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Jelenleg még mindig jelentős támogatottsággal bír 
a kormánypárt. Esztergom vizsgálatakor különösen 
fontos a tartós és jelenleg is tartó fidesz támogatottság, 
egy független polgármester ellenében is. Elméletileg 
ezzel nem is kéne, hogy probléma legyen, valójában 
viszont a fideszes képviselő-testület és a polgármester 
kapcsolata nem felhőtlen, így két egymással szemben 
álló oldal alakult ki a városvezetésen és városon belül, 
akiknek érdekei közösek (a város talpra állítása az 
adósságrendezés közben és után), viszont annak módjai 
és folyamatában eltérő. Esztergom szerepe eközben 
folyamatosan felértékelődik az ellenzékiek szemében, 
március 15-én például Mesterházy Attila és Árok Kornél 
is beszédet mondott.

Ezért is fontos, hogy a népszavazást az Esztergomi 
Lokálpatrióták Egyesülete, a Haladó Esztergomért 
Egyesület, a Jobbik, az LMP és az MSZP kezdeményezte, 
a fidesz nélkül.

A főként városi közszolgáltatásokat érintő kérdésekről 
történő népszavazás érvénytelen lett, ugyanis nem 
jelent meg az érvényességhez szükséges, minimálisan 

szükséges 11 880 választásra jogosult, csak 8123. Az 
okok közt sokat emlegetett már a többségében Fideszt 
támogatók távol maradása, de az nem, hogy ezt mi 
is váltotta ki. Ezzel szeretnék konkrétan foglalkozni. 
Amit kiemelnék, azok a kérdések. Egyrészt a kérdőív 
szerkesztési alapszabályokat figyelmen kívül hagyva: 
hosszúak, másrészt megfogalmazásuk sem elég könnyen 
érthető. 11 hosszú kérdés, egyikben még törvényre 
való hivatkozás is, amit az átlagszavazó nem ismer. A 
kérdéseket bár előzőleg közzétették, mégsem gondolom, 
hogy minden szavazó pontosan átolvasta volna és 
ebből levont következtetéseként ikszelte volna, az igent 
Annál inkább hangsúlyoznám a városban lévő plakátok 
és járdán lévő „11 kérdés 11 igen” felíratok hatását.

Összességében az evidens kérdések, mint például: 
egyetért-e Ön azzal, hogy az önkormányzat a város 
számára legkedvezőbb ajánlatot válassza a piac ügyében? 

Természetesen az ilyen kérdésekre a közérdekeit szem 
előtt tartva mindenki igent mondana. A kérdés viszont 
önmagát válaszolja meg, hiszen ki ne értene egyet azzal, 
hogy a legjobb pályázó nyerje meg a közbeszerzést? Ez 
a városvezetésnek és a választópolgároknak is érdeke. A 
kérdések túl egyértelműek voltak és inkább propaganda 
célokat szolgáltak, mondhatni egyfajta legitimációt kívánt 
adni a kormánypárttól független kezdeményezőknek, ez 
viszont láthatóan nem sikerült nekik. A fidesz támogatók 
távolmaradása pedig egyfajta passzív ellenállásnak vagy 
politikailag: protest (nem-) szavazatnak tekinthető.
 
Hogyan tovább? Minden marad a régiben? 

merül fel jogosan a kérdés: csakis az előítéletek és lakosság 
körében annyira jellemző gyűlölködés félretételével lehet 
előre haladni a közös cél felé. Az ugyanis mindenképp 
káros, ha a politikának ennyire átitató szerepe van az 
emberi kapcsolatokban és a hétköznapokban is, mint az 
utóbbi időben és jelenleg is az eltérő politikai preferenciák 
befolyásolták, hogy ki menjen el és ki maradjon távol. 
Gyanúsak lehettek az evidens kérdések és az arra adandó 
egyértelmű válaszok. A választók nem értették, hogy 
miért nekik tették fel ezeket a kérdéseket.

Esztergom tehát valóban meg kell újulnia, de nem a 
jelenlegi úton kell eljutnia addig, ugyanis bármennyire 
is többségében voltak az igenek, a lakosság nagyobbik 
része távol maradt, így érvénytelen lett a szavazás, és 
ezt tiszteletben kell tartania azoknak is, akik elmentek. 
Szépíteni lehet, de ezek lesznek a jövőben is a figyelembe 
vett tények.

  Éder Mónika (www.egomilabor.blog.hu) (Fotó: CIVILHETES)

Az esztergomi népszavazás háttere 
másként

KÖSZÖNJÜK
Annak a 8123 embernek, akiket érdekel a város sorsa! A többi 15636...?

A városi közszolgáltatásokat érintő népszavazás érvénytelen lett. Az egyértelműen “igen” válaszokat váró 
kérdéseket a szavazók demagógnak érezhették. A Fideszes röpcédulák, amik a nemleges válaszok helyett 
a távolmaradásra buzdítottak megmutatják: Esztergomban még mindig meghatározóbb tud lenni a fidesz,  
mint  Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete, a Haladó Esztergomért Egyesület, a Jobbik, az LMP és az MSZP 
együttvéve.
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Napokkal ezelőtt volt az évfordulója annak a zarándoklatnak, amelyet az esztergomi civ-
ilek Esztergomért szerveztek. Mi is ott voltunk, mert mi is támogattuk és egyet értettünk 
azzal a szándékkal, amelyet nem kevesen a magukénak éreztek itt.

Barátságok és szövetségek születtek a menetben, a megújulásba vetett hit összekovácsolta 
az embereket. Sokan jöttek rá arra - azon túlmenően, hogy földijei egymásnak - a gondjaik 
is közösek és együtt eredményesebbek lehetnek, mint külön-külön.

Számos esemény, megmozdulás és szerveződés - Zarándoklat Esztergomért, Esztergom 
Város Alsóháza, Sétahajó, Esztergomi kaland a Parlamentben, Virágültetés, városi takarítá-
sok, Augusztus 20, Hídünnep, Aláírásgyűjtés az esztergomi népszavazáshoz, Népszavazás 
- a bizonyítéka ennek az összefogásnak, de mára az akkori egység - nagy bánatomra - 
széthullott. Ennek okait egymásban kell keresnünk.. 

Távol álljon tőlem, hogy az elmúlt időszak félresiklott tervein és együttműködésein kes-
eregjek, de meg kell jegyeznem, vannak olyan elvek, amelyekből nem engedek, ahogy má-
sok sem. Elmentem a végsőkig, talán tovább is, mert hiszek az összefogás erejében.

Mosolyogtató azokra az időkre visszagondolnom, amikor azt találgatták, ki pénzeli még az 
újság megjelenését. Biztos a fidesz. Úgy gondolom, március 15-én a Széchenyi téren tanú-
bizonyságot tettem arról, hogy a legkevésbé sem tartozom ahhoz a táborhoz. Azon is csak 
mosolygok, amikor jól értesült emberek a számba adnak olyan szavakat és nekem nyilvání-
tanak olyan cselekedeteket, amelyeket nem mondtam és nem követtem el. 

Szárnyra kaptak olyan hírek, miszerint megszűnt a CIVILHETES. Ez nem igaz! Olyan helyzetbe 
került az újság, hogy nem tudtunk megjelenni. Sokan tanácsolták “barátilag”, hogy adjuk 
fel. Nem adjuk meg nekik ezt az örömöt. Újra meg fogunk jelenni az interneten, kéthetente. 
Szerkesztőségi irodánk sincs már, ezentúl péntekenként a Napos oldal kávézóban 17 órától 
lehet velünk kötetlenül beszélgetni. Bármiről.

A teljes szerkesztőség nevében mondhatom, hogy szükségét érezzük a folytatásnak, mivel 
továbbra sincs olyan médium városunkban, amely a CIVILHETES által vállalt feladatot 
tovább vinné.

  Harvay Péter (Fotó: Bányai Alexandra)

„Hittem és hiszem, hogy meg lehet írni az igazságot bármiféle
helyreigazítási kérelem nélkül is. A kritikát pedig meg kell hallgatni! 
Lehet az építő jellegű. A kritikák nem a város, a közösség ellen, hanem épp értük 
születtek.”

Helyreigazítás
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Valamelyest lesarkítva a legen-
dássá lett Winston Churchill 
gondolatait: messze nem a 
demokrácia a leghatékonyabb 
rendszer a világon, de jobbat 
még találtak ki. A huszonegyedik 
század Magyarországán és szű- 
kebb környezetünkben is ér-
demes áttekinteni azokat a fo- 
galmakat, eszméket - de leg-
főképp: - intézményeket, amelyek 
szavatolják egy-egy ország, 
közösség demokratikus működé-
sét. Ábécé-rendben haladva a 
következő két ilyen fogalom a 
centralizáció és decentralizáció. 
Felhívom a figyelmet, hogy a cikkek 
továbbra is nyíltan demokrácia- és 
kapitalizmuspártiak lesznek!

Az idei és a következő év az 
államigazgatás átszervezésé lesz. 
Lehet, hogy a mindennapi gondok 
mellett kevésbé tűnik érdekesnek, 
hogy milyen módon szerveződik a 
hivatali élet, de már rövidtávon is 
jelentős hatással lehet mindennapi 
életünkre. Az az európai rendező 
elv, jelesül a szubiszdiaritás – amely 
röviden annyit tesz, hogy a döntések 
ott szülessenek meg, ahol az az 

emberek mindennapi életére hatással 
van – csorbulni látszik. Gondoljuk 
csak végig, ha egy önkormányzat 
fenntart egy intézményt – pl. iskolát 
– akkor mindent elkövet, hogy az 
az iskola a lehető legjobb legyen 
a településen élők számára. Igaz, 
vannak erre ellenpéldák, de ez inkább 
olyan kivétel, amit tanítani kellene, 
egy „Hogyan ne vezess települést” 
kurzuson.

Lehet-e jó a centralizáció?

Centralizáció, államosítás hasonló 
fogalmak, de szinonimaként való 
használatuk ebben az esetben 
könnyen félrevezető lehet. Az 
államosítás során magán kézből 
kerülnek át vagyontárgyak közösségi 
felügyelet alá. Még centralizáció 
során az eddig is állami feladatok 
újraosztása történik meg, az eddig 
lentebb lévő döntési centrumok 
feljebb kerülnek.

Az államigazgatási feladatok átvétele 
az önkormányzatoktól, még jó is 
lehet. Különválhatnak az állami és az 
önkormányzati feladatok fizikailag is. 
Az már más kérdés, ha olyan feladatok 

is átkerülnek a kormányhivatalokhoz, 
amelyek inkább helyi feladatok, 
vagy legalábbis azokká váltak a 
rendszerváltást követően. Itt is, mint 
mindig, az ördög a részletekben és a 
megvalósításban rejlik majd. 

Jó lehet a központosítás, ha azért 
meghallgatják a helyben élők 
elképzeléseit is. Ilyen például, hogy 
nem feltétlenül nevez ki a hivatal 
olyat iskolaigazgatónak, akit nem 
támogat a tantestület, mert az előbb 
utóbb megbosszulja magát. Az új 
vezetőnek legitimációs problémái 
lesznek, sok energiája megy el 
arra, hogy elfogadtassa magát a 
kollégákkal, időt véve el ezzel a 
tényleges feladatok elől. Így van ez 
akkor is, ha egy jó képességű embert 
neveznek ki egy testület élére, jobbító 
szándékkal. Az ellenkezőjére inkább 
most nem térnénk ki, láttunk rá példát 
Esztergomban az elmúlt években, 
és akkor még nem is „felülről” jött a 
kinevezés.

A centralizáció jó lehet olyan 
szempontból is, hogy segít meg- 
takarítani, felszámolni a párhu-
zamosságokat. Nem biztos, hogy két 
kórháznak kell működnie egymástól 

Demokratikus ABC
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10 kilométerre. Nincs annyi eszköz, 
pénz, orvos és nővér, hogy mindkét 
intézményben magas szintű ellátás 
folyjon. (Itt most nem Esztergomra 
és Dorogra gondolok, hiszen a két 
egészségügyi intézmény teljesen más 
funkciót lát el. A szerk.)

