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465 éves a Simon Júda vásár
Újabb ÁSZ vizsgálat
Borivóknak való

Gyászba borult forradalom
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Üdvözöljük az 
Omertà világában
A nagyszerű ötletek megérdemlik a 
megfelelő tollat, amivel papírra vetjük 
őket. Az Omertà egyedi tollai olyan 
klasszikus értékeket képviselnek, mint 
a művészet, a mestermunka és a pre-
cizitás. 
A kollekció hét tollból áll, tekintsék 
meg weboldalunkon a többi ékszer-
tervező - Frank Schrems, Jan Spille, 
Stephen Webster és Thomas Wiltmann 
tollait is.

www.skipgood.com/omerta
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A Polgármester válaszol
Tétényi  Éva polgármester min-
den hónap második szerdá- 
ján, 14-18 óráig tart fogadó-
órát. Bejelentkezni a polgármes- 
teri hivatal ügyfélfogadása sze- 
rint, hétfőn, szerdán, és pénte-
ken szemé-lyesen, vagy a 36 33 
542 005 telefonszámon lehet. 
A polgármester e-mailben a
k e r d e s @ t e t e n y i e v a . h u 
címen is várja az esztergomiak 
kérdéseit.
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CIVILHETES
Független esztergomi közéleti magazin

A Hídlap múlt héten megjelent számában MészárosGulyaTibor olvasói levélnek álcázott írásában – és 
más cikkekben is - a szerző(k) azt fejtegeti(k), hogy Tétényi egyértelműen baloldali politikus, és ehhez 
felsorol(nak) jónéhány hazugságot is. Hogy miért gondolják, hogy az expolgármester érdekeit érdemes 
kiszolgálni, nem tudom, de az biztos, hogy ezekkel a „csúsztatott” írásaikkal a legjobb úton haladnak a 
bayeri iskola esztergomi tagozatának megalakítása felé. 
Induljunk ki abból a hídlapos (ál)tézisből, miszerint Tétényi Éva baloldali politikus, én meg akkor 
megmutatnám a másik oldalt, mert azt a „kollégák” vagy nem értették meg, vagy nem érdekli őket. 
Az Esztergomi Függetlenség napját két civil szervezet, a Lokálpatrióták és a Haladó Esztergomért 
szervezte, a vendégeket, felszólalókat is ők hívták meg, így került a térre Dániel Péter, a Kék Szalaggal 
a demokráciánkért mozgalom kiötlője. Hogy ő mit szeretne, meg mit nyilatkozik, az ő dolga, de ez nem 
Tétényi Évát minősíti. Az ingyen sör meg pogácsa pedig nem a kommunizmus szimbóluma, hanem a 
szíves vendéglátásé, és a közös ügyé. 
Ha a Hídlap újságírói részt vennének a városi eseményeken, ahogy az elmúlt 12 hónapban nem igazán 
teszik, akkor például írtak volna arról is, hogy a nemrég megrendezésre kerülő Hídünnepen a polgármester 
meghívására részt vett Paskai László bíboros-érsek, Székely János segédpüspök, Hernádi Zsolt, a MOL 
vezére, a párkányi oldalon pedig Tétényi Éva jóízűt beszélgetett Beer Miklós püspökkel, és az azon a 
napon Pro Urbe díjat átvevő Burián László esperessel. A Hídlap eszmefuttatása mentén maradva akkor 
ők most mind gyurcsányisták? Érdekes, de mintha Esztergomban még mindig divat lenne nagyokat rúgni 
az egyházba, a Suzukiba, a közalkalmazottakba és köztisztviselőkbe és folytathatnám a sort. (Meggyes 
tán másfél éve egy nyilatkozatában egyházi maffiáról beszélt, legutóbb pedig a Suzukit fenyegette 
meg 1 milliárdos, oktalan perrel.) Hogy az egykor szebb napokat látott, mára gyakorlatilag önmagába 
roskadt lap szerzői miért gondolják, hogy baloldali veszély fenyeget Esztergomban, azt csak ők tudják, de 
szerintem nem tisztességes dolog úgy véleményt nyilvánítani, hogy közben nyakig bele vannak ragadva 
a régi doktrínákba. A hídlaposok ezek alapján kiállnak a Meggyes-korszak mellett, annak minden 
antidemokratikus vonását felvállalva. Ő dolguk, de a közvélemény tudatos megtévesztése elvileg ma 
még Magyarországon is büntetendő cselekedet. A maszatolás ezen mit sem változtat. És nevezhetnek 
árulónak is, - bár érdekes megközelítés – ettől a laptól azt is szívesen vállalom.

