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Lassan egy éve, hogy Esztergom kivívta függetlenségét és meg-
választott egy független polgármestert, de a „fülkeforradalom” 
itt kicsit másképp alakult, mint az országban. Politikai hiba lenne, 
hogy a független polgármester nem volt hajlandó a háttérben 
alkukat kötni sem a regnáló hatalommal, sem más csoportokkal? 
Utópia-e azt gondolni, hogy az erkölcs összeegyeztethető a hata-
lommal? Esetleg tétlenül kellene nézni, hogy teszi tönkre 10 fidesz-
es városatya a mindennapokat Esztergomban? Nem hiszem, és azt 
sem, hogy 2011-ben az 50-es évek egypártrendszerének visszaál-
lításához kellene tapsolni. Esztergomban 30 ezer ember életét ny-
omoríthatják meg, mert nem hajlandóak tudomásul venni, hogy 
a város a teljesítőképességén felül vállalt az előző időszakban. 
Ezért nem büntetés, hanem sürgős 
segítség járna.
Szeptemberben feketén-fehéren ki-
derül, hogy megbukott a Meggyes-
féle adósságrendezés. Vagy béreket 
fizet az önkormányzat, vagy az 
adósságait rendezi. Mindkettőre 
nincs fedezet. A bankok pedig eldön-
tik, hogy segítenek-e abban, hogy 
Esztergom ne menjen csődbe, vagy 
nem. Már évekkel ezelőtt sem lett vol-
na szabad finanszírozni olyan önko-
rmányzatot, amiről egyértelműen 
megállapítható volt, hogy működési 
gondokkal küzd. Vajon ki a felelős azért, hogy a 16 milliárdnyi 
svájci frank alapú hitelünk időzített bombaként ketyeg? A devi-
zahitelesek naponta szembesülnek azzal, hogy hiába fizetik be a 
törlesztőrészleteket, adósságuk nem csökken. A város eljutott oda, 
ahová már többen az országban: vagy enni ad a gyermekének, 
vagy fizeti a hiteleit. Szembesülni kell az adósságállománnyal, a 
döntéshozatal kétharmados erőpolitikájával, a párbeszéd teljes 
hiányával és a személyes tönkretétel veszélyével. Előbb-utóbb 
mindenki rájön, hogy esztergomi.
Vajon jó politikus-e Orbán Viktor? Közel egy éve kérem, hogy üljünk 
le beszélgetni, hogy látogasson el hozzánk. Esztergom emblema-
tikus szerepe a magyar történelemben elvitathatatlan. Jelenlegi 

helyzete pedig az ország sorsával szorosan összefügg. Szeptem-
ber 23-án Párkánnyal közösen ünnepeljük a Mária Valéria híd 
újjáépítésének 10 éves évfordulóját. Erre várunk sok vendéget, 
díszpolgárainkat, köztük a Miniszterelnök urat is. Sajnálatos, 
hogy sem erre, sem a Szent István díj átadására nem tud eljön-
ni. Korábban a kétmilliomodik Suzuki autóra sem volt kíváncsi. 
Megértem, hogy rengeteg dolga akad a sarkalatos törvények 
előkészítésével és az országos gondok megoldásával, de azt nem 
értem meg, hogy szó nélkül hagyja 7519 választópolgár kérését 
akik új választások kiírását kérik, és azt sem értem meg, hogy 
miért nem határolódik el attól a minősíthetetlen viselkedéstől, 
amit párttársai megengednek maguknak itt a provincián. Ez az ő 

személyes felelőssége. Minden fóru-
mot megjárva arra a megállapításra 
jutottam, hogy ebben a kérdésben 
egyedül az ő szava dönt.
Lehet indítani konzultációs soro-
zatot, csak minek, ha gyakorlati 
hatása nincs. Lehet kommunikálni, 
hogy „Együttműködünk!”, ha a 
valóságban a másik eltüntetésén 
dolgoznak. Lehet szajkózni, hogy 
semmihez nincs közük, de a jelenle-
gi erőpolitizálás nem ad lehetőséget 
másnak a döntéshozatalba való 
beleszólásra. Minden ami történik 

csak rajtuk múlik. Egy magyar város polgármestere vagyok, aki 
30 ezer ember sorsáért vállalt felelősséget és több ezren vannak, 
akik értem vállaltak felelősséget. Meggyes Tamás birodalma rec-
seg-ropog. Ha a Fidesz bevédi, akkor bevallja, hogy helyesli, ami 
itt történik. Amennyiben a helyi Fidesz frakció szeptember 15-én 
nem hajlandó tárgyalni a költségvetés módosításáról és ezzel 
több, mint ezer család megélhetését sodorja veszélybe, akkor a 
közvetlen demokrácia gyakorlásának lehetőségét kihasználva 
helyi népszavazás és békés demonstráció következik.

Tétényi Éva 
Esztergom, Esztergom-Kertváros  

és Pilisszentlélek polgármestere

Szakítópróba tetenyi.blog.hu

Az esztergomiak továbbra sem tudnak 
a város területén belül helyi járatokkal 
utazni. A helyi járat közlekedésről szóló 
pályázat kiírását ugyan megszavazta a 
képviselő-testület a legutóbbi testületi 
ülésen, ám ez a kiírás eddig még nem 
látott napvilágot, nem jelent meg a Köz-
beszerzési Értesítőben, és a polgárm-
esternek sem volt hajlandó átadni a 
jegyző. Amíg azonban ez nem történik 
meg, addig senki nem nyújthat be pá-
lyázatot az önkormányzat felé. Pedig ez 
lenne az első lépés azon az úton, hogy 
a városlakók újra igénybe vehessék 
a helyi tömegközlekedést. Addig is a 
polgármester kérését figyelembe véve, 
a Vértes Volán szeptember 1-től sűrített 
helyközi járatokkal és meghosszabbított 
útvonallal segíti az iskolába járókat és az 
Esztergomban élőket. A pilisszentléle-
ki buszok ezentúl naponta kétszer 
Szentgyörgymezőre, a Földműves utcáig 

közlekednek és onnan is indulnak. Az 
Esztergom-Dorog-Esztergom körjárat a 
városon keresztül haladva a Pilismaróti 
vámig közlekedik. A harmadik távolsági 
járat, amelyik ugyancsak Dorogra indul, 
illetve érkezik, szintén a Pilismaróti vámig 
közlekedik. A dorogi buszok a szokott 
útvonalukon túl, a Fogaskerék vendéglő 
után kitérnek a Schweidel útra egészen 
a Suzuki útig és ugyanezen a szakas-
zon vissza a Kiss János altábornagy útra, 
ahonnan változatlanul haladnak tovább. 
A jegyárakat  továbbra is a helyközi tarifák  
szerint számítja a Volán. A részletekről és 
a pontos menetrendről az esztergomi 
buszpályaudvaron  és a 36 33 511 721-
es telefonszámon lehet érdeklődni. A 
menetrendek és változások a Vértes 
Volán honlapján  www.vertesvolan.hu  
is megtalálhatók. 

o.p.

Még mindig nincs helyi járat 
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A Polgármester válaszol
Tétényi Éva polgármester 
minden hónap második 

szerdáján, 14-18 óráig tart 
fogadóórát. Bejelentkezni 

a polgármesteri hivatal 
ügyfélfogadása szerint, 

hétfőn, szerdán, és pénteken 
személyesen, vagy a

36 33 542 005
telefonszámon lehet. A 

polgármester e-mailben a
kerdes@tetenyieva.hu 

címen is várja az 
esztergomiak kérdéseit.

Nehéz szó nélkül hagyni a másik városi lap pár hete folytatott „szellemi ámokfutását”, melyben 
néha úgy tűnik, hogy a legalapvetőbb etikai normákkal, és újságírói gyakorlattal is szembemen-
nek. Az embernek olyan érzése támad a Hídlapot olvasván, mintha időutazó lenne, és még mind-
ig az „előző rendszerben” élnének az ott dolgozók. A polgármesteri helyreigazítási kérelmet bár 
betették az újságba, azonban megfejelve múltkori produkciójukat – az akkori Hídlapban még 
szigorúan Meggyes Tamás csúsztatásokkal teli monológját közölték – legutóbbi számukban már 
ők maguk, mint szerkesztőség vállalták fel az előző önkormányzat, Esztergomot adósrabszol-
gaságba hajtó gazdasági „útvonalát”. Hát erre mit mondjak? Hogy bravó? Ennél több tőlem sem 
telik, és miközben szomorúan konstatálom, hogy elkopott az elmúlt évben rendesen a penna 
hegye a Deák Ferenc utcában, annyit elvárnék, hogy legalább próbálják imitálni a kiegyensú-
lyozottságot. Az érdekes életutat megjárt ETV helyett – valamilyen szinten jogutódként üzemelő 
RTVE – legalább megpróbál elszakadni múltjától, és próbál valódi kereskedelmi médiumként 
üzemelni, és bár botlások ott is előfordulnak, (lásd  a Fidesz-frakció felé kanyargós utakat meg-
járt, engedély nélkül kiadott háttérbeszélgetést), annak főszerkesztője legalább tudja, ki a város 
polgármestere, és tud bocsánatot kérni, ha már a lába beleakadt abba a fránya fideszkátyúba. 
Mindegy, arra már rájöttem, hogy a Hídlap nem fog megváltozni. Várják, mert más reményük 
nincs, hogy hátha sikerül a 10-nek kicsinálni Tétényi Éva polgármestert és addig is, mint vidám 
halálra ítéltek, akik önmaguk ellen hozták az ítéletet, morogva ágálnak, mint a falusi bodri, 
amikor a gazda úgy dönt, hogy akkor sem kellenek, ha az ellenséget harapják. Maga Meggyes 
Tamás állította ugyanis egy nemrég lezajlott nyilvános bírósági per során, hogy a Hídlapot ő 
már január óta meg akarja szünteti. Ez tény, jegyzőkönyv is van róla. A kérdés már csak az, hogy 
erről hallottak ők is a szerkesztőségben, és úgy nyomulnak „apu háta megett akkor is hűségesen”, 
avagy megvakultak a sok gazdasági és önkormányzati zagyvaságtól, amit az elmúlt hetekben 
összehordtak, és nem látják a fától az erdőt. Merthogy farkasvakság uralkodott el rajtuk, az biz-
tosnak látszik, különben nem próbálkoztak volna azzal a képösszeállítással, amely segítségével 
sikerült megmutatni, milyen frankó is volt itt az élet Tétényi előtt. Ja, hogy hitelből? Az mindegy. 
Ha mondjuk a kedves exkollégák legalább a képek alá odafirkantották volna, például a körfor-
galom igen látványos pusztulását megmutatva, hogy amikor szép volt, akkor sokmillióból volt 
annyi, amikor most meg csúnya, akkor azért az, mert egyrészt a Meggyes vezette csodafrakció  
nulla, azaz 0 forintot szavazott meg a zöldfelületek karbantartására, másrészt amikor önkén-
tesek tettek volna róla, hogy szép legyen, akkor az expolgármester azóta is hivatali munkát 
akadályozó élettársa (városszépítési osztályvezető) gyorsan feljelentette az önkéntest, mondván 
mi ez a gerillakertészkedés itten. Az már csak hab a tortán, hogy az vélt szabálysértést az azóta 
nyergesi jegyzővé avanzsált egykori helyi aljegyző – immár 16 kilométerrel arrább – úgy törölte 
el, hogy közben a paragrafusok között nem győzött bocsánatot kérni Sáska Jánostól. Mindegy. 
Úgy látszik, Esztergom egy részének még mindig bejön a csúsztatás. Lelkük rajta, de szólok, hogy 
a struccnak nem jó ám, amikor a fejét a homokba dugja, csak oktalan.  
Mosolygós hétvégét mindannyiunknak!

Váczy-Hübschl István

Úri muri a körforgalomnál

Egy Németországban élő esztergomi nő és 
német férje magánvagyonából 30 millió for-
inttal támogatta a 400 diákot oktató eszter-
gomi Zsolt Nándor Zeneiskolát, amelyet az 
önkormányzat az adósságrendezés miatt nem 
tudott finanszírozni, ezzel a 83 éve működő 
intézmény megmenekült a bezárástól.
Tétényi Éva elmondta, hogy az adósságren-
dezés alatt az alapfokú művészetoktatást, 
mivel nem kötelezően ellátandó feladat, 
az önkormányzat nem finanszírozhatja. A 
képviselő-testület az intézményt a megyei 
önkormányzatnak szerette volna átadni, de 
az a nehéz anyagi helyzete miatt várhatóan 
csak 2012 nyarán vette volna át az iskolát.
A zeneiskola alapítványa több koncertet 
rendezett az iskola megmentéséért. Az eg-
yik rendezvény után jelentkezett egy Néme-
tországban élő házaspár, és magánvagy-
onából 30 millió forintot ajánlott fel az iskola 
megmentésére.
A Zsolt Nándor Zeneiskola. Ha nem kaptak 

volna külföldi adományt, idén már nem lenne 
tanítás
Udvardyné Pásztor Ágnes iskolaigazgató 
szerint a 400 diákot oktató, 30 tanárral 
dolgozó intézmény évente 74 millió forint-
ból működik, ennek fele állami normatíva, tíz 
százaléka saját bevétel, a hiányzó részt most a 
külföldi adomány pótolja.
Az igazgató hozzátette, hosszú távon számí-
tanak a támogatásra, de a veszélyhelyzet-
ben az eddigiek öt-hatszorosát kapták meg 
az adók egyszázalékos felajánlásaiból, és a 
koncertek belépődíja is hozzájárult az anyagi 
egyensúly megteremtéséhez.
Az iskola megállapodást kötött az önko-
rmányzattal, hogy 2012-től önállóan 
gazdálkodó intézmény lehessen, és elérte, 
hogy az esztergomi képviselő-testület viss-
zavonta a megyének való átadásról szóló 
határozatát - mondta el Udvardyné Pásztor 
Ágnes.

