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Mikor a cikk íródik, még nem tudhatjuk, mi hangzik el a különböző 
október 23-i megemlékezéseken, ünnepi műsorok. A híradások 
úgyis inkább a számháborúval – ki vitt ki több embert – mint a 
mondanivalók lényegével fognak foglalkozni.

Október 23-a az újkori történelmünk két legfontosabb 
mozzanatának a napja. 1956 és 1989. Mindkét dátum sorsfordító a 
magyar történelemben, mégis ma már inkább a múlt megnyerése 
lett a fontos, mint a két esemény üzenetének megértése.

Sok minden történt az elmúlt évben, de az elmúlt héten is. Csak 
a múlt héten, 800 milliárd forint kiigazítást eszközöltek a jövő évi 
költségvetésen, de úgy néz ki, még mindig nem sikerült megoldani 
a feladványt. Az újabb megszorítások egyserűen megfojtják a 
magyar gazdaságot. A dolog pikantériája, hogy pont az a politikai 
párt csinálja ezt, amely – legalábbis szavakban – a vállalkozók 
legnagyobb barátjaként jeleníti meg magát.

Eközben az ellenzék összefogási lázban ki. Ki kivel, hogyan és 
mikor? Mi a cél? Csak a jelenlegi kormány leváltása, vagy az az 
utáni időre is van már elképzelés? Mert csak kormányváltásra 
összefogni fölösleges, attól a problémák nem oldódnak meg. 
Ahhoz kormányozni, törvénykezni kell. Parlamenti többség kell. Ez 
egyelőre nem látszik.

Sajnos a magyar gazdaságot nem lehet egy varázsütésre rendbe 
hozni, mint ahogy a politikai elitet sem lecserélni. A gazdaságot és 
a politikát is olyan emberek csinálják, akik itt élnek közöttünk. Az 
úgy neme megy, hogy valaki civilben pedáns, mindenre odafigyel, 
a cégében, munkájában pedig rendetlen. És igaz ez fordítva is. 

A –még- itthon élő embereknek kellene elkezdenie megváltozni, 
hogy ne nyugatra menjen mindenki, hanem ha lehet, a nyugat 
jöjjön ide. De most már ne csak, mint befektető, hanem mint 
életszínvonal is. ehhez azonban tenni kell az itthoniaknak és abba 
kel hagyni a felelősség másikra tolását. Mindenkinek fel kell tenni 
a kérdést, hogy ő mit tud hozzátenni az összefogáshoz, nem azt, 
hogy mit tud kivenni belőle. Mert aztán úgy járunk, mint a magyar 
foci, amiből többen élnek, mind ahányan élnek érte.

Igen, kell az összefogás, hogy a jelenlegi ámokfutás véget érjen, és 
a politika végre tényleg arról szóljon, amiről kell: az emberekről. 
Nem az a politika, hogy ellenzünk mindent és annak az ellenkezőjét 
is, hanem az, hogy megtanulunk megegyezni, közös nevezőre 
jutni. Nem az a gyengeség, ha valaki megegyezik, hanem az, ha 
valaki erre képtelen és erre még büszke is.

Október 23-nak az egyik legfontosabb üzenete, hogy együtt, 
távlatokban gondolkodva sikerülhet. Másképp elbukunk.

GT

Összefogás? 
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A kormányhivatal szerint az esztergomi 
önkormányzat a vakáció alatt nem 
biztosította a gyerekek napközbeni 
ellátását. A képviselő-testület kéri a 
hivatal ezzel kapcsolatos keresetének 
elutasítását.

A megyei kormányhivatal kereseti ké- 
relmet nyújtott be a Tatabányai Tör-
vényszéknek annak megállapítására, 
hogy az esztergomi önkormányzati 
képviselő-testület határozathozatali és 
feladatellátási kötelezettségének nem 
tett eleget.

A kérelem indoka szerint a városi 
önkormányzat a magunk mögött 
hagyott nyáron – a tanéven kívül – 
nem biztosította az iskolás gyermekek 
napközbeni ellátását. A képviselő-testület 
üléseiről készült,  kormányhivatalhoz 

beérkezett jegyzőkönyvek alapján meg-
állapítható, hogy a képviselők nem tár- 
gyalták a törvényességi felhívást, a 
jogszerű állapot helyreállítására és a 
tájékoztatás adására nyitva álló idő 
eredménytelenül telt el.

A törvényszék a keresettel kapcsolatban 
nyilatkozattételre kérte az önkormány- 
zatot. A képviselők legutóbbi ülésükön 
egyhangú döntéssel fogalmazták meg a 
választ. Ebben többek közt az olvasható, 
hogy az önkormányzat határozathozatali 
és feladat-ellátási kötelezettsége elmu-
lasztásának megállapítása azon tényből 
kiindulva irreleváns, hogy a képviselő-
testület rendes ülése 2012. július 5. és 
szeptember 6. között szünetelt.

Ezen tényből adódóan a megyei 
kormányhivatal július 31-én érkezett, 

döntésre augusztus 24-i határidőt adó 
felhívását nem tudták tárgyalni a testületi 
tagok.

A képviselők felhatalmazták Tétényi 
Éva polgármestert, hogy kérelmezze a 
Tatabányai Törvényszéktől a kereseti 
kérelem elutasítását annak alapján, hogy 
a nyári leállás miatt a testületnek nem 
volt lehetősége tárgyalni a törvényességi 
felhívást.

A megfogalmazott válasz azt is 
tartalmazza, hogy a gyermekek 
napközbeni ellátása biztosításának 
érdekében a képviselő-testület kifejezi 
azon szándékát, hogy a következő 
nyári időszakra – a vakáció kezdetétől – 
megfelelő szerződés alapján megoldja az 
ellátást.

Egyhangú döntés Esztergomban: testület 
kontra kormányhivatal

Bár az esztergomi testületi ülés előtt 
kisebb politikai adok-kapoknak 
lehettünk tanúi, a városatyák öt órától 
egyetértésben szavazgattak.
Az önkormányzati képviselők a 
testületi ülésük meghívójában szereplő 
napirendet alaposan megváltoztatva 
kezdtek munkához 17 órakor. Negyed óra 
alatt hat napirendi ponton is túl voltak 
nagy egyetértésben, minden határozati 
javaslatot egyhangú döntéssel fogadtak 
el. Pontosabban csak ötöt, mert a 
költségvetési rendelet módosítása ugyan 
napirenden maradt, de nem tárgyalták – 
nem volt hozzá előterjesztés.
Aztán többek közt választ fogalmaztak 
meg a Tatabányai Törvényszék diákok 
nyári étkeztetésével kapcsolatos 
állásfoglalására, hatályon kívül 
helyeztek két oktatási témában alkotott, 
okafogyott helyi rendeletet, mivel az 
oktatási intézmények állami tulajdonba 
kerültek. A könyvvizsgálói feladatokra 
adott megbízásban pótolták azt  a hiányt, 
hogy nem nevezték meg a munkát végző 
úgynevezett természetes személyt, 
illetve engedélyt adtak szépkorúakat 
köszöntő ünnepség megtartására a 
pilisszentléleki kultúrházban.

A zárt ülés előtt Tétényi Éva polgármester 
tizenöt perc szünetet rendelt el.

A bejelentésre Tétényi Éva, Esztergom 
polgármestere is reagált.

- Sajnálatos, hogy a sajtón keresztül 
üzengetünk egymásnak - kezdte. 

- Emlékeztetném dr. Völner Pál 
államtitkár urat, hogy amikor a strand 
százéves ünnepségén találkoztunk, 
kértem, hogy üljünk le tárgyalni 
Esztergom helyzetéről. Ez máig nem 
történt meg.

A polgármester hozzátette, az 1,3 
millió forint a segélyek kifizetésére 
pozitív, segít a szegénysorsúakon, de 
egy városnak emellett gondoskodnia 
kell többek között a közköltséges 
temetésekről, az utak kátyúzásáról, 
síkosságmentesítésről, közüzemi 
díjak kifizetéséről.

- Ezekre továbbra sincs fedezet - 
mondta Tétényi Éva. - A 400 millió 
forintos állami inkasszót október 2-án 
ráterhelték Esztergom számlájára, 
holott alig egymillió forint volt 
rajta. Vagyis, jelenleg közel mínusz 
négyszázmillió forint az esztergomi 
számlaegyenleg. A jogszabályi 
környezet pedig olyan, ha bármilyen 
bevétele van a városnak, akkor 
először az inkasszót kell kifizetni, 
addig másra nem adható ki pénz.

Kifejtette: éppen ezért a városon 
keresztül nem is lehet az 1,3 
millióból kifizetni a segélyeket, 
vagyis gyakorlatilag Esztergomot 
megkerülve, közvetlenül lehet a 
büdzséből a rászorultakat kifizetni.

- Ha erre van lehetőség, akkor 
a többi fontos városi feladat 
finanszírozásához is kérnénk az állam 
segítségét! - mondta Tétényi Éva.

Egyetértésben szavaztak Esztergomban
Tétényi Éva: Az 1,3 millió forintnál nagyobb a baj
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A Suzuki márkaszervizeinek 
szerelőinek az esztergomi Suzuki 
gyárban rendezett országos verseny 
döntőjében Czene Tibor, a szolnoki 
Alfa Autójavító Szerviz munkatársa 
lett a győztes.

A Magyar Suzuki Zrt. az idén áprilisban 
hirdetette meg szerelőversenyét. A cél 
a szakszerű és naprakész szervizelési 
folyamatok széles körű elsajátítása 
volt, illetve a szakszerű márkaszerviz-
szolgáltatások ismertebbé tétele. A 
négyfordulós versengésben hetven 
magyarországi szerviz 126 munkatársa 
vett részt.
Az első szűrők online zajlottak, a 
tesztlapos értékeléseket követően a 
legjobb húsz jutott az elődöntőbe, 
ahol már a gyakorlati tudást is mérték. 
Az összetett, sok kérdéses elméleti 
tudásfelmérők mellett a gyakorlati 
feladatok a Suzuki gépjárművek teljes 
körű típusismeretéről szóltak. Olyan 
feladat megoldásával lehetett bizonyítani 
a felkészültséget, mint például egy 
adott motor vezérléselemeinek helyes 
pozíciója és beállítása.
Hogy a verseny még élethűbb 
legyen, az esztergomi Magyar Suzuki 
oktatótermében a gyári kollégák ügyféllé 
váltak. Valódi hibaelhárítási feladatokkal 
tesztelték a versenyzők javítási technikáit, 
kíváncsian figyelték, hogyan használják 
a diagnosztikai műszert, jól ismerik-e 
a szervizkönyvet, kellően gyorsak-e 
a hibafeltárásban. A kereskedésbe 
betérő igazi ügyfél ideje ugyanis az éles 
javítások során is drága, a szervizeléskor a 
szakértelem mellett a gyorsaság is fontos.
A döntőbe jutó tíz legjobb közül öten a 
fővárosból érkeztek, rajtuk kívül az utolsó 
körben kunszentmiklósi, veszprémi, 
budaörsi, tiszafüredi és szolnoki szerelő 
bizakodhatott még a győzelemben. 
Az eredményhirdetéskor az „Év szerelője” 
elismerést Czene Tibor, a szolnoki Alfa 
Autójavító szerelője vehette át. Nagy 
küzdelemben előzte meg két fővárosi 
kollégáját, Kóczián Viktort, illetve Bacsik 
Józsefet.

Szolnoki 
suzukis győzött 
Esztergomban

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 
2012. október 25-én (csütörtökön) 17 órára a Városháza nagytermébe a következő 
napirendi pontok tárgyalására összehívom:

1.    Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés 
végrehajtásainak szabályairól szóló 36/2012.(IV.17.) önkormányzati rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

2.    Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátásáról szóló döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

3.    Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos döntések (ingatlanok, tárgyi 
eszközök)
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

4.    Esztergom Város Önkormányzatának 2011. december 31-ig fenntartásában 
lévő közoktatási intézmények működtetéséről nyilatkozat tétel
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

5.    A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés eladási ára 
a 2012. év szeptember 1-jétől szóló díjának jóváhagyása, valamint a Hungast Kft-
vel kötött vállalkozási szerződés módosítása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

6.    A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalnak  „A Fidesz-KDNP  
képviselőcsoport működési feltételeinek biztosítása” tárgyú 272/2012.(VII.5.) 
önkormányzati határozatra tett törvényességi felhívásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

7.    Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 42/2012.
(V.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

8.    Javaslat az állattartásról szóló 38/2007. (V. 31.) ör. rendelet hatályon kívül 
helyezésére
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

9.    Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jog gyakorlásáról szóló 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

10.  Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok helyzete a közzétett éves 
beszámolók tükrében
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

11.  Az önkormányzati tulajdonú Strigonium Zrt. tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok helyzete a közzétett éves beszámolók tükrében
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

12.  A Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány beszámolója a 2012. III. 
negyedévben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnök
 

13.  Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Búbánatvölgy, Ákospalota 
városrész településrendezési eszközeihez kapcsolódó 154/2009. (III.19.) 
esztergomi öh. és a 155/2009. (III.19.) esztergomi öh. visszavonása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

14.  Megállapodás az Esztergomi Ingatlankezelő Kft-vel
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester
 

15.  Interpellációk, kérdések
 

16.  Megbízási szerződésekkel kapcsolatos döntés
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke
 

17.  Esztergom, ipari parki ingatlan versenytárgyalásának eredményhirdetése
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke
 

18.  Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos személyi döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

Tétényi Éva s.k.
polgármester



Kiss Sándor őrnagy Mecséri János 
első számú esztergomi katonai 
vezető parancsa értelmében a had- 
osztályparancsnokság védelmére be-
rendelte az Esztergom-Kertvárosban 
lévő kiképző zászlóaljat, ami meg is 
érkezett. 

A Sötétkapu-alagút közepén egy közel 6-8 
főből álló katonai szakasz állt a tömeggel 
szemben. Nemsokára a város felől, a 
tanítóképző előtt három autóbusz jelent 
meg, jöttek a Várhegyen felfelé, mind 
a három tele volt utasokkal, sőt az első 
busznak még a tetején is ültek. A tragikus 
esemény úgy háromnegyed tizenkettő 
tájban zajlott le, a másik két autóbusz 
szerencsére nem követte az elsőt, hanem 
a Sötétkapun kívül maradtak, de az elsőt 
a Sötétkapu másik oldalán már harckocsi 
fogadta. A Mecséri János parancsnokot 
helyettesítő Kiss Sándor elhatározta, 
hogy Mecséri utasításainak megfelelően 
ellenáll, és belelövetett a zsúfolt buszba. 

A harckocsiban ülő tizedes azonban a 
parancsa végrehajtása helyett kiugrott a 
tankból, a mellette ülő százados, Juhász 
József azonban elsütötte a löveget… A 
buszon tartózkodott a szerencsétlenséget 
túlélő repülőmérnök, Bende Lajos, aki így 
emlékszik a tragédiára: „Jókora tömeg 
sétált felfelé az úton, a Sötétkapu előtti 
téren is sok-sok ember volt. Útközben 
észleltük, hogy a Széchenyi téren a busz 
tetején lévő csomagtartóra is többen 
felmásztak. Bent a buszban senkinél 
sem láttam fegyvert, csupa lelkes, 
felcsigázott ifjú volt, igaz forradalmi 
hangulatban... Bementünk az alagútba 
és amint kifelé haladtunk, láttuk a 
velünk szembemeredő tankágyú csövét. 
Kifakadt belőlem a szó: „Emberek, ennek 
nem lesz jó vége!” Abban a pillanatban az 
első emeletről megszólalt a golyószóró, a 
golyók a busz tetején csattogtak, majd a 
szélvédő felső részét lőtték szitává... 