Minden átalakítást, központosítást 
meg kell, hogy előzzön a gondos 
tervezés, és az érintettek bevonása 
a döntésekbe. Ha a kettő közül 
valamelyik hiányzik garantált a 
jövőbeni feszültségek elültetése, 
és a konfliktus gócok létrehozása. 
Ezek majd később, a még olyan jó 
szándékkal végiggondolt átala-
kításokat is aláássák, meg-mérgezik, 
utód véd harcokra kötelezve az új 
intézményeket, csökkentve ezáltal a 
közszolgáltatások színvonalát.

Vége lesz-e az 
önkormányzatoknak?

Az idén megkezdett és a jövő évben 
kiteljesedő feladat-újraelosztás 
nagy vesztesei lehetnek az 
önkormányzatok, mind helyi mind 
területi szinten. 

Az idei év elején átkerültek a megyei 
önkormányzatoktól az intézmények 
állami fenntartásba, cserébe az 
adósságot is átvállalta a központi 
költségvetés. Jó üzlet volt-e 200 
milliárd adósságért átadni 1000-1200 
milliárd vagyont, már nem biztos. 
Főleg úgy, hogy egyes elemeket 
már tovább is adna az állam, mert 
pénze az nincs rá. Így veszélybe 
kerülnek például a közgyűjtemények, 
könyvtárak, amelyek lássuk be, 
mégiscsak a társadalom egyik alapját 
képezik. Ezeket valószínűleg nem 
bezárni, hanem inkább átalakítani, 
újszerű formában bemutathatóvá, 
felhasználhatóvá kellene tenni a jövő 
nemzedékei számára. 

A januári átszervezéssel a megyéknek 
feladatuk jószerivel nem maradt, csak 

a területfejlesztés, de érdemben itt is 
csak 2014 után várható igazi feladat. 
Idei költségvetésük úgy alakult, hogy 
annak jelentős része, 70-80 százaléka 
bérköltség, még a fő feladatra – 
területfejlesztés - 10 százalék körül jut 
a mi megyénkben is, amiből lássuk 
be nemhogy utat, járdát sem nagyon 
lehet építeni. 

Hasonló sors várhat a települési 
önkormányzatokra is, ha ez lesz a 
követendő példa. de lehet, hogy 
még rosszabb lesz a helyzet, ha az 
esztergomi minta valósul meg és 
nem csak az intézmények kerülnek 
át, hanem azokat finanszírozandó a 
forráselvonás lesz a településeknél. 
Ergó pénz nem marad helyi szinten, 
marad a forráshiány, csak más 
szinten fog jelentkezni, miközben 
a helyi közösségek nem tudnak 
majd beleszólni a helyi intézmények 
működtetésébe. a helyi választott 
önkormányzati képviselők nem 
tudnak közvetlen hatást gyakorolni 
a napi működösére. Az intézmények 
vezetését nem a helyi igényeknek 
való megfelelés, hanem a központi 
akartnak való minél pontosabb 
végrehajtás fogja áthatni. 
Könnyebb lesz bezárni, átszervezni, 
megszüntetni úgy, hogy nem kell 
megküzdeni a helyi érdekekkel. Ez 
rövidtávon lehet jó, közép távon 
azonban visszaüt, ha nincs megfelelő 
kontrol és visszacsatolás. Lássuk be, 
kevés ilyen volt, ha volt a magyar 
történelemben.

Egyszóval az önkormányzatok 
ma is mert formájában valóban 
kiüresednek a jövő évtől, megszűnik 
egy fontos egyensúly a központi 
hatalommal szemben, még több 
intézmény lesz kitéve a választási 
vetésforgónak központi szinten. 
Minthogy eddig sem létezett két, 
egymással egyenlő felkészültségű 
szakmai gárda, szélesebb rétegben 
erre még kevesebb az esély, így a 
minőségromlás kódolva van hosszú 

időre, hacsak a politika nem fog tudni 
önmérsékletet tanúsítani. 

Jönnek a járások

Jövő év január 1-vel létrejönnek 
a járások, mint alapszintű állam-
igazgatási hivatalok, valószínűleg a 
jelenlegi okmányirodák kapacitásait 
felhasználva. Térségünkben ez azt 
jelenti, hogy az eddigi esztergomi és 
dorogi kistérség, amelyeknek az ed-
digi inkább területfejlesztési felada-
tuk mellett intézményfenntartást is 
vállalhattak – létrejön az esztergomi 
járás, összevonva a két térséget. Az új, 
majd 100.000 fős igazgatási egység 
az egyik legnagyobb lesz a megyében 
a tatabányai mellett, a többi mind 
fele, harmad ekkora lesz. Nehéz 
nem felfedezni benne a politikai 
motivációt Dorog ellehetetlenítésre. 
Persze fel lehet emelgetni, hogy a 
rendszerváltás előtt pont fordítva 
volt, és Esztergom „megbüntetése” 
volt a cél, de ez inkább kicsinyeskedő 
nézőpont, semmint szilárd érv- 
rendszer kiindulópontja. 

Véleményünk szerint, ha Kisbér lehet 
önálló járás 18.000 fővel, akkor Dorog 
is lehet 45.000-rel. 

Nagy felelősség egy ilyen rendszer 
átalakítása és nem is lehet eldönteni, 
hogy a centralizáció, vagy a 
decentralizáció-e a jobb, az viszont 
biztos, ha olyanok döntenek, akik az 
adott közösséget képviselik, és azok 
a döntések képviselik az ott élők 
érdekeit, akkor egy hosszú távon 
is jól működő rendszer jöhet létre. 
Ha azonban a pillanatnyi politikai 
érdekek motiválják az átalakítókat 
– amire azért utalnak jelek – hamar 
kiéleződhetnek olyan konfliktusok 
amiket erővel el lehet altatni ideig-
óráig de aztán robbannak.

  GT (Fotó: NASA és CIVILHETES)

TAKARÍTÁS A SCHWEIDEL JÓZSEF UTCAI LAKÓTELEPEN!

Április 15-én 9 óra kezdettel takarítást hirdetünk a Schweidel utcai lakótelepen. 
Találkozás a focipályánál! Gereblyét, lapátot, seprűt, sövényvágót hozzon magával, aki tud, 

zsákokról a szervezők gondoskodnak. 
Hogy ne éhezzünk, szomjazzunk teát, zsíros kenyeret, pogácsát nyugodtan lehet hozni, 

a legjobbakat díjazzuk!
Esőnap április 21-én!

Várjuk továbbá más területek, településrészek jelentkezését, ahol igény van egy kis takarításra!
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CIVILHETES: Tétényi Évával kapcso-
latban szeretném megkérdezni, 
hogy mi a véleménye a polgármester 
munkájáról? Ehhez a témához 
kapcsolódik még az a kérdésem 
is, hogy véleménye szerint miért 
csinálja a képviselőtestülettel szem-
beni ellenállását, mi motiválja, ki 
vagy mi van a háttérben, kinek a 
tanácsára viselkedik így? Melyik a 
fontosabb, a polgármester vagy a 
képviselőtestület?

S.J.: Akkor kezdjük innen, szerintem 
a legfontosabb a város. Képzeljük el a 
várost, mint egy piramist. A csúcson 
maga Esztergom, minden más alatta 
áll, beleértve a polgármestert és a 
képviselő-testületet is. Ezen a logikán 
haladva kellene felépítenünk saját 
magunkat. Tehát a polgármesternek 
és a képviselő-testületnek egyaránt 
a város érdekeit szem előtt tartva kell 
dolgoznia.

Tétényi Évát a város nagy, két-
harmados többséggel választotta 
meg, pontosan azért, mert a régi 
polgármestert nem tartották tovább 
érdemesnek a város kulcsára, számos 
ok miatt.

Csak menjünk végig a városon, 
haladjunk Visegrád irányából Dorog 
felé, hogy nézünk ki? Romhalmaz az 
egész, rom romot követ, nincsenek 
parkok, nincsenek virágok, a kör-
forgalomban gaz nő. Ez azonban 
nem csak idén van így, már tavaly is, 

a régi polgármester idejében is így 
nézett ki Esztergom. Nagy baj történt, 
valahol eltűnt Esztergom varázsa, 
cserébe politikai gúnyába bújt és 
véleményem szerint az embereknek 
undora lett tőle. Ezért választottak 
az esztergomiak új polgármestert, 
Tétényi Évát. Ez a szerep nagyon nehéz 
és hálátlan, elképzelhetőnek tartom, 
hogy jó magam nem is vállalnám el. 
Az ókori római gladiátorok életéhez 
tudnám hasonlítani azt, ahogy a 
polgármesterünk élni kényszerül. 
Képzeljék el, hogy egyedül állnak egy 
aréna közepén, a ketrecekben lévő 
tigrisek pedig folyamatosan azt lesik, 
hogy melyik kapu nyílik ki először, 
ahonnan azután kirohannak és 
elevenen felfalják Önt. Ez szó szerint 
így néz ki, én személy szerint nagyon 
drukkolok neki. Ez egy kétesélyes 
harc, ahol nincs középút. Az egyik 
lehetőség az, hogy győz és akkor 
nagyot arat, remélem ez fog bejönni, 
vagy egyszerűen össze fog roppanni. 
Nem azért, mert fogja bírni a rá 
nehezedő nyomást, hanem azért, mert 
összeroppantják. Külső erők és külső 
szabályozók hatására egyszerűen 
megbénítják a tevékenységét, hogy 
messzebbre ne menjek, a 2-3 hete 
elfogadott önkormányzati törvény is 
ezt szolgálja. 

CIVILHETES: Hogyan lehetne segíteni 
a polgármestert, mit kellene tenni 
és kinek, hogy mentálisan bírja ezt a 
harcot, amit folytat? Milyen lehetséges 

forgatókönyvet lát a polgármester 
győzelmére és elbukására?

S.J.: Én azt mondom, de ez sajnos 
soha nem fog bekövetkezni, hogy 
annak a tíz képviselőnek kellene 
tükörbe nézni és elgondolkozni azon, 
hogy azt a kabarét, amit művelnek, 
valójában a város érdekében teszik-e, 
vagy csak a saját önös érdekeik miatt. 
Én nem akarok senkit megvádolni, 
sem véleményt mondani, de a tízek 
tevékenysége rég nem a városról szól, 
ez itt egy harc, amelyben be akarják 
bizonyítani, hogy ők ezt a harcot 
meg fogják nyerni, kerüljön bármibe. 
Kerüljön akár abba is, hogy a város 
teljesen tönkre megy.  Esztergom 
valójában olyan gazdasági helyzetben 
van, hogy, én, mint közgazdász, nem 
látom a kiutat belőle. A jelenlegi 
politikai helyzetben képtelen a város 
arra, hogy ezt a hatalmas adósság 
állományt valahogy kigazdálkodja.

CIVILHETES: (Ezek szerint kimond-
hatjuk, hogy Esztergom adóssága 
arányaiban nagyobb, mint Ma-
gyarországé?)
Meg tudjuk azt becsülni, hogy 
nagyságrendileg mekkora az adós-
ságállománya a városnak egy főre 
vetítve?

S.J.: (Ez sajnos így van, arányaiban 
sokkal nagyobb a város adóssága. 
Vetítsük ki egy egyénre, nézzük 
meg, hogy Magyarországnak hány 
lakosa van, osszuk el az ország 

Kimaradt interjú a múltunkból
Eredetileg 2011. július 22-ei lap-számunkban jelent volna meg az alábbi interjú, 
visszaolvasva úgy látjuk, nem veszített az aktualitásából. A minap a szeretgomon 
olyan fórumbejegyzéseket olvastam, ahol egymással szemben álló emberek 
adnak egymásnak igazat. Találtak olyan közös pontokat a dolgaikban, amikben 
mehetnének együtt is tovább. Ez az interjú arról árulkodik, hogy vannak olyan 
kirekesztett emberek is, akik hasonlóan gondolkoznak, mint azok, akik ma is a 
polgármester oldalán formálják a közvéleményt.