CIVILHETES

Külföldi adományozók mentették meg 
a bezárástól az esztergomi zeneiskolát
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A Mária Valéria híd (szlovákul Márie 
Valérie) Duna-híd az esztergomi 
Prímás-sziget és a szlovákiai Párkány 
között, a Duna 1718,5 folyamkilo- 
méterénél. 2001-ig csak Csonkahíd-
nak neveztük. Hossza 514 méter. A 
határátkelőhely a szlovák hídfőnél 
volt. 

Kr. u. 170-ből is van írásos emléke az Esz-
tergom és Párkány közötti dunai átkelés-
nek. Már Marcus Aurélius Antonius római 
császár uralkodása idején is itt keltek 
át a hódító római légiók. Amikor pedig 
1075-ben Esztergom királyi székhellyé 
vált, a két part között már rév is működni 
kezdett, s I. Géza a garamszentbenedeki 
apátnak 10 hajóst adományozott a rév 
működtetésére, aminek használatát 
1215-től kezdve II. Endre minden arrafelé 
közlekedőnek kötelezővé tette. Később, 
a török hódoltság alatt - 1585-ben - Sz-
inán budai pasa megbízásából stabil 
hajóhidat építettek, ami csaknem 100 
éven át kötötte össze a Duna két partját. 
Ez a híd végérvényesen 1683-ban pusz-
tult el, a menekülő török csapatok terhei 
alatt. Az ezt követő közel 80 évben csak 
dereglyék és csónakok bonyolították le a 
forgalmat. Amikor 1762-ben Esztergom 
városát felszabadították, egy repülő hidat 
- ingaköteles kompot - állítottak forga-
lomba. Ez egy speciális, 7 ladikra hely-
ezett úszómű volt, amit 400 méter hosszú 
kötél tartott, és a víz árja hajtotta egyik 
partról a másikra. Ez a megoldás nem gá-
tolta a hajóközlekedést sem, és mellette 
a felső és alsó rév is tudott közlekedni. 
A nagyobb vámbevételek reményében 
1842-re ismét hajóhíd épült. A Medárd-
napi vásárra 22 ezer mázsa gyapjút vittek 
át rajta.
Az 1848-as szabadságharcban megsérült 
és 1849-ben leégett hajóhidat 1851-ben 
adták át ismét a forgalomnak. A meg-
növekedett gőzhajóforgalomra való 
tekintettel, megszigorították a nyitási 
időre vonatkozó szabályokat, és éjsza- 
kára kivilágították. Baross Gábor köz-
munka és közlekedésügyi minisz-
tersége idején tervbe vették egy esz-
tergomi állandó vashíd építését is. 

1890-ben adták át a pozsonyi Ferenc 
József hidat, két évvel később az Érsek-
ség lemondott vámszedési jogáról, így 
az állami költségvetést terhelő vashíd 
felépülhetett. Vaszary Kolos herceg-
prímás közreműködésével az 1893-i 
országgyűlés évi költségvetésébe fel-
vették a híd építését. A híd tengelyét az 
építés alatt is működő hajóhíd tengely-
vonalától 120 méterrel feljebb tűzték 
ki. Ezzel érték el, hogy a hídról lejö-vő 
forgalom közvetlenül Esztergom város 
központjába érkezzen. 1893-ban a híd 
építésére meghívásos versenytárgy-
alást írtak ki, amit négy vállalkozó közül 
Cathry Szaléz és fia - a fogaskerekű 
vasút és más nagy híd építője - nyert 
el. Így ők építhették fel a közel 1,5 mil-
lió forintos költségvetésű állandó hidat, 
melynek előkészítő munkálatait mint-
egy 3 hónap alatt elvégezték. 1894. 
február 23-án megindult az építkezés. 
Éjjel-nappal dolgoztak, többszöri rob- 
bantással lazítottak a rendkívül kemény 
 talajon. A pilléreknél 14 méter mélyen 
fekvő munkahelyeken még villanyvilágí-
tás mellett is dolgoztak, és a Magyar 
Királyi Államvasutak Gépgyára teljes 
beállványozással szerelte a rácsos híd-
szerkezetet. Közel 490 ezer szegecset 
kell kézi erővel beverni, így 1894 végére 
elkészült az összes hídfő és pillér. A híd 
ünnepélyes átadására 1895. szeptem-
ber 28-án került sor, melyet a legmag-
yarabb királyi főhercegnőről, Ferenc 
József Budán született leányáról - Mária 

Valériáról neveztek el.
Az 500 méter hosszú híd rácsos fő-
tartójának legnagyobb magassága 14 
méter, a beépített fém több mint 2500 
tonna. A felszerkezet súlya 5 t/fm, mely 
igen gazdaságos. A pillérek és a hídfők 
építésére összesen 16 000 köbméter 
strázsahegyi mészkövet 1 000 köbméter 
neuhausi gránitkövet, 700 köbméter 
süttői vágott mészkövet használtak fel. 
A híd általános terveit Feketeházy János 
készítette. A 1919. július 22-én, este 
1930 és 1945 között a párkányi oldal első 
nyílása egy baleset miatt - egy robbanás 
következtében - a vízbe zuhant. A bale-
setet valószínűleg az őrségre kirendelt 
katonák óvatlan töltet-kezelése okozta. 
A szerkezetet 1921 nyarán emelték ki, 
de nem állították vissza helyére, csak 
egy a gyalogosok közlekedésére alka-
lmas összekötő hidat építettek a sérült 
hídszerkezetre. A végleges helyreál-
lítás csak öt évvel később fejeződött be, 
amikor a felújított nyílás szerkezetét át-
mázolták, és a híd aszfalt burkolatot ka-
pott. A teljesen helyreállított hídon 1927. 
május 1-jén indulhatott meg ismét a for-
galom. 1938-39-ben időszakos hídvizs-
gálat eredményeként a Magyar Vagon és 
Gépgyár 38 ezer szegecset cserélt le. A II. 
világháború alatt a híd repülőtámadások 
célpontjává vált, de súlyosan nem sérült 
meg. A visszavonuló német hadsereg 
robbantotta fel 1944. december 26-án. 
Megsérült a három középső nyílás és 
két pillér is jelentősen megrongálódott. 

Híd a folyón

Mária Valéria híd 1901. 

Mária Valéria híd 1969.
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1945-ben részletes felmérést készítet-
tek a roncsok helyzetéről, illetve azok 
eltávolításának költségéről. 1947-ben 
eltávolították a hajózást akadályozó 
roncsokat, de a helyreállítás további fela-
data még 1960-ig váratott magára. Akkor 
állították helyre a sérült mederpilléreket, 
és - a hajózás biztonsága érdekében - ak-
kor oldották meg azok kivilágítását is. Ám 
1964-ben a Magyar-Csehszlovák Közle-
kedési Albizottság mégis úgy döntött, 
hogy egyik fél sem tervezi a híd helyr-
eállítását. Az 1971-ben már kilencedik 
alkalommal ülésező Albizottság 1975 
előtt nem tervezte az újjáépítést, míg 
1987-ben a Magyar-Csehszlovák Közúti 
Állandó Munkabizottság szakértői 1990. 
utánra tervezték egy, a gyalogosok és 

személyautók közlekedésére alkalmas 
híd megépítését, a 90-es évek elejére. 
1993-ban a magyar oldalon kezdték el 
bontani a rossz állapotú vasbeton pály-
alemezt, és az acélszerkezetet megóvni 
a korróziótól. 1995-től már egyre több 
újságcikk, rendezvény és tárgyalás irányí-
totta a hídra a figyelmet, míg végre a 
híd átadásának 100. évfordulóján a két 
miniszter közösen folyamodott PHARE 
segélyért, melyre ígéretet is kaptak. 
1995-96. között folytatódtak a szakértői 
tárgyalások, az engedélyezési tervek 
alapján elkészültek a vállalatba adás-
sal kapcsolatos dokumentumok, majd a 
szakértői szintű munka ismét leállt. Csak 
1998 decemberében folytatódott újra. 
Egyezmény született a híd újjáépítéséről 

és a kapcsolódó intézményekről 1999. 
augusztus 25-én, majd szeptember 16-
án a magyar és szlovák kormányfő aláírta 
a Mária Valéria-híd újjáépítéséről szóló 
megállapodást, 2000-ben pedig kiírták a 
versenytárgyalást a híd újjáépítésére.
Az elkészült hidat 2001. október 11-én 
adta át a szlovák és a magyar minisz-
terelnök, és ezzel megnyitották a három 
napos ünnepségsorozatot, amelynek 
színhelyei a felépült híd mindkét oldalán, 
Párkányon és Esztergomban voltak. Az 
ünnepi műsorokon, konferenciákon, kiál-
lításokon és egyéb rendezvényeken több 
ezer ünneplő látogatót fogadtak.

CIVILHETES, 
mult-kor.hu,  sulinet, wikipedia

Mária Valéria híd 2011.

Idén 500 éve, hogy az esztergomi Vár-
hegyet ékesíti a Bakócz–kápolna.  A  ma- 
gyarországi reneszánsz építészet, a Jag-
elló-kor egyik legszebb alkotását Bakócz 
Tamás, esztergomi érsek építtette 1506-
1511 között, a korabeli Szent Adalbert 
székesegyház mellék-kápolnájaként. 
Egyes források szerint Bakócz Tamás saját 
sírkápolnájának szánta, más írásos em-
lékek szerint Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony tiszteletére emeltette az egykori 
utazók szerint is csodás arányú, gazdagon 

díszített kápolnát. A Madonna iránti áhítat 
és a bíborosi méltóság kifejezésére a leg-
nemesebb anyagokat rendelte meg a 
kivitelezés során, valamint egy kiváló 
itáliai építőmestert, Giuliano da Sangallo 
tanítványát hívta Esztergomba, hogy 
vezesse az építkezést. Az munka meg-
kezdésekor az alapkövet a bíboros-érsek 
személyesen tette le.  1521. június 15-én 
bekövetkezett halála után ebben a ká-
polnában helyezték örök nyugalomra 
Bakócz Tamást és nem sokkal később 
róla is nevezték el. A kápolnát 1543-ban 
feldúlták a törökök. A szobrok nagy ré-
szét vallási okok miatt megsemmisítették, 
Bakócz koporsóját és hamvait elvitték. 
Magát a kápolnát nagy becsben tartot-
ták a törökök is és mecsetet alakítottak 
ki benne, amelyet itt tartózkodásuk 130 
éve alatt végig használtak. A törökök 
kiűzése  során a Szent Adalbert széke-
segyház súlyosan megsérült, ám a ká- 
polna viszonylag épen maradt. A rend-
behozatala után az oltár fölé helyez- 
ték el a vár romjai között épen meg-
talált Mária-képet, a híres Máriapócsi 
Madonna kép egyik másolatát. A törökök 
kiűzése után, 1673-ban itt celebrálták a 
hálaadó szentmisét. 1683-ban itt tartott 

Te Deum misét Sobieski János lengyel 
király és Lotharingiai Frigyes, majd 1706-
ban, a vár sikeres bevételét követően 
Rákóczi fejedelem is. A sorozatos ost-
romok következtében a székesegyház 
olyan romos állapotba került, hogy végül 
el kellett bontani a kápolna mellől, amely 
hosszú évekig magányosan állt. A XIX. szá-
zad elején Rudnay Sándor érsek döntött 
úgy, hogy megmenti a kápolnát és behe-
lyezteti az akkor épülő új székesegyházba. 
A munkálatok elvégzésével  Packh János 
építészt bízta meg, aki egy Európában ak-
kor egyedülállónak számító eljárással old-
otta meg a feladatot, mindössze fél év alatt. 
A Bakócz-kápolna belsejét 1600 számo-
zott darabra vágták, majd újra összerakva 
beillesztették a Bazilikába. Csupán a kápol-
na eredeti tájolása változott meg, azzal, 
hogy a bejáratot 180 fokkal elfordítva, az 
ellenkező oldalra helyezték át. Ma a kápol-
nában eredetiek a reneszánsz faragványok, 
a sekrestyébe vezető ajtókeret, a kórusablak 
angyalfejes kerete, az oltár menzája és stal-
lumai, valamint a kupola alatti négy címer. A 
homlokzati faragványok, továbbá az egyko-
ri Szent Adalbert székesegyház síremlékei a 
Bazilika kriptájában tekinthetők meg.

h.a.

