
CIVILHETES Jegyzet / Esztergom / Régió / Félidő
Demokratikus ABC / Blogfigyelő / Kultúra

Október 6. Esztergomban

 II. ÉVFOLYAM 16. SZÁM / 2012. OKTÓBER 9. / ELEKTRONIKUS KIADÁS





Főszerkesztő:
Harvay Péter

Munkatársak:
Silyéné Grim Erika / Gál Tamás

Szerkesztőség:
e-mail: info@civilhetes.hu 

web: www.civilhetes.hu

Kiadó:
CIVILHETES Kft.

Lapzárta:
Minden páratlan héten hétfőn 1700

Az újságban megjelent tartalmak  
máshol történő felhasználásához 

a szerkesztőség írásbeli engedélye 
szükséges.

Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza.

CIVILHETES

3. oldal

Esztergom félidőhöz érkezett. Az állás 0:0

Az elmúlt két év sok bajt hozott városunkra. Ki-ki maga döntsön, 
kit tesz mindezért felelőssé.

Nézzük ezt egy átlagember szemével:

Az „átkosban” minden ember a munkájáért kapott fizetésből élt, 
büntették a közveszélyes munkakerülőket, akikből alig akadt 
néhány. Az emberek biztonságban tudták családjukat, hisz a 
rendszer támogatta a családalapítást, a lakhatást, a megélhetést 
és többnyire a megérdemelt nyaralást.

Manapság nem ritka, hogy családok válnak a válság áldozatává. 
Ma egyre több a munkanélküli, álláskereső, egyre többen laknak 
albérletben, a hajléktalanok száma egyre nő, és sajnos sokaknak 
gondot okoz a megélhetés, a gyerekek iskoláztatása. E mellé 
sokszor magas kamatú hitelek is „boldogítják” mindennapjainkat, 
és egyre inkább azt vesszük észre, hogy hónapról hónapra egyre 
rosszabbul élünk. Ennél már csak az a borzasztóbb, ha elveszítünk 
egy közeli hozzátartozót, és megörökölünk egy halom adósságot. 
Ha arra gondolunk, hogy gyermekeinket fel kell nevelni, taníttatni 
kell, és elindítani valahogy a nagybetűs életbe, két választásunk 
van, kilábalni az adósságból minden áron, vagy feladni.

Nézzük ezt a városra vetítve.

Az előző időszakról a város megörökölt egy nagy adósság-
állományt, ugyanakkor megvolt annak a lehetősége, hogy 
továbbéljünk, továbbfejlődjünk, s bizonyára bár keservesen, 
hosszú évek múlva, de megérett volna a gyümölcse ennek a 
küzdelemnek.

Most, hogy félidő van, egyre inkább az látszik, hogy feladtuk, 
süllyedünk egyre lejjebb, ahonnan csak iszonyú nehézségek árán 
lehet újból építkezni. Közben fáradunk, egyre inkább eluralkodik 
rajtunk az érdektelenség, de néha elgondolkodunk azon is, hogy 
két évvel ezelőtt jól döntöttünk-e.

A jelenlegi helyzetet értékeltük mindkét fél szemszögéből, döntse 
el ki-ki, melyik megoldás számára az elfogadhatóbb.

CIVILHETES

Karrier vagy 
elhivatottság?
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Október 3-a Esztergom életében nem csak a 2 évvel 
ezelőtti polgármester-választás miatt lesz emlékezetes, 
hanem azért is, mert az a 400 millió forint, amelyet a 
Magyar Állam az átvett intézmények miatt ma inkasszált, 
fizetésképtelenné tette a várost. Mint ahogy arra Tétényi 
Éva független polgármester már többször felhívta a 
figyelmet, azonnali kormányzati beavatkozásra lenne 
szükség, ami meg is történt. Csak éppen ellenkező előjellel, 
mint ahogy arra Esztergomnak szüksége lett volna. Az 
állam ugyanis Matolcsy György miniszter ígéretéhez híven 
az önkormányzat elszámolási számláját terhelte meg, azaz 
a település számláján lévő 400 milliós hiány kifizetéséig 
semmiféle önkormányzati feladatfinanszírozás nem 
történhet meg.

Az önkormányzat nagyobb bevételre csak jövő március 
közepén, az adóbefizetések idején számíthat. Ez konkrétan azt 
jelenti, hogy október 3-tól az átmeneti segélyeket, - amely a 
kiskorú gyermekeket nevelők részére nyújt azonnali segítséget 
(körülbelül 150 fő) - nem kapják kézhez. Az ugyancsak kiskorú 
gyermeket nevelők részére a gyerekek étkezetési díjára sincs 
fedezet, ami kb. 120 családot érint súlyosan. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pedig 
(580 fő) nem kaphatják meg az Erzsébet utalványukat 
mindaddig, amíg a kormány nem lép. Ugyancsak nem tudja 
ebben a helyzetben tovább fizetni a város a több mint 600 
lakásbérlő és azokkal élők közüzemi költségeit, valamint az 
önkormányzati lakásokkal érintett társasházakban a közös 
költségeket, ami további 1000 főt jóval meghaladó esztergomi 
lakos közműszolgáltatásból való kizárását jelenti. Így 
előfordulhat, hogy télen nem lesz fűtés, víz és áram ezekben az 
ingatlanokban.

Minden esztergomit (közel 30 000 fő) érint a városüzemeltetési 
költségek fedezethiánya. Esős, havas időben nem tudja a 
város fizetni a csapadékvíz-átemelők áramdíját, nem jut pénz 
a nyílt árkok tisztítására, és a csapadékelvezető csatornák 
karbantartására sem. Ez a város alacsony fekvésű területein 
5000 embert érinthet az időjárástól függően. Esztergom 
teljes lakossága újra megtapasztalhatja, milyen az, ha nincs 

közvilágítás, hiszen ezek a költségek is az önkormányzat 
büdzséjéből fizetendőek. A kézi hulladékgyűjtők ürítésének 
elmaradása folytán pedig szeméthegyek képződnek hamarosan 
a városban. A hideg, csapadékos idő beköszöntével a közlekedés 
nem csak az amúgy is rossz állapotban lévő közutak, hanem a 
síkosság-mentesítés elmaradása miatt is járhatatlanná válnak. 
Így gyakorlatilag az egész közlekedés megbénulhat a városban. 
Sajnos a legkisebbeket is érinti a fizetésképtelenség, mivel az 
önkormányzat ebben a helyzetben nem tudja elvégeztetni az 
óvodák fűtési rendszerének karbantartását, így az 1175 óvodás 
korú gyermek közel fele hidegben kell hogy töltse majd a 
napot.

A forráshiány a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok 
közül az eb rendészeti feladatok ellátását (kóbor kutyák 
befogása, ellátása) is veszélyezteti, ezek mellett már eltörpül, 
hogy a képviselők tiszteletdíját sem tudja a város a következő 
időszakban kifizetni. A pénzhiány miatt a legnagyobb 
hitelező banknak járó kamat sem kerülhetett kifizetésre, ezért 
annak késedelmi pótléka tovább növeli a város több mint 20 
milliárdos, kötvényből származó adósságállományát.

Most a Kormányon múlik, hogy hagyja-e továbbra is a város 
romba döntését, avagy azonnali segítséget nyújtva szakmai 
és pénzügyi megállapodásokat köt a bajba jutott esztergomi 
önkormányzattal. A helyzet megoldása nem tűr további 
halasztást. Az elmúlt időszakban a független polgármester 
számtalan kísérletet tett arra, hogy a képviselők éljenek 
felterjesztési jogukkal, és azonnal tárgyalást kezdeményezzenek 
a kormányzattal, azonban erre a fideszes többség nem 
volt hajlandó. A 2/3-os szavazati fölényben lévő, Meggyes 
Tamás fémjelezte frakció egy újabb adósságrendezési eljárás 
kezdeményezését sem támogatta, így fordulhatott elő, hogy 
az önkormányzat kötelező feladatellátása veszélybe került, 
Esztergom működésképtelenné vált.

Esztergom, 2012. október 2.

Tétényi Éva
Esztergom, Esztergom-kertváros
és Pilisszentlélek polgármestere

Armageddon Esztergomban
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Esztergom számára nem egy újabb 
adósságrendezés nyújt megoldást a 
fennálló gondok kiküszöbölésére. Még 
akkor sem, ha Tétényi Éva polgárm-
ester, csak és kizárólag ebben látja a 
kiutat abból a gazdasági helyzetből, 
amelybe a 2010-ben felelőtlenül meg-
indított adósságrendezéssel taszította 
Esztergomot.
  
Tétényi számára a jelek szerint sem-
miféle más megoldás nem létezik, mint 
az egymás utáni adósságrendezési 
eljárások elindítása. Ahogy az a 2012. 
augusztus 31-i képviselő-testületi ülésen 
egyértelműen kiderült: még akkor is, ha 
semmiféle kiküszöbölhetetlen oka sincs 
erre.

Mint ismeretes, a polgármester asszony 
határozati javaslatot nyújtott be a testület 
elé, melyben kéri az adósságrendezési 
eljárás újbóli elindítását, egy konkrét - 90 
napon túli - tartozás miatt.

Tétényi Éva az említett, a Reneszánsz 
Zrt.-vel szembeni tartozásra hivatkozva - 
miszerint az elérte a 90 napot meghaladó 
fizetési kötelezettséget - jelentette ki, 
hogy egy újabb adósságrendezési eljárás 
elkerülhetetlen, valamint azt állította, 
hogy ő mindent elkövetett a helyzet me-
goldására.

