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Manapság egyre kevésbé ün-
neplejük május 9-ét. Egyáltalán 
mit is ünneplünk ezen a napon? 
Miért ünnepli Európa és mi miért 
próbáljuk háttérbe szorítani ezt 
a napot itt, Magyarországon? 

1945. május 9-én ért véget a II. 
világháború Európában. Ekkor 
tették le a német csapatok 
a fegyvert, és szűntek meg a 
harcok az öreg kontinensen. 
A kontinens majd minden 
országában ünnep ez a nap, 
és így volt ez a hidegháború 
időszakában is. 

Nem érdemes belemenni a 
f e l s z a b a d í t á s / m e g s z á l l á s 
vitába, mert csak relativizáljuk 
vele az előtte történteket, 
amire valamiért egyre nagyobb 
vágyódással tekint az ország 
egy része. Igen, a Horthy-rendszerről van szó. Manapság amikor megint tereket akarnak elnevezni a 
volt kormányzóról, vagy szobrot állítani neki, azért ne felejtsük el, hogy a világháború során elpusztul 
egymillió magyar állampolgár halálához volt némi köze. Lehet, hogy adott két pofont a nyilasoknak 
a harmincas években, de támogatott három zsidótörvényt, sikerült belelavíroznunk magunkat egy 
világháborúba hadsereg nélkül, jelentős veszteségeket szenvedve, valamint a végén sem sikerült 
kiugranunk a háborúból, amit mindenki más meg tudott tenni. Cserébe jött a nyilas hatalomátvétel, 
az emberek Dunába lövése, deportálása, és az ország hadszíntérré változtatása, Budapest több 
hónapos ostromával. Ezek után inkább volt felszabadulás Magyarország számára május 9-e, mint 
megszállás. Arról nem beszélve, hogy a volt keleti blokk országaiban ma is ünneplik ezt a napot!

Ezen a napon nem szabad elfelejtenünk, hogy hova juthat az emberiség, vagy egy ország, ha 
szabadjára engedik a másikkal szembeni gyűlöletet, ha lefojtják a társadalmat, szolgalelkűvé 
züllesztik a közigazgatását. Mert azt egy percig se gondoljuk komolyan, hogy a magyar közigazgatás 
aprólékos munkája nélkül sikerült volna a náci végrehajtó embereknek több százezer zsidót 
deportálni pár hónap alatt a világháború vége felé közeledve, mindenféle helyismeret és nyelvtudás 
nélkül, ha nem kap meg minden támogatást a közigazgatási kartól. Természetesen nem egységesen, 
kollektíven tehető felelőssé mindenki a rendszerben – voltak köztük, akik segítették az üldözötteket 
– de az általános vélekedés mégiscsak ez volt. 

A másik ünnep ezen a napon az Európa nap. Ezen a napon hirdette meg Robert Schumann a tervét 
1950-ben. Valamiért ezzel az ünneppel kapcsolatban is divat lett elfelejteni, pedig még csak nyolc 
éve vagyunk a közösség tagja, ahova mindig is vágytunk az elmúlt évszázadokban, de nem adatott 
meg, hogy teljes mértékben oda tartozzunk. Most, amikor lehet, és ünnepelhetnénk ezt a napot, 
megint elindul – jó magyar szokás szerint – a fanyalgás, a felelős keresés, egy új ellenségkép kreálása, 
ami/aki ellene harcolni kell/lehet.

El kell fogadnunk, hogy ha valami nem úgy megy, ahogy azt szeretnénk, azért nem mindig más a 
hibás. Könnyebb megtalálni másban a hibát, mint önmagunkban. Azt is el lehet hinni persze, hogy a 
világ mindig ellenünk van, így kel fel mindenki Pekingtől Washingtonig, hogy velünk, magyarokkal, 
kibabráljon. Azért ha ebbe belegondolunk, látjuk, hogy ez nem így van.

Az európai Uniótól több milliárd euró – több ezer milliárd forint – vissza nem térítendő támogatás 
kaptunk az elmúlt nyolc évben. Azt, hogy ezt milyen módon használjuk fel, jórészt a mi felelősségünk, 
az meg a közösség kötelessége, hogy a többi ország adófizetői által összeadott összeget, a közösség 
szabályai szerint használjuk fel. Olyan esély ez a felzárkózásra, amiről mindig is beszéltünk, vágytunk 
rá, de sose jött el. Az, hogy létrejött az egységes Európa egy olyan vívmány, amelyre joggal lehetünk 
büszkék mi is, hiszen mi ugyan úgy hozzájárulunk ehhez, mint a környékbeli országok, vagy nyugat-
európai barátaink. 

Ezen a napon ne az ellenséget, hanem a barátot, a szövetségest keressük a másikban! Ne hagyjuk, 
hogy a múlt tévelygései feledésbe merüljenek, ne hagyjuk, hogy a megosztásra való törekvés erősebb 
legyen az egység iránt igénynél. Európa csak akkor lesz erős, ha az itt élők erősek, egymásban a 
barátot és nem az ellenséget látják. Sokat kell még dolgozni, hogy minden jó legyen, ne forduljunk 
vissza az úton!

GT

Győzelem napja/Európa nap
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Városunkban a hagyományokhoz híven május 4-án péntek este került sor 
a fáklyás ballagásra. A középiskolás diákok 21 órakor indultak a Bazilikától 
a Széchenyi térre, ma még vidáman, bolondozva. Holnap ünnepélyes 
keretek között először az iskolákban, majd délben a város főterén fognak 
elballagni. A ballagókat a polgármester asszony búcsúztatta. Hétfőtől a 
végzősök megkezdik az érettségi vizsgáikat.

„Ballag már a vén diák…”
Új reorganizációs rendelettel áll elő 
Esztergom polgármestere, miután 
tavaly decemberben az Alkotmány-
bíróság visszamenőleges hatály- 
lyal megsemmisítette a város adós-
ságrendezési tervének alapját jelentő 
dokumentumot - írta csütörtöki 
számában a Napi Gazdaság.

Tétényi Éva, a város polgármestere a 
lapnak elmondta: a város megmentését 
célzó reorganizációs rendelet hosszú távú 
megoldásokat kínál majd az egyszeri, 
tűzoltó jellegű deficitpótlások helyett.

A város kilábalását a polgármester sze-
rint egyebek mellett az intézmények 
átvilágítása segíthetné.

Az esztergomi reorganizációs rendelet 
javasolja majd egy könnyített ad-
minisztrációjú, menedzsertípusú köz-
igazgatási rendszer kiépítését. Tétényi 
Éva ezen túl a közművelődési és 
sportfeladatok esetleges átstrukturálását 
is szükségesnek látja - olvasható a Napi 
Gazdaságban.

A polgármester új 
tervvel próbálkozik

Százkilós orosz bombát találtak 
Esztergom-Kertvárosban, a rendőr-
ség ötszáz méteres körzetből 
megkezdte a lakosok kiköltöztetését, 
a rendelkezés több mint ezer embert 
érintett – közölte Léber Gabriella, a 
Komárom-Esztergom megyei rendőr-
főkapitányság szóvivője.

Koloszár Béla, a bombát éjjel őrző polgár-
őr tájékoztatása szerint a robbanótestet 
a Strázsa utcában, lakótelepi övezetben 
fordította ki egy munkagép 26-án 
délután háromkor.
A robbanótestet később nyilván sikerült 
hatástalanítani. 

Bombát találtak 
Kertvárosban
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A tavaly bezárt élményfürdő június 
elején nyithatja meg újra kapuit. 
Esztergom turisztikai életében 
meghatározó szerepet játszó 
Aquasziget Élményfürdő a zárás óta 
csak veszteséget termel, a nyitás 
feltétele, hogy az önkormányzatnak 
át kell utalnia az üzemeltetőnek az 
épület állapotmegóvására vonatkozó 
összeget.

Júniusban nyithat 
újra az Élményfürdő!

 Jelenleg a következő közlemény olvasható az élményfürdő weboldalán:

“Az Investor’ 2005 Kft., az esztergomi Aquasziget élményfürdő új üzemeltetője az alábbi közleményt adja ki 2011. 
szeptember 1-jén: 2011. augusztus 29-én kelt levelében a Dalkia Energia Zrt. közölte szándékát az Aquasziget korábbi 
üzemeltetőjével, az Esztergomi Fürdő (SPA) Zrt.-vel, miszerint szeptember 1-jétől az élményfürdő hőszolgáltatását 
felfüggeszti abban az esetben, ha a Fürdő SPA Zrt. nem fizeti ki a fennálló tartozását. S mivel ezen időpontig a 
kifizetés nem történt meg, ezért kora reggel a hőszolgáltatást leállította a szolgáltató. Ezzel cégünket, az Investor’ 
2005 Kft.-t ellehetetlenítették, melynek következtében nem tudta megnyitni a vendégek előtt az élményfürdőt. Az 
új üzemeltető alternatív megoldásokat keres annak érdekében, hogy a létesítmény mielőbb megnyithassa kapuit a 
fürdőzni vágyók számára. Az élményfürdő várható nyitási időpontjáról tájékoztatni fogjuk a közönséget.”

Jobbnál jobb programok várták a 
hosszú hétvégén a Duna-partra 
látogatókat.

Április 30-án, hétfőn Esztergomban az 
RCH Duna Terasz szervezésében került 
ugyanis megrendezésre a Lampionos 
Fesztivál. A rendezvényen fellépett 
A zenekar és a Rugó. 21 órától pedig 
a tradicionálissá vált hajófelvonulást 
csodálhatta meg a nagyérdemű a Kis-
Dunán. A tábortűz gyújtás és szalmabábú 
égetés sem maradt el. Május 1-jén az RCH 
Duna Terasz területén egész nap családi 
és gyermekprogramokkal kedveskedtek 
a szervezők.  

Idén is volt 
lampionos fesztivál

Harmadik helyezést ért el a Komárom-
Esztergom Megyei Rendőr-főkapi- 
tányság csapata az április 28-án 
Budapesten, az országos rendőrnap 
keretén belül megrendezésre került 
járőrversenyen. 
Három kategóriában indultak a me-
gyei főkapitányságok legjobbjai. Azok 
vettek részt az országos döntőn, akik 
hetekkel korábban első helyezést ér- 
tek el a kapitányságok közti meg-
mérettetésen. 
A versenyzőknek szakmai elméleti 
tudásukról, a közlekedési szabályok 
ismeretéből kellett számot adniuk a 
gyakorlati megmérettetés előtt. Ez 
mindhárom kollégának kiemelke-
dően sikerült, így nyugodtan vág- 
tak neki a gyakorlati versenyszá-
moknak. 
Tóth Brigitta r. törzsőrmester Asz- 
szony, a Tatabányai Rendőrkapi-
tányság járőre a karos forgalom-
irányítók, Gerecs István r. főtörzs-

zászós Úr, az Autópálya Alosztály 
szolgálatirányítója a gépkocsizó já- 
rőrök, míg Major Zoltán r. törzsőr- 
mester Úr, Autópálya Alosztály mo-
toros járőrvezetője e pedig a mo- 
toros járőrök között bizonyított. Ösz- 
szességében a Komárom-Esztergom 
 Megyei Rendőr-főkaptányság csapata 
a 3. helyezés érte el az országos 
megmérettetésen. 
A serleget és a gratulációkat Haala 
József r. altábornagytól, országos 
rendőrfőkapitány Úrtól vehette át a 
csapat és felkészítő parancsnokuk 
Ruszó László r. alezredes Úr, a Komá- 
rom-Esztergom Megyei Rendőrfőka- 
pitányság Közlekedésrendészeti Osztá- 
lyának vezetője és egyben a Komá-
rom-Esztergom Megyei Rendőr-főka-
pitányság a versenyre történő felké- 
szítésben nyújtott kiemelkedő se-
gítségéért köszönetet mond Szalai 
István ny. rn őrnagy Úrnak.

Léber Gabriella r. hdgy.Sajtóreferens

Dobogós helyen rendőreink
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Több helyen kórházi osztályok 
szűnnek meg, máshol viszont új 
kórházi részlegek jönnek létre és 
fejlesztések kezdődnek azáltal, 
hogy a parlament hétfői döntése 
értelmében május 1-jével hetven 
egészségügyi intézményt vesz át 
az állam az önkormányzatoktól - 

derül ki az MTI körkérdésére adott 
intézményvezetői, polgármesteri 
válaszokból.

A legtöbb kórházat, ötöt Komárom-Esz-
tergom megyében veszik át (Komárom, 
Kisbér, Tata, Oroszlány, Dorog). Az 
igazgatóktól kapott adatok szerint a 

megyében 1185 aktív ágyból 1016 ma- 
rad meg, a meglévő 731 krónikus férő- 
hely 846 ágyra bővül, és több kórházban 
jönnek létre új osztályok, illetve nappali 
ellátást biztosító részlegek.
A megyében a legnagyobb átalakulás 
Komáromban várható: a 124 ágyas 
Selye János Kórház 109 aktív ágyából 
20 marad meg. Ferencz Péter 
főigazgató elmondta, a belgyógyászat, 
a sebészet és a szülészet-nőgyógyászat 
betegeit Tatabányára irányítják, a 
gyerekgyógyászat megszűnésének 
ellensúlyozására 24 órás ügyeletet 
adnak és nappali ellátást biztosítanának 
15 ágyon. Tatán 40 aktív belgyógyászati 
ágy szűnne meg, viszont egy 30 
ágyas mozgásszervi és érrendszeri 
rehabilitációs osztályt hoznak létre. 
Kisbérről 30 aktív belgyógyászati ágyat 
építenének le; ezzel egy időben egy 30 
ágyas új szintet építenek a pszichiátriai 
rehabilitáció számára - mondták el az 
intézmények vezetői.

Kórházi osztályok, ágyak szűnnek meg

Százhúsz éve született az utolsó ma- 
gyar hercegprímás; halála napján, 
újratemetése óta országos zarándok-
lattal emlékeznek rá. Idén is zsúfolásig 
telt híveivel a katolikus főtemplom 
Esztergomban.