Félezer éves a Bakócz -kápolna

A kápolna alaprajza görögkereszt 
alakú, száraiban egy-egy fülkével.  
Középső fülkéjének jobb oldali dom- 
borművén az építtető érsek, Bakócz 
Tamás Madonnához fohászkodó, 
térdeplő alakja látható. Az egész 
épület tömör, süttői vörös mész- 
kőből készült, amelyből szinte ki- 
ragyog  az Andrea Ferrucci által, 
1519-ben készített  fehér carrarai 
márvány oltár. Az oldalfalakat, a 
boltozatokat míves reneszánsz or- 
namentika borítja. A kápolna ku-
polája félellipszist formáz és 96 
bronzkazetta  díszíti.
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Bizonyára. A vezérigazgató úr elárulta 
magát, méghozzá többször is . Nem 
az a legkirívóbb, hogy a Civilhetes 
szerkesztősége által megküldött 
kérdéseket a piaccal kapcsolatban 
válaszra sem méltatta a Strigónium 
Zrt. első embere, miközben a Hídlap-
nak adott terjedelmes nyilatkozatából 
kiderült, hogy ától cettig  végigboga-
rászta írásunkat.

Ennek a másik, hangnemét tekintve az 
előző önkormányzat „hangulatát” idéző 
újságnak nem volt derogál választ adni 
. Pedig talán bölcsebb lett volna keves-
ebbet beszélni. Arany Tamás azt állítja 
a Hídlap hasábjain, hogy a piac-ügy az 
adósságrendezési eljárással kezdődött, 
vagy ahogy fogalmazott, akkor került 
körön kívülre a piac működtetése. Egy 
komoly cég igazgatójaként elvárható 
lenne, hogy a százas számkörön belül 
tudjon valaki számolni. A piacfelügyelőt 
2010. szeptember 1-től távolította el az 
(folytatás az 5. oldalról...) akkori városve-
zetés, úgy, hogy már előtte megkapta 
a felmondását. Azóta nem megoldott 
a szabályos működés. Ez még a Meg-
gyes Tamás által fémjelzett vezetés alatt 
történt. A választás 2010. október 3-án 
lezajlott, az eredménye ismert. Az adóssá-
grendezési eljárás november vé-gén, 
hetekkel később kezdődött. Azóta a pia-
cosok szervezik a működéssel járó összes 

feladatot. Akkor, 2010. szeptember elején 
is tehetett volna ajánlatot a Strigonium, 
ha a piac ügyét oly fontosnak ítéli. Miért 
nem tette? Vajon mi változott azóta?   A 
Strigonium megvolt, a lehetőség adott 
volt… A vezérigazgató szerint a piac 
üze-meltetése tipikusan önkormányzati, 
illetve az önkormányzat egy cége által 
végezendő feladatok körébe tartozik. Így 
látja biztosítottnak a hatékonyságot és a 
biztos bevételi forrást az önkormányzat 
kasszájába. Ennek rögtön ellent is mond 
azzal a kijelentésével, mely szerint: „… 
a piacot éveken át veszteségesen tudta 
működtetni az önkormányzat.” Most ak-
kor mitől lesz más? Azt az önkormányza-
tot Meggyes Tamás vezette. A mostanit 
- sokak ellenérzésétől kísérve - szintén 10 
képviselő irányítja, Meggyes Tamás karm-
esteri pálcája alatt. Nem mondhatnánk, 
hogy felelősen, csupán gombnyomásos 
szavazati fölénnyel. A garnitúra pedig 
a régi. Hol a garancia a változásra?  Az 
érintett résztvevők változatlanok. 
Egy üdítő változás talán mégis történt. 
Amióta a piacosok maguk intézik az 
ügyeiket, azóta több,  mint 15 millió for-
inttal gyarapodott a város kasszája. A 
Strigonium Holding hozzáállását jól mu-
tatja a legutóbbi testületi ülésen történt 
apró incidens.  A  piac működtetéséről 
szóló szavazáskor (amikor a holding el-
nyerte a működtetés jogát) a  polgár-
mester kérdésére, hogy ki a Strigonium 

által a piac üzemeltetésére létrehozott 
új Kft. ügyvezetője, milyen törzstőkével 
alakult, illetve kik a tagjai, a Strigonium 
cége mellett kardoskodó frakció vezetője, 
Steindl Balázs nem tudott választ adni. 
Valószínűleg nem kapta kézhez a meg- 
felelő dokumentációt.  A polgármester 
ezután megkérdezte, hogy valaki más 
esetleg a Strigonium részéről tud-e 
válaszolni. Nem válaszolt senki.  Vagy 
mert nem akart, vagy mert nem tudott, 
vagy nem is volt ott. A fenti eset nem azt 
példázza, hogy a piac ügye kiemelten 
fontos lenne a számunkra. Ezek után szép 
dolog, hogy igényt tartanak a piacosok 
ötleteire és javaslataira, hogy miként biz-
tosítsák mindenki megelégedettségére 
a piac zavartalan működését. Az viszont 
nem szép, hogy úgy gondolják, hogy 
ezekkel a tapasztalatokkal és az elmúlt 
több, mint egy évnyi sikeres munkával 
nem lennének képesek üzemeltetni a 
saját piacukat. Azt nem nézik ki belőlük?  
Mégis mit árulna a Strigonium? És hogy-
an?   Így magukat sem tudják eladni.
A piacosok közössége egyébként látván 
a helyi televízióban (RTVE) Steindl Balázs 
frakcióvezető szakmaiságot nélkülöző 
véleményét, vállalnák egy élő adás 
keretében, hogy kifejtsék álláspontjukat 
a Strigónium ajánlatával szemben. Ter-
mészetesen amennyiben módot kapnak 
rá.

a.h.

Piacozna a Strigonium?

Bevásárlás a piacon

Megyénkben az elmúlt időszakban is- 
mét megszaporodtak az idősek sérel- 
mére elkövetett trükkös lopások. Ezek-
ben az esetekben az elkövető valami-
lyen hamis indokra hivatkozva kopogtat 
az általában egyedül élő idős ajtaján, és a 
lakásba való bejutás után az ott lakó figyel- 

mét elterelve eltulajdonítja értékeiket – ál- 
talában készpénzt. A sértetté válás elke- 
rülhető, ha odafigyelünk idős család- 
tagjainkra és a szomszédságunkban lakó 
nyugdíjasokra. családtagjainkra és a szom- 
szédságunkban lakó nyugdíjasokra. A trük-
kös tolvajok elkövetési módszereinek 

tárháza kimeríthetetlen. A leggya- 
koribb eset, ha a bűnelkövető: Szol-
gáltató emberének adja ki magát, az önko-
rmányzattól hoz segélyt, álrendőr vagy ross-
zullétet színlel.

Ismét trükköznek a trükkösök
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Illegális hulladéklerakók ügyében, lakos- 
sági bejelentések miatt járt Tétényi Éva 
Esztergom-Kertvárosban szeptember 5-én 
délután. A polgármester a  lakossági be-
jelentések nyomán felvázolt áldatlan álla-
potokat szerette volna feltérképezni, ezért 
személyesen ment el a kertvárosi Sándor-
majorba, ahol meggyőződött arról, hogy a 
bejelentések a valóságot tükrözik. 

Illegális szemétlerakókat  
térképezett fel a polgármester

A Magyar Vasút-
történeti Park köz- 
lése szerint a len-
gyel vallási és va-
súti különlegesség 
a boldoggá ava-

tott pápának állít emléket. A járművet 
Párkányból az Ezüst Nyíl elnevezésű ko-
rmányzati motorvonat előfutója húzza 
ideiglenes állomáshelyére, a Vasúttörté- 
neti Parkba. A MÁV Nosztalgia Kft. szer-
vezésében pénteken Székesfehérvárra, 
szombaton pedig Esztergomba utazhat-
nak vele az érdeklődők.

Esztergomba érkezik a pápavonat 

Az esztergomi Helischer József Városi 
Könyvtár 50 és 70 év közöttiek nem hi-

vatásos versmondók jelentkezését várja 
a XXXIX. Megyei Könyvhét keretében, 
2011. október 8-án megrendezendő 

szavalóversenyre.
Jelentkezni lehet az ország bármely 

részéből és a határon túlról is!
A jelentkezés feltételei: 

a fent írott életkor betöltése, 
három magyar verscím elküldése

(melyekből a helyszínen a zsűri választ),
név- és lakcím feltüntetése.

A jelentkezés módja:
Írásban: Helischer József Városi Könyvtár, 

2500 Esztergom, Bánomi ú. 8.
Telefonon: 36 33 401 919, 36 33 523 170, 

36 20 396 53 54, 36 30 355 56 20
e-mailen: eszi@vkesztergom.hu

faxon: 36 33 401 919
Jelentkezési határidő: 2011. okt. 3.

A rendezvény helyszíne: Helischer József 
Városi Könyvtár, Esztergom, Bánomi út 8.

A rendezvény időpontja:  
2011. október 8. szombat 10 óra

Díjak:
Első helyezett: 18E Ft értékű 

ajándékkönyv
Második helyezett: 13E Ft értékű 

ajándékkönyv
Harmadik helyezett:  8E Ft értékű 

ajándékkönyv
Zsűri: 

 Bács Ferenc, Jászai-díjas színművész
Pásztó András, tanár

Petrozsényi Eszter, könyvtáros, 
színművész

Háziasszony: Kemenczki Edina,  
Szerkesztő: Kék-Duna Rádió

….virág volt a vers…
3. Versmondó verseny 

amatőröknek
50 és 70 év között

Szeptember 10-én, 
szombaton újra él-
vezhettük a szor- 
gos méhek munká-
jának gyümölcsét 
az Olvasókörben. 

A IV. Méz-napon ugyanis a mézkóstolástól 
a mézes sütemények versenyéig sok jó 
történt a ház falain- és az udvarán belül. 
Előbb szülők, majd pedagógusok segít-
ségével próbáltunk eljutni az esztergomi 
alsó tagozatos gyermekekhez, hogy raj-
zoljanak a méhek világáról. Akik részt vet-
tek a Méz-napon, azok láthatták, hogy egy 
színpompás világba repítettek el bennün-
ket a rajzok készítői. Ennek eredménye két 
korosztályban – 7-8 évesek és 9-10 évesek 
között – lett elbírálva. Szép és értékes 
munkák születtek, így nem csoda, hogy 
sok ajándék került átadásra. A fiatalabb 
kategóriában: I. helyezett Szendrei Zsófia, 
II. helyezett Rajos Léna, III. helyezett Kollár 

IV. Méznap

Az  Újrahasznosítá- 
si Hónap elneve-
zésű rendezvény- 
sorozat keretén 
belül csütörökön 

egy napra Esztergomba is megérke- 
zett a rendezvény bemutató kamionja. A 
kiállítást 10 órakor a Széchenyi tér- 
en Tétényi Éva polgármester nyitotta 
meg, aki a több óvodából érkező gyerek-
seregletnek és kísérőinek a magunk után 
hagyott minél kisebb ökológiai lábnyom 
fontosságáról mesélt. A 19 várost érintő 
rendezvénysorozat interaktív, gyerekek 
számára látványos eszközökkel modelle-
zi a hulladékok újrahasznosításának fo- 
lyamatát. A kiállítás tárgyait a Csodák 
Palotája tervezői álmodták meg, az „újra-
hasznosítási kamionban” pedig minden 
eszköz kipróbálható, megérinthető. A 
szervező ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. a 
rendezvényre az összes esztergomi ál-
talános és középiskolást meghívta, de 
késő délutánig minden érdeklődőt szere-
tettel várnak a Széchenyi térre.

Újrahasznosítás a Széchenyi téren

A Szent István-díjat 2002-ben alapította 
Bihari Antal, az esztergomi Körzeti Tel-
evízió (KTV) vezetője, és azok kaphatják 
meg, akik az összmagyarság érdekében 
kiemelkedő jelentőségű tevékenységet 
végeztek. A díjazott kiválasztása köz-
vélemény-kutatás és szavazás alapján 
történik, és átadására minden évben 
Esztergomban kerül sor. A díjat képező 
Szent István emlékszobor harminc cen-
timéter magas, bronzból készült és 
márványtalapzaton áll, és Melocco Miklós 
szobrászművész alkotása. A rangos kitün-
tetést idén Makovecz Imre Kossuth-díjas 
építész, a Magyar Művészeti Akadémia 
alapítója, örökös elnöke kapta.  A díszok-
levelet Jankovics Marcell, a Szent István-
díj Alapítvány kuratóriumi elnöke, a díjat 
az alapító, Bihari Antal, a kuratórium tagja 
adta át szeptember 10-én, szombaton 10 
órakor az Esztergomi Vármúzeumban. 
A díjazottat és a vendégeket Dr. Hende 
Csaba miniszter köszöntötte. Az ünnep-
ségen részt vettek a Szent István-díj ko-
rábbi kitüntetettjei, valamint Melocco 
Miklós szobrászművész, a díj alkotója.