Tétényi Éva állításairól azonban a testületi 
ülésen kiderültek, hogy hamisak. A 
polgármester asszony eljárása a hitelező 
Reneszánsz Zrt.-t is megdöbbentette, 
mivel elmondásuk szerint többször jelez-
ték neki a részletfizetés elfogadására való 
hajlandóságukat. Tétényi Éva azonban 
ezzel nem volt hajlandó foglalkozni. A Re-
neszánsz Zrt. ennek ellenére frakciónkkal 
egyeztetve hajlandó volt a fennálló ok 
megszüntetésére, vagyis a fizetési meg-
hagyását visszavonta és felvetette a rés-
zletfizetés feltételeire vonatkozó tárgy-
alások megindításának lehetőségét.

A fentiekből egyértelműen kiderül, 
Tétényi Éva számára kizárólag saját poli-
tikai ambíciói számítanak és nem érdekli 
őt a város gazdasági helyzete és a város 
lakóinak sorsa!

Manapság egy esztergominak sem 
kell bemutatni, hogy milyen következ-
ményekkel járt a 2010 novemberében 
elindított adósságrendezés, elég csak az 
elmaradt segélyekre, szociális juttatá-
sokra, közmunka programra gondolni, 
vagy a megnyert, de le nem hívható pá-
lyázati összegekre, (utóbbi Esztergom 
esetében több százmilliós összegre 
becsülhető), vagy arra a számos munka-

helyre, ami megszűnt emiatt.

Városunk polgármestere folyamatosan 
bizonyítja a város vezetésére való alka-
lmatlanságát. Tétényi számára a valós 
munkavégzésnél fontosabbnak tűnik 
folyamatos szereplési kényszerének 
kiélése, ezért frakciónk felszólítja őt, 
hogy a város működésének érdekében 
mondjon le polgármesteri megbíza-
tásáról! Tétényi számára a jelek szerint 
semmiféle más megoldás nem létezik, 
mint az egymás utáni adósságrendezési 
eljárások elindítása. Ahogy az a 2012. au-
gusztus 31-i képviselő-testületi ülésen 
egyértelműen kiderült: még akkor is, ha 
semmiféle kiküszöbölhetetlen oka sincs 
erre.

Mint ismeretes, a polgármester asszony 
határozati javaslatot nyújtott be a testület 
elé, melyben kéri az adósságrendezési 
eljárás újbóli elindítását, egy konkrét - 90 
napon túli - tartozás miatt.

Tétényi Éva az említett, a Reneszánsz 
Zrt.-vel szembeni tartozásra hivatkozva - 
miszerint az elérte a 90 napot meghaladó 
fizetési kötelezettséget - jelentette ki, 
hogy egy újabb adósságrendezési eljárás 
elkerülhetetlen, valamint azt állította, 
hogy ő mindent elkövetett a helyzet me-
goldására.

Tétényi Éva állításairól azonban a testületi 
ülésen kiderültek, hogy hamisak. A 
polgármester asszony eljárása a hitelező 
Reneszánsz Zrt.-t is megdöbbentette, 
mivel elmondásuk szerint többször jelez-
ték neki a részletfizetés elfogadására való 
hajlandóságukat. Tétényi Éva azonban 
ezzel nem volt hajlandó foglalkozni. A Re-
neszánsz Zrt. ennek ellenére frakciónkkal 
egyeztetve hajlandó volt a fennálló ok 
megszüntetésére, vagyis a fizetési meg-
hagyását visszavonta és felvetette a rés-
zletfizetés feltételeire vonatkozó tárgy-
alások megindításának lehetőségét.

A fentiekből egyértelműen kiderül, 
Tétényi Éva számára kizárólag saját poli-
tikai ambíciói számítanak és nem érdekli 
őt a város gazdasági helyzete és a város 
lakóinak sorsa!

Manapság egy esztergominak sem 
kell bemutatni, hogy milyen következ-
ményekkel járt a 2010 novemberében 
elindított adósságrendezés, elég csak az 
elmaradt segélyekre, szociális juttatá-
sokra, közmunka programra gondolni, 
vagy a megnyert, de le nem hívható pá-
lyázati összegekre, (utóbbi Esztergom 
esetében több százmilliós összegre 
becsülhető), vagy arra a számos munka-

helyre, ami megszűnt emiatt.

Városunk polgármestere folyamatosan 
bizonyítja a város vezetésére való alka-
lmatlanságát. Tétényi számára a valós 
munkavégzésnél fontosabbnak tűnik 
folyamatos szereplési kényszerének 
kiélése, ezért frakciónk felszólítja őt, hogy 
a város működésének érdekében mond-
jon le polgármesteri megbízatásáról!
Tétényi ismét csak ártani tudott

Mint ismeretes Esztergom Városa - a 
Tétényi Éva által fémjelzett, 2010-ben 
indított adósságrendezési eljárás óta - 
súlyos likviditási gondokkal küzd. Most 
azonban több, az adósságrendezés-
ben résztvevő hitelező a Fidesz- KDNP 
frakcióval való tárgyalásokat követően 
úgy döntött, hogy a város felé fennálló, 
szeptember 30-án esedékes követelésére 
fizetési haladékot nyújt be december 
végéig, ezzel biztosítva rövidtávon a 
város fizetőképességének helyreállítását. 
A hitelezői nyilatkozatokat egy részét a  
mai nap folyamán eljuttattuk a Hivatalba. 

Frakciónk azonban megdöbbenve 
értesült arról, hogy a dr. Balla Sándor 
aljegyző vezette hivatal Tétényi Éva 
utalványozásával 7 nappal a fizetési 
határidő lejárta előtt elutalta az összeget.
Frakciónk azonban megdöbbenve 
értesült arról, hogy a dr. Balla Sándor 
aljegyző vezette hivatal Tétényi Éva 
utalványozásával 7 nappal a fizetési 
határidő lejárta előtt elutalta az összeget.
Ez a több százmillió forint átmeneti segít-
séget nyújtott volna a városunknak, mely 
néhány hónapra megoldotta volna Esz-
tergom fizetőképességét, ezzel időt adva 
a helyzet megoldására.

Fidesz frakció álláspontja
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Az Esztergomi Köztisztasági Kft. az esztergomi polgármester 
legutóbb az országos sajtóban is megjelent tájékoztatására, 
valamint a vállalathoz érkező, Tétényi Éva nyilatkozata kapcsán 
felvetett, a szemétszállítás megszűnéséről szóló lakossági 
érdeklődésekre reagálva jelzi, hogy a hulladékszállítási 
szolgáltatás a jövőben sem fog változni, leállni.

„Tétényi Éva szerint minden esztergomit érint, hogy a város 
nem tudja fizetni a közvilágítást, a szemétszállítást és a téli 
útüzemeltetést” – olvasható az Eszköz Kft-t is érintő mondat 
a polgármester nyilatkozatáról szóló hírben, s a visszajelzések 
alapján máris látható, hogy a riadalomkeltés a fent idézett 
mondattal is megtörtént. Nem várható el mindenkitől, hogy 
egy ilyen nyilatkozat esetében a sorok között olvasva meglássa 
a politikai szándékot, így teljesen érthető, hogy a lakosság 
„készpénznek veszi” Tétényi Éva mondatait és elfogadja a 
tőle hallottakat, így például azt is, hogy az Eszköz Kft. nem 
végzi majd el feladatát, így a város hulladékgazdálkodási 
kötelezettségének nem tesz eleget.
 

A városi hulladékkezeléssel és hulladékszállítással foglalkozó 
Eszköz Kft. nyomatékosan kihangsúlyozza, hogy a polgármester 

állításával ellentétben a hulladékgazdálkodás ügyében nem 
érinti az esztergomiakat a városi kassza helyzete, és nem 
történik meg, amire a polgármesteri mondat céloz, hogy a 
szolgáltatás minősége és mennyisége csökkenne, megszűnne. 
A köztisztasági feladatokat végző Eszköz Kft. működését 
törvény, mégpedig a Hulladékgazdálkodási Törvény határozza 
meg, ezen felül a várossal aláírt szerződés köti.
 

Ennek a megállapodásnak alapeleme, hogy az önkormányzati 
törvény előírása szerint városi megbízás alapján végzi munkáját 
az Eszköz kft., de a lakosság közvetlenül a kft-nek fizet a 
hulladékgazdálkodási szolgáltatásokért, tehát, azt a vállalat 
mindig el fogja végezni. Ez független attól, hogy milyen a városi 
kassza állapota, vagy – ahogy a jelen esetben is látni lehet – a 
politikai szándékok ütköztetése éppen milyen nyilatkozatokra 
indítja a közéleti szereplőket. Ehhez hozzáfűzve a kft. arra kéri a 
közéleti személyiségeket, hogy ne használják fel a köztisztasági 
feladatokat végző céget a politikai szerepjátékokra.

A lehetetlen helyzet miatt az MSZP Esztergomban új testületi 
választást követel, valamint felszólítja Orbán Viktort, adja vissza 
díszpolgári címét, mert nem érdemli meg, hogy azok után, amit 
a kormány művel, viselje azt!

Esztergom csődbe jutott. A fűtési időszak kezdetén ezt 
óvodások, bölcsődések, iskolások fogják szó szerint a bőrükön 
érezni. De érezni lehet majd a szeméthegyeket is, amit a 
pénzhiány miatt nem visznek el a közterületekről, vagy épp 
a közvilágítás megszűnését, a csatornák karbantartásának 
elmaradását, a fizetések leállását.

A helyzetet a helyi Fidesz-frakció és a Fidesz-kormány közösen 
okozta. Meggyes Tamás brutálisan eladósította a várost, Orbán 
Viktor minisztere pedig inkasszót tett a számlára. Orbán 
hiába Esztergom díszpolgára, máig nem avatkozik közbe. A 
nyerőgépeket egy legyintéssel be tudta tiltani, de harmincezer 
ember életminőségének elfogadható szinten tartására már 
kisstílű politikai érdekekből nem hajlandó.

