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2500 Esztergom,  
Bajcsy Zsilinszky út 15.

Hétfő - Csütörtök: 9:00 - 22:00
Péntek - Szombat: 9:00 - 04:00

Vasárnap: 13:00 - 22:00

Géza fejedelem nyugat felé fordult, 973-ban követeket küldött 
a német-római császárhoz, I. Nagy Ottóhoz, és keresztény 
papokat, hittérítőket kért tőle. Ezek nevelték fiát, Vajkot is, aki 
megkeresztelésekor az István nevet kapta. Istvánt Adalbert prágai 
püspök nevelte, megkeresztelése is az ő nevéhez fűződik valamint 
valószínűleg István házasságát is ő hozta tető alá Gizella bajor 
hercegnővel.  Géza halála után a pogányok támogatását élvező 
Koppány következett volna a fejedelmi trónon. István, német 
segítséggel legyőzte, majd 1000 karácsonyán Esztergomban 
királlyá koronáztatta magát. Ezzel itt, ebben a csodálatos 
városban megszületett a keresztény Magyar Királyság, amely több 
mint kilenc évszázadig állt fenn a Kárpát-medence területén.

Magyarországon minden év augusztus 20-án I. István király 
szentté avatásának napját ünnepeljük, ezzel együtt az új kenyér 
ünnepe is.

Városunk számára ez az ünnep nagyon sokat jelent, mely alkalom 
lehetőséget kellene kínáljon az amúgy is darabjaira hulló városnak 
és lakóinak az összefogásra, a közös ünneplésre. Esztergom nehéz 
anyagi helyzete miatt az előző évben, amikor még működött az 
összefogás, civilek, különböző pártállású és vallási hovatartozású 
lelkes esztergomiak tették e jeles napon a dolgukat, szerveztek 
meg együtt egy csodálatos rendezvényt, melyet hosszú előkészítő 
munka, egyeztetések sora, támogatások gyűjtése, helyszín 
takarítása, programok megszervezése és lebonyolítása előzött 
meg. Csodálatos ünnep volt, melyet a hagyományos tűzijáték tett 
még színesebbé és emlékezetesebbé.

Ez a múlt, eltelt egy év, a városban a helyzet és a közhangulat 
egyre rosszabb, de bízva az ünnep közeledtében, az emberek 
reménykedtek, hogy majd a saját ünnepünk idén újra összehoz 
mindannyiunkat!

CIVILHETES

Augusztus 20. - Szent István - 
Új kenyér - Esztergom
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A Fidesz-frakció javaslatára és a 
város érdekeit szem előtt tartva, 
2012. augusztus 23-án, 17 órára 
nyilvános egyeztető tárgyalást, a 
szükséges döntések meghozatalára 
pedig augusztus 28-án, 17 órára 
rendkívüli testületi ülést hívok össze 
a Polgármesteri Hivatal nagytermébe.

Esztergomban mára bebizonyosodott, 
hogy a „Meggyes Tamás-féle 
adósságrendezés” csődje szeptemberre 
drámai helyzetet okoz a városban. A 
költségvetésben megjelölt, több mint 1 
milliárdos hiány, és az a tény, hogy ennek 
fedezetéül semmilyen forrást nem tudott 
megjelölni a fideszes többségű testület, 
valamint az előzetes banki egyeztetések 
is azt támasztották alá, hogy az általam 
már idén tavasszal jelzett forráshiány 
valós, azaz szeptemberben vagy egy 
újabb adósságrendezésre kerül sor, vagy 
a béreket és segélyeket nem fizetjük ki.

Az esztergomi önkormányzatra 
eddig jellemző ad hoc döntések, és 

szakmailag megalapozatlan testületi 
határozatok elkerülése érdekében, az 
eddigi gyakorlatot megszüntetve a 
Fidesz-frakció által megjelölt helyen 
és időpontban kerül összehívásra az 
egyeztető tárgyalás. Az ott meghozott 
döntések és elhatározások alapján 
a polgármesteri hivatal apparátusa 
legkorábban az azt követő keddre 
tudja előkészíteni az előterjesztéseket, 
a leghamarabbi rendkívüli képviselő-
testületi ülés időpontja ezért kerül 
augusztus 28-ra.

A nyilvános egyeztető tárgyalásra 
a képviselő-testület tagjain kívül 
meghívom a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatalt, a várost 
finanszírozó bankok képviselőit, valamint 
a város civil és szakmai szervezeteinek 
vezetőit.
 
Tétényi Éva
Esztergom, Esztergom-kertváros és
Pilisszentlélek független polgármestere

Rendkívüli testületi ülés Esztergomban Esztergom Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendkívüli 
ülését 2012. augusztus 28-án 
(kedden) 17 órára a Városháza 
nagytermébe a következő 
napirendi pont tárgyalására 
összehívom: 
1. Esztergom Város gazdasági 
helyzetével kapcsolatos döntések 
meghozatala 
Előterjesztő: Tétényi Eva 
polgármester
Esztergom, 2012. augusztus 13.
Tétényi Éva, polgármester

Esztergom Város gazdasági 
helyzetével kapcsolatos döntések 
meghozatala érdekében, valamint 
az esztergomi FIDESZ frakció 
kérését figyelembe véve 2012. 
augusztus 23-án (csütörtökön) 17 
órára a Városháza nagytermébe 
nyilvános egyeztető tárgyalást 
hívok össze. 
Esztergom, 2012. augusztus 13.
Tisztelettel:
Tétényi Éva, polgármester

Megkezdődött a Rákóczi Szövetség 
anyanyelvi tábora anyaországi és 
külhoni magyar fiatalok számára 
Esztergomban. A táborba kárpátaljai 
és felvidéki 7–14 éves magyar 
gyerekek érkeznek, többek között 
a szlovákiai Kalondáról, Losoncról, 
Felsőszeliről, Nyitráról és az ukrajnai 
Kőrösmezőről, Nagymuzsalyról.
 
A táborba kárpátaljai és felvidéki 7-14 
éves magyar gyerekek érkeznek, többek 
között szlovákiai Kalondáról, Losoncról, 
Felsőszeliről, Nyitráról és az ukrajnai 
Kőrösmezőről, Nagymuzsalyról. Az idén 
95 iskolást látnak vendégül augusztus 10. 
és 16. között . 
Az Esztergomi Anyanyelvi Tábort 
először 1989-ben rendezték meg 
azzal a céllal, hogy biztosítsa a 
szomszédos országokban felnövekvő 
nemzedékeknek a helyes nyelvhasználat 
elsajátítását. A rendezvény nem titkolt 
szándéka továbbá, hogy az ifjúság 
megismerje saját történelmét, elősegítse 
az anyanyelv, a magyar kultúra iránti 
fogékonyságot.
A tábor lehetőséget biztosít a diákoknak, 
hogy a sajátjuktól eltérő és egyben 
újszerű környezetben ismerkedjenek a 
magyar kultúrával.

MTI

95 gyermeket 
lát vendégül 
Esztergom Költségvetési főfelügyelőt és 

felügyelőket rendelt ki a kormány 
több felsőoktatási intézményhez 
Költségvetési főfelügyelőt rendelt 
ki a kormány az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemhez (ELTE), több 
felsőoktatási intézménynél pedig 
költségvetési felügyelő lesz - az erről 
szóló kormányhatározat csütörtökön 
jelent meg a Magyar Közlönyben.
 