Szent István díj 
Makovecz Imrének

II. helyezett Rajos Léna, III. helyezett Kollár 
Anna lett, valamint különdíjat vehetett át: 
Vozák Tímea, Balig Fruzsina és Vincze Maja. 
Az idősebb korosztályban I. hely: Hor-
váth Adél és Novák Benedek, II. hely: Révész 
Marcell és Urbán Csilla, III. hely: Sasvári Éva. 
A különdíjakat Balig Flórián, Kovács Niko-
lett és Kovács Richárd vihették haza. Akik 
nem voltak jelen a díjátadáson, hozzájuk 
az iskolájukon keresztül juttatjuk el a meg-
érdemelt jutalmakat. A rajzokból készített 
kiállítás október 8-ig tekinthető meg.

Közéleti fórumot szervezünk 2011. 
szeptember 24-én. A Hídünnephez ka-
pcsolódóan Párkány Esztergom Piknik 
kerül megrende-zésre, amelynek az a 
célja, hogy a két testvérváros együtt 
ünnepelje a híd új-jáépítésének 10. 
évfordulóját, és test-vérvárosi kapcso-

CIVIL AKADÉMIA

latainak 20 éves évfordulóját. 14 órá- 
tól a Technika házában kerül meg-
rendezésre az a közéleti fórum, ahol 
az ország minden tájáról ide sereglenek 
azok a gondolkodó, társadalmi civil sz-
ervezetek vezetői megalapítói, akik úgy 
gondolják, hogy Magyarország jövője 
érdekében egy új típusú együttmű-
ködésre van szükség, és ennek egyik leg - 
kézzel foghatóbb példája Esztergom. Erre 
az eseményre várjuk mindazokat, akik fe- 
lesően gondolkoznak Magyarország jö- 
vőjéről, és kíváncsiak arra, hogy milyen 
alternatív megoldások létezhetnek az 
ország sorsának jobbítása érdekében.

Anna lett, valamint különdíjat vehetett át: 
Vozák Tímea, Balig Fruzsina és Vincze Maja. 
Az idősebb korosztályban I. hely: Hor-
váth Adél és Novák Benedek, II. hely: Révész 
Marcell és Urbán Csilla, III. hely: Sasvári Éva. 
A különdíjakat Balig Flórián, Kovács Niko-
lett és Kovács Richárd vihették haza. Akik 
nem voltak jelen a díjátadáson, hozzájuk 
az iskolájukon keresztül juttatjuk el a meg-
érdemelt jutalmakat. A rajzokból készített 
kiállítás október 8-ig tekinthető meg.
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A 2011-es év annyiban is különös 
jelentőségű, hogy most ünnepeljük Liszt 
születésének 200. évfordulóját. A világhírű 
zongoraművész és zeneszerző tiszteletére 
létrehozott rendezvény az Esztergomi 
Liszt Hét Kuratóriuma, a Collegium Esz-
tergom Zenei Tanácsadó Testülete, va- 

lamint a Szent Adalbert Központ köz-
reműködésével jött létre. A mostani ün-
nepi hetet 21-én a Bazilikában tartott, 
Kossuth-díjas  Bogányi Gergely koncertje 
nyitotta meg.  A fellépők között szerepelt a 
grúz Nicolas Namoradze, valamint a Dobó 
Katalin Gimnázium aulájában fellépő Esz-
tergomi Szimfonikus Zenekar és a Balassa 
Bálint Vegyeskar, és a tanulmányait a volt 
Szent István Gimnáziumban kezdő, ma ze-
neakadémiai  növendékként ismert, tehe-
tséges, fiatal zongoraművészt, Konyicska 
Renáta is. Augusztus 24-én a  Belvárosi 
Templom adott otthont a Szent Efrém Fér-
fikar  koncertjének. A kórus profilja főleg 
bizánci egyházi zenéből áll, ám most Liszt 
Reqiemjét tűzték műsorra. Csütörtökön 
az Országos Széchenyi Könyvtár Kórusa és 
Fassang László orgonaművész léptek fel. 

26-án, a Szent Adalbert Központban Nicho-
las Clapton énekművész dal-mesterkur-
zusának végén, záróhangversenyt adtak 
a tanfolyam résztvevői. Ugyancsak itt kon-
certezett másnap a nagyszerű muzsikus 
házaspár, Klukon Edit és Ránki Dezső.  Az 
idei Liszt-hét az Esztergomi misével ért 
véget, amelyet a Bazilikában, a nemzetkö-
zi kórustábor résztvevőivel közösen adott 
elő a Budavári Mátyás Templom Ének és 
Zenekara. A 2011-es esztergomi Liszt-hét 
kellemes kiegészítője volt a Prímás Pince 
megnyitásának egyéves évfordulójára sz-
ervezett különleges gasztronómiai napok, 
amelyek alatt, tekintettel a zeneszerzőre, 
a reformkor ételeit kínálták az étterembe 
ellátogatóknak. 

a.h.

Liszt-hét Esztergomban
Idén harmadik alkalommal került megrendezésre városunkban, augusztus 21-
28 között a ma már nemzetközi hírű Liszt-hét. Az ünnepi eseménysorozat 1865. 
augusztus 31-nek állít emléket. Ezen a napon avatták fel az esztergomi Bazi-
likát és ugyancsak ezen a napon itt volt az ősbemutatója Liszt Ferenc „Missa 
solennis”-ének, vagy más néven, az Esztergomi Misének, amelyet kifejezetten 
erre az alkalomra írt. 

Az olaszországi Lignanóban rendez-
ték meg az idei Európa Bajnokságot 35 
nemzet 1200 sportolójának részvételével. 
A Komárom-Esztergom Megyei kickbox-
osok remekül szerepeltek a megméret-
tetésen. Az Esztergomi KBSE sportolói 
közül Rizmayer Norbert aranyérmet, Gó-
zon Ádám ezüstérmet, Ébelle Fruzsina és 
Engelbrecht Ádám bronzérmet szerzett,
míg a Zoltek SE sportolója Szabó Z. Do-
minik szintén bronzéremmel zárta a 
versenyt. Felkészítő edzők: Zrínyi Miklós, 
Olasz Attila, Hirsch Viktor és Szántó Sán-
dor.

Kick-Box Utánpótlás Európa 
Bajnokság

Szeptember 17-én a Szentgyörgymezői 
Olvasókörben. Szeretettel várunk mind-

Bábműhely indul

Idén immáron 61. alkalommal került  
megrendezésre a Bányásznap Dorogon, 
szeptember 2-án, 3-án és  4-én. Az ün-
nepi események már augusztus 29-én 
elkezdődtek, a bányaipari dolgozók és ny-
ugdíjasok köszöntésével, a dorogi József 
Attila Művelődési Házban. Augusztus 

61. Bányásznap Dorogon

30-án és 31-én temetői és emlékhe-
lyi koszorúzásokra és megemlékezésre 
került sor a dorogi szénmedence telep-
ülésein. Szeptember 2-án pénteken 
délután 2 órakor szintén koszorút hely-
eztek el a dorogi temetőben a hősi halált 
halt bányászok sírján.

Idén immár ne-
gyedik alkalom- 
mal kerül meg-
rendezésre  Ma- 
gyarország legna- 
gyobb tömege- 
ket megmozgató, 
és legigalmasabb 
lovas eseménye! 
2011. szeptember 
17-én ismét lezár- 
ják a Hősök terét, 
hogy azt egy tel-

jes hétvégére lóversenypályává alakít-
sák. A homokban az ország különböző 
településeinek lovai és lovasai vágtáznak 
majd egy gyönyörű huszárszablyáért és 
a több milliós fődíjért! A tét tehát idén is 
igen nagy, hiszen a megtisztelő bajnoki 
címen túl gazdára talál a Nemzeti Vágta 
10 millió forintos fődíja. 
Esztergomot Káplár képviseli a vágta 
4. futamába 1430-kor.

Hazánkból és a 
környező ország-
okból hívjuk, vár- 
juk a szakácsokat 
és szakácsnőket, 
háziasszonyokat 
és főzni tudó férfi- 
akat. Erre a ver-
senyre várunk 

mindenkit - családtagot és jó barátot, val-
amint valamennyi velünk együtt érző, és 
dolgozó munkatársat  aki, erőt és tudást 
érez magába, hogy alkosson a közjavára.
A főzéshez 4 fős csapatokkal lehet nevez-
ni. Nevezési díj: 5000 Ft. A versenyen a 
legjobbnak járó díjat neves, nemzetközi 
zsűri bírálja el.
A nevezéseiket 2011.09.20-ig kérjük eljut-
tatni az alábbi elérhetőségek egyikén:
Fizel József e-mail: info@civilhetes.hu, 
Telefon: 36 30 358 8009

I. Hídnapok - Vigasságok 
gasztronómiai főzőverseny 

Következő lapszámunk 2011. szeptember 28-án jelenik meg!

en bábot, mesét szerető gyermeket 
szombatonként 10-től 12-ig. Ismerkedés 
különböző bábfajtákkal, bábozás, báb-
készítés az egyszerűtől a bonyolultab-
big (pálcás báb, sík báb, kesztyűs báb, 
ujjbáb, bunraku báb, marionett báb). 
Alkalmanként 1500,- Ft, mely az anyag-
költséget is tartalmazza. Érdeklődni:  
36 70 628 1937-es telefonon lehet.

Szeged, 11 napig zarándokolt az ország-
ban Miháczi János. 400 kilométeres, ma- 
gányos túrára indult Esztergomból Má- 
riagyűdig. A cél előtt 15 kilométerre azon-
ban feladta, lábai nem bírták tovább. Azt 
mondja: a zarándoklattal új ember lett.

400 kilométeres zarándokút
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Szigorú munkamegosztással működik a
fidesz frakció, ontják az indítványokat, 
több képviselőt kivontak a parlamenti 
forgalomból. A kérdéskirály Balogh József 
fideszes képviselő a legaktívabb a be- 
nyújtott önálló indítványok számát te- 
kintve. Az 1998-tól a Házban ülő egykor 
még Kisgazdapárti mezőgazdasági gép-
szerelő, ebben a ciklusban 9-szer szólalt 
fel, írásban annál gyakrabban kérdez. 
A tavalyi alakuló ülés óta 123 önálló in- 

dítványt jegyzett. A második Lázár János
fideszes frakcióvezető 16 törvény- 
javaslattal. Kissé marad el tőle a tör-
vényjavaslat előterjesztésében Kósa 
Lajos és Rogán Antal. Harragh Péter 5 
önálló törvényjavaslatot jegyzett. A fi- 
deszes törvényhozók egy része visz- 
szahúzódott,  parlamenti képviselőként; 
részint, mert közben állami tisztséget 
kaptak. Ilyen pld. Kontrát Károly, Répássy 
Róbert, Halász János, államtitkárok lettek. 

Pesti Imre kormányhivatal vezető lett. 
Ékes példa erre Meggyes Tamás (fidesz) 
volt esztergomi polgármester, aki egyet- 
len irományt sem jegyzett a mostani cik-
lusban. Felszólalásaival is adós maradt 
választóinak, mindössze kétszer egy szót 
mondott a Házban tavaly május óta, egy 
alkotmánymódosításnál igent, egy men-
telmi ügynél pedig egy nemet.

hvg

Tallózás közben ezt olvastuk

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
adománygyűjtő akciót szervez az esz- 
tergomi máltai játszótér további 
fenntartására. Az adománygyűjtés 
népszerűsítő kampányát a CIB Bank 
helyi fiókja szervezte meg, ezzel is hoz-
zájárulva az akció sikeréhez, a játszótér 
megmentéséhez.   