A legkisebbeket a Pannonia Sacra Kato- 
likus Általános Iskola zarándokai jelen-
tették, akik kerékpáron érkeztek a Vár-
hegyre; a protokollban a legnagyobb ér- 
dekesség Izrael nagykövetének, Ilan 
Mornak az érkezése; a főszékesegyház 
szentélyében egyébként ott láttuk 

Habsburg Mihályt, a Mindszenty Ala-
pítvány irányítóját, Lomniczi Zoltán fő-
bírót, Mádl Dalma asszonyt, Boross Péter 
volt miniszterelnököt; Harrach Péter 
KDNP-vezér pedig éppen a polgármester 
mellé került.
A hagyományos emlékmise meglepetése 
annak a Carlo Caffara bolognai bíboros 
érseknek a megjelenése, aki az emlékmise 
szentbeszédét mondta. Bevezetésként 
kiemelte, hogy a jelenlévők nagy száma 
számára bizonyíték: a magyarság nem 
akarja elfelejteni azt az embert, aki 
az igazság tanúja volt egy erőszakos, 

hazugságra épített rendszerben. Mint 
jelezte, az igazság jelzőlámpásként 
tisztelt magyar mártír „a papság felé 
vezető első lépéseimet útmutatóként 
kísérte. Majd így folytatta:
– Állandó figyelmeztetés, hogy ne 
fordítsatok hátat a Szent Istvántól eredő 
nemzetetek keresztény hagyományának; 
hogy adjátok tovább nemzedékről 
nemzedékre történelmetek nagy esemé-
nyeit, közöttük Mindszenty bíboros vérta- 
núságát. Arról tett ő tanúságot szá-
motokra, hogy minden ember személyi 
méltósága sérthetetlen.
Egy ponton pedig a mai Európát bírálta: 
Hatalmas bátorító erő Mindszenty bí-
boros. Noha az ateista kommunizmus 
mára már meghalt, nem kevésbé romboló 
az az ethosz, amelyet Nyugat-Európa 
épít és különböző módokon másokra 
kényszerít. A vértanú figyelmeztet ben-
nünket lelkiismeretünk szavára, amely 
azt mondja, hogy vannak olyan erkölcsi 
igazságok és értékek, amelyekért készen 
kell lennünk akár az életünket is odaadni, 
mivel ha ezeket elárulja az ember vagy a 
nemzet, akkor önmagát árulja el, elveszíti 
önmagát.
Ezt követően a megjelent főpapokkal és 
a vendég bíborossal együtt celebrálta 
az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíbo- 
ros, érsek, majd előbb ők és a proto- 
kollvendégek imádkoztak Mindszenty 
József  sírjánál, utánuk pedig a hívek  
százai özönlötték el az óegyiptomi 
stílusú, különleges altemplomot, a 
magyar főpapok temetkezési helyét.

kemma

Mindszenty József mártír hercegprímásra 
emlékeztek
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A Holcim Hungária Zrt. 100 éves 
évfordulója alkalmából „Együtt a 
közösségért” elnevezésű nagyszabású 
összefogási programot hirdetett.
Közel egy évnyi önkéntes munkát ajánlottak 
fel a Holcim Hungária Zrt. munkatársai. 
A vállalatcsoport 100 éves évfordulója 
alkalmából „Együtt a közösségért” elnevezésű 
nagyszabású összefogási programot hirdetett. 
Első lépésként a lábatlani Környezetvédelmi 
Napot hívták életre, ahol nyolc szervezet 
példaértékű összefogásával közel félezer 
embert mozgattak meg a gyerekek kör-
nyezetvédelmi célú nevelése érdekében.
A szemléletformáló programok ösz-
szeállítását a WWF Magyarország, a Süttői 
Erdészet ,az Arany János Iskola pedagógusai, 
Magyar Cserkészszövetség, és a Lábatlani 
Sirályok Vízisport Egyesület önkéntesei 
vállalták magukra. Az Arany János Általános 
Iskola alsó tagozatos diákjai a Gerenday 
Házban és az Arborétuméban töltötték a 
napot. Az ismeretterjesztő foglalkozások 
keretén belül játékos formában mutatták 
be a gyerekeknek a különböző élőhelyek 
élővilágát, a változatos állat- és növényfajokat.

Sportnaptól lesznek hangosak Dorog 
sportlétesítményei május 19-én 
szombaton. A sportcsarnokban, a 
Petőfi óvodában, a Petőfi iskolában, 
az uszodában, a Petőfi téren kü-
lönböző sportágak versenyeivel, ve-
télkedőkkel, bemutatókkal, a Pala öböl 
részén sárkányhajó futamokkal várják 
a résztvevőket és a szurkolni vágyókat. 

Helyszín: Sportcsarnok 8.00 - 16.30 
~ 8.00 Ovis torna, pom-pom bemutató 
~ 8.30 Szivacskézilabda bemutató 
~ Fitness programok

Spinning 9.00
Aerobik 9.45
Spinning 10.30
Zumba 11.15
Body balls 12.00

~ 13.30 Teremtájfutás, név szerinti neve-
zés a helyszínen
~ Szűrések, mérések : 9.00 órától 12 óráig 

Helyszín: Petőfi óvoda (óvodai mozgás 
csoport ) 9.00 - 12.00 óráig
~ Ügyességi sportfeladatok a szabadban 
~ Trambulin
~ Arcfestés 

Helyszín: Petőfi iskola műfüves pálya 
9.00 óra illetve 10.30 
~ Ovi foci 
~ Foci torna 1-2. osztályos gyereke részére

Helyszín: Petőfi iskola bitumenes 
pálya 9.00 óra
~ Kerékpár ügyességi feladatok csapat-
verseny 

Helyszín: Petőfi iskola bitumenes 
pálya 12. 00 óra
~ Lábtenisz verseny 3-4. osztályos fiúk és 
lányok részére 

Helyszín: Petőfi iskola tanterem 10.00 
óra
~ Rajzverseny sport és egészség téma-
körben ( rajz szakosok ) 

Helyszín: Városi Uszoda 10.00 - 12.00 
~ Úszóversenyek alsós illetve felsős gye-
rekek részére 

Helyszín: Petőfi tér 12.00 - 14.00 
~ „INOX DAY” ügyességi feladatok 

Helyszín: Pala öböl 11.00 óra
~ Sárkányhajózás verseny dorogi és 
kistérségi csapatok részére 

Helyszín: Sportcsarnok parkoló és 
Petőfi iskola környéke 10.00 órától
~ Szabadidős programok ( asztalitenisz, 
tollaslabda, lábtenisz... ) 

Helyszín: Nagy műfüves pálya 9.00 óra
~ Biatlon verseny 3-4. osztályos tanulók 
részére, egyéni

Idén áprilisban huszonkilencedik al- 
kalommal rendezték meg a tele-
pülésen a Tavaszi Túra elnevezésű, 
honvédelmi jellegű akadályversenyt.

- A célunk az volt, hogy a tanulók 
meghatározó élményekkel gazda-
godjanak, jól érezzék magukat, és hogy – 
immár sokadjára - bizonyítsuk, mindehhez 
a legalkalmasabb helyszín a természet. 
Az említetteken túl fontos szempont 
az alapvető honvédelmi ismeretek 
elsajátítása, a csapatban, közösségben 
gondolkodás megteremtése. – mondta 
Csicsmann János főszervező.

A Kutató Gyerekek Országos Kon-
ferenciájának Százhalombattán rende- 
zett regionális döntőjéből a DOKI 
Zrínyi-iskola három diákja is 
továbbjutott az országos döntőbe.
A regionális döntőn a következő dorogi 
tanulók tarthatták meg előadásaikat 
választott témájukból: Molnár Villő: 
Üvegképek a dorogi plébániatemplom 
ablakfülkéiben, Kruska Ádám: Teremtés 
vagy evulúció?, Szecsődi Fanni: A jellem 
megváltoztathatósága a Lúdas Matyiban 
és a Toldiban, Mohamed Samantha 
Orsolya: Hol a végtelen vége?  Pusenyák 
Viktória: A tudományos diákkutatások 
első évtizedének tanulságai iskolánkban, 
Dorogon, Román Anna: Mi az idő? 
A versenyen 1. helyezést ért el és egyben 
a május 14-15-én megrendezendő 
budapesti országos döntőbe is bekerült 
Kruska Ádám, Molnár Villő és Szecsődi 
Fanni.

I.DOKI Sportnap

Országos döntőben 
három dorogi diák

Harcedzett 
túrázók a sárisápi 
dombokon

Idén is 3millió fo- 
rintot osztott szét 
a Holcim Hungária 
Zrt. a szerencsés 
pályázók között.

Az esztergomi vár- 
múzeum lovagter-
mében pénteken es- 
te kiderült, kik azok 
a szerencsés pályá- 
zók, akik része- 

sülnek a Lábatlanon is cement- 
gyárat működtető Holcim Hungária Zrt. 
immár hagyományos, összesen 3millió 
forint értékű pályázatának díjaiból.

Az egymillió forintos fődíjat ebben az 
évben a Lábatlani Egyetértés SE kapta, a 
sportegyesület a támogatással kézilabda-
pályát alakíthat ki. Az elmúlt tizenkét 
évben a Holcim-díj keretében összessen 
55 millió forinttal 117 szervezet több 
mint 141 programját támogatta a vállalat 
Lábatlan és Nyergesújfalu térségében.

A Lábatlani 
Egyetértés SE kapta 
a Holcim nagydíját

Környezetvédelmi 
nap Lábatlanon



Amikor az ember elfogadja a felkérést, hogy Magyarország 
Köztársasági Elnökének jelöljék, mielőtt igent mondana, önmagával 
és honfitársaival szemben is kötelessége alapos önvizsgálatot 
tartania. Én is erkölcsi kötelességemnek éreztem, hogy önvizsgálatot 
tartsak.

Akik ismernek, pontosan tudják rólam, sosem ijedtem meg a 
feladattól, a felelősségvállalástól. A mostani önvizsgálat mégis 
minden korábbinál nehezebb helyzet elé állított.  Nehéz munka volt 
ez, hiszen hogyan is lehetne könnyű önmagunkat egy olyan feladat 
súlyával összemérni, mint amit a Köztársasági Elnöki megbízatás 
jelent? Ha valakik, az előttem járók mind ismerik ezt az érzést. És 
velük együtt most már ismerem én is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Magyarország 5. Köztársasági Elnökeként kimondott első szavam a 
köszöneté.

Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik támogatták, és azoknak 
is, akik kritikával illették jelölésemet. A támogatás mindig sok erőt ad 
az embernek, a bírálat pedig arra jó, hogy józanságra, mértéktartásra 
intse. Ezért is köszönöm meg Önöknek tiszta szívemből a bizalmat és 
a fenntartásokat is. Számomra ez így együtt fejezi ki mindazt, amit 
a demokrácia és a nemzet egysége jelent. Egy nemzet igazi egysége 
ugyanis épp olyan összetett, mint a zenében az összhang, a harmónia, 
ami mindig sokféle hangban, sokféle szólamban ölt testet. De ahhoz, 
hogy ebben az összhangban mindig szívesen ismerjünk önmagunkra, 
mindössze egyetlen dologra érdemes, és kell is vigyáznunk. Arra, 
hogy soha, egyetlen pillanatra se feledkezzünk meg arról, mit is jelent 
a demokrácia. A demokrácia igazsága ugyanis mindig vitákban 
születik meg. Ezek a viták lehetnek élesek, lehetnek kemények, de 
sohasem hiányozhat belőlük egymás tisztelete. magyarságunk 
tisztelete, európaiságunk tisztelete, nemzeti közösségeink tisztelete, 
alkotmányos jogintézményeink tisztelete.

A második legfontosabb szó ezért számomra a tisztelet szava.

Mert fontos tudnunk, és nem lehet eléggé tudatosítanunk egymásban, 
hogy a sokféleséget mindig csak egyetlen apró különbség választja el 
a széthúzástól, azaz attól, hogy bármelyik pillanatban terméketlen, 
ártó, önző, a közösséget indokolatlanul megosztó vagy önpusztító 
erővé váljék. És ez a különbség nem másban van, mint a tiszteletben, 
vagy annak hiányában. Csakhogy ez az egyetlen leheletnyi különbség 
egész világokat választ el egymástól. Meggyőződésem, hogy mi 
magyarok elsősorban azzal bizonyíthatjuk életrevalóságunkat, 
ha mindig képesek leszünk, ha lehet szép szóval, ha kell kemény 
érveléssel, de mindig a tisztelet hangjánál maradva megbeszélni 
közös dolgainkat. Ebben kitüntetett szerep hárul mindazokra, akik 
politikusként vállalnak felelősséget akár falujuk, akár városuk vagy 
épp hazánk boldogulásáért.

Nem mindegy, hogy milyen mintát adunk.
Nem mindegy, milyen értéket közvetítünk.

Tisztelt Honfitársaim!
Ma szinte nincs olyan ember, nincs olyan család, nincs olyan közösség, 
aki ne érezhetné úgy, hogy az elmúlt években, évtizedekben sok 
méltánytalanság érte, és nehezen gyógyuló sebeket is szerzett. Ez 
igaz a politika világára is.

Mit tegyünk hát ebben a helyzetben?
Én azt javaslom, ne arról szóljon az életünk, miként toroljuk meg 
a másikon sérelmeinket! Ehelyett szóljon inkább arról, hogyan 
tegyük helyre kudarcainkat és tévedéseinket. Őszintén hiszem, hogy 
Magyarország népe sikerre született. De ahhoz, hogy valóban siker 
koronázhassa törekvéseinket, néhány  dolgot el kell még rendeznünk 
egymás között, amelyeket eddig elmulasztottunk.

József Attila szép szavával élve, „a múltat be kell vallani”. Végre nekünk 
is helyre kell tennünk tévedéseinket.  Tanulnunk kell kudarcainkból. 

Mit is kíván tőlünk ez a feladat?

Netalán nagy és emberfeletti erőfeszítéseket? Én azt mondom, 
semmiképpen.

Egyszer az életben álljunk meg egy percre, és kérdezzük meg 
önmagunktól: vajon hova juthatunk egymás teljesítményének 
állandó semmibevételével, az igazság relativizálásával, egymás 
lekicsinylésével, vagy épp a kettős mérce állandó alkalmazásával? 
Csakis rajtunk áll, milyen sorsot választunk magunknak. Érdemes 
belátnunk: amit önmagunkról gondolunk, olyan lesz országunk.

Mert egy országunk van. Mert egy nemzetet alkotunk.  Mert egyetlen 
államalkotó közösség tagjai vagyunk. Lehet eltérő az értékrendünk, 
lehet eltérő a meggyőződésünk, lehet különböző a hitünk, de a mi 
hazánk Magyarország. Nem véletlenül mondta Deák Ferenc, akiben 
a „haza bölcsét” tiszteli az utókor, hogy „Magyarországot nem uszító 
gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos, jólétet 
gyarapító tettek sorával kell szeretni.” Magyarország köztársasági 
elnökeként én is ezt javaslom mindenkinek. Mindenkinek, akinek 
fontos közös boldogulásunk.