És akkor néhány tény a teljesség igénye nélkül, amiről a Hídlap nem hajlandó tudomást venni:

- Tétényi Éva előbb fideszes alpolgármestert szeretett volna maga mellé, nem kapott, majd 
jobbikos alpolgármester-jelölését többször nem volt hajlandó a testület fideszes többsége megszavazni 
– így is segítve a polgármester munkáját -, helyette Steindl Balázs, a fidesz-frakció vezetője a szocialista 
Nyíri Attilát ajánlotta, ami azért több, mint érdekes vonulat.
- Esztergom független polgármestere Vona Gábornak adta át a mai napig válasz nélkül hagyott 
7519 aláírást tartalmazó petíciót, melyet aztán a Jobbik vezetője a parlamentben adott át Navrasics 
Tibor miniszterelnök-helyettesnek. 
- a KDNP esztergomi szervezetének elnöke, Mészáros János - aki többször elhatárolódott a 
Meggyes-csoporttól - Tétényi Évával közös írásban foglalta össze, mi lehet az oka a helyi problémáknak, 
és hogy merre lehet az onnan kivezető utat megtalálni.
- A polgármester tavaly óta mindent megtett annak érdekében, hogy a kormánypárt részéről 
valaki foglalkozzon végre Esztergommal, levelek és emailek tucatjait küldte minisztériumoknak, felelős 
vezetőknek, akik ezidáig „nem hallották” meg a város kétségbeesett kiáltását.

Elhiszem, hogy a függetlenséget nehéz megérteni és bár Tétényi többször elmagyarázta „ars politicáját” 
a hídlaposoknak is, annak megértéséhez nyitott gondolatokra volna szükség. Ahogy általában egy 
normális újságíró agya működik. A polgármester szerint az árokásás korszakát le kell zárni, és ügyek 
mentén együtt kell gondolkozni a pártokkal, civilekkel, egyházakkal egyaránt. Meggyes módszerét az 
elmúlt 10 évben megtapasztalhattuk, és azt is, hogy ezzel egy város lelkiségét, morálját tette tönkre. A 
függetlenség Tétényi módra azt jelenti, hogy egy közös ügy mellett mindenki felsorakozhat. 
Nem valaki ellen, hanem valami mellett. Amikor az ország gyakorlatilag mélyrepülést folytat az 
bányászbéka feneke alatt pozíciót foglaló unióval egyetemben, akkor csak a valódi összefogás segíthet. 
Kedves Hídlaposok! Nektek mi a fontosabb? Magyarország vagy a pártok? Esztergom vagy Meggyes 
Tamás? És miközben már hallom lelki füleimmel, hogy ők meg sem említették a volt polgármester nevét, 
legalább egymás között ne játsszuk a hülyét. Én is, ők is pontosan tudjuk az igazat. 
Ahogy egy régebbi jegyzetemben írtam: először esztergomi vagyok, aztán magyar, aztán keresztény 
és aztán még sok minden más, de ettől a botor és sötét 50’-es éveket idéző véleményformálástól, amit 
ők művelnek, itt és most elhatárolódok. Megtehetné a Hídlap szerkesztősége is, ha sikerülne sebességet 
váltani. Muszáj lesz, különben az esztergomiak nem fogják elhinni, hogy a lap valóban a város közpénzen 
megjelenő közérdekű újságja, és nem a helyi Meggyes-csoport báblapja. Bár szerintem már mindegy.  
  
Mosolygós Hétvégét mindannyiunknak!

Váczy-H. István

Sírásók és árokásók végnapjai
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Párkányban találkozott a hétvégén a 
magyar és a szlovák külügyminiszter, 
hogy együtt emlékezzenek meg a 
felújított Mária Valéria híd átadásának 
10. évfordulójáról. Az eseményről 
a média is csak “nehezen” szerzett 
tudomást, miután mindkét oldalon 
hírzárlat volt az utolsó pillanatig. A 
miértekre természetesen nincs válasz.

Martonyi János és Mikuláš Dzurinda a 
Mária Valéria híd közepén, a magyar-
szlovák határon találkoztak. Ezt követően 
megnyitották és megtekintették a 
Danubius Fluvius Pictorum című 
kiállítást, amelyet az egykori Mária Valéria 
hídról, Párkányról és Esztergomról, s 
természetesen a Dunáról készült régi 
képekből rendeztek össze - közölte 
az MTI pozsonyi tudósítójával Ľuboš 
Schwarzbacher külügyminisztériumi 
szóvivő. Tájékoztatása szerint a szlovák 
és a magyar diplomácia vezetőjét ezután 
fogadták a párkányi polgármesteri 
hivatalban. 

A két külügyminiszter ezután a a 
polgármesteri hivatal előtti téren 
beszédet mondott, majd rövid 
sajtóértekezlet következett. A hivatalos 
program utolsó pontjaként a miniszterek 
ellátogattak a nagy hagyományú Simon-
Júda napi vásárba, amelyet az idén immár 
465. alkalommal tartottak Párkányban.