Péntek délelőtt interjút adtam az ŐszinténSolva rádiónak Esztergom 
Város Alsóházának munkájáról illetve beszélgettünk a CIVILHETES Független 
esztergomi közéleti magazinról is. A stúdióban találkoztam Kui Rózsával 
és Stámusz Andreával. Andrea többek között beszélt az Alsóházról 
képviselőként, Rózsa a múlt héten megjelent Meggyes-könyv írójával 
való beszélgetésre készülve ült bent a rádióban. A riportok között 
beszélgettünk, innen jött az ötlet, hogy kellene egy riportot készítenem 
Silye Józseffel, aki az E-HÍR Kft. ügyvezetőjeként híresült el.
Szombaton délelőtt Kui Rózsával együtt látogattam meg riport-alanyom, 
aki otthonában fogadott.
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teljes adósságállományát, a magyar 
lakosság összegével, ezzel szemben 
nézzük meg, hogy Esztergomnak 
mekkora adóssága van és ezt 
az összeget osszuk el a város 
lakosságával. Számoljunk bele 
mindenkit a csecsemőktől az 
idősekig, és rá fogunk jönni, hogy 
másfélszerese Esztergom adóssága 
az országénak.)

Számoljunk a csecsemőktől az idő-
sekig mindenkivel (30928 fő). Osszuk 
el a 25millárdot az esztergomiak 
számával és több, mint 800 000 
forintot kapunk eredményként, azaz 
ennyit kellene fejenként befizetni 
a város kasszájába ahhoz, hogy 
nullásak legyünk, hogy eltűnjön az 
adósság. 

A másik baj az, hogy igazából 
Esztergomnak nincs akkora vagyona, 
amely értékesítéséből ezt az 
adósságállományt rendezni lehetne. 
Tehát ezért egy olyan reorganizációs 
tervet kellene készíteni, amely 
előreláthatólag olyan 20-25 éven 
belül az adósságállományt nem 
megszünteti, de normalizálja. 
Teremtsen olyan helyzetet, amikor a 
város ismét levegőhöz tud jutni. Ez a 
véleményem.

Mi van, ha nyer a polgármester? 
Ebben az esetben az történik, hogy 
akkor ő ezt a folyamatot el tudja 
indítani és azt gondolom, végig is 
tudja vinni. Tehát, ha őt hagyják 
dolgozni, és egy olyan testülettel 
tudna együtt dolgozni, akik nem a 
saját- és politikai érdeküket néznék, 
hanem a város érdekét, akkor lenne 
arra esély, hogy ez a város kilábaljon. 
Még egyszer mondom, hogy nagyon 
nehezen és nagyon keservesen, mert 
ez az adósságállomány őrületesen 
nagy. 

Mit veszít Tétényi Éva, ha 
nem sikerül neki? 

Magyarország egyik szégyene lesz 
Esztergom, ezt. Egyébként már 
majdnem azok vagyunk. 
Én nem vagyok esztergomi születésű, 
de sokat jártam a 90-es évek elején 
Esztergomba, egy csodálatos-szép 
város volt, nagyon sok külföldi 
partneremet hoztam ide hétvégén, 
ez volt a kirándulásaimnak célpontja, 
a Dunakanyar és végső célpont 
Esztergom. A Bazilika, egy étterem, 
a Duna-part, Csonka-híd, tele volt 
a város élettel. Még a 2000-es évek 
elején is rendezett és gondozott 
város volt. Egy szép, fejlődő városból 
vált mostanra katasztrófa sújtotta 
övezetté. Jelenleg egy olyan helyet 
sem tudok mondani, hogy „na igen”, 
ide el tudok hozni-vinni valakit. 
Nemrég voltak külföldi vendégeink, 
egyedüli hely, ahová el tudtam őket 
vinni, a Bazilika volt, jó magasan 
voltunk, ahonnan nem látszott, hogy 
néz ki a Bástya, nem láttunk bele 
a Szigetbe, nem láttuk a koszt és a 
romos állapotokat. Élményfürdő? 
Lehet, hogy az élményfürdő egy 
élmény lenne, hogyha nem úgy 
nézne ki a két mellette lévő szálloda, 
ahogy kinéz.  Mélygarázs? Ez nem 
egy mélygarázs, hanem egy pince, 
amibe be sem lehet állni, ami 
szerintem veszteségesen dolgozik. 
Esztergom a következő húsz évet 
átvészelte volna a Kossuth Lajos utcai 
mélygarázzsal, bőségesen elegendő 
lett volna. Véleményem szerint azt a 
pénzt, amit a szigeti mélygarázsba 
beleöltek és belenyomtak, sokkal 
inkább az úthálózataink és a régi 
épületeink felújítására kellett volna 
elkölteni. Meggyőződésem, hogy 
sokkal jobban nézne ki a városunk. 
Nem tudom, jelenleg nem látok 
kiutat ebből a helyzetből addig, amíg 
nem lesz itt valamilyen változás a 
testületben. 

CIVILHETES: Mi a véleménye Esztergom 
város Alsóházáról?

S.J.: Szerintem az Alsóház egy 
alternatíva arra, hogy kellene 
működjön a polgármester és a 
testület. Ha a testület, a jelenlegi 
testület és a polgármester között 
olyan nexus lenne, mint amilyen az 
Alsóház és a polgármester között van, 
szerintem már jóval előrébb tartana a 
város. 

CIVILHETES: Lát arra lehetőséget, hogy 
a másképp gondolkozók és a civilek 
összezárják a soraikat a polgármester 
mögött?

S.J.: Szerintem nincs más megoldás. 
Ha nem fogunk össze, és mint 
amit mondtam itt valamelyik este, 
beszélgetésünk során, hogyha 
mindenki a saját kis csapatát 
melegíti, fűzi, edzi, nem azt mondom, 
hogy rossz dolog, de össze kellene 
fogni.  Tehát itt akkora tömegben 
van az a réteg, aki változást szeretne, 
hogyha összefognánk, én szerintem 
sok minden, sokkal hamarabb 
megtörténhetne. 

CIVILHETES: Tehát akkor Ön adná magát 
az együttműködéshez?

S.J.: Igen, persze. Azt gondolom, 
hogy már eddig is elég sok jelét adtam 
annak, hogy készen állok bármilyen 
kompromisszum megkötésére annak 
érdekében, hogy a város tovább-
lépését lássam, segítsem azt.

CIVILHETES: Keresték már meg ezzel 
kapcsolatban?

S.J.: Nem sokan, de már kerestek, 
csak lassan, véleményem szerint fel 
kellene gyorsulni, itt minden óra, 
minden perc számít. 

CIVILHETES: Utolsó kérdés. Véleménye 
szerint mi az utolsó időpont, ameddig 
a civil összefogásnak létre kellene 
jönnie?

S.J.: Most nyári szünet van, ilyenkor 
sokan sárgabarackot raknak el, meg 
szilvabefőttet vagy nyaralnak, de ez 
egy jó alkalom arra, hogy mondjuk 
barackrakás közben mindenki 
átgondolja azt, amiről mi most itt 
beszéltünk. És kezdjük el úgy az őszt, 
hogy egy nagyon komoly, egy nagyon 
jól felépített és jól összpontosított 
csapatmunkával végre tudnánk 
hajtani az összefogást, mert akkor egy 
gyönyörű új évet tudnánk kezdeni a 
Széchenyi téren. 

CIVILHETES: Köszönöm szépen

S.J.: Én is köszönöm a lehetőséget.

  Harvay Péter (Fotó: CIVILHETES
ashscrapyard.files.wordpress.com)
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Megkezdődik a 
Ko m á ro m - E s z -
tergom megyei 
Tátot, Tokodot és 

 To k o d a l t á r ó t
védő, 3 kilomé- 
tert meghaladó 

 hosszúságú gát-
rendszer kivi- 
telezése a Ke- 

nyérmezei- és az Únyi patak 
mentén - közölték a beruházás nyi-
tórendezvényén pénteken Táton.
A teljes költség meghaladja a 
2milliárd forintot, a munkálatokat 
85 százalékban az Európai Unió, 15 
százalékban a magyar költségvetés 
forrásaiból fedezik. A beruházásra 
azért van szükség, mert a Dunába 
ömlő patakok árhullámok idején a 
folyó visszaduzzasztó hatása miatt 
veszélyeztetik az érintett telepü- 
léseket - mondta el a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium infra-
struktúráért felelős államtitkára.

Völner Pál hozzátette, az Új Széchenyi 
Tervben állami árvízvédelmi fe-
ladatokra a következő években 92 
milliárd forintot meghaladó összeget 
fordítanak, 11 projekt keretében.

Janák Emil, az Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság vezetője ismertette, a 
több mint három kilométeres gát-
rendszer a mértékadó árvízszint ki-
védésére alkalmas magasságával 
védelmet nyújt a környéken élőknek. 
A beruházás 2013 augusztusára ké-
szül el, közel kétszázezer köbméter 
földet, illetve vízzáró anyagot kell 
megmozgatni a munkálatok során. 
A kivitelezési munkát a Swietelsky 
Magyarország Kft. végzi el.

A gátépítés során a Kenyérmezei-
patak bal partján 448 méter, az Únyi-
patak bal partján 1.530 méter, a jobb 
partján pedig 1.143 méter hosszan 
épül ki árvízvédelmi töltés. Ahol nem 
építhető töltés, ott területfeltöltést 
végeznek, vagy mobil árvízvédelmi 
rendszert, vasbeton árvízvédelmi 
falat építenek, egyes helyeken pedig 
talajcserével alakítják ki a védelmet.

Tát polgármestere, Szenes Lajos pol-
gármester emlékeztetett rá, hogy 
a település nyílt árvízi területen 
fekszik, ahol az utóbbi években több 
alkalommal komoly károkat okoztak a 
dunai árhullámok. A 2005-ben átadott 
Tokod-Tát elkerülő út - amely egyben 
árvízvédelmi töltésként is funkcionál 
-, jelentősen növelte a települések 
biztonságát, de védettségük csak a 
mostani fejlesztéssel válik teljessé.

  bfi / gry MTI

2012. április 3-án 
 kedden a Ko-

márom-Eszter-
gom megyei Baj-
nán, ahol egy éve 

 megszűnt az ön-
kéntes tűzoltó- 
ság és a ka- 

tasztrófavédelem átszervezésével 
hivatásos egységként alakult újjá 
- mondta el a megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóság vezetője 
az MTI-nek.

Czomba Péter tűzoltó ezredes 
tájékoztatása szerint a szabványos, 
korszerű tűzoltó-felszerelésekkel 
ellátott egység 14 település 23 ezer 
lakosának a védelmét látja el. Az őrs 
teljes létszáma 18 fő, a szolgálatot 
teljesítők az év minden napján 
bevethetők. Az őrs épületét az 
önkormányzat csaknem egymillió 
forint ráfordítással rendbe hozta, a 
munkálatokban a tűzoltók is részt 
vettek.

Az igazgató hozzátette, hogy a 
katasztrófavédelem átszervezése 
során áttekintették a tűzoltóegységek 
által ellátott területeket, és ahol a 
kiérkezés ideje meghaladta a 25 
percet, ott alakítottak ki őrsöket, 
két percen belüli riaszthatósági 
idővel. Ennek során a nyergesújfalui 
tűzoltóságot is átalakították.

  bfi / bán MTI

EGÉSZségnap
Április 22-én, 10 
-15 óráig Doro- 
gon a József  
Attila Művelő-
dési Házban a 
 Nap-Út Alapít- 
vány és a Do-

rogi Közművelődési Nonprofit 
Kft. közös rendezésében, a 
Dorogi, Esztergomi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézet és Ön- 
zetlen Segítők közreműködésével. 