Tisztelt Országgyűlés, tisztelt Honfitársaim!
Annak a generációnak a tagjai, akik a rendszerváltás idején, 
1990-ben születtek, épp mostanában fejezik be egyetemi és 
főiskolai tanulmányaikat, vagy most töltik gyakorlóéveiket első 
munkahelyeiken. Számukra is szeretném felidézni a demokratikus 
Magyarország köztársasági elnökeinek szavait és küldetését.  Göncz 
Árpád elnök úr megválasztását követő parlamenti beszédében azt 
hangsúlyozta, hogy nem fél a vitáktól, és nem fogja véka alá rejteni 
véleményét, mert bízik az igazság erejében, és abban, hogy a magyar 
nép végül felismeri igazát és érdekeit. Csaknem 22 év telt el azóta, de 
ma már világosan látszik, Göncz elnök úrnak mennyire igaza volt. 
A magyar nép csakugyan felismerte azt, hogy meg kell követelnie 
vezetőitől, hogy a magyar érdekeket képviseljék. Néhai Mádl Ferenc 
elnök úr első beszédében a belső béke fontosságát hangsúlyozta, 
és a nemzet egységének szolgálatát állította középpontba. Valljuk 
be, az ő türelmére és bölcsességére ma is nagy szükségünk volna. 
Sólyom László elnök úr beszédében azt hangsúlyozta, hogy „az elnök 
úgy fejezi ki a nemzet egységét, hogy annak sokféleségét megőrzi és 
bátorítja; a sokféleségből nem szürke átlagot akar kikeverni, hanem 
egy ideált: Magyarország arcát, ahogy az emberek ünnepnapon 
szeretik magukat látni.” Sólyom elnök úr sok honfitársunk szándékát 
fogalmazta meg ezzel. „A következő elnök húszéves demokráciánk 
történetében eddig példa nélküli helyzettel találja magát szemben: 
a nép szuverén hatalmát egyetlen pártszövetségre ruházta át, ami 
óriási lehetőség, és ugyanakkor óriási felelősség.” – figyelmeztetett 
mindannyiunkat Schmitt Pál elnök úr megválasztásakor. Mindez 
azt is jelenti, hogy bár a népakarat mindig rész szerint osztja ki a 
kormány- és az ellenzéki pártok súlyát, ám e súlytól függetlenül 
minden parlamenti pártot egyetemlegesen terhel az ország sorsáért, 
jó híréért, hiteléért viselt felelősség. 

Magyarország köztársasági elnökeként magam is maradéktalanul 
viselni fogom az Alaptörvényben rám rótt felelősséget. Miként abban 
is biztos vagyok, hogy mindannyian azt várják tőlem, hogy a rám 
ruházott jogokat és kötelezettségeket maradéktalanul érvényesítsem.

És érvényesíteni is fogom. 

Tisztelt kormánypártiak és tisztelt ellenzékiek!
Magyarországnak 1990-ben sikerült visszatérnie az európai 
polgári demokráciák családjába. Bár rögös volt az út, ami idáig 
tartott, és a múlt árnyéka is hosszan elkísért bennünket, végre azt 
is elmondhatjuk, ma már minden feltétel adott ahhoz, hogy új 
alapokra helyezzük jövőnket. Mára beláttuk, hogy az új kihívásokra 
nem lehet régi válaszokat adnunk. A 20. század kérdéseire 20. századi 
válaszok születtek. De hogy melyek a 21. század igazi nagy kérdései, 
és hogy azokra vajon milyen helyes válaszok adhatók, azt csak most 
kutatja a világ. Ebben a világ népei előtt álló nagyszabású munkában 

Tisztelt Ház, tisztelt Elnök urak, Miniszterelnök úr, 
Hölgyeim és Uraim, tisztelt Honfitársaim!



egy dologban biztosak lehetünk. A mi válaszainkat nekünk kell 
megtalálnunk. 22 évvel ezelőtt kivívott szabadságunknak hála, igen 
jó alapokkal rendelkezünk mindehhez.

Megvan a lehetőségünk érdekeink megfogalmazására és képviseletére. 
Megvan a lehetőségünk, hogy szabadságban éljünk, hogy bármiről, 
bármikor szabadon alkossunk véleményt, és szabad akaratunkból 
cselekedjünk. S mindemellett ma már azt is elmondhatjuk, hogy 
van új, 21. századi, szabadságban és demokráciában született 
alaptörvényünk, amely szilárd és legitim fundamentuma közös 
értékeinknek. Olyan alaptörvényünk van, amely kimondja, hogy 
Magyarország független, demokratikus jogállam, melynek 
államformája köztársaság. Olyan alaptörvényünk van, amely az 
egyetemes emberi értékekre és nemzeti hagyományainkra épül. Új 
alaptörvényünk Európa legfiatalabb alkotmányaként azonban új 
korszakhatárt is jelez a magyar állam 1000 esztendős alkotmányos 
fejlődésében. Meggyőződésem, hogy az új alaptörvényünk minden 
tekintetben megfelelő irányt és kereteket jelöl ki számunkra ahhoz, 
hogy politikai nemzetként mindig helyes megoldásokat találjunk a 
21. század alapkérdéseire és kihívásaira.

Tisztelt Honfitársaim!
Most külön is szeretnék szólni mindazokhoz, akik a mindennapi 
életben helytállva gyermekeket nevelnek, gondoskodnak családjukról, 
szeretteikről, idős szüleikről, nagyszüleikről. Mindazokhoz, akik 
vigaszra szorulnak, és mindazokhoz, akik vigaszt nyújtanak 
másoknak. Mindazokhoz, akik becsülettel keresik a személyes és 
közös boldogulás útját. Önöknek, honfitársaimnak azt ígérem, hogy 
köztársasági elnökként mindig, mindenütt, itthon és nagyvilágban 
az Önök érdekeit és értékeit képviselem, azaz a magyar érdekek, a 
magyar értékek szószólója leszek. Gazdasági, tudományos, kulturális 
értékeinké és érdekeinké. 

Szeretném, ha tudnák, ha minden magyar tudná, a Sándor-palota 
díszes falai sem fogják eltakarni előlem hazámat. Kötelességem, 
hogy abban nyújtsak segítséget, hogy mi magyarok olyasmikről is 
szót váltsunk végre, amikre eddig még sosem jutott igazán erőnk 
és figyelmünk. Elégedett lennék, ha 5 év múlva azt mondhatnám, 
hogy ennek eredményeként sikerült közös nevezőre jutnunk legalább 
néhány aprónak tűnő, mégis alapvetően fontos kérdésben. Olyan 
kérdésekben például, hogy hogyan becsüljük meg a teljesítményt. 
Mert ezzel bizony régóta adósai vagyunk önmagunknak. Ha nem 
így volna, méghozzá csakugyan régtől fogva, akkor alighanem 
Széchenyi István sem azt írta volna Naplójába, mint amit azon a 
nevezetes napon írt, amikor felajánlotta birtokai egyéves jövedelmét 
a tudományos akadémia létrehozására. S hogy mit tartalmazott ez 
a csaknem 200 évvel ezelőtt írt naplóbejegyzés? Egyetlen mondatot 
csupán. Így szól. „1825. november 3.: A kerületi ülésen beszéltem; 
minden honfitársamat ellenségemmé tettem.” Hogy miről beszélt 
Széchenyi az országgyűlés kerületi ülésén, tudjuk. Felajánlotta 
birtokai egyéves jövedelmét. De miért írta vajon, hogy ezzel minden 
honfitársát ellenségévé tette?  Mert az önzetlenség és a teljesítmény 
elismerése nem volt divat akkoriban? Mert az irigység, a széthúzás, 
az önérdek  virágzott volna Magyarországon? És ha így is volt akkor, 
vajon ma, közel 2 évszázad múltán mit írna naplójába Széchenyi 
István?

Tisztelt Honfitársaim!
Vegyünk végre egy nagyon nagy levegőt, és fújjuk ki magunkból 
múltunk minden belénk ivódott átkát és rossz szokását! Egyszer 
s mindenkorra tegyük közös életünk központi kérdésévé a 
teljesítményt, a cselekvést, a tenni tudó és tenni akaró sikeres 
emberek megbecsülését! Ha ezért bármit tehetek, örömmel teszem. 
Magyarországon rengeteg nagyszerű teljesítmény születik, ami azt 
bizonyítja, hogy mi magyarok nemcsak dolgos, hanem elismerten 
tehetséges népe vagyunk a világnak. És itt most nemcsak a 
világraszóló magyarokra gondolok, tudósainkra, feltalálóinkra, 
művészeinkre, világklasszis sportolóinkra, hanem azokra is, akik 
munkahelyeiken, a földeken, az iskolákban, a kórházakban, a 
vendéglátásban, a szolgáltatóiparban vagy a hivatalokban teszik 
becsülettel a dolgukat. Mert sokmilliónyi ember és sokmilliónyi család 
mindennapi erőfeszítése, elismerésre méltó teljesítménye működteti 
országunkat. Miért nem ezt, a mindennapok teljesítményét tesszük 
közös életünk legfontosabb céljává és értékmérőjévé, hogy aztán 

együtt örülhessünk egyéni, családi és közös sikereinknek?

Tudom, egyetlen beszéd nem változtatja meg a világot. Mégis 
mindenkit arra kérek és buzdítok, fontoljuk meg együtt, min kellene 
változtatnunk és mit kellene tennünk azért, hogy életünk, közéletünk 
a teljesítmény megbecsüléséről szóljon.

Tisztelt Honfitársaim!
Szólítom az anyákat, a családjuk boldogulásáért küzdő szülőket, és 
tiszta szívemből kívánom, sorsuk adjon számukra jókedvet, bőséget, 
mert ők nevelik a jövő Magyarországát. Szólítom a tisztességben 
megőszülteket, adják tovább unokáiknak tapasztalataikat, 
életszeretetüket, mert Magyarországnak nagy szüksége van 
türelmükre és bölcsességükre. Szólítom a fiatal, feltörekvő 
nemzedékek tagjait, akiknek sikerén nem kevesebb, mint hazánk 
21. századi nyugatos polgárosodása múlik, és arra kérem őket, 
igyekezzenek mindig úgy tekinteni az idősekre, mintha tükörbe 
néznének, mert unokákból egyszer majd ők is nagyszülőkké lesznek.

Szólítom a piaci versenyben becsülettel helytálló magyar 
vállalkozókat, akik millióknak adnak munkát és megélhetést 
hazánkban. Szólítom hazám minden egészséges, életerős polgárát, 
és arra kérem őket, vigyázzanak jobban egymásra és önmagukra, 
mert Magyarország számít az ő teljesítményükre és megvalósításra 
váró álmaikra. Szólítom fogyatékkal élő honfitársaimat, azokat 
a százezreket, akiktől komoly teljesítményt követel mindaz, ami 
másoknak természetesnek számít. Üzenem nekik, Magyarország nem 
lenne teljes az ő akaraterejük, és az általuk képviselt értékek nélkül. 
Szólítom a megtévedteket, a megalázottakat és megszomorítottakat, 
és arra kérem őket, ne adják fel a tisztes életbe, a tisztes boldogulásba 
vetett reményt, mert Magyarország nem mondott le róluk. Szólítom 
a hívőket, és szólítom a nem hívőket. Arra kérve őket, hogy mindig 
lássuk meg egymásban mindazt, ami összeköt bennünket, mert 
egymás megértésével mindannyian gazdagabbá válunk. Szólítom 
nemzeti kisebbségeink tagjait, és azt üzenem nekik, biztos vagyok 
abban, hogy saját identitásuk megőrzése olyan teljesítmény, amely 
magyarságukat is erősíti. Szólítom ’56 velünk élő hőseit, akik életüket 
kockáztatták a magyar szabadságért. Fejet hajtok ’56 hősei előtt, 
mert az ő teljesítményük nélkül ma más lenne a világ, és más lenne 
Magyarország.

Szólítom a határainkon túl élő magyarokat, éljenek bár 
szülőföldjükön, vagy más, távoli országokban. A nemzet egysége 
iránti kötelezettségemnél fogva üzenem nekik, nagyra tartjuk 
mind egyéni, mind közösségként elért teljesítményeiket, és 
Magyarországnak sohasem lesz közömbös sorsuk. Szólítom a velünk 
szomszédos országok népeit, és velük együtt szólítom Európai Uniós 
és NATO-beli szövetségeseinket, és innen üzenem nekik, barátsággal 
és tisztelettel vagyunk irántuk, ami azt is jelenti, hogy ugyanezt a 
tiszteletet és barátságot a magunk irányában is elvárjuk tőlük. És 
végezetül szólítom szülőföldem lakóit, a Rábaközi embereket, akik 
arra tanítottak engem, hogy csak az elvégzett munka termi meg 
gyümölcsét.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Magyarország polgárai!
Kölcsey Ferenc, aki maga is országgyűlési követ volt, s akit Deák 
Ferenc is példaképének tartott, négy szócskát üzen nekünk, mai 
magyaroknak. Ezt a négy szót.
„A haza minden előtt.” 

A haza minden előtt.

Áder János



ABCD
EFGH
IJKL
MNOV
WXAB
CDEF
GHIJ
KLMN
OVWX
ABCD
EFGH
IJKL
MNOV
WXAB
CDEF
GHIJ
KLMN
OVWX
ABCD
EFGH
IJKL
ABCD
EFGH
IJKL

Az anyák megünneplésének története 
az ókori Görögországba nyúlik vissza. 
Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak 
Rheának az istenek anyjának, és vele együtt 
az édesanyák tiszteletére. A történelem 
során később is voltak olyan ünnepek, 
amikor az anyákat is megköszöntötték.

Angliában az 1600-as években, a kereszténység 
elterjedésével, az ünnep vallási színezetet is 
kapott. Akkoriban a húsvétot követő negyedik 
vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották 
az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze 
dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy 
hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal 
tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra 
elkészítették az anyák sütijét, az édesanyák 
számára.