A Duna menti városban a török hódoltság 
kezdete óta tartanak vásárokat, a 
Simon-Júda napit először 1546-ban 
rendezték meg. Az Esztergomot és 
Párkányt összekötő Mária Valéria hidat 
1895. szeptember 28-án avatták fel. 
Nevét a híd Mária Valériáról, I. Ferenc 
József és Erzsébet királyné gyermekéről 
kapta. Akkor még mindkét város 
Magyarországhoz tartozott. Párkány 
az első világháború után 1918-ban az 
újonnan megalakult Csehszlovákiához 
került, s határváros lett, akárcsak 
Esztergom. 

A II. világháború végén a szovjetek 
elől visszavonuló németek a hidat 
felrobbantották. Évtizedeken keresztül 
ez volt az egyetlen Duna híd, amely 
nem lett felújítva. A híd újjáépítéséről 
1999 szeptemberében írt alá magyar-
szlovák egyezményt az Orbán Viktor 
vezette magyar és a Mikulás Dzurinda 
vezette szlovák kormány. A munkálatok 
befejeződése után, 2001. október 11-én 
avatták fel a hidat a két miniszterelnök, 
valamint az újjáépítést összesen 10 millió 
euróval támogató Európai Unió magas 
rangú képviselőjének a jelenlétében. A 
Mária Valéria hídon kívül a Duna szlovák-
magyar szakaszán, amely egyben 

országhatár is még további két híd van: 
a Medve-Vámosszabadi és a komáromi 
Erzsébet híd. Az előbbi 1942-ben, míg 
az utóbbi 1892-ben készült. Párkány és 
Esztergom önkormányzatai egyaránt 
azt hangoztatják, hogy a felújított Mária 
Valéria híd újra összekötötte a két várost, 

s nagy hasznára van a környék lakóinak a 
határ mindkét oldalán élőknek. 

forrás: MTI/CIVILHETES

Hídünnep másodszor Párkányban

Egyesek biztosan azt hitték, hogy, a 
Párkányt és Esztergomot összekötő 
Mária Valéria híd átadásának 10. 
évfordulójára rendezett Hídünnep az 
eső miatt sikerült hígra. Pedig nem 
erről volt szó, az esőfelhők tegnap 
elkerülték Párkányt. Ugyanúgy, 
ahogyan Orbán Viktor is elkerülte 
a várost, Esztergomot meg aztán 
különösképpen.

Az átadás évfordulójának fényét a 
szlovák és a magyar külügyminiszter 
emelte csak. Ennek a csaknak pedig 
esetünkben nagy súlya van. A 
helyreállított Mária Valéria híd 2001-es 
átadása a mečiari idők után normális 
kerékvágásba kerülő szlovák–magyar 
kapcsolatok jelképévé vált. Éppen 
ezért a tegnapi Hídünnep nagy 
alkalom volt, amelyen mindkét ország 
vezetése kinyilváníthatta volna, hogy 
ha a szlovák–magyar viszony jelenleg 
nem is felhőtlen, azért az akarat mégis 
megvan ezeknek a felhőknek az 
eltávolítására.

Találkoztak a külügyminiszterek, ami 
nagy dolog, voltak kulturális és egyéb 
programok, mit vártak még ezen kívül? 
– kérdezhetik sokan. Valahol igazuk 
van, méltó módon megünnepelték 
az évfordulót. Viszont azt is tudjuk, 

hogy ha a magyar kormány (főleg a 
mostani) az ünneplésnek meg akarja 
adni a módját, akkor azt meg is adja, a 
miniszteri találkozó programját pedig 
nem két nappal korábban hozzák 
nyilvánosságra, hanem mondjuk két 
héttel.

Persze nem vártunk mi nemzeti 
repülősbemutatót a Duna felett, 
sem másfél órás tűzijátékot. Az 
viszont, hogy Orbán Viktor magyar 
miniszerelnök nem jött el, szimbolikus 
jelentőséggel bír. Nem kellett volna 
kormányfői szintű találkozó, ugyanis 
ez egy kivételes eset, hiszen Mikuláš 
Dzurindával tíz éve kormányfőkként 
méltatták a híd jelentőségét. Hogy 
mi volt a fő oka távolmaradásának, 
nem tudjuk. Lehet, hogy nem is a 
szlovák politikai helyzetre kívánt 
így reagálni. Hanem az esztergomi 
állapotokra. Ugyanis, ha eljön, kezet 
kellet volna ráznia Tétényi Évával, a 
város fideszesek által pokolra kívánt 
polgármesterével, akit tavaly az MSZP–
LMP– Jobbik „népfront” támogatott 
a várost korábban sokáig vezető 
Meggyes Tamással szemben. 
Ezek a tények. Mindenki olyan 
következtetést von le belőlük, amilyet 
akar.