Orbán Viktor és Meggyes Tamás Esztergomot szakadékba lökte. 
Ők a személyi felelősei a helyzetnek, ezért az MSZP felszólítja 
Orbán Viktort, hogy adja vissza díszpolgári címét, mert 
méltatlanná vált viselésére, Meggyes Tamás pedig vonuljon 
vissza a politikától. A képviselő-testületnek fel kell oszlatnia 
önmagát, mert csak új választás után lehet megoldani ezt a 
jelenleg kezelhetetlen helyzetet!

Winkfein Csaba,
az MSZP elnökségi tagja

Nyíri Attila,
az esztergomi MSZP elnöke

Orbán mondjon le esztergomi 
díszpolgárságáról! 

Az Eszköz Kft. közleménye
A hulladékgazdálkodás nem a városi kassza állapotának függvénye
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Félidő van. Rendhagyó módon nem kezdjük el véleményezni az elmúlt két év történéseit, megteszik azt helyettünk 
mások, szinte mindenhol. Olyan képeket válogattunk össze az elmúlt éveből, amelyek szép emlékeket idéznek fel ben-
nünk. Nézzegese Ön is, hátha lát köztük olyat, amelyre szívesen emlékszik vissza!

Félidő

Alma Együttes - 2012

Szerkesztőségi véradás- 2012 Adventi kézműves program - 2011

Gerner-Várfi kabaré- 2011 Hídünnep - 2011

Koldus és királyfi - 2012
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A Parlament elfogadta új Állatvédelmi 
törvényt (2012. augusztus 1. óta 
hatályos a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet), 
amely meghatározza a kisállattartás 
szabályait. A változtatásokat az állatok 
védelmében vezették be, melyeket 
minden tulajdonosnak kötelezően be 
kell tartania.

Az egyik nagyon fontos és már sürgető 
momentuma a rendelkezéseknek, hogy 
a 4 hónaposnál idősebb ebeket kötelező 

mikrochippel (transzponderrel) ellátni.
A magán állatorvos az eb bármilyen 
vizsgálata előtt köteles ellenőrizni, hogy 
az állat transzponderrel rendelkezik-e. 
Amennyiben a kutya már elmúlt 4 
hónapos, de még nincs mikrochippel 
megjelölve, a jegyző, vagy az állatorvos 
köteles jelentést tenni a kerületi 
hivatal felé, akik büntetést szabnak ki a 
tulajdonos felé.

A transzponder információt nyújt az állat 
és a tulajdonos adatairól, melyeket egy 
eb nyilvántartó /jelenleg a Petvetdata, 
későbbi állami/ rendszerben tárolnak. 

Tartalmazza az eb születési dátumát, 
nemét, színét, fajtáját és a tulajdonos 
elérhetőségeit, valamint adatként például 
a veszettség elleni oltások időpontját 
rögzíti. A nyilvános adatok mindössze 
a kutya nevét, fajtáját és chipszámát 
tartalmazzák, a gazda adataihoz csak az 
állatorvos jogosult hozzáférni.

Tisztelettel:
Dr. Schumicky Gábor állatorvos - 
0630/415-9060
Dr. Papp Zoltán állatorvos -  
0620/320-1202

Az ipar a miénk! – jelezték a 
szakszervezeti demonstrálók 
vasárnap délután Esztergomban.

Az Európai Ipari Szakszervezet az öreg 
földrész iparáért is szót emelt azon 
a vasárnapi akciónapon, amelyen a 

szakszervezetek évek óta világszerte 
demonstrációkkal, villámcsődületekkel, 
tüntetésekkel hívják fel a figyelmet a 
tisztességes munkáért tisztességes bért 
alapelvre.

Hazánkban az esztergomi Mária 

Valéria híd tövénél gyülekeztek az ipari 
munkások érdekvédelmére alakult 
szakszervezetek képviselői. A vasasok 
piros-kék mellényben érkeztek, a 
bányászok vörös alapon fekete BDSZ 
felirattal jelezték hovatartozásukat, 
a kék mellényes vegyiparosok hátán 
volt olvasható a VDSZ. A csoporthoz 
a hídon transzparensekkel, zászlókkal 
gyalog, menetben átvonuló szlovákiai 
szakszervezeti csoport csatlakozott. 
Velük együtt érkezett – az első sorban – 
a korábbi kompkikötőhöz Luc Triangle, 
az Európai Ipari Szakszervezet főtitkár-
helyettese és a csoport elé a határon túlra 
átsétáló, a szövetségeseket kézfogással 
köszöntő Székely Tamás, a hazai vegyipari 
szakszervezeti szövetség elnöke is.

Információnk szerint a híd közepétől 
tervezett magyar-szlovák élőlánc 
kialakítására a szervezők nem kaptak 
engedélyt. A Duna túlsó partjáról érkezők 
a híd innenső oldalán fogták meg 
egymás kezét. Taps, dudaszó fogadta 
őket. Magasba emelkedtek a táblák, 
amelyek többek közt azt hirdették: Az 
ipar a miénk!

Demonstráció: Tisztességes munkáért tisztességes bért!

Kötelező mikrochip az ebekbe  
Kutya Gazdik Figyelem!
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A magyar és a szlovák mérnöki 
kamara kész szakmailag támogatni az 
új komáromi Duna-híd megépítését 
és a két ország közötti közlekedési 
kapcsolatok fejlesztését.

A közös közlemény szerint a Szlovák 
Mérnöki Kamara és a Magyar Mérnöki 
Kamara üdvözli a két ország energetikai, 
közlekedési és infrastrukturális 
kapcsolatainak fejlesztéséről szóló 
megállapodást, amelyet Orbán 
Viktor magyar és Robert Fico szlovák 
miniszterelnök október 2-án írt alá.
Vladimír Benko és Barsiné Pataky 
Etelka, két mérnöki kamara elnöke 
megerősítette, mindkét szervezet kész 
szakmailag támogatni a bejelentett 
komáromi Duna-híd, valamint a tervezett 
további közlekedési létesítmények 
megépítését, amelyek a két ország jobb 
összekapcsolása mellett új lehetőségeket 
teremtenek a mérnökök és az 
építőiparban dolgozó más szakemberek 
számára, továbbá hozzájárulnak a két 
ország gazdasági fejlődéséhez.

A tájékoztatás szerint mindkét kamara 
felajánlotta közreműködését a 
kormányok számára annak érdekében, 
hogy még a jelenlegi európai uniós 
finanszírozási ciklusban minél több 
projekt elindulhasson. A kamarák 
emellett vállalták, hogy felülvizsgálják 
a közbeszerzési eljárások műszaki 
részeit, így biztosítva a mérnöki 
munkavégzés minőségét és azt, hogy 
a szükséges engedélyeket a lehető 
leggördülékenyebb módon szerezhessék 
meg.

A két kamara a visegrádi országok 
mérnökszervezeteinek 19. évi találkozója 
során folytatott kétoldalú egyeztetéseket 
a bejelentéssel kapcsolatban.

Orbán Viktor és Robert Fico kedden 
Pilisszentkereszten (szlovákul Mlynky) 
írt alá nyilatkozatot a Komárom és 
Révkomárom közötti új Duna-híd 
megépítéséről, valamint a két ország 
közlekedési kapcsolatainak fejlesztéséről. 
Orbán Viktor ezzel kapcsolatban azt 
mondta: az egyezménnyel célul tűzhető 
ki, hogy a jelenlegi 28-ról 90-re nőjön 
a két ország közötti közúti kapcsolatok 
száma.

A dorogi művelődési házban, október 
elsején, a zene világnapját méltóképp 
megünnepelendő mindenki a Csányi 
Zoltán-Lattmann Béla Quartet 
lemezbemutató koncertjére készült.

Ehelyett egy „frissiben” alakult négyes 
lépett színpadra, méghozzá kettőzött 
rokoni felállásban. A bányászváros 
leghíresebb zenésze, Lattmann Béla 
basszusgitáros és fia, Kristóf, valamint az 
ismert trombitás, Fekete István és „utódja”, 
János  alkottak ütőképes egységet. 
„Jazzelgetésük” értő fülekre talált, 
kiváltképp a rajzfilmek betétdalai – A 
Flinston családé valamint a Macskafogóé 
- arattak zajos sikert.

Beatbox – hangképzőszervekkel történő 
hangutánzás - tudományát tapsvihar 
fogadta. Hasonló elismerésben részesült 
Lattmann Kristóf saját, felmenője 
kíséretében előadott szerzeménye is. A 
teljes formáció „kényszer hatása alatt” 
két ráadás-dallal kedveskedett a lelkes 
közönségnek.A hagyományoknak 
megfelelően a koncertet kiállítás-
megnyitó követte.

A Kádár György festőművész munkáiból 
álló tárlatot Wehner Tibor, Munkácsy-
díjas művészettörténész méltatta. A 
szakember kiemelte: a száz éve született, 
Kossuth-díjas Kádár György termékeny 
korszakában, alkotóútjának közepén 
látogatott Dorogra, hogy a szénbányák 
mindennapjaival megismerkedjen. Az 
itt készült festményei, grafikái – ahogyan 
arra Wehner Tibor rámutatott – nem a 
szocreál stílus termékei.

Birkózó, úszó és vizilabdázó olimpikonok 
lesznek városunk vendégei, ahol 
személyesen számolnak be a versenyek 
legszebb pillanatairól. Október 10-én 
14 órakor a birkózókkal találkozhatunk 
a művelődési házban. Lőrincz Tamás 
ezüstérmes és Módos Péter bronzérmes 
olimpikonokat, dr. Hegedűs Csaba, a 
Magyar Birkózó Szövetség elnökét, az 
1972-es müncheni olimpia bajnokát, 
Struhács György szövetségi kapitányt és 
a házigazdák képviseletében Bacsa Pétert 

Szeptember 25-én átadási ünnepséget 
tartottak a dorogi mentőállomáson 
amelyen a megyében elsőként, 
hivatalosan is birtokba vehették az 
új WV Crafter „B" típusú korszerű 
mentőautót.