Eldördült az ágyú! 
A lövedék a jobb hátsó kerék felett 
csapódott be... A lövés nyomán a busz 
oldalán hatalmas nyílás keletkezett. 
Később azon a nyíláson át menekültek 
ki az emberek. A tankágyú eldördülése 

után – hátranézve a füstös, büdös 
levegőn át – láttam, hogy többen 
meghaltak. Fent a hálós csomagtartóban 
is testmaradványokat láttam. Valaki 
kiabálta, hogy fehér zászlót, fehér zászlót! 
Rajtam fehér ing volt, levetettem. A 
mellettem álló kikapta a kezemből, 
felemelte és kilépett vele a jobb első 
ajtón. Abban a pillanatban lőttek is rá 
golyószóróval. Minden menekülőre, 
aki kilépett a buszból, lőttek... Átéltem 
a háborút, voltam katona, egyetlen 
vakmerő ugrással kivetettem magam a 
jobb első ajtón, a földön fekvő halottak 
és sebesültek fedezékébe. Még egy 
hatalmas szökdelés és kivágódtam 
a Sötétkapu tövéhez. Felálltam és 
eszeveszett futással – a fal mellett – 
rohanni kezdtem kifelé.” 

A tankágyú lövedéke egy repeszromboló 
gránát volt, így a busz hátsó részét a két 
kerékkel együtt leszakította úgy, hogy 
az oldalra billent. A detonáció óriási volt, 
hiszen a körbezárt kis téren a hatalmas 
falak visszaverték a hangot. Ekkor 
nemcsak tüntetők sérültek meg, hanem 
azok az utasok is – köztük piaci kofák 
–, akik mint jámbor utasok szálltak be, 
hazaindulóban a távolsági buszokba. 

A szemtanúk, résztvevők elmondása 
szerint az első tanklövés után egy újabb 
sivítás és egy csattanás hallatszott. Ez 
a lövés egy másik tankból jött, amelyik 
közben kitört az épület másik végétől, 
a Várhegy felé lőttek, s eltalálták az ott 
lévő trafikot. A kitörő tank azért lőtt 
a trafikra, mert e mögé bújtak azok a 
MUSZ-os katonák, akik a sebesülteket 
mentő kiskatonákra lövöldöztek. Ekkor 
vesztette életét a bódéban tartózkodó 
Bartal Ferencné trafikos. A vérengzésnek 
ugyanakkor még nem volt vége, 
hiszen már a buszba lövés előtt pár 
perccel megszólaltak a lőfegyverek. A 
hadosztályparancsnokságon felállított 
golyószóróval és géppisztolyokkal, 
amelyek a Sötétkapu tengelyével 
merőleges erkélyre voltak felállítva, az 
épületből tüzet nyitottak a menekülők 
után, akik igyekeztek az alagút város 
felőli oldalára kerülni. 

A Komárom-Esztergom Megyei 
Levéltárban megtalálható halotti 

bizonyítványok szerint a Sötétkapunál 
a tűzcsapás következtében azonnal 
meghalt kilenc fegyvertelen polgári 
személy… Az autóbuszra harckocsi 
löveggel leadott lövés következtében 
öten életüket veszítették, az épületből 
leadott kézifegyvertűz következtében 
pedig ott a helyszínen – a kerékpárost 
kivéve – menekülés közben még két 
ember veszítette életét… 
(A trafikra leadott lövést megelőzően, 
néhány tanú úgy emlékszik, hogy 
kézifegyverből lövéseket adtak le 
ismeretlen személyek a parancsnokság 
épülete felé. E lövések szerencsére 
nem okoztak sérülést. Ami a trafik felőli 
lövéseket illeti, – emiatt lőttek a trafikra – 
azt sikerült kideríteni, hogy azon az úton 
polgári személyek és egy akkori rendőr 
láttak fegyverrel a kézben úgynevezett 
munkaszolgálatos katonákat.) 

Egy visszaemlékező szemtanú szerint az 
a tank, amelyik a trafikba lőtt, megindult 
a Sötétkapu elől elfutó tömeg után és 
géppisztollyal tüzeltek belőle, a Szent 
Tamás-hegyre menekülők irányába: 
az emberek a fák között bukdácsolva 
rohantak a város felé, de a puskaropogás 
újra és újra megszólalt, a fák közé húzódó, 
görnyedten futó emberek közül sokat 
ért itt találat. Az esztergomi tragédia 
egyik legfájóbb ténye, hogy 1956. 
október 26-án egyetlen orosz katona 
sem tartózkodott Esztergomban, magyar 
katonák lőttek magyar civilekre. 

A vérengzésnek több mint 60 sebesült 
áldozata is lett, ám az utólagos 
megállapítás szerint a könnyebben 
sérültek egy része félelmében nem is 
jelentkezett a kórházban. A halottakat 
a késő esti órákban szedték össze 
a sorkatonák, és beszállították a 
hadosztályparancsnokság belső udva- 
rára, ahol katonai sátorlapokba bur-
kolva egy kör alakú virágdombon 
helyezték el őket. A sebesülteket a városi 
kórház nővérei, orvosai emberfeletti 
küzdelemmel próbálták ellátni. Áldozatos 
munkájukról, miként a tragédia 
mártírjairól is emléktábla tanúskodik.

Tragédia a Sötétkapunál
1956. október 23.
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A Komárom-Esztergom megyei Táton, 
a családi házukban holtan találtak egy 
66 éves nőt és 44 éves lányát október 
17-én, délután.

Emberölés megalapozott gyanúja miatt 
indított eljárást a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Osztálya, miután október 17-én Táton 
egy családi házban holtan találták az 
ott élő 66 éves nagymamát és 44 éves 
lányát. A nyomozók a bűncselekmény 
elkövetésével a 21 éves unokát 
gyanúsítják.

Kora este érkezett a bejelentés az 
Esztergomi Rendőrkapitányság ügyele-
tére a tragédiáról. Az áldozatokra a 
feltételezett elkövető 24 éves testvére 
talált rá, aki nagybátyját kérte meg, hogy 
haladéktalanul értesítse a mentőket és a 
Rendőrséget.

A rendőrség információi szerint az unoka 
gyilkolta meg 66 éves nagyanyját és 
44 éves édesanyját, a holttesteket saját 
otthonukban szerda délután találták 
meg.

A főkapitányság sajtóreferense, Léber 
Gabriella arról tájékoztatott, hogy az 
elsődleges adatok szerint a nagymamával 
és az édesanyával október 17-én 13:00 és 
15:00 óra között végzett az elkövető. Az 
igazságügyi orvos-szakértő a helyszínen 
az idegenkezűséget megerősítette.

Az esztergomi rendőrök október 19-én 
elfogták azt a 21 éves fiatalembert aki a 
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügyi Osztályának 
gyanúja szerint két napja Táton megölte 

édesanyját és nagymamáját.

- Az elfogás és a bűncselekmény 
részleteiről a rendőrség a halaszthatatlan 
nyomozati cselekmények elvégzését 
követően ad tájékoztatást. Addig 
türelmet kérnek - áll a főkapitányság 
sajtóközleményében.

A Velvetet egy neve elhallgatását kérő 
forrás úgy tájékoztatta: M. Roland 
reggel fél nyolckor, Esztergomban, a 
Budapestre induló busznál várakozott, 
a végállomáson. Nem szállt fel, amikor a 
járat éppen indult volna, majd hirtelen 
rendőrautók álltak meg a busz előtt:  
járőrkocsik és két civil autó.
Rendőrök kipattantak a kocsiból és 
körbevették a két nagy táskával ott 
ácsorgó fiatal férfit, akit egyébként nem 
ismertek fel a körülötte állók. Levették a 
kabátját és a sapkáját, a motorháztetőre 
kellett támaszkodnia, és megmotozták, 
illetve a kabátját is átkutatták. A civil 
nyomozók a fegyverüket is elővették. 
„A srác nyugodt volt, egyáltalán 
nem lepődött meg, nem ellenkezett. 
Beültették a kocsiba és elvitték."

Apjától kapott bozótvágó késével 
végzett édesanyjával és nagyanyjával a 
21 éves M. Roland, a táti kettős gyilkosság 
feltételezett elkövetője.

Sajtótájékoztatón számolt be szombaton 
a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányság a táti kettős gyilkosság 
elkövetőjének elfogásáról és a tragikus 
esemény körülményeiről.

Csizmadia Gábor dandártábornok, 
rendőrfőkapitány emlékeztett arra, 
szerdán két nő holttestére találtak egy 
táti családi házban.

Kodaj László alezredes, a főkapitányság 
bűnügyi osztályának vezetője a 
részletekről is beszámolt.

- Házban minden szobában megtaláltuk 
a fiatalember fotóját. A fürdőszobában 
a 21 éves M. Roland véres zoknija is 
meglett, és látszott, a tettes megfürdött 
és átöltözött a bűncselekmény után. 
Ekkor terelődött a 21 éves fiatalemberre 
a gyanú - mondta az alezredes.

Kiderült, Rolandnak hétfőn kellett volna 
történelem érettségit tennie. Szerdán 
kapta volna meg a bizonyítványát. De 
nem ment el érettségizni. Ezt tudta az 

anyja, ezért megbeszélték, hogy szerdán 
elmegy Esztergomba és keres magának 
egy nyelvtanfolyamot. El is ment, és 
felvett nyolcvanezer forintot, de nem 
talált semmit, ezért fél három körül haza 
ment. Akkor érkezett meg édesanyja és a 
nagymamája is.

Az alezredes elmondta, ekkor 
összevesztek, hogy még egy tanfolyamot 
sem tudott elintézni magának. Erre a 
fiatalember bement a szobájába, kivette 
az édesapjától pár évvel korábban kapott 
bozótvágó kését, és anyjára valamint 
nagyanyjára támadt.

- Azt mondta, innentől csak villanásokra 
emlékszik. Annyi még biztos, hogy 
kiment a fészerbe és onnan egy házilag 
barkácsolt kalapácsot vett magához, 
amellyel tovább bántalmazta a két 
nőt. Megfürdött, átöltözött, és elment 
otthonról. A szomszédok még látták is, 
de semmi zavartságot nem vettek észre 
rajta - mondta Kodaj László.

Roland a fővárosba ment. Péntekig nem 
aludt, moziba járt, plázázott másfél 
napon keresztül.

- Azt mondta, időnként haza akart menni, 
hogy kiderüljön, nem is történt semmi, 
hogy lássa édesanyját és nagyanyját, de 
ahogy ő fogalmazott, egy belső hang 
visszatartotta. Péntek reggel aztán saját 
bevallása szerint haza akart menni, de 
az éppen szolgálaton kívüli Berkes Péter 
őrmester felismerte Esztergomban a 
keresett férfit.

Csizmadia Gábor főkapitány a 
sajtótájékoztató végén az országos 
rendőrfőkapitány elismerő szavait is 
továbbította Berkes Péternek, és átadta 
neki a rendőrség ajándéktárgyát.

Kettősgyilkosság táton 
Filmnek hitte a mészárlást!
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Nem lehet Nagy Imre és 1956 örököse az a hatalom, amely 
elveszi az emberek szabadságát, korlátozza a sajtót és 
a Munka törvénykönyvében rögzíti a dolgozó emberek 
jogainak megcsonkítását – jelentette ki Lukács Zoltán, az 
MSZP frakcióvezető-helyettese október 22-én Tatabányán, 
egy Nagy Imrére emlékező demonstráción.

Az MSZP és a Nagy Imre Társaság által közösen szervezett 
gyűlésen csaknem ezren vettek részt a mártír miniszterelnök 
szobránál, a róla elnevezett téren.
A megemlékezésen először Székely Antal oroszlányi 
történelemtanár beszélt az 56 évvel ezelőtti eseményekről, 
kifejtve: a forradalomhoz gazdaságpolitikai kudarcok sorozata 
vezetett, és senki sem sejtette, hogy a spontán megmozdulások 
az akkori rezsim bukását hozzák.
Lukács Zoltán szocialista parlamenti képviselő azt hangsúlyozta, 
hogy a magyar nép mindig össze tudott fogni és talpra állt 
a válságos időszakokban. „Az ’56-os felkelők nem a Horthy-

rendszert akarták visszahozni, és nem a földesurakat kérték 
vissza, mint ahogy azt a mai hatalom akarja. Jelképnek sem 
a Turult választották, hanem a második Magyar Köztársaság 
Kossuth címerét – mondta a politikus, hozzátéve: nem 
lehet Nagy Imre és ’56 örököse az, aki elveszi az emberek 
szabadságát, korlátozza a sajtót, és a Munka törvénykönyvében 
rögzíti a dolgozó emberek jogainak megcsonkítását. „Nagy 
Imre baloldali volt és demokrata. Ezt a baloldaliságot nem 
tudja megbocsátani a jelenlegi hatalom, pedig Orbán Viktor 
is Nagy Imrének köszönheti a karrierjét. Vagy Orbán csak 
sámlinak használta a mártír miniszterelnök koporsóját, amin 
felkapaszkodhat a hatalomba?” – tette fel a kérdést Lukács 
Zoltán.
A politikus azokhoz is szólt, akik nem voltak jelen a gyűlésen. 
„Lehet, hogy sokan azért nem jöttek el erre a megemlékezésre, 
mert félnek a jelenlegi hatalom hetyke birtokosaitól – mondta 
Lukács Zoltán. – Ám jó, ha mindenki megjegyzi: azok, akik 
félelemben tartják saját nemzetüket, el fognak veszni.”
A politikus hangsúlyozta: ma a demokratikus erők ne azt 
elemezzék, mi választja el őket, hanem azt kell nézniük, 
hogy mi az, ami összeköt. „1956 hősei olyanok voltak, mint 
bárki ezen a téren. Egyszerű emberek, egyikük sem született 
hősnek. De bátrak voltak, mert szabadon, emberhez méltón 
akartak élni! Ha mindenki, aki itt van, csak ezt mondja el 
azoknak, akik ma otthon maradtak, akkor 2014-ben újra abba 
az irányba fordíthatjuk Magyarországot, amelyről a jelenlegi 
hatalom eltérítette – zárta beszédét Lukács Zoltán, az MSZP 
frakcióvezető-helyettese.

Orbán sámlinak használta Nagy Imre koporsóját?

2012. október 18. csütörök, 
Nyergesújfalu
Negyedik alkalommal került 
megrendezésre a Közéleti Klub. A 
csütörtöki rendezvény házigazdája 
Nyergesújfalu. Az előadó Lakner 
Zoltán, politológus, egyetemi tanár, 
szociálpolitikus volt, a moderátor 
pedig Winkfein Csaba az MSZP 
országos elnökségének tagja, 
szakpolitikus.

Winkfein Csaba az előadás felvezetéseként 
röviden összefoglalta Magyarország és 
kiemelten Nyergesújfalu helyzetét. 

Lakner Zoltán előszavában elmondta, 
hogy az országot járva kezdi úgy látni, 
hogy egyre több az érdeklődő, egyre 
többen szeretnének tájékozottak lenni 
a közéleti eseményekkel kapcsolatban. 
Előadása három nagyobb témakört 
érintett, beszélt a valutalap és 
Magyarország helyzetéről, október 23. 
kapcsán Bajnai Gordonnak Milla felé 
fordulásáról és 2014-ről.