Forrás: kitekinto.hu

Titkos randevú a hídon
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Sajtóközlemény 
 
Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány 

2011. október 5. 

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT –ESZTERGOMI BAZILIKA 
 

A Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány és a Magyar Organológiai 
Kutatóintézet 2011. október 2-án jótékonysági koncertet szervezett, melynek 
helyszínét az Esztergomi Bazilika biztosította. A koncert célja az orgona és 
komolyzene népszerűsítése, valamint elérhetőségének megkönnyítése volt. A 
koncerten fellépett Vásáry André, Király Csaba Liszt-díjas orgona- és 
zongoraművész, Baróti István orgonaművész, valamint a Szent Efrém 
férfikórus. 

Az esztergomi koncert, az Alapítvány által szervezett Jótékonysági 
koncertsorozat második állomása, teltház előtt zajlott, amelyet Huber Károly, az 
alapítvány vezetője nyitott meg. Beszédében elmondta, hogy a felelős 
társadalom meglétére a jelenlévők nagy száma a bizonyíték, amely jól mutatja, 
hogy a közös cél áthidal minden különbözőséget.  

A koncertet jelenlétével számos környékbeli polgármester támogatta, beleértve 
PaedDr. Kornélia Slabáková Párkány (Štúrovo, Szlovákia) alpolgármesterét. 
Huber Károly külön megköszönte Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának 
példátlan segítségét és az Önkormányzat szíves együttműködését. 

A köszöntő után ünnepélyesen bejelentette, hogy az alapítvánnyal közösen a 
Magyar Organológiai Kutatóintézet is a 2011/12-es évi művészeti 
költségvetését az Esztergomi Bazilika Nagyorgonájának befejezésére fordítja, 
amely Magyarország és Közép-Európa legnagyobb és Európa harmadik 
legnagyobb sípos orgonája lesz.  A bejelentés kapcsán az orgonaművészet új 
korszakát ünnepelték nagy tapssal a megjelentek. 

A koncertet követően a Bazilika alkalmazottai gratuláltak a szervezőknek a 
sikeres koncerthez, az általuk még nem látott részvételhez, amely egyben 
Vásáry André legnagyobb magyarországi templomi koncertje is volt. 

A koncenrtsorozat több helyszínen is folytatódik, többek között Sopronban, 
Miskolcon, Győrben, Debrecenben, Budapesten és környékén. 

### 

További információk: 
Péter Ákos, Tel: (06-1) 787 9201   akos.peter@felelosen.hu    
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Tervezd meg TE a 

CIVILHETES címlapját!

„Karácsonyi hangulat 

Esztergomban”

Újságunk rajzpályázatot hirdet alsó tagozatos gyermekek 
részére! A mű témája: Esztergom karácsonykor. Nevezni 
bármilyen technikával készült, A4-es méretű munkával 

lehet.

A beérkezett rajzokat a Facebook oldalunkon jelenítjük 
meg, és a legtöbb lájkot kapott kép szerepel majd az 
újság címlapján! Továbbá a nyertes alkotás készítője 

meglepetés ajándékcsomagban részesül!

Beküldési határidő: 2011. december 1.
Személyesen: 2500 Esztergom, Jókai u. 8. I/6

E-mail: info@civilhetes.hu
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Ha Mohácsot nemzeti létünk temető-
jeként emlegethetjük, méltán nevez- 
hetjük 1849. október 6-át Magyar-
ország gyásznapjának. A világ tör- 
ténelmében példátlan módon halálba 
küldték annak a szabadságharcnak 
a vezérkarát, akik az ellenség előtt 
– bízva az oroszok erkölcsi-etikai ér-
zékében – Világosnál előttük tették le  
a fegyvert. De mi is történt valójában? 

