI

Ők kapták 
a Pulitzer-
emlékdíjat

Esterházy: 
semmilyen 

bizalmam 
nincs ebben a 

kormányban
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Három fontos kerti munkára szeretnénk a kerttulajdonosok 
figyelmét felhívni, olyanokra, amiket már márciusban 
érdemes elvégezni. Ahol már elolvadt a hó és felszáradt a 
kert talaja, el lehet kezdeni a gyümölcsfák metszését.
 
Kétféle metszést kell végeznünk: a termőre metszést és az 
alakító metszést. A termőre metszést főleg az őszibarackfáknál 
végzünk, a többi fánál csak a lombkoronát alakítjuk, ez pedig 
formálást és ritkítást jelent.

A lemosó permetezés a metszés utáni legfontosabb 
feladatunk.

Nem mindegy, hogy ezt időben mikor végezzük, hisz 
van a nyugalmi időszakban és a rügypattanáskor is lemosás. 
Itt és most a rügypattanáskor történő lemosás az aktuális. 
Amikor meglátjuk az első egérfüleket, és a virágbimbók már 
megduzzadtak, akkor kell a lemosó permetezést végezni. Ez 
ugyanis az a fenológiai állapot, amikor az elsődleges fertőzések 
kialakulhatnak, és a korai rovarkártevők mozgása is beindul. A 
permetezésnél fontos, hogy a megfelelő lemosószer alaposan 
jusson a vesszőkre, ágakra és a törzsre is.

A másik fontos tennivaló a veteményezés és annak 
előkészítése.

Előtte azonban nagyon lényeges, hogy a talajt is 
fertőtlenítsük, így elpusztíthatjuk a talajban élő kártevőket. A 
veteményezést csak azután kezdjük, hogy a fertőtlenítőszert 
begereblyéztük a talajba.

A fertőtlenítőszer hatására elpusztulnak a drótférgek, 
pajorok, és a légykártevők.

Hogy mit vetünk majd a kiskertünkbe, a talaj előkészítése 
után, azt érdemes előre megtervezni.
 
Apró magvak csoportos vetése, korai 
termesztésre 
  

Nehezen csírázó, vagy korai kiültetésre szánt növények 
siettetésére egy ötlet. Blokktálcába, vagy műanyag poharakba 
földet teszünk, és ebbe teszünk a mag nagyságától függően 
3-6 szem magot, vízzel spricceljük, majd földdel vékonyan 
takarjuk. Ha kikeltek, és szabadföldön is jobb az idő, ki lehet 
venni az edényből, és egymástól 5-10 cm távolságban kiültetni. 
Így hamarabb kapunk ehető termést. 

Ilyen módon lehet előnevelni retket, sárgarépát, 
petrezselymet, pasztinákot, akár borsót, később babot. Én az 
üvegházban tartom, naponta spriccelem. Esetleg melegebb 
helyre is lehet vinni. A vetést nedvesen kell tartani. 

A tavaszi metszési szezon lassan a végéhez közeledik 
és a magas hőmérséklet miatt a gyep-vagy fűszellőztetés is 
egyre sürgetőbbé válik. Amikor ezekkel a tavaszi kertápolási 
munkákkal megvagyunk utána nagyon fontos a tápanyag-
utánpótlás és az alapos beöntözés.

Gyepszellőztetés, fűszellőztetés

A télen befülledt, elhalt, megsárgult, bebarnult fűszálak 
tavaszra a hó alatt teljesen összezáródhatnak, ami nem engedi 
a talajt rendesen szellőzni. Ezt az összetapadt réteget nekünk 
el kell távolítanunk, hogy tudjon a gyep rendesen szellőzni, 
amitől aztán intenzív növekedésbe kezd.

Sokan keverik a gyepszellőztetést a gyeplazítással, ami egy 
egész más kertápolási munkafolyamat. Másik nagy különbség, 
hogy a gyeplazítón kések vannak, a fűszellőztető gépen pedig 
rugók.

sge

Kerti munkák
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DMRV Zrt. 2013. március 22. és 2013. március 23. A Víz 
Világnapja alkalmából nyílt napot szervez a Nagymaros és 
Visegrád közötti Közműalagútban.

550 méter hosszú, alig 3 méter széles beton alagút a Duna 
medrében, 16 méter magas vízoszloppal a feje felett. Elég 
elszánt, hogy végigsétáljon rajta? Ha igen, jöjjön el március 22-
én vagy március 23.-án a Visegrádot és Nagymarost összekötő 
Közműalagút nyílt napjára, és legyen részese egy különleges 
élménynek! 