Az ünnepségen részt vesz Dr. Tittmann 
János polgármester, valamint az OMSZ 
részéről Dr. Czirner József Regionális 
orvosigazgató. A meghívottak között 
voltak még a mentőállomást támogató 
cégek, egyesületek képviselői is.

Dr. Tittmann János beszédében kiemelte, 
hogy államosítás ide, államosítás 
oda, az önkormányzat egészségügy 
fejlesztésében vállalt felelőssége nem 
fog változni. Ugyanis a helyi közösségek 
érzik a legközvetlenebbül, hogy mire 
van szüksége egy szakrendelőnek, 
egy háziorvosi rendelőnek, vagy épp 
a mentőszolgálatnak. Így továbbra is 
részt fognak vállalni a rendszer szinten 
tartásában, fejlesztésében.

A szlovák és a 
magyar mérnöki 
kamara is támogatja 
az új Duna-hidat

Tapsvihar fogadta 
a különleges 
hangutánzást

kérdezheti a közönség, aki az olimpián 
bíróként szerepelt. Az élménybeszámoló 
után az érdeklődőket játékos edzésre 
invitálják a Sportcsarnokba, ahol együtt 
birkózhatnak, fényképezkedhetnek a 
kiváló sportolókkal.

A dorogi Új Hullám Sportegyesület 
meghívására a magyar vízisportok 
kiválóságai látogatnak el október 17-én 
14 órakor szintén a művelődési házba. 
A rendezvényen részt vesz a Magyar 
Úszószövetség kapitánya Kiss László és 
egy úszó olimpikon. Ha sűrű programja 
engedi Gyurta Dániel is eljön. Szintén 
vendég lesz a női vízilabda válogatott 
szövetségi kapitánya Merész András 
és két női olimpikon a csapatból. A 
szervezők, sportolók és szakvezetők célja 
a vízisportok és az egészséges életmód 
népszerűsítése. A közönségtalálkozó 
után a vendégek ellátogatnak a városi 
uszodába is.

Olimpikonok 
Drogon
Élménybeszámolók a londoni 
olimpiáról

Új mentőautó lépett 
szolgálatba  
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Valamelyest lesarkítva a legendássá lett Winston 
Churchill gondolatait: messze nem a demokrácia a 
leghatékonyabb rendszer a világon, de jobbat még 
találtak ki. A huszonegyedik század Magyarországán 
és szűkebb környezetünkben is érdemes áttekinteni 
azokat a fogalmakat, eszméket - de legfőképp: - 
intézményeket, amelyek szavatolják egy-egy ország, 
közösség demokratikus működését. Ábécé-rendben 
haladva a következő ilyen fogalom a migráció. Felhívom a 
figyelmet, hogy a cikkek továbbra is nyíltan demokrácia- és 
kapitalizmuspártiak lesznek!

A migráció vándorlást, elvándorlást jelent. Az emberiség 
története vándorlások sokaságával tarkított, szinte egyfajta 
kapocs a különböző korokon át. A múlt század végén, a 21. 
század elején egyre inkább a gazdasági okból történő vándorlás 
kerül előtérbe, a politikai okból történő lakóhelyváltások száma 
csökkent.

Természetesen hazánkat is érinti a migráció két iránya, igaz 
eltérő mértékben. Egyrészt az elmúlt években egyre gyorsuló 
ütemben, mintegy 6-700.000 fő hagyta el az országot – 
összehasonlításképp 1956 után 200.000 emigráltak – és ennél 
jóval kevesebben érkeztek. Ebben nagy szerepet játszik az 
ország gazdasági állapota. Még a 2000-es évek közepéig 
kedvelt célpontjai voltunk a szomszéd országokból érkező 
migránsoknak, ez a motiváló tényező már egyértelműen 
megszűnt. A környező országok uniós tagságával nincs 
szükség ránk, mint tranzit-országra, közvetlenül is eljuthatnak 
a célországa. Hasonló a helyzet az Ázsiából, Afrikából érkező 
bevándorlókkal is. 

Sokat hallani arról, hogy a magyarok vendégszerető befogadó 
népek, legalábbis a közvélekedés szintjén. A kutatások azonban, 
sajnos, mást mutatnak. Hányan hallottak a pirézekről? A pirézek 
a Tárki közvélemény-kutató cég munkatársainak fejéből 
pattantak ki. Idegenellenességet vizsgáló felméréseikben 
először 2006-ban jelentek meg a pirézek. „2006 júniusában a 
felsorolásba betettünk egy fiktív etnikumot is, azt vizsgálva, 
hogy velük szemben is megjelenik-e az elutasító attitűd vagy 
sem”– írja honlapján a Tárki.

A közvélemény-kutató azt találta, hogy a válaszadók 61%-a 
szerint mérlegelni kell, kiket fogadjon be az ország és kiket nem, 
és közülük 59 százalék állította, hogy a pirézeket nem kellene 
befogadni.2007 februárjában megismételték a felmérést 
és azt tapasztalták, hogy a piréz-ellenesség növekedett 
az országban: 68%-ra nőtt azok aránya, akik nem kértek a 

pirézekből. Igaz, ez az arány még így is jelentősen alatta maradt 
a románok,oroszok,kínaiak és arabok bevándorlását ellenzők 
arányának.

A következő időszakban – ha a gazdaság persze beindul és 
meglesznek a feltételei a normális boldogulásnak itthon – 
számolni kell a beáramló migráció fokozódásával. Ez egy új 
történet lesz a magyarok számára, hiszen az elmúlt 90 évben 
a hazai lakosság több, mint 90 százaléka vallotta magát 
magyarnak és minta felmérések mutatják nehezen fogadunk 
be másokat, előítéletesek vagyunk. 

Természetesen az „együttélésnek” megvannak a maga 
kompromisszumai. Ennek mértékéről, milyenségéről és 
módjáról számtalan vita zajlik és zajlott nemcsak itthon, 
hanem külföldön is. Az elöregedő társadalom miatt egyre 
nagyobb szüksége lesz Európának a harmadik világból érkező 
„utánpótlásra” az ő integrációjuk egyik kulcskérdése lesz a 
következő éveknek. Magyarország a kilencvenes években már 
megélt egy nagyobb menekült hullámot a dél-szláv háború 
alatt. Akkor sikeresen vizsgáztunk, reméljük a jövőben is 
hasonló lesz az eredmény.

GT

Demokratikus ABC
A migráció
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A 2012-es Párizsi Autószalonon a 
Suzuki bemutatta S-Cross tanul-
mányautóját. A tanulmány a márka 
következő generációs, C szegmensbe 
tartozó crossover modelljének elő-
futára. Tervei szerint a Suzuki 2013-tól 
minden évben új modellt vezet be az 
európai piacra.

A Suzuki jövendő 
modellstratégiája

A Suzuki arról nevezetes, hogy autói 
színesebbé teszik a mindennapokat. 
Ezekben a kocsikban – csakúgy, mint a 
„Way of Life!” jelmondatban – a brand 
filozófiája ölt testet. A vállalat mindig is 
törekedett rá, hogy olyan kis fogyasztású, 
mérsékelt szén-dioxid-kibocsátású jár-
műveket hozzon létre – ilyen például 
az Alto –, amelyeknek az ökológiai láb- 
nyoma csekély, üzemeltetése pedig olcsó. 
Az új modellek környezeti teljesítménye 
a Suzuki számára minden eddiginél fon- 
tosabb szempont. Az S-Cross tanulmány- 
autó gyártásba kerülő változata a leg-
kisebb szén-dioxid-kibocsátású kocsik kö- 
zé tartozik majd a C szegmens crossover 
gépjárművei között.
 
A crossover kategória úttörője

A Jimny (illetve eredetileg LJ széria) 
1970-es bevezetése után a Suzuki olyan 
modellekkel bővítette terepjáró-ter-
mékvonalát, mint a Vitara és a Grand 
Vitara. A vállalat úttörő szerepet vállalva 
szerzett nevet magának a kompakt sport-
szabadidőautók (SUV-k) műfajában. Ezzel 
egyidejűleg egyedülálló technológiai 
szaktudást halmozott fel a kis személy- 
autók fejlesztésében. Az 1980-as évek má- 
sodik felétől fogva a cég aktív a motor- 
sportban, az innen származó tapasz-
talatokkal folyamatosan finomítja sze- 
mélyautó-gyártási technológiáit. 2006-
ban fejlett technológiáit az SX4 sport-

crossoverben egyesítette: a jármű egy- 
szerre kínál kényelmet a városi köz-
lekedésben és kimagasló teljesítményt 
hóban vagy egyenetlen utakon. Az SX4-
gyel a Suzuki megteremtette a crossover 
műfaját Európában, és a mezőny élére is 
állt. A Suzuki a crossover járműkategória 
úttörője.
 
Az okos crossover növeli a 
mindennapok szabadságát

Az S-Cross nyomán várható új mo-
dellel a Suzuki a C szegmensbe tar-
tozó crossoverek piacának teljes jogú 
szereplőjévé válik. Az új jármű tulaj-
donságai és funkciói mindenekelőtt a 
kényelmet szolgálják. Nagyfokú használ- 
hatóság lesz jellemző rá, hiszen a C 
szegmens crossoverjei között az egyik 
legnagyobb csomagtér áll majd rendel-
kezésre a kocsiban.

A Suzuki arra is odafigyel, hogy az új 
crossover ugyanazokkal a kiváló menet- 
tulajdonságokkal és teljesítmény-jellem-
zőkkel rendelkezzen, mint a Swift, az SX4 
vagy a Kizashi. A négykerék-meghajtás 
terén – a Suzuki örökségére építve – 
még fejlettebb rendszerek létrehozására 
törekszik.

