
ESZTERGOM Rendkívüli és
rendhagyó képviselõ-testületi
ülés kezdõdött tegnap délután
fél ötkor Esztergomban. Rend-
hagyóvá attól vált, hogy a vá-
rosháza elõtti téren összegyûlt
tömeg kivetítõkön követhette
nyomon az ülésteremben tör-
ténteket. A téren ennek kö-
szönhetõen igazi fesztiválhan-
gulat alakult ki, volt forralt bor
és fõtt kukorica és persze po-

litizálás. Az emberek hangos
tetszésnyilvánítása kísérte a
felszólalásokat, hol éljenzés,
hol pedig füttyszó. Tétényi
Éva polgármester idõrõl idõ-
re megjelent a városháza er-
kélyén, ami óriási éljenzést
váltott ki. 

A napirendi pontok közül
az alpolgármester megvá-
lasztása már az elején élénk
politikai vitát gerjesztett. A

Fidesz-frakció javaslatára tíz
igen, öt nem arányban levet-
ték a napirendrõl, ezzel egy-
bõl mulasztásos törvénysér-
tésbe került a testület. Nem
sokkal este hét óra elõtt kö-
vetkezett a korábbi polgár-
mestert érintõ napirend: az
országgyûlési képviselõ mun-
kájának segítéséhez szüksé-
ges technikai háttér biztosítá-
sa. Meggyes Tamás a napi-

rend tárgyalása elõtt elmond-
ta: megváltozott a helyzet,
mivel botránykõvé vált az iro-
da. Majd megismételte a dél-
utáni sajtótájékoztatón el-
hangzottakat, azaz önként le-
mond minden korábbi kivált-
ságairól. A téren hangos kia-
bálás, éljenzés kísérte beszé-
dét. A testület ezt követõen le
is vette a napirendi pontok
közül a témát. �3. OLDAL
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Gépágyúval
tüzeltek
a fegyvertelen
fiatalokra
BAJ/NESZMÉLY Fél évszázad-
nál négy esztendõvel kellett
többet várni arra, hogy emlék-
mûvet állítsanak annak a 
nyolc férfinek, akiknek egy
gépágyúból leadott lövés oltot-
ta ki az életét 1956 õszén a ba-
ji úti laktanyánál.

Írásunkból kiderül, hogy mi
történt az Öreg-tó közelében
fekvõ községekben. Fakász Ti-
bor szemtanúnak köszönhetõ-
en tudhatjuk, hogy Neszmé-
lyen szerencsére nem volt vér-
ontás, Bajon viszont igen. 
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Marosi György jegyzõ és Tétényi Éva polgármester próbálta törvényes mederben tartani a rendkívüli közgyûlést a városháza dísztermében

VISSZAVÁSÁROLNÁ A MAGYAR ÁLLAM
AZ OROSZ MOL-RÉSZESEDÉST? 
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A MEZŐGAZDASÁGBAN IS
BEVEZETIK 
A SZÉCHENYI KÁRTYÁT 

WWW.KEMMA.HU

MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE:

Szőts István

PÉNZ, SIKER 4
GAZDASÁG 6
KÖZÉLET 8
ÉLETMÓD 9
HOROSZKÓP 10
TV-MÛSOR 11
SPORT 15
MOZAIK 16

E G Y  P E R C B E N

IDÕJÁRÁS

Ma ragyogó nap-
sütésre, de kissé
hûvös idõre van
kilátás. A szél
mérsékelt marad.
A jellemzõ hõmér-
séklet 10 fok kö-
rül alakul. 
�16. OLDAL

TARTALOM

Olcsó, de nem
híg a leve 
Az e heti recep-
tek egyikét önál-
lóan, a többit
gyors fõzelékkel
is tálalhatjuk,
szûk háromne-
gyed óra alatt.
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Száz ügyet
vizsgálnak
Mintegy száz PPP-
konstrukcióban
elkészített beru-
házás vizsgálatá-
ra kerül sor a kö-
vetkezõ hónapok-
ban – közölte az
NFM. �6. OLDAL
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KERESSE A KEMMA.hu OLDALON:
MEGSZÓLALT A KETTŐS GYILKOSSÁG
EGYIK GYANÚSÍTOTTJA

GYORSSZAVAZÁS
ÖÖnn  hhooggyyaann  eemmlléékkeezziikk  mmeegg  
aazz  11995566--ooss  ffoorrrraaddaalloommrróóll??

Szavazzon honlapunkon 
ma 16 óráig: 

KEMMA.hu
A szavazás eredményét a hétfõi
számunkban közöljük.

TATA Az Egyesült Királyság ma-
gyarországi nagykövete, Greg
Dorey és felesége a vizek városá-
ba látogatott csütörtökön. Prog-
ramját az edzõtáborban kezdte,
ahol találkozott a világbajnok-
ságra készülõ angol nõi tõrví-
vókkal és Pézsa Tiborral, a toki-
ói olimpia kardvívóbajnokával.
Innen Horváthy Lóránt alpolgár-
mesterrel és Szilvássy István-
nal, a Magyar Település-  és Te-
rületfejlesztõk Szövetségének el-
nökével együtt mentek sétálni a
Cseke-tó partjára, majd felkeres-
ték az Almási úti temetõt.