Az Egyesült Államokban először 1872-ben 
ünnepelték meg Bostonban az anyák napját, 
Julia Ward Howe segítségével.
1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis 
próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé 
nyilváníttatni. Az ünnepet május második 
vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja 
emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt arra, 
hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi 
ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben 
érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök 
a napot hivatalos ünneppé nyilvánította.
Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre 
fordított ideje miatt nem vette észre, hogy 
hamarosan az ünnepet "felkarolták" a 
virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- 
és ajándék-kereskedők, akik Európában is 
propagálni kezdték az Amerikában elterjedt 

ünnepet, amelynek hatására az gyorsan 
népszerűvé vált kontinensünkön is. Az eredeti 
elképzeléshez képest - az élő és elhunyt anyák 
tisztelete - az ünnep eltolódott az ajándékozás, 
Jarvis véleménye szerint pedig főképp a 
virágkereskedők hasznának növelése irányába. 
További élete során oly hevesen tiltakozott 
az ünnep üzletiesedése ellen, hogy még a 
törvénnyel is szembekerült egy vehemens 
tüntetése során. Élete végére megbánta 
tettét és nem akarta nevét Anyák Napjával 
kapcsolatba hozni.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a 
májusi Mária-tisztelet hagyományaival 
összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri 
rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek 
közé az Anyák napját.

SGE

Köszönöm, Istenem az Édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az Édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az Édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!

Dsida Jenő: Hálaadás

Anyák napja

Tisztelt Támogatók!
A "Fokról-Fokra"a Fogyatékos 

Gyermekek Nevelésért és Oktatásáért 
Alapítvány az előző évben a felajánlott 

szja '1%-ból 333.779 Ft támogatást 
kapott. Ezt az összeget a Montágh 

Iskolában folyó oktató-nevelő munka 
támogatására, osztályterem felújítására 

fordítottuk és a fogyatékkal élő 
tanulók szabadidős programjaihoz, 

kirándulásaihoz biztosítottumk 
segítséget.

Kérjük, hogy ebben az évben 
is gondoljanak a "Fokról-Fokra 

"Alapítványra!
adószámunk:18609013-1-11

Segítségüket köszönjük!
"Fokról-Fokra" Alapítvány kuratóriuma



11. oldal

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

Elsőre furcsának tűnhet, hogy a főleg 
politikai - filozófiai fogalmak után e heti 
témánk egy közgazdasági témához 
kapcsolódik, mégis jól illik majd az eddig 
megkezdett sorba. Az már csak tényleg 
a véletlen műve, hogy előző héten volta 
munka ünnepe, így talán még aktuálisabb, 
hogy körbejárjuk, a foglalkoztatottság 
milyen módon is befolyásolja egy 
demokrácia mindennapjait.

Régóta ismert tény, hogy középosztály 
nélkül nincs demokrácia. Bár ez a 
kijelentés gyakran nem egyértelmű itt 
Kelet-Közép-Európában. Mi is a közép-
osztály misztifikuma, hogy ilyen nagy 
jelentőséget tulajdonítanak neki egy 
demokratikus berendezkedés esetében. 
Ehhez a csoporthoz való tartozás azt 
jelenti, hogy az adott egyén anyagilag 
saját lábán áll, rendelkezik megfelelő 
megtakarításokkal, az állami transzferek 
kis változtatásával nem lehet befolyásolni.

A volt szocialista országokban az állami 
gondoskodás misztifikuma egy ma is 
létező dolog, az egyes kormányok – jobb- 
és baloldaltól függetlenül – rá is játszanak 
erre. A jó állam iránti vágyakozás, amely 
mindnet megold, újra eloszt, erős táborral 
rendelkezik még ma is. Természetesen 
a szabályozó, koordináló szerepe szük-
séges, sőt sok esetben kívánatos is, 
hiszen a piac mindenhatósága sem 
képes szabályozni minden területet 
úgy, hogy az a társadalom számára a 
leghasznosabb legyen. Az igazság, mind 
oly sok esetben, most is a kettő között, 
azok egyfajta egyensúlyban van.

A 2008-as gazdasági válság sok visz-
szásságot felszínre hozott nem csak a 
nagyvilágban, hanem Magyarországon 
is. A visszaesés következményeként 
munkahelyek tízezrei szűntek meg, a 
munkanélküliség tartósan tíz százalék 
fölé került, elkezdődött a szociális 
juttatások csökkenése, csökkentése. Má-

ra ez a folyamat – meglátásom szerint 
– kezd kezelhetetlen méretek ölteni, és 
megoldás egyelőre nem látszik, nincs 
fény az alagút végén.

A mostani szlogenek a középosztály 
megerősödéséről szólnak, amelyek 
üdvözlendők – lennének! De a gya-
korlat, a meghozott intézkedések épp 
az ellenkezőjét mutatják. Úgy nehéz 
egy növekedő gazdasági környezetet 
teremteni, hogy közben az egyik leg-
fontosabb építőerőt a bizalmat zúzzák 
össze lépten-nyomon a különböző kor- 
mányzati intézkedések. A bizalom nél- 
kül nincs üzlet, ha nincs üzlet nincs nö- 
vekedés, ha nincs növekedés nincsenek 
új munkahelye, ha nincsenek új mun- 
kahelyek nincs erősödő középosztály, 
ha nincs középosztály nincs működő 
demokrácia. 

Miért is fontos, hogy a középosztály 
független legyen anyagilag az aktuális 
hatalomtól? Azért, hogy döntéseit 
ne befolyásolhassák a meghirdetett 
állami osztogatási politikák, meglegyen 
a képessége és lehetősége, hogy a 
különböző információk között mérle-
geljen. Erre lássuk be kevés az esély, 
ha valakinek napi megélhetési gondjai 
vannak. Egyszerűen nem jut energiája a 
közügyekkel való foglalatosságra, nem 
engedheti meg magának, hogy tájé- 
kozódjon, informálódjon, mert nincs 
meg ezekhez az eszközökhöz való 
hozzáférése, annak anyagi fedezete.

A foglalkoztatottság növelése nem 
öncélú dolog. A dolgok természetéből 
fakadóan mindig lesznek olyanok, 
akik nem dolgoznak élethelyzetükből 
fakadóan: vagy mert még gyerekek, 
vagy betegek, vagy netán már 
megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik. 
Az ő „finanszírozásukat” nem lehet egy 
az egyben az adott családra terhelni, 
szükség van közösségi megoldásokra is. 

Természetesen az adott családok segítik 
hozzátartozóikat, gyakran erejükön felül, 
feláldozva magukból egy részt, hogy 
szerettük a megfelelő ellátást megkap-
hassa. Ezt a munkát az adott községnek 
el kell ismernie, és támogatnia kell, nem 
pedig büntetni.

A munkahelyek számának növelése nem 
közmunkát kell, hogy jelentsen, annak 
gyakori értelmetlenségével együtt. A köz-
munka nem tudja tartósan megoldani 
a foglalkoztatottsági problémát, amely 
nem csak munkaügyi, hanem oktatási 
kérdés is. Az egyre élesedő globális 
versenyben csak folyamatos tanulással 
lehet megmaradni. Ennek a képességnek 
az elsajátítása a köz-és felsőoktatás 
feladata. A folyamatos tanulás nélkül 
nem lesz képes az ország megtartani 
azokat az értéktermelő beruházásokat, 
amelyek olyan béreket tudnak biztosítani 
a munkavállalóknak, hogy valóban a 
középosztályhoz tartozónak érezhetik 
magukat.

Ha a következő időszakban nem indulnak 
be a beruházások, és teremtenek új 
munkahelyeket, nem erősödik meg újra 
a befektetői bizalom hazánk iránt, igen 
súlyos problémákkal leszünk kénytelenek 
szembenézni a következő időszakban. 
És ha nincs remény a javulásra, egyre 
többen fogják úgy érezni – és érzik már 
ma is, hogy külföldön lehet a boldogulás 
kulcsa. Ezzel pedig az a legnagyobb baj, 
hogy pont az a réteg hagyja el az országot 
szépen fokozatosan, akikre a következő 
gazdasági növekedést alapozni lehetne. 
Épp ezért lenne különösen fontos, 
hogy a kormányzat felismerje eddigi 
politikájának kudarcát és új pályára 
állítása a magyar gazdaságot. Nemcsak 
önmaga túlélésének, hanem az ország 
jövőjének szempontjából is.

GT

Demokratikus ABC
A foglalkoztatottaág



Évek óta politizál, de ismert csak 
néhány hónapja lett, amióta a 
szocialisták frakcióvezető-helyettessé 
választották. Tatabányán él, tagja a 
közgyűlésnek, és elnöke a párt megyei 
szervezetének. Bölcsész, és ha ideje 
engedi, befejezi a jogot is a Károli 
Gáspár Egyetemen. A vidéki ember 
képviselőjének tartja magát. 

- Alig hogy bekerült a szocialisták 
válogatottjába, jó néhány kövérlászlós 
megmozdulással hívta föl magára a 
figyelmet. 
- Mire gondol?
- Kapásból tett sarkos kijelentéseire. 
- Ebben Kövér jobb nálam.
- Nem vitatom. Ön nem terroristázott 
le újságírókat, a parlamenti ülésrendet 
sem akarta morális alapon átrendezni, 
de esküszegő megyei elnökökről, áruló és 
ámokfutó tatabányai polgármesterről, 
Schmidt Csabiról beszélt, meg bandákról, 
amelyeknek tagjai lopnak, lenyúlnak. 
Pintér belügyminiszternek meg – szóban – 
kecskét küldött.
- Ezek a minősítések keménynek 
tűnhetnek, de tényekre utalnak. A 
polgármester arra tesz esküt, hogy 
megőrzi a település vagyonát, nem 
arra, hogy szó és ellenvetés nélkül 
megszavazza az állami kisajátításokat. 
- Most én kérdezem: mire gondol?
- A megyék teljes intézményi 
vagyonának, sőt cégeik, alapítványaik 
egy részének államosítására. Épp 
ma jelentették be, hogy 2013-tól 
az önkormányzatok már csak az 
egészségügyi alapellátásért felelhetnek, 
tehát a kórházak után a szakrendelők sem 
hozzájuk tartoznak majd. Az állam átveszi 
– az óvodák kivételével – a közintézményi 
hálózat szakmai feladatait. A fideszes 
településvezetők pedig ezt szó nélkül 
tűrik. Ez esküszegés.
- Majd átírják az esküt. A kétharmados 
többség átalakíthatja a tulajdoni 
szerkezetet, nem?
- Ez nem arról szól, hanem az önkor-
mányzatiságról, az önrendelkezésről. Meg 
a vagyon, a hatáskörök, a gazdálkodási 
önállóság elvételéről.
- Ehhez is megvan a kétharmad.
- Igen, de a polgármesteri eskü 
azért még a régi. Mondok példákat: 
a Dunántúl egyik legkorszerűbb 
tűzoltóságára tíz év alatt majdnem 
egymilliárdot költött Tatabánya, saját 
forrásokból, pályázatokból. Most készült 
el 350 millióért a dorogi szakrendelő, 
és a kórházzal, mentőállomással együtt 
arra is egymilliárdot költöttek a helyiek. 
Most ez mind az államhoz kerül azzal az 
indokkal, hogy helyben nincs pénz az 

üzemeltetésre. 
- Van, ahol csakugyan nincs.
- Dorogon egy fillér tartozása sem volt 
a kórháznak. Ne legyünk naivak, ez 
az egész államosítás a leépítésről, az 
összevonásról szól. 
- Az sem mindenütt árt.
- De így sérül a helyi közösségek joga, 
hogy beleszólhassanak saját ügyeikbe. 
Ha elveszik az iskolát egy településtől, 
akkor nincs mibe beleszólnia. Se abba, 
hogy ki vezeti, de abba sem, hogy ki a 
fenntartója. A helyiek egyszer csak azt 
látják, hogy kicserélik a táblát, és anélkül, 
hogy megkérdezték volna őket, az iskolát 
odaadják valamelyik egyháznak.
- Sok helyen örül a képviselő-testület, hogy 
megszabadulhat az iskolától, mert nincs 
pénze működtetni. 
- Ha az államnak van elég pénze az 
intézményekre, akkor azt adja oda a 
helyieknek! De a kormány úgy akar 
hatékonyságot, hogy elküld nyolc-tízezer 
pedagógust. 
- Kevesebb a gyerek. A szocialisták is ezzel 
érveltek.
- Az ésszerű átalakításokat csak az önkor-
mányzatok, az érintettek megkérde-
zésével, az oktatási tárca és a helyiek 
tárgyalásával lehet megtervezni. Nem 
úgy, hogy megmondom, mi a jó nekik, 
és elveszem a tulajdonukat, a pénzüket, 
de még a jogukat is, hogy bírósághoz 
fordulhassanak.
- Ha törvénytelennek tartja az állam 
gyakorlatát, miért nem dörömböl az 
ombudsmannál, a jogvédőknél?
- Nem könnyű jogi érveket találni, mert 
a kormány a saját gyakorlatához igazítja 
a törvényeket. Az a törvényes, amiről 
ők kimondják. De ennél is fontosabb, 
hogy beletették az alaptörvénybe: nincs 
önkormányzati tulajdon, csak állami. 
- Lehet, hogy akkor mégsem esküszegők 
a polgármesterek, helyi képviselők?
- Az alaptörvényt is ők szavazták meg. 
Tettestársak. Dorog már lépett ebben 
az ügyben. Ott aktívak a politikusok, a 
járások várható kialakítása ellen például 
valamennyi érintett testület tiltakozott, 
de még csak választ sem kaptak. 
- A nagy vonatrablás – mondta, amikor 
néhány hete töröltek 410 vasúti járatot. A 
szocialisták szárnyvonalbezárása akkor mi 
volt?
- Egy indokolt és tudatos átszervezés 
első lépése. A Bajnai-kormány buszokkal 
pótolta a vonatokat. Völner államtitkár 
akkor falurombolásról beszélt, és a vo- 
natokra gyászkoszorút rakott. Ugyanak-
kor a megszűnt vonalaknak csak egy 
töredékét állították vissza, mert tudják, 
hogy nincs rájuk szükség. A MÁV vezére, 
Szarvas Ferenc le is mondott, mert 

nem ért egyet a 8,5 százalékos vasúti 
kapacitáscsökkentéssel, ezzel ugyanis 
szerinte alig néhány milliárdot lehet 
spórolni. A sín marad, néhány vonat 
megy – ennek semmi értelme, az állandó 
költségek ugyanis nem csökkennek.
- Önök megelőzték a Fideszt Komárom-
Esztergom megyében. A Tárki szerint a 
biztos pártválasztók 22,2–21 arányban a 
szocialistákra szavaznának. Eközben csönd 
honol az ellenzéki összefogásról, pedig 
sztrájkolnak az egészségügyben, jönnek 
a tranzakciós adók, a megszorítások, a 
Fidesz elveszített milliónál több szavazót. 
Miért béna az ellenzék? 
- Mindennek eljön a maga ideje. Az 
kevés, hogy az ellenzéki pártok és jó 
néhány civilszervezet le akarja váltani 
a kormányt. Az együttműködés alapja 
csak a megfelelő program lehet. Most 
még több ellenzéki erő a saját identitását 
keresi, ami persze nem azt jelenti, hogy 
ne folynának egyeztetések. 
- Szóval, keringőznek – a kulisszák mögött. 
És ha elvétik a lépést? Miért nem teszik 
láthatóvá a publikumnak, hogy máshol is 
tapsolhat, nemcsak a Fidesz-színpadon? 
- Ismétlem, ez program alapján 
működhet, és nemcsak rajtunk múlik. 
Lehet persze egyedül is táncolni, csak 
az elég bután néz ki. Úgy tűnik, hogy 
a támogatottság alapján nekünk kell 
valamiféle integráló szerepet vállalnunk. 
Nem rohanunk, alaposan végiggondoljuk 
a lehetőségeket. Egyelőre vidéken pró-
bálunk szorosabb kapcsolatokat építeni 
más politikai erőkkel. Nem is sikertelenül.
- Miskolcon például nem sikerült. Ha 
összefogtak volna az LMP jelöltjével, 
megnyerhették volna a mandátumot a 
pótválasztáson. Így meg a Fidesz nyerte.
- A miskolci évek óta a legbiztatóbb 
eredményünk. Fél százalékkal nyert a 
Fidesz. Az LMP-vel tárgyaltunk, de végül 
önállóan indultak. Nem baj. Így legalább 
megmutatkoztak a valós erőviszonyok. 
- Gyurcsány Ferenccel és pártjával is 
tárgyalnak?
- Van hova erősödniük. Meglátjuk, mi 
lesz velük.
- Az Index a március 15-i demonstráció 
sztárjának nevezte, miután Esztergomban 
két-háromezer ember előtt bocsánatot kért 
az MSZP hibáiért. Gondolja, hogy ez elég? 
- Nem. De nem is ezért mondtam, hogy 
a párt nem akármilyen hibákat követett 
el...