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat - látva 
a lakótelepi gyermekek szabadidős el-
foglaltságainak hiányosságait - 1998-ban 
„Játszva megelőzni” címmel széles réte-
geket érintő programot indított el. Ennek 
keretében olyan játszóterek - játszóházak 
kerültek kialakításra, ahol szakképzett 
kollégáink várják ingyenes foglalkozá-
sokkal, klubokkal a környék családjait, a 
céltalanul csavargó kiskamaszokat. Pro-
gramunk célja, hogy értékes, közösséget 
teremtő programokat és szabadidős 
lehetőségeket kínáljon fel a játszótér 
vonzáskörzetében élő gyerekeknek és 
fiataloknak. Munkatársaink – a tér adta 
lehetőségeken kívül – a játszótérre be-térő 
gyerekek és a hozzájuk tartozó fel-nőttek 
számára is különféle programokat sz-
erveznek. A programok nagy része a csalá-
di együttlétre alapoz. Szeretetszolgála-
tunk 2000 júliusában minisz-tériumi 
támogatással megépítette Esztergom-
ban is a máltai játszóteret.  Az elmúlt 10 
esztendőben az esztergomi játszótér gaz-

dag, színes programjaival, nagyszámú 
látogatójával, elkötelezett munkatársa- 
ival bebizonyította, hogy szükség van lé- 
tére, értékteremtő tevékenységére. A gy-
erekek itt a szülők nélkül is biztonságos 
környezetben lehetnek, akár a késő délutá-
ni órákban is, vagy a tanítási szünetekben, 
amikor nehéz megoldani a gyerekek napi 
felügyeletét. Munkatársaink fejlesztő fogla-
lkozásokkal, korrepetálással, tanulással is 
segítik azokat a gyerekeket, akiknek erre 
szükségük van. A játszótér a gyermekvédel-
mi jelzőrendszer részeként folyamatosan 
figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű 
gyermekeket, személyre szabottan se- 
gíti fejlődésüket, együttműködve az is- 
kolákkal, óvodákkal, gyermekjóléti szol-
gálattal. A játszótérhez tartozó fűthető ját-
szóházban egész évben számtalan fogla-
lkozás zajlik, a megfelelő mellékhelyiségek 
(WC, mosdó, pelenkázó) is rendelkezésre 
állnak. A Játszótér népszerűségét, hasz-
nosságát, szükségességét mi sem bi-
zonyítja jobban, mint a kihasználtsága. A 
2010-es évben regisztrált adatok alapján a 
látogatók száma az év során meghaladta a 
38.000 főt. Ez a szám napi bontásban 106 főt 
jelent átlagban – ebből felnőtt látogató 37 
fő, kisgyermek 48 fő, nagyobb gyermek 20 
fő. Ezen kívül sok iskolás és óvodás cso-
porttal érkező látogató volt.  Az eszter-
gomi máltai Játszótér működtetése, a 
működés anyagi hátterének megte- 

remtése az évek során egyre komolyabb 
feladatot jelentett a Szeretetszolgálatnak. 
Sajnos az idei évben a játszótér anyagi 
helyzete kritikussá vált, mivel az Esztergo-
mi Önkormányzat már egyáltalán nem tud 
anyagi eszközöket biztosítani a játszótér 
fenntartásához. A Játszótér megmentésére 
támogatás gyűjtő akciót indítottunk el, 
amelynek népszerűsítését a CIB Bank eszter-
gomi fiókja vállalta magára. Szeptembertől 
a helyi lakosok a város különböző pontjain 
találkozhattak a CIB által kezdeményezett 
figyelemfelhívó kampány elemeivel, szó- 
rólapokkal, plakátokkal és a villanyosz-
lopon függő hintával, amelyekkel re-
ményeink szerint sikerül ráirányítani 
a figyelmet a játszótér sorsára. 2011. 
szeptember 17-én a Játszótér tizenegyedik 
születésnapján egész napos programmal 
várjuk a gyerekeket, szülőket, támogatókat. 
A rendezvényen lehetőség lesz a Játszótér 
anyagi támogatására is, támogatójegyek, 
tombolajegyek vásárlásával. Várunk mind-
en érdeklődőt, segíteni vágyót, hogy a 12. 
születésnapot is együtt ünnepelhessük.

Elérhetőség:
Cím: 2500 Esztergom, Kőrössi L. u. 9. 

Telefonszám: 30/3343735
Email: maltai.esztergom@invitel.hu

CIB Bank Zrt.
1027 Budapest Medve u. 4-14.
telefonszám: + 36 1 423-2624

e.mail: kommunikacio@cib.hu

Sajtóközlemény

Szeptember 15-én a képviselőtestületnek 
be kell látnia, hogy az a válságkölt-
ségvetés, amit január 20-án megsza-
vaztak, és amelyben már látható volt, 
hogy a város intézményeinek egész évi 
működéséhez nem kellő forrásokat sza-
vaztak meg, módosításra szorul. A di-
lemma a 2/3-os többségnek abban rejlik, 
hogy a polgármester minden jogkörétől 
megfosztották, valamint a 2010. novem-
ber 25-én a Komárom-Esztergom Meg-
yei Bíróság által elindított és 2011. július 
29-én lezárt adósságrendezési eljárásnak 
megfelelően olyan egyezségek meg-
kötésre került sor, amelynek minden egyes 

határozatát a képviselőtestület (Meg-
gyes Tamás szándékának megfelelően) 
hozta. Most kell szembesülniük azzal a 
ténnyel, hogy vagy a kötelező felada-
tok ellátására és a közalkalmazottak, 
köztisztviselők bérének kifizetésére 
fordítják a város meglévő anyagi forrá-
sait, vagy pedig az előző városvezetés 
alatt Meggyes Tamás által felhalmo-
zott adósságok rendezésére adnak 
pénzt. Egyértelműen kiderült ugyanis, 
hogy a város költségvetése nem bírja el 
azokat a terheket, amelyeket az adóssá-
grendezési eljárásban megállapítottak.
Ez azt jelenti, hogy közel 1 milliárd forint 

értékben kellene külső forrást bevonnia 
Esztergomnak. Hogy ez az Esztergomért 
Kötvényből, vagy hitelfelvételből, esetleg 
ingatlaneladásokból történik, erről kell 
a képviselőtestületnek döntést hozni. 
Amennyiben szeptember 15-én a Megy 
gyes-csoport nem hajlandó módosíta-
ni a költségvetést, abban az esetben 
októberben nem kapnak fizetést a városi 
intézményekben, iskolákban dolgozók. 
Miután ez több ezer család megélhetését 
veszélyezteti, a független polgármester 
erőszakmentes „lépéseket szervez”.

CIVILHETES

Vagy munkabér, vagy a hitelezők
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Az új Swift, a Magyar Suzuki Zrt. legutób-
bi modellje elnyerte a Magyar Termék 
Nagydíj kitüntető címet. A Magyar Ter-
mék Nagydíj olyan versenyképességi 
mutatókat jelképez, mint a tudás, az in-
nováció és a minőség. A védjegyet viselő 
termékek és szolgáltatások - a gyártók 
és a forgalmazók fogyasztók iránti 
elkötelezettségének jeleként - az önként 
vállalt minőségi garanciát is kifejezik. 
A Magyar Termék Nagydíj ünnepélyes 
átadására 2011-ben tizennegyedik alka-

lommal került sor, a Parlament felsőházi 
termében.
A Magyar Termék Nagydíj pályázat civil 
kezdeményezés, amely a minőségtudatos 
szemlélet elterjesztését tűzte ki legfőbb 
feladataként, ezzel is segítve a minőségi 
követelményekre fogékony fogyasztói 
magatartás kialakulását. A kitüntető cím 
viselői olyan kiemelkedő, a gazdasági 
fejlődést szolgáló termékek, amelyek a 
tanúsított magyar minőség iránti elis-
merést és elkötelezettséget fejezik ki. A 
Magyar Termék Nagydíj által szimbolizált 
innováció és aktív minőségpolitika alka-
lmazása a megbízható, kiváló minőségű 
termékek esetében az egyik fontos 
kivezető út lehet a globális gazdasági vál-
ságból.
Az új Swift jelölésekor a "Gépek, be-
rendezések, eszközök, járművek" 
kategóriában előfeltétel volt, hogy a 
gépjármű Magyarországon gyártott és 
forgalmazott, sorozatgyártásra alkalmas 

késztermék legyen. A Swift esetében 
Magyarország az egyetlen európai 
gyártóbázis, ahol előállítják a járművet 
az európai és néhány tengerentúli piacra. 
A Swiftnek már-már történelmi hagyo-
mányai vannak Magyarországon, hiszen 
a Magyar Suzuki Zrt. 1992-ben az esz-
tergomi gyár első modelljeként kezdte 
gyártani az akkori Swiftet. Az amúgy is 
erős márka ismertségét és elismertségét 
tovább javította a "Mi autónk" imázs, 
ami a kitűnő ár-érték arány védjegyévé 
vált, miközben a gépkocsi széles tömeg-
eket hódított meg. Az idén 20 éves gyár 
történetében a jelenlegi Swift a modell 
harmadik magyarországi generációja.
A Magyar Termék Nagydíjat a Mag-
yar Suzuki Zrt. nevében Hisashi 
Takeuchi vezérigazgató és Kocsis József 
minőségbiztosítási igazgató vette át a 
Parlament felsőházi termében

tozsdeforom.hu

Magyar Termék Nagydíjat kapott az új Suzuki Swift
Az új Swift, a Magyar Suzuki Zrt. legutóbbi modellje elnyerte a Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet. A Magyar 
Termék Nagydíj olyan versenyképességi mutatókat jelképez, mint a tudás, az innováció és a minőség. A védjegyet viselő 
termékek és szolgáltatások - a gyártók és a forgalmazók fogyasztók iránti elkötelezettségének jeleként - az önként vállalt 
minőségi garanciát is kifejezik. A Magyar Termék Nagydíj ünnepélyes átadására 2011-ben tizennegyedik alkalommal 
került sor, a Parlament felsőházi termében.

2011. szeptember 2-án került meg-
rendezésre Tatabányán a szakmai 
verseny. A versenyre a négy hi-
vatásos önkormányzati tűzoltóság 
(Tatabánya, Komárom - két csapat-
tal is, Nyergesújfalu és Eszetergom) 
nevezett.

A versenyt Czomba Péter tűzoltó 
alezredes Úr Komárom-Esztergom Me- 
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója nyitotta meg és hangsúly- 
ozta, hogy a versenyfeladatok hűen tük- 
rözik a mindennapok káreseményeit. 
Verseny feladatok között szerepelt mű- 
szaki mentés, tűzoltás, veszélyes anyag 

jelenlétében való beavatkozás, favá- 
gás és a gépjárművezetőnek egy nagy 
kihívást jelentő rutin és akadály pálya 
teljesítése. Minden csapat nagy kihívás-

sal találta szembe magát és komoly 
csapatmunkát és irányítást igényelt a 
feladatok gyors, pontos elvégzése. A 
verseny eredményét tekintve az Esz-
tergom Város Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság végzett az első helyen, így 
két évre magáénak tudhatja - nagyon 
büszkén - a vándorserleget! A verseny 
zárásaként Czomba Péter tűzoltó
alezredes  Úr gratulált a csapatoknak 
és bejelentette, hogy a szeptemberben 
Zalaegerszegen megrendezésre kerülő 
regionális verseny Esztergom csapata 
 képviseli Komárom-Esztergom megyét!

Erdélyi Krisztián

KEM Tűzoltó Szakmai verseny 2011.
Csapat tagok:
Ciurkiewicz Norbert főhadnagy
Kövecs Gergő főtörzsőrmester
Tóth Dávid őrmester
Molnár Gábor tőrzsőrmester
Fridrik János őrmester
Bakody Tamás törzsőrmeter
Csapatvezető:  
Erdélyi Krisztián őrnagy

1931. szeptember 8-án volt az első 
tanítási nap az esztergomi Temes-
vári Pelbárt Ferences Gimnáziumban, 
amely fennállása óta több mint félezer 
katolikus papot és szerzetest, számos 
kiemelkedő közéleti személyiséget 
és sok-sok tisztességes családapát, 
értelmiségit és kétkezi munkásembert 
adott az országnak.

A ma is kizárólag fiúiskola jelenlegi és 
egykori diákjai és tanárai az évfordulón 
háromnapos ünnepi megemlékezést 
tartottak a prímási városban, a Franka 

becenévre hallgató iskola ősi falai között, 
illetve az Országház Felsőházi termében. 
A Parlamentbe kapott az iskola meg-
hívást szeptember 9-ére. A felsőházi 
teremben a jubileum alka-
lmából Schmitt Pál köztár-
sasági elnök, az Országgyűlés 
elnöke köszöntötte az in-
tézményt. Tokár János atya, 
az intézmény igazgatója az 
Országházban a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Lovag-
keresztjét vehette át a három 
és fél évtizedes oktató-nevelő 
munkája, valamint az elesettek 
támogatása érdekében végzett sokoldalú 
tevékenysége elismeréseként. A hagyo-

mányos ferences öregdiák-napot szep- 
tember 10-én tartották, 10 órakor szent-
mise, 11-kor koszorúzás, majd ünnepi 
közgyűlés következett a Mindszenty 

iskola tornateremben. Szom-
bat este a Szent Adalbert Lel-
kiségi Központ patinás falai 
között került megrendezésre 
Franka-bál, ahol Mága Zoltán 
szórakoztatta a megjelen-
teket, majd Paskay László , esz- 
tergom-budapesti bíboros je-
lenlétében jóhangulatú vac-
sora vette kezdetét.

CIVILHETES

Nyolcvanéves az örökifjú 
esztergomi „Franka”
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Bajnokságunk célja, a fiatal nemzedék ki- 
tanítása és biztonságos gyakorlási lehető- 
ségének biztosítása. Valamint az idősebb 
korosztály versenyzési kedvének kielégí- 
tése. A hazai autósportnak nagy szüksége 
van a fiatal utánpótlásra. Nekik pedig szük- 
ségük van az általunk szervezet verse-
nyekre.