A kormány az államháztartásról 
szóló törvény alapján költségvetési 
felügyelőt rendelt ki az ELTE-hez, míg 
a Miskolci Egyetemnél, a Budapesti 
Gazdasági Főiskolánál, a Dunaújvárosi 
Főiskolánál, az Eötvös József Főiskolánál, 
a Nyíregyházi Főiskolánál, az Eszterházy 
Károly Főiskolánál költségvetési 
felügyelő működik majd. Szintén 
felügyelőt rendeltek ki az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (Emmi) 
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, 
Esztergomi Gyermekotthon, Általános 
iskola és Szakiskolához, a Károlyi István 
Gyermekközponthoz, a Magyar Országos 
Levéltárhoz.
A kabinet egyben felhívja a 
nemzetgazdasági minisztert, az állam-
háztartási törvény alapján gondos-
kodjon a költségvetési főfelügyelő és 
költségvetési felügyelők megbízásáról 
azzal, hogy a költségvetési források 
hatékonyabb felhasználása érdekében 

egy főfelügyelőnek vagy felügyelőnek 
kinevezett kormánytisztviselő egyide-
jűleg több intézménynél is elláthat 
felügyeleti tevékenységet.
Az egyidejűleg kettő vagy több 
intézménynél felügyeleti tevékenységet 
ellátó felügyelőknek a nemzetgazdasági 
miniszter – külön mérlegelés nélkül – 
főfelügyelői feladatkör ellátására irányuló 
megbízást ad. A határozat határidőként 
augusztus 31-ét jelöli meg.

MTI

Költségvetési felügyelőt kap az 
Esztergomi Gyermekotthon is!
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Korózs Lajos: „A kormány társadalmi 
csoportokat ugraszt egymásnak, és 
ártatlanokat tesz meg bűnbaknak.”

Dorogra látogatott, és a művelődési ház-
ban lakossági fórumot tartott tegnap 
Korózs Lajos. Az MSZP elnökségi tagja 
– aki 2008-tól két éven át a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium államtitkára 
volt – Karcz Jenő, az MSZP dorogi sz-
ervezetének elnöke valamint Winkfein 
Csaba, a szocialisták elnökségi tagjának 
társaságában vette górcső alá a hazai 
történéseket. 

A politikus felütésként megjegyezte: „A 
kormányzat nyugdíjrendszerrel kapcso-
latos intézkedései több kárt okoztak az 
országnak, mint a gazdasági világválság.” 
– Lehetett erre számítani, hiszen Varga Mi-
hály elszólása a svéd-modellről, és Orbán 
Viktor egy amerikai lapnak adott interjúja 
előrevetítette, hogy a Fidesz uralma ide-
jén senki nem mehet nyugdíjba korhatár 
alatt, és ilyen jellegű kifizetéseket csakis 
járulékbevételekből finanszíroznak – 
fejtegette Korózs Lajos. – Sajnálatos, 
hogy erről nem kérték ki a magyar ál-
lampolgárok véleményét – folytatta -, 
miként arról sem, hogy a rokkantsági és 
a baleseti rokkantsági nyugdíjakat teljes 
egészében eltörlik, felszámolják. 

A szakpolitikus kijelentette: a civilizált 
világ egyetlen olyan országa vagyunk, 
ahol ez megtörténhetett. Úgy véleke-
dett, ennek az – őt idézve: - „eszement 
gazemberségnek” az előéneke maga az 
Alaptörvény volt. Ebben egyáltalán nem 
szerepel a társadalombiztosítás kifejezés, 
ami kiegészülve azzal a ténnyel, hogy az 
állam – a megfogalmazás szerint – már 
csak törekszik a segítségnyújtásra, a 
képviselő szerint egyet jelent a kocká-
zatközösség felmondásával, a betegekről, 
árvákról, rokkantakról való lemondással. 
Korózs Lajos kemény kritikával illette és 
hazugságnak nevezte a kormányoldali 
politikusok azon állításait, amelyek a táp-
pénzcsalás valamint a rokkantnyugdíj 
jogosulatlan módon történő igénybev-
ételének mértékére, elterjedtségére 
vonatkoznak. – Pont a fordítottja igaz 
annak, amit sulykolnak. Statisztikák bi-
zonyítják, hogy az uniós országok közül 
nálunk mennek legkevesebben betegál-
lományba. 

A magyar ember ugyanis semmitől sem 
fél jobban, mint a munkája elvesztésétől 
– mondta. Rögvest hozzátette: a „fideszes 
taktika” része egy-egy társadalmi csoport 
kiemelése, bűnbakká tétele. – Mindehhez 
vegyük hozzá a magán-nyugdíjpénztári 
megtakarítások eltapsolását. Háromez-

er milliárd forintot költöttek el folyóü-
gyekre, miközben nincs ember, aki meg-
mondaná, kinek mekkora összeg jár, ha 
nyugdíjba vonul – sommázott a politikus. 

GT

Alkotmányba iktatott lemondás, szociális 
érzéketlenség?
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Több mint 2,7 milliárd forint értékben 
hajt végre fejlesztéseket a Kirchhoff 
Hungária Kft. a Magyar Állam és Az 
Európai Unió támogatásával, az Új 
Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztő 
operatív Programján belül, mondta el 
Sólyom Szabolcs, a Kirchhoff Hungária 
Kft.  ügyvezető igazgatója.

A sajtótájékoztatón jelen volt még Tétényi 
Éva polgármester asszony, aki üdvözölte a 
megvalósuló beruházást és hangsúlyozta, 
Esztergom jövője az ipari parkban 
van. Ahogy eddig, így a továbbiakban 
is megad – a lehetőségeihez mérten 
– minden olyan támogatást, amely a 
város gazdasági fejlődéséhez szükséges. 
Köszöntő beszédében megemlítette a 
127 éves családi vállalkozás fejlődését, 
követendő példaként a magyar kis- és 
középvállalkozások számára.
A támogatás értéke közel 716 millió 
forint. A projekt eredményeképpen bővül 
a meglévő csarnok-együttes, valamint a 
korszerűbb technológia telepítése által 
nő a cég kapacitása és munkavállalóink 
száma is.
Reiner Spindeldreher, a Kirchhoff 
Automotive pénzügyi igazgatója arról 
beszélt, hogy a 2011-2015-ig tartó 
időszakban hét újabb autógyártótól 
kapott megrendelést a vállalat, így a 
megnövekedett igényekhez igazodva 

a Kirchhoff Automotive a Krichhoff 
Hungária Kft.-nél kapacitásnövelő 
beruházás mellett döntött. Ezt egyrészről 
a megrendelések mennyiségének 
növekedésével, másrészről az új ter-
mékekhez szükséges korszerűbb 
technológia telepítésével magyarázta.
Uwe Hartmann, a Kirchhoff Automotive 
globális humánerőforrás igazgatója 
pedig arról beszélt, hogy a vállalat 
nemzetközivé válása továbbra is 
folytatódik. Elmondta azt is, hogy az 
autóipar egy sikerágazatnak számít 
a világon. 2012-ben várhatóan 70 
millió autó készül világszerte, ennek az 
évtizednek a végére ez a szám el fogja 
érni a 90 millió darabot. A növekvő 
gyártás az autóipari beszállítókat is 
magával húzza. A tendencia az, hogy az 
autógyárak egyre több gyártási feladatot 
szerveznek ki a beszállító cégek számára. 
Már nem csak az alkatrészgyártást, 
hanem a karosszéria-elemek elkészítését, 
különböző fejlesztéseket és tesztelési 
feladatokat is.
A projekt kiemelten hozzájárul a 
munkahelyteremtéshez, hiszen igen 
jelentős kapacitásbővülést eredményez, 
mely új munkaerő nélkül aligha lenne 
kihasználható. A projekt keretében 150 
új munkavállalót vesz fel a Kirchhoff 
Hungária Kft.
A projekt 2014. január 9-én zárul.

Kapacitásbővítés és munkahelyteremtés a 
Kirchhoff Hungáriánál

A 2012. szeptember 27-e és október 
14-e között megrendezendő Párizsi 
Autószalonon* tartja világpremierjét 
a Suzuki crossover koncepciómodellje 
a C szegmensben.

Érzelem, minőség, aerodinamika: e 
három fogalom köré szerveződik az 
S-Cross koncepcióautó formaterve. 
Mindez feltűnő erővonalakban ölt testet, 
amelyek az első lökhárítótól indulnak, 
végigvonulnak az ajtókon, és a kocsi 
hátsó részén folytatódnak. A stabilitást és 
megbízhatóságot kifejező dizájnjegyek 
a járművet egy ultramodern crossover 
megjelenésével ruházzák fel.