Esküszegők
CIVILHETES   2012. MÁJUS 8.
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- Tényleg, milyeneket?
- Nem foglalkoztunk eleget az emberek 
életével, rosszul kommunikáltunk, nem 
magyaráztuk el, mit miért teszünk. 
Nagy árat fizettünk a rólunk kialakult 
kép miatt is. A korrupciógyanúk 
nagyon meggyengítettek minket. 
Mellesleg, még egyik ügyben sincs 
jogerős ítélet. Tudjuk, hogy rengeteg 
bizonytalanság volt gazdaság- és 
társadalompolitikánkban, viszont – 

ellentétben a mostani hatalommal – nem 
nyúltunk a jogállamhoz, a demokratikus 
alapértékekhez. 
- Ön is tagja a Pénteki Körnek? Az újságok 
arról írtak, hogy ősszel harminc-negyven 
neves szocialista politikus – nevezték őket 
bölényeknek is – összejött, hogy kitalálja, 
hogyan tud Mesterházyval szemben erős 
maradni. 
– Nincs ilyen kör, soha nem is volt. Voltak 
és lesznek is beszélgetések. Mindet 

elnevezhetnénk a hét napjairól. Nincs 
szó semmiféle összeesküvésről meg 
titkos szövetségről. Arról beszélgettünk, 
hogyan tudunk hatékonyak lenni a Fidesz 
hatalmával szemben. Egy olyan MSZP-
ről folyik a gondolkodás, amely nem a 
személyi, szervezeti kérdésekre, hanem 
a baloldal újfajta tartalmi megoldásaira 
összpontosít.

Nej György

13. oldal

Mint ismeretes, a földtörvény tavalyi 
módosításával megszűnt az a szabály, 
hogy a korábbi bérlőnek a szerződés 
lejárta után elő-haszonbérleti joga 
van az állami tulajdonú földekre, így a 
Nemzeti Földalap most 65 ezer hektár 
földterület 20 éves bérletét pályáztatja 
meg.

Winkfein Csaba április 19-én kiadott 
közleményében kijelentette: mára egy- 
értelművé vált, hogy a politikai szem-
pontok alapján történik az állami földek 
20 évre történő bérbe adása, sokszor a 
szabályok felrúgásával. A politikus szerint 
mostanra kaptak értelmet Ángyán 
József szavai, amikor az államtitkár 
lemondásakor a vidékfejlesztési tárcát be- 
folyásoló „maffiacsaládokról” és „spe-
kuláns nagytőkés oligarchákról” beszélt. 
„A pályázatokon jelentős földterülethez 
jutó nyertesek szinte kivétel nélkül erősen 
kötődnek a fideszhez – mondta Winkfein. 
– Ez a körülmény sokszor még a pályázati 
feltételeket is felülírta. Hiába szerepelt 
például a pályázati követelmények 
között a helyben lakás, sok Fidesz-közeli 
személy úgy jutott földhöz, hogy semmi 
köze nem volt az adott településhez.”

A politikus szerint konkrét példák vannak 
arra vonatkozóan, hogyan játssza át a fi- 
desz a magyar termőföldet a velük szim- 
patizáló nagybirtokosok tulajdonába.

Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester 
az Orbán Viktor által alapított Puskás 
Ferenc Labdarúgó Akadémia elnöke. Az ő 
családi cége a Búzakalász 66 Kft. csaknem 
ezer hektárt vitt el a meghirdetett állami 
földterületekből.

A fidesz-közeli befolyásos üzletem-
berként ismert Nyerges Zsolt érde-
keltségébe tartozó Dél-Balatoni Agro Kft. 
úgy használja a lepsényi állami földeket, 
hogy a földalapkezelő nem is írt ki rájuk 
pályázatot. Pedig a kérdéses területek 
megművelésére több családi gazdálkodó 
is jelentkezett.

Az Orbán baráti körébe tartozó Kékessy 
Dezső neve is feltűnt az állami földbérleti 
pályázatok kedvezményezettjei között. A 
egykori párizsi nagykövethez közel álló 
rokonok és egyéb ismerősök úgy nyertek 

el Csákvár környékén 1400 hektárt, hogy 
nem is feleltek meg a pályázati kiírásban 
szereplő helybenlakási előírásnak.

A helyben lakás pályázati követel-
ményének megszegése egyébként is 
szinte általános. Winkfein szerint úgy 
látszik, akinek fideszes párttagkönyve 
van, arra nem vonatkoznak a szabályok. 
Így fordulhatott elő például, hogy Fejér 
megyében egy szolnoki ügyvéd jutott 
földhöz.

Bár a cél hivatalosan a családi gaz-
dálkodók megerősítése, ám az, hogy a 
bérbe adható földterület 300 hektáros 
felső határát 1200 hektárra emelték, 
arról árulkodik: a kormány a nagyobb 
birtokon gazdálkodóknak kedvez, saját 
földbirtokos oligarcháit akarja helyzetbe 
hozni.

S hogy mi alapján születnek a döntések? 
Ez bizony átláthatatlan. A bérleti díj 
ugyanis egységesen 1250 forint évente 
és aranykoronánként. Az eddigi gyakor-
lat azt mutatja: jelentős területhez csak 
fideszes kötődéssel lehet jutni. A leg-
több földet azok a nagyvállalkozók vitték 
el, akik közel állnak Orbán Viktor kormány- 
főhöz. A maradék pedig annyira elap-
rózott parcellákból áll, hogy ezek meg-
szerzésével egy-egy családi gazdaság 
egyáltalán nem lesz életképesebb.

Állattartókat dönt nyomorba a 
fideszes földmutyi
Winkfein Csaba szerint az igazi tragédia 
az, hogy a fideszes földmutyi évtizedek 
óta működő családi állattartó gazdaságok 
tönkretételével is jár. Sok állattartó 
telep ugyanis most föld nélkül maradt, 
gazdáik pedig kénytelenek vágóhídra 
hajtani az állatokat, mert nem tudják 
tovább etetni a jószágot. „A minisztérium 
vezetésének érvénytelenítenie kell eze-
ket a pályázatokat, vagy a miniszter 
maga vezesse fel az első tehenet arra a 
teherautóra, amely vágóhídra viszi az 
egyébként naponta 35 liter tejet adó 
állatokat – mondta Winkfein. A politikus 
azt is hozzátette: az MSZP kiáll a Fidesz 
által átvert becsületes gazdálkodók és 
állattenyésztők mellett, ezért arra kérik 
a helyi gazdálkodókat, hogy a párt 

területi irodáin jelezzék a tudomásukra 
jutott gyanús földügyleteket. „Az MSZP 
kezdeményezésére a Parlament Ellenőrző 
albizottsága a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet központjába kihelyezett ülésen 
vizsgálja meg azoknak a Fejér, Nógrád, 
Veszprém és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei földbérletpályázatoknak az ered-
ményét, amelyeket az utóbbi időben hir-
dettek ki” – jelentette ki Winkfein Csaba.

Mi lesz az adófizetők pénzéből 
törlesztett megyei földekkel?
Bár Komárom-Esztergom megye nem 
kimondottan mezőgazdasági terület, 
itt is felvetődik néhány fontos kérdés 
a földek bérbe adásával kapcsolatban. 
Például az, hogy mi lesz a sorsa annak 
az összesen csaknem 300 hektárnyi 
földterületnek, amelyeket a megye 
2009-ben kötvénykibocsátásból – vagyis 
hitelből – vásárolt, bérbe adott, majd 
most állami kézbe kerültek.

Székely Antal, a megyei közgyűlés 
MSZP-s tagja emlékeztetett rá: pártja 
már három évvel ezelőtt sem szavazta 
meg, hogy a megye földet vásároljon. 
„A megyei önkormányzat ezen lépése 
súlyosan torzította a piaci viszonyokat, 
hiszen nem csak a földek árait verte fel, 
hanem az ott megtermelt terményekét 
is, mivel a gazdáknak a bérleti díjat 
is ki kellett gazdálkodniuk – mondta 
Székely. – Most, hogy az állam a többi 
megyei vagyonnal együtt a földeket is 
kisajátította, több kérdés is felvetődik. 
Vajon mi lesz ezekkel a mezőgazdasági 
területekkel? Kiknek játsszák át ezeket? 
Nyilvánosságra hozzák-e azokat a 
konkrét szempontokat, amelyek alapján 
nyertest hirdetnek? Bár a megyében 
kevés a gazdálkodó, ezek a kérdések 
mégis mindenkit érintenek, hiszen a 
földekre felvett hitel törlesztése továbbra 
is az adófizetők pénzéből történik. Így 
joggal várhatunk korrekt tájékoztatást 
az államtól – jelentette ki Székely Antal, a 
megyei közgyűlés MSZP-s tagja.

WCS

Földet bérelni csak fideszes párttagkönyvvel lehet?
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Tudta, hogy a fejes saláta egyike a 
legrégebben termesztett zöldség-
növényünknek? És, bár mi csak 
nyersen, levélzöldségként használjuk, 
addig Kínában a fejes salátát főzve 
fogyasztják, és a szár felhasználása 
épp olyan fontos, mint a levélé. 

Táplálkozási szokásaink az utóbbi 
években örvendetesen korszerűsödtek: 
a nagyon zsíros, sok szénhidrátot 
tartalmazó, fűszeres ételeket kezdik 
felváltani az emészthető fehérjében 
gazdag,kalóriaszegény fogások. A saláta 
azonban sehogy se akarja elnyerni 
a méltó helyét. Még mindig csak a 
húsételek kísérője, azaz nem más, mint 
savanyúság, ételízesítő, holott - éppen 
nagyszerű termelési adottságaink miatt 
- étvágykeltő, vitamindús előételnek 
kellene lennie. De próbáljon csak meg 
valaki előételként nyers salátát rendelni 
a vendéglőben. Majd meglátja, hogy 
milyen furcsálló szemekkel fogják 
teljesíteni kívánságát

Különös, hogy a magyar nyelvben a saláta 
szónak valami lekicsinylő hangzása is van: 
saláta a sebtében összehordott írásmű, az 
iskolás gyerek alaposan elhasználódott 
füzete, tankönyve stb. Vajon miért?

De térjünk vissza a fejes salátához, 
és maradjunk ennél, ez esetben 
elhanyagolva botanikai és felhasz-
nálásbeli rokonságát a kötöző-, tépő, 
endívia-, cikória- és mezeisalátával, 
amelyek ugyancsak megérdemelnék, 
hogy mind a kertben, mind a családi 
étrendben nagyobb megbecsülésben 
legyen részük.

A fejes saláta őse a keszegsaláta, ami 
nálunk elég gyakori gyomnövény. A 
soklevelű fejes salátát Európában a 
görögök terjesztették el, de ők is már az 
egyiptomiaktól vették át. Nálunk a 17. 
század óta ismerik és fogyasztják.

A mai fejes saláta karógyökeret fejlesztő 
- a fészkesek családjába tartozó - növény. 
Gyökerei mélyen hatolnak a talajba, de 
oldalirányban csekély területet hálóznak 
be. Levelei szorosan egymásra borulva 
fejet képeznek, amelynek vastag erű, 
külső levelei sötétzöldek, némileg 
durvább szövetűek, míg a belső levelek 
zsengék, zöldessárgák vagy sárgák.

Sok karotint és B-vitamint tartalmaz. 
Igen jelentékeny a C-vitamin-tartalma, 
ezért különösen ajánlatos a fogyasztása 
kora tavasszal, amikor a szervezet 
vitaminkészletei kiapadóban vannak. 
Nem árt tudni, hogy az üvegházban 
vagy a fóliasátorban termelt fejes 
saláta vitamintartalma alatta marad a 
szabadföldiének.

Felhasználása

Fogyasztása nálunk nagyon idényszerű: 
márciustól júniusig tart, májusban 
tetőzik. Ha ősszel megjelenik a piacon, 
akkor újra szívesen vásárolják.

A fejes salátát többnyire nyersen fogyaszt- 
juk. Egyik-másik háziasszony levest és 
főzeléket is készít belőle. Bálint gazda/Érdy T.