Bajnokságunk 9 versenyből áll, amelyet két 
helyszínen rendezünk és bonyolítunk le. 
Terveink szerint 2012-ben is folytatnánk a 
bajnokságot, amelyet még több helyszín-en 
szeretnénk megrendezni. Első versenyün-
ket 2011. február 27-én rendeztük Esz-
tergomban a Schweidel úti  Rutinpályán, a 
22 induló mellett 5-600 néző követte az ese- 
ményeket. A második fordulóban 45 ver-
seny-zőpáros ált rajthoz és a közönség lét-
száma megközleítette a 2000 főt. Dinamikus 
fejlődést és érdeklődést tapasztalunk, el- 
mondhatjuk, hogy versenyeinket átlagosan 
35-40 verseny-zőpáros állt rajthoz. Ahogy 
közeledünk a bajnokság végéhez, egyre éle- 
sebb harcot vívnak a versenyzők. Bajnok-

ságunk teljesen nyitott mindenki előtt. Mind-
en versenyezni váró fiatalt és idősebbet sze- 
retettel várunk, a hangulat családias-baráti 
Az ország minden részéréről Esztergomból,
Vácról, Bicskéről, Kosdról, Veszprémből, Pomáz- 
ról, Budapestről, Dorogról, Tatáról, Únyról, 
Dágról, Süttőről, Tátról, Máranosztráról, Nyer- 
gesújfaluról, Érdről, Balatonalmádiból, Pócs- 
megyerről, Nagykátáról, Nyíregyházáról, Sári- 
sápról, Solymárról valamint Szlovákiából érkez- 
nek a nevezések. A második forduló már kis 
bátorsággal mondható országos szintű ver- 
senynek. Következő versenyünk szeptember
17-én  Eszter-gomban, a Schweidel úti rutin- 
pályán kerül megrendezésre. A verseny szer- 
vizparkja a Schweidel szálló területén ke- 
rül kialakításra. Ezúton szeretném meg- 
köszöni a Szálló vezető-ségének az egész 
éves segítségét és a terület használatának biz-
tosítását, ezzel is emelve versenyeink színvon-

alát. Izgalmas versenyeket láthatnak a kiláto-
gató érdeklődök, a látványos kanyarokkal és 
féktávokkal tarkítót pályán. Minden kedves 
érdeklődött és versenyezőt szeretettel várunk 
2011.09.17-én reggel 6 órátótól a helyszínen. 
Valamint mindenkit kérünk, hogy a verseny 
helyszínét gyalogosan közelítsék meg a for-
galom és a versenyforgalom akadálymentes 
lebonyolítása érdekében. (Autóikat a 200m-re 
található MÁV parkolóban tudják hagyni. A 
Schweidel szálló parkolóját csak a szerviz au-
tók és a versenyautók használhatják, ill. a szálló 
vendégei. Csak a kijelölt helyeken és rendezők 
kérését betartva, biztonságos körülmények 
között izgulják végig a versenyt! AZ AU-
TÓSPORT VESZÉLYES ÜZEM!!!! 
Bajnoksággal kapcsolatos bővebb információk 
a www.egomiszlalom.hu-n vagy a 36 20 520 
6660-as számon kérhetőek.    

csz

Hátralévő versenyeink időpontjai és helyszínei:
2011. szeptember 17. Esztergom, Schweidel József úti rutinpálya

2011. október 29. Esztergom, Schweidel József úti rutinpálya

A birkózásban is megkezdődött az őszi 
„pontvadászat” Magyarországon, en-
nek első állomása Orosháza volt, mert 
ők adtak otthont az Országos Serdülő 
Kötöttfogású Birkózó Csapatbajnok-
ságnak. 

A Dorogi NC három Ifi válogatottal 
felálló csapata nagy reményekkel várta 
a küzdelmeket, és vette fel a harcot az 
ország legjobbjaival.
Négy csoportba osztották a csapatokat, 
ahonnan a győztesek juthattak be a ráját-
szásba, ahol a négy csoportelső küzdhe-
tett tovább a bajnoki címért. Csoporton 
belül az Eger, és a Kaposvár legjobbjait 
győzte le a Dorog, és így csoportelsőként, 
csatlakozott a többi csoportelsőhöz, 
az Orosházi Spartacus, a VASAS SC és 
a Csepeli Amatőr Birkózó Iskola csapa-
taihoz.
A dorogi legények a rájátszásban is maga-
biztosan meneteltek, először a csepeli 
csapatot, majd a VASAS SC gárdáját 

és végül a hazaiak, azaz az Orosháza 
birkózóit győzték le, ezzel bebiztosítva 
maguknak a bajnoki aranyérem sorsát.
Serdülő csapatbajnokságon 10 súly-
csoport van, egy adott mérkőzésen tíz 
versenyző tíz súlycsoportban birkózik és 
ezen mérkőzések eredményeinek összes- 
sége alapján dől el a győztes.
A Dorogi NC csapatából többen ki-
emelkedő teljesítményt nyújtottak mér- 
kőzésről-mérkőzésre, így a szer- 
vezőség nehéz feladat előtt állt, amikor 
kiválasztották és megjutalmazták a ba-
jnokcsapat legeredményesebb verseny- 
zőjét. Végül a legjobbak-legjobbika a 
mérkőzéseken legtöbb technikát be-
mutató, és a legtöbb pontot begyűjtő 
Papp Bertalan kapta a jól megérdemelt 
különdíjat.
A Bajnok csapat tagjainak névsora:
Ribin Maxim, Dömény János, Lovas 
György, Lévai Zoltán, Papp Olivér, Kis-
móni Móric, Torba Erik, Osváth Gergő, 
Papp Bertalan, Jakocsak János, Pap Lász-

ló, Csurja Olivér,  Erős Gábriel, Ficz Géza, 
Szentes Kristóf.

Lévai Zoltán
36 30 268 99 38

www.dorogibirkozascoelnet.hu  

2011. évi Országos Serdülő Kötöttfogá- 
sú Birkózó Csapatbajnokság végered-
ménye: 
1. Dorogi Nehézatlétikai Club
2. Vasas 
3. CSABI 
4. Orosházi Spartacus BK
5. Csepeli BC 
6. Kaposvári SI 
7. Abony 
8. Erzsébeti SMTK
9. Tatabányai SC
10.  Érdi Spartacus
11. Törökszentmiklós
12. Ceglédi VSE
13. Egri Vasas 
14. UNIVER-KTE

Őszi birkózó szezonnyitó dorogi győzelemmel

I. Esztergomi Szlalonbajnokság 2011.

Serdülő kf. birkózó Bajnok Csapat 2011. 
DOROGI NEHÉZATLÉTIKAI CLUB 2. Vasas SC 3. CSABI
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Miloš Forman 
(szül. Jan Tomáš 
Forman) (Čáslav, 
C s e h s z l o v á k i a , 
1932. február 18. 
–), New York-ban 
élő cseh filmren- 

dező, színész és forgatókönyvíró. 
Ismertebb filmjei: 1965. Egy szöszi
szerelme, 1967. Tűz van, babám!, 
1975. Száll a kakukk fészkére, 1979. 
 Hair, és 1996. Larry Flynt, a provokátor.

Rejtvény

Tervezzd meg a 
CIVILHETES címlapját!

„A jövő Esztergoma”

Újságunk rajzpályázatot hirdet 
alsó tagozatos  gyermekek részé-
re! Nevezni bármilyen technikával 
készült, A4 méretű munkával 
lehet.
A beérkezett rajzokat a Facebook 
oldalunkon jelenítjük meg, és 
a legtöbb lájkot kapott képből 
készítjük el az újság címlapját! 

Beküldési határidő: 
2011. október 1.

Személyesen: 2500 Esztergom, 
Jókai u. 8. I/6 

E-mail: info@civilhetes.hu

Korlátlan, ingyenes belföldi 
vezetékes hívás bruttó  1995 Ft/hó

Korlátlanul, a nap 24 órájában, 
percdíj nélkül hívható 

Magyarország összes vezetékes telefonja.
További 43 ország vonalas telefonja 

korlátlanul 
a nap 24 órájában percdíj nélkül hívható.

Érdeklődés / megrendelés:
36 33 898 005

Az ismeretlen elkövető 2011. május és június hónapban Dorog. Esztergomi u.14. 
szám alatt található telephelyre több alkalommal behatolt, ahonnan külön-
féle rézvezetékeket, rézkábeleket tulajdonított el nagyobb értékben. A Dorogi 
Rendőrkapitányság 100.000 forintot fizet annak, aki megnevezi az elkövetőt, vagy 
olyan információt hoz a hatóság tudomására, mely alapján az elkövető személy-
azonossága egyértelműen megállapítható. A bejelentéseket a 107-es vagy 112-
es segélyhívók valamelyikén, illetve a 33/512-777-es telefonszámon fogadja a 
Rendőrség. A bejelentő adatait a hatóság kérésre zártan kezeli. A díjkitűzés annak 
visszavonásáig érvényes, de legkésőbb 2016. június 21. napján hatályát veszti.

Százezret ér a dorogi réztolvaj
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Kos
A nyár múltával sokkal keményebb időszak kezdődik, mint 
az előző években. Mert most szinte naponta következnek 
be változások - a munkahelyén is, a magánéletében is. A 
Mars a munkához ad kellő lendületet és ötleteket, de a 
párkapcsolatban türelmetlenné teheti. A nyáron fellobbant 
szerelem sorsa most dől el. 

Bika

Ikrek

Szűz

Mérleg

Skorpió

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

A következő napokban mindenki a saját dolgával van 
elfoglalva, hiába is vár másoktól segítséget. A 12-i telihold 
ráadásul alaposan felpörgeti a munkakedvét, így akkor 
már egyedül is meg tud birkózni a feladatokkal. A hét 
elején sok bosszantó dolog történik, lesznek, akik mindent 
elkövetnek, hogy összeugrasszák a párjával. 

Nem szabad mindent a véletlenre bízni. A szerencse 
nagyon fontos része az életnek, de vannak helyzetek, 
amikor a józan ész és a megalapozottság fontosabb. És 
nemcsak a karrierépítésben, hanem a párkapcsolatban 
is.  A következő hetekben még inkább „észnél kell lennie”, 
mert egy súlytalan vallomás, egy felelőtlen ígéret is nagyon 
kínos helyzetbe hozhatja. 

A Vénusz segíti az ötletei valóra váltását, de útjába hozhat 
egy irigy ellenfelet is, aki nem egészen tiszta módszerekkel 
szeretné kiütni a nyeregből. Ne vegye át a módszereit. 
Tegye a dolgát, s ha nem hagy támadási felületet, akkor 
az ellenfél lassan kifárad, és ön kerül ki győztesen, anélkül, 
hogy energiát vesztene. 

Most négy bolygó is a Mérleg jegyben jár, minden téren 
a segítségére lesznek, hogy céljait valóra tudja váltani. 
A 12-i teliholdig az események is arra kényszerítik, hogy 
változzon. Ehhez nemcsak jó erőnlétre van szükség, hanem 
kellő adag önbizalomra is. Megengedhetne magának egy 
kellemes hosszabb utazást. 

E csillagjegy szülöttei általában kerülik a feltűnést, szívesen 
vonulnak a háttérbe, az önreklám helyett többet érnek a 
tettek. Csakhogy a következő hetekben épp attól szenved 
majd, hogy a tetteit nem nagyon veszik észre, mert vagy 
valaki „eltakarja”, és nem tudja megmutatni magát, vagy 
„lenyúlják” a sikereit a kollégák.

A bolygók esélyt kínálnak, hogy megvalósítsa dédelgetett 
álmait, de legyen óvatos, ha vezetői beosztást kínálnak, 
mert akik eddig a kollégái voltak, nehezen fogadják el 
főnökként. Rengeteg álmatlan éjszakája lesz, mire sikerül 
megoldani a problémákat. Túlságosan érzékeny, ezért még 
az egyértelmű helyzeteket is könnyen félreérti.

A bolygók átvonulása kivételesen jóval több esélyt 
teremt, mint amit egyáltalán kívánni tudott magának. 
Ha már párkapcsolatban él, most pecsételődik meg egy 
életre a szerelmük, ha még magányos, a hónap végén 
összetalálkozhat álmai lovagjával. Merjen kezdeményezni!

Szeptember első fele még a feltöltődés ideje, ekkor 
szellemi nyugalomra volna szüksége, ám a fizikai terhelés 
kifejezetten jót tenne. Ne takarítással, otthoni munkákkal 
vezesse le a felhalmozódott feszültséget, hanem kirán-
dulással, sporttal. 

Megfeledkezhet egy korábban tett ígéretéről. Ha 
figyelmeztetik rá, fogadja el a kritikát, és ne támadással 
reagáljon! A hónap elején könnyen összevész a barátaival. 
A vita hevében olyasmi is kiszaladhat a száján, amit később 
már bánni fog, de kevés a lehetőség, hogy a közeljövőben 
jóvá tegye. A párkapcsolata is elég zilált.

Rák
Úgy érzi, mindent megtett, és mégsem értékelik kellő-
képpen a munkáját (vagy az odaadását). Talán mert itt is, ott 
is azt adja, amit elképzelése szerint adott helyzetben „adni 
illik”, és nem azt teszi amit a másik szeretne. Folyamatosan 
felülbírálja a főnökei és a párja kérését.