•	 Élj egészségesen! - Orvosok, 
védőnők segítségével 

Árvízvédelem-beruházás Katasztrófavédelem 
Katasztrófavédelmi őrsöt 
adtak át Bajnán

betegségmegelőző beszélgetések, 
állapotfelmérések, természetes 
gyógymódok. 

•	 Ingyenes vércukorszint, 
koleszterin- és csontsűrűség 
mérés, arteriográf szűrés, 
prosztataszűrés(vérből) 

•	 Légy a változás! - avagy hogyan 
élhetünk fenntarthatóbb életet? 

•	 Mozdulj meg! - Trambulin, 
ügyességi feladatok, 
táncbemutatók. 

•	 Alkoss szabadon! - termésbábok, 
arcfestés, origami, gyöngyfűzés. 

•	 11h Dr. Benda Judit előadása - Mit 
tehetünk egészségünk érdekében? 

•	 Fogyaszd egészséggel! 
- termékbemutatók, 
kóstoló; Kelemen Majorság, 
gyógynövények. 

•	 Információs kavalkád - média, civil 
szervezetek bemutatkozása. 

•	 Csillagok - kiállítás Magyar Judit 
Mária képeiből. 

•	 Hangolj rá!
•	 10h - Sic Transit Gloria Mundi 

zenekar koncertje.
•	 14h - a SKAcok zenélnek. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
www.naputalapitvany.hu 

Megvan a Nap-Út Nap  
programja

Április 14-én 9:00 
és 12:00 között, a 
Kamberekben, a 
Teller-pince előtti 
téren. Lehetősé- 
gevan mindenki- 
nek az évek alatt 
ö s s z e g y ű j t ö t t , 
megőrzött,jó mi- 
nőségű, értékes 

tulajdonságokkal rendelkező mag- 
jait elcserélni. 

A Kamberek Lábatlan egyik legszebb, 
legrégebbi és legrendezettebb pin-
cesora, ezért az ide látogatóktól el- 
várjuk a megfelelő tiszteletet. Kérünk 
mindenkit, hogy a területet csen- 
desen látogassa, kerülje az autó 
használatát és a saját szemetét min-
denkinek magának kell elvinnie. Eső 
esetén is megtartjuk, mert van fedett 
terület.
Információ:
Teller Péter +36-30/2378754
Könyvesné Nyitrai Erika +36-
30/4419412
Könyves István +36-30/5201793

www.addmagad.hu

 Csere-bere palánta börze
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Az 1500, együttesen az ország 18 éves és annál idősebb 
lakosságát képviselő ember megkérdezésével készült, 
az MTI-hez szerdán eljuttatott elemzés szerint az összes 
választókorú körében a fideszt támogatók 19 százaléka 
1,5 millió hívet takar, a szocialisták 14 százaléka 1,1 millió 
lehetséges szavazót jelent. Az LMP támogatottságát egy 
szűk tartományon belül hullámzás jellemezte az elmúlt 
másfél-két évben, most ennek az intervallumnak a tetejére 
érkeztek: 5 százalékos, nagyjából 400 ezres táboruk van. 
A Jobbiknak az elmúlt negyedévben folyamatosan, kis 
lépésekben szűkült a tábora: decemberben 10, jelenleg 
pedig 7 százalékon áll, azaz most megközelítőleg 600 
ezren állnak a párt mögött. A Demokratikus Koalíció 
hónapok óta ugyanazt a szintet hozza, a választásra 
jogosultak 2 százalékának, 150-200 ezer fő,  támogatását 
élvezi.

Az Ipsos szerint érdekesség, hogy az év fordulóján 
megfigyelt politikai letargiából lassan kikerül a 
magyar választóközönség. Decemberben, januárban 
a lakosság egyharmada volt aktív, jelenleg ennél 
többen, négytizednyien mondták el, hogy résztvevői 
lennének egy most vasárnapi választásnak. Csökkent 
a pártpreferenciával nem rendelkezők aránya is, 
a csúcsérték 57 százalék volt, ebben a hónapban 
52 százaléknyian vannak. Az enyhe aktivizálódás 
következménye, hogy több pártnak sikerült szavazókat 
megszólítania. A folyamat legfőbb nyerteseinek az 
MSZP és a Fidesz számítanak, amelyeknek az év eleje óta 
negyed-negyedmillióval sikerült gyarapítania a táborát. 

A szocialistáknak főleg a negyvenes, ötvenes 
korosztályokban, az alacsony iskolázottságúak körében, 
a munkaerőpiac kevésbé versenyképes csoportjaiban és 
a falvakban sikerült erősíteniük, de valamelyest javultak 
a pozícióik a fővárosban is. Utóbbi azért érdekes, mert 
hosszú idő után Budapesten az MSZP-nek ismét sikerült 

visszavennie a vezetést - igaz, százalékos előnye a fidesszel 
szemben statisztikai értelemben árnyalatnyi: 24-21. 

A fidesz újonnan érkezett szavazói főleg a harmincas, 
negyvenes éveikben járók, a társadalom középső 
rétegeiben találhatók, aktív dolgozók, szakmunkások, 
érettségizettek és jellemzően vidéki városokban élnek. 
A fidesz és az MSZP melletti felsorakozásnak nem 
csak szocio-demográfiai sajátosságai vannak, hanem 
politikai-ideológiai jellegzetességek is megfigyelhetők. 
Az új támogatók megjelenésével valamelyest erősödött 
a szocialisták baloldali önbesorolása. Januárban 
70 százalékuk sorolta magát balra, márciusban 78 
százalékuk. A másik térfélen is valamelyest nőtt az 
ideológiai elköteleződés mértéke, a fidesz táborán belül 
az év elején 78 százalék tekintette magát jobboldalinak, 
most 83 százalékra nőtt az arányuk. A fenti változások 
a szavazópolgárok polarizálódásának is tekinthetők, 
csakúgy, mint az ellenszenves pártot megnevezők 
egyre magasabb aránya. A tavalyi évben jellemzően 50 
százaléknyian, idén januárban 53 százalék, most pedig 
58 százalék nevezett meg olyan pártot, amelyet teljes 
mértékben elutasít. 

A fidesz táborának utóbbi hónapokban történő 
bővülése az időközben elpártolt, mostanában azonban 
visszaérkező, újra a kormányoldal mellett aktivizálódó 
szavazóknak köszönhető. A visszavándorlást jól mutatja, 
hogy amíg az idei év elején a 2010-es választásokon rájuk 
voksolók 42 százaléka volt a fidesz aktuális szavazója, 
ezúttal 49 százalékukra volt jellemző a hűség. Az MSZP-
nek eleve nagyobb volt a megtartó ereje, az előző 
választáson odaszavazók háromnegyede tartott ki a párt 
mellett. Ebben most sincsen változás, az új támogatók 
zömmel az előző szavazásról távolmaradók közül kerülnek 
ki, de a fidesztől is érkeztek néhány tízezren.

Az Ipsos úgy véli: a fidesz és az MSZP melletti 
felsorakozásban lehet némi szerepe az Európai Unióhoz 
való viszonynak. A kormánypárt januári táborában az 
uniós csatlakozás eddigi mérlege alapvetően negatív 
volt: 53 százalék szerint hátrányokat hozott, 37 százalék 
szerint előnyökkel járt, és ez mostanra - a támogatottság 
emelkedésével - erősödött (58-32). Hasonló jellegű, de 
ellentétes irányú változáson ment át az MSZP tábora: 
az év elején körükben is negatív volt az EU-csatlakozás 
eddigi hozamának megítélése (50 százalék szerint rosszat 
hozott, 43 százalék szerint jót), ez azonban mostanra 
pozitívra módosult (48 százalék szerint az uniós tagság 
eddig kedvező volt Magyarország számára, 43 százalék 
szerint kedvezőtlen).

  bhnn / bdó MTI

Miközben a fidesz, az MSZP és az LMP támogatottsága a lassan, de folyamatosan növekszik, addig a Jobbik 
támogatottsága csökken, a Demokratikus Koalícióé (DK) pedig stagnál és csökkent a pártpreferenciával 
nem rendelkezők aránya is - mutatják az Ipsos március közepén végzett közvélemény-kutatásából származó 
eredmények.

Ipsos: lassan nő a fidesz, az MSZP és az 
LMP tábora is
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2012. április 8-án Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom-buda-
pesti érsek húsvét vasárnapi ün-
nepi szentmisét celebrál az eszter-
gomi bazilikában. 

A keresztény vallás legnagyobb ün-
nepe alkalmából szentmiséket, isten-
tiszteleteket tartanak országszerte 
a történelmi keresztény egyházak 
vezetői; a templomokban húsvét 
vasárnapján Krisztus feltámadásáról 
emlékeznek meg.

  MTI  (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Ünnepi szentmise Esztergomban

A Magyar Zarándokút Esztergomból 
indult március 30-án és több mint 400 
kilométer megtétele után április 15-én 
ér Siklós-Máriagyüdre. Az úton, ahol 
naponta 30-40 kilométert tesznek 
meg együtt a zarándokok nem számít, 
hogy ki milyen oldalon politizál, nem 
a politika, hanem az önfeláldozás, és 
a jövő lebeg a szemük előtt. Együtt 
fáj a háta, lába a buddhistának, 
evangélikusnak, katolikusnak, ateis- 
tának és egyformán süt a nap, vagy esik 
az eső is rájuk. Hasonlóan Esztergom és 
Magyarország sorsa is azon múlik, hogy 
felismerjük-e végre, hogy csak közösen 
lehet a gazdasági, erkölcsi hanyatlást 
megállítani. Elhatároztam, hogy egy 
napot minden évben felajánlok és 
együtt járom Magyarország útjait 
a zarándokcsoporttal. Idén ez a 
nap Húsvétvasárnapra esett, nem 
véletlenül. Egy évvel ezelőtt éppen ezen 

a napon gyalogoltunk fel több százan 
a fővárosba, azt remélve, hogy ügyünk 
meghallgatásra talál. Esztergom 
sorsa akkor lett híres, és azóta sem 
oldódott meg. Akik figyelemmel 
kísérik az eseményeket láthatják, hogy 
érthetetlen okból a kormányzó Fidesz 
nem akar szembenézni az adósságokat 
felhalmozó volt fideszes városvezetés 
múltjával. Lehet találgatni, vajon 
miért. Egyetlen érvük, hogy én biztos 
„baloldali” vagyok. Hisztérikus 
hangulatban vették tudomásul, 
hogy a szocialisták március 15-én 
Esztergomban ünnepelnek. Arról 
azonban már keveset írtak, hogy a helyi 
fidesz nélkül koszorúzott az osztrák 
konzul, a többi párt, az intézmények és 
a civil szervezetek is. A KDNP pedig újra 
elhatárolódott a Fideszes frakciótól.

Két év lejárató kampánya, 
ellehetetlenítő politikája ellenére 
egyben maradt az a több mint 8000 
ember, aki a változásra szavazott 
2010-ben. A márciusi népszavazást két 
civil szervezet (Lokátpatrióták, Haladó 
Esztergomért Egyesület) az MSZP, az 
LMP és a Jobbik kezdeményezte. A 35%-
os részvételi arány mellett az igenek 
száma 98%-os volt, ami azt jelenti, 
hogy azok, akik fontosnak tartották a 
véleményüket kinyilvánítani, nagyon 
nincsenek megelégedve a kétharmados 
fideszes testület munkájával. Sajnos 
az alacsony részvételi arány miatt a 
testületnek nem kötelező dönteni a kiírt 
kérdésekben. Várhatóan a fideszesek 
most sem veszik figyelembe a választók 
akaratát.