Az S-Crossról és a Suzuki te-
vékenységéről a cég sajtókonferenciát 
szervez, amelynek időpontja és 
helyszíne:
szeptember 27., reggel 7.30; 5.2 
csarnok, B folyosó, 509-es stand
 
A Suzuki emellett kiállítja Alto, Splash, 
Swift, Swift Sport, SX4, Jimny és Grand 
Vitara modelljeit is.
 
* A 2012-es Párizsi Autószalon a sajtó 
számára szeptember 27–28-án, ezt követően 
a nagyközönség számára szeptember 29-től 
október 14-ig áll nyitva.

A Suzuki S-Cross 
a 2012-es Párizsi 
Autószalonon
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2012. augusztus 11.-én került 
megrendezésre Esztergom - Búbá- 
natvölgyben a Radics Béla R.B. 
Emléktársaság, a Tűzkerék Alapítvány 
és Kalifa hagyományos nyári bulija.

Vannak patinás esztergomi rendezvények, 
melyek kivívták maguknak azt a rangot, 
hogy a város művészeti krónikájába 
belejegyeztessenek, és onnan ki nem 
töröltessenek. Ilyen többek között a 
gitárfesztivál, a fotóbiennálé, a Piknik 
vagy a búbánati Kalifa-tanyán augusztus 
közepe táján megtartandó nagyon-
nagy hippi dzsembori. Ez utóbbi rock-
bachanáliákon, melyeket amúgy privát 
területen szerveztek/szerveznek, évről-
évre hozták, amit egy woodstocki, 
szigetes vagy hasonló buliknak kellett 
hozniuk: kaja, pia, szexújság, no meg 
tábortűz és persze tömény zeneparádé.

Az idei, augusztus 11-ére megjelölt buli 
az "Apák és fiúk" mottót kapta, utalva 
a házigazda és fiai, valamint az egyes 
fellépők és leszármazottaik, utódaik közti 
erős vérségi és orientációbeli függőségre. 
Idén a hagyományokhoz illően, voltak 
új  eddig itt még nem látott-hallott 
fellépők akik az elmúlt év(tized)ek alatt 
népszerűvé vált bandák.  A buli 18 órakor 
kezdődött, és hadd jegyezzem meg itt, 
hogy illő és érdemes volt a kezdésre, azaz 

18 órára (sőt, a pult körüli "alapozás" miatt 
már korábban) megérkezni mindenkinek, 
hiszen egy Esztergomban és környékén 
tán még sosem volt előadás, mégpedig 
szitárkoncert nyitotta az idei minifesztet, 
a keleti hangszeren Molnár György 
játszott majd, kongán kísérte Filep László 
Mormota. Őket követte Dinnyés József 
beatapostol, a Tóth Tamás vezette post 

beat, free rock Nyomkeresők és a Válasz 
Nélkül punk-rock formáció. Az este 
ezután volt ha lehet még húzósabb, 
hiszen ezután lépett a legendás színpadra 
a színpad homlokzatán látható embléma 
realizálója, a Tűzkerék xT. Őket a Kiss The 
Sky és a  Michael H.B0 Band követte. Jó 
buli volt!

Apák és Fiúk Fesztivál
beat-, rock- és blues fesztivál a Kalifa Tanyán

Amikor 2008. januárjában Esztó 
Zsuzsanna és Paul Merrick, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
professzorai kezdeményezésére ku-
ratórium alakult azzal a célkitűzéssel, 
hogy jelentős lépéseket tegyünk 
Liszt Ferenc életművének addig 
meglehetősen elhanyagolt, ám annál 
jelentősebb területeinek – elsősorban 
az egyházi művek, vallásos ihletésű 
hangszeres kompozíciók, kórusok 
és dalok – megismertetésére és 
megszerettetésére, természetszerűen 
adódott helyszínként Esztergom. 
Nagy történelmi és egyházi 
hagyományokkal rendelkező város, 
melynek emblematikus épületét, a 
Bazilikát 1856. augusztus 31-én Liszt 
„Missa solennis”-ével avatták fel.
A városnak már volt saját Liszt-
hagyománya: a zeneszerző emlékét 
szobor őrizte, a Bazilikában gyakran 
felhangoztak orgona- és kórusművei, az 
esztergomi ének- és zenekarok szívesen 
tűztek műsorra Liszt-kompozíciókat. 
Mindezekre alapozva, a városvezetés és 
helyi szponzorok aktív támogatásában 

illetve pályázati forrásokban bízva, nem 
kisebb feladatot tűztünk ki magunk elé, 
mint hogy minden évben rendszeresen 
egy teljes hetet szenteljünk Liszt 
muzsikájának Esztergomban, s erre a 

nagyszerű helyi muzsikusok mellett 
olyan jelentős művészeket hívjunk a 
legkülönbözőbb területekről, akik az 
egész országból, sőt külföldről is oda 
vonzzák ebbe a csodálatos és egyre 
szépülő városba a zene szerelmeseit. 
Szeretnénk elérni, hogy az Esztergomi 
Liszt Hét – középpontban a zeneszerző 
külföldön különösen kevéssé ismert 
egyházi muzsikájával – fokozatosan 
nemzetközi eseménnyé váljék. Úgy 
érezzük, egyre közelebb jutunk ehhez a 
célhoz.
Mindez a széles együttműködésnek és  
sok ember lelkes munkájának köszön-
hető. Esztergom Város támogatása 
mellett fontos a Collegium Esztergom 
létrejötte, illetve az évről évre növekvő 
támogatók száma is azt bizonyítja: jó 
úton járunk céljaink megvalósítása 
felé. Biztosak vagyunk benne, hogy 
az Esztergomi Liszt Hét programjai 
ezúttal is rengeteg látogatót vonzanak 
országunk egyik legszebb városába, 
valamint többekkel megismertetik és 
megszerettetik Liszt muzsikájának rejtett 
értékeit!

Liszt Hét - pompás koncertek igazi zenei csemegékkel
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Svájc két aranyérmet szerzett az 
olimpián. Atlantában volt négy 
aranyuk, általában egy vagy két 
aranyérmük szokott lenni a nyári 
olimpiákon, a téli olimpiákon persze 
jobban szerepelnek. Az nem kétséges, 
hogy a magyar sport erősebb mint a 
svájci (eltekintve Federertől, akitől 
persze nem könnyű eltekinteni). 

Az elmúlt négy évben pontosan száz 
európai tudományos csúcsgrant (ERC-
advanced) került svájci egyetemekhez, 
és összesen tizenkettő magyarhoz (ami 
amúgy kiemelkedő a volt szocialista 
országok között).  A Magyarországnál 
jóval kisebb Izrael egyébként egyetlen 
érmet sem szerzett Londonban, de az 
utóbbi négy évben ötven hasonló grant 
került az egyetemeikre. 

Az ARWU egyetemi ranglistán a legjobb 
magyar egyetemet (ELTE 301-400. a 
listán) hét svájci egyetem előzi meg. Két 
olyan egyetem van Svájcban, amelynek 
az éves állami költségvetési támogatása 
külön-külön is akkora mint az egész 
magyar felsőoktatásé.

Svájcot soha nem fogjuk megelőzni 
a felsőoktatásban. Ahogy az is el-
képzelhetetlen, hogy a belátható időben 
egy magyar egyetem elérje az ötvenedik 
amerikai egyetem szintjét. 

Képzeljük el, hogy Orbán Viktor 
ma bejelenti, hogy a magyar állam 
fokozatosan kivonul az élsport 
támogatásából. Nem tudjuk elképzelni. 
Képzeljük el, hogy Orbán Viktor 
ma bejelenti, hogy a magyar állam 
fokozatosan kivonul a felsőoktatás 
támogatásából. Ezt viszont sajnos már 
nem kell elképzelnünk.

Amúgy logikusnak tűnhet a dolog, 
a magyar élsport sokkal de sokkal 
sikeresebb mint a magyar felsőoktatás, 
és mindig is az lesz. 