Az új modell sokoldalú lesz: vezethető ta- 
karékoskodva az üzemanyaggal, de ve-
zethető sportosan vagy akár hóban is. 
Örömet szerez a mindennapokban, pél-
dául munkába járáskor vagy a gyerekek 
szállításánál, de a hétvége hosszabb út-jain 
is. Maradéktalan megtestesülése annak, 
amit a Suzuki egy szabadabb városi élet- 
stílust megtestesítő, okos crossoverről 
gondol.

Az új crossover ahhoz a modellcsaládhoz 
csatlakozik, amelyet az A, B és C szegmens 
személyautói és terepjárói, nevezetesen 
az Alto, a Splash, a Swift, az SX4, a Kizashi, 

a Jimny és a Grand Vitara alkotnak. A 
Suzuki a későbbiekben tovább kívánja 
szélesíteni ezt a választékot, hogy az 
eddiginél is átfogóbban tudjon megelelni 
a vevők igényeinek.

Az S-Cross-dizájn

•   Az érzelmes és dinamikus vonalvezetés, 
amely az első lökhárítótól hátrafutva ural- 
ja az egész karosszériát, erőteljes meg- 
jelenést kölcsönöz az autónak. A LED-es 
ködfényszóróval felszerelt első lökhárító- 
nak világos struktúrát adó krómozott ele- 
mek, valamint az organikus formatervű 
hátsó fényszórók ráerősítenek erre az 
optikai hatásra.
•   A minőséget a hálós első hűtőrács sötét 
és selyemfényű krómozása, valamint az 
innovatív tervezésű tetősín fejezi ki. 
• Az aerodinamikát a hátrafelé lejtetett 
tetővonal, továbbá az első lökhárító 
oldalán, az ajtók alján és a hátsó 
lökhárítók oldalán található sima kontúr 
fejezi ki. 
• A crossover szívósságát fejezi ki az elül-
ső védőlemez, a merészen öblösödő 
szárnyívek és alsó díszlécek, valamint a 
20 colos krómozott felnik.
 
Szín

Az új „kristályzöld metál” szín intenzív, 
sugárzó jellegével erőteljes benyomást 
kelt a szemlélőben, a „természet a 
városban – város a természetben” 
képzetét kelti.
 
Méretek (mm)

Teljes hossz: 4310
Teljes szélesség: 1840
Teljes magasság: 1600
Tengelytáv: 2600
Abroncsok: 235/55 R20

S-Cross: a Suzuki középkategóriás 
crossover tanulmánya



A világosi fegyverletétel. 1849. 
augusztus 13-án Világosnál a ma-
gyarok az orosz csapatok előtt letették a 
fegyvert. A tábornokok úgy hitték, hogy 
az oroszok megvédelmezhetik őket a 
vérszomjas Haynautól, de csalódniuk 
kellett.

Augusztus 22-én az oroszok elvették 
fegyvereiket, majd másnap átadták 
őket az osztrákoknak. Augusztus 25-én 
érkeztek Aradra, s még aznap meg-
kezdődtek a kihallgatások. Mindegyikük 
két kihallgatáson vett részt, s ezt követően 
lehetőségük nyílt írásban utólagos 
beadványt intézni a hadbíróságnak.
 

Lahner György, Aulich Lajos 
Damjanich János, 
Knezich Károly
 

Eközben augusztus 27-én az igazságügy mi- 
niszter, Schmerling a minisztertanács elé ter- 
jesztette az ítéletekkel kapcsolatos elkép-
zeléseket. Bár mérsékeltebb volt, mint 
Haynau, emberségről még sincs szó: "A leg- 
nehezebb kérdés, hogy a törvények tel-jes 
szigorával, halálbüntetéssel kell-e súj-tani 
minden vizsgálat alá kerülőt, vagy pe- 
dig halálbüntetés helyett másfajta bünte- 
tést kelljen-e elszenvedniük a kevésbé vét- 
keseknek. Erre vonatkozólag általánosság- 
ban ki lehetne mondani, hogy a legvét-
kesebbnek a törvények szerint kell lakol- 
niuk, a kevésbé vétkesek esetében pedig 
báró Haynau táborszernagyra kell bízni, 
hogy másfajta büntetést szabjon ki rájuk."
 

Leiningen-Westerburg Károly, 
Poeltenberg Ernő,Török Ignác,
Nagy-Sándor József
 

A minisztertanács elfogadta Schmerling 
javaslatát, csak Bach belügyminiszter tol-
dotta meg azzal, hogy Haynaut megfelelő 
hatalommal kell felruházni ahhoz, hogy a 
büntetéseket gyorsan végre tudja hajtani. 
Bár Ferenc József augusztus 29-i legfelsőbb 
kézirata Haynaut arra kötelezte, hogy " ... a 
halálbüntetést csak a legbűnösebb és leg-
veszedelmesebb egyéneken hajtsák végre 
...", de a halálbüntetés tényéről csak utó- 
lagosan kellett jelentést tennie az ural-
kodónak. Schmerling ugyan némi erőtlen 
kísérletet tett arra, hogy elérje: Haynau 
csak a halálos ítéletek bécsi megerősítése 
után hajtathassa végre az ítéleteket. 
Schwarzenberg miniszterelnök, Bach és 
Haynau azonban megakadályozták a ki- 
rályi kézirat mérséklését. Eközben Haynau 
- a komáromi várvédőkkel történő egyez- 
kedés közepette - Ernsttől, a vértanúk 
perének tárgyalásvezető hadbírájától meg- 

kapta az ítéleteket megerősítés végett. A 
"bresciai hiéna" azonban még vár, október 
2-án rendelkezik csak a kivégzés módoza- 
tairól. Október 6-ára, Latour halálának év- 
fordulójára tűzte ki a kivégzéseket. Az 
aradi foglyok még reménykedtek, október 
4-e, az uralkodó névnapja, lehet, hogy 
amnesztiá hirdet. De minden remény szer- 
tefoszlott ezen a napon, mert amnesztia 
helyett Haynau végzése érkezett meg. 
Másnap reggel hét órakor Ernst hadbíró 
felsorakoztatta a tábor-nokokat, s kihirdette 
az ítéleteket. Ez-után megbilincselték a 
tábornokokat, majd visszavezették őket a 
cellájukba, megtagadva tőlük azt a kérést, 
hogy együtt tölthessék az utolsó napot.
Október 6-án hajnali kettő és három óra 
között a papok felkeresik a halálraítélteket. 
Aulich Lajos Horatius verseit olvasgatta, 
Török Ignác Vauban várépítésről szóló 
könyvét bújta, Láhner György fuvoláján 
játszott, Dessewffy Arisztid még aludt.
 

Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, 
Lázár Vilmos, Schweidel József
 

Többen még utolsó soraikat vetették pa-
pírra búcsúlevelükben. Fél hatkor először 
a golyó általi halálra ítélteket - Schweidel 
Józsefet, Kiss Ernőt, Dessewffy Arisztidet 
és Lázár Vilmost - vezették a kirendelt 
katonaság közé. 12 katona állt fel velük 
szemben töltött fegyverrel, majd midőn a 
parancsnokuk kardjával intett, a lövések 
eldördültek, Kiss Ernő kivételével mind-
hárman élettelenül buktak a földre. Kiss 
Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért három 
katona közvetlenül elé állt, s leadták a 
halálos lövést Kiss Ernőre is.
Ezután következtek az akasztófára ítélt tá- 
bornokok a következő sorrendben: 
Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner 

György, Knezich Károly, Nagy-Sándor 
József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich 
Lajos, Damjanich János és Vécsey Károly. 
Ez utóbbi vértanú büntetését - saját apja 
közbenjárásának köszönhetően - súlyos-
bították, mégpedig azzal, hogy őt akasz-
tották fel utolsónak, vagyis végig kellett 
néznie társai kivégzését. Sorra búcsúztak el 
egymástól, Vécseynek már nem volt kitől 
búcsút vennie, ő Damjanich holttestéhez 
lépett, és bár nem szívlelték egymást, most 
megcsókolta Damjanich kezét.
 

Vécsey Károly
 

A kivégzést követően az elítélteket el-
rettentésül közszemlére tették ki, majd 
este az agyonlőtteket a sáncárokban, a 
felakasztottakat a vesztőhelyen temették 
el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illet-
ték, ezért a felakasztottakat levetkőztetve 
helyezték hol a bitófa elé, hol mögé, majd 
melléjük döntötték az akasztófa-oszlo-
pokat is.
 

Igazolás:
1849. október 6.
Johann Schükl cs. kir. hadbíró százados iga- 
zolása Franz Bott hóhérnak Damjanich 
János kivégzéséről.
 

Bizonyítvány mellyel igazoljuk, hogy Franz 
Bott hóhér 1849. október 6-án a felségsértés 
büntette miatt halálra ítélt Damjanich 
Jánost Aradon kötél által kivégezte, és e 
foglalatosságnál a kellő ügyességet és jár-
tasságot tanúsította.
Ezt sajátkezű aláírásunkkal hitelesítjük.
 

A cs. kir. katonai különleges 
vizsgálóbizottság részéről:
Schückl hadbíró százados, Josef Tichy 
őrnagy, a cs. kir. 25. sorgyalogezredben
Arad, 1849. október 6.

Az aradi vértanúk utolsó napjai



Az ünneplőket először Tétényi Éva polgármester köszöntötte

Az Aradi téren tartották meg a városi ünnepséget, amelyet 
idén a Babits Mihály Általános Iskola tanulói szerveztek 
meg és adtak elő.