Az IMF-vel kapcsolatban hangsúlyozta, 
hogy a Valutalap nem szabja meg egy 
ország takarékossági intézkedéseit, 
miattuk nem nyúltak hozzá a 

nyugdíjakhoz.

Lakner Zoltán szerint az IMF 
szükségességét két dolog okozza. Az 
egyik az unortodox gazdaságpolitika, 
amely igazságtalan az egy kulcsos 
adórendszerével. A másik ok pedig 
Orbán Viktor politikai kormányzása. 
Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnöki 
politikai akarat rendre felülírja a szakértői 
elképzeléseket. Akarnokság van.

Bajnai Gordon Millás beszédével 
kapcsolatban arra kíváncsi, hogy a beszéd 
október 24-én is beszédtéma lesz-e. Az 
ellenzéki összefogással kapcsolatban 
beszélt az LMP távolmaradásáról és a 
Milláról, mint projekt jellegű szervezetről. 
A kormányváltás feltételeiről beszélt 

ezután. Ehhez szükség van egy olyan 
ellenzéki erőre, amely képes a nyilvánvaló 
szörnyűségek megváltoztatására, képes 
leváltani Orbán Viktort, és kikiáltani a IV. 
Magyar Köztársaságot!

Winkfein Csaba a közönség kérdései 
előtt olyan világos és realitásokra épülő 
gazdaságpolitikáról beszélt, amelyet a GKI 
közreműködésével a napokban mutatott 
be az MSZP. Ennek a programnak a fő 
iránya a három kulcsos szja bevezetése. 
Az adókulcsok 14-16 százalék, 24 és 30-
32 százalék között lennének. A Fidesz 
jelenlegi adórendszere évente 400-500 
milliárdos lyukat ütnek a költségvetésen. 
Ezt a hiányt pótolja a Fidesz újabb és 
újabb megszorító csomagokkal.

Winkfein Csaba a választási regisztrációval 
kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az 
nem más, mint az elégedetlen többség 
távoltartása a szavazástól. 

Az előadók zárszóként kérték a 
hallgatóságot, hogy menjenek és 
regisztráltassák magukat. 

Elég volt!
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Vasárnap késő este Csolnokon, 
egy csaknem százhúsz ember lakta 
településrészre vezető aszfaltozott 
útra omlott egy löszfal. A pincesor 
övezte szakaszon történtek átmeneti 
nehézséget okoztak az itt élőknek, és 
némi fejfájást a településvezetésnek.

Munkagép zaja és hatalmas porfelhő 
fogadja a kíváncsiskodókat a Mély úthoz 
érvén. Egy átlagos hétfő délután talán 
nem lennének bámészkodók, nemzeti 
ünnepünk előnapja azonban sokakat 
otthon ér, közülük pedig jó néhányakat 
érdekel, mi is történt a fent említett 

helyszínen. A választ a közelben lakó 
Bordi Sándor adja meg.
– Este tíz óra körül dübörgő hangot 
hallottunk, még az ablakok is 
beleremegtek. Azt hittük, baleset 
történt, de nem láttunk semmit. Reggel 
tudtuk meg, hogy a löszfal leomlott. Úgy 
hallottam, a körzeti megbízottnak este 
dolga akadt 12-es aknán, de már nem 
jutott át, ő értesítette a polgármestert, 
aki azonmód ide sietett – számol be róla 
a férfi. 
A településvezető most is a helyszínen 
van. – Egy helyi vállalkozó segítségével 
már vasárnap este szabaddá tettük az 

útvonalat, ám a biztonságot szem előtt 
tartva nem engedtük rá a forgalmat – 
mondja Tafferner József. A polgármester 
abbéli reményének ad hangot, hogy a 
község részesülhet a vis maior alapból. 
Annál is inkább, hiszen a helyreállítási és 
a további károk megelőzésére, az élet- és 
vagyonbiztonságra irányuló költségek az 
ilyen és ehhez hasonló esetekben több 
millió forintra rúghatnak. A markoló 
kanala mindeközben megállás nélkül 
bontja a meredek löszfal meglazult 
elemeit.
A szintén a helyszínen tartózkodó Czomba 
Péter, megyei katasztrófavédelmi 
igazgató szerint jó munkát végeztek a 
helyiek, az életveszély elhárítását célzó 
feladatokat pedig immár a Budapesti 
Bányakapitányság szakértőjének, Kókay 
Ágostonnak az iránymutatásai alapján 
látják el. A geológus elmondása alapján 
„klasszikus problémáról” van szó, 
merthogy a lösz függőleges vízvezető-
képessége lényegesen jobb, mint a 
horizontális, minek okán a szerkezete 
változékony időjárási viszonyok esetén 
instabillá válik.
- Aszályos időszakban a repedések 
kitágulnak. Mihelyst ezekbe víz kerül, 
megszűnik a kőzet tartása, és tömbökben 
válik le – világít rá Kókay Ágoston. 
A geológus szerint megnyugtató 
megoldást a támfalépítés nyújthat, ám 
rögvest hozzáteszi: tisztában van vele, 
hogy ez elsősorban „a matekon”, azaz a 
gazdasági teljesítőképességen múlik.

Több millió forint lesz a csolnoki löszfal 
helyreállítása

Hangszerek, hangszerkellékek, húrok, tokok, állványok, 
tisztítószerek, kábelek és sok minden más!

Nebit Hangszerbolt

2510 Dorog, Mária utca 1. fsz. 17. (Mária udvar)
Nyitva tartás:
H - P: 8:00 - 17:00 | Szo:   9:00 - 13:00

Telefon: +36 33 737 745, +36 30 842 5822 
Email: info@nebit.hu 
Web: www.nebithangszer.hu, www.hangszertakarok.hu
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„Az én koromban: mindannyian ó de magunkra maradtunk. 
Az én koromban: sírtunk, amikor kenyerünkbe haraptunk. 
Az én koromban: nem volt, ki szegény szíveket melegítsen. 
Az én koromban: álmatlanul ült arany-ágyon az Isten.”
(Kosztolányi Dezső: Litánia) 

Az én koromban: kevesen 
járnak emelt fővel, egyenes 
gerinccel. Ezer bajunk 
közt a legnagyobb: a 
társadalom megalázása és 
megfélemlítése. Sikerült 
visszaszoktatni e népet 
a kussolásba. Addig itt 
a többség meg nem 
moccan, amíg biztosra 

nem veheti, hogy ’14-ben a győztesre szavaz. Vesztes mellé 
állni, kisebbségben maradni egyenlő a teljes kisemmizéssel, 
munkátlansággal, megbélyegzéssel. Itt születni, felnőni, 
munkához, jövedelemhez jutni, tulajdont szerezni és 
megtartani csak a győztesnek és rokonainak lehet. Aki vesztes, 
magára marad, senki be nem fogadja. Kirúgtak. Nem hív föl 
senki. Nyugdíjaztak. Utánad se néznek. Megfenyegettek. 
Senki nem áll melléd. Így emeld föl a fejed, így mondj ellent, 
így menj az utcára, így csinálj mozgalmat, így fogj össze, így 
remélj győzelmet. Csoda-e, hogy a kormányzati politikusok 
a hatalomtól, a pénztől tébolyultak, az ellenzéki és független 
szereplők pedig a gyomorszorító félelemtől és kockázattól? 
Az egyik váratlanul, csodába illően mindent megszerezhet, 
mindenről és mindenkiről dönthet, korlátja nincs.

A másik mindent elveszíthet, se maga, se családja, se intézménye 
sorsáról nem dönthet, csak korlátja van. Meglepő-e, hogy az 
előbbiek gúnyosan nevetnek, az urak kidüllesztett pocakjával 
magabiztoskodnak, a mindenhatók pökhendiségével hátat 
fordítanak, nemcsak nekünk, akik nem is vagyunk, hanem 
korábbi maguknak is? És természetes, hogy az önhitében 
megroppant, gondok felhője alatt ülő ellenzékiek egymás 
torkát szorongatják, a másikkal ordítoznak. Pokolian nehéz 
egyedül emelt fővel járni egy fejét lehajtó társadalomban. 
Egyedül lenni „másmilyennek”, nem turulban születettnek, a 
házban, a tantestületben, az osztályban, a kórházi osztályon, a 
hivatalban, a műhelyben. Egyedül reménykedni, hogy egyszer 
még más lesz. Milyen más? Nem tudja, de nem ilyen. És nem az 
előző. Nem büntető. Nem fenyegető. Nem parancsolgató. Nem 
a hatalmasok és a gazdagok javára tevő. Emberhez odaforduló. 
Kezét kinyújtó. Megértő. Beszélgető. Szavát megtartó.

Ebből a másból az ellenzéki és az alternatív erők nem sokat 
mutattak meg eddig. 2010 nyara és 2012 ősze között nagyjából 
hét „mozgalom” mutatott álló- és túlélőképességet: az MSZP, 
az LMP, a Bajnai-féle Haza és Haladás, a Gyurcsány-féle DK, a 
Szolidaritás, a Milla és a Kuncze-féle liberálisok (SZPE). Ezeknek 
lehetnek követőik, ők adják az alapanyagot az ellenzéki 
konyhán a 2014-es választási ebédhez. A szocialisták nélkül 
nincs győzelem, de még a szocialista szavazók megerősítéséhez 
is szükség van külső megerősítésre. És egyedül bizonyosan 
nem nyernek. A többiek pedig se külön, se együtt nem képesek 
győzelemre.

A már meglévő ellenzéki szavazók összegzéséhez – amivel 
még csak trendfordulót lehet elérni, de győzelmet nem – 
együttműködésre van szükség. A feleket ma kizárólag az 
Orbán-rendszer elleni indulat köti össze. Ez kevés. De senki nem 
fogadja el a másik vezetőjét, senki nem kívánja mástól vezettetni 
magát. Az MSZP erősködhet, hogy mint legnagyobbat, őt illeti 
a vezetés, és Mesterházyt a miniszterelnökség, de erről aligha 
fogja meggyőzni a többieket, s főleg nem a választókat. Az 
állóképesség kevés. Könnyen leállássá merevül.

2012 ősze és 2013 tavasza között a mozgalmak a 
koalícióképességből vizsgáznak. Elég rosszul fogtak hozzá. 
Eddig senki se tudta bebizonyítani, hogy elvek, programok, 
hiteles személyiségek mentén csapnának össze. Él a gyanú, 
hogy elvtelen, felkészületlen, kicsinyes önérdekből kiinduló 
hiteltelen személyiségek csapnak össze, akik maguknak akarnak 
több választót, több tévészereplést, több mandátumot, majd 
több hatalmat. Hiába állítják, hogy mindjárt jövünk az elvekkel 
és a programokkal, ha hiányzik hozzá a személyes politikai 
hitelük. Program nélkül nincs győzelem. De hiteles személy 
nélkül nincs program.

Nem a program hitelesítette Mario Montit, hanem Monti 
a programot. A görög, a spanyol, a francia programok 
hiteltelenek, mert nincs az a politikai erő és személyiség, 
aki hitelesítené. Az Orbán-program tragikus és országrontó, 
de Orbán hitelesíti. Nem hiszek a Mesterházy-programban, 
nem reménykedem a Jávor-csomagban. A koalícióképesség 
azt jelenti, hogy támogatjuk azt a személyt és intézményt, 
akinek a magyar és a nemzetközi közvélemény elhinné, hogy 
nemcsak Orbán Viktort és a Fideszt tudná legyőzni, de hiteles 
programmal kormányozni tudna. Aki nem szétválaszt, hanem 
összekapcsol. Az intézmények közül ilyen a Haza és Haladás, a 
személyiségek közül Bajnai Gordon.

Elhiszik-e ezt a szocialista, az elempés, a dékás, a millás, a 
liberális és a Szolidaritás-hívők? Alighanem nincs ma más, akiről 
ezt elhinnék. A meglévő nyílt és rejtőzködő ellenzéki szavazók 
ezzel csalogathatók elő ősz és tavasz között, és ezzel idézhető 
elő a trendforduló. Együttesen fölé érhetnek a Fidesznek, és ami 
legalább annyira fontos, elhitethetik a rejtőzködőkkel, hogy 
lehet győzni ’14-ben. 2013 ősze és 2014 tavasza között dől el, 
hogy milyen egy létrejött és magabiztos ellenzéki koalíciónak a 
vonzási képessége a bizonytalan, a független szavazók irányába. 
2013 őszéig hatást lehet gyakorolni mindazokra, akik korábban 
már szavaztak balra, vagy szavaztak a liberálisokra. De teljes 
illúzió abban reménykedni, hogy a volt jobboldali szavazók 
ma vagy fél év múlva átcsábíthatók, amikor még a Fidesz teljes 
fegyverzetben áll, az ellenzék még belül is megosztott, és 2014 
több mint bizonytalan.

Van-e olyan hiteles személy, csoport, aki/amely hatást 
tudna gyakorolni először a korábbi baloldali, majd a korábbi 
jobboldali bizonytalanokra? Ha az LMP, a Milla, a Szolidaritás 
azt reméli, hogy a Fidesz dugájába dől, és valamelyik közülük 
fogja megszerezni a jobboldali szavazókat, ha Schiffer András 
magát új Orbánnak látja, aki a semmiből a jobboldal királya 
lett, akkor ez tökéletes politikai illúzió. A Fidesz nem a széthulló 
MDF, az egymással acsarkodó kisgazdapárt. 

(A teljes cikket a CIVILHETES internetes oldalán olvashatja el.)

Lengyel László: A mi korunkban…
Kentaurbeszéd



11. oldal

Rohansz reggel, ideges vagy, amiért már megint nem 
csörgött az a nyavalyás telefon – amit lenyomtál -, és a 
szomszéd ajtócsapkodása riaszt, tíz perccel indulás előtt. 
Reggeli ismeretlen fogalom, csak felkapsz valamit, némi 
víz – arcra és hajra is, úgyis a kusza style a menő -, kirontasz 
a lakásból, be a kocsiba/fel a buszra, és mikor elindulsz, 
kapsz észbe, hogy a fele cuccot otthon hagytad…  

Melóban, suliban, milliószor pislogsz a telefonra: valakivel 
valami? Értesítőt, üzenetet vársz, íventet lájkolsz, kommentet 
posztolsz: Csak mennék már haza!

De minek?

Letelik az időd. Táska, kabát felkap, rohanás kifelé mielőtt valaki 
visszatart, egy kis csevej a haverokkal/kollégákkal a kapuban, 
a roppant izgalmas nap elemzése két szóban, majd jön a busz 
(kocsi), ahol még véletlen sem fogsz hozzászólni senkihez. Ha 
bármi kis esély mutatkozik, gyorsan füles előkap, teló hangerő 
a maximumra, és az ablaküveg fixírozása, nehogy valaki 
megmerjen szólítani…
 
Amúgy is… Ki akarna? Hisz mindenkinek dolga 
van. Siet…

Otthon vacsora után nézel, némi mikrózott kaja, most ne 
kelljen főzni… Nincs idő. Tévézel egy kicsikét, amíg eszel, majd 
gép bekapcsol, zene be, gtalk log in, fészbúk szintén, ímélek 
csekkolása… Villogó ablakok jelzik, más is követi a példádat, 
jöhet a csetelés éjszakába nyúlón, csakhogy holnap elaludj, 
és elfelejtsd elkészíteni a tervezetet, a leckét, összeszedni az 
anyagot a prezihez… 

Állj már meg!