Csakhogy a magyar élsport 
kontribúciója a magyar gazdasági 
potenciálhoz, a nemzeti jövedelemhez, 
a versenyképességünkhöz gyakorlatilag 
nullának tekinthető. A felsőoktatás 
hozzájárulása ezzel szemben 
szignifikáns. Magyarország legfontosabb 
"természeti kincse" a magyar emberek 
tudása/képessége. És bármennyire is 
örvendetes, hogy néhány polgártársunk 

kajak-kenuzási tudása/képessége világ-
színvonalú (édesapám tizenhat éves 
korában magyar bajnok volt kenuban) 
ez nincs igazán hatással arra, hogyan 
fogunk élni tíz vagy húsz év múlva 
Magyarországon. 

A magyar sport költségvetési támogatása 
a teljes GDP-hez mérve szinte 
elhanyagolható, a számítási hibahatár 
környékén van. Nincs azzal semmi baj, 
hogy az élsport a jelenlegi szintű vagy 
akár kicsit magasabb költségvetési 
támogatásban részesül.

Az viszont megmagyarázhatatlan, 
hogy a magyar felsőoktatásból 
jelentős összegeket vonnak ki, 
miközben a GDP arányos költségvetési 
támogatást tekintve az utolsók között 
vagyunk a fejlettebb országok között. 
Nacionalista kebeldöngetésileg is 
megmagyarázhatatlan. Sőt, nacionalista 
kebeldöngetésileg a legkevésbé 
megmagyarázható. Milyen nacionalista 
kebeldöngető az, akit jobban 
érdekel az ország kalapácsvetésügyi 
versenyképessége a gazdasági 
versenyképességünknél ? Van erre szép 
magyar szó: idióta. 

orulunkvincent.blog.hu

Verseny és képesség
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Az Orbán-kormány még csak a 
látszatát sem igyekszik fenntartani 
annak, hogy másfél évvel ezelőtt nem 
egy egyszerű, államilag levezényelt 
rablás történt.

A Világgazdaság tegnapi értesülése 
csak megerősíti azt, amit már régóta 
sejtettünk: a magánnyugdíjpénztárak 
államosítása valóban egy egyszerű 
einstand volt, és a kormány soha egy 
pillanatig nem gondolta komolyan a 
nyugdíjrendszer megígért reformját. 
Nekik tényleg csak a pénzünk kellett.

Hazudtak
A vg.hu által az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának küldött kérdésekre 
adott válaszokból kiderül, hogy jelenleg 
a nyugdíjrendszer területén semmiféle 
változtatást nem tervez a kormány. Ez 
azt jelenti, hogy változatlan marad a 
jogosultsági rendszer ugyanúgy, ahogy a 
befizetések nyilvántartása is. Ezzel pedig 
nem csupán a Széll Kálmán-terv ígéretei 
sérülnek, hanem az az úgynevezett 
garancia is, amit a kormányfő nyújtott 
a magyar állampolgároknak a manyup-
rendszer államosításakor.
Hiszen a pénzüket elveszítők közül 
bizonyára sokan emlékeznek még arra, 
hogy a kormány azt ígérte, a megszűnésre 
ítélt rendszert egy olyan fogja felváltani, 
mely az egyéni befizetéseket követhetővé 
és átláthatóvá teszi. Mint tegnap kiderült, 
ebből semmi nem igaz.

Csak púder volt
A Véleményvezér nem feltétlenül az 
egyéni számlákat siratja, hiszen amint 
egy korábbi különvélemény-írásunkból 
is kiderül, ez a kérdés sokkal összetettebb 
annál, mintsem hogy egyetlen elemét 
érdemes lenne ennyire kiemelni. Azt 
a tényt viszont nagyon fontosnak 
érezzük, hogy a tegnapi fejlemény 
megerősíti a magánnyugdíjpénztári 
rendszer einstandja kapcsán kialakított 
álláspontunkat: nem volt az más, 
mint az IMF-pénztől önhibájából 
eleső kormány kétségbeesett, ámde 
annál gátlástalanabb rajtaütése az 
állampolgárok vagyonán.
A többi körítés a nyugdíjreformról meg a 
rendszer átláthatóvá tételéről pedig csak 
egyszerű púdernek kellett.

Már a látszatra sem adnak
Természetesen egyáltalán nem vagyunk 
megdöbbenve, a Véleményvezér a 
magánnyugdíjrendszer einstandját 
mindig is a jelenlegi kormány egyik 
legszégyenletesebb tettének tekintette. 
Az viszont legalábbis meglepő, hogy 
még csak a látszatát sem igyekeznek 
fenntartani annak, hogy másfél évvel 
ezelőtt nem egy egyszerű, államilag 
levezényelt rablás történt.

velemenyvezer.blog.hu

[Kósa Lajos] a rajta kívül Orbán 
Viktor és Lázár János által jegyzett, 
a kötelező magán-nyugdíjpénztári 
tagok védelméről szóló nyi-latkozat 
tervezetét ismertetve hétfőn este 
a parlamentben kijelentette: a 
pártok korábbi nyilatkozatai alapján 
a javaslatot akár egyhangúlag is 
elfogadhatná az Országgyűlés.

Emlékeztetett, a nyilatkozat ki- 
mondaná: garantálni kell az 
egyéni számlavezetés intézményét 
az állami nyugdíjrendszerbe átlépő, 
korábbi kötelező magán-nyugdíj-
pénztári tagoknak; valamint ga-
rantálni kell az egyéni számlára történő 
befizetések értékállóságát; az állami 
rendszerbe átlépők veszteségeinek 
jóváírását; az átlépők esetleges 
hozamának adómentességét, ha 
jövő év január végéig átléptek és 
hozamukat kivették. Ezenkívül az 
előterjesztés kimondja, hogy meg kell 
vizsgálni a magánnyugdíj-pénztári 
tagok befizetéseivel való gazdálkodás 
körülményeit.  Ki ne támogatná ezeket 
a célokat? - tette fel a kérdést Kósa 
Lajos, hozzáfűzve, tudja, hogy az 
ellenzék részéről a politikai ellenállás 
igénye olykor felülírja a rációt. 

(...) "Most, amikor felszámoljuk ezt 
a magán-nyugdíjpénztári rendszert 
nem az emberek befizetéseit 
szeretnénk elvenni 

(...) hanem ugyanazokat a 
jogokat szeretnénk garantálni 
nekik, amit egyébként a ma-
gánnyugdíjpénztárakban is élveztek 
volna" - összegzett. Hozzátette: a 
javaslat azokat a garanciákat rögzíti, 
amelyeket az ellenzék is követelt.

Magánnyugdíj: "garantálni kell 
az egyéni számlavezetés intéz-
ményét" (hvg.hu/mti)

Nyugdíj: a kormánynak csak a pénzünk 
kellett



Részlet egy tatárjárás után 
keletkezett, Istvánt dicsőítő, 
eredetileg latin nyelvű himnusz-
krónikás énekből:
"Ím eljött az áldott új nap 
zengő üdvös ünnepe 
szent királyunk-Istvánunknak! 
Míg tart e világ heve, 
örvendjen, ki őáltala 
lőn Urunk örököse 
s érdeméből nyeri vala, 
hogy a mennynek részese ..."

István királyunk sírját 1038. 
augusztus 20-án - szentté 
avatásakor - nyitották fel a 
székesfehérvári bazilikában, az 
Egyház azóta  ezt a dátumot 
ünnepként tartja számon. Attól 
fogva, hogy 1818-ban Ferenc 
császár megengedte Szent István 
Budán őrzött kézereklyéjének 
a budai Várhegyen történő 
ünnepélyes körülhordozását, 
messze földön híressé váltak 
a budai István-napok. Ez az 
esemény terebélyesedett a XVIII. 
század végén országos méretűvé. 
Ezeken az ünnepnapokon az 
ünnepi asztal ékessége volt az 
új lisztből készült kenyér, s az 
aratók mulatságát még inkább 
színesítette a nyáron névnapjukat 
tartó Istvánok ünnepe is! 

István király törvényeivel a ke- 
resztény tanításokat az állam 
minden alattvalójára kötelezővé 
tette. Nevéhez tíz egyházmegye 
megszervezése kötődik, ezek élén 
érsek, illetve püspök állt. A ke-
resztény tanítás a királyság 
legszilárdabb bázisává, a meg-
települt társadalom mindennapi 
életének megtartó erejévé vált. 
A kitűnő hadviselő és belső 
ellenfelein győzedelmeskedő, 
erőskezű uralkodó 1038-ban - a 
történészek becslése szerint - 63 
éves korában hunyt el.