Az ünnepi műsort követően került sor a koszorúzásra

A koszorúzást követően került sor a hagyományos Aradi 
Vértanúk Váltófutás eredményhirdetésére. A versenyen 
az esztergomi középiskolák vettek részt. A győztes váltó a 
lányoknál és a fiúknál egyaránt a Szent Erzsébet Gimnázium 
csapata lett.
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Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és 
Művelődési Szervezete (UNESCO) és 
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO) 1966. október 5-én fogadta el a a 
pedagógusok jogairól szóló, 150 pontból 
álló határozatot. 1994-ben ennek a 
döntésnek emléket állítva ezt a napot 
kiáltotta ki az UNESCO a Pedagógusok 
Világnapjának.

Ez volt múlt pénteken, ekkor jelentette 
be Matolcsy a legújabb csomagját, 
amelynek része a beígért tanári 
béremelés elhalasztása.

Ennek kapcsán már akkor írtuk, hogy 
Hoffmann Rózsának illene lemondania, 
mert vagy tudott erről, de hazudott az 
MTI-nek/ pedagógusoknak még kedden 
is, vagy fogalma nem volt róla, és azért 
totálisan alkalmatlan a posztjára. Az 
utóbbi, dilettáns vonalat erősíti, hogy 
Gyuri reggel 9-es bejelentése után, 
péntek(!) délután negyed 4-kor (!) 
kiraktak egy cikket a kormany.hu-ra, 
amelynek címe: "A pedagógusokon múlik 
a jövő nemzedék sikere és boldogulása". 
A cikk beszámol Hoffmann leveléről, amit 
a Pedagógusok Világnapja alkalmából 
minden köznevelési intézménynek 
megküldtek. Egyet mi is kaptunk. (a levél 
letölthető: http://civilhetes.hu/hoffmann-
level.html)

Biztos örülnek a levélnek a "kedves 
Kollégák", ugye Rózsa?

Pénz nincs, a "fejlettnek mondott" 
Nyugaton szar pedagógusnak lenni, 
minden jót kívánok!

Kissé pikáns, mondhatni pofátlan az 
időzítés....de az i-re a pontot Giró-Szász 
tette fel, szintén még pénteken. A köztévé 
Az Este című műsorában a riporter 
felhozta, hogy 2 pedagógusszakszer-
vezet máris tiltakozást/tüntetést/aláírás- 
gyűjtést jelentett be a béremelés 
elmaradása miatt. A kormányszóvivő így 
reagált erre: (13:09-től)

"amikor nagy vihar van a tengeren, akkor 
azt is értékelni kell tudni, hogyha valaki 
kikötőbe vezet minket, nem biztos, hogy 
éppen konyakot kell rendelni"

A beígért csekély emelés számonkérése 
= luxusigény. Gratulálunk, András!

Bezzeg Kerényi levelére őrületére 
van pénz, ugye? Mennyibe is kerül 
az október 6-a alkalmából kiosztott 
Nemzeti Hitvallás zsebfüzet az 

ötödikeseknek, és Alaptörvény zsebfüzet 
a nyolcadikosoknak? Hamarosan 
megtudjuk, valaki már benyújtotta az 
ügyben a közadatigénylést a KiMitTud-
on.....

Az magától értetődő, hogy Selmeczi 
Gabika száján keresztül azt közölte 
a Fidesz, hogy "megérti a tanárok 
csalódottságát, hogy csúszhat a 
béremelésük, az ellenzék kritikáit viszont 
nem fogadja el". Hangsúlyozása szerint 
főleg a szocik legyenek csöndben, ez 
nem hír.

Viszont ezt ideteszem.

Nagy Piroska végigfotózta a rend-
szerváltást, ezt a képet is ő készítette.
Fidesz ülősztrájk a Belügyminisztérium 
Roosevelt téri épülete előtt, 1989. április 
27. - Kövér László.

Aki ma Házelnök, és akinek a javaslatára 
2013. január 1-től feláll a házőrség a 
Parlamentben.

Az a 349 tagú, hivatalosan Országgyűlési 
Őrségnek nevezett fegyveres testület, 
amelynek csak a ruhái kerülnek 212,7 
millióba, vagyis tagonként kb. 323 ezer 
forintba. A házőrség személyi juttatásaira 
és annak járulékaira  pedig 2,1 milliárdot 
különítettek el.

Vagyis az őrök átlagos havi bére bruttó 
407 ezer forint lesz.

Erre van pénz.....

Ehhez képest egy "konyakrendelő" 
pedagógus  sehol sincs.

Kedves köszöntő a Pedagógusok Világnapjára



15. oldal

Sajtóértesülések alapján kijelenthetjük, hogy Hérakleitosznak 
nem volt igaza, amikor azt mondta, hogy kétszer nem lépünk 
ugyanabba a folyóba. A második Orbán-kormánynak a költ-
ségvetés tervezése esetében nem hogy kétszer, de háromszor 
is sikerült ez a ritka mutatvány.

Tévedtek egy kicsit – egy kicsit nagyot

Egy tegnapi cikk alapján nagyon úgy tűnik, hogy a kormány 
vezetése néhány héttel ezelőtt kezdte csupán valóban el-
hinni, amit a gazdaságpolitikával nem csak ráolvasás szintjén 
foglalkozók már jóval régebb óta mondanak, miszerint a jövő 
évi költségvetés tervezetében 500-600 milliárdos lyuk tátong. 
A százmilliárdokkal való dobálózáshoz nem szokott olvasók 
kedvéért eláruljuk: ennyit nem lehet csak úgy tévedni. A költ-
ségvetés készítői vagy csaltak, vagy egyáltalán nem értenek 
ahhoz, amit csinálnak.

A helyzetet orvoslandó végül mintegy két hétnyi ötletelés 
eredményeképpen áll össze az újabb kiigazítócsomag. Mon-
danunk sem kell, hogy az ilyen ötletrohamokon született in-
tézkedések rendszerint vagy végrehajthatatlanok, vagy csak 
súlyos járulékos pusztítás mellett ültethetőek át a gyakorlatba.

Gyorsan összedobtak valamit

Körültekintő előkészítésről, neadjisten valamifajta hosszabb 
távú, előremutató tervezésről ilyen esetben természetesen szó 
sem lehet. Nem meglepő, hogy az újabb bankadó, az áfaemelés 
vagy éppen a pedagógusok életpályamodelljének eltörlése jöt-
tek ki a végén ötletként – hogy az önbecsapást újabb magas-
ságokba emelő jegybanki adóról ne is beszéljünk.

Kevésbé fájna ez akkor, ha nem sokadszorra játszanák el. Ha 
nem történt volna meg annyiszor, hogy inkább a saját re-
torikájuknak hisznek a tények helyett, hogy még a lineáris 
törvényszerűségeket is politikai kérdésként próbálják kezelni, 
és hogy az utolsó pillanatban, kapkodva kísérlik meg eloltani az 
általuk gyújtott tüzeket, olyan intézkedésekkel, melyek máshol 
gyújtanak újabb eloltásra váró lángokat.

Önmaguk ellenségei

Nehéz a gúnyolódást mellőzve írni erről a jelenségről.

Ehelyett azonban inkább szögezzük le: ez a csapat tényleg en-
nyit tud. Nem arról van szó, hogy rossz tanácsadók félrevezetik 
a jóságos cárt, és még csak nem is arról, hogy az ellenfél tu-
datos aknamunkájának köszönhetően kerülne folyton nehéz 
helyzetbe a kormány.

Nem, ők egyszerűn önmaguk legnagyobb ellenségei. Ko-
rmányzásnak nevezik a heti szintű politikai taktikázást, miköz-
ben teljesen minősíthetetlen színvonalon próbálnak létfon-
tosságú kérdésekben dönteni. Amit ők gigászi küzdelemként 
élnek meg, az valójában csak a saját képességeikkel való 
birkózás. A valóságban csak egy felkészületlen csapat szerenc-
sétlenkedik az általuk kormányzásnak nevezett színdarabban.

velemenyvezer.blog.hu

Ez a csapat tényleg ennyit tud Felkínált intézkedés Hiánycsökkentő hatás 
(Origo-értesülés és becslés, mrd forint)

félszuperbruttósítás meghagyása 110

áfaemelés 70-160

banki adóterhelés növelése 30-70

jegybankadó meghagyása 100-110

a pedagógus-életpályamodell 
feladása

20-20

közszféra létszámcsökkentése 5-6

jövedékoadó-emelés előrehozása pár milliárd

járulékplafon eltörlése 20-30

segélyplafon bevezetése pár milliárd

adóbeszedés szigorítása pár tízmilliárd

fordított ÁFA kiterjesztése néhány milliárdtól egy-két tízmil-
liárdig terjedhet

közszfére bérrendszerének 
ésszerűsítése

nem megbecsülhető

a hiánycél 2,7 százalékra való meg-
emelése

150

Összesen 550-770
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Ma joggal érezzük úgy, bármi 
rendkívüli gyorsasággal bekö-
vetkezhet, bármi igaz lehet 
egy pillanatra, ahogy annak 
az ellenkezője is. Olyan nagy 
sebességgel és mennyiségben 
érkezik és áll rendelkezésre az 
információ az interneten, hogy 
fogadó félként kénytelenek 
vagyunk különféle jellemzők 
alapján válogatni közöttük, 
hiszen mindet fizikailag 
képtelenség befogadni. Az 
internet az életünk részévé 

vált: informál, kommunikációs csatornákat biztosít, megnevettet, 
szórakoztat, tanít, eszközöket bocsát rendelkezésünkre. Az óriási 
mennyiségű adathalomban pedig időről időre igen nagy részeket 
foglal el a humor. 

Az adatokban és információban válogatáshoz szükséges némi 
érzékenység, az új életmód pedig fokozatosan meg is növelte 
ezt a típusú érzékenységet. Vagyis, értelemszerűen hamarabb 
észrevesszük a viccet – a vicces képet, rövidke videót, graffiti szerű 
rövid szövegeket - és gyorsabban reagálunk rá, mint bármi másra.

Az internet új műfajt teremtett, a mémet.

De mik azok a mémek?