A nyílt napon lehetősége lesz végigsétálni a 
Magyarországon kuriózumnak számító alagúton, Visegrádon 
megtekintheti az alagút és a Bős-Nagymarosi vízlépcső építését 
feldolgozó, tematikus tárlatot, a nagymarosi oldalon pedig egy 
rendhagyó tanösvényen megismerkedhet a helyi élőkultúrával 
és állatvilággal

A Közműalagút látogatási rendje:

2013. március 22.
Visegrádi oldalról Indulva 
 9:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00

Nagymarosi oldalról indulva  
9:30 / 10:30 / 11:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30  

2013. március 23.
Visegrádi oldalról Indulva 
 9:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00

Nagymarosi oldalról indulva  
9:30 / 10:30 / 11:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30  
A LÁTOGATÁSHOZ ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

A bejelentkezéskor legyenek szívesek a látogatók számát 
is megadni.

Csoportos látogatásnál kérjük figyelembe venni, hogy egy 
turnus létszáma maximum 25 fő.

Bővebb információ és bejelentkezés a 06-30/565-2483-as 
telefonszámon, hétköznap 9.00 - 14.00 között, vagy a szabados.
zsolt@dmrvzrt.hu e-mail címen.

Elérhetőségünk Nagymarosnál Budapest 
irányából

Kerékpárosoknak

A kerékpárúton haladva, elhagyva Nagymarost, meglátja a 
kerékpárút szélére kihelyezett DMRV Zrt. zászlót. Ott forduljon 
balra.

Autóval érkezőknek

Haladjon mindaddig, amíg elhagyja a Nagymaros végét jelző 
táblát, és eléri az út baloldalán, a kerítésen elhelyezett DMRV 
Zrt. zászlót. Itt forduljon balra és haladjon végig a céges 
zászlókkal jelölt úton, míg eljut az alagút bejáratához.

Elérhetőségünk Visegrádnál

Szentendre felől érkezve, a révátkelőt követően jobb oldalon 
focipálya, a Visegrád végét jelző tábla előtt, jobbra aszfaltos út 
vezet a bejárathoz, Vízműves zászlókkal jelezve. Pilisszentlászló 
felől érkezőknek, Visegrád felé indulva a Visegrádot jelző tábla 
után balra fordulva, végig az aszfaltos úton haladva.
Az időjárásra való tekintettel ajánlott a réteges öltözködés, 
és az alagút járófelületének kialakítása miatt lapos talpú cipő 
viselete. Balesetvédelmi okokból kerékpárt az alagútba levinni 
tilos! 

DMRV Zrt.

 

Extrém séta a Duna alatt
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Megyei csapataink fontos pontokért szállnak harcba a hét 
végén. Csokorba gyűjtöttük azokat az összecsapásokat, 
amelyeken nagyon sokat számítana nekik a szurkolók 
buzdítása.

Férfi kézilabda NB I., 22. forduló
Pick-Szeged–Grundfos Tatabánya KC
Szeged, vasárnap, 13:10.
A szokatlan kezdési időpont az RTL Klub élő közvetítésének 
„szól”. A Tatabánya a kupában kis híján bravúrt hajtott végre, de 
még ennél is több kell a Tisza partján egy tisztességes eredmény 
eléréséhez. A vendégek ugyanis a második legjobb magyar 
gárda otthonába látogatnak. A szegediek meglehetősen fenik 
a fogukat a vendégekre, hiszen a Tatabányán hagyott pontjuk 
– a bajnoki cím befolyásolása miatt – még ma is fájhat. Az 
alapszakasz utolsó meccsének a házigazdák egyébként is az 
esélyesei.

NB I. B, 21. forduló
Tatai AC – Ajkai KC
Eötvös-csarnok, szombat 18 óra.
A tataiak egyik vereségüket éppen Ajkán szenvedték el. Annak 
dacára, hogy a vendégcsapat sereghajtónak számít, a pozíciója 
nem szabad, hogy megtévessze Kiss István tanítványai. Egy 
lendületes, gyors, fiatal csapat látogat a hétvégén az Öreg-tó 
partjára. A tataiak szakvezetője az is kérte a társaságtól, hogy 
végig száz százalékos erőbedobással küzdjenek.