1083-ban VII. Gergely pápa Istvánt 
és fiát, Imre herceget, a szentek 
sorába iktatta. A magyar nép 
erre az időpontra augusztus 20-
ára - évszázadok óta kegyelettel 
emlékezik. Államalapító Szent 
István ünnepe, amely a ha-
gyomány szerint egyben az új 
kenyér napja - nemzeti ünnep. Az 
Országgyűlés döntése értelmében 
1991-től augusztus 20-a a Magyar 
Köztársaság hivatalos állami 
ünnepe is.

Augusztus 20. Állalmalapító Szent István 
ünnepe
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Hová menjek augusztus 20-án?
A CIVILHETES programajánlója

Ünnepélyes Megnyitó: aug 19. 18,30 óra a Kálváriánál
Köszöntőt mond: Tétényi Éva Esztergom város Polgármestere
Hegyi Beszéd: Harmai Gábor Plébános 

A Megnyitó után Pandavarieté "Jelenetek egy vadászház 
életéből". Ezután össznépi jelmezbálra invitálunk Mindenkit 
egy régi,de soha meg nem valósult jelmezbáltéma alapján: 
szentek attribútumaikkal és jellegzetes divatirányzatok a 26-
odik században. Úgyhogy kinek kedve tartja öltözzön be, a 
nyertest megajándékozzuk. Jelmezre fel! Juhéj!

Augusztus 20-án este a Kápolnát a Méhkas Dia Projekt 
fényfestése díszíti.

KÁLVÁRIA-IPARMŰVÉSZETI VÁSÁR, KÁPOLNA-KIÁLLÍTÁS, 
MŰVÉSZKERT, BIOKERT, HEGYI BESZÉD, JELADÁS, SZENTEK 
ÉLETE, GYEREKVILÁG, KERTMOZI, KERTYPARTY, NAPLEMENTE 
JÓGA, JÓVILÁGVAN-KONCERT, MŰVÉSZETEK TERE, ÖRÖMZENE, 
FÉNYFESTÉS ÉS MÉG SOK minden MÁS!

Koncertinformáció:
augusztus 19. 17 óra Carbovaris
augusztus 19. 19 óra Úzgin Űver
augusztus 19. 21 óra Takáts Eszter Bakai Márton duó
augusztus  19. 23 óra Granny's Heartattack
augusztus  20. 17 óra Pálinkás Tamás (IHM) 
augusztus  20. 19 óra Ötórai Tea Senior Band
augusztus  20. 21 óra Jóvilágvan

"Művészkert" információ:
Andráskó Péter, Ducsai Péter, Farkas Kata, Fischer Judit, Kaci 
Simon, Navratil Judit, Simon Edina, Szuharevszki Mihály, 
Verebics Kati...és hogy melyik kertben, azt nem áruljuk el...
egyenlőre...
valaki a Kápolnában, hogy ki? azt egy háromtagú zsűri dönti 
majd el...

Naplemente-jóga információ:
Augusztus 19-én 19 órától naplementekor jóga a Kápolna 
körüli füvön T. Anna vezetésével

"Gyermekvilág" információ:
"A Szent Tamás-Hegy Bajnokai" Akadályverseny az Aranysólyom 
Lovagrend szervezésében
(zászlófestés, címer, amulett készítés, csatakereszt, vívás, 
kelevéz, íjászat, tombola)
20-án 13 órától start a Bajnok utcai tisztásról...
Erős Anikó kertje előtt csuhézás-juhéj.
A Művészetek terén közösségi festés 20 m-es vásznon Ferenczi 
Gáborral
Kovácy Gáborék garázsában gyerekmatiné
A Bajnok utcai zöldövezetben gyerektárház
"Művészetek Tere" információ:
Felelős vezető: Ferenczi Gábor képzőművész

VIII. Lépcsőutcai kiállítás
"Fakép"- fa, amit nem hagyunk faképnél...avagy a nem képtelen 
fa
"Gyerektér"- Fess egy képet cimbi! közösségi festés 20 m-es 
vászonra gyerekeknek
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Esztergom 2500 Nagy-Duna sétány 1. 
Rugby Club Hotel a hely, ahol aktív lehetsz!!! Családok 
közösségteremtő szórakozóhelye!!! A Rögbi sport fellegvára!!! 
Sport, Zene, Tánc minden egy helyen a Prímás szigeten!!!

Augusztus 17. péntek 
18:00 - FE-BO DUO
20:00 - OSZVALD MARIKA operett műsora
21:00 - FE-BO DUO

Augusztus 18. Szombat
15:00 - Kangoo és Zumba bemutatók
16:00 - Kertai Mihály harmonikás
19:00 - A ZENEkar
21:00 - Matolcsi Band

Augusztus 19. Vasárnap
tánc bemutatók, 15:00 - Mozdulat
16:00 - Zöld Gábor gitár
18:00 - Ciklon TSE - Rock’n Roll
19:00 - KARDA BEA
20:00 - Szalai Band hajnalig
22:00 - LÉZER ÉS TŰZIJÁTÉK SHOW

Augusztus 20. Hétfő
14:00 - HAPPY Band
18:00 - Rock’n Roller

Egész napos kirakodóvásár, játszóház, gyerek játszópark, 
lacikonyha

Augusztus 18. Szombat
 16:00 - A Dunakanyar mazsorett csoport felvonulása (Útvonal:  

Kis-Duna Sétány- Lőrinc utca-Bajcsy- Zsilinszky utca-
Pázmány Péter utca-Erzsébet Park)

17:00 - Ünnepi megnyitó
17:20 - A Dunakanyar mazsorett csoport műsora
18:00-19:00 - Vesela Kapela Z. Komárna (Vidám fiúk fúvós 18:00-

zenekar műsora)
19:20-20:45 - Hobby Blues Band együttes
21:00 - Jóvilágvan együttes (Szlovákiából )

Augusztus 19. Vasárnap
10:00 - Gyermekjátszótér (Máltai játszóház)
11:00 - Ákom- Bákom bábszínház
12:00 - Máltai játszótér
14:00-14:30 - Kesztölci pávakör műsora
14:30-15:30 - Sportbemutatók: kick-boksz, kempó, judó
15:30-16:00 - Vadvirág hagyományörző együttes bemutatója 

Dunamocs (Szlovákia)
16:00 - Szivárvány énekegyüttes  Párkányból
17:00-18:00 - Az Esztergomi klubszínpad műsora
18:00-19:00 - Garamkövesd népi ének-tánc műsora
19:00-20:00 - Fandl Ferenc előadása: kora esti humor
20:00 - Tétényi Éva polgármester asszony ünnepi köszöntője, az 

új kenyér megszelése
20:30-21:20 - Posztobányi László szerzői nóta és dalestje 

(http://posztobanyi.hu)
21:20 - TÜZIJÁTÉK: a dunai pontonról az Erzsébet parkkal 
szemben
21:40 - Utcabál, zene: Szapor Ernő és együttese

Augusztus 20. Hétfő
 10:00-11:00 - Dudó bohóc gyerekműsora

Bogáncs kutyaiskola bemutatója
12:00-13:00 - Kovács Ági gyerekműsora
15:00-16:00 - Crazy Dance modern táncok
16:00-17:00 - Horányi László előadóművész műsora
16:40 - Tai chi és pilates sport bemutató
17:00-18:10 - Liszt Ferenc hét megnyitója

Magyar Rapszódia: a Jánosi  együttes és a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék 
hallgatóinak műsora

18:10-19:00 - Écsi Gyöngyi:nagyon vidám felnőtt mesék
19:10-20:30 - Trapéz együttes koncertje (Szlovákia)
21:00 - Soundrose együttes koncertje  

A rendezvény ideje alatt folyamatosan:
kutyaiskola – vásározók – arcfestés - gyerek játszópark – 
Lacikonyha – gumifoci – kézművesek.
A rendezvényre a belépés ingyenes.

Támogatók: 
Suzuki Zrt., TE Connectivity, Resszer pékség, Grante  Rt, 
Nyomdaker kft.