Az esztergomi városi intézmények 
állami tulajdonba vétele után is az 
önkormányzat fizeti a működési 
költségeket. Sokan értetlenül állnak 
az állam semmibevevő döntése 
előtt. A nyilvánvalóan érthetetlen 
lépést a Kormánymegbízott az egyik 
hírportálon a valóságtól eltérően 
úgy magyarázta, hogy 1 milliárddal 
túlterveztük az intézmények és a hivatal 
költségvetését. Mit lehet ilyenkor 
tenni? Hogyan lehet elmagyarázni, 
hogy semmiféle megegyezésre nem 
hajlandóak a Fideszesek. Miért van az, 
hogy a minisztériumi osztályvezetőnek 
engedélyt kell kérnie ahhoz, hogy 
találkozhasson velem? Miért kell 
állandóan azt bizonygatnia egy 
független polgármesternek, hogy ő 
nem baloldali, nem jobboldali, hanem 
szeretne egy szakmai alapon működő 
öko-várost létrehozni?

Miért nem tud ma magyar a 
magyarral megegyezni? Miért 
gondoljuk, és állítják egyesek, 
hogy mindenért a „külföld” vagy 
más a hibás? Csak mi tehetünk a 
saját sorsunk alakulásáért, és ez 
nem jobb-, vagy baloldal kérdése. 
A magyar sorsot együtt kell 
megoldanunk.

  Tétényi Éva
tetenyi.blog.hu

Édes Hazám...
Mi minden voltál már nekem, édes 
hazám!
De most érzem csak, hogy mi 
voltál igazán.
Most érzem, hogy nincs hely szá-
momra kívüled
s mi börtönnek látszott, szabad-
ság tornya lett.
Most érzem, hogy sorsom a 
hazámnak sorsa,
mint fához a levél, hulltomig 
kapcsolva,
mert nem madár vagyok, hanem 
csak falevél,
mely ha fája kidölt sokáig ő sem 
él.

/Babits Mihály/
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A Praktiker főrészvényese szerint 
a német barkácsáruház-láncnak 
vissza kellene vonulnia a kelet-
európai piacról. A Praktiker 
Magyarország szerint nincs 
napirenden a leányvállalatok 
kilépése a Praktiker konszernből.

A Cipruson bejegyzett osztrák 
Maseltov befektetési társaság 
szóvivője a Financial Times 
Deutschland (FTD) keddi számában 
azt mondta, hogy a kelet-
európai üzletág eladása 50-70 
millió euró bevételt hozhatna a 
cégcsoportnak. Ezt a pénzt a vállalat 
helyzetének javítására fordítanák. 
Isabella de Krassny elmondta: 
reményeik szerint a legközelebbi 
közgyűlésen meg tudnak győzni 
más részvénytulajdonosokat is az 
eladásról.

A Maseltov befektetési társaságnak 
a Semper Constantia bankkal együtt 
15 százalékos részesedése van a 
Praktikerben.

A Praktikernek legalább 300 millió 
euróra lenne szüksége ahhoz, hogy 
végrehajtsa azokat a változtatásokat, 
amelyek révén ismét nyereségessé 
válhat a cégcsoport.

A Magyarországon 19, tíz or-
szágban összesen több mint 400 
barkácsáruházat üzemeltető társaság 
bevétele 2011-ben 3,18 milliárd euró 
volt, 7,7 százalékkal csökkent az előző 

évhez képest, részben a rendkívüli 
akciók miatt, amikor egy-egy napra 
minden termék árát 20 százalékkal 
csökkentették. A részletes éves 
jelentést március végén publikálja a 
cég, az azonban már most biztosra 
vehető, hogy a Praktiker a 2005-ös 
tőzsdei bevezetés óta első alkalommal 
működési veszteséget szenvedett 
el - írta korábban az FTD, felidézve, 
hogy a január-októberi időszakban a 
kamat-, adófizetés és értékcsökkenési 
leírás előtti vesztesége (EBITDA) 153 
millió euró volt.

A Praktiker Építési- és 
Barkácspiacok Magyarország Kft. 
kedden arról tájékoztatta az 
MTI-t, hogy nincs napirenden 
olyan döntés, amely szerint a 
Németországon kívüli leány-
vállalatok kilépnének a Praktiker 
konszernből. Hozzátették, hogy a 
Praktiker Magyarország a továb-
biakban nem kívánja kommen- 
tálni a részvényesek spekulációs és 
privát véleményét.

  gKK / gtr / gjé / gpp MTI (Fotó: Praktiker)

Megválna a Praktiker kelet-európai érdekeltségeitől a főrészvényes

A szerdai (2012. március 21.) döntés 
szerint a Suzuki használhatja a 
SWIFT GTi márkanevet autóinál és 
azok alkatrészeinél.

Ezzel a bíróság az EU belső piaci 
harmonizációs hivatalának korábbi 
határozatát hagyta jóvá az ügyben.

A mostani döntés szerint a 
hivatalnak igaza volt, amikor arra a 
következtetésre jutott, hogy a "gti" 
betűkombináció bármely "vizuális, 
fonetikus és fogalmi hasonlóságát" 
annullálja a hozzá kapcsolódó 
Swift márkanév. A vásárlóknál nem 
feltételezhető, hogy az egy gyártótól 
érkező autókat, alkatrészeket 
és részegységeket kizárólag a 
három betű kombinációja alapján 
különböztetnék meg, így "kizárt 
a összetéveszthetőség bármiféle 
valószínűsége".

A Volkswagen az ügyben arra 
vonatkozóan nyújtott be keresetet, 
hogy a Suzuki SWIFT GTi márkanév-
ben a "gti" betűszó összetéveszthető 
a saját nagyteljesítményű Golf 

GTI modelljét reprezentáló "gti" 
betűszóval.

A márkavita a japán Suzuki és a német 
Volkswagen átfogó vitájának csak 
egyik eleme. A Volkswagen-csoport 
meg akarja tartani részesedését a 
Suzukiban, annak ellenére, hogy 
a japán partner véget akar vetni a 
társulásnak, és  vissza akarja szerezni 
a részvényeit. Egy tavalyi közlemény 
szerint a Suzuki idén novemberig 
akarja visszavásárolni részvényeit.

A 2009-es részvénycserés együtt-
működési szerződés keretében a 
Volkswagen 19,9 százalékos Suzuki 
részesedésre tett szert 1,7 milliárd 
euró értékben, a Suzuki pedig 1,5 
százalékot kapott a Volkswagenből, 
a partnerség azonban nem bizonyult 
gyümölcsözőnek, így a felek köl-
csönösen egymást vádolják és a vita 
egyes elemeit jogi útra terelik.

  kcc / gtb MTI (Fotó: CIVILHETES)

A Suzukinak adott igazat az Európai Bíróság
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Az elmúlt egy év történései arra 
késztettek, hogy összefoglaljam az 
eseményeket napjainkig, hogyan 
változott a „közös érdek” egyéni 
érdekekké.

Zarándoklat Esztergomért

2011. április 8-án indultunk útnak 
Budapestre a Parlamenthez, hogy 
az összegyűjtött több mint 8000 
esztergomi polgár által aláírt 
petíciónkat átadjuk, és kérő szavunk 
meghallgatásra találjon, a város 
életét megnehezítő helyi politikai 
csatározások miatt. Ez az összefogás 
olyannyira volt példátlan, hogy 
mindannyian esztergomiakként cse- 
lekedtünk, közös volt az érdek, 
nem számított, ki, milyen párttal 
szimpatizál, ki barát vagy ellenség, 
kinek mi a saját érdeke, egy dolog 
lebegett mindenki szeme előtt, 
Esztergom város sorsa és az itt lakók 
életének könnyebbé tétele.

A több mint 100 zarándok között volt 
jobb és bal oldali párt szimpatizáns- 
és támogató, pártatlan, ismerős és 
ismeretlen, mindenki egy célért.

2011. május 16. Esztergom 
Város Alsóháza

Az összefogás sike-
rén felbuzdulva, lát-
va a helyi képviselő 
testület folyamatos 
marakodását, meg-
alakult Esztergom 
Város Alsóháza. 

„Preambulum
Esztergomi civilek, a parlamenti 
pártok helybéli képviselői, a 2010. évi 
helyhatósági választáson indult több 
városi képviselőjelölt tapasztalva a 
megválasztott városi Képviselőtestület 
fidesz-es többségének Esztergom 
ellenes tevékenységét úgy döntött, 
hogy a város és intézményei, 
közszolgáltatásai teljes ellehetet-
lenülésének megakadályozása és a 
kétharmados többséggel megválasz- 
tott polgármester, Tétényi Éva 
támogatásának koordinálása céljából, 
átmeneti időszakra Esztergom Város 
Alsóháza néven konzultatív testületet 
hoz létre.”

Az Alsóház eleinte hetente tartott 
nyílt munkaértekezletet, ahol szí-
vesen láttak minden esztergomit, 
meghallgatásra talált minden vá-
rost érintő probléma, amelyen meg-
határozásra kerültek az ellátandó 
feladatok, majd ezek elvégzését 
követően, azok az alsóházi tagok, 
akik a Képviselőtestületben is jelen 
voltak, vállalták, hogy a mindennapi 
gondokat a hivatali képviselőtestületi 
ülésen előterjesztik. 

Az alsóházi tagok felmérték a 
városi játszótereket, az illegális 
szemétlerakókat, a rossz állapot-
ban lévő útszakaszokat, a csa-
tornafedeleket, próbáltak megoldást 
alálni a városi tömeg-közlekedésre, 
a piac helyzetére, takarításokat 
szerveztek a városi közterületeken, 
parkokban, játszótereken. Az el-
végzett munkákról beszámoltak 
egymásnak, a Polgármester Asz-
szonynak, és a CIVILHETES-ben tá-
jékoztatták a lakosságot az elvégzett 
munkákról és a jövőben elvégzendő 
feladatokról. Az Alsóház koordinálá-
sát egy civil szerveződés és egy 
egyesület végezte, a SEJT közösség 

és a Haladó Esztergomért Egyesület. 

Nem sokkal ezután, 2011 júniusára 
a CIVILHETES egy független városi 
újsággá nőtte ki magát, amely 
megpróbálta a lakosságot a valós 
tényekről tájékoztatni, jelentős 
támogatással bírt és igen nagy 
sikereket mondhatott magáénak a 
város lakossága körében. 

2011. július 4. Esztergomi 
kaland a parlamentben

A kormányzópárt július 4-én 
délután tűzte napirendre az 
adósságrendezésről szóló, 1996. 
évi XXV. törvény módosításának 
végszavazását. Erre a délutánra 
Esztergomból 30 ember érkezett 
a Parlamentbe a polgármesterrel, 
hogy az Esztergom sorsát gyö-
keresen befolyásoló, a város 2/3-
os többséggel megválasztott füg-
getlen vezetőjét ellehetetlenítő, 
törvényes újraválasztását gátló 

Egy év CIVIL szemmel
Az elmúlt 1 év történései egy kicsit másképp

„Ez nem egy választási 
szövetség, de hozzájárul ahhoz, 
hogy minél többet tudjunk 
megbeszélni közös ügyeinkből, 
kipróbáljuk egy kétkamarás 
rendszer létrehozását.” 

/Tétényi Éva/
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törvénymódosítások végszavazásá-
nál jelen lehessen. 

Az esztergomi fideszen kívül 
minden ellenzéki párt (MSZP, Jobbik, 
LMP), illetve a város legnagyobb 
civil szervezeteinek képviselői is 
megjelentek az Országházban ezen 
a délutánon. Miután azonban a 
karzaton dolgozó parlamenti őr 
számára világossá vált, hogy az egyik 
csoport tagja Tétényi Éva is, őket 
nem engedték be az ülésterembe. Az 
eset pikantériája, hogy a parlamenti 
folyosón a csoport összefutott 
Meggyes Tamással, Kollár Zoltánnal, a 
Vaszary Kolos kőrház főigazgatójával, 
és Steindl Balázzsal a helyi Fidesz-
frakció vezetőjével. A megjelent 
esztergomiak döbbenten álltak az 
eset előtt, melyet aztán az Országház 
sajtószolgálatának másnapi köz-
leménye fejelt meg, miszerint nem 
volt érvényes karzatjegyük. A tény, az 
mindenkinek volt, a többi egyszerű 
elterelésnek tűnik. A karzatra bejutott 
esztergomiak számára gyomorszorító 
volt az a döntéshozási gyakorlat, 
amelynek tanúi lehettek. A csupán 
a törvények beazonosíthatóságát 
szolgáló rövidítésekből és számokból 
álló házelnöki felsorolást a kép-
viselők sem tudták követni, így a 
frakcióvezetők hangos kiabálással 
figyelmeztették egymást, hogy igent, 
vagy nemet kell „nyomni”.  