A fejes saláta még 
mindig csak kísérő

Nagybani piac Hazai I. oszt. kg 150 Ft

Debrecen Hazai I. oszt. kg 130 Ft

Kecskemét Hazai I. oszt. kg 110 Ft

Szeged Hazai I. oszt. kg 80 Ft

Esztergom Hazai I. oszt kg 139 Ft
Adatszolgáltató: Piaci Árinformációs Rendszer

Nézzük, mennyibe kerül a piacokon!
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Május első napjaiban felröppent a 
hír, hogy a város polgármestere új 
reorganizációs tervet készít. A cikk 
azt próbálja körüljárni, a hivatalos 
információk alapján, hogy valóban 
szükség van e új tervre és az segíthet-e 
kikecmeregnie a városnak szorult 
helyzetéből.

A 2011-es év az adósságrendezéséről 
szólt, amelyben Esztergom városa 
megpróbálta kezelni az előző vezetés 
által felhalmozott 26 milliárd forintra 
rúgó adósságot. Az eljárás nem volt 
mentes politikai csatáktól, intrikáktól, 
igazából csak a szakmaiság, a város 
hosszú távú érdekei lettek félretéve a 
rövid távú politikai érdekek ellenében. 
Hiába volt áprilisi testületi ülés, 
ott elfogadott reorganizációs terv, 
az Alkotmánybíróság ezt az ülést 
jogellenesnek találta, így az ott született 
határozatok is erre a sorsa jutottak. 
Aztán mégis ennek alapján született 
meg az egyezség, és ezt a decemberi AB 
határozat után sem támadta meg senki. 
Persze a hitelezőknek ez nem volt érdeke, 
hiszen az egyezség szerint 100%-on lesz 
kielégítve a követelésük. 

Természetesen lehet mondain, hogy a 
helyi kis és középvállalkozásoknak ez az 
érdeke, hogy ki legyenek fizetve. felhívom 
a figyelmet, hogy az egyes adósok 
között lehet csoportokat kialakítani és 
őket különböző mértékben kielégíteni. 
Természetesen nem a helyi vállalkozók 

voltak összegében a fő hitelezői a 
városnak, még ha számukra a tartozás 
mértéke meghatározó is.

Igazából az első kérdés, ami felmerül, 
hogy miért kellet 5 hónapot várni, hogy 
felmerüljön egy új reorganizációs terv 
gondolata, ha az AB határozata óta világos, 
hogy az elfogadott jogszabályellenes? Mi 
tartott eddig? Őszintén kérdezem, mert 
nem értem. Az kellett volna, hogy legyen 
az első lépés a határozat után, hogy az 
illetékesek a KEM-i Bírósághoz, most 
már Törvényszékhez fordulnak az eset 
felülvizsgálatát kérve.

Néhány szó az új tervről és a 
sajtóban megjelent irányokról

Üdvözlendő a városi közigazgatás 
átalakítása, menedzser szemlélet 
bevezetése, de először meg kellene várni, 
hogy mégis milyen és mennyi feladata 
marad egy települési önkormányzatnak a 
járások kialakítása után. Már most látszik, 
hogy oktatási, egészségügyi kérdésekkel 
nem igazán kell foglalkozniuk. Nagyjából 
marad a kultúra és a sport, mint azt a 
tervezet is kiemeli. Lássuk be, még ha 
oly fontos területek is ezek, költségvetési 
szempontból elenyészőek az előzőekhez 
képest.

A sajtóhírek nem szólnak a városi 
cégek átvilágításáról és átalakításáról, 
ahol döntően sok pénz folyik át 
(el), és amelyek a városi vagyonnal 

gazdálkodnak. Meglátásom szerint itt 
kellene első körben rendet tenni, utána 
is ráérne a kultúra meg sport, főleg 
úgy, hogy pénzt ezekre innen lehetne 
előteremteni. Igen, ehhez meg kell vívni a 
fideszes többséggel a polgármesternek, 
de hát ez a feladat. a város üzemeltetése 
vélemények ütköztetéséből áll, lehetőleg 
a nyilvánosság minél szélesebb be-
vonásával. A politikai cirkuszra, minden 
oldalról az emberek már nem vevők, ők 
nyugalmat akarnak, kiszámíthatóságot, 
fejlődő várost, mindegy ki csinálja, csak 
csinálja. Persze a cégek recionálizálásból 
nem lehet megoldani a 26 milliárdos 
adósság kezelésének problémáját. Ezt 
csak a vagyonfelosztás tudja megtenni. 
Amit lehet átláthatóan és nem 
átláthatóan is végezni.

A témában született több hozzászólás 
is, különböző Esztergommal foglalkozó 
honlapokon. Ebből idéznénk egyet, 
amelyet Körmöczi Miklós írt a szeretgom.
hu oldalon: „Megint úgy érzem, hogy 
hosszú ideig nem történt semmi érdekes 
dolog, most ismét bedobtunk egy 
kavicsot, vagy inkább egy bazi nagy követ 
a vízbe, jó nagy hullámokat csap, aztán a 
fizika rendjének megfelelően a hullámok 
egyre csitulnak, majd megszűnnek. A kő 
elmerült, újra minden a régiben, nem 
látni semmit.”

Annyit mondhatunk, reméljük nem lesz 
igaza, bár sokszor igaza volt már ebben 
a kérdésben is. Az esztergomi lakos-
ságnak fel kell ismernie, hogy ha 
megint büszke szeretne lenni városára, 
be kell fejeznie a széthúzást, részt kell 
vállalnia a közügyekben, megoldásokat 
kell felmutatnia a helyzet kezelésére, 
különben tényleg eljöhet a sokak által 
emlegetett „Dózsafalva.” Lehet hibáztatni 
még sokáig sokakat, de ebből megoldás 
biztos nem lesz, mert mindig lehet olyant 
találni, hogy valakinek jobban fáj valami, 
mint a másiknak. Csak közben a világ 
meg elmegy mellettünk. 

Ezért drukkolunk, hogy valóban el-
induljon egy új reorganizációs terv, de 
egy valóban olyan, amely biztosítani 
tudja a város anyagi helyzetének 
rendezését, megteremti az alapokat az 
újbóli fejlődésre. Ha erre az új terv nem 
képes, akkor nem is érdemes belekezdeni. 
Akkor új emberek kellenek, új tervekkel 
és tettekkel.

GT

Új reorganizációs terv Esztergomban?
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
utasítására április 15-től naponta 410 
vonattal kevesebb jár az országban. 
A tárca szerint a döntés racionalizálja 
a közösségi közlekedést, évente 
12 milliárdot spórolhatnak meg 
vele. Szakértők azonban állítják: a 
vonatritkítás gazdaságilag pazarló, 
ráadásul a szegényebb települések 
teljes leszakadásához vezethet. 
SÁNDOR ZSUZSANNA írása.

A vonatjáratok ritkítása a MÁV 49 vonalát 
érinti: ahol eddig sűrűn jártak a vonatok, 
most már csak kettő-három közlekedik 
naponta. Szakemberek szerint ez a 
legésszerűtlenebb megoldás, hiszen az 
állomásokat ugyanúgy üzemeltetni kell, 
műszakilag karbantartani, és a személyi 
állományt is fizetni. 

– Április 15. óta sokfelé látni órákon 
át veszteglő szerelvényeket. A 
mozdonyvezető meg a kalauz támasztja 
a falat, az utasok várakoznak, de az 
új menetrend miatt nem indulhat a 
vonat. Ez abszolút pazarlás. Így nem 
lehet milliárdokat megtakarítani – 
szögezi le Németh Tamás, a Vasutasok 
Szakszervezetének szombathelyi területi 
vezetője.

Tény, a politikai döntést 
semmiféle hatásvizsgálat, 
szakmai egyeztetés nem előzte 
meg. 
Viszont a MÁV-Start Vasúti Személyszállító 
Zrt. kiadott egy közleményt arról, hogy 
csakis olyan járatok szűntek meg, amelyek 
kihasználatlanok voltak. Felhívtuk a 
MÁV Kommunikációs Igazgatóságát, 
hogy megtudjuk, milyen felmérések 
és adatok alapján állapították ezt meg. 
Választ nem tudtak adni, azt tanácsolták, 
forduljunk inkább a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumhoz (NFM). Levelet írtunk 
nekik, kérdéseket tettünk fel Fónagy 
Jánosnak, az újonnan kinevezett 
közlekedésügyi kormánybiztosnak is. 
Lapzártánkig nem reagáltak. 

Németh Tamás lapunknak elmondta: 
az egyik érdekegyeztető tárgyalásukon 
a MÁV Start vezetői kijelentették: a 
járatritkításhoz semmi közük. Az NFM 
már az átírt új menetrendet adta ki nekik. 

A szárnyvonalak bezárása és megnyitása 
politikai hazárdjáték részévé vált. 
Milliárdokba kerül ez az adófizetőknek. 
Magyarországon található Európa egyik 
legsűrűbb vasúthálózata, ám felújítására, 
modernizálásra évtizedek óta nincs pénz. 
Az eredmény: a rozoga vágányokon 
lépésben döcögő, szó szerint lerohadó 

vonatok. 

A közösségi közlekedés reformja már 
1999-ben sürgető volt. Tudta ezt Fónagy 
János is, aki az első Orbán-kormány 
idején a Gazdasági Minisztérium politikai 
államtitkáraként felügyelte a közlekedési 
ágazatot. Kormányhatározat is született 
akkor ezer kilométer vasútvonal 
megszüntetéséről. Ám abban az évben 
robbant ki a honi vasúttörténelem 
leghosszabb, kéthetes sztrájkja, és 
a Fidesz jobbnak látta, ha lemond a 
szárnyvonalak bezárásáról. Majd miután 
a 2002-es választást elveszítették, 
ellenzékben már ádáz erővel küzdöttek 
mindenféle vasúti reform ellen.

A Gyurcsány-kormány 2007-ben 
478 kilométeres MÁV-vonalszakasz 
bezárásáról döntött. Noha ez fele sem 
volt annak, amit korábban a Fidesz akart 
becsukni, Orbánék politikai támadást 
indítottak az MSZP–SZDSZ-koalíció ellen. 
Fónagy János ellenzéki képviselőként 
már azt hangoztatta: „A szárnyvonalak 

felszámolása arcpirító eljárás, 
vasútcsonkítás.” Orbán Viktor pedig a 
vidék elleni merénylettel, falurombolással 
vádolta Gyurcsányékat: „Nem lehet olyan 
kormánya az országnak, amelyik a városi 
életformát jónak minősíti, a vidékit pedig 
felszámolandónak.” 

De a koalíción belül is egyre 
nőtt a feszültség. 
A közlekedési tárca az SZDSZ-é volt, 
a vasúti reformokat még Kóka János 
indította el. Csakhogy az őszödi 
beszéd után állandósultak a közéleti 
botrányok. Az SZDSZ vezényelte az 
egészségügyi reformot is, ehhez jöttek a 
vasútbezárások. Mindebből az emberek 
csak a hatalmas káoszt érzékelték. Ebben 
a légkörben nem tudták politikailag 
hitelesen kommunikálni, hogy a 
szárnyvonalak megszüntetésével nem jár 

rosszabbul senki. Sőt, kényelmesebben, 
gyorsabban lehet majd közlekedni, 
hiszen a méregdrága, korszerűtlen 
vonatok helyett mindenütt Volán-
buszokat indítanak. Egyébként az 
utasoktól nem is érkezett panasz a 
menetrendek átalakítása miatt. 

A Bajnai-kormány 2009-ben újabb 
vasútvonalakat zárt be. Tegyük hozzá, az 
akkori döntéseket valóban megelőzték a 
MÁV és a Közlekedéstudományi Intézet 
által végzett felmérések, utasszámlálások. 
Völner Pál Komárom megyei ellenzéki 
fideszes képviselő mégis feljelentést 
tett, amiért a MÁV leszerelte saját 
műszaki berendezéseit a már nem 
használt vonalakon. A Fidesz választási 
kampányában azt hirdette: az összes, 
38 bezárt szárnyvonalat újranyitják, ha 
győznek. 

Ám amint hatalomra kerültek, feledték 
az ígéretüket, illetve mindössze öt, 
politikailag frekventált vasútvonalat 
„szabadítottak fel”. Például Völner Pál – 

akit közben a második Orbán-kormány 
fejlesztési tárcájánál infrastruktúráért 
felelős államtitkárnak neveztek ki – 
a Komáromban tartott ünnepélyes 
vasútnyitón boldogan jelentette be: 
„A vidéki emberek kerültek ismét a 
kormányzat fókuszába.”

De két évig sem járt ott a vonat, ugyanis 
idén áprilisban ezen a szakaszon is 
ritkították a járatokat. Völner Pál ezúttal 
nem jött el, hogy választókörzetének a 
lakói elé álljon. A történteket így foglalja 
össze Winkfein Csaba, az MSZP megyei 
alelnöke:

– Amikor a Bajnai-kormány bezárta a 
komáromi szárnyvonalat, a fideszesek 
gyászkoszorúval búcsúztatták az 
utolsó járatot. Majd a választás után 
újraindítottak itt 14 vonatpárt. Amit most 
kettőre csökkentettek. Kommunikációs 
fogásként arra hivatkoznak, hogy ez 

A 2010-es választások után a vasút fejlesztését kiemelt célnak tekintette 
a Fidesz. Az első Széll Kálmán tervben szerepelt a MÁV és a Volán 
vállalataiból „összeverbuvált” Nemzeti Közlekedési Holding létrehozása 
is. Ám a koncepcióból nem lett semmi, a MÁV és a Volán vezérigazgatója 
pedig lemondott. Fónagy János feladata lesz, hogy átszervezze a közösségi 
közlekedést. Elképzeléseiről eddig nem nyilatkozott. 

Mindenesetre különös, hogy éppen a közeljövőben kerül a parlament 
elé a Fidesz személyszállítási törvénye. Ami azt is lehetővé teszi, hogy 
egyes vonalak üzemeltetését nyilvános pályázat nélkül adhassák át 
magánközlekedési társaságoknak. Józsa István, az Országgyűlés gazdasági 
és informatikai bizottságának alelnöke lapunknak elmondta: ez a tervezet 
kaput nyithat az állami korrupciónak. A legnyereségesebb járatokat nyílt 
közbeszerzési verseny nélkül a politikailag kedvezményezett buszos 
cégeknek játszhatják át.

Közéleti vasútharcok



nem szárnyvonalbezárás. De az emberek 
nem hülyék, és elegük van már abból, 
ahogyan a Fidesz szórakozik velük. 