Rendezvény szervezője: Haladó Esztergomért Egyesült Rendezvény 
helyszíne: Esztergom, Erzsébet park 
Terület nagysága: 2000 m² 
Használat ideje: 2012. augusztus 18., 19., 20. 
Megnevezése: Esztergomi Szent István napok, a Kistérségi és az Ister-
Granum Régió szellemében

Szent István Napok Esztergom 
2012
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Az illatos, mézédes, csorgó levű,rostos 
finomságokkal nem lehet betelni. S 
hogy ragacsosak leszünk tőlük? Ki 
bánja? Hisz ez jelzi, hogy édes, érett, 
lédús gyümölccsel van tele a markunk. 
Ezek után már csak az a kérdés, 
hogy sárgát, kopaszt vagy őszit 
válasszunk? Mindhárom gyümölcs 
egyaránt egészséges, vitaminokban 
és tápanyagokban gazdag, rostos - 
és alacsony kalóriatartalommal bír. 
Legjobb, ha nyersen fogyasztjuk 
őket, de kiváló leveseket, szószokat, 
salátákat, édességeket vagy akár 
befőtteket is készíthetünk belőlük.

Kajszi vagy sárgabarack

A sárgabarack különleges gyümölcs. 
Nem pusztán betegségmegelőző hatása 
és édes íze miatt, hanem azért, mert ez 
az egyetlen csonthéjas gyümölcsünk, 
amelynek magjában rejlő - a mandulához 
hasonló-, puha, fehér belsejét is 
megehetjük, vagy befőttekbe tehetjük.  
A sárgabarack magja megszárítva és 
megtörve finom ropogtatnivaló.
Héja bársonyos tapintású, színe meleg 
napsárga. A gyümölcs húsa krémesen 
rostos, jó esetben mézédes, gyümölcslé-
tartalma azonban közel sem olyan 
magas, mint rokonai esetében. A Kínából 
származó növény a történészek szerint a 
törökök közvetítésével jutott el hazánkba.
A kajszibarack valódi kincs. 100 gramm 
energiaértéke mindössze 50 kcal, 
és rendkívül gazdag A-, B1-, B2- és 
C-vitaminban, kalciumban, foszforban, 
nátriumban és káliumban. Ezek 
szerint már napi 10 dkg sárgabarack 
elfogyasztása fedezi a napi A-vitamin 
igényünket, nem beszélve a szervezetünk 
számára fontos béta-karotinról, ami a 
bőr barnulásához - különösen nyáron - 
elengedhetetlen. 

 Gyógyhatásai:
•	 késlelteti a látásromlást 
•	 rákmegelőző hatású élelmiszer
•	 optimalizálja az anyagcserét
•	 méregtelenítő hatása jelentős

•	 máj- és érvédő hatása van
•	 segíti a bőr regenerálódását
 
Őszibarack

Az érett őszibarack héja könnyen 
lehúzható, így már a szőrőssége sem 
zavaró.
Nevét feltehetően az érési időszakáról 
kapta, és annak ellenére, hogy ma már 
jó néhány fajtáját különböztetünk meg 
érési idejétől függetlenül, a köztudatban 
mint "őszibarack" maradt meg.
Az őszibarack vöröses-rózsaszínű héját 
puha fehér szőrszerű pihék borítják, 
belseje pedig érettségétől függően 
meleg narancssárga. Minél sárgább a 
színe, annál nagyobb az A-, és C-vitamin 
tartalma. Igen magas a kalcium-, 
magnézium- és szeléntartalma, így a 
nyári allergiás időszakban természetes 
allergiaellenes frissítőnek számít.

Gyógyhatása:
•	 rákmegelőző hatású élelmiszer
•	 természetes antioxidáns
•	 optimalizálja a hormonszintet (ezért 

különösen a változó korban lévő 
nőknek javasolt a fogyasztása)

•	 méregtelenítő, tisztító hatású
•	 vértisztító, a tüdőre is gyógyítóan hat
•	 segíti az emésztést
•	 vízhajtó

Nektarin vagy kopasz barack

A kopasz barackként ismert közkedvelt 
gyümölcsünk nem más, mint az 

őszibarack egy különleges változata, 
amely mindössze 60-70 éves múltra 
tekinthet vissza. Kora nyártól késő őszig 
megtalálható a zöldséges standokon, 
így édes ízét hosszú hónapokon át 
élvezhetjük.
Rokonaihoz hasonlóan igen sok 
káliumot, A- és B-vitamint tartalmaz, de 
szeléntartalma sem elhanyagolható.

Gyógyhatása:
•	 gyulladáscsökkentő és vértisztító 

hatású
•	 segíti az emésztést
•	 idegnyugtató hatású
•	 helyreállítja a sav-bázis egyensúlyt
•	 idős korban csökkenti a kézreszketést
•	 vérnyomáscsökkentő és értisztító 

hatású
•	 jó hatással van a májra
•	 serkenti az emésztést
•	 hatékonyan segít légzőszervi 

gyulladások megszüntetésében 
•	 rákmegelőző hatású élelmiszer

SGE

Kopasz barack, őszibarack, sárgabarack

Az én lekvárom
Hozzávalók:
•	 10 kg sárgabarack vagy 

őszibarack(lekvárnak való)
•	 3 kg cukor (ízlés szerint)
•	  szalicil

Elkészítés:
Miután a barackokat kima-goztam, 
héjával együtt egy nagy fazékba 
teszem rétegezve a cukorral. 
Lassú tűzön gyöngyözve, sűrű 
kevergetések mellett főzőm addig, 
amíg a háromnegyedére sűrűsödik. 
Körül-belül egy- másfél óráig fő- 
zőm. (Aki nem szereti a 
gyümölcsdarabokat benne, 
húsdarálón átdarálhatja vagy 
összeturmixolhatja). Ezután 
tisztára mosott üvegekbe 
kanalazom,  Az üveg lezárása 
előtt mindegyik lekvár tetejét 
megszóróm szalicillel, majd 
lezárom őket. 5 percig fejjel 
lefelé pihentetem a lekvárt. 
Végezetül elteszem őket ’aludni’ 
egy pokróccal kibélelt kosárba, 
dobozba vagy valamilyen más 
bélelt helyre.

Jó étvágyat!



A 2012. évi nyári olimpiai játékok, 
hivatalos nevén a XXX. nyári olimpiai 
játékok egy több sportot magába 
foglaló nemzetközi sportesemény, 
melyet 2012. július 27. és augusztus 12. 
között rendeztek meg a nagy-britanniai 
Londonban. Megrendezésével London 
az első város, amely háromszor 
rendezhet újkori nyári olimpiát, 
mivel korábban 1908-ban és 1948-
ban is e sportesemény házigazdája 
volt. Magyarországot 157 sportoló 
képviselte az olimpián.

A 2003. július 15-i pályázati határidőig 
kilenc város,  Havanna, Isztambul, Lipcse, 
London, Madrid, Moszkva, New York, 
Párizs és Rio de Janeiro) jelezte a 2012. évi 
nyári olimpiai játékok rendezési jogára 
való szándékát.

A pályázati folyamatban a londoni 
pályázat új létesítmények, korábbi, 
már felépített épületek és ideiglenes 
beruházások egy sorát ígérte, beleértve 
az Olimpiai Stadiont (Olympic Stadium) 
80 000 férőhelyét és az új Wembley 
Stadiont (Wembley Stadium). Ezen 
létesítmények három különböző zónába 
lettek besorolva a londoni agglomeráción 
belül, így létrejött: az olimpiai zóna 
(Olympic Zone), a folyami zóna (River 
Zone) és a központi zóna (Central Zone), 
kiegészítve néhány további, végszükség 
esetén használható épülettel, melyeket 
a Londont és agglomerációit magába 
foglaló területen kívül helyeztek el.

Az olimpiai falu az ígéreteknek 
megfelelően 17320 ággyal rendelkezett, 
az alapvető szolgáltatások mellett 
kényelmes és tágas teret biztosítva a 
sportolóknak.