1848. szeptemberében a forradalom 
szabadságharcban folytatódott, egy 
olyan társadalmi-politikai-katonai össze- 
fogásban, amely minden más hasonló 
európai nemzeti mozgalomtól meg-
különböztette a magyarországit, hiszen 
amint Kossuth mondotta: „A magyar nép 
kész utolsó emberig meghalni inkább, 
mintsem országát eltiprani engedi.” Amúgy 
magyar módra széthúzó históriánknak 
talán nem is volt még egy olyan esztendeje, 
amely a világnak példát mutatva 
olyannyira az együvétartozás jegyében 
zajlott volna, mint ez a szent és valóban a 
függetlenségért vívott nemzeti önvédelem, 
még akkor is, ha 1848-49 hadserege 
csak részben volt forradalmi hadsereg. 
Önvédelemből vizsgázva, a létéért küzdött 
a nemzet, azért az alkotmányért, amelyet 
az ural-kodó 1848. áprilisában szentesített. 
A diadalmas tavaszi hadjáratot követően, 
a királyi hitszegés okán, mégis eljutott 
az ország vezetése odáig, hogy 1849. 
április 14-én deklarálta a Habsburg-ház 
trónfosztását mondván, hogy „a Habsburg-
Lotharingiai-ház a magyar nemzet elleni 
árulása, hitszegése és fegyverfogása által 
a magyar koronához tartozó minden 
címek használatától megfosztatik…” Hogy 
miképpen vélekedett a világ? Közönyös 
maradt.  Európa egy akkorra már igencsak 
meghatározó régiója, Oroszország vé-
leményét pedig jól tükrözi I. Miklós cár 
nyilatkozata: „Nem avatkoztam volna be, 
ha nem a mi bőrünkről volna szó, vagyis 
ha nem látnám, hogy nem csak Ausztria 
ellenségei, hanem az egész világ rendjének és 
nyugalmának is ellenségei… gonosztevők, 
világpusztítók, akiket saját nyugalmunk 
érdekében ki kell irtanunk.” Schwarzenberg 
herceg levele Paskievicnek: „Ön éppen 
olyan jól tudja hercegem, mint mi, hogy 

harcolni a magyar fölkelés ellen annyi, 
mint háborút viselni valamennyi ország 
forradalmárai ellen, akik Kossuth zászlaja alá 
tömörülnek és az ő sikereitől várják gyűlöletes 
ügyük diadalát.” A haldokló feudalizmus 
küzdött tehát Magyarországon egy éppen 
teremtődőben lévő új világgal. 204 ezer 
orosz és 160 ezer osztrák támadt 173 ezer 
magyarra. Az osztrák hadak vezérévé az 
akkor 18 esztendős Ferenc József  Haynaut, 
a kegyetlen vérengzéseiről híres „bresciai 
hiénát” nevezte ki főpa-ancsnokul. Görgey 
Artur, a „magyar Napóleon” kijelen- 
tette, hogy az osztrákoknak nem hajlan- 
dó behódolni. A tábornok Bem József 
temesvári veresége után érkezett Arad- 
ra. Itt kötött tisztes egyezséget Paskievic 
herceggel mondván, hogy előtte haj- 
landó letenni a fegyvert Paskievic 
ígéretet tett, hogy a magukat meg- 
adó katonákat nem szolgáltatja ki Bécs- 
nek. Kossuth lemondott, átadta a hatalmat 
Görgey Artúrnak és az ország maradék 
kasz-szájával a poggyászában elmenekült, 
a tábornok pedig a korábbi megállapodás 

szerint 1849. augusztus 13-án Világosnál 
letette a fegyvert. Utolsóként Klapka 
György harcolt Komáromnál, de október 
2-án ő is föladta a várat. Nem volt szükség 
több vérontásra. A tisztességes katonák 
úgy gondolták, hogy nem is folyik majd 
több vér, hiszen Görgey és a tábornoki kar 
-bízva az oroszok ígéretében- azt remélték, 
hogy megkapják Bécs korábban eljátszott 
ígérete és esküje ellenére a kegyelmet. 
De hiába. A hatalom Schwarzenberg és 
a könyörtelen megtorlásra kész Haynau 
kezében maradt, aki azt mondotta, hogy 
száz évre el akarja venni a magyarok kedvét 
a forradalomtól. A cár csak annyit tudott 
nála elérni, hogy Görgey Artur tábornokot 
kivégzés helyett egy kis osztrák városba, 
Klagenfurtba internálták. Franciaország és 
Anglia hiába próbált békítőleg közbelépni. 
Haynau 1849. október 6-án, a bécsi 
forradalom évfordulóján Aradon kivég-
eztetett tizenhárom honvéd főtisztet –
tizenkét tábornokot és egy ezredest -, az 
uralkodó megerősítése nélkül.  Fél hatkor 
először a golyó általi halálra ítélteket - 
Schweidel Józsefet, Kiss Ernőt, Dessewffy 
Arisztidet és Lázár Vilmost - vezették a 
kirendelt hóhérok közé. Tizenkét katona 
állt fel velük szemben töltött fegyverrel, 
majd midőn a parancsnokuk kardjával 
intett, a lövések eldördültek. Hárman 
élettelenül buktak a földre. Kiss Ernőt csak 
a vállán érte a lövés, ezért néhány katona 
közvetlenül elé állt, hogy bevégezzék a 
halálos ítéletet rajta is. Ezután kö-vetkeztek 
a minden katonai etika ellenére akasztófára 
ítélt tábornokok: Poeltenberg Ernő, Török 
Ignác, Lahner György, Knezich Károly, Nagy-
Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, 
Aulich Lajos, Damjanich János és Vécsey 
Károly. Ez utóbbi vértanú büntetését 
azzal súlyosbították, hogy őt akasztották 
fel utolsónak, vagyis végig kellett néznie 
társai kivégzését. Ezen a napon végezték 
ki Pesten gróf Batthyány Lajost, az első 
magyar miniszterelnököt is. Görgey Artúr 
tábornok járt talán a legrosszabbul. Élete 
utolsó esztendeit Visegrádon töltötte, 
elviselve az utcagyerekek köpdösődését, 
miközben árulónak titulálták éppen őt, aki a 
honvédsereg megmentésén a legnagyobb 
odaadással fáradozott. 