Fónagy János korábban még így bírálta 
az SZDSZ vasútreformját: „Az a liberális 
szemlélet, amely azzal méri egy közfeladat 
teljesítését, hogy ráfizetéses-e, nem 
tartható fenn.” Amint kinevezte Orbán 
az NFM parlamenti államtitkárának, 
Fónagynak rögtön megváltozott a 
véleménye a vasútreformról. „Mindenki 
belátja, hogy szükség van egy 
áttekinthetőbb, jobban működő, olcsóbb 
közösségi közlekedésre” – nyilatkozta 
most áprilisban. 

A Vasutasok Szakszervezetének 
szombathelyi vezetője szerint a 
vonatritkítások miatt az érintett 
szakaszokon kevesebb bevételből kell 
majd fenntartani a pályákat. Ennél már 
a szárnybezárás is racionálisabb volt. 
Németh Tamás hozzáteszi: ráadásul 
áttekinthetőbb sem lett a közlekedés.

– Az országban sok helyen éppen a 
csúcsidőben közlekedő szerelvényeket 
állították le, ugyanakkor déli 
vonatokat meghagytak. Ezeken a 
„szellemvasutakon” szinte senki sincs. Azt 
gondoljuk, szándékosan működtetnek 
ennyi üresjáratot: a kihasználatlanságra 
hivatkozva később törölhetik ezeket a 
vonalakat.

Amíg a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány 
ügyelt arra, hogy a kieső vonatok helyett 
buszok induljanak, a Fidesz-kormány 
erről nem gondoskodott. Nemhogy 
nem állítottak be több Volán-járatot, de 
harminc távolsági autóbuszt kivontak 
a forgalomból. A következmények sok 
helyen drámaiak. Íme, néhány példa.

Ráczné Jenei Mónika Balástyához közeli 
tanyavilágban él családjával. 

A gyerekei és a környékbeli diákok 
vonattal járnak be Szatymazra, illetve 
Szegedre iskolába. Tanítás után zsúfolt 
vonat hozta haza őket. A vonalritkítás 

miatt azonban a délutáni járatok 
megszűntek, így a tanórák után a 
gyerekek nem tudnak hazaindulni, mert 
a legközelebbi vonat csak este indul 
Szegedről. Jó, ha hétre a tanyán vannak. 
A kimaradt vonatok helyett buszok sem 
járnak. Még rosszabb helyzetbe kerültek a 
tanyasi öregek. Bolt nincs, oda is vonattal 
kell menni. Eddig megoldották valahogy. 
De amióta nincs napközben visszafelé 
szerelvény, a fűszerestől is estére érnének 
haza. Az orvoshoz is csak így jutnának el. 
A településen élők az MSZP budapesti 
vezetőitől és a sajtótól kértek segítséget. 

Makón egy helyi lakos, Csala Attila már 
több mint háromszáz tiltakozó aláírást 
gyűjtött össze. Lapunknak elmondta, az 
egyik ottani vonalszárnyat már 2009-ben 
megszüntették. A kormányváltás után a 
Fidesz nem nyitotta újra ezt a szakaszt, 
Völner Pál azt üzente nekik: utazzanak 
busszal. Idén áprilisban pedig a másik 
makói vonalszárnyat megritkították. Itt 
sincs helyettesítő közlekedés. Volán-járat 
ugyan megy, de teljesen más útvonalon 
és időpontokban: a menetrendjét nem 
hangolták össze a vasúttal. 

Németh Tamás is összegyűjtött 
majdnem ezer aláírást. Állítja, Zalában 
és Vas megyében súlyos helyzet 
alakult ki a vonatritkítás miatt. Például 
a zalaegerszegi üzemekben sokan 
dolgoznak három műszakban, és az 
este tíz után végző munkásoknak nincs 
visszafelé vonatuk. Többen kénytelenek 
feladni a munkahelyüket, mert 
képtelenek bejárni. Alternatív közlekedési 
megoldást itt sem biztosítottak. Németh 
azt mondja, Zalában sok a szegény 
település, a jelenlegi vasútreform őket 
sújtja leginkább: – Az ott élőknek nem 
telik autóra. Ha a vonat se fog járni, 
teljesen elszigetelik őket a külvilágtól. 

Kiss László, a Mozdonyvezetők 
Szakszervezetének vezetője is úgy látja: 
fennáll a veszélye annak, hogy egész 
térségek lehetetlenülnek el. 

– A fidesz korábban a vidék tönkretételé-
vel vádolta a szocialista kormányokat. 
De azt kell mondanom, ők sokkal 
inkább hajlandók voltak a társadalmi 
párbeszédre. Ám amit az Orbán-kormány 
tesz a közösségi közlekedéssel, az 
valóban „kegyelemdöfés” a vidéknek.

Sándor Zsuzsanna

17. oldal

LEGKÖZELEBBI ESZTERGOMI HELYSZÍNŰ RUGBY MECCSEK:

2012. 05. 16. 16:00: Kadét forduló, Esztergomi Vitézek Suzuki kadét vs. Battai Bulldogok kadét
2012. 05. 16. 17:00: Junior forduló, Esztergomi Vitézek Suzuki junior vs. Battai Bulldogok Junior
2012. 05. 20. 16:00: NB1 forduló 12. Esztergomi Apródok vs. Fekete sereg
2012. 06. 02. 14:00: Kadét forduló, Esztergomi Vitézek Suzuki kadét vs. DARA kadét
2012. 06. 02. 15:00: Junior forduló, Esztergomi Vitézek Suzuki junior vs. DARA junior



A minap az Esztergom felé tartó vonaton üldögélve az 
ebben a félévben rám váró “izgalmas szellemi kalandokon” 
tűnődtem, amikor egy elég kellemetlen momentum 
szakította félbe elmélkedésemet. Valahol félúton járhattunk 
Piliscsaba és Esztergom között, mikor is egy csapat számomra 
beazonosíthatatlan nemű tizenéves szállt fel a vonatra. 
Tőlem nem messze foglaltak helyet, úgyhogy módom volt 
alaposabban szemügyre venni őket. Ez aztán teljesen 
kijózanított az addigi kellemes merengő állapotomból, és 
önmagamban történő csípős kritikák megfogalmazására 
sarkallt.

Első körben megpróbáltam rájönni, hogy melyikük fiú, illetve 
lány. Ez igen csak nehéz feladatnak bizonyult. A ruha alapján 
esélyem sem volt, hiszen úgy néztek ki, mint akik előre 
megbeszélték az aznapi kötelező viseletet. A szűk farmer 
az összes testen ugyan úgy feszült, a zipzáras kardigán 
nem engedett sejtetni semmit abból, ami alatta van. Aztan 
az egyik áldozat deszkás cipőjének pink fűzőjét meglátva 
az az abszurd benyomásom támadt, hogy viselője talán a 
gyengébbik nem képviselője, de a következő pillanatban 
romba is dőlt a felállított hipotézis, társa ugyanis a következő 
szavakkal köszönt el tőle: “cső öcsém”! Na itt aztán teljesen 
összezavarodtam, de nem adtam fel!

Azt nem is kell mondanom, hogy a magas sarkút ezek a 
lányok már hírből sem ismerik. Persze értem én, tél van, 
a hóban nehéz 10 centis sarkakon tipegni, mert igen csak 
baleset veszélyes. Én is megcsúsztam valamelyik nap és 
lefejeltem a kocsiajtót, aminek egy szép színes és terjedelmes 
méretű mokesz lett az eredménye, ami még mindig itt 
éktelenkedik a jobb szemem alatt. Szóval elismerem, vannak 
hatulütői a dolognak. Na de mi van akkor, mikor az időjárás 
nem áll a csini cipők útjába? Mindig nyitott szemmel járok, 
a látásom ki van élezve a konkurenciára. Viszont az a 
sajnálatos tapasztalatom, hogy a nők már nem igen járnak 
centiméterekkel a föld felett. Bezzeg a tornacsukák, meg a 
saruk nagyon mennek.

Ez a kis anekdota csupán azt a célt szolgálta, hogy 

rávilágítsak, a nőies cipők mellőzése volt az első lépés 
azon az úton, amely szépen lassan a nők elférfiasodásához 
vezet. Elnézve a fent tárgyalt személyeket ez a folyamat 
már a végéhez közelít. Az öltözet tehát nem segít a nemek 
megkülönböztetésében.

A teljesség igénye érdekében azért még meg kell említeni 
a fejbúbon csücsülő kötött sapkát, amely láthatóan nem a 
rendeltetését hivatott szolgálni. Egy pillanatig eltűnődtem, 
vajon mi tarthatja a fejükön, de erre nem találtam megoldást, 
így hát nem morfondiroztam tovább ezen a kérdésen.

A következő, amin megakadt a tekintetem, az az említett 
sapka alatt gondosan belőtt, feketére festett, egyenesre 
vasalt hajkorona. Igaz az elöl hosszabbra hagyott tincsek 
mindkét oldalról takarják az egyik szemet, mintha muszáj 
lenne. Azonban a nap végére a wax már nem tart annyira 
erősen, igy kénytelenek félpercenként egy fejrándítással a 
hejére igazítani a rakoncátlan tincset. Végeredményben azt 
a benyomást keltik, mint egy csordába verődött epilepsziás 
hermafrodita küklopsz. Azt már meg sem merem kérdezni 
(dehogynem), hogy így fél szemmel, hogyan tudnak tanulni 
az iskolában.

És ez még mindig semmi. A férfiak elnőiesedése is 
megfigyelhető, pont olyan mértékben, - ha nem durvábban 
- mint a fordított eset. Nem tartom magam hülyének, de 
azt egyszerűen nem vagyok képes ésszel felfogni, hogy 
emberi fajunk gyönyörű hímpéldányait, a teremtés büszke 
koronáit mi a fészkes fene viszi rá arra, hogy sminket 
kenjenek magukra. Mert nem túlzok, mikor azt állítom, 
hogy fényesebben csillogott az ajkuk, mint egy szájfény 
reklámban szereplő NŐI modellnek, akinek photoshoppal 
teszik ellenállhatatlalnul szikrázóvá mosolyát. Komolyan 
elszégyelltem magamat, mikor eszembe jutott, hogy csak 
egy kis spirállal húztam ki reggel a pilláim. Bezzeg a velem 
szemnben ülő délceg legények a kontúrt sem sajnálták. Nem 
beszélve a gondosan formára szedett szemöldökről és a 
csokoládébarnára szolizott bőrről.

Végeredményben akarva-akaratlanul felmerült bennem a 
kérdés, hogy az ilyen fiatalok vajon nemi ideintitásukban 
is sérültek? Persze mindig voltak deviánsok, akik hasonló 
megnyilvánulásokkal akartak kitűnni a tömegből, de 
mára már ott tartunk, hogy a normális emberek kerültek 
kisebbségbe. Hová fajul még ez a világ?

Szóval a dúsan sminkelt cicafiú kiverte a biztosítékot, de 
szerencsére megmentett az agyvérzés bekövetkezésétől a 
tény, hogy befutottunk a végállomásra. A beszédmódot, 
a stílust, a szóhasználatot, a nyelvtani helyességet, a 
számomra érthetetlen szlenget jobb, ha nem is minősítem, 
meg különben sem kapcsolódik közvetlenül a témához. Majd 
egy következő bejegyzésben talán szót ejtek arról is. Addig is 
kedves férfiak felejtsék el a női kozmetikumokat, hölgyeim, 
próbáljanak a plázában a női részleg felé orientálódni. 
Mindent bele, ne kelljen az alsóneműig jutni, hogy kiderüljön, 
kivel is van dolgunk!

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

!Lájkolják a MiNdEnT bElE facebook oldalát! 

Üdvözlettel, Zana Diána

Férfias nők, nőies férfiak

MiNdEnT bElE

18. oldal



MiNdEnT bElE

19. oldal

Így anyák napja környékén úgy 
gondoltam, a művészeti rovat írását is 
e jeles ünnep köré szervezem. Olyan 
témát szerettem volna kifejteni, amely 
hűen tükrözi egy anya valódi szerepét, 
az önzetlen szeretetet, amellyel gyer- 
meke felé fordul, amelyért mind-
annyian hálásak vagyunk neki, és csak 
próbálkozhatunk azzal, hogy mindazt 
a jót, melyet tőle kaptunk tovább 
adjuk saját utódainknak. Így esett a 
választásom egy kortárs művész, egy 
világhírű tenor történetére.  
A középpontban egy olyan döntés 
áll, melyet egy anya hozott, ha pedig 
másként dönt, joggal állíthatom, hogy 
most kevesebb lenne a világ. 

Andrea Bocelli olyan különleges hang 
birtokában van, amely mindannyiunk 
lelki húrjait képes megrezegtetni. A szív 
egyetemes nyelvén énekel, és sokkal 
többet ad, mint a kimondott szó, a beszélt 
nyelv. Jóbarátja Celine Dion énekesnő 
így vélekedik a művészről: „Ha Isten 
énekelne, biztosan úgy szólalna meg, 
mint Andrea Bocelli.” Ezzel a mondattal 
Celine mindent elmondott, amit e 
hangjáról el lehet. Olyan magaslatokban 
szárnyal, ahová a materiális tudat nem ér 
el. Számomra az ilyen kiválóságok léte 
bizonyítja más, ismeretlen dimenziók 
létezését, az abszolút szépséget, melyből 
ők képesek kiragadni egy darabkát és 
megosztani azt velünk, a világgal. 

Képzeljünk bele, mit veszítettünk volna, 
ha az énekes nem lenne. Ha soha nem 
hallhattuk volna Sarah Brightmannel 
közösen énekelt Time To Say Goodbye 
(Con Te Partiro) című dalát, amely 
bevallom sok századik hallgatásra is 
könnyeket csal a szemembe. Nem 
véletlen, hogy megjelenését követően 
a szólóverzió egyből a francia listák 
élére tört, míg a duett tizennégy hétig 
vezette a német kislemezlistát és közel 
hárommillió példányt adtak el belőle. Így 
nem csoda hogy a Time To Say Goodbye 
Németország valaha volt legnagyobb 
kislemezeladását produkálta.

Popzenéivel (Romanza, Sogno, Cieli 
di Toscana, Andrea) új zenei stílust 
teremtett. Ráadásul a világhírű tenor 
egyedülállóan nemcsak a popzenében 
elismert előadó. Kiérdemelte minden idők 
legsikeresebb klasszikus művészének 
megtisztelő címét, méghozzá olyan 
szólóalbumokkal, mint a Viaggo Italiano, 
az Aria, a Sacred Arias, a Verdi és a 
Sentimento. Természetesen Bocellin 
kívül egy embernek köszönhetjük azt, 

hogy részesei lehetünk az ő lehengerlő 
művészetének; az édesanyjának, de 
nem úgy, ahogy gondoljuk, ahogy 
mindannyiunk.