Az Esztergomot semmibe vevő 
törvénymódosítás megszavazásakor 
(melyet egyébként a narancs 
gőzhenger az ellenzéki pártok 
egységes tiltakozása ellenére döntött 
el) a parlamenti ellenzéki frakciók 
közül az LMP és az MSZP képviselői  
fekete gyászszalagos Esztergom 
címert tartott a magasba, a Jobbik 
országgyűlési képviselői pedig 
egy hatalmas fekete „ESZTERGOM” 
feliratot mutattak fel tiltakozásul a 
fidesz 2/3-os erőpolitikája ellen.

2011. augusztus 8-án az alsóházi 
munkaértekezletnek többek között 
a fő témája a városi rendezvényekkel 
volt kapcsolatos, miután az adós-
ságrendezés miatt a városnak nem 
volt pénze arra, hogy méltóképen 
ünnepelje meg I. István királyunk 
szentté avatásának, a magyar 
államiság és az új kenyér ünnepét 
valamint a Mária-Valéria Híd 
újjáépítésének 10. jubileumi év-
fordulóját.

Ekkor döntöttek úgy a civilek, hogy 

0 forintból megpróbál e két ese-
ménynek méltó ünnepi környezetet 
biztosítani.

2011. augusztus 19-20. 
Erzsébet park

Miközben folytak a politikai 
csatározások, ment az üléseken 
az adok-kapok, pár tucat lelkes 
esztergomi családtagjaik segítségével 
szervezni kezdte az István-napokat.

Széchenyi térre kapott engedély 
híján, az Erzsébet park tűnt a 
legmegfelelőbb helyszínnek.

A két napos rendezvényt több heti 
kemény munka előzte meg, kira-
kodókat, előadókat, programokat 
és az elmaradhatatlan tűzijátékot 
kellett a szervezőknek valamilyen 
módon összehozni, 0 forintból. Hála 
a jó szándékú adományozóknak, 
a kirakodóknak, támogatóknak, 
fellépőknek, és Párkány város ve- 
zetésének, a csodálatos és fe- 
lejthetetlen két napos rendezvényen 
végre újra lehetett látni esztergomi 
embereket felhőtlenül mosolyogni, 
kikapcsolódni, szórakozni, és a 
tűzijáték alatt egymás kezét fogva 
ismerős az idegennel együtt 
énekelhettük az „Öleld át, ki melletted 
áll”, című dalt, örömtől könnyes 
szemmel,  végig a Duna mindkét 
partján és a két várost összekötő 
hídon, az ünneptől távol tartva a 
politikát.  Ekkor még közös volt az 
érdek, bár volt egy-két ember, aki 
már itt sem a közösség érdekét 

szerette volna szem előtt tartani, 
csak az önös érdekeit, politikát akart 
vinni a rendezvénybe, de a szervezők 
többsége ezt nem hagyta. Ezek 
az emberek innentől kezdve már 
nem tartoztak a lelkes csapathoz, 
saját útjukon próbáltak indulni, ami 
elég rövid ideig volt sikeresnek volt 
mondható.

2011. szeptember 23-25. 
Erzsébet park

Az István-napi sikereken felbuzdulva 
és az Erzsébet park adottságait 
kihasználva, lelkes kis csapatunk 
3 napos programsorozattal ör-
vendeztette meg a lakosságot, a 
10. jubileumi Mária-Valéria Híd 
ünnepen. Kirakodók hada, önkéntes 
fellépők sokasága, büfések, helyi és 
környékbeli művészek, csoportok, 
együttesek gondoskodtak a fel-
hőtlen szórakoztatásról, ami a 
szervezőknek a háttérben fárasztó 
munkával járt, de kárpótolt minden 
fáradtságot a sok mosolygós, vidám 
család, gyerekek és felnőttek, akik 
számára sikerült újra elfeledtetni a 
mindennapok gondjait, a város nehéz 
helyzetét, ami mindenkit valamilyen 
értelemben érint. Párkánnyal közösen 
ünnepeltünk, zsibongó vásári for-
gatagban, mozgalmas programok 
kavalkádja, neves színpadi fellépők és 
interaktív elfoglaltságok, kézműves 
foglalkozások tették színesebbé az 
ünnepet. Kicsiknek és nagyoknak, 
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gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt felejthetetlen perceket 
szerzett a programsorozat.

2011. október 3. 
Függetlenség napja

Az Esztergomi Lokálpatrióták 
Egyesülete, a Haladó Esztergomért 
Egyesület és a CIVILHETES a választások 
évfordulóján a Széchenyi térre várta 
a helyieket. Az egybegyűlteket az 
Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete 
nevében Körmöczi Miklós, a Haladó 
Esztergomért Egyesület nevében 

Manga Gyula köszöntötte. Az 
ünnepségen jelen volt Dániel Péter, a 
Kék szalag mozgalom vezetője is.

„Október 3-án olyan választási 
eredmény született, amire senki nem 
számított. Nemcsak itt a városban, 
hanem országosan sem. Az összefogás 
eredményeképpen nyert a független 
jelölt. Ezt a győzelmet nem saját 
magamnak tudom be, hiszen ez csak 
úgy jöhetett létre, hogy összefogtak 
azok a pártok, amelyek a választásokat 
megelőzően leültek az asztalhoz, és 
a civil szervezetekkel megállapodtak 
abban, hogy egy jelöltet fognak 
indítani. Esztergom azóta példaképpé 
vált. Nem a botrányairól, hanem az 
összefogásról. Ez az ünnep tehát 
mindannyiunké” – fogalmazott 
Tétényi Éva polgármester.

Ezt követően őszbe borult az időjárás, 
vele együtt a város és a városi érdekek 
kezdtek önös érdekekké átalakulni.

Az alsóházi munkát keresztezték 
a népszavazási előkészületek, az 
aláírásgyűjtések, az egykor e lelkes 
csapatba tartozó néhány ember külön 
útra tévedt, többen elhatárolódtak 
egymástól, mindenki elkezdte 
„sütögetni a saját pecsenyéjét”. 

Nehezen lehet az olyan "önjáró" 
emberekkel azonosulni, akiket nem 
az önös érdekek hajtanak, hanem az 
aktív segítség nyújtása egy élhető 
város megteremtéséért. Ennek ma 
is érezhető következménye az, hogy 
vannak, akik még közelebb kerültek 
önös érdekből a „húsosfazékhoz” és 
akadnak olyanok is, akiket töretlen 
odaadásuk ellenére is kirekesztett a 
többség.

De kik azok, akik a többséget 
jelentik?

Alig néhány tíz ember, akik pusztán 
időtöltésből, anyagi érdekből, 
politikai érdekből vannak még mindig 
jelen a közéletben, nem törődve 
semmivel, képesek barátságot, 
családi kapcsolatokat, párton belüli 
egységeket feláldozni saját, önös 
érdekükben.

  SG Erika (Fotó: Harvay Péter
CIVILHETES - Mitter Balázs

Valovics László 
Marcalli Tamás 

SG Erika 
Bányai Alexandra)

Bizonyára lesznek olyanok, 
akik félreértenek engem, tőlük 
már előre elnézést kérek és azt, 
hogy olvassák el még egyszer 
rövid írásom.

Úgy gondolom alapigazság, 
hogy az ellenséget nem le-
nézni, hanem tisztelni kell! 
Egyenrangú félként kell 
tekintenünk rá , a gőg, a harag 
és az utálat korántsem vezet a 
megoldás felé. 

Egy év az esztergomi közélet-
ben pontosan elég volt 
arra, hogy megismerjem a 
viszonyokat, lássam a szi-
nergiákat és a magam módján 
elinduljak azok mentén. Sok 
embert megismertem közben, 
nevettem és sírtam, de 
alapjában véve szeretetet érzek 
feléjük, mégiscsak a földijeim. 
Köztük lettem, aki vagyok, 
előttük nőttem fel, még ha 
nem is láttak minden nap. 
Esztergomiak vagyunk mind és 
valljuk be, büszkék vagyunk rá.

Mit tanulhatunk a 
gyűlölt tizenegy 
embertől? Összetartást. 

Nyilvánvaló, hogy pártérdek 
szerint gondolkoznak és hoz- 
zák a döntéseiket. Nem gon-
doljuk, hogy nekünk is újra le 
kellene ülni egy asztalhoz és a 
józan paraszti eszüket elővéve 
újragondolni azt a szövetséget, 
amely egy évig működött? 

Voltak és vannak ebben a 
városban olyan emberek, akik-
re odafigyel a környezetük, ké-
pesek hatni a többiekre. Mi kell 
ahhoz, hogy újra összefogjunk? 

Mikor volt jobb a rosszban, fél 
éve vagy egy átlagosan sikerült 
népszavazás után? 

A tízek miért zárnak össze? Mi 
miért húzunk szét? 

Harvay Péter
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Tisztelt szerkesztőség!

Esztergomi hívő ember vagyok. 
Városunk jelenlegi helyzetét a 
következőképpen látom. Tétényi Éva 
polgármester sosincs egyedül, még 
akkor sem, mikor látszólag egymaga 
harcol a városért tíz emberrel szemben 
a szavak csatájában. Mögötte áll a több 
mint nyolcezer választópolgár, a több 
tízezer országon belüli szimpatizáns, és 
a sokszázezer ember a világban, akik 
az interneten keresztül tudnak mindent 
az itt történtekről.

De ami ennél sokkal több, Tétényi 
Éva mögött maga Isten áll, aki Őt 
elhívta erre a nemes küzdelemre! aki 
tehát Tétényi Éva ellen harcol, Isten 
ellen harcol. Márpedig ember nem 
harcolhat Isten akarata ellen vagy ha 
mégis megteszi, ezt a csatát az ember 
elveszti, vagyis elbukik. Isten ugyanis a 
történelemnek is ura!

Csak Isten ereje, szeretete tehet ilyen 
erőssé, ilyen szeretetet sugárzóvá 
egy embert, mint amilyen városunk 
vezetésére küldetett Tétényi Éva!

M Dominik

Köszönjük a sok szép rajzot! Minden beérkezett munkából HD (1920×1080 
méretű) háttérképet készítettünk, amelyeket letölthetnek a weboldalunkról.
www. civilhetes.hu / 

Rajzverseny - összefoglaló

Bálintné Éva Jóni Cintia

Kapuscinski Leonóra Kaulics Beáta

Kovács Nikolett Pollák Krisztina

Rékási Marci Rékási Panni

Takács László
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Jézus tanítványaival szamárháton 
kelt útra, hogy a húsvét zsidó 
ünnepét Jeruzsálemben ünnepelje 
meg, ahol - mint tudta - sorsa és 
küldetése beteljesedik. A városban 
ünneplő tömeg fogadta, kezében 
a béke jelképével, a pálmaággal. 
Az emberek ruháikat a porban 
eléje terítették, hogy arra lépjen, 
gyermekeiket magasba emelték, 
hogy megáldja azokat. Ám a főpapok 
féltették hatalmukat Jézustól, de 
mivel tartottak a tömegtől, cselhez 
folyamodtak. Az egyik tanítványt, az 
árulásra hajló Júdást bízták meg, hogy 
a Mestert a katonáknak megmutassa.
A tavaszi napfordulót követő első 
telihold utáni vasárnap, húsvét első 
napján szokásos vacsorát, a bárányt 
Jézus tizenkét tanítványa körében 
költötte el, s így szólt: „Bizony 
mondom néktek, tiközületek egy 
elárul engem.” Mikor Júdás kérdezte, 
ő lesz-e az, Jézus rábólintott: „Te 
mondád.” Ezen az utolsó vacsorán 
Jézus fontos dolgokat cselekedett. 
Kenyérrel kínálta tanítványait, 
mondván: „Vegyétek, ez az én 

testem”, és borral, mondván: „Igyatok 
ebből, mert ez az én vérem.” Ezt a 
jelenetet ismétli a pap a keresztény 
szertartásokon. Később Jézus 
tanítványaival a Getsemáné-kertbe 
ment virrasztani. Ide vezette Júdás a 
katonákat, akik elfogták a Mestert, s 
a főpap elé vezették. Jézus elmondta, 
hogy ő az Istennek fia, s az Úr jobbján 
ül majd a mennyekben. Ezt bírái 
istenkáromlásnak tekintették, s ha-
lálos ítélettel büntették. 