A sírkertben megkoszorúz-
ták James Styles és Milne
Henry nyughelyét, akik az
Eszterházy család angol fõlo-

vászaiként éltek a városban. Itt
a Tatai és Térségbeli Lovasélet
Fejlesztõ Szövetség képviselõi
is elhelyezték a kegyelet virá-
gait, majd Dióspusztára au-
tóztak, ahol megtekintették
az angol telivérek tenyészté-
sének mai gyakorlatát.

A program zárásaként a
nagykövet találkozott Michl Jó-
zsef polgármesterrel a város-
házán, ahol elmondta, csaknem
húsz éve járt elõször Tatán, ahol
nagyon sok pozitív változást fe-
dezett fel. Ezt követõen a test-
vérvárosi és a gazdasági kap-
csolatok bõvítésének lehetõsé-
geirõl esett szó. Távozásuk elõtt
Greg Dorey a Harangláb ma-
kettjét kapta ajándékba. � P. P.
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Dr. Marton László, a megyei
agrárkamara elnöke 
jó kezdeményezésnek tartja 
a Széchenyi kártyát különösen 
a kistermelõk, a kisebb 
gazdaságok számára.

Keresse

a 24 Óra autóját!
Keresse

a 24 Óra autóját!

Akciókkal, 
meglepetésekkel várjuk!

Akciókkal, 
meglepetésekkel várjuk!

KEDDEN NYERGESÚJFALUN
TALÁLKOZHATUNK!

JÓ REGGELT!

„Mehr licht!” Goethe, a nagy német köl-
tõ mondta, hogy Több fényt! Egy ködös
reggelen jutott az eszembe, amikor lám-
pák nélküli, veszélyes kanyarban az
utolsó pillanatban kerültük el egymást
egy szürke autóval. Nem kapcsolta be a
lámpáját, elvégre városban nem kötele-
zõ. Õ jól látott, az nem zavarta, hogy
alig látszik. Szerencsére nem történt
baleset. Most nem. További szürke, kö-
dös reggelek és késõ délutánok várható-
ak, hölgyeim és uraim.
Több fényt! – ismétlem Goethe szavait.
Összeborzongok, mert a halála elõtti
percekben mondta. � M. K.
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Bohózat Esztergomban
FRAKCIÓK Elméletben együttmûködés, gyakorlatban ellehetetlenítés 

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy
a 24 Óra legközelebbi száma hétfõn
jelenik meg. A Vasárnapi 24 Órát
október 24-én megtalálják az új-
ságárusoknál. 

Forma–1 Dél Koreában 
Három futammal a vége elõtt to-
vábbra is öt versenyzõnek van valós
esélye a világbajnoki címre a For-
ma–1-ben, ahol vasárnap vadonatúj
helyszínen, a jeongami pályán ren-
dezik meg a Dél-koreai Nagydíjat.
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Megválasztották a bizottságokat
Tatabányán a város képviselõ-testüle-
te csütörtöki rendkívüli közgyûlésén
elfogadta az önkormányzat szervezeti
és mûködés szabályzatának módosí-
tásáról szóló rendeletet. �3. OLDAL

Szabadon
röptethető
filmélmények
NYERGESÚJFALU Bakes Csaba
ötletét jónak tartva, Kákonyi
Gellért, a városi mûvelõdési
központ igazgatója lehetõséget
adott egy városi filmklub mû-
ködésének az Ady Endre Mû-
velõdési Ház alagsorában, a –
sokak számára még újdonság-
nak számító – Tükörteremben.

Az alkotások digitális rend-
szerben peregnek kockánként
– vadonatúj vászonra. Csütör-
tökön a Frank Darabont ren-
dezte amerikai – úgymond
dráma –, A remény rabjai címû
film – elé ülhettek le a nézõk. 

Belépõdíj nincs, a film elõt-
ti és utáni beszélgetésre is
mindenki vendég egy-egy jó
ötletre, véleményre. � F. K.Greg Dorey (balra) az angol fõlovászok sírját is megkoszorúzta 

Az angol nagykövet látogatása Tatán
KAPCSOLATBÕVÍTÉS Tõrvívó nõkkel és telivéreket tenyésztõkkel is találkozott

Sok a kérdés,
hogy mi legyen 
az alkotmányban
MAGYARORSZÁG Sok a vita a
készülõ új alkotmány tartal-
máról. Nincs egységes állás-
pont a parlamenti pártok kö-
zött abban, hogy egy- vagy
kétkamarás legyen az Ország-
gyûlés a jövõben. Schmitt Pál
köztársasági elnök a keresz-
ténységre való utalást, a Szent
Koronát, az anyanyelv védel-
mét, a család és a gyermek al-
kotmányos alapjogait vala-
mint a sportoláshoz való alap-
jogot emelné be a készülõ új
alkotmányba. �8. OLDAL

A MEZŐGAZDASÁGBAN IS
BEVEZETIK 
A SZÉCHENYI KÁRTYÁT 