VPD

Gyászba borult forradalom
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De kövessük nyomon, ezen kultúra 
alakulását, október harmadik, Skorpió 
havának első dekádjába. Két apostol is 
jutott erre a hónapra. Simon és Júdás, 
más néven Júda. Jézus 12 apostola közül 
róluk tudjuk a legkevesebbet. Simon 
– Lukács nyomán – a „zelóta” meg-
különböztető nevet kapta. Ebből annyit 
mindenesetre megtudhatunk, hogy mie- 
lőtt Jézushoz csatlakozott volna, a fa-
natikusan Róma-ellenes nemzeti zelóta 
párthoz tartozott, amelynek tagjai a mo- 
dern terroristákhoz hasonlóan, a gyil- 
kos és öngyilkos merényletektől sem riad- 
tak vissza (Görögül a zélótész „vakbuzgót 
jelent”). Legendájuk szerint Jézus meny-
nybemenetele után Judával együtt 
Szíriában és Mezopotámiában terjesz-
tették az evangéliumot és Perzsiában 
haltak vértanúhalált. Simont ketté- 
fűrészelték (más változat szerint ke-
resztre feszítették). Ennek megfelelően fű-
rész (illetve kereszt) az attribútuma. Fű-
részéről nevezetesebb, ezért a favágók 
tisztelik védőszentjükként. A fűrészelés, 
mint kivégzési mód másodlagosan ke- 
rülhetett be a szent legendájába, azt kö- 
vetően, hogy neve napja felől megszü-
letett a döntés. Mivel október végén, a 
falevelek lehulltával kezdődik a favágó 
idény, belátható, ha az erdő munkásai az 
ekkor ünnepelt szentektől – nem Simon 

az egyetlen! – kérték az áldást dolguk 
megkezdéséhez. Elválaszthatatlan társa, 
akit Márk, az áruló Júdás Iskariótéstől va- 
ló megkülönböztetésül nevez Thaddeus-
nak (héber „bátor szívű”, „elszánt”, „me-
rész”), a zelótáknak is méltó társa. (A his-
torizáló felfogás az áruló Júdásban is 
egy Jézusban csalódott zelóta hazafit vél 
fölfedezni.) Attribútuma a Marshoz illő 
bunkó, alabárd, vagy lándzsa, a haláláról 
szóló legendaváltozatok szerint. Ő a vesz- 
tett ügyek patrónusa. Simon-Júda tisz-
telete – a népnyelv nevezi őket így – a XI. 
században támadt föl igazán Németor- 
szágban, bár ünnepüket már a Szent 
Jeromos-féle martirológium (IV. század
vége) is október 28-ára teszi, Róma
pedig a IX. századtól hivatalosan meg-
emlékezik róluk. Párkánynak korábban 
négy vására volt: György, Bertalan, 
Simon-Júda és Luca napján. Egy ideig 
volt egy ötödik is, amelynek bevételét a 
templom építésére fordították. Országos, 
illetve országhatárokon túli hírnévre 
azonban csak a Simon-Júda-napi vásár 
tett szert. 
A helyi hagyomány 1546-tól, a török 
hódoltság kezdetétől tartja számon 
a Simon-Júda-napi vásárokat, de fel-
tehetőleg jóval ez előtt, a tatárjárás 
utáni újjáépüléssel egy időben Pár- 
kánynak már volt piaca, és tartottak ott 

heti, illetve napi vásárokat. A Simon-
Júda-napi rendezvényt többször meg-
próbálták átkeresztelni, de a köznyelv 
mindvégig megőrizte régi, mára ismét 
hivatalossá vált nevét - írja az Új Szó című 
pozsonyi napilap. 

A négy napig tartó vásár ideje alatt idén is 
több száz árus, kézműves és vendéglátós 
várja az érdeklődőket. Nosza! Már a 
kompra sem kel várni, egyszerűen 
átsétálhatunk a MáriaValéria hídon! 