Másnap reggel Júdea római 
helytartója, Poncius Pilátus elé vitték 
Jézust, hogy az ítéletet végrehajtsák. 
Ekkorra Júdás megbánva árulását, a 
vérdíjat, a harminc ezüstöt visszaadta 
a főpapoknak, s önkezével véget 
vetett életének. Pilátus nem tartotta 
bűvösnek Jézust, ezért lehetőséget 
adott megmentésére. A hagyomány 
szerint a tömeg kívánságára egy rabot 
szabadon engedhetett. Barnabás és 
Jézus közül azonban a nép Barnabást 
választotta. Pilátus pedig jelképes 
kézmosással érzékeltette, nincs köze 
Jézus halálához. 

A Megváltó sírjához őröket állítottak 
a főpapok, hogy el ne lopják a 
testet, hisz a jövendölés szerint, 
a halál utáni harmadik napon 
elhagyja nyughelyét. Lévén, hogy 
másnap szombat volt és olyankor a 
tízparancsolat szerint pihenni kell, 
csak vasárnap látogatták meg újra 
a sírt. Három asszony, köztük Jézus 
anyja is, finom kenetekkel érkeztek, a 
gödör azonban üres volt. Egy angyal 
állt mellette, aki a következőket 
mondta a gyászolóknak: „Nincs már 
itt, mert feltámadt!" 

A keresztény egyház szertartásaiban 
a hosszú ünnepi időszak átfogja 
a kora tavasz és a nyár elejei 
hónapokat. Az előkészületi idő a 
nagyböjt, amely Jézus negyvennapos 
sivatagi böjtjének emlékére, 
önmegtartóztatására tanít. Ezt 

nagyobb, kisebb ünnepek követik, 
végül a húsvéti időszak a pünkösddel 
zárul. A ciklus a karácsonyi 
ünnepi szakasz párja. Latin neve: 
Septuagesima (hetvened), mivel 
hetven napig tart. A böjt utolsó 
hetének neve: nagyhét, a húsvét 
utáni hét húsvét hete, egyes 
magyar vidékeken fehérhét, és 
fehérvasárnapig tart.

Pogány hagyomány

A régi korok emberei sok szállal 
kapcsolódtak a természethez. Mun-
kájukat, mindennapi életük rendjét, 
örömeiket, bánataikat is befolyásolta 
a természet örök változása. A tél 
és a nyár kettősében, az élet és a 
halál párhuzamát látták. Mindezek 
szabályozták életüket, melyet az 
ünnepek felosztottak kisebb - 
nagyobb szakaszokra.

A tavaszi napéjegyenlőséggel egyre 
hosszabbodott a Nap útja, s ez a 
fény, a természet feltámadását, egy új 
időszak kezdetét jelentette. Nagyon 
sok népnél gazdag hiedelem és 
szokáskincs kapcsolódott a tavasz 
beköszöntéséhez. Isteneik élete, 
halála, feltámadása gyakran a tél, 
nyár természeti ritmusát követte.

A húsvét angol neve: passover, 
átrepülést jelent. Gyakorta használják 
az Easter elnevezést, mely a német 
Oster szóval együtt keresendő. 
őse egy germán istennő, Ostara 
az alvilág úrnője, kinek ünnepe a 
tavaszi napéjegyenlőség idején 
volt. Elképzelhető, hogy neve az 
East, a kelet szóból származik, s 
a napfelkeltére utal. Az istennőt 
szimbolizálta a nyúl, melyet 
Németországban kezdtek el újra 
húsvéti szimbólumként használni az 
1800-as években, és onnan terjedt el 
mára a világon mindenhová. E napon 
köszöntik a termékenység szász 

Húsvét – ünnepi áttekintés
Keresztény hagyomány
Két nappal húsvét előtt pénteken Jézust keresztre 
feszítették a római katonák. Azzal gyanúsították, 
hogy tanításaival könnyen forradalmat szíthatna, 
illetve hogy királyi hatalomra kíván törni. Fejére 
ezért gúnyból töviskoronát helyeztek, kezét, lábát 
odaszegezték a kereszthez és a feje fölé papírt tűztek 
I.N.R.I. felirattal, mely a Iesus Nazarensis, Rex Iudeae 

rövidítése (magyarul: Názáreti Jézus, Judea királya) 
volt. A súlyos keresztet Jézus maga cipelte fel Golgota 
hegyére, hogy beteljesüljön a sorsa. Volt aki segített, 
volt aki bántotta a haldoklót. Sokan csúfolták, ha 
valóban Isten fia, miért nem szabadítja meg magát? 
Jézus azonban vállalta sorsát, s meghalt a kereszten, 
ezzel megváltva mindannyiunk bűneit.
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istennőjét Eostre-t is. Némelyik wicca-
hagyomány pedig a Zöld Istennőt és 
a Zölderdő Urát ünnepli ilyenkor. Az 
istennő termékennyé teszi a Földet, 
felébreszti mély álmából, az Istenség 
pedig segít fölnevelni, érlelni a 
termést, járja a zöldülő mezőket, 
öröme telik a természet bőségében.

A leguniverzálisabb jelkép a tojás, 
mivel az a termékenységet, az 
új életet juttatja eszünkbe. Ősi 
hagyományokat követve tüzeket 
gyújtottak e nap hajnalán és 
keményre főzött vagy kifújt tojásokat 
festettek tarkára. E hagyomány 
története egészen az ősi Babilonig 
nyúlik vissza. Később az egyiptomi 
templomokat is kidíszítették velük 
tavasszal. Az ősi idők tojásgyűjtése, 
különböző madárfészkekben ke-
resése is fellelhető a mai szokások 
közt: amikor gyermekeink számára 
húsvéthétfőn festett tojásokat, 
csokinyuszikat rejtünk el a kert fái, 
bokrai alatt, amit ők kitörő örömmel 
kutatnak fel. A virágos, tojásos kosárka 
is a madárfészket szimbolizálja. A 
liliom is ősi pogány szimbólum, 
a termékenység jele, szintúgy a 
gyertyák, melyek az ilyenkor rakott 
nagy tüzekre emlékeztetnek.

A görög mitológia szerint e napon 
ünnepelhetjük Perszephoné vissza- 
térését az alvilágból, Hádész bi- 
rodalmából, ahová az őszi nap-
éjegyenlőség idején távozott az 
istenek egyezsége szerint. Démétér, 
Perszephoné anyja a föld termését 
biztosítja, ő a gabonaistennő.

Népszokások

A húsvét ünnepe sok szálon kap-
csolódik a tavasz megérkezéséhez, 
s a megújulás, a termékenységgel 
összefonódó népszokáskincshez. E 
népszokások nagyrészt nem épülnek 
be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, 
hanem azzal párhuzamosan, mint a 
falusi közösségek ünnepi szokásai 
maradtak fenn. A húsvétot megelőző 
farsangi időszak mulatságai a tél 
legyőzését, a tavasz megérkezését 
ünneplik.

Európa-szerte elterjedt szokás a telet 
jelképező szalmabábu elpusztítása, 
elégetése vagy vízbe fojtása. Nálunk 
egyes vidékeken a bábu neve kisze, 
kice, s virágvasárnapi szokásainkat 
teszi színesebbé. A mulatságok és 
a böjti időszak találkozásának 

jellegzetes népi játéka Konc vajda és 
Cibere vajda, a farsang és a böjt tréfás 
háborúsága volt.

A magyar népszokások húsvét 
vasárnapján a zöldág-hordás, más 
néven villőzés, azaz a termékenységet 
elősegítő eljárás. Az ággal ütötték 
a fiatal lányokat, menyecskéket. 
A barkaszentelés a keresztény és 
a “pogány” szokások ötvözetét 
mutatja. A virágvasárnapot megelőző 
szombaton a gyerekek barkát 
szednek, melyet virágvasárnap a 
templomban megszentelnek. A 
szentelt barkának bajelhárító szerepe 
van. A moldvai csángók fűzfa sípot 
fújnak, habajgatnak, ezzel keltik 
fel a tavaszt. Sok helyen zajos 
határkerülést tartanak, mellyel a rossz 
szellemeket űzik el. 

A nagyhét napjainak szokásai szerint 
nagycsütörtökön, zöldcsütörtökön a 
Rómába ment harangokat a fiúk ke-
replőkkel helyettesítik. Az étrendbe 
ekkor valamilyen zöldet, parajt, salá- 
tát iktatnak. Pilátus-égetés is e nap 
szokása, mikor a Pilátust jelképező bá- 
but elégetik, megverik. Hamvazó- 
szerdán (a böjt kezdőnapja) a temp-
lomban megszentelik az előző évi 
barka hamuját, megkenik vele a hí-
vők homlokát, elhárítva a bajokat. 
Nagyböjt alatt sok helyen egy nap 
csak egyszer ettek, olajjal vagy vajjal 
főztek, zsírt, húst nem fogyasztottak, 
csak száraz növényi ételeket. Ma már 
nem követeli meg az egyház ilyen 
szigorúan a negyvennapos koplalást, 
a tilalom csak az utolsó hétre vagy 
nagypéntekre vonatkozik. 

Nagycsütörtökön az utolsó vacsora 
és a tanítványok lábának megmosása 
(a vendégszeretet jelképe) emlékére 
szokás volt, hogy Rómában a pápa 
12 szerzetes lábát megmosta. 
Nagycsütörtök estéjén a harangok 
elhallgatnak, a hagyomány szerint 

Rómába mennek. Nagypénteken az 
emberek a kálváriák stációit láto-
gatják, mintegy eljátszva Jézus ke- 
resztvitelének útját.  A templomok- 
ban az oltárokat letakarják, a ha-
rangok hallgatnak. Nagyszombat a 
feltámadás jegyében zajlik. Az esti 
körmenetek, a templomokban az új 
tűz gyújtása, mely Jézus és egyben a 
remény jelképe, azt adja hírül, hogy 
Jézus feltámadt, a megváltás közel 
van. Este „visszajönnek” a harangok 
is Rómából. Sok országban szokás 
e napon a napfelkeltét egy magas 
hegy tetején várni. Ehhez több 
hiedelem kapcsolódik - egyik szerint 
a felkelő nap Krisztus feltámadásának 
bizonyítéka, a másik szerint aki jól 
figyel, megláthatja benne a Krisztust 
jelképező bárányt a zászlóval. 

A húsvéti tojás ajándékozása sok 
országban vasárnap történik, nálunk 
a hétfői locsoláshoz tartozik. A 
hagyományos sonkát már szombat 
este, a böjt lezárásával megkezdik. 
Vasárnap a sonka mellé tojást, 
tormát fogyasztanak. E nap ünnepi 
étele a bárány. Húsvét másnapját 
Magyarország egyes vidékein víz-
bevető hétfőnek is hívják. A lányokat 
régen kivonszolták a kúthoz, s vödör 
vízzel leöntötték, vagy a patakhoz 
vitték, s megfürdették. A locsolás, az 
ősi termékenységvarázsló és meg-
tisztuló rítusban gyökerezik. A víz 
tisztító ereje a kereszténységnél a 
kereszteléshez kapcsolódik. A mondai 
magyarázat szerint Jézus sírját őrző 
katonák vízzel öntötték le a fel-
támadást felfedező, ujjongó asz-
szonyokat, így akarták elhallgattatni 
őket. A locsolás ma is elterjedt szokás, 
kissé szelídebb formában, hiszen 
gyakran csak kölnivízzel locsolnak a 
fiúk, férfiak. 