Csak egy kicsikét nézz körül, torpanj meg. Rohan a világ, de 
nem kötelező vele futnod.  Kelj egy órával hamarabb, adj időt 
magadnak. Indulj el időben, a munkaidőt valóban munkával 
töltsd, így kevesebb marad otthonra, és egyébként is… A nagy 
rohanás közepette, hol hagytad a valódi kapcsolatokat? Nem 
a bonyolult virágcsokros verzióra gondolok, hanem a másikra. 
Amikor bármiről elbeszélgettek. Csak úgy. Ó, hogy ezt chaten 
művelitek? Kényelmesebb. 
De azért az ismerőseid körében nézz szét, és gondolkozz el rajta, 
kivel, mikor ültél le utoljára, szemtől szembe? Tömeg nélkül, 
csak nyugodtan beszélgetni egy kicsit… Na, nem órákat, ó, az 
luxus, de egy lopott félóra itt, egy másik ott… Tudod, néha jót 
tesz, ha valóban látod a barátaidat. Ki tudja miért, de az ember 
társas lény, bármennyire is igyekszik a technika ezt elfeledtetni 
velünk.
A közösségi oldalak eredeti szerepük szerint összehozzák a 
rég látott ismerősöket, az új szerepük azonban inkább távol 
tartani őket. Egyáltalán ismered őket? Azt a több tucatnyi 
embert, akinek a nevét látva elgondolkodsz ki is ő, de szép 
szorgalmasan lájkolod a képeit, felköszöntöd, ha születésnapja 
van, eljegyzése, gratulálsz az esküvőhöz… Egyáltalán tudnál 
ezekről az eseményekről, ha az a kis piros földgömb nem 
jelezné?

Persze, egy utazás alatt jó tudni mi történik, de ha már otthon 
vagy, nem kellene inkább kimenni, és csinálni valamit? Ha 
másért nem, legalább lenne miről mesélni. És így esetleg a 
legjobb haverokat nem csak a profilképük alapján lehetne 
beazonosítani… 
Másrészről érthető a húzódozás. Otthon, kényelmesen a 
fotelből akár egyszerre négy-öt, vagy amennyi haverral csak 
akarsz, beszélgethetsz. Közben skypon még a régi csoporttársat 
is felhívod, aki megcsinálta a karriert Angliában, és esze ágában 
sincs hazajönni. Mellette, egy eldugott lapon, dolgozol is, 
anyagot gyűjtesz a munkához, vagy épp a vasárnapi ebéd 
receptjét próbálod memorizálni. Az idő csak pereg és pereg, de 
a látszat tökéletes. Elfoglalt vagy, nincs időd találkozni velük, de 
tartod a kapcsolatot! Nem a te hibát…
Valóban. De gondolj csak bele. Mire fogsz emlékezni? Mire 
akarsz emlékezni? Az otthon töltött gép előtt gubbasztó 
estékre, vagy egy kellemes, vicces, élő beszélgetésre? Még ha 
most úgy tűnik is, ez a járható út, néha, csak úgy, próba képpen 
mozdulj ki. És ne a sarki kocsma felé… 
A döntés a tiéd, nem a rohanó világ lesz az, ami megmondja, 
mire, mennyi időd van. Egy kis ügyesség, és talán a héten 
egyszer-kétszer, jut idő egy lassabb sétára. Minek mindig 
rohanni? A járdák amúgy is göröngyösek, ha futsz, előbb-utóbb 
elesel. Lesz, aki segít felállni? 

GB

Hova futsz?
Úgyse érsz oda…

Tel: +36-20-501-6738
Email: rita(kukac)hamoniaszalon.eu
H-2500 Esztergom Kölcsey Ferenc u. 1



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 nacionalizmus. Felhívom a 
figyelmet, hogy a cikkek továbbra is nyíltan demokrácia- és 
kapitalizmuspártiak lesznek!

A nacionalizmus a nemzetté válás folyamatának ideológiája. 
Az elmúlt századokban hol felerősödött, hol gyengült, de 
végig jelen volt a politikai gondolkodásban és közbeszédben 
egyaránt. A nacionalizmus a nemzet fogalmát helyezi előtérbe, 
azt a közösséget, amelynek van közös történelmi tudata, 
kultúrája, nyelve, területe. A nacionalizmus szerint a nemzet és 
az állam együtt jelenlévő fogalmak, minden nemzetet megillet 
a teljes szuverenitás. 

Természetesen napjainkban, de száz évvel ezelőtt még úgy se 
esnek egybe az állam és nemzetiségi határok. Igaz ez Európára 
még úgy, mint Ázsiára, vagy éppen Afrikára. A nacionalizmus 
természetéből adódóan referenciaként tekint más nemzetekre, 
pozitív és negatív előjellel egyaránt. Ennek mértéke és iránya 
nemzetenként és időszakonként természetesen eltérő.

A mértéket illetően beszélhetünk soviniszta, vagy 
patrióta hozzáállásról. Előbbi esetében az adott nemzet 
felsőbbrendűsége az irányadó. Ez irányulhat egy másik állam, 
vagy épp az országon belüli nemzeti kisebbségek ellen is, 
akiknek vagy nem adatott meg az államalapítás lehetősége, 
vagy az elmúlt időszakok történelmi viharainak köszönhetően 
elszakadtak anyaországuktól. A többségi nemzet gyakran ki 
is használja ezeket a nemzetiségi kártyákat vélt, vagy valós 

politikai haszon reményében. A másik inkább pozitív vonulat 
a patriotizmus, amely hazaszeretnek fordítható. Lényege, hogy 
nem másokkal szemben határozza meg magát, hanem az adott 
nemzet építésére koncentrál, a felsőbbrendűség hangoztatása 
nélkül.

Napjainkban a politikusok akkor szoktak a nacionalizmushoz 
nyúlni – meglátásom szerint – amikor leginkább el szeretnék 
terelni a figyelmet valamely problémáról. Természetes mértékű 
nacionalizmus – már csak az emberek szocializációja okán is – 
mindenkiben megvan. Szurkol a hazai csapatnak/versenyzőnek, 
kicsit könnybe lábad a szeme a sikeres szereplések okán, stb. 
Ennek erősítése, vagy túljátszása teljesen felesleges, ez belülről 
jön.

A figyelemről való elterelés nálunk is egyre gyakoribb. Egyre 
többször fordul elő, hogy a kormányfő olyan motívumokhoz, 
panelekhez nyúl hozzá, amelyek már túlmutatnak az 
egészséges hazaszereteten, gyakran bántóak szomszédjainkra 
nézve, úgy, hogy közben jelentős számú magyar kisebbség él a 
környező államokban. 

Európa egyre inkább átalakulóban van, egyre inkább háttérbe 
szorulnak a nemzetállamok oly módon, hogy egyre több és 
több részt engednek át szuverenitásukból az Európai Uniónak. 
Hogy ez jó-e, vagy rossz? Erre most még nehéz választ adni. Az 
biztosnak, hogy az Unió együtt messzebbre jut, mint külön-
külön az egyre élesebb, globalizált versenyben. Már csak 
azért sem érdemes szomszédjainkkal rosszban lenni, mert a 
múlt sebeinek feltépkedése, biztos, hogy gátolja a jövőbeni 
együttműködéseket, és hát egy hajóban haladnak az európai 
országok.

Úgyhogy egy dolgot lehet mondai a jövőre nézvést: kevesebb 
nacionalizmus, több patriotizmust!

GT

Demokratikus ABC

Demokratikus ABC
Nacionalizmus
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2012-ben is képesek főigazgatók, osztályvezetők és 
titkárnők arra hivatkozni, hogy ők nem e-maileznek. 
Persze, számítógépük sincs. Igazából egy sárgunyhóból 
kell ellátniuk a közfeladatokat. Angol vécé, e-mail? Ne 
vicceskedjünk!

A KiMitTud közérdekű adatigénylő szolgáltatáshoz a 
szervezetek, hivatalok e-mail címeit használjuk. Ezek 
begyűjtése részben telefonon keresztül történik. Ám ez nem 
olyan egyszerű, mint aminek hangzik. Felhívom a szervezetet, 
szépen bemutatkozom és elmondom, hogy a KiMitTudnak 
szeretnék közérdekű adatigénylések befogadására használt 
e-mail címet kérni.

Az egyszeri, hatáskörtúllépéstől rettegő magyar titkárnők 
világa egy acsarkodó állatokkal teli vadon, ahol újabb és újabb 
zord női hang harsogja rendreutasítón a telefonba: mire kell az 
maguknak? A gyávábbja kapcsolja az osztályvezetőt. Majd az 
megadja az e-mail címet, ha akarja.

Az egyik önkormányzati tulajdonú szervezet tisztviselője először 
arról hebegett-habogott, hogy ők nem e-maileznek, majd kissé 
magához térve azonnal adatlopással gyanúsított meg. Tényleg 
a Google-lal találtam azt a pályázati dokumentumot, amin ott 
volt a mobilszáma. Nem hitte el, hogy nem loptam semmit 
sehonnan, azt mondta, hagyjuk ezt a beszélgetést abba, és 
inkább levelezzünk postán.

Egy fővárosi intézménynél dolgozó férfi (valószínűleg a portás) 
az e-mail szó hallatán azonnal rávágta: „Nekünk nem tud e-mailt 
küldeni!” Kicsit meglepődtem, ezért azt kérdeztem: „Ez komoly? 
Miért, nincsen internetük?” De erre csak azt a választ kaptam, 
hogy keressem a felügyelő szervezetet az e-mailjeimmel.

Előfordult már olyan is, hogy egy egész osztály belharcába 
nyerhettem betekintést azáltal, hogy a kollégák egymás e-mail 
címeit adták meg nekem. E-mail az osztályvezetőnek, nem 
válaszol, telefon, a titkárnője a helyettes vezetőre mutogat. 
E-mail a helyettes vezetőnek, nem válaszol, telefon, az ő 
titkárnője az osztályvezetőre mutogat. Az olyan égő, hogy én 
égek kategória, amikor azt kell megkérdeznem, hogy most 
akkor olvasták-e az e-mailt, ha már oda küldtük, ahová kérték. 
És még akkor is azt mondják, hogy nem tudják, hogy olvasták-e.

A NAV e-mail címét először a telefonos ügyfélszolgálaton 
keresztül próbáltam megszerezni. Aki próbálta már, az tudja, 

az ő automatizált telefonközpontjukban örök időkig el lehet 
bolyongani anélkül, hogy valaha élő ember szólna bele a 
telefonba. Én szeretem a gépeket, de azért ésszerűbbnek tűnt 
az adóhatóság honlapján található kontakt formon keresztül 
elkérni a címet. Igaz, hogy a nevet, a lakcímet és az adószámot 
(vagy adójelet) kötelező volt megadnom, még ez sem rettentett 
el. Nincs kétségem afelől azonban, hogy a törvénytisztelő 
magyar állampolgárokat simán meg lehet félemlíteni egy ilyen 
formanyomtatvánnyal. Mi van, ha például csak egy... e-mail 
címet szeretnék elkérni? Máris szoruljon ökölbe a gyomrom, 
és rettegjek attól hová vezet a kérdezősködés? Az adóhatóság 
ügyfélszolgálata úgy tűnik támogatja ezt a mentalitást, mert 
válaszukban arra kértek, az adatigényléseket is ugyanitt 
küldjem el. 

Így történt, hogy felnyomtuk a NAV-ot a NAIH-nál, és mit ad Isten, 
lett is nekik hirtelen közérdekű adatigénylések befogadására 
használt e-mail címük, ami természetesen már régóta létezik, 
csak elfelejtették jól látható helyen közzétenni a honlapjukon. 
A NAV elnöke szerint engem sajnálatosan tévesen irányítottak 
át az adózók számára lehetőséget biztosító felületre, ahol 
teljesen más témában tudtam volna információkhoz jutni.

Már csak az érdekelne, hogy a hatóság miért akar engem, úgy is 
mint adózót, mindenáron megfélemlíteni.

atlatszo.blog.hu

Harc a hivatali e-mail címekért
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Boldog Özséb nevéhez fűződik 
az egyetlen magyar eredetű férfi 
szerzetesrend, a pálosok alapítása és 
megszervezése, amely mind vallási, 
mind művelődésügyi téren igen 
jelentős szerepet játszott nemcsak 
hazánk, hanem a szomszédos népek 
kultúrájának történetében is.

Az egykori esztergomi kanonok lelkét és 
szándékát a szenvedések érlelték meg. A 
tatárjárás idején a válságból kivezető utat az 
egyéni példaadásban, az engesztelésben, 
a szeretetben és Krisztus keresztjének 
különös tiszteletében jelölte meg.

Özséb Esztergomban, Magyarország 
akkori fővárosában született 1200 körül. 
Szüleit közelebbről nem ismerjük. A 
krónikás, P. Gyöngyösi Gergely pálos 
történetíró, klasszikus tömörséggel 
csak annyit mond, hogy híres magyar 
családból származott. Egyik életrajzírója 
a királyi udvar várispánjának teszi meg 
apját. Tormay Cecile, "A fehér barát" című 
nagyszerű, szimbolikus regény-trilógiának 
finomérzékű írója, egyenesen a királyi 
család rokonságával hozza kapcsolatba.

Szülei gondos nevelésben részesítették 
Özsébet, a Szent István által 1028-ban 
alapított káptalani iskolába járatták. A 
krónikás kiemeli, hogy Özséb már igen 
korán megtanulta a betűvetést, és a 
könyvekhez jobban vonzódott, mint a 
játékokhoz. "Pajtásainak haszontalan 
szórakozásait elkerülte. És mégis, ez a szelíd, 
komoly, elvonultságra hajló, könyveket 
bújó kisfiú senkinek sem volt terhére, 
sőt, akik közelében éltek, nem győztek 
betelni szeretetreméltó látásával és édes 
szavaival." Hallgatagsága, szűkszavúsága 
sok bűntől megóvta. Szembetűnő vonása 
volt a magány szeretete: akkor érezte jól 
magát, ha félrevonulva elmerülhetett 
tanulmányaiban.

Hosszú imák, sok böjt és elmélkedések 
érlelték hivatását. Szemlélődő hajlama 
egyre erősebben nyilatkozott meg, és 
szinte "predesztinálta" a remeteségre. A 
krónikás Özséb külsejéről is elárul valamit: 
feltűnően szép fiatalember volt, és mindig 
derűsen, kedvesen mosolygott.
Miután pappá szentelték, "mindennap 
mély áhítattal mutatta be a szentmisét, 
ami akkor ritka és szokatlan dolog volt." P. 
Gyöngyösi Gergely írja róla: olyan filozófiát 
tanított, amely nem az emberek, hanem 
Isten tetszését vívta ki. Hamarosan tagjai 

sorába iktatta Özsébet az esztergomi 
főkáptalan: kanonok lett.

A kanonoki intézmény ekkor már félezer 
éves múltra tekinthetett vissza. Szent 
Krodegang metzi püspök a VIII. század 
derekán, Szent Benedek szellemében 
szabályozta a városi papság életrendjét. 
Az összes lelkészkedő egyházmegyés 
papokat, a székesegyházi iskolákban 
képzett kispapokkal együtt, kolostori 
életre kötelezte. Közös házban laktak, 
közösen étkeztek és imádkoztak. Így a 
kanonoki intézmény, a káptalan, nagy 
segítségére volt a papi eszmény tökéletes 
megvalósításának.