Oroszlán
Minden lehetséges – de sajnos mindennek az ellenkezője 
is! Az átvonuló Mars kettős hatása leginkább azokat érinti, 
akik valamilyen téren változtatni akarnak az életükön. A 
változtatáshoz szükséges erő és lendület meglesz, de ha 
túlzásokba esik, akkor ugyanez az erő akár rombolhat is. 

Horoszkóp
Vártam már, jó hogy jött, ma olyat 
jósolok, amit még sosem. Siessünk 
beljebb, hiszen az üveggömb körül 
már tisztul. 

Nos  nézze, ott egy szikár, őszes-bajszos 
tag  fut a távolba. Képváltás: kréta, radir 
és a táblán a direktor felirat, figyelte : 
éppen csak felvillant az egész. Most egy 
udvar, rengeteg összevisszaság, káosz 
mindenhol, ez látható.  Kérem húzzon 
négy lapot!
Az első lapon egy A betű melyből nyíl 
tart B-be.  Az egyik állomás egy  volt sza-
kközépiskola  Kertvárosban, ahol a tan-
ulók sancinak hivták öt. Sancink  bizony 
messze voltál a szeretett tanároktól. A 
szülőknek is meggyült a bajuk a veled. Az 
iskola vezetése sem kedvelt.  A legtöbb 
diák mára, mint választó  meg is vet sanci-
ka. Sanci számitó egyén,  a nagyvezér (aki 
sok iskolát próbált végezni) utasitására  
tetted tönkre  a szentistvánosokat, most 
újabb karriert igértek be,  irány a Dobó 
direktori széke.  Bátorkodom segiteni 
neked,  erre  azért ne számolj ( a meteor-
ológia narancssárga riasztást hirdetett), 
mert ugyan a B-ben vége a nyilnak, de 
oda fénysebességgel  tart a vektor.  A   
B-ből nincs tovább. Innen üzenem, mint 
egykori iskolaszéki  elnök: 35 l szemét 
nem egyenlő egy fővel.
A második lapon a sötétségből tiz  hulló 
csillag tart a mélybe.  Az egyik te vagy, 
az utad hossza  11 perc.  Elő is adtad 
fényes disszertációdat, csak senki sem 
értette, mit akarsz mondani. Talán azt: 
„…látom, hogy vége és emelt fővel felál-
lok.”  Erre elég  két másodperc is, kicsit 
több, mint a vezéred felszólalásainak 
szummája a parlamentben. Hidd el, Esz-
tergom történetében már elfeledtek, s 

ha valaki majdan rád bukkan pl.: Ildi néni 
a várostörténész, esetleg csak a szélj-
egyzetben emlit majd, de tanácsolom 
neki :  ne tegye, mert még megbukik úgy, 
ahogy te tetted diákjaiddal. Legfeljebb a 
modern tornagyakorlatok sorába felvesz-
itek az ablakcsukás gyakorlatot heti tiz 
órában. Sanci segitek Szegeden ( s) van a 
(hulló)  Csillag.  
A harmadik lapon  egy üvegpohár a 
hitelesitő gravirozással: 3 dl tisztán. 
Amikor a nagy értekezések során (ahol  
egyébként pofátlanul viselkedsz T.É-val 
avagy S.A-val  és a többi „ellenzékivel 
is”,  csaknem otthonról hoztad?) a  belső 
zsebedből kiveszed a cimkézetlen flaskát 
és a jó nedüt meghúzod, gondolom az 
egy főre eső ásványviz fogyasztás sta-
tisztikáját javitod.  Ne légy irigy, oszd 
meg szépen tiz fele.  Mondom tiz fele. Jól 
hallottad.  Azt is közöld, isztok vagy sziv-
tok.  Majd folytasd tovább imádkozásra 
csapott tenyerekkel az álarcod elé  téve, 
könyökölve és figyelve mélyen  a nagy-
vezér minden mozdulatát. Sanci mi tud-
juk, te sem beszélsz igazat, akárhánys-
zor mondod ugyanazt. Sok miatyánkot 
kell mormolnod, hogy a számtalan 
hazug állitásaitokat megbocsássa az Úr. 
Nem ti vagytok!  Van ereje a viznek!  A 
csőcseléknél te jobban tudod, hogy bor-
ban az igazság.
A negyedik lapon egy asztal egy söprű 
és egy lapát. Új filozófiát  szültél  Eszter-
gomban. Ha az asztalhoz ülsz, megeszed 
a levest majd a másodikat és iszol rá egy 
laza fröccsöt, ez az ebéd  igaz? Másnap, 
majd utána már  csak a fröccs van az asz-
talon, akkor is azt mondod:  ebédeltél?  A 
választók már másnap tudták, hogy nem, 
csak neked kellett várni (április 12-től au-
gusztus 14-ig), míg a bölcs rátok szólt.  A 
TESCO-ban vásárolt rizsát csak szórjad.  
Nekünk ez  már kevés, hogy  morzsát sem 
adtok, még azt is magatoknak veszitek el.  
Legyél hát segitő háziúr (vagy asszony), 
elóbb takarits otthon, majd lábad közé a 
söprürt és repülés, ha  nem teszed meg, 
figyeld meg,  lapátra kerülsz.
Jósnő kérdem, elég  ha sippal, dudával 
fizetek,  majd szépen fogok zenélni, mert 
rövidesen  a kottát is a többség irja.                      

gyhos                                                       

Jósda

2011. szeptember 17-én szombaton reggel 9 
órától a parkba várunk sok szeretettel és sz-
erszámmal mindenkit! Fűkaszát, seprűt, ger-
eblyét aki tud hozzon magával, minél többen 
vagyunk, annál hamarabb végzünk. A munkára 
előzetesen jelentkezni Sáska Jánosnál és Fizel 
Józsefnél lehet a piacon.

Takarítás - Legyen szép az Erzsébet park az ünnepre! 
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Az apróhirdetések megjelenteté-sének feltételei a következők: 20 szóig 
300.Ft, kiemelt apróhirdetés 20 szóig 500.Ft, keretes hirdetés +200.Ft 
+.Áfa. Mindezért cserébehirdetése 15ezer pédányban jelenik meg. 
Apróhirdetését csak személyesen tudja feladni a szerkesztőségben 
(Esztergom, Jókai utca 8. I/6.), H-P 900-1700 óra között.

Képviselők fogadóórái

Batyikné Csőke Ágnes LMP minden hónap utolsó péntek, 1400-1800 Polgármesteri Hivatal

Stámusz Andrea  
36 30 846 1296

Jobbik minden hónap második szerda, 1400-1700 Polgármesteri Hivatal 114/7

Nyíri Attila MSZP minden páros hónap első kedd, 

Juhász István fidesz minden hónap első csütörtök, 1600-1800 Polgármesteri Hivatal 114/7

Pál György fidesz minden hónap utolsó hétfő, 1200-1400 Polgármesteri Hivatal 114/7

Zoltai Dániel fidesz minden hónap utolsó szerda, 900-1100 Polgármesteri Hivatal 114/7

Petróczy Gyula fidesz minden hónap utolsó szerda, 1300-1500 Polgármesteri Hivatal 114/7

Bánhidy Vajk fidesz minden hónap utolsó szerda, 1500-1700 Polgármesteri Hivatal 114/7

Ivanov Mihály fidesz minden hónap utolsó szerda, 1500-1700 Polgármesteri Hivatal 114/7

Meggyes Tamás fidesz minden hónap utolsó csütörtök, 1600-1800 Polgármesteri Hivatal 114/7

Steindl Balázs fidesz minden hónap utolsó péntek, 1200-1400 Polgármesteri Hivatal 114/7

Németh József fidesz minden hónap utolsó péntek, 1300-1500 Polgármesteri Hivatal 114/7

Kálmán Sándor fidesz minden hónap utolsó szerda, 1500-1700 Esztergom-Kertvárosi Kirendeltség

Pócsföldi József fidesz 1minden hónap utolsó szerda, 500-1700 Esztergom-Kertvárosi Kirendeltség

Ingatlan

Egyéb

Szolgáltatás

Csolnoki Belcanto Kórus
Énekelni szerető 

férfiakat és nőket 
várunk kórusunkba, 

akikkel hazai és külföldi 
kórustalálkozókon, 

versenyeken indulhatunk.
Próbák a Művelődési 

Házban
HÉTFŐN 17 ÓRÁTÓL

Pozitív csapat vagyunk, a 
szeretetet szolgáljuk.

Kutai Annamária karnagy 
36 20 559 2850  
36 33 478 718

Nyilvános véradások - 2011. szeptember

2011.09.15. 1000-1300 Zsigmondy Vilmos Gimnázium Dorog, Otthon tér 3.

2011.09.16. 1500-1900 Esztergom, TESCO Esztergom, Mátyás király u. 30.

2011.09.20. 800-1200 Esztergom, SUZUKI Esztergom, Schweidel J. u. 52.

1400-1700 Vérellátó Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

2011.09.22. 1100-1600 Dorog, Polgármesteri Hivatal Dorog,  Bécsi út 71.

2011.09.27. 900-1200 Vitéz János Kar (Főiskola) Esztergom, Majer István u. 1-3.

1400-1700 Szentgyörgymező, Olvasókör Esztergom,Andrássy u. 23.

2011.09.29. 1030-1603 Vérellátó Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

Ügyeletes patikák 2011. szeptember 14-28.

2011.09.14 szerda 2000 másnap 730 Szent Anna Patika Terézia u. 25.

2011.09.15. csütörtök 2000 másnap 730 Szent István Gyógyszertár Széchenyi tér 24-26.

2011.09.16. péntek 1900 másnap 730 Szent Korona Gyógyszertár Kórház

2011.09.17. szombat 2000 másnap 730 Kis Duna Patika Aradi vértanúk tere 2/c

2011.09.18. vasárnap 1900 másnap 730 Kis Duna Patika Aradi vértanúk tere 2/c

2011.09.19. hétfő 2000 másnap 730 Kis Duna Patika Aradi vértanúk tere 2/c

2011.09.20. kedd 2000 másnap 730 Bánomi Piros Patika Kőrösi u. 7.

2011.09.21. szerda 2000 másnap 730 Kolos Patika Petőfi u. 30

2011.09.22. csütörtök 2000 másnap 730 Kersi Patika Kossuth u. 41.

2011.09.23. péntek 1900 másnap 730 Platán Gyógyszertár Mátyás kir. u. 30.

2011.09.24. szombat 2000 másnap 730 Bánomi Piros Patika Kőrösi u. 7.

2011.09.25. vasárnap 1900 másnap 730 Bánomi Piros Patika Kőrösi u. 7.

2011.09.26. hétfő 2000 másnap 730 Szent Anna Patika Terézia u. 25.

2011.09.27. kedd 2000 másnap 730 Szent István Gyógyszertár Széchenyi tér 24-26.

www.skipgood.com

Menyasszonyi ruha 2011. 
évi külföldi mintakollekció 
új darabjai, kiegészítő 
tartozékokkal kedvező áron 
eladók vagy bérelhetők. 
36 20 537 5858

Tetőfedő cserép műanyag-
kötésű, nagyszilárdságú, 
fagynak, UV sugárzásnak 
ellenálló, különböző színek-
ben eladó. Ára 1900 Ft/m2

36 20 537 55 85

Angol korrepetálás! Fiatal, 
lelkes angol szakos egye-
temistánál Esztergomban.
36 20 504 7787

Esztergom- Kertváros-
ban a Nyitrai utcában 
központi helyen 3 szobás 
összkomfortos családi ház 
kúttal, garázzsal, új tetővel 
beköltözhető állapotban, 
sürgősen eladó. Irányár: 
17,5 M (alku lehetséges) 36 
70 248 2773

VETŐMAG ÉS KONYHAFELSZERELÉS

HÁZTARTÁSI KELLÉKEK KERTÉSZETI ESZKÖZÖK

BORÁSZATI ESZKÖZÖK ! ÓRIÁSI VÁLASZTÉK !

Kedvező árú, tartós, jó minőségű termékek!

Nyitva tartás: H – P: 830-1600 Szo: 830-1200

Esztergom, Petőfi S. u. 10. Tel: +36 20 968 2311
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100-200 Verspanoráma

600-1000 Korai öröm Korai öröm Korai öröm Korai öröm Korai öröm Ismétlés Ismétlés

1000-1100 Verspanoráma Verspanoráma Verspanoráma Verspanoráma Verspanoráma Ismétlés Ismétlés

1100-1300 Zene Zene Zene Zene Zene Ismétlés Ismétlés

1300-1400 Kívánságműsör Kívánságműsör TOP40

1400-1500
Dobogó
(ismeretterjesztő)

Esztergom a 
költészetben

Állatkommandó Poéta patikája Vidám percek
(kabaré)

Ismétlés Ismétlés

1500-1700 Lazító Bakai Ferenc Csücsök Lazító Lazító Lazító Ismétlés Ismétlés

1700-1800
Gyerekszoba (zenék-
mesék)

Gyerekszoba (zenék-
mesék)

Gyerekszoba (zenék-
mesék)

Gyerekszoba (zenék-
mesék)

Gyerekszoba (zenék-
mesék)

1800-1900
Cool-túra
(hangoskönyv)

Cool-túra
(hangoskönyv)

Cool-túra
(hangoskönyv)

Cool-túra
(hangoskönyv)

Cool-túra
(hangoskönyv)

Ismétlés Ismétlés

1900-2000 Tematikus zenei est Egészségügy Vár a színház Civil fórum/Ütköző

2000-2100
Titkok a muzsi- 
kában

Akku-punk-túra Filmtabletta Ismétlés Ismétlés

Az ŐszinténSolva rádió a térség kulturális, 
sport és más egyéb eseményeit közvetíti 
a hallgatóságnak. Civil emberek összefogásából 
működik, kik saját szabadidejüket áldozzák fel 
a működtetés során. A technikai működte- 
téshez anyagi forrásokra van szükség. Aki sze- 
retné támogatni a rádiót, hogy az továbbra is 
fennmaradhasson, működhessen a következő 
számla fizetheti a támogatásra szánt összeget: 
BBRT.10103661-46823200-01000008 
, vagy várjuk hirdetőik jelentkezését, akik a rádión 
keresztül kívánják vállalkozásukat, cégüket 
reklámozni. 