Furcsának tűnhet, de bármennyire is relatíve friss jelenségről 
van szó, máris rendelkezik szakirodalommal. A kifejezést először 
Richard Dawkins, a világhírű fizikus alkalmazta Az önző gén című 
művében. Ebben a rövid ismeretterjesztő könyvben valójában 
modernkori darwinista gondolatait osztotta meg velünk a szerző, 
aki a mű nagy részében a génekkel foglalkozik, de mivel ezt is az 
örökítés analóg fogalmának tekinti, bevezet egy másikat is, így 
születik meg a mém. 

Dawkins, bár fizikus, tulajdonképpen egyetért a kultúrant- 
ropológusokkal (és úgy általában a morál- és 
bölcsészettudományok jeles képviselőivel) abban, hogy az 
embernek oka van rá, hogy különlegesnek tekintse magát. Ennek 
egyetlen oka van, mégpedig az az egyszerű tény, hogy az emberi 
faj rendelkezi kultúrával. Itt, ebben az értelemben a kultúra alatt 
nem a magaskultúrát, az irodalmat, festészetet, építészetet 
stb. kell értenünk, hanem egyáltalán azt a puszta tényt, hogy 
társadalomban élünk, társadalmilag elfogadott és konstruált 
szabályok között, késsel és villával eszünk (mi, mások meg 
pálcikával), házasodunk, elválunk, moziba járunk, állólámpát 
vásárolunk stb.

Dawkins elmélete szerint (amelyet egyébként nem igazán sikerült 
a kritizálóknak megdönteni) „a kulturális átadás analóg a 
genetikai átadással, amennyiben bizonyos fajta evolúciót idézhet 
elő”. Vagyis, ahogyan a gének hordozzák genetikai jellemzőinket, 
úgy a mémek hordozzák kulturális jellemzőinket, tehát 
mindketten egyfajta replikátor szerepet töltenek be, bizonyos 
jellemzők átadására hivatottak. A mém kifejezést Dawkins a 
„miméma” és a „gén” szavakból alkotta meg. „A mém lehet egy 
dallam, egy gondolat, egy jelszó, ruhadivat, edények készítésének 
vagy boltívek építésének módja. […] a mémek úgy terjednek a 

mémkészletben, hogy agyból agyba költöznek olyan folyamat 
révén, melyet tág értelemben utánzásnak nevezhetünk.” (Az önző 
gén, 179. oldal)

Innen már csak egy hajszál választ el bennünket az internetes 
mém fogalmától. Ezek azok az apró viccmorzsák, amelyekkel 
nap mint nap találkozunk, amelyeken felnevetünk, vagy 
kárörvendően mosolygunk, amelyek miatt a szemben ülő 
kollégával összekacsintunk, és amelyeket megosztunk, lájkolunk 
vagy tovább küldünk ismerőseinknek.

A Wikipedia szerint „az internetes mém egyszerűen egy digitális 
fájl vagy hiperhivatkozás terjesztése egyik személytől a többiek 
felé az internet nyújtotta lehetőségekkel (például e-mailen 
keresztül, blogokon, kapcsolatépítő oldalakon, azonnali 
üzenetküldő szolgáltatások segítségével). A tartalom gyakran 
állhat egy szólásból vagy viccből, egy pletykából, egy módosított, 
vagy módosítatlan képből, egy egész weboldalból, videoklipből 
vagy animációból, vagy egy meglepő hírből, sok más egyéb 
lehetőség mellett. Egy internetes mém maradhat állandó, vagy 
megváltozhat az idők során, véletlenül, a rá irányuló kommentár, 
imitációk és paródiák hatására, vagy akár a rá vonatkozó 
híradások gyűjtésével.”  

A kifejezés utalhat a felhasználóról felhasználóra terjedő 
tartalomra, a tartalom mögötti ötletre, vagy a terjedésük 
jelenségére. Egyesek az internetes mémeket művészeti formának 
tartják.” Erre utalok én is a cikk címében. Valójában a mémek 
természetéből fakad, hogy igen kevés állja ki az idő próbáját, a 
mém ugyanis egy pillanatnyi helyzetre adott frappáns válasz, és 
egészen addig működőképes csak, ameddig az alap, kifigurázott 
téma aktuális. A mémek tehát megőrzik az eredetit is, és 
általában csak addig működnek, ameddig az érvényben van. 
„Oonline mémnek leginkább olyan, vicces (vagy annak szánt) 
képeket, videókat nevezünk, amelyek vírusszerűen terjednek 
az interneten, és eközben mutációik jönnek létre, variációk, 
remixek az alaptémára, esetleg kereszteződnek más mémekkel.” 
Mém bármiből lehet: az önmaga paródiájává vált ismert ember 
arckifejezésétől egy koreai előadóművész eleve szatirikus klipjéig.

A hazai mémgyártás a kétezres évek végén, 2010- környékén indult 
be igazán. Azóta főként a politika gyakorlatilag futószalagon 
gyártja a megfelelő mém-alapokat. Elég csak visszagondolnunk 
a Tumblren és Facebookon kibontakozott Schmitt-plágium 
mém-offenzívára, amely kétségtelenül hozzájárult ahhoz is, 
hogy a folyamatosan növekvő nyomás hatására a kormányzati 
kommunikáció is megváltozott, sőt, az Államfő is lemondott…

Mka

A pillanat „művészete”
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Még sem lehet annyira rossz itt a helyzet, ha van igény (és pénz) 
újabb kereskedelmi csatornára, újabb tehetségkutató műsorokra 
és valóságshow-kra. Azt lehet látni, hogy a kereskedelmi tévék 
által kinevelt, celebnek hívott állampolgáraink úgy jelennek meg 
a címlapokon, mintha egy másik országban élnének. 

Itt van például a Való Világ című valóság show korábbi győztese 
Alekosz, akit egyszerűen csak görög csődörnek hív a bulvármédia. 
Azt mondja csődör úr, hogy mindig arra vágyott, hogy gond és 
munkahely nélkül élhessen (plusz info: most 34 éves). Erre minden 
esélye meg is van, hiszen bevallása szerint eddig csak jó döntéseket 
hozott. Eldöntötte, hogy részt vesz a show-ban, botrányos 
viselkedésével meghódította(?) a nézőket, akik győztesnek 
szavazták, majd miután megnyeri a több millió forintot, folytatja 
elkezdett életművét, műsort vezet, és elkezdi járni az országot. 

Úgy tűnik ezek a celeblét stációi. 

Felfut a hegyre, majd lassan, de biztosan ereszkedik vissza és tűnik 
majd el. Az ereszkedő szakaszban már csak olyan lehetőségek 
adódnak, hogy vidéki füstös kocsmákban iszik a vendégekkel, 
dedikálja a róla készült képeket. 

A celeblét jellemzője ebben az életszakaszban: legalább 100 helyre 
eljutni és nagyjából 800-1000 pálinkát meginni. Nyilván sikerül, 
hiszen gondok és munkahely, milyen problémája lehet még egy 
csődörnek. 

Talán annyi, hogy milyen ruhában mutassa meg magát a 
rajongóknak, így van ezzel hazai celebvilágunk másik szereplője, 
a szintén való világos Sherezádé, aki a népszerű közösségi oldalon 
élete minden momentumát megosztja rajongóival. Bejelentkezik 
Afrikából, Párizsból, főz, fényképez. Igazi tehetség. A celeblét 
stációival már megismerkedett, hiszen népszerűségét kihasználva, 
mostanában rendelésre bulizni lehet vele, vagyis ő keveri a zenét, 
a nép pedig ropja rá. A lájkok száma pedig csak nő és nő. Lájk a 
diszkóban, lájk az utcán, lájk egy új ruhában, amelyet a rajongók 
rövid kommentekben („jó a fölsőd”) dicsérnek. 

Esténként Seherezádé minden bizonnyal nyugodtan hajtja álomra 
a fejét, hiszen „a ma is kaptam 400 lájkot” valóban megnyugtató 
érzés. Ma sem éltünk hiába. 

sc

A celeblét stációi
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Egy forró nyár ért véget és beköszöntött a változékony, 
szeszélyes ősz. Fontos, hogy időben felkészítsük 
szervezetünket az őszi megfázások ellen. Fogyasszunk a 
természetben gyakran előforduló gyógynövényeket és az 
ezekből nyert gyógyteákat. Fogyasszunk C -vitaminban 
gazdag csibkebogyót!

Lassacskán pedig előkerül a szekrény mélyéről - még az elmúlt 
évben gondosan elcsomagolt esőkabát, vízhatlan cipő, majd az 
ősz tartósan esős, hűvös beálltával a kesztyű, a sapka és a sál 
is. A lényeg a réteges öltözködésben rejlik, hogy a szeszélyes 
időjárás ne űzhessen velünk tréfát.

A nyári ruhatár kíméletlenül lecserélődik az időjárásnak 
megfelelő öltözékekre, ámde sokszor mégsem tudjuk 
megelőzni, hogy szervezetünket ne győzze le egy a nyirkos 
időben szerzett, a meghűlésért felelős vírus. Mit tegyünk 
olyankor, ha a torokkaparás, enyhe hidegrázás érzetével nem 
kívánunk rögtön orvoshoz szaladni? Forduljunk a természethez!

Természetesen fontos a megelőzés. A hűvös idő beköszöntével 
szinte nélkülözhetetlen, hogy az emberi szervezet kellő 
C-vitaminban és annak pótlásában részesüljön, ha a tarka, 
levélhullatós hétvégéket inkább a rozsdabarna ruhába öltözött 
természetben kívánja elölteni, semmint reszketve, vastag 
takaró alá bújva.
Ebben nagy segítséget nyújthat a csipkebogyó, népies nevén 
a hecsedli. Méltán neves magas C-vitamin tartalmáról, de 
kiválóan alkalmazható epe- és vesekő megelőzésre, sebek 
gyógyítására is. Fontos, hogy gyűjteni az első őszi fagy után 
érdemes, mivel a túlérett gyümölcs, már kevesebb vitamint 
tartalmaz.
 