Mint esztergomi kanonok, Özséb oly 
áhítattal végezte a papi zsolozsmát és 
a szentmise bemutatását, hogy mély 

benyomást tett mindazokra, akik csak 
látták, és buzgósága Isten szeretetére 
gyullasztott mindenkit.

Az imádságból fennmaradt időt sem 
töltötte tétlenül. Olvasásnak, tanulásnak, 
írásnak szentelte magát. Feljegyezték 
róla, hogy "egyetlen percet sem hagyott 
kihasználatlanul:" könyveket írt. Sajnos, 
a tatárjárás vagy a későbbi századok 
pusztításai ezeknek még a címét is 
elsodorták. Csak sejtjük, hogy egyházjogi 
munkákat írhatott, mivel"a kánonjog 
tudományában igen járatos volt."

Mint kanonok, minden jövedelmét 
a szegények szolgálatára fordította. 
Vendégszerető háza közismert volt 
Esztergomban. Kapuja tárva-nyitva 
állott boldog-boldogtalan számára. A 

Boldog Özséb élete
Esztergomi Boldog Özséb kanonok
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szegényeknek nemcsak testüket táplálta 
és ruházta, hanem lelkükkel is törődött. Az 
egyszerű, tanulatlan emberek oktatására 
fordította szabad idejét.

Azok között, akik Özséb kanonok 
vendégszerető házában gyakran 
megfordultak, akadtak olyanok is, akik nem 
kéregetni jöttek. Vesszőből font kosarakat, 
fából faragott házi eszközöket hoztak, és 
szerényen csak azt kérték, hogy cserélje 
be nekik ezeket élelemre vagy ruhára. A 
remeték szürke köntösében jártak, és a pilisi 
erdőrengeteg szent magányában éltek, 
ahol teljesen elvonulva a világtól, egészen 
az imának és vezeklésnek szentelték 
magukat.

Özséb atya mély vonzalommal fordult 
feléjük, és szívesen elbeszélgetett velük. 
Nagyon megszerette ezeket a halk szavú, 
imádságos és szerény embereket. A velük 
való társalgás annyira megindította, hogy 
többször is felkereste őket remeteségükben. 
Megcsodálta igénytelen, egyszerű, istenes 
életüket a hegyek és az erdők szépséges 
és áhítatos csendjében. Megszerette tiszta 
életük zavartalan békéjét. Valószínűleg 
"lelki atyjuk" is volt: gyóntatta, és vezette 
őket a lelki élet ösvényein. A velük való 
beszélgetések "Isten ösztökéi" voltak Özséb 
számára, amelyek egyre jobban a magány 
felé hajtották őt. Egyre jobban vágyódott 
a pilisi erdők vadonába, de tervének 
keresztülvitelét késleltette az országra 
zúduló tatár betörés 1241-ben.

A templomok, de főleg a székesegyház, 
éjjel-nappal tömve volt a kétségbeesett 
hívekkel, akik jajgatva rimánkodtak 
Istenhez segítségért, irgalomért, mert "a 
tatár híre akkor már a pokolbéli ördögöknél 
is iszonytatóbb volt. Nem irgalmaztak azok 
a csecsemőknek sem; mint nyársa húzott 
halakat, tűzték lándzsáikra az ártatlanokat."

Özséb atya ott volt mindenütt, ahol segíteni 
kellett és lehetett. Ápolta a sebesülteket, 
vigasztalta a haldoklókat, bátorította a 
csüggedőket és a székesegyházban együtt 
imádkozott a néppel.

A Batu kán személyes vezetése alatt álló 
tatár sereg másfél évi pusztítás után 
Ogatáj főkán halála hírére visszavonult. 
Özséb atya alaposan kivette részét a testi 
és lelki romeltakarításból, újjáépítésből 
négy éven keresztül. 1246-ban lemondott 
kanonoki méltóságáról, javait szétosztotta 
a rászorulók között, és Váncsai István érsek 
engedélyével a Pilisszántó közelében lévő 
sziklás rengetegbe vonult, ahol az imádság, 
a böjt és az engesztelés által kegyelmet 
esdett mostoha sorsú nemzete számára.
A pilisi remete első ténykedése az volt, 
hogy hármas barlangja alatt a forrás mellé 

letűzte a szent keresztet. Életszentségének 
híre hamar elterjedt az egész vidéken, és 
sokan járultak hozzá tanácsait kikérni, és 
tanítását hallgatni. Nemsokára követői 
is akadtak, akik magukévá tették szigorú 
vezeklő életmódját.

Boldog Özséb személye a realitás talaján 
áll, nem szövik át legendás aranyszálak. Egy 
alkalommal mégis csodálatos látomásban 
részesült, amely döntő volt további 
életútjára. Egy éjjel, imádság közben, az 
erdő mélyén sok apró lángot pillantott 
meg. A lángocskák egymás felé tartottak, 
s végül Özséb atya keresztje előtt tüzes 
fénynyalábbá olvadtak össze.

Özséb úgy érezte, hogy ez a különös 
tünemény égi jel, figyelmeztetés, hogy a 
szétszórtan élő remeték lángjait össze kell 
gyűjtenie egy közösségbe, ahol életükkel, 
példájukkal, tudományukkal napként 
ragyoghatnak az Egyházban, taníthatják 
és támogathatják egymást Isten buzgóbb 
szolgálatára.

1250-ben Pilisszántó közelében, a kesztölci 
völgy fölötti kis magaslaton, ahol hármas 
teraszt képeztek ki, délről kisebb templomot 
építettek a Szent Kereszt megtalálásának 
tiszteletére. A csúcsíves templomhoz észak 
felől négyszögletes monostor csatlakozott 
az együtt lakó remeték számára, magas 
fallal körülvéve.

Özséb ezután sorra járta az országban a 
nagyobb remeteségeket. Először a Pécs 
melletti Szent Jakab-hegyi remetékhez 
ment, akik már 1225-től közös élete életek. 
Elkérte a Bertalan pécsi püspök által készített 
szabályzatukat. A két monostor ekkor 
egyesült, amelynek tagjai őt választották 
meg első tartományfőnökükké, elismerve 
magas képzettségét, életszentségét és 
szervezői képességét. Közösségük égi 
patrónusává Remete Szent Pált tették 
meg, s magukat "Első Remete Szent Pál 

testvéreinek" nevezték. Mivel az első 
monostor a Szent Kereszt tiszteletére épült, 
sokáig a "Szent Kereszt testvéreinek" is 
hívták őket.

E két kolostorhoz az idők folyamán egyre 
több és több kolostor csatlakozott, amelyek 
a Bertalan-féle szabályzat, majd később az 
egyes egyházmegyék püspökeinek regulái 
szerint éltek.

Boldog Özséb 1262-ben néhány társával 
Rómába ment, hogy a Szentszék 
jóváhagyását és megerősítését 
megszerezze a rendlapításhoz. Itt sikerült 
megszereznie a magyar édesanyától 
származó Aquinói Szent Tamás pártfogását 
IV. Orbán pápa előtt. A pápa jóváhagyta 
az új Rendet, de nem engedte meg 
Szent Ágoston Regulájának átvételét, 
mert nem voltak biztosítva a szükséges 
anyagi feltételek. Egyenlőre Pál veszprémi 
püspököt bízta meg az ideiglenes szabályok 
megszerkesztésével.

Pál püspök vizsgálata negatív eredménnyel 
végződött: a rendi testvérek valóban 
nagyon szegények voltak, s így még 
hiányoztak a feltételek Szent Ágoston 
Regulájának megtartásához. A Rend 
hivatalos, római jóváhagyása csak 1308-
ban történt meg.

Esztergomi Boldog Özséb atya 1270. január 
20-án halt meg az általa alapított Szent 
Kereszt monostorban súlyos betegség 
után. Halálos ágyán a szabályok pontos 
megtartására, a testvéri szeretetre és 
példaadásra buzdította tanítványait, 
valamint az elmélkedés és magány 
szeretetére, és Krisztus buzgó követésére. 
Jézus és Mária szent nevével ajkán lehelte ki 
lelkét. A templom sírboltjában temették el 
rendtársai, akik azzal vigasztalták egymást, 
hogy földi atya helyett égi pártfogót 
nyertek.

SGE
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November 1-2-a, a halottakra való emlékezés ünnepe. Az 1. 
századtól kezdődően november elsejét szentelte az egyház 
a halottak emlékére. Az egész magyar nyelvterületen 
szokás volt ekkor a sírok megtisztítása, virággal díszítése. A 
római katolikusok a halottak lelki üdvéért régóta gyertyát 
gyújtottak a sírokon. Mindkét napot a néphagyományban 
számos hiedelem övezi. A néphit szerint ilyenkor 
hazalátogatnak a halottak.

A harang szól 
Sokfelé úgy tartották, hogy mindenszentek és halottak 
napja közti éjszakán a halottak miséznek a templomban, 
és amíg a harang szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért 
minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak 
eligazodjanak a házban. 
A gyertyagyújtás 

A gyertyák a halottakért égtek, a tűz megtisztulást hoz. 
Mindenszentek ünnepén, a halottak napja előestéjén a sírok 
néhány órára fénybe öltöznek. A katolikus hit az üdvözültek, 
a szentek emlékének szenteli november 1-jét, s a mai napot 
mindazoknak, akik már eltávoztak a földi világból. A gyertyaláng 
Krisztus jelképe, aki meghalt az emberekért, hogy elhozza a 
megváltás fényét. 

A mindenszentek napja az összes szent ünnepe 
A tél rámutató napja november elseje. Délután megtisztítják, 
estére pedig gyertyákkal kivilágítják a sírokat. Odahaza annyi 
gyertyát gyújtanak, ahány halottja van a családnak. A szokás 
szerint éjjelre kenyeret és bort, vagy más, jelképes ennivalót 
tettek az asztalra, mert ilyenkor a hagyomány szerint a 
holtak hazalátogatnak. A halottak napja, vagyis másodika 
a tisztítótűzben szenvedő lelkek ünnepe. Ez a nap a „lelkek 
emlékezete”. A két napra vonatkozó szokások az idők során 
összekeveredtek. A napra vonatkozó tiltások egész hétre 
érvényesek. 

Az ünneplés és a gyász napjai ezek, amikor a néma könnyektől 
a hangos zokogásig utat törhet magának az emlékezés, a 
fájdalom. 

Mi is pontosan Halloween ünnepe? - a történet és a hagyomány
Az angol Halloween szó szerinti fordításban a Mindenszentek 
(All Hallows) előtti estét jelenti. Ősi kelta ünnep, az Írországban 
és Skóciában élő törzsek ezen a napon ünnepelték az újévet - a 
Samhain-t, vagyis "a nyár végét" és ilyenkor egyszerre hódoltak 
a Napisten és a holtak Ura előtt. 

Hitük szerint ugyanis ezen a napon tért vissza a földre azoknak 
a bűnösöknek a lelke, akik az elmúlt esztendőkben haltak 
meg, és azóta állatok testében "léteztek". Megfelelő áldozatok 
bemutatásával ezen a napon engesztelést lehetett szerezni az 
elhunytaknak, hogy ez által átkelhessenek a mennyországba. 
Kétségtelenül a legismertebb jelképe Halloween-nek a faragott 
töklámpás. Ahhoz, hogy megértsük a tök faragás eredetét, azt 
is tudnunk kell, hogyan kezdődött?
 
Mióta ünnep a Halloween?
A legtöbb országban ismerik a Halloween ünnepét. Éjjel 
rémisztő jelmezekbe bújnak, kísértet történeteket mesélnek, 

mulatnak és természetesen töklámpásokat faragnak.
Egy máig fennmaradt hiedelem szerint október utolsó napján a 
legvékonyabb a választóvonal az élők és a holtak világa között. 
Az eltávozott lelkek ilyenkor útra kelnek, addig barangolnak, 
amíg meg nem találják egykori lakhelyüket, és ezen az 
éjszakán megpróbálnak visszatérni a világba. Már a kelták 
is védekeztek a biztonságukat veszélyeztető esemény ellen: 
házaikban eloltották a tüzet, hogy a hideg és barátságtalan 
tűzhely ne vonzza a hazalátogató szellemeket, és a tökéletes 
megtévesztés érdekében szellemnek öltözve parádéztak az 
utcákon, hogy a Gonoszt a végsőkig megzavarják, hogy aztán 
könnyebben elűzhessék.

Október 31-én, miután a termést betakarították és elraktározták 
a hosszú, hideg télre, megkezdődött az ünnepség. A kelta 
papok a hegytetőn, a szent tölgyfák alatt gyülekeztek, új 
tüzeket gyújtottak, termény- és állatáldozatokat mutattak 
be, tűz körüli táncuk jelezte a nap-szezon végét és a sötétség 
kezdetét. Mikor eljött a reggel, a papok szétosztották a parazsat 
a családok között, hogy azzal új tüzeket gyújthassanak. Ezek 
tartották távol az ártó szellemeket, és űzték el a hideget.
 
Jack, vagyis a lámpás története:
Halloween szimbóluma, hosszú évszázadok óta a kivájt 
töklámpás, az ún. Jack-lámpa, amely eredetileg kettős célt 
szolgált: egyrészt távol tartotta a gonosz szellemeket, másrészt 
pedig így világítottak a halottak szellemeinek, hogy azok 
hazatalálhassanak.

Jack a hiedelem szerint egy részeges, ám tréfás és leleményes 
kovács volt. Olyannyira, hogy még az ördögöt is megviccelte; 
mikor az eljött érte, hogy elvigye, Jack felzavarta őt egy 
hatalmas fa tetejére, aztán keresztet rajzolt a fa törzsére. Mivel 
az ördög köztudottan irtózik a kereszt érintésétől, nem tudott 
lejönni a fáról. Jack csak azután engedte le az alvilági figurát a 
fáról, miután az megígérte, hogy nem kísérti őt többé. Amikor 
Jack meghalt, a mennyországba nem engedték be iszákossága 
és csínytevései miatt, ám a pokolban sem találhatott otthonra, 
mert az ördög is haragudott rá, amiért korábban túljárt az 
eszén. Ezért csak odadobott Jacknek egy izzó fadarabot a pokol 
tüzéből, hogy legalább vak sötétben ne kelljen kóborolnia az 
idők végezetéig. Jack beletette a mécsest egy kivájt fekete 
retekbe (más források szerint répába) és azóta bolyong 
lámpásával a mennyország és a pokol között. A kelta retket 
(répát) az amerikaiak időközben tökre változtatták, (állítólag 
azért, mert abból több volt nekik) és a világító sárga gömb 
lassan Halloween szimbólumává vált.

Napjainkra már itthon is egyre inkább divatos lett a 
Mindenszenteket megelőző nap bulizós, játékos hangulata. 
Főleg a gyermekek kapnak előszeretettel az alkalmon, 
hogy  boszorkányos és ijesztő ruhákat öltsenek, kivájt 
tökökből lámpásokat készítsenek. De a szeretteinkért való 
gyertyagyújtás november elsején meghitt és családi esemény, 
ahol az emlékezés és a lélek  halhatatlanságába  vetett hit a 
legfontosabb. És a külföldről átvett vidám szokások nem tudják 
ezt megváltoztatni.