Kézilabda NB II., Észak, női – 11. forduló: 
vasárnap, 15 óra.
Tatabányai SC–Tatai AC, Dorogi ESE–Pestszentimrei SK, 
Északnyugat – 11. forduló: szombat, 16 óra: Körmendi DMTE–
Komárom VSE. Északnyugat, férfi – 14. forduló: szombat, 16 
óra: Bakonyerdő-Elmax VSE–Ácsi Kinizsi SC, 18 óra: Hort SE–
Komáromi Városi SE, vasárnap, 15 óra: TFSE–Községi SE Tarján.

Férfi röplabda NB I. 1. mérkőzés a döntőbe 
jutásért
Kádár Kecskeméti RC – Dági KSE
Kecskemét, szombat 18 óra.
A három győzelemig tartó párharc egyértelmű esélyese a jó 
formában lévő hírős városi együttes. A dágiaknak Kecskeméten, 
abban az ominózus csarnokban még nem sok babér termett. 
Persze, egyszer minden rossz sorozat megszakad.

Női teke Szuperliga, 17. forduló
BKV Előre SC – TSC
Budapest, vasárnap: 10 óra.
A közlekedésiek hatsávos pályáján általában jól teljesít a 
Tatabánya SC. Most is erre számítanak a kék-fehérek, valamint, 
hogy az alaposan meggyengült fővárosiak ellen meglepetés 
győzelmet arathatnak. A TSC ifjúsági csapata tartalékos lesz, 
mivel a diákolimpia döntőjében szerepel a Bodó-Soltész páros. 
A felnőtt keret azonban komplett.

Férfi vízilabda OB II., 6. forduló.
Szombathely, szombat: 12:30
Pápai SEFT – Tatabányai VSE
16:15: Tatabányai VSE – Dunaújvárosi FVE.
A bajnokság egyetlen veretlen csapatának, a TVSE-nek az első 
mérkőzés egy jó bemelegítésnél aligha okozhat nagyobb 
erőpróbát. A második összecsapáson viszont a tabella 
másodikjával találkoznak a vízművesek.

Labdarúgó NB II., Nyugati csoport, 17. forduló
Baja–FC Tatabánya
Baja, szombat 14:30
Nem indult jól a szezon a mieink számára, a kék-fehérek 3-1-re 
kikaptak idehaza az Ajka csapatától. Csertői Aurél vezetőedző 
tanítványai javítani szeretnének a sereghajtó otthonában.
(Részletek a szombati számunkban.)

NB III., Duna-csoport, 17. forduló
Budaörs–Sárisáp-TASK
Budaörs, szombat 14:30
A Sárisáp-TASK az első tavaszi játéknapon 4-2-re győzött a 
Rákosmenti TK ellen. Bozsik Péter vezetőedző tanítványaira 
most kemény 90 perc vár, hiszen a listavezető otthonában kell 
helytállniuk.

Bakony-csoport, 14. forduló
Körmend–Dorogi FC
Körmend, szombat 14.30 óra.
A hatodik helyen álló dorogiak szeretnék jól kezdeni a szezont, 
de nagyon meg kell izzadniuk a három pontért a negyedik 
helyezett Vas megyeiek otthonában. A mieink sikerük esetén 
helyet cserélhetnének a tabellán.

Komáromi VSE–Hévíz
Komárom, Molaji sporttelep, szombat 14.30 óra.
A sereghajtó komáromiak átalakított kerettel vágnak neki a 
tavaszi idénynek. A Duna-partiak szeretnék meglepni a tizedik 
helyen tanyázó zalaiakat.

Kosárlabda
NB I/B, női – 21. forduló
Tatai SE–PEAC
Tata, szombat, 18:30

14. forduló
KSC Szekszárd–Tatai SE
Szekszárd, vasárnap, 13.30 óra.
Tatabányai KC – UNI Győr
Földi Imre Sportcsarnok, szombat 16 óra.
Az alapszakasz utolsó összecsapásán a zsinórban 19. 
győzelmére készülnek a Lukács Sándor vezette tatabányaiak. 
Ezelőtt a meccs előtt is bátran le lehet írni, a találkozó 
egyértelmű esélyese a TKC.

Sípszó előtt



JAMMELŐS EST A 
ZENÉSZ KLUBBAN
2013.03.15. PÉNTEK | START: 20:00
BELÉPÉS A FELLÉPŐKNEK INGYENES
MINDENKI MÁSNAK: 900 FT
ZENÉSZ KLUBTAGOKNAK: 500FT
DOROG - MOLNÁR SÖRÖZŐ