Andrea a toszkán Lajaticoban született 
nem messze Pisától, szemén örökletes 
zöldhályoggal. A látása fokozatosan 
romlott, mígnem teljesen elveszett, 
amikor egy futball-labda fejen találta 
tizenkét éves korában. Édesanyja a 
terhesség idején kórházba került. 
Az orvosok azt javasolták vetesse el 
gyermekét, mert nagy a valószínűsége, 
hogy fogyatékkal születik majd. A nő 
azonban nem fogadta meg a tanácsot, és 
vállalva a kockázatot világra hozta korunk 
legsikeresebb tenorját. Bocelli talán 
vakságának is köszönheti, hogy ennyire 
mély érzelmeket képes közvetíteni 
hangjával. Életszemléletét ő maga is A 
kis herceg nyomán jellemzi: „Jól csak 
a szívével lát az ember. Ami igazán 
lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

2010-ben egy zongorán kísérve 
monológját ő maga is megosztotta 
velünk a történteket. Egy kis történet 
az abortuszról című videójával az élet 
mellett teszi le voksát. Az előadás egy 
kórházba került kismamáról szól, akinek 
vakbélgyulladása van. Az orvosok a 
gyomrára tett jéggel kezelik, majd azt 
javasolják, abortálja a gyermekét, mivel 

fogyatékosnak születik majd. „De a 
fiatal, bátor édesanya máshogy döntött, 
és a gyermek megszületett” – mondja 
Andrea Bocelli. – „Az édesanya a mamám 
volt, a gyermek pedig én. Talán partizán 
vagyok, de mondhatom, a mamám jól 
döntött.” Mérhetetlen szerénységgel és 
alázattal mond köszönetet édesanyjának, 
amiért megmentette. Hálát ad azoknak 
a szülőknek, akik sokszor nehéz döntés 
elé állnak és a nehezebb utat választják 
a fiaik, a lányaik érdekében.  Az énekes 
azt reméli, hogy így bátoríthatja azokat a 
nehéz helyzetben lévő kismamákat, akik 
nem szeretnék elvetetni a gyermeküket, 
hanem esélyt adnak az életre. 

Az anyai önzetlenség mintapéldája ez, 
olyan bátorságé, melyre nagyon kevesen 
képesek. Az a szeretet, amelyet egy 
édesanya érez gyermeke iránt feltétel 
nélküli, sérthetetlen, megbonthatatlan 
kapcsot képez két ember között. 
Olyan elemi, ösztönös ragaszkodás és 
féltés ez, amely minden áldozatra kész. 
Egyféleképpen mondhatunk csak kö- 
szönetet az anyai jóságért, ha meg-
próbáljuk azt továbbadni saját gyer-
mekeinknek. Andrea Bochelli videója 
végén egy dalt énekel fiainak, melyet 
azok nagyon szeretnek, s amely azért 
tetszik az énekesnek is, mert tele van 
boldogsággal, élettel. 

Zana Diána 

Az anyai önzetlenség
Andrea Bocelli története
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Hatalmas lehetőségeid vannak a pozitív változásra, még ha nem is látod át teljes egészében, 
hová vezetnek a most megnyíló utak. Életed egyik nagy állomásához érkezel, az a feladatod, hogy 
valósággá formáld az álmaidat. Néha hajlamos lehetsz visszahúzódni a múlt biztonságába, és 
egyre nehezebb lesz tartani magad a régi igazságaidhoz. Ne engedd, hogy a kételyeid és a gyakran 
felmerülő önbizalomhiányod csökkentse az előtted sorakozó lehetőségeket. A változások olyan 
gyors egymásutánban érkeznek, hogy alig bírod követni az eseményeket. A tetteid és érzelmeid 
intenzitása megnövekszik. Alakítsd ki az új értékrendedet, figyelj arra, hogy azt mondd, amit 
valóban gondolsz, és tedd azt, amit mondasz.

KOS / 03.21-04.20.

 

Nézz előre, zárd le végre a múltat és kezdj hozzá a terveid megvalósításához. A kritikus helyzetekben 
mindig pontosan tudd, mit miért teszel. Szerelmi életedben nehézségek támadhatnak, uralkodj 
az érzelmeiden, ne add ki magad teljesen, mert később bánni fogod. Szükséges az indulataid 
kordában tartása, még akkor is, ha úgy érzed, neked van igazad. Ha visszafogottan viselkedsz, és 
megtanulsz bölcsen hallgatni, sokkal mélyebb benyomást gyakorolhatsz arra a bizonyos személyre, 
mint korábban hitted volna. Lehet, hogy a végletekig kiállsz mellette, de megeshet, hogy túl nagy 
árat kellene fizetned ezért a kapcsolatért, és inkább visszakozol. Ne add fel. 

BIKA / 04.21-05.20.

 

Képes vagy kockáztatni jelenlegi biztonságodat az álmaid megvalósulásáért. A nagy változások 
felkavaróak lehetnek, de nem kell eldobnod korábbi sikereidet ahhoz, hogy előreléphess. A régi és 
az új dolgok ütközése elbizonytalaníthat, nehéz a gyors és váratlan eseményekkel lépést tartanod. 
Az egyik pillanatban zavartnak, tehetetlennek érzed magad, a másikban túlteng benned a becsvágy 
és önbizalom. Tegyél meg mindent, hogy alkalmazkodni tudj a változásokhoz, ne hagyd, hogy 
összecsapjanak a hullámok a fejed felett. Lassan járj, tovább érsz. Jobban teszed, ha sok kisebb 
változást hajtasz végre, mintha egy nagy, az egész életedre kiható döntést hoznál. Kapcsolatodban 
olyan érzelmi problémák kerülhetnek most felszínre, amivel mindenképpen foglalkoznod kell. 

IKREK / 05.21-06.21.

 

Az egzisztenciális helyzeted miatti nyugtalanságod konfliktusokat provokálhat a munkahelyeden. 
Nagy vitát robbanthatsz ki, ha nem teszel féket a nyelvedre. Beláthatatlan következményei 
lehetnek az amúgy sem túl fényes anyagi helyzetedre. Hamis illúziókban ringatod magad, ha azt 
hiszed, hogy egy önálló vállalkozás kisegíthet a bajból, mivel a lehetőségeid most meglehetősen 
korlátozottak. Érdemes lenne a pároddal megbeszélni többek között ezeket a problémákat is, 
talán együtt könnyebb lesz megtalálni a helyes megoldást. Bizalomért bizalmat kaphatsz cserébe, 
a közös gondok közelebb hozhatnak benneteket egymáshoz. Ráférne a kapcsolatra a testi-lelki 
összehangolódás, mert az utóbbi időben nem törődtetek egymás igényeivel. Ideje változtatni ezen.

RÁK / 06.22-07.22.d

 

Ebben a hónapban egymást követeik a meglepetések. Sokáig vártál a lehetőségekre, amelyek 
most végre kezdenek körvonalazódni előtted. Döntsd le a korlátaidat, légy bátor, és nyílj meg az 
új dolgok előtt. Az eddigi akadályok lassan elhárulnak, állj készen a változásokra, hogy a megfelelő 
időben teljes intenzitással tudj helytállni. A megvalósulás közelebb van, mint gondolnád. A most 
meghozott döntéseid kihatással lesznek a hosszú távú terveidre. Régi magánéleti problémáid 
ismételten felszínre kerülhetnek, arra késztetve, hogy végérvényesen lezárd és megoldd ezt a 
feszült helyzetet. Ne félj elfogadni az előtted álló lehetőségeket, hiszen újra esélyt kapsz arra, hogy 
gyökeresen megváltoztasd az életedet, legyen szó akár karrierről vagy a magánéletedről. 

OROSZLÁN / 07.23-08.23.e

 

Jobban jársz, ha most a gondolkodás helyét átveszik az érzelmek. Érezd jól magad, ne mindig 
a kötelezettségeiddel légy elfoglalva. Ne ragaszkodj azokhoz a merev nézeteidhez, melyek 
hátráltatnak abban, hogy valódi önmagad lehess. Szabadulj meg személyektől és dolgoktól is, 
akikre, és amelyekre már nincs szükséged. Ha ezt megteszed, akkor hatékonyabban tudsz majd 
együttműködni azokkal, akik tényleg hozzád hasonlóan gondolkodnak, és a te értékrendedet 
képviselik. A magánéletedben is számítani lehet némi feszültségre. Kiváltképp akkor, ha bizonyos 
titkok napvilágra kerülnek. Légy őszinte önmagadhoz, és persze a párodhoz is. A régóta húzódó 
problémákat végre meg kellene oldani, nem érdemes egy életen át küzdeni. Főleg akkor, ha már 
egyáltalán nincs miért.

SZŰZ / 08.24-09.23.

 

Tágul a látóköröd, a régi hiedelmeid, melyek eddig kényelmesek és hasznosak voltak számodra, 
szertefoszlanak. Átadod magad egy új életformának, amit vonzónak és érdekesnek találsz. Ne 
állj ellen a változásoknak, még akkor sem, ha néha radikálisnak és ellentmondásosnak tűnnek 
a te felfogásodhoz képest. Többféle szakmai lehetőség közül választhatsz, a társasági életed is 
fellendül. Tedd félre a kishitűségedet és a bizonytalanságodat, mutasd meg a világnak az igazi 
arcodat. Képzeld magad elé azokat a csodálatos változásokat, amelyek rád várnak, ez segít a 
megvalósításban. Használd a pozitív gondolkodás erejét arra, hogy előre mozdulj. Légy tudatában 
az értékeidnek és a vonzerődnek, mondd el másoknak is, mit szeretnél és mik az elvárásaid. 

MÉRLEG / 09.24-10.23.

 

A fantáziád remekül működik, de igyekezz a valóság talaján maradni az anyagi helyzeted 
megítélésében. Vonatkozik ez érzelmi életedre is. Hajlamos lehetsz most olyan romantikus álmokat 
szőni, amelyek nem teljesednek be. Ne rohanj előre meggondolatlanul, hozd egyensúlyba inkább 
a vágyaidat a realitásokkal, akkor majd a céljaid is elérhetők lesznek. Alapos önvizsgálatot kellene 
tartanod, és helyesen megítélni, hol tartasz a lelki fejlődésedben. Másokat kritizálni könnyű, de 
előtted is hosszú még az út. Van mit tanulnod. Bizonyos illúzióktól el kell búcsúznod. Ez okozhat 
szomorúságot, de végső soron inkább felszabadít az eddigi kötöttségeid alól. 

SKORPIÓ / 10.24-11.22.

 

Érdemes kockázatot vállalnod, ha ezzel növekednek a lehetőségeid. A változás már ott van 
körülötted, de mindent nem kaphatsz meg azonnal. Az önbizalmad javíthat a kapcsolataidon. 
A romantika, szerelem és az önkifejezés hangsúlyos lesz az életedben. Sziporkázó ötleteid és 
a megnyerő viselkedésed érdekes emberekkel hozhat össze. Készen állsz a kalandra, de ne 
hamarkodd el a lépéseidet, nem kell mindent azonnal megtenned. Törekedj az elmélyültebb 
kapcsolatokra, ne forgácsold szét az energiádat, mert ezzel megnehezíted a kötelezettségeid 
elvégzését. Lehetőséged lesz egy új szerelemre, ami nagyon komoly érzelmi megtapasztaláshoz 
vezethet. 

NYILAS / 11.23-12.21.

 

A magánéletedben és a munkahelyeden olyan események vannak készülőben, melyek 
megváltoztathatják a kapcsolataid természetét. Jól teszed, ha kitörsz a megszokott kereteidből, 
és fontolóra veszel valamilyen rendhagyó, merészebb lépést is. Maradj rugalmas, ez segít 
alkalmazkodni a váratlan helyzetekhez, és ráérezhetsz arra is, milyen szabadnak lenni és saját 
kezedben tartani a sorsod irányítását. Mérd fel alaposan a lehetőségeidet, fordíts nagyobb figyelmet 
a részletekre. Lehet, hogy bizonyos dolgok jobbnak látszanak, mint amilyenek valójában. Mielőtt 
belefogsz a megvalósításba, el kell engedned valamit az életedből. Kerüld azokat az embereket, 
akik hátsó szándékkal közelednek hozzád. 

BAK / 12.22-01.20.

 

Ne veszítsd el a hitedet, ha álmaid nem olyan gyorsan valósulnak meg, mint azt remélted. A látszat 
ellenére egyre közelebb kerülsz céljaid beteljesüléséhez. Lelki fejlődésedben hatalmas lépést tettél 
előre. Távlatokban tudsz gondolkozni, és világosan látod az előtted álló utat. Megszabadultál 
eddigi korlátaidtól. Sikereid ne tegyenek elbizakodottá, maradj szerény és alázatos. Ne csak a 
szavaid, a tetteid is beszéljenek rólad. Légy bölcs, nyugodt és megfontolt, kövesd a belső hangodat. 
Hangsúlyos lesz ebben a hónapban az érzelmi életed, fontossá válik a kölcsönös bizalom és 
összetartozás érzése. Erős vágyat érzel, hogy kimutasd a szeretett személy iránti ragaszkodásodat, 
de talán ezzel még várni kellene kicsit, mivel ez a kapcsolat egyelőre eléggé kiszámíthatatlan. 

VÍZÖNTŐ / 01.21-02.20.

 

Merész koncepciókat gyártasz a pénzügyi helyzeted javítására. Mielőtt felelőtlen lépésre 
ragadtatnád magad, gyűjts össze minden szükséges adatot. Lehet, hogy te saját szabályaid 
szerint játszol, de mások nem biztos, hogy ezt tolerálják. A párkapcsolatod is kezd ingataggá 
válni. Mostanában nem szereted, ha megmondják neked, mit kellene tenned. Légy megértőbb 
a partnereddel, csak annyit várj el tőle, amennyit magad is képes vagy adni. Próbálj ellenállni a 
kísértésnek, hogy mindig tied legyen az utolsó szó. Nem kell mindig győztesen kikerülni a vitás 
helyzetekből, főleg, ha nem is neked van igazad. Ha törekszel arra, hogy a minimálisra csökkentsd 
a konfliktusok számát, akkor nem csak a párodat óvod meg a veszekedéstől és idegeskedéstől, 
hanem saját magadat is. 

HALAK / 02.21-03.20.
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NE FELEDJÉK! 
KÉT HÉT MÚLVA

ÚJRA CIVILHETES!