Amiért érdemes nálunk hirdetni
• Tömeges elérést biztosít
• A megfelelő célcsoportot éri el
•  Rugalmas (akár azonnal adásba kerülhet)
•  Csoportunk saját eszközeivel szeretne 

segíteni Önnek és cégének abban, hogy 
minél eredményesebben, lendületesebben 
működjön vállalkozása

•  A hirdetését a lehető legjobb időpontban, a 
legalkalmasabb helyen és a legmegfelelőbb 
formában jelentetjük meg.

Spot:
I. 08:00-19:00 120 Ft/sec+ÁFA
II. 19:00-22:00 80 Ft/sec+ÁFA
Reklámspot gyártási költsége 5.000 Ft + ÁFA
Különleges igények estén az ár megbeszélés 
szerint változik! A reklámok hossza 15-60 má-
sodperc lehet. Ajánlott 15-30 másodperc. Mi-
nimálisan rendelhető elhangzások száma napi 4 
darab.
Programajánló 1.000 Ft + ÁFA/elhangzás
A programajánló hossza maximum 15 másodperc 
lehet. Minden hétköznap reggel, délelőtt és 
délután, napi 3 alkalommal a programajánló 
műsorban való megjelenés.
Szponzorálási díj Spot közlés díj szerint + gyártási 
költség
Elhangzik a támogató neve, címe. Minimálisan 
rendelhető mennyiség 10 darab.
Szponzorálható műsorok - Szponzorált Műsor 
óra 55.000 Ft + ÁFA
• Közlekedési információk/regionális hírek
• Időjárás jelentés
• Sport hírek
Reggeli műsorblokkban 600-900: horoszkóp, lap-
szemle, névnap, kalendárium, ébresztő. Előzetes 
beharangozóban 10 alkalommal elhangzik a 
támogatás ténye, a szponzorált óra elején és 
végén a támogató neve, címe, valamint a rek-
lámblokkban egy 15-20 másodperces spot.
Reklám riport 14.000 Ft/perc + ÁFA, ismét-
lésenként 7.000 Ft/perc + ÁFA 
Előre készített riport, amely a reklámozó céget 
népszerűsíti. 

Olvasóinktól
Fontos a véleménye számunkra! 
Írjon nekünk a város öt pontján elhelyezett véleményládákba!
(Esztergom: Piac, Híd Gyermekjóléti Szolgálat, Szentgyörgymező: Sáska 
Zöldséges, Esztergom-Kertváros: Dalanics Optika, Pilisszentlélek: Tájház). 
A borítékra írja rá: CIVILHETES! E-mailben: info@civilhetes.hu.

Tisztelt Polgármester Asszony!
Jelzem, hogy Búbánatban a Kerektó és a 
Fáriukút út teljesen tönkre van téve több 
mint 2 éve. Egyrészt a tó kotrásakor a nagy 
gépek teljesen tönkretették, másrészt a 
víz- és csatorna vezeték építésénél, amit a 
végzett munka után nem állítottak helyre 
(nem tudom, hogy mikor fogják a vizet 
használni). A hatalmas gödrök miatt le-
hetetlen a közlekedés anélkül, hogy a gép-
kocsi  kárt ne szenvedjen. Kérem a magam 
és az ott lakók, és közlekedők nevében, 
kötelezzék a képviselő-testületet az út 
mielőbbi sürgős rendbetételére. Kénytelenek 
leszünk a gépkocsi károsodása esetén a 
képviselő-testületet beperelni. Évente több 
mint 80000 Ft adót fizetünk a városnak. 
Ellenszolgáltatásként időnként a köz-
világítás használatát élvezhetjük. A vezeték 
kiépítésénél nagyobb összeget fizettünk be.

Üdvözlettel: Dr. Babják Lajosné

Becsengettek!
10 kicsi indián iskolába ment. Az egyik Pinokkiót 
vitt magával – sajnos ő még nem iskolaérett. 
Már szorgalmasan tanulnak.
Matek óra:
- Tőled kérdezem Tomika!
- Ha 10 turista megnézi a Bazilikát és ebédelni
átmegy Dorogra, hány turista fog parkoló- 
jegyet váltani?
Irodalomóra:
Verstanulás: Petőfi Sándor, Feltámadott a ten-
ger a népek tengere.
Illemtanóra:
- Sanyika hogyan kell a direktorral beszélni?
- A direktornak nem mondhatjuk, hogy „ön ha-
zudik” még akkor sem, ha nagyon-nagyon 
bepöccentünk.

Történelem óra:
- Mi volt Tomika a szocializmusban?
- A szocializmus gúzsba kötötte a várost.
- Ekkor épült a nagy árvíz után a körgát, ekkor 
kapta meg mai arculatát a Kis-Duna sétány, 
épült a Volán szálló, az Esztergom Hotel, a 
városközpont, a Bástya, a Hévíz, lakótelepek, az 
MTH, leánynevelő, buszpályaudvar, rendőrség, 
óvodák, bölcsőde és a MIM „C” Telep.
- Merre csavarogtál amikor a szocializmust tan-
ultuk? Pótold be a hiányos tudásod!
Jogi ismeretek óra:
- Ha az építményadót az Alkotmány Bíróság
törvénytelennek ítéli és hatályon kívül he- 
lyezi, akkor törvényes-e helyi adóként beszedni?
- Balázs fiam!
- Nem tudom Tanár Úr! Be kell szedni és letagad-
ni, hogy a rendeletet nem mi alkottuk.
Földrajzóra:
- Az órát ideiglenesen a mélygarázsban fogjuk 
megtartani, mert ma esik az eső és a vizet ki kell 
lapátolni.
Tornaóra:
- Mi az élményfürdőbe megyünk. Tomika mi-
lyen tábla van a falon?
- „Vigyázat csúszásveszély”! Akkor most úszni 
vagy csúszni fogunk?
Növénytan:
- Balázs fiam! Idén miért nem ültettünk virágot?
- Azért Tanár Úr, hogy ne kelljen locsolni.
Énekóra:
- Mit fogunk ma énekelni, Balázs fiam?
- Kiénekeljük az emberek zsebéből a magánvá-
das perekre a pénzt!
Osztályfőnöki óra:
- Felhívom figyelmeteket, hogya múlt árnyai 
kísértenek, senki ne legyen nyugodt.

egy olvasó



A Mária-Valéria Híd újjáépítésének  
10 éves évfordulója

Párkány-Esztergom PEPI 2011

Párkány - Štúrovo
2011. szeptember 23. péntek
11.00 Ünnepi testületi ülés
12.00 Fogadás
14.00 Borsétány megnyitása, Gyermekműsor
16.00 Vadkerti Imre – Híd dal
16.30 Vadkerti Imre és Derzsi György zenés 

műsora
18.00 QUEEN MÁNIA koncert
20.00 UTCABÁL – Veselica s HS Accord Band

Esztergom
2011. szeptember 23. péntek

9.00 Sajtó reggeli az esztergomi várban
16.00 Megnyitó  Esztergom – Erzsébet park
16.30 Daróczi Gabriella előadása
17.00 Dorogi zeneiskola műsora 
18.00 Felvidéki Rock színház előadása
19.00 Skítia folk-rock koncert
20.30 R-GO

Párkány - Štúrovo
2011. szeptember 24. szombat
10.00 Kinyit a kézműves- és borsétány

Gasztro sarok (főzőverseny a városi 
parkolóban) 

11.00 Vidám fiúk térzene
13.00 Esztergom-Párkány nemzetközi 

futóverseny
14.00 Dunamenti folklór fesztivál
17.30 Vinum Ister Granum Regionis borlovagok 

programja
20.00 100 FOLK CELSIUS koncert

Esztergom
2011. szeptember 24. szombat, Erzsébet 
park

9.30 Angyalkert óvoda előadása 
10.30 Határtalan Szív Alapítvány előadása
11.00 Aranysólyom lovagrend bemutatója 
11.30 Vasvirág gyermek együttes  

12.00 Kéméndi Bokréta együttes
12.30 Ciklon STE 
13.00 Bodnár Vivien énekes műsor 
13.30 Fantázia lengyel vokál csoport
14.00 Mozdulat tánccsoport 
14.30 Bogáncs kutyaiskola bemutatója 
15.00 Süveg Mihály: A kőrózsa 
16.00 Táti mazsorettek 
16.30 Carmen TSE 
17.00 Balassa kórus 
17.30 Zsolt Nándor Zeneiskola Strigonia vonós-

négyes
18.00 Macza Péter 
19.00 Fank You koncert
20.00 Kálloy Molnár Péter és Hrutka Róbert 

minikoncert 
21.00 Kormorán folk-rock koncert 

Esztergom
2011. szeptember 25. vasárnap, Erzsébet 
park

8.00 I. Hídnapok - Vigasságok főzőverseny 
9.00 Csángálók párkányi színjátszók műsora 

10.00 Kuckó bábcsoport 
10.30 Pinocchió bábcsoport 
11.00 Aranysólyom Lovagrend bemutatója 
11.30 Fantázia lengyel vokál csoport 
12.00 Aikidojo bemutató 
13.00 Kick-boksz bemutató
14.00 Csolnoki Belcantó kórus előadása 
14.30 Kovács Ági zenés műsora 
15.00 10 éves Váralja Néptáncegyüttes 
15.30 Kerekecske Ifjúsági Néptánccsoport 
16.00 Ciklon Sporttánc Egyesület

Zumba Fitness Ramónával
16.30 Carmen TSE 
17.00 Zsolt Nándor Zeneiskola Strigonia vonós-

négyes
17.30 Matolcsi Band 
18.30 Sic Transit 
20.00 Hobby Bluesband

Esztergom-Štúrovo Hídfutás
2011. szeptember 24. 13.00-14.30 

Esztergom, Tudatos Vásárlók  
Országos Kiállítása
2011. szeptember 23-24-25. – Kolping pálya, Rugby klub

Eszetergom, Nyílt nap a Keresztény 
Múzeumban 
2011. szeptember 23-24-25. 10-17 óra között ingyenes. 
A szakrális művészetek hete alkalmából. www.szmh.hu

Győri Nemzeti Színház előadása 
2011. szeptember 24. 18.30 
ESZTERGOM, Technika háza (Imaház utca 2.)

Magyar Posta bélyegzés, feladás 
2011. szeptember 24-25. 13.00-17.00 Esztergom, Erzsé-
bet park

Kerépáros hegyi futam
2011. szeptember 25. vasárnap 10.00-16.00 Pilis Kupa 
II. forduló nyílt kerékpáros hegyi időfutam. Egyben a 
Magyar köztársaság Amatőr kupa sorozat évadzáró 
fordulója, eredményhírdetése.

Esztergomi félmaraton
2011. szeptember 25. vasárnap 10.00-14.30. Eszterom, 
Széchenyi tér

Zsibongó vásári forgatag, mozgalmas programok kavalkádja, neves színpadi fellépők és interaktív elfoglaltságok a család 
minden tagja számára. Újszerű, érdekes és szórakoztató programok, amikkel kicsiknek és nagyoknak, gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt felejthetetlen perceket szerzünk.

Mentő- rendőr- és tűzoltó autók 
bemutatója  
2011. szeptember 24. – Esztergom, Erzsébet park

Támogatók: Magyar Suzuki zrt., Gyermelyi zrt., Resszer Pékség, Molnár pékség, Nyomdaker Kft., Rajos szikvíz, Bádi GranCafé, 
Kirchoff Hungária, Diamond, Globépterv Kft., Evelyn Bútor

Médiapartner: Őszintén Solva, CIVILHETES, DuóDekor, 24óra, Népszava, KTV, hvg, A-TV, Kék Duna Rádió, Clubrádió, Duna TV
Közreműködők: Rendőrség, Tűzoltóság, Mentők, Magyar Posta zrt., Esztergomi Futóművek, Esztergomi Küllőszaggatók, MAHART

Kolláth György előadása
2011. szeptember 23. 17.00-19.00, Esztergom, Technika 
háza. Van-e létjogosultsága az önkormányzatiságnak 
Magyarországon?

Programok

Kisérő programok