A tea elkészítése

Mire van szükségünk?
• 1 teáskanál bogyó,
• 2,5 dl előzőleg felforralt, majd lehűtött víz

Hogyan is csináld?
• a bogyókat zúzzuk, vagy aprítsuk szét,
• majd egy éjszakán át áztassuk,
• ezt követően szűrjük le és már kész is!

Fogyasztáskor ajánlott enyhén felmelegíteni az így nyert 
gyógyteát.
 
A csipkebogyó (bár gyógyszert nem helyettesít) álterméséből 
készített tea kiváló immunerősítő a mindennapokban, de 
a meghűlésben is hatékonyan alkalmazható. A gyógyteák 
ajánlott fogyasztási ideje 3 hét. Túlzott fogyasztásuk nem 
ajánlott, mivel egyeseknél hasmenést is okozhat.

 

Praktikák az őszi megfázás ellen
Meghülés ellen csipkebotyót

Csipkebogyó lekvár recept
hozzávalók 12 főre

4 kg csipkebogyó
2 kg kristálycukor
nátrium benzoát

Elkészítés

A csipkebogyókat alaposan megmossuk, majd késsel mindkét 
végüket levágjuk.

A megtisztított bogyókat egy nagy fazékba tesszük és felöntjük 
annyi vízzel, hogy 2-3 ujjnyira ellepje. Forrástól számítva 
egy órán keresztül lassú tűznél, vason főzzük, időnként 
megkevergetjük (könnyen leragad).

A megfőtt csipkebogyókat egy nagyon finom lyukú szűrűn át 
egy evőkanál segítségével átpasszírozzuk. Látszólag ebben 
a műveletben a héjtól és a magoktól szabadulunk meg, 
valójában azonban a csipkebogyó belsejében apró szúrós 
szőrök találhatók, ez a főellenség. Hogy ezekből a szőrökből 
biztosan ne maradjon a lekvárunkban a már átpasszírozott 
pépet érdemes még egyszer átpasszírozni.

Megmérjük a préselményt. Ez azért fontos, hogy tudjuk, mennyi 
cukrot tegyünk majd hozzá.

Előkészítjük az üvegeket és a pépet (vason, lassú tűzön) 
feltesszük főni. Amikor felforr a pép, akkor adjuk hozzá a cukrot. 
1 kg préselményhez 50-60 dkg cukrot számítsunk attól függően 
mennyire szeretjük édesen. A cukor felolvadását követően 
még 20 perig főzzük. A kész lekvárt üvegekbe töltjük, tetejükre 
késhegynyi nátrium benzoátot szórunk, lezárjuk, majd száraz 
dunsztban hagyjuk kihűlni.

SGE
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Az elmúlt héten Magyarország volt a házigazdája a X. 
Veterán Világbajnokságnak, ahol természetesen a dorogi 
veteránok is megmérettették magukat. Azt pedig már 
megszokhattuk, hogy ha a dorogi birkózók megmérettetik 
magukat, akkor ott általában a siker sem maradhat el.

Így volt ez Budaörsön is, ahol két világbajnoki bronzérmes 
született Puksa Ferenc és Fekete Zoltán sikeres helytállásának 
köszönhetően. Szinte hihetetlen, de a világbajnoki 
bronzérmeket is felül lehetett múlni, és Rajos Csaba ezt meg 
is tette, hisz legyőzve a világot, aranyérmet, azaz világbajnoki 
címet nyert.

Több évtizedes sportmúlt áll a sikerek mögött, és az elmúlt fél 
év szisztemaikus, de kegyetlen, embert próbáló munkájának 
köszönhetően hoztak dicsőséget az országnak és klubnak 
egyaránt.

2012.09.18-24. Budaörs, Veterán Kötöttfogású Birkózó 
Világbajnokság
Eredmények: 
A korcsoport (35-40 évesek): 85 kg: 3.Puksa Ferenc /Dorog
B korcsoport (41-45 évesek): 130 kg: 1.Rajos Csaba /Dorog
E korcsoport (56-60 évesek): 97 kg:  3.Fekete Zoltán /Dorog

Hétvégén a fiatalok is szőnyegre léptek Orosházán a 
szabadfogású és női Kadet Országos-bajnokságon. A fiúk szá-
mára ez a szabadfogású verseny gyakorlatilag csak kiruccanás 
volt annak érdekében, hogy az országos csapat rangsorban 
minél előrébb szerepeljen az év végén a Dorogi Nehézatlétikai 
Club. A dorogi fiúk fő versenyszáma a kötöttfogás, és sajnos 
kisebb sérülések miatt pár élversenyző is kihagyta a versenyt, 
de ennek ellenére kifejezetten eredményesre sikeredett az 
Országos-bajnokság.

2012.09.22.Orosháza, Női Kadet Birkózó Országos-
bajnokság (1995-96-97-ben születettek) 
Eredmények: 
60kg: 3.Lázók Cintia /Dorog

4.Gyarmati Anna /Dorog 
78kg: 1.Szekér Cintia /Dorog

2012.09.22.Orosháza, Szabadfogású Kadet Birkózó 
Országos-bajnokság (1995-96-97-ben születettek)
Eredmények: 
58 kg: 5.Kozák Patrik /Dorog
63 kg: 2.Lévai Zoltán /Dorog
69 kg: 2.Simor Bence /Dorog
85 kg: 3.Dolinszki Norbert /Dorog

Birkózásban 2012-ben felnőtt korosztályban három kiemelkedő 
fő világverseny van, az Európa-bajnokság, az Olimpia és a 
múlt hétvégén Azerbajdzsánban rendezett Golden Grand Prix 
döntő. Ezt a döntőt a 66 kg-osok súlycsoportjában a Tokod 
BVSC-s versenyzője, Korpási Bálint nyerte meg. Világra szóló 
eredmény ez, mert a 150.000 dolláros összdíjazású versenyen 
csak a világ elitje indulhat, és ráadásul a világversenyekkel 
ellentétben, itt nemzetenként akár többen is. 

Immár ötödik alkalommal rendeztek Tatabányán labdarúgó 
tornát, hogy a 2008. február 11-én, Esztergomban, 
szolgálat közben lelőtt Borbély Zoltánra emlékezzenek.

Reggel nyolckor már sorakoztak a csapatok a Jubileum 
parkban. A borongós, hűvös időben melegítettek a sportoló 
egyenruhások. A megye rendőrkapitányságai, győri kollégáik, 
a tűzoltók és a honvédek is focimezt öltöttek, hogy ötödik 
alkalommal is tisztelegjenek a 2008-ban megölt rendőr, Borbély 
Zoltán emléke előtt.

Mielőtt a kezdés jelző sípszó elhangzott volna, Zoltán édesanyja, 
Borbély Zoltánné, Ica néni szólt a játékosokhoz. Megköszönte, 
hogy életben tartják fia emlékét, és hogy minden évben szép 
számmal mennek el mind az őszi focitornára, mind a februári 
véradó napra, és a temetőben is minden évben megkoszorúzzák 
fia sírját.

- Győzzön a legjobb! - kívánta végül, de hozzátette, dorogiként 
leginkább a Dorogi Rendőrkapitányság csapatának szurkol.

A kezdőrúgásra a megölt rendőr fia, Zoltán vállalkozott. Az 
esztergomi rendőrök piros mezét öltötte fel, amelyen a 10-
es, édesapja száma állt. Sípszó, rúgás, és a mára tizenöt éves 
kamasz fiú le is futott a pályáról.

- Lehet, hogy majd pár percre beszállok, de nem biztos - 
mondta a fiatalember az édesanyjának, Ildikónak, testvérének, 
Reginának és nagymamájának.

A meccsek alatt a gyászoló édesanyával tudtunk váltani néhány 
szót.

- 2008-ban tragikus fordulatot vett az életünk, amely az idén 
tetőzött, amikor a férjem elhunyt - kezdte Borbély Zoltánné, 
miközben régi családi fotókat mutatott. - A történteket nem 
lehet felejteni, Zoltán ott van a mindennapunkban. Jó ember 
volt, szerette mindenki. A tragédia óta sok minden megváltozott, 
azóta az unokák is Szegedre költöztek, középiskolás, nagy 
gyerekek már, holott volt, hogy egy házban laktunk - mesélte. 
Visszaemlékezett arra is, hogy fia, Zoltán is rendszeresen 
focizott, az esztergomi kapitányság csapatában is játszott, amíg 
egy sérülés miatt el nem kellett hagynia a pályát.

- Szerette a rendet, tisztaságot, de cipőjét rendszeresen 
szétrúgta a játék közben. Amikor megkérdeztem, hogy mi 
lett vele, focizni volt-e, mindig azt mondta, "Csak egy kicsit!" - 
mesélte Ica néni.

Szóba került az is, két évvel ezelőtt végleg pont került a 
rendőrgyilkossági per végére, a támadót életfogytiglani 
fegyházra ítélték.

- Nem ismerem. De nem is akarom megismerni azt az embert, 
aki azon a február 11-ei estén meghúzta a ravaszt. Mit érnék 
el vele? Annyi baj van, inkább próbálok a jó dolgokra figyelni. 
Például nézze meg, bárki áll is a rendőrség élén, nem hagyják, 
hogy a fiam emléke elhalványuljon. Ez a legfontosabb - mondta 
Zoltán édesanyja.

Időközben a támadót jogerősen is életfogytiglani 
fegyházbüntetésre ítélték, amelyből legkorábban 30 év után, 
84 évesen szabadulhat.

Focitornával emlékeztek 
a lelőtt rendőrre, Borbély 
Zoltánra

Dorogi birkózók továbbra is 
remekelnek
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