CIVILHETES

465 éves a Simon Júda vásár

A helyi vizsgálatok az önkormányzati 
alrendszer pénzügyi helyzetelemzésén 
túl, az adóbevételek és más egyéb be- 
vételek tervezettnél alacsonyabb tel-
jesülésének okát is kutatják. 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról szóló tör-
vényjavaslat általános indoklása szerint 
a tavalyi 3,8 %-os hiánycél azért nem 
volt tartható, mert az önkormányzati 
alrendszer a tervezettnél nagyobb hiányt 
realizált, így a GDP arányában ki-ejezett 
államháztartási hiány 4,2 %-ra emelkedett. 
A helyi önkormányzatok bruttó adós- 
ságállománya 2007-től növekedett 671,5 
milliárdról 2010-re 1 248 milliárdra, mely-
nek közel egyharmadát, 383 milliárdot a 
városi önkormányzatok jegyeznek. Az érin- 
tett 304 városban élők száma: 3 169 000
fő. A városi önkormányzatok számára a 
vizsgálatot végzők hatékony intézkedési  
javaslatokat fogalmaznak meg annak ér- 

dekében, hogy a pénzügyi helyzet kon- 
szolidálódjon és a közpénzek felhaszná-
lása a közszolgáltatások színvonalát nö- 
velje. A gazdálkodási rendszerek ellen-
őrzése során készített jelentést az ÁSZ 
nyilvánosságra hozza. A górcső alá vett 
63 település között Esztergom is sze-
repel. Az október elejétől december kö-
zepéig tartó ÁSZ vizsgálat egyik célja az 
önkormányzatok eladósodásának felméré- 
se és a szükséges intézkedések meghatá- 
rozása. Az ellenőrzés 2007. január 1.- és 
2011. június 30. közötti időszakot fog- 
lalja magába. Sajnálatos módon Eszter-
gomban az előző évi Állami Számve- 
vőszéki jelentésben előírt intézkedési ter- 
vet a fideszes többségű képviselő-tes-
tület sorozatosan nem volt hajlandó tár- 
gyalni, ezért a polgármester munkálta- 
tói utasításban kérte a jegyzőt az intéz-
kedések megtételére, mind ezidáig ered-
ménytelenül. 
Esztergomban a 2010. november 25. és 

2011. július 29. között lezajlott adósság-
rendezési eljárás alatt feltárt városi adósság 
26 milliárd 612 millió 453 ezer 759 forint. 
A teljes mértékű rendezést 30 év alatt kell 
teljesítenie a városnak, azonban a 4 évre 
elosztott kifizetésre váró készpénzbeni 
hitelezői igény mintegy 4 milliárd. Már 
az első részletfizetésnél kiderült, hogy 
az önkormányzat a saját forrásaiból nem 
tudja fedezni ezt, ezért vagy béreket fizet 
a dolgozóinak, és az adósságrendezés 
sikertelensége miatt beáll a csőd; vagy 
teljesíti a bírósági végzésben foglaltakat 
és több mint 1 200 család havi bevétel 
nélkül marad. Egy reménye lehet még a 
városnak, ha az „Esztergomért” kötvényből 
a fi-nanszírozó bank kiengedi az ingatlanos 
hitelezők követeléseire szánt 617 millió 
forintot, és akkor nem következik be a 
vagyonfelosztás, ami elsősorban a má- 
sik finanszírozó banknak lenne a leg-
rosszabb megoldás.

MTI

Újabb ÁSZ vizsgálat kezdődik Esztergomban

Egykor, a középkorban a vásárnapi ünnepet a püspök nyitotta meg, 
áldását adva és kérve a vásártartókra, akik a vár falai mentén árulták por-
tékáikat, lett légyen az selyem, posztó, méz vagy bármi, attól függően, 
hogy honnan érkezett - Itáliából, a Lombardok városaiból vagy  az északi 
régióból, esetleg Keletről. Az urba-nizáció mindenesetre meghozta Európa 
számára mindazt, amit cserébe tudott adni. Hogy mit? Kultúrát, gondolkodást, 
bölcseletet - és ez máig is érvényes. 
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Őseik oroszokat szolgáltak, ők 
meg amerikai lakájok lettek

Jó emlékezünk még, a Kádár-
rezsimben, az oroszok fenn-
hatósága alatt, minden magyar 
minisztériumban ott ült a mindenható 
KGB-s. Ő döntött a lehetről és a nem 
lehetről. Rabigában voltunk, de nem 
önként választottuk. Mai lakájaink 
azonban önként vittek bennünket 
rabszolgasorsba. Lehetett volna más 
választásuk is, velünk együtt  Egy 
független, szabad Magyarország. 
De nem, ők a saját boldogulásukat 
nézték, s történelmünk során, az ő 
jóvoltukból először lettünk, „önként” 
idegen hatalmak alávaló szolgái. 
„Köszönjük” KISZ- fiúk.