SGE
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Az ősz talán a legszebb, legszínesebb évszak 
hazánkban. Szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, hisz a környék telis-tele van 
kirándulóhelyekkel, ahol a természet 
számos értékes csemegével ajándékoz 
meg bennünket. 

Gesztenye
A sült gesztenye illata elsősorban a hideg 
téli estéket juttatja eszünkbe. Ám a 
termését ősszel szüretelik, és már lehet is 
kapni néhány helyen. A szelídgesztenye 
csak az 5. évben hozza meg első termését.
Nincs rokonság a szelíd és a vad fajták 
között. 

Gesztenyeünnep

Van, ahol évszázadok óta rendeznek 
„Geszenyeünnepet”.
Például Toszkána Marradi nevű falujában 
október minden hétvégéjén e csemege 
tiszteletére gyűlnek össze az emberek. Az 
utcán csábítóan kelletik magukat a házi 
készítésű lekvárok, mézek, borok, szörpök, 
pálinkák…

Miért jó?
A gesztenye legfőbb jellemzője, hogy 
rendkívül sok szénhidrátot tartlamaz, és  
gazdag zsír-, olaj- és fehérjeforrás.
Vitamintartalma kevésbé markáns, 
leginkább C-vitamint lelhetünk benne, 
E- és B1-, B2- és B6-vitamint, némi niacint 
és pantotén-savat tartalmaz. Leveleinek 
és kérgének cseranyagai gyulladásgátló, 
összehúzó és köptető hatásúak. Forrázatát 
lázas betegségek ellen adták, illetve 
gargarizáló szerként légúti gyulladásos 
betegségek és kínzó köhögés kezelésére. 
A levelek hatóanyagai reumás panaszok, 
hátfájás, ízületi merevség ellen és 
izomlazítónak is jónak bizonyultak.

Hogyan fogyasszuk?
Nyersen is ehető, lisztes, édeskés, 
burgonyára emlékeztető íze van. A 
keményítőből felszabaduló cukor édes 
ízéből csak azoknak ad kóstolót, akik 
sokáig rágják. Az utcai sült gesztenyét 
kínáló gesztenyeárusok szerte Európában 
kedveltek, főként télen. Hasonlóképpen 
otthon is készülhet sült gesztenye. A 
beáztatott, de legalábbis kiszáradástól 

megóvott szemek kerek végén a barna 
héjat éles késsel kereszt alakban be 
kell vágni, és a sütőben addig sütni, 
míg a héjak fel nem görbülnek, hogy a 
bél kiszedhető legyen. A tejszínhabos 
gesztenyepüré magyar specialitásból 
vált jellegzetes, monarchiabeli cukrászati 
csemegévé, Ausztrián és Horvátországon 
kívül máshol nem ismerik. Korzikán a 
Pietra sör alapanyaga. A sziget híres a 
szárított gesztenye pörkölésével, majd 
megőrlésével készült gesztenye-lisztjéről, 
amivel levest készítenek. Az olasz Piemont 
tartományban részben gesztenyelisztből 
készül a helyi gnocci. 

Tippek, tanácsok
Néhány szem zöld szelídgesztenyét a 
gyümölcsöstálba helyezve, elűzhetjük 
onnan a muslicákat, mert azok valamiért 
nem szeretik jelenlétét. A barna gesztenyék 
pedig a ruhásszekrényben molyriasztóként 
lehetnek hasznunkra. A gesztenye-
keményítő nem csak étkezési célokra, 
de - ahogy eleink is tették - ruhák kemé-
nyítésére is használható. Maghéját és 
leveleit samponkészítésre használják, a 
hajszálaknak aranyosan csillogó fényt ad.

A dió
Perzsiából és Közép-Ázsiából származik. 
Gyorsan növő, hosszú életű fa. Kertek, 
gyümölcsösökbe, házak udvarára gyakran 
ültetik, utak mellett is számtalan helyen 
megtalálható. Csonthéjas termése a dió.

Mire jó?
Külsőleg bőrbetegségekben, pattanások, 
kelések, fekélyek, ekcéma esetén lemosásra, 
borogatására alkalmazzák, aranyér ellen 
pedig a növényből készített ülőfürdő 
javallott. Belsőleg csak a népgyógyászat 
használja elvétve. A dió vértisztító hatású, 
illetve gyomor- és bélhurut kialakulása 
esetén is alkalmazzák. A diókopács főzetét 
izzadás, bél- és gyomorhurut esetén 
javasolják. Maga a termés telítetlen 
zsírsavakat tartalmaz.

Felhasználás
Régen fejtetű ellen is használták a diót. 
A likőripar is előszeretettel alkalmazza. 
A diókopácsból jó fapác készíthető. A 
diófa ellenálló, keménysége miatt egyik 
legértékesebb fa a fafaragók és asztalosok 
körében. A diókopácsot olívaolajban 
megfőzve jó hajkenőt ad. A szép és nemes 
diófa ábrázolása sok nép kultúrájában 
megtalálható. Erős illata állítólag elriasztja 
a bogarakat. A dióbél kalóriatartalma 
hozzávetőleg a marhahúséval  azonos, 
egyesek nyelvét, száj-nyálkahártyáját 
viszketést okozva irritálhatja! 

Jó tudni!
Ha kesztyű nélkül szedjük le a dióról a 
kopácsot, erős színezőanyagai miatt a 
kezünk sötét barnás színű lesz, ami viszont 
nem vált ki allergiát, de csak nagyon 
nehezen távolítható el, mosható le. Idővel 
a lekopás vagy citromos bedörzsölés 
segíthet.

Elfeledett gyógynövény - Kökény
A szinte bárhol termő kökénynek éppen 
szezonját éljük. Általában elsétálunk 
a kékes színű termés mellett, és nem 
is gondolnánk, milyen finomságok 
készülhetnek belőle, s ráadásul mennyire 
jó hatással van a szervezetre. A kökény 
Magyarországon is megtalálható tövises 
cserje, melynek termése gyógynövény. 
Éretlenül fogyasztva kissé kesernyés, fanyar 
ízű, de amint megcsípi a dér, érdemes 
szedni, hiszen ekkor húsa megpuhul, íze 
pedig édeskéssé válik.

Mi készülhet belőle?
Emlékeinkben a kökényről talán az a kép 
él, hogy ősszel a természetben sétálva, 
egyet-egyet megrágcsáltunk a finomnak 
ígérke-ző gyümölcsből. A külleme miatt 
elvárt kellemes zamat helyett azonban 
egy teljesen más ízű bogyót ízlelhettünk 
meg, amit minden bizonnyal azonnal ki is 
köptünk, kesernyésségének köszönhetően

Kökénylikőr:
A fáradságos munkával leszedett kökény-
terméseket megmossuk és megszárítjuk.
Kb. 1,5 kg érett kökényt befőttesüvegbe 
teszünk, 1,5 kg cukrot teszünk hozzá, jól 
összekeverjük.
4-5 rúd fahéjjal, 2 rúd félbevágott va-
níliával ízesítjük, 40 százalékosra hígított 
gyógyszertári alkohollal vagy igazi 
gyümölcspálinkával felöntjük. 5-6 hétig 
érleljük, majd leszűrjük. A hideg téli 
napokon 1 kis pohárnyi kökénylikőr fel- 
melegít, sült húsok mellé készített szó-
szokba is tehetjük vagy vendégeknek 
desszert mellé kínálhatjuk. 

Milyen hatásai vannak?
A terméséből készült lekvár nemcsak 
nagyon finom, de emésztési zavarokra is 
alkalmas. A virágjából teát készíthetünk, 
mely remek vízhajtó és hashajtó.
A leveleiből néhányat fél liter vízben 
forralva, majd a forrázatot megszűrve 
olyan szájvizet főzhetünk, amely enyhíti 
a torokfájást és gyógyítja a megduzzadt 
mandulákat is. A kérgéből készült főzetnek 
pedig nyugtató hatása ismert. A csonthéjas 
gyümölcs emellett olyan flavonoidokban 
bővelkedik, melyek csökkenthetik a rákos 
megbetegedések kockázatát.

SGE
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„…A német meg olasz s szláv a nyugodalmat szereti és a fallal 
kerített várost, a bezárt, büdös házat meg a gyalogjárást s ülést, 
s szívesen szolgál, töri derekát a reászabott munkában, ha 
bizonyos élést és fedelet kap, s az ő gondját leveszi gazdája. De 
a magyar olyan, mint a vadmadár, ha kalickába zárod, elpusztul 
és sorvad. A gyalogjárást sem szokhatja, ki mind lóháton jár, s a 
sok beszédet megveti, és szeme nem szereti az apró betűt, de a 
napba bátran belenéz.”

Kós Károly: Az országépítő – 1934

Magyarországot minden számottevő politikai elképzelés, erő 
gazdasági téren akarja „megmenteni”, ám arról szinte senki 
sem beszél, hogy a döglődő gazdaságot egy társadalom veszi 
körül – és hogy ez a társadalom nem igazán működik! Számtalan 
gazdasági, gazdaság- és vállalkozás-fejlesztési koncepció kering 
itt, a kőkemény neoliberálistól a szociális piacgazdaságin és az 
unortodoxon át egészen a dél-amerikai „szociális diktatúrák” 
modelljeiig. Vannak már más országokban többé-kevésbé 
bizonyított koncepciók és olyanok is, amelyek bevezetése nyomán 
csak romok maradtak. Vannak az államháztartási egyensúlyt és az 
államháztartási reformot a középpontba állítók (p. Bokros, Haza és 
Haladás). Vannak „nemzeti tőkés” megoldásokat erőltetők (Fidesz, 
Jobbik) és vannak a „szegényeknek”, a „bérből és fizetésből élőknek” 
kedvezni akarók (részben az MSZP, kisebb részben a DK – már 
amennyit ők egyáltalán gazdaságról beszélnek, újbalos „szekták”: 
4K!, Szolidaritás és TGM, mint „egyéni harcos”), amelyeknél viszonyt 
a forrásoldallal kapcsolatban tapasztalunk hiányosságokat. Vannak 
„zöldek”, „nemnövekedés-pártiak” (LMP), racionálisak és idealisták…

…Viszont egyetlenegyet sem vetnek össze a magyar társadalommal, 
az abban dominánsnak tekinthető mentalitással: hogy vajon 
összeillik-e az adott elképzelés ezzel a mentalitással? Bizony: a 
gazdaságfejlesztési elképzeléseket a magyar mentalitással, annak 
polgáriasításával kell(ene) kezdeni!

Milyen ez az "átlagos" magyar mentalitás? Vajon alkalmas-e 
arra, hogy hatékony, innovatív és magas minőségben teljesítő, a 
társadalmat erőforrásokkal bőségesen ellátni képes versenyszféra 
létezhessen annak talaján? Mert ha nem, akkor ez a magyar 
gazdaság fejlődése, megerősödése előtt álló legnagyobb akadály 
– és nem a „túlburjánzó állami elvonás és szabályozás”, vagy akár a 
„hitelszűke”, netán a „világválság”.

A magyar nem vállalkozó nép! Most erre sokan felkaphatják a 
fejüket – hiszen Magyarországon majdnem kétszer annyi vállalkozás 
létezik (legalábbis papíron), mint a nagyjából ugyanakkora 
lélekszámú Ausztriában. Azonban a „vállalkozás” nem azonos a 
„próbálkozással” és különösen nem az „ügyeskedéssel”, no meg a 
„kényszervállalkozással” sem – márpedig a magyar vállalkozások 
többsége az utóbbi kategóriákba sorolható „vállalkozás”! 
„Fajlagosan”, egy főre jutóan sokkal kevesebb valódi vállalkozásunk 
van, mint az említett Ausztriának – az arány e téren jól jellemezhető 
a két ország által megtermelt GDP arányával, hiszen a GDP-t 
elsődlegesen a versenyszférában megtermelődött anyagi források 
„éltetik”, mert az állami, önkormányzati beruházások végső forrásai is 
a versenyszférában keletkező nyereség és jövedelmek. Amíg Ausztria 
2012 2. negyedévi GDP-je nagyjából 77.223,8 millió eurót tett ki, 
addig Magyarországé csupán 24.215,8 milliót, az arány 3,2-szeres. 
Mivel pedig nálunk kb. 650.000 cég van nyilvántartva, Ausztriában 
pedig csak 450.000 – ez, illetve a GDP-adatok azt mutatják, hogy 
egy „átlagos” osztrák cég fajlagosan 4,6-szer annyira hatékony. Ezt 

az eltérést nem lehet megmagyarázni a nagyobb tőkebőséggel, itt 
valami más van a háttérben. A tőkebőség ugyanis csak akkor képes 
kedvezően befolyásolni a hatékonyságot, ha a pénz jól felépített és 
jól működő cégekbe folyik be. Bizonyítja az is a pénz önmagában 
vett „haszontalanságát” a vállalati hatékonyság terén, hogy a magyar 
vállalkozásokba pumpált állami és EU-s támogatások gyakorlatilag 
semmivel sem javították a magyar gazdaság növekedési képességeit 
– a növekedési képesség ugyanis jól mutatja a hatékonyság-
növekedést, már ha az utóbbi egyáltalán van! „Mítosz” tehát (csak) 
a forrásbővüléstől várni a hatékonyság növekedését. A cégek belső 
struktúrái és működési mechanizmusaik elsősorban a cég elé 
kitűzött céloktól, a cégszervezéshez és –irányításhoz rendelkezésre 
álló tudástól, valamint a cég és az üzleti környezet innovativitásától 
és kooperációs képességeitől-lehetőségeitől függenek, így e 
jellemzők határozzák meg a hatékonyságot is, mint a cégstruktúrák 
és –mechanizmusok „eredményét”.

…Mondhatni: „fejben dől el” a hatékonyság!

Minden jel arra mutat, hogy éppen ezeken a területeken vannak 
a magyar cégek komoly lemaradásban – és még valamiben, ami 
összefügg az említett, a cégek elé a tulajdonosaik és menedzsmentjük 
által kitűzött célokkal… Ez a „még valami” pedig nem más, mint 
az általános és üzleti mentalitás, az a gondolkodásmód, amellyel 
létrehozzuk, működtetjük a cégeinket és amely meghatározza azt is, 
hogy miféle és milyen időtávlatban elérendő célrendszert tűzünk ki.

Az emberek általában minden tevékenységükben ugyanolyanok 
(értsd: „egyneműek” a tulajdonságaik): nincs külön magán- és külön 
„céges” viselkedésük. Olyan nincs, hogy valaki „magánemberként” 
egy nyár alatt akar meggazdagodni – ám vállalkozóként hosszú évek 
szerves cégépítkezésében gondolkodik, a nyereséget a vállalkozásba 
visszaforgatva. Olyan sincs, hogy valaki a magánéletben felszínes 
és felelőtlen, ám munkaerőként, vagy cégtulajdonosként precízen 
szervező, alapos, a részletekkel is törődő és megfontolt. Az sem 
jellemző, hogy valaki csak a magánéletében választ tévesen, 
átgondolatlanul és esetleg irreálisan célokat – de ha munkáról, 
a cégéről van szó, akkor egy pillanat alatt átalakul a kártékony és 
veszedelmes Mr. Hyde-ból a jóravaló Dr. Jekyllé…

…Az a helyzet a magyar gazdasággal, hogy nem lehet anélkül 
fejleszteni, hogy valahogyan, valaki ne változtatná át a cégtulaj 
és -manager Hyde-okat Jekyllekké. Ezért jóval nagyobb és 
összetettebb feladat a magyar gazdaság „beindítása” egyszerű 
közgazdasági mutatványnál: mert ha csak simán „ráeresztjük” 
akár a legátgondoltabb és legszakszerűbb, legmegalapozottabb 
gazdaságpolitikát is a magyar versenyszféra „troglodita szörnyeire”, 
akkor ezzel nem fogunk célt érni! Azt kell eléri, hogy a magyar 
versenyszféra szereplői akarjanak is eszerint az új gazdaságpolitika 

„Gazdaság! Gazdaság!” - Gazdaság?
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szerint működni – ezt pedig csak akkor érjük el náluk, ha nekik ez 
megéri, az eddigi „attitűdjük” pedig nem.