A pályázatban a londoni tömegközlekedés 
javítását is beígérte a pályázati bizottság, 
mely magába foglalta a londoni 
metróhálózat nyugat-londoni vonalának 
kiterjesztését a Docklands Light vasút és 
az észak-londoni vonal fejlesztését és az 
új "gerely" szolgáltatást.

A 2012. évi nyári olimpiai játékok 
szervezésekor néhány új épületegységet 
újra felhasználtak, s az olimpia 
helyszíneivé alakították át, mint amilyen 
a bejelentett 80.000 férőhelyes stadion, 
míg más építményeket átméreteztek, 
másokat pedig áthelyeztek máshova 
az Egyesült Királyságon belül. A tervek 
hozzájárulnak a közeli Lower Lea Valley 
("a Lea folyó alsó völgye") és a London 
keleti felében megbúvó Stratford 
újjáépítéséhez, amely az Olimpiai Park 
feladatait látta el.

A létesítmények legtöbbje London 
valódi városának három zónájába lett 
bekategorizálva: az Olimpiai Zónába, a 
Folyami Zónába és a Központi Zónába. 
Ezekhez az egységekhez csatlakozik 
még a London agglomerációiban 
elhelyezendő Weymouth és Portland 
Nemzeti Vitorlázási Akadémia 
(Weymouth and Portland National 
Sailing Academy) a dorsetiPortland-
szigeten, - itt rendezik majd a vitorlás 
versenyszámokat, Hertfordshire-ben 
Tring, honnan az 50 kilométeres gyaloglás 
számát indítják - és számos stadion szerte 
az egész Egyesült Királyságban, mint 
amilyen a Cardiffban 1,4 milliárd dollárból 
megépített sportfalu. Az Olimpiai Parktól 
170 km-re északnyugatra, Coventryben 
lévő Ricoh Arena adott otthont a 
futballversenyeknek.  

A műugrás, úszás, szinkronúszás és 
vízilabda sportoknak a vadonatújonan 
épült Aquatic Centre adott otthont. A 
hatalmas létesítmény egy 25 és egy 
50 méteres medencét foglal magába. 
Az épületet egy 160 méter hosszú és 
70 méter széles tető fedi, 17 és fél ezer 
ember befogadására képes. 

A 2012. évi nyári olimpiai játékokon 
összesen 26 sport 39 ága vesz részt. 
A várakozások szerint 204 nemzet 
képviseltette majd magát sportolóival az 
olimpián.

Drótkötélpálya a Temze felett 
25 millió fontból olyan drótkötélpályát 
építettek ki a Temze fölött, mely összeköti 
a 2012-es olimpia helyszíneit.  A Temzét 
a Greenwich-félsziget és a Royal Docks 
között metszi át, és az 50 méter magasan 
üzemelő szerelvény óránként 2500 
személyt tud szállítani. A magánpénzből 
készülő beruházás segítségével 
félpercenként indultak járatok.

London 2012 / Éremtáblázat
A E B

1 Egyesült Államok 45 29 29

2 Kína 38 27 22

3 Nagy-Britannia 28 16 19

4 Oroszország 23 25 33

5 Dél-Korea 13 8 7

6 Németország 11 19 14

7 Franciaország 10 11 12

8 Olaszország 8 7 10

9 Magyarország 8 4 5

10 Ausztria 7 16 12

11 Japán 7 14 17

12 Kazahsztán 7 1 5

13 Hollandia 6 6 8

Aranyérmeseink
•	 SZILÁGYI ÁRON (vívás, férfi kard )
•	 GYURTA DÁNIEL (úszás, 200 m mell)    
•	 BERKI KRISZTIÁN (torna, lólengés)              
•	 PARS KRISZTIÁN (atlétika, 

kalapácsvetés)
•	 DOMBI RUDOLF, KÖKÉNY ROLAND 

(Kajak-kenu, férfi K-2, 1000 m)
•	 KOVÁCS KATALIN, KOZÁK DANUTA, 

FAZEKAS KRISZTINA, SZABÓ 
GABRIELLA (Kajak-kenu, női K-4,500 M)            

•	 KOZÁK DANUTA (Kajak-kenu, női K-1, 
500 m)    

•	 RISZTOV ÉVA (Úszás, hosszútávúszás, 
10 km)

Ezüstérmeseink
•	 UNGVÁRI MIKLÓS (cselgáncs, férfi 66 

kg)  
•	 LŐRINCZ TAMÁS (birkózás, kf., 66 kg)
•	 KAMMERER ZOLTÁN, KULIFAI TAMÁS, 

TÓTH DÁVID, PAUMAN DÁNIEL  (Kajak-
kenu, férfi K-4, 1000 m)

•	 JANICS NATASA, KOVÁCS KATALIN 
(Kajak-kenu, női K-2,500 M)

Bronzérmeseink
•	 CSERNOVICZKI ÉVA (cselgáncs, női 48 

kg)   
•	 CSEH LÁSZLÓ (úszás, 200 m vegyes)    
•	 MÓDOS PÉTER (birkózás, kf. 55 kg)  
•	 DOUCHEV-JANICS NATASA (kajak-

kenu, női K-1 200 m)
•	 MAROSI ÁDÁM (öttusa) 

4. helyezett:
•	 Hosszú Katinka, úszás - női 400 m 

vegyes
•	 Gyurta Dániel, úszás - férfi 100 m mell
•	 Női vízilabda válogatott
•	 Férfi kézilabda válogatott

5. helyezett:
•	 Karakas Hedvig, cselgáncs - női 57 kg
•	 Joó Abigél, cselgáncs - női 78 kg
•	 4x100 m-es vegyesváltó, úszás (Cseh 

László, Gyurta Dániel, Pulai Bence, 
Kozma Dominik)

•	 Hatos Gábor, birkózás - szabadfogás, 
74 kg

•	 Férfi vízilabda válogatott

6. helyezett:
•	 Kis Gergő, úszás - férfi 400 m gyors
•	 Csonka Zsófia, sportlövészet - női 

sportpisztoly
•	 Bognár Richárd, sportlövészet - férfi 

dupla trap
•	 Kapás Boglárka, úszás - női 800 m 

gyors
•	 Sidi Péter, sportlövészet - kisöbű 

szabadpuska 
•	 Vajda Attila, kenu - C-1, 1000 m
•	 Dudás Miklós, kajak - K-1, 200 m



Már maga a szó csengése is visszataszítóan hat, legalábbis 
számomra. Pletyka. Úgy hangzik, mintha köpnénk egyet a 
padlóra. Nem hangutánzó szó, mégis érzékelteti a mögötte 
rejlő tartalmat; sikamlós, gusztustalan, visszataszító. 
Általában a fele sem igaz, már akkor sem, mikor útjára 
indul. Nem beszélve arról, hogy annyiféle színezetet 
kap, és jelentéstartalmat vesz magára, ahány emberen 
keresztülmegy. 

Persze pletykál mindenki, de fontos, hogy különbséget 
tegyünk ártatlan és rosszindulatú pletyka között. Mi 
például a volt egyetemi csoporttársaimmal a mai napig, 
előszeretettel ülünk össze időről-időre egy italra, egy kis 
beszélgetésre. Ezen jeles alkalmakkor az első számú téma, 
mindig az a személy, aki valamilyen oknál fogva éppen nincs 
jelen. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy ez csupán 
ártalmatlan viccelődés, melyet nem titkolunk el az elől sem, 
akiről szól, és ettől függetlenül mindenki kedvel mindenkit. 
Mindez mókás és szórakoztató, arra való, hogy derüljünk 
egy jót anélkül, hogy akárkinek is kára származna belőle. 
Ami viszont sokunk életét megkeseríti, az az a fajta pletyka, 
amelyet az emberek rosszindulata hív életre, és amelynek 
leginkább az ártani vágyásból szőtt hazugság az alapja. 
Szokták mondani ugyan, hogy nem zörög a haraszt, ha 
nem fújja a szél, ez talán többnyire igaz is. Azonban én 
hallottam már olyan történeteket saját magamról, amelyek 
szerint olyan helyen csináltam ezt meg azt, ahol életemben 
nem jártam még. Vagy akkor is történtek velem furcsa 
dolgok itthon, amikor éppen külföldön voltam, csak erről a 
pletykaforrás úgy tűnik nem tudott.

