Juhász Gyula

Köszöntés a túlpartról
Amikor ő született, már rég gőzhajók szelték a Duna habjait, de még nem indult meg az Esztergom–
Párkány–Kovácspatak útvonalon a csavargőzös
helyi járata. A frissen megjelenő újságot még nem a
Mária Valéria hídon vitték Párkányba, hanem az
épp szolgálatot teljesítő hajóhídon. Az alapító főszerkesztő, Dr. Kőrösy László szabadelvű sajtót,
függetlenséget, „egyenes szót”, a közügy őszinte
szolgálatát hirdetve indította útjára a lapot.
Hosszú út vezetett odáig, míg az Esztergom és
Vidéke, mint a „Városi s megyei érdekeink közlönye” eljutott a jelenlegi „Társadalmi és Kulturális
Folyóirat” megjelölésig. Volt közben „Keresztény
politikai és társadalmi lap”, lett belőle „Műsorfüzet
– Kulturális tájékoztató”, „Művelődési, helyismereti, idegenforgalmi tudósító”, viselte fejlécében a
„Társadalom, Politika, Művelődés, Helyismeret,
Idegenforgalom” szavakat, mígnem polgári hetilapként aposztrofálta magát. Négy év kényszerű
hallgatás és három év internetes megjelenés után
mostantól ismét nyomtatott sajtótermékként veheti őt kézbe a tisztelt olvasó!

Esztergom és Vidéke. Százharmincöt évvel
első megjelenésed után is ugyanazzal a címmel,
ugyanazzal az elszántsággal, ugyanazokkal a
szellemi értékekkel felvértezve léptél utadra. Felvállalva és továbbvéve azt a szellemi örökséget,
amely indulásodkor is jellemző volt rád. A jelenlegi főszerkesztőd teljesen egyértelművé tette:
„egy olyan szellemi hagyomány örökösei vagyunk, amely kétségkívül megérdemli a folytatást. Most a mi feladatunk e hagyomány újjáélesztése, hogy aztán később a belőle kiáradó szellemi erőtér bennünket is tápláljon.” Rendkívül
szimpatikus számunkra, a Duna bal partján élők
számára, hogy a címben szereplő „vidéke” kifejezést is komolyan gondolod. Ugyanolyan komolyan, mint azt a százéves példányaidban is tetted
– beleértve a témaválasztást, a szerzők és a szerkesztők személyét egyaránt. Erős támaszod lehet
ebben az a történelmi múlt, amely határokon
felülemelkedvén magasabb szellemi régiókba
emeli a gondolkodó embert.
Váljék ez a lap azon erkölcsi, kulturális értékek hordozójává, amelyek képesek összekötni a
Duna mindkét oldalán élőket, ily módon egyesítve Esztergom és vidéke régi-új olvasótáborát. Az
első komoly lépés ez irányban már megtörtént.
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