Az eddigi attitűd a „mindenki mindenki ellen” volt, kiegészülve a 
„kapcsolatokkal szerzett piaci előnyök” hajhászásával. Nyilvánvaló, 
hogy sem a híres-hírhedt Közgép, sem pedig oly sok „hatalomközeli” 
és ezáltal „sikeres” (értsd: kivételes piaci helyzetben lévő és ebből 
meggazdagodó) „államkapitalista pszeudovállalkozás” nem a 
hatékonyságának és a magas munkakultúrájának köszönhette 
a megbízásait. Márpedig ez a „rendszer” hatja át az utóbbi másfél 
évtized magyar piacát. És ha ezt a rendszert, ha ezt a működési és 
érvényesülési modellt tartja életben a politika, akkor ebből sohasem 
jutunk el a valódi, a piaci teljesítményen alapuló gazdasági és 
vállalkozási modellhez. Mindaddig, amíg ebben a mai rendszerben 
gondolkodnak a vállalkozóink (különösen pedig a „domináns”, 
az egyes szakági piaci viszonyokat „leosztó” szereplők), marad a 
hatékonyatlanság is.

A politika azért (is) igyekszik Magyarországon protekcionista 
gazdaságpolitikát folytatni, mert csak így maradnak általa 
manipulálhatóak a belpiacok. Ha a következő kormány valódi és 
tartós növekedést akar, akkor ezzel szakítania kell. El kell felejtenie azt 
az amúgy is hazug, önfelmentő és álságos szöveget, hogy „védenünk 
kell a hazai piacot és a hazai vállalkozásokat, hogy azok meg 
tudjanak erősödni” – mert ugyan mitől erősödne meg és mitől kapna 
késztetést az erősödésre és ügyesedésre egy örökké csak karban 
tartott kisgyermek? Az erősödést a kihívás és a gyakorlat garantálja 
– és persze az is, ha az erősödni-erősíteni kívánt vállalkozások szert 
tesznek azokra a szakmai és általános mentalitásbeli készségekre, 
amelyek nélkül valóban csak „rosszul orientált kisgyerekek” 
maradhatnak a világ-teljesítményversenyben...

…Az a baj, hogy mindazt, amit itt leírtam, sok-sok magyar vállalkozó 
nem érzi igaznak. Sokan nem is érzékelik ebben az országban, 
ebben a társadalomban és ebben a gazdaságban, hogy „hiányaik”, 
„fogyatékosságaik” vannak és hogy „baj lenne a mentalitásukkal”. 
Ez utóbbit általában súlyos szavakkal kérik ki maguknak (na ja: az 
ordít, akinek a háza ég…), a „hiányokról és fogyatékosságokról” 
pedig csak a pénzhiány (az állami támogatásokhoz és a banki 
hitelekhez való „nehéz hozzáférés”), valamit az állami szabályozás 
és az adóztatás „fogyatékos elméjűsége” jut az eszükbe. Érdekes 
embertípus ez a magyar vállalkozó! A nyugati világban a vállalkozó 
egy önálló, önerejében bízó és így gyarapodni akaró embert jelent 
– ezzel ellentétben nálunk a vállalkozók egyre csak valami külső 
segítségben keresik a megoldást. Szembe kellene nézni azzal az 
igazsággal, hogy „államilag eltartott versenyszféra” egyszerűen nem 
létezhet.

…Miképpen lehet mindezen változtatni? Mi 
minden kell a változáshoz?

Kell először is egy olyan kormány, amely belátja, hogy a magyar 
gazdaság fejlesztésének feladata messze túlnyúlik egyrészt egy 
négyéves cikluson, másrészt pedig magán a gazdaságon is – 
ekképpen pedig a fejlesztés nem csupán gazdasági eszközöket 
igényel. Kell aztán kormányzati akarat arra is, hogy a törvénykezés, 
a jogbiztonság, a piacszabályozás és az adóztatás terén stabilitást 
garantáljon – hogy ezért cserébe elvárhassa a vállalkozásoktól is 
a hosszabb távra tervezést és befektetést. (Kell a stabilitás, hogy a 
vállalkozók ne hivatkozhassanak az „örökké és hektikusan változó” 
kormányzati lépésekre.)

Kell az, hogy ösztönözze és segítse a kormányzat a külpiaci 
kapcsolatok építését – nem csupán azért, hogy ott a termékeiket és 
a szolgáltatásaikat eladhassák a magyar vállalkozások (ez ui. úgysem 
fog sikerülni, ha marad a termékeik eddigi színvonala, minősége 

és a cégek megbízhatatlansága és pontatlansága). Azért kellenek 
a külkapcsolatok, hogy a magyar cégek együttműködhessenek 
a fejlettebb régiók hasonló profilú cégeivel az innovációban, a 
kutatás-fejlesztésben és a menedzsment-kultúra fejlesztésében, 
hogy „jó példákat lássanak” arra, miképpen kell egy cégvezetőnek 
gondolkodnia. A kormányzatnak kifejezetten segítenie kell pl. a 
környező, fejlettebb szakmai és vállalati kultúrával rendelkező 
régiókkal „szakmai klaszterek” kialakítását – amelyre számos jó EU-s 
példa van.

…Mindez nem csak pénz és források kérdése, 
hanem szemléletmódé is.

A vállalkozásokat pedig arra kell késztetni, hogy ha fejlesztési 
támogatásokat szeretnének, akkor valós, végiggondolt és a piaci 
viszonyoknak megfelelő, megalapozott fejlesztési projektekkel 
álljanak elő - és hogy ezen pályázatok elbírálása objektív és szakszerű 
legyen. Ha van valami, ami nagyon káros a magyar gazdaság 
hatékonyságának és teljesítőképességnek növelésére, az a pályázati 
támogatásokat odaítélő szervezetek és az állami-önkormányzati 
korrupció összekapcsolódása, amely a mai viszonyokat jellemzi 
– ahol nem a „Mennyire jó és megalapozott az, amivel előállsz?” a 
döntő kérdés, hanem a „Kinek az embere vagy és kinek osztasz vissza 
a pénzből?” Ezekre a szervezetekre semmi szükség! Ott vannak a 
kereskedelmi bankok, ott van azok hitelezés-elbírálási módszertana 
– az állami fejlesztési forrásokat tessék csak oda nyugodtan, prudens 
módon „becsatornázni”! A tapasztalatok azt mutatják ugyanis, hogy 
a bankok sokkal kevésbé „problémásak” a korrupt módon való 
projekt-elbírálásban, mint az említett „forráselosztó szervezetek”. 
(Arra az ellenérvre, hogy „De így a bankok gazdagodnak!”, az a válasz, 
hogy a bankok az igazolt működési költségeiket és egy korrekt 
nyereséget „tehetnek rá” az állami források folyósítására – ez még 
mindig nagyságrendekkel kisebb, mint amibe a korrupció kerül 
és sokkal-sokkal kisebb „kár” is, mint amekkora károkat az „alibi-”, 
vagy „kamuprojektekre” az eddigi szisztéma elpazarolt, mindenféle 
hosszú távú gazdaságélénkítő hatás nélkül.)

…Még hosszabb távon természetesen magát a „polgári mentalitást” 
is kell és lehet is oktatni: erre kiváló és nagyon gyakorlatias iskolai 
programok léteznek – hiszen a „mentalitásfejlesztés” egyik 
legfontosabb „terepe” a felnövekvő fiatalok feje.

Nehéz és hosszadalmas, sok ellenállásba ütköző folyamat lesz a 
magyar gazdaság fejlesztése, mert a bajok gyökere lenyúlik a magyar 
társadalomba – mondhatni: minden egyes magyar emberbe. Nehéz 
lesz, „fájni fog” – ahogy Bajnai mondta egy sokkal szűkebb feladatra 
egyszer már… Mert fájdalmas szemesíteni magukat és egymást 
a „nem polgáriságunkkal” és annak a gazdaságot megbénító 
hatásával. De ha ezt nem tesszük meg – és: ha nem teszi ezt meg 
velünk a következő kormány – akkor tényleg nem marad más hátra, 
mint hogy aki tud (mert már „fejben is nyugatos”), az elmegy a fejlett 
országokba dolgozni-élni, a többiek pedig felszedelőzködnek, mint 
egykor Árpád népe és visszaporoszkálnak Ázsia sztyeppéire.

…Kellemetlen lesz nekik Putyin alattvalóivá lenni!

Đđ
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Mütter Orvostudományi 
Múzeum 

A philadelphiai Mütter Múzeum orvosi 
furcsaságok, anatómiai és patológiai 
minták, viasz modellek, csontvázak és 
az antik orvosi berendezések különös 
gyűjteménye. Az eredeti kollekciót   Dr. 
Thomas Dent Mütter orvos állította össze 
1858-ban oktatási és oktatási célokat 
szolgálva. A múzeum nyilvános. A Mütter 
Múzeum legismertebb részét a Hyrtl 
Koponya Gyűjtemény képezi - közte az 
a viasz másolat, amely egy női koponyát 
idéz, amelynek szarv nőtt ki a homlokából, 
valamint az Észak-Amerika legmagasabb 
csontváza és egy kilenc méter hosszú 
emberi vastagbél...  

Az orvosi furcsaságokra fogékony látogató 
egy pillantást vethet Grover Cleveland, 
az államok 22. elnökének szájpadlásáról 
eltávolított tartósított daganatra, 
megnézheti a híres sziámi ikrek, Chang és 
Eng Bunker közös máját, a Lincoln ellen 
merényletet elkövető John Wilkes Booth  
mellkasából kioperált szövetdarabkát, 
valamint Charles J. Guiteau agyának egy 
részét, utóbbi arról híresült el, hogy halálos 
lövéssel sebezte meg James A. Garfield-ot, 
az államok 20. elnökét.
A kiállítás egyik leghíresebb darabja a 
Szappan Lady földi maradványa, akinek teste 
halála után máig megmagyarázhatatlan 
okokból szappanhoz hasonló masszává 
alakult.
Egy időszaki kiállításon mutatták be 2011-
ben a világhírű fizikus, Albert Einstein 
agyának negyvenhat darabját. Ez volt az 
első alkalom, hogy a preparált testrészeket a 
nagyközönség is látatta. Einstein hetvenhat 
éves korában, 1955-ben halt meg. 

Truk Lagúna

A lagúnák a tengerek részben vagy 
egészben elzárt, sekély vizű, part menti 
öblei. Csodálatos képződmények, mi most 
ezek közül választottunk ki ötöt.

Chuuk-lagúna, Mikronézia
A Mikronéziai Szövetségi Államok 
egyik legszebb közigazgatási egysége 
a Chuuk nevű szigetcsoport, amely a 
Chuuk-lagúnában található. Az 1990-
ig Truk-lagúnának nevezett térség igazi 
búvárparadicsom, a víz alá merülve 
ugyanis különleges hangulatú roncsok 
tucatjai között úszkálhatunk. A második 
világháború során a japán flottát itt 
támadta meg az Amerikai Egyesült Államok 
haditengerészete, az összecsapásnak 
köszönhetően a Chuuk-lagúna pedig közel 
30 hadihajó és 250 repülőgép temetőjévé 
vált. A világ legnagyobb víz alatti 
múzeumával van tehát dolgunk, melynek 
elbűvölő szépségét a korallzátonyok csak 
tovább fokozzák.

Sonora piac

Minden mexikói piacon akad legalább 
egy mágia-árus, ahol amuletteket, 
szenteknek szánt virágadományokat és 
füstölőket lehet kapni, illetve mindenféle 
kenőcsöket és porokat rontás ellen.
A nagyobb városokban külön 
boszorkánypiac is létezik, ahol szárított 
állatembriókat is árulnak, a sláger mégis 
a csuklyás, kaszás, csontvázfejű Szent 
Halál-szobor. A Santa Muerte (Szent 
Halál) a mexikói folklór egyik sajátos 
szereplője, és bár elég riasztóan néz ki, 
szerencsehozó ereje verhetetlen.
Mexikóvárosban a Mercado de Sonora 
a legnagyobb boszorkánypiac: itt 
aztán tényleg mindent lehet kapni, 
ami a fehér vagy fekete mágiához, a 
halottak megidézéséhez és az élők 
megbabonázásához szükséges. Békésen 

megfér egymás mellett a pultokofeltűnik 
a választékban.

“Moai”, Húsvét-sziget (Chile) 

A Chiléhez tartozó, mintegy 120 km2 
területű vulkanikus sziget 3780 km-re 

található a dél-amerikai partoktól. A Húsvét 
szigetek misztikus hely. Részben talán 
azért, mert a hely az óceán közepén terül 
el, több mérföldnyire minden lakott hely, 
részben pedig azért, mert több mint furcsa 
az a láva táj, ahol szokatlan látvány, az 
egész szigeten elszórt ezernél is több óriás 
szobor, moai található.
Az őslakosok nyelvén Rapa Nui, azaz a 
Világ Köldöke a sziget neve. Viszont a 
szigetet 1722-ben, húsvét vasárnapján 
fedezte fel Jacob Roggeveen, holland 
tengernagy, az európai köztudatba 
ezért vonult be Húsvét-sziget néven a 
polinézek lakta vulkanikus földdarab. A 
Roggeveen látogatása óta eltelt közel 
háromszáz évben azonban szinte semmi 
újat nem tudtak meg a tudósok a tökéletes 
izolációban kialakult kultúráról és a 
rejtélyes szobrokról, de talán pont emiatt 
igazán csodás a jelenség.
Nem ismert, pontosan hogyan szállították 
a kőszobrokat, de az szinte biztos, hogy 
faszánokat vagy görgőket használtak 
hozzá. Ez nagyon költséges lehetett, n 
e felejtsük el, hogy a szobrok több mint 
tíz méter, és súlya több mint 50 tonna. 
Vélhetően az égetéses földművelés és a 
szobrok szállításához szükséges faanyag 
mértéktelen felhasználása vezetett a 
sziget erdőinek teljes kiirtásához. Ez azt 

Rémisztő helyek a világon
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is megmagyarázná, miért maradt olyan 
hirtelen abba a kövek kibányászása.
A legmagasabb moai az úgynevezett 
Paro, mely majdnem 10 méter (33 láb) 
magas, és 75 tonnát nyom. A legnehezebb 
egyben a legalacsonyabb, hiszen egy 
guggoló szoborról az AHU Tongarikiról 
van szó, melynek súlya 86 tonna. Ez egy 
befejezetlen szobor, és ha elkészült volna, 
akkor körülbelül 21 méter (69 láb) magas 
lenne, tömege pedig mintegy 270 tonna.
A szobrok minimalista stílusban ké-szültek, 
mely a Polinéz szigetvilágára igen jellemző. 
A legkorábbi szobrok térdeplő férfiakat 
ábrázoltak, amely talán az isteneknek 
szóló alázat jele lehetett. Érdekes, hogy ez 
később megváltozott és 1100-tól a stilizált, 
hosszúkás arcú, és nagy fülű férfifej vált 
uralkodóvá, amelynek a felső teste tele 
van apró mintákkal, amelyek minden 
bizonnyal tetoválásokat jeleznek. A szobor 
az AHU kősírboltozat fedőlapján áll, ahol 
kagylószemével a távolba néz, mintegy 
vigyáz a telep házaira. E legjobban ismert 
kőszobor kapott egy kedves becenevet a 
kutatóitól, úgy hívják: Hosszú fül. Állítólag 
Hosszú Fül újabb betelepülőket jelez, 
új kultúrát, amely ötvöződött az eredeti 
szigetlakók kultúrájával. A hatalmas 
szobrokat arccal a sziget belseje felé 
állították fel, a felfedezők csupán egyetlen 
ponton találtak a nyílt vizek felé tekintő 
moai-okat. A szobrok szemeit eredetileg 
korrallal rakták ki, egy ily módon restaurált 
szobor tanúsága szerint meglehetősen 
szuggesztív kifejezést kölcsönöztek ezzel a 
sziklaarcoknak.