Mi hívja életre ezeket a rosszmájú mendemondákat? Úgy 
gondolom, elsősorban az irigység, másodsorban pedig 
az unalom. Azt kell mondanom, ez az egyszerű emberek 
„fegyvere”, akik nem képesek intelligens módon, magukban 
lerendezni belső konfliktusaikat. Próbálnak hangot adni 
látszólagos sérelmeiknek tisztességtelen módon, a mások 
hírét bemocskolva. Az emberek pedig vevők a pletykákra, 
ész nélkül szajkózzák, amit éppen fél füllel hallanak, nem 
baj, ha csak foszlányok vannak meg, hozzáköltik a magukét, 
és már folytathatja is útját az eszelős marhaság.

A pletyka annál veszélyesebb rád nézve, minél inkább 
irigységre adsz okot embertársaid körében. Szóval, ha nem 

akarod, hogy mindenki mindent jobban tudjon rólad, mint te 
saját magadról, véletlenül se legyél 1. szép vagy 2. csinos, 3. 
okos, 4. eszedbe se jusson sikeresnek mutatkozni akármiben 
is, valamint 5. ne keress túl sok pénzt! És ami a legfontosabb, 
ha bátor vagy, bevállalhatod az egyiket, de soha semmilyen 
körülmények között ne merd kombinálni őket, mert akkor 
halott vagy! Saját kezűleg veted oda magad a hiénák elé, 
akik szétszednek, megrágnak, aztán kiköpnek. És mindezt 
úgy, hogy azt sem tudod, miről beszélnek.

Namármost, ha úgy döntesz, hogy fittyet hánysz a fent 
felsorolt aranyszabályokra, és forrást szolgáltatsz a 
pletykához, akkor a legjobb, amit tehetsz, hogy semmibe 
veszed a következményeket. Nekem sikerült eljutnom odáig, 
hogy már nem bosszankodok semmin, maximum jót nevetek 
rajta. Mit is lehet reagálni arra, mikor azt hallom, hogy én 
tulajdonképpen az aktuális polgármester lánya vagyok 
és egyes emberek csupán azért közelednek hozzám, hogy 
ezáltal a hivatal a kegyeibe fogadja őket? Azt kell mondanom, 
hogy sok mindent megéltem eddigi pályafutásom alatt, de ez 
a sztori viszi a prímet.

A pletyka sajnos fokozottan veszélyes az Esztergomhoz 
hasonló kisebb településeken, ahol az emberek többnyire 
ismerik egymást. Mert természetesen sokkal érdekesebb 
egy olyan történet, amelyet egy ismert archoz köthetünk. És 
amennyiben egyezik a mi véleményünkkel, úgy szinte biztos, 
hogy igaz is.

Nos, ezúton üzenem, hogy nem vagyok a polgármester 
lánya, a szüleim messze laknak tőlem, ezért nem találkozunk 
túl sűrűn. Nem kell mindent elhinni, amit hall az ember! 
Próbáljunk meg szelektálni és egy kicsit a józan eszünkkel 
gondolkodni!

A hozzászólásokat, véleményeket, kérdéseket a 
mindentbele.civilhetes@gmail.com 
e-mail címre várom.

!Lájkolják a MiNdEnT bElE facebook oldalát! 

Üdvözlettel, Zana Diána (édesanyja Bacsa Terézia, édesapja Zana 
Mihály)

Pletyka
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Az interneten böngészve találtam két 
képet, amelyek nagyon elnyerték a 
tetszésemet. Intelligens, jól kitalált, 
remekül kivitelezett, ugyanakkor 
egyszerű és mégis mulattató 
reklámplakátnak tartom őket. 
Egyszóval nagyon ötletesek, szóval 
addig-addig időztem felettük, amíg 
egy egész cikk kerekedett ki az 
észrevételeimből. A mai rovatban 
ezzel szolgálok.

Az alábbi két képen jellegzetes szürreális 
alkotások, mesterek átértelmezett világa 
kapott helyet, például a szürrealizmus 
atyjáé, Salvador Dalíé. Ezzel az 
átértelmezéssel a Volkswagen minden 
bizonnyal az új Polo szürreálisan alacsony 
fogyasztására kíván utalni. Szürrealista 
jegyekkel felruházott benzinkutak 
jelennek meg a szemünk előtt. A 
felsőn még a kreszben használatos 
benzinkút jelzést is fellelhetjük, ahogy 
a stílusirányzatra jellemző látomás 
módján felhőként, félig elmosódva szeli 
át az égboltot. Mint már említettem, a 
plakátok az új Polo alacsony fogyasztását 
hivatottak szimbolizálni, az alsó képen 
még maga az autó stilizált képe is 
megjelenik. Az égbolt mintázatába 
öltözve köszön vissza a festőállványon.

Az első képen látható benzinkutas már-
már félelmetesen szürreális látványt 
nyújt, ahogy valamiféle halhoz hasonlító 
testével kibukkan egy tócsából, 
lombikokat könnyezve, és abnormálisan 
hosszú kezével megálljt int. Karja 
karóval van kitámasztva, ugyanúgy, 
ahogy a kamion leeresztett léggömbhöz 
hasonlító raktere. A karókkal kitámasztott 
szürreális alakzatok jellegzetesen Dalí 
eszközei. Felfedezhetjük őket például 
Az égő zsiráf című alkotásán.  Az amorf, 
fáról lelógó kilométer óra szintén Dalít 
idézi. A festő „órás korszakában” készült 
művein jelen van az alaktalan, elfolyó 
óra, a múló idő ábrázolása (Az emlékezet 
állandósága, Az idő könnye, Órafa).

Az idő múlásának, valamint töré-
kenységének megragadása tulajdon-
képpen az alsó képen is nyomon érhető 
a homokórában folyó homokszemek 
által. A különös vízióban a töltőállomás 
kezelőnek hiányzik a feje, ezt helyettesíti 
az „idő”, mely már majdnem letelt (éppen 
az utolsó homokszemek peregnek le), de 
a Poloba még mindig nem kell tankolni 
(hogy a reklám-jelleget is megőrizzük).

A második alkotás középterében egy 
abszurd sakkjátszmának lehetünk 
szemtanúi. Az ellenfelek a természet, 
valamint a különböző – üzemanyaggal 

kapcsolatos – vívmányok: olajkút, 
benzines hordó, illetve kanna, amelyek 
létezése igazából a természet rovására 
lehetséges. Az ebből a szempontból 
ideologizált sakkjátszmában szerencsére 
a fák és bokrok állnak győzelemre, 
hiszen a káros anyagokból több a táblán 
kívül helyezkedik el, ami arra enged 
következtetni, hogy ők már kiestek a 
játéból.A háttérben egy igazi szürrealista 
látomás elevenedik meg a vízen 
pilléreken álló postapalackba helyezett 
szárazföld képében.

Abban az esetben, ha a két alkotást 
összevetjük, láthatjuk, hogy ellentét 
feszül közöttük. Az első üzenete 
ugyanis a következő: a folyamatosan a 
benzinkútra érkező autók, kamionok 
miatt az alkalmazott teljesen kimerült, 
bezárt; nem hajlandó újabb benzinre 
éhes gépkocsit feltölteni. A kettes számú 

képen ezzel ellentétben a benzinkutas 
ugrásra készen várja az érkező járműveket 
kezében a töltőpisztollyal. Ő azonban 
hiába vár, a Volkswagen Polo fogyasztása 
ugyanis szürreálisan alacsony. 

Elképesztően jól megragadták és átadták 
a tömör üzenetet a készítők. Engem 
egyszerűen lehengerelt, hogy ráakadtam 
egy ilyen ötletes kis szösszenetre a 
sok agyatlan tömegreklám között. Az 
pedig, hogy egy ilyen méltán elismert 
művészeti stílus jegyeivel ruházták fel, 
nálam mindenképpen plusz pontot 
érdemel. Bravo! 

Zana Diána

Szürrealista ecsetvonások a mában
MiNdEnT bElE