  Zana Diána (Fotó:  Gál Sánor)



Kos
Ebben a hónapban kénytelen leszel átértékelni a kapcsolataidat és az eddigi meggyőződéseidet. Ez némi frusztrációval járhat, mégis 
szépen haladhatsz előre az általad kijelölt új utadon, ha tiszteletben tartod mások kívánságait és betartod a játékszabályokat. Nagy 
változások vannak készülőben, de beletelhet némi időbe, hogy az életedet megváltoztató erőfeszítéseid eredményei a külvilág számára 
is láthatóvá váljanak. Még ha tudod is, merre akarsz menni, - mielőtt új kötelezettségeket vállalnál - előbb rendezd el a régit. Néha úgy 
érezheted, elveszíted az ellenőrzést a sorsod felett, de akkor se bátortalanodj el, kellő időben tudni fogod, mi legyen a következő lépés. 
Kerüld el azokat a helyzeteket és kihívásokat, amelyek jobbnak látszanak, mint amit valójában nyújtani tudnak. 

Bika

Ikrek

Ebben a hónapban az a legfontosabb feladatod, hogy megtaláld az egyensúlyt a valóság és az eszményképeid között. A folyamatosan 
változó körülmények hatására kénytelen leszel változtatni eddigi hozzáállásodon, de ez csak a javadra válik. Megtanulod a különbséget, 
mi az, amihez érdemes továbbra is ragaszkodnod, és mi az, amiben engedned kell. Mostanában nem bírsz egy helyben maradni, új 
kihívásokra, izgalmakra vágysz, de légy óvatos, mert a késztetés, hogy eddigi korlátaidat ledöntsd, kockázatos viselkedésre sarkallhat. 
Az eredmény pedig korántsem biztos, hogy az lesz, amire számítottál. Főleg párkapcsolati kérdésekben uralkodj az indulataidon és a 
heves érzelmeiden. A diplomácia és a tapintat most kulcsfontosságúak az egyensúly megtartásában. 

Rák
Olyan események bekövetkeztére számíthatsz a hónap folyamán, melyek döntő befolyást gyakorolnak a karrieredre és a hosszú távú 
terveidre. Úgy tűnik, újra kell értékelned és át kell gondolnod néhány dolgot a munkáddal kapcsolatban, hogy ezáltal lehetőséged 
nyíljon a benned rejlő képességek maradéktalan kibontakoztatásához. Még az sem kizárt, hogy egészen új területen próbálhatod ki 
magadat. Az elmúlt időszak magánéleti problémái a munkádra is kihatottak és alaposan megtépázták az önbecsülésedet, de szép 
lassan minden visszatér a rendes kerékvágásba. Amennyiben elengeded a múltat, és hagyod, hogy ösztöneid a számodra megfelelő, 
helyes irányba vezessenek, akkor a frusztráló, gátló tényezők megszűnnek, és úgy alakíthatod az életedet, ahogyan szeretnéd.

Próbálj lassítani, mert a túl sok és gyors változás ugyanolyan veszélyes lehet, mintha megpróbálnád kikerülni őket. Törekedj az egyensúly 
megtartására a magánéleted és a hivatásod között. Ebben a hónapban lehetőséged lesz megszabadulni azoktól a régi szokásaidtól, 
amelyek akadályozták az előrejutásodat, vagy olyan emberi kapcsolatoktól, amelyek utadban álltak. Érdemes felülvizsgálnod a 
közelmúlt eseményeit, kibogozni a kusza szálakat, és terveket készíteni a jövőre nézve. Ne csak felszínes változtatásokra törekedj, 
hanem maradandó megoldásokat keress. Erőt meríthetsz önmagadból, de az is lehet, hogy belép az életedbe valaki, aki szerető 
támogatásával segít felkészülni a hamarosan bekövetkező változásokra, és arra ösztönöz, hogy még ne add fel.

Mérleg

Skorpió

Ebben a hónapban komoly akadályokkal kell megküzdened, hogy képes legyél egyensúlyt teremteni a lelki igényeid és a napi 
feladataid között. Kerüld a végletes megoldásokat. Törekedj harmóniára a környezeteddel, ahelyett, hogy felesleges feszültségeket 
teremtenél, mert az nem oldja meg a problémáidat, csak még tovább fokozza. Mostanában nehézséget okoz, hogy megértesd magad 
másokkal, próbáld önmagadban keresni a békétlenséged okát. Az elmúlt időszak kudarcai alaposan megtépázták az önbizalmadat, 
már azt is kétségbe vonod, hogy életed a szándékaid szerinti irányba halad-e. Bárhogyan legyen is, nagy változások előtt állsz. Ne add 
fel, érdemes küzdened. Nem vagy egyedül, valaki a segítségedre lehet, amennyiben elfogadod a tanácsait és támogatását.

A túlérzékenységed és a hirtelen kitörő dührohamaid konfliktusba keverhetnek a környezeteddel, tovább növelve benned a frusztráció 
érzését. Lassíts le, mielőtt bármilyen meggondolatlan lépésre szánnád el magad, és vedd számba az összes lehetséges következményt. 
Nagy benned mostanában az erotikus élmények iránti vágy, de ha csupán szexuális kalandokat hajszolsz, csalódás érhet. Nem azt 
kapod, amit vársz, hiszen ezek a felszínes viszonyok távol állnak a valódi értékrendedtől. Különbséget kellene tenned a testiség és 
a szerelem között. Hajlamos vagy összekeverni a kettőt. Ez a hozzáállás nem oldja meg a gondjaidat, ideje lenne végre tisztázni 
magadban, hol tartanak a kapcsolataid, és hogyan is állsz az együttérzés és nem utolsósorban az alázat kérdéseivel. 

Oroszlán
Ne legyél túlságosan szigorú önmagaddal azért, mert képtelen vagy egyértelmű döntést hozni a hosszú távú terveidet illetően. 
Nagyszerű változások előtt állsz, de nem árt az óvatosság és a kellő körültekintés, mielőtt elköteleznéd magad. Helyénvaló, ha 
megkérdőjelezel bizonyos értékrendeket, és felülvizsgálod, vajon megegyezik-e a te nézeteiddel és elvárásaiddal, tudsz-e velük 
azonosulni. Ha nem, akkor más utat kell választani. Érvényes ez a munkahelyi és magánéleti dolgaidra egyaránt. Komoly vitákra, 
nézeteltérésekre számíthatsz ebben a hónapban. A meggondolatlan elszólások, és a mások érdekeit, szempontjait figyelmen kívül 
hagyó indulatos fellépés bajba sodorhat. Rajtad áll, hogy ilyen szituációkban milyen módon juttatod kifejezésre a véleményedet és 
érzéseidet.

Nyilas

Szűz
Termékeny hónap vár rád, amennyiben képes vagy hosszú távú terveidet a jelen realitásaihoz igazítani. Ha kicsit visszafogod a túlzott 
ambíciódat a jövőddel kapcsolatban, és körültekintőbben végzed az aktuális dolgaidat, biztosabb lehetsz a sikerben. Ügyelj arra, hogy 
ne vállalj magadra túl sok kötelezettséget, mert ez elvonhatja figyelmedet a lényegesebb teendőidről. Ha feleslegesen kifárasztod 
magad, akkor a feszültség is nő benned, és bármelyik pillanatban kirobbanhat. Különösen a munkahelyeden kellene vigyáznod, 
mivel toleranciád a minimumra csökkent az idegesítő, rugalmatlan kollégáiddal szemben. Ha elgondolkodsz a dolgok hátteréről, 
megtalálhatod a mélyben húzódó problémák okait, és idejében megakadályozhatod, hogy tovább mérgesedjen a helyzeted. 

Rejtvény / Horoszkóp

Sok izgalomban lehet részed ebben a hónapban. Néhány döntésedet, amelyet a közelmúltban hoztál, valószínűleg újra át kell 
gondolnod. Ez sok időt vehet igénybe, mert szinte napról-napra változnak a körülmények és lehetőségek, alaposan próbára téve a 
toleranciádat és tűrőképességedet. Számos akadállyal szembesülhetsz, ám amikor már éppen feladnád, váratlan események újabb 
lehetőségeket és a célbaérés reményét tárhatják eléd. Az elkerülhetetlen felelősségvállalás azonban arra kényszerít, hogy fogd vissza 
túlzott ambíciódat és irreális vágyálmaidat. Helyette foglalkozz inkább a jelen feladataival, és várd ki a megfelelő időt a jövőbeli 
nagyszabású terveid megvalósítására. Jobban jársz, ha kis lépésekben haladsz, és elkerülöd a felesleges fantáziálgatásokat. 

Bak

Vízöntő

Próbáld megtalálni az egyensúlyt ebben a hónapban a kötelezettségek, és a saját kedvedet szolgáló tevékenységek között. Ha 
engedélyezel magadnak némi szórakozást és kikapcsolódást a mindennapi rutinból, az még nem jelenti azt, hogy megfeledkeztél 
az előtted álló feladatokról. Csupán energiát és erőt merítesz ahhoz, hogy kitarts a terveid megvalósításához vezető nehéz és fárasztó 
úton. Ne engedd, hogy mások türelmetlensége és irreális elvárása gyorsabb tempót diktáljon a számodra kívánatosnál. Haladj előre 
lépésről-lépésre, így sokkal biztosabban juthatsz oda, ahova szeretnél. A törekvéseidet, szándékaidat jelenlegi körülményeidhez és 
lehetőségeidhez igazítsd, ezzel örömtelibbé teheted a kapcsolatodat és a munkahelyi sikerek sem maradnak el. 

Egy új, izgalmasabb élet lehetősége kezd kibontakozni, amely teljes mértékben megfelel az igényeidnek és elvárásaidnak. Búcsút 
veszel azoktól a személyektől és tevékenységektől, amelyek akadályoztak abban, hogy a valódi önmagad lehess, és a saját életedet 
élhesd. Néha még előfordul veled, hogy nem akarod meglátni azt, ami nyilvánvaló, és a rideg tényeket varázslatos tündérmesének 
képzeled. Érzelmeid intenzitása és vágyaid változékonysága még téged is meglep, zavarodottságot és átmeneti feszültséget okozva 
benned. Hamarosan kitisztul a látásod, és leszámolsz az illúziókkal, amint megismered az igazságot. Ez nem lesz fájdalommentes, 
de megszabadulsz végleg egy olyan kötöttségtől, ami tönkretette az önbecsülésedet és megkérdőjelezte az eddigi értékrendedet. 

Halak
Régóta érlelődik benned az elhatározás, hogy rendet tegyél a zűrös érzelmi életedben. A titkolózás, mellébeszélés és külön utakon 
járás csak tovább mérgesíti a helyzetet. Meg kellene végre beszélni pároddal a kapcsolat alapvető kérdéseit, és dönteni a közös jövőt 
illetően. Minél nagyobbak az elvárásaid, annál fontosabb, hogy szánj elég időt ennek tisztázására. A türelmetlenség és egymásra 
mutogatás nem visz előre. Ne próbálj minden felelősséget a másikra hárítani, mindketten tettetek azért pro és kontra, hogy idáig 
fajultak a dolgok. Pontosan rakj a helyére minden apró részletet, akkor látni fogod azt is, amivel eddig nem akartál szembesülni. Most 
kiderülhet, hogy még mindig fáj, még nem vagy túl rajta. Már semmi sem egyértelmű. Ne add fel, harcolj a boldogságodért.