Félelmetes mocsarak: lápvidék 
Louisianában

Az amerikai Louisiana államban, New 
Orleans mellett található lápvidék sűrű 
mocsara, a fák ágairól lelógó indák és a párás 
homály miatt már önmagában félelmetes 
látványt nyújt - a kései mocsártúrák csak 
az erős idegzetű turistáknak ajánlottak 
-, a vidék azonban nem csak emiatt 
hátborzongató.
Sokan például a mai napig hallani vélnek 
a mocsár környékén olyan hangokat, 
amelyek nem mindennapi farkasok 
üvöltésére emlékeztetnek. A New Orleans-
hoz közel eső, a kísértetek vidékének tartott 
lápvidéken ráadásul a legendák szerint átok 

is ül: egy voodoot használó boszorkány 
átka, akit itt fogtak el az 1900-as években.
Az, hogy az elfogását követő évektől 

megszaporodtak a környéken pusztító 
hurrikánok, az átok következménye-e, nem 
tudni.
Az azonban tény, hogy akkoriban több 
falu is nyomtalanul eltűnt a föld felszínéről 
a végzetes viharok következtében, és a 
természeti katasztrófák a mai napig nem 
kímélik Louisianát.

Kísértetváros rejtőzik Párizs 
alatt

Franciaország csodaszép fővárosa 
méltán híres egyedülálló történelmi 
nevezetességeiről, emellett pedig a 
szerelmesek zarándokhelyeként is több 
tízmillió turistával büszkélkedhet minden 
évben.
Azonban nem mindegyikük tudja, hogy az 
Eiffel-torony, a Diadalív, a Notre Dameés 
a Louvre szépségében gyönyörködve a 
világ egyik leghatalmasabb tömegsírja 
felett sétál el. 20 méterrel a felszín alatt 
helyezkedik el ugyanis Párizs kísérteties, 
titokzatos katakombarendszere, mely ma 
is hatmillió néhai városlakó holttestét őrzi.

Egykor csak kőbánya volt

A földalatti labirintusrendszer évszázadokkal 
korábban egy kőfejtő része volt, mely 

a 12. századtól kezdve nyersanyagot 
szolgáltatott a városépítéshez. Az 1700-
as években Párizs területe jelentősen 
megnőtt, és a katakombák felett is tömeges 
építkezések folytak, ezért a kormány 
támfalakat építtetett, és megerősíttette a 
járatrendszert, hogy megállítsa a gyakorivá 
vált földcsuszamlásokat.
A kőbányák rendeltetése a 18. században 
változott meg, ekkorra ugyanis a pestis- és 
himlőjárványok miatt olyan sok volt a halott, 
hogy a köztemetők tömegsírjai megteltek. 
A város vezetősége ekkor döntött úgy, 
hogy az elhunytak földi maradványait a 
katakombákban helyezi el.

Emberi csontok, koponyákkal díszítve

A kiszélesített alagutak egy körülbelül másfél 
kilométeres szakaszán, az oldalkamrákban, 
a talajtól a plafonig gondosan elrendezték a 
halottak lábszár- és combcsontjait, közéjük 
pedig sorban vagy éppen kereszt-, szív- 
és hullámalakban koponyákat helyeztek, 
sajátos díszítőelemekként. A járatokban 
a csonttárak mellett kőtáblákba vésett 
feliratok dokumentálják, hogy pontosan 
honnan és mikor kerültek elhelyezésre 
a néhai városlakók maradványai. A több 
millió halott között biztosan megtalálhatók 
Robespierre, Danton és Rabelais exhumált 
csontjai és koponyái is, de a tömegsírok 
miatt pontos azonosításuk lehetetlenné 
vált.

Állj, a halál birodalmába lépsz!

A katakombák bejárata Párizs 14. 
kerületében, a Denfer-Rochereau tér sarkán 
álló pavilonból közelíthető meg. A mélybe 
vezető csigalépcső tetején hátborzongató 
felirat olvasható: Állj! Ez itt a halál birodalma.
Bár a félelmetes földalatti rendszer egy 
része már régóta, 1867-től látogatható 
- csoportokban és vezető kíséretében -, 
hihetetlen népszerűsége miatt gyakran 
előfordul, hogy a kíváncsiskodók éjszaka, 
a látogatási időn kívül is felkeresik a 
katakombák alagútjáratait, sőt, arra is volt 
már példa, hogy titkos társaságok vagy épp 
művészi közösségek tartottak itt illegális 
összejövetelt, illetve berendezett mozi 
teremmel, falfestményekkel és piknikező 
párokkal találkoztak össze a rend őrei.
Sokan azonban még szakszerű kísérettel 
és csoportosan sem merik megközelíteni 
a helyet, a hátborzongató látvány 
mellett köszönhetően annak, hogy a 
mendemondák szerint máig hallani azon 
itt eltemetettek kísérteties sóhajait és 
nyögéseit, akik hosszú évszázadok óta nem 
találtak örök nyugalomra.

SGE



A hideg beálltával nemcsak az autó 
gumiját kell lecserélnünk, de néhány 
aprósággal megkönnyíthetjük életünket, 
és elkerülhetjük, hogy pácban hagyjon 
bennünket a reggeli induláskor.

Amikre szükségünk lesz

•	 autó
•	 akkumulátor-töltő
•	 ablaktörlő lapát
•	 ablakmosó folyadék
•	 hűtőfolyadék
•	 izzókészlet
•	 pollenszűrő
•	 gumiszőnyeg

Akkumulátor

A gépkocsit a motor hajtja - mindannyian 
tudjuk, ám ha nem figyelünk oda az 
apróságokra, könnyen cserbenhagyhat 
bennünket a legmegbízhatóbb 
motor is. A hideg, reggeli indításkor 
legelőször az akkumulátor kap szerepet. 
Alapvető tanács, hogy a téli indítás 
előtt kapcsoljunk le minden felesleges 
fogyasztót és kinyomott kuplunggal 
indítsunk. A fényszórók, a motoros 
antennás rádió, az ülésfűtés mind-mind 
feleslegesen terheli az akkumulátort. 
Márpedig a reggeli indításkor minden 
porcikájára szükségünk van!
A felkészítést kezdjük az akkumulátor 
saruk állapotával: jól legyen rögzítve 
a pozitív és a negatív kábel is! Ha 
szennyeződést látunk a saruk környékén, 
vegyük le a csatlakozókat, drótkefével 
tisztítsuk meg, és visszahelyezve erősen 
rögzítsük ismét. Ügyeljünk, hogy a 
pozitív saru megfelelően szigetelve 
legyen, illetve maga az akkumulátor 
is jól rögzítve legyen, hiszen a fém 
motorháztető könnyen rövidre zárhatja 
a lötyögő, nem kellőképpen szigetelt 
akkumulátort - akár tüzet is okozhat!
A mai akkumulátorok szerencsére 
általában már zárt rendszerűek, illetve 
a generátorok is minden körülmény 
közepette biztosítják a megfelelő 
töltöttséget. Ezért már nem érdemes 
otthon bajlódni a töltővel vagy a 
desztillált vízzel. Régebbi gépjárművek 
esetén azonban érdemes az ősz 
beálltával ellenőrizni az akkumulátort - 
legtöbbünknek nincs odahaza töltője, 
ezért keressük fel szervizünket vagy egy 
akkumulátorkereskedést, ahol általában 
díjmentesen elvégzik a töltöttség-mérést.

Ablaktörlő lapát

Ha lehet, még a fagy beállta előtt nézzük 
meg, vajon egyenletesen törölnek-e 
az ablaktörlő lapátok mindkét oldalon. 
Ha nem, cseréljük - a legtöbb gyártó 
autótípusra szabottan árulja a lapátokat. 
Tapasztalatunk szerint a legnevesebb 
gyártó lapátja is tönkremegy egy vagy 
két év alatt, hiszen a szélsőséges időjárás 
és a hazánkban sajnos még mindig 
gyakran alkalmazott só főleg magát a 
gumit kezdi ki. Ügyes kezűek ezért sokat 
spórolhatnak, ha csak a gumicsíkot veszik 
meg, és csak azt cserélik. Ha azonban 
mégis a teljes lapát lecserélése mellett 
döntünk, ügyeljünk, hogy az eredetivel 
megegyező szélességűt válasszunk. 
A műanyag pöcök megnyomásával 
könnyen lehúzható a régi lapát a 
rendszerint U-formájú fémrúdról, az 
újat pedig szintén egy mozdulattal 
pattinthatjuk vissza.

Ablakmosó folyadék

Nevetséges apróságnak tűnik, télen 
mégis kiemelt szerepet kap az ablakmosó 
folyadék. Hiába a vadonatúj törlőlapát és 
az óriási szélvédő, ha nincs mivel lemosni 
a felverődött, sáros latyakot. Télen 
töltsük fel rendszeresen az ablakmosó 
tartályt olyan folyadékkal, ami nem fagy 
meg mínusz 20 fok-ig. Ügyeljünk, hogy 
a ne csak a tartályba, hanem az egész 
rendszerbe fagyálló ablakmosó kerüljön 
- a csövek és fúvókák akár több deciliter 
régi, nyári ablakmosót is tartalmazhatnak! 
Ezért a feltöltött tartályból spricceljünk az 
ablakra, hogy átjárja az egész rendszert.

Hűtőrendszer

A hűtőrendszer télen nem sok szerepet 
kap, bár arra okvetlen oda kell figyelni, 
hogy megfelelő minőségű, fagyálló 
hűtőfolyadék keringjen a rendszerben. 
Ennek fagyási pontját akár a benzinkúton 
is ellenőriztethetjük.

Világítás és szellőzés

Egy ismerősünk segítségével ellenőrizzük, 
hogy a gépjármű egyetlen izzója sem 
égett ki - bennünket elsősorban az első 
fényszórók érdekelnek, de ne hozzuk 
nehéz helyzetbe a mögöttünk haladókat 
sem egy kiégett féklámpával!
Nem olcsó mulatság, de ha gyakran 
bepárásodik a kocsi ablaka, érdemes 
megnézni az utastéri szellőzés 
pollenszűrőjét. Egyrészt az őszi 
falevelek apró, széttöredezett darabkái 
eltömíthetik, illetve nedvessé is tehetik. 
Hiába fújatjuk teljes erővel a szélvédőt, 
a nedves levegő még ront is a helyzeten 
- érdemes ezért 1-2 évente ezt is 
cserélni. Végső segítségnek használjuk 
a klímaberendezést, a klíma ugyanis 
szárítja a levegőt, bekapcsolva egy 
szempillantás alatt páramentesíthetjük a 
szélvédőt még télen is!
Végezetül pedig érdemes télvíz idején 
gumiszőnyegre cserélni az elegáns 
plüss szőnyeget. A gumi nem ereszti 
át a vizet, így nem lesz csupa víz a 
kárpit, és könnyebben tisztítható marad 
kedvencünk utastere...

SGE

Autónk felkészítése a téli időszakra
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Kétszázötven gyermek hallgatta figyelmesen, hogy mi 
a titka a sikeres sportolóvá válásnak. Az Olimpikonok 
Dorogon című sorozatban a vizes sportok képviselői 
beszéltek élményeikről, és az olimpiáig vezető hosszú, 
fáradságos útról.

Mesterek és tanítványaik árulták el a "titkot" a gyerekeknek, 
akik közül már nagyon sokan rendszeresen sportolnak.
Tóth Andrea, Drávucz Rita, Merész András, dr. Csaba László, Kiss 
László a színpadon
 
Kiss László, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya 
összehasonlította a korábbi és a jelenlegi olimpiák hangulatát, 
beszélt a felkészülésről, az edző -és a versenyző kapcsolatáról 
, valamint arról, hogyan épül fel egy úszó napi programja a 
versenynapon és elmesélte, hogy milyen az élet az olimpiai 
faluban. Elmondta, hogy a londoni uszoda nézőterének felső 
karéját lebontják, de az uszoda az olimpiai után is tovább 
működik. Nagy érdeklődés követte Kiss László video elemzését, 
amelyet Gyurta Dániel és Risztov Éva győztes versenyéről 
tartott.

Dr. Csaba László, a Testnevelési Egyetem nyugalmazott tanára 
kiemelte, hogy a gyerekek számára az a legfontosabb, hogy 
legjobb technikával ússzanak, és hogy mindig hallgassanak 
az edzőjükre. Kiemelte, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon 

sokat változott az úszás technikája.

Merész András, a női vízilabda válogatott szövetségi 
kapitánya beszélt az olimpiai felkészülésről, és Drávucz Rita 
csapatkapitánnyal együtt elmondta, hogyan élte át az orosz 
válogatott elleni győzelmet, amellyel a csapat bekerült a 
londoni olimpia elődöntőjébe. Elmondta, hogy az elmúlt 
években nagyon sokat fejlődött a női vízilabda, amely mára 
látványsportággá vált.

Drávucz Rita és Tóth Andrea világ-és Európa-bajnok játékosok 
beszéltek a vízilabdások edzésmunkájáról, és hogy milyen 
érzés sikeres sportolónak lenni. Kedvességükkel belopták 
magukat a gyerekek szívébe, és már alig várták, hogy lejöjjenek 
a színpadról, és elcsíphessék őket egy aláírás és egy közös fotó 
erejéig.

Ahogy a medencéből látták az olimpiát  

Tóth Andrea, Drávucz Rita, Merész András, dr. Csaba László, Kiss 
László a színpadon

Élen a Dobó

Az idén hét csapat részvételével kezdődtek meg a 
küzdelmek a Csabai Lajos Középiskolás Teremlabdarúgó-
bajnokságban. A tornát ismét ősszel és tavasszal rendezik, 
az együttesek körmérkőzéses formában játszanak.
Eredmények: 
1. forduló: 
Zsigmondi–Szent Erzsébet 2-2, 
Szent Imre–Dobó 2-4, 
Ferences–Kolping 2-4.
2. forduló: 
Zsigmondi–Dobó 2-8,
Szent Imre–Szent Erzsébet 3-2, 
Balassa–Kolping 3-2.
Az élen a Dobó-gimnázium csapata áll. 
A góllövőlista élén Gyebnár Gergely (Szent Imre) és Bula 
jamin (Dobó) áll 4-4 góllal.