Arról, hogy miképpen is csicskáztatják 
ezeket a „remek” embereket, még szólok, 
de azt, hogy miképpen teszik meg ezt ők 
is velünk, arról most-elöljáróban- néhány 
példával előhozakodom.

Itt vannak például ezek a kistafírungozott 
országgyűlési képviselők. Kiváltságok, 
kiváltságok hátán. Hiszen ők különb 
polgárai ennek a hazának, mint mi, akik 
eltartjuk őket! Ellenőrizetlenül elköltött 
tíz és tíz milliárdok. A parlamenti 
jövedelmet alapul véve, 100 százalékos 
gyes, ha a képviselőasszony szülni megy. 
Ezt a kiváltságot miért nem kapják 
meg a mi asszonyaink, leányaink is? 
Luxusautó csodák. Szállodai kényelem 
a kórházban, egy ágyas szobák, saját 
hűtő, saját televízió, a legjobb orvos, ha 
megméltóztatnak betegedni Soroljam 
még?  Felesleges. Unalomig ismételt, 
soha nem orvosolt visszásságok, mit ne 
mondjak, csalások.

S akkor még a munkájukat sem tudják 
elvégezni rendesen. Itt van mindjárt 
a legalább egymillió magyart érintő 
frankhitelesek kérdése. Sebtiben meg- 
hozzák a törvényt, Rogán Antal „re-
mekműve”. Ugyanilyen sebtiben, az 
élen igent bekiabáló után birkamód 
megnyomott gombok segítségével 
megszavazzák. A mezei képviselő 
ugyanis nem ír, nem olvas, ő csak 
parádézik. Hogy mit kell tennie, meg-
mondják neki a „hatalmasok”. És még 
így is el tudják rontani. Rogán törvényét, 
annak rendje-módja szerint, a szokásos 
bárgyú módon elfogadták. Mielőtt 
a köztársasági elnök, a nemzet tolla 
Amerikába ment volna, ugyancsak 
sebtiben aláírta, majd az elmúlt hét 
péntekjén hiába vártuk a törvényt 
kihirdető, azt hivatalossá tevő Magyar 
Közlönyt, az elfogadott, aláírt, asztalon 
hagyott törvény sehol sem látható a 

közlönyben. Egy apróság ugyanis nem 
szerepelt a képviselői előterjesztésben, 
nevezetesen a szabadfelhasználásra fel- 
vett frankhitelesek sorsáról nem ren-
delkezett. Pedig róluk is ebben a tör-
vényben kívántak gondoskodni. Senki 
nem jött rá erre a kapitális baromságra, 
egy újságírónak kellett mindezt észre 
vennie, s nyilvánosságra hoznia. 

Szóval, Rogán megírta. Gondolom, előtte 
néhány „hozzáértővel”, busás baksisért, 
konzultált. Kinyomtatták neki. Felolvasta, 
vagy ahogy ők elegánsabban mondják, 
előterjesztette. Aztán a vezérürü rik-
kantott egy hatalmas igent az ország 
szentélyében, a nyáj meg íziben rátapadt 
az igen gombra, mint szopósmalac az 
anyja csecsére. (Így szavazhatták meg, 
olvasatlanul, százszázalékos igennel, a 
csak idegen nyelven előttük volt „Liba-
nononi szerződés”-t is.) 

A frankhiteleseknél a 
végeredmény egy nagy nulla 
lett. 

Most módosíthatják az egészet. (Mire ezt 
olvassák, már módosították is bizonyára.) 
S történt mindez a zemberekért. Csak 
úgy hebehurgyán, ahogy azt már 
megszoktuk. Pedig jogász urak vezetik 
ezt az országot és parlamentjét is. 
Jurátus uramék, vissza a diplomákkal! 
Még ügyvédbojtárok sem lehetnének 
egy magára valamit is adó ügyvédi 
irodában. Ügyvédbojtárok nem, de 
különböző méltóságos, magasságos 
cafrangok viselői igen. Ilyen a mi 
„rendszerváltásunk”. Megint kiderült, 
mint már annyiszor: meztelen a király! 
De még a megmenteni szándékozókkal 
szemben sem voltak őszinték. Matolcsy 
György kétszeres „rendszerváltó” minisz-
ter, volt államtitkár, a Bilderbergékkel 
kapcsolatot tartó, onnan utasításokat 
kapó, elfogadó és végrehajtó Kékszalag 
Bizottság tagja, liberalizmustól csöpögő 
Antall főtanácsadó például, Reinhold 

Mitterlehrer osztrák gazdasági minisz- 
ternek elküldte megnyugtató levelét. A 
levél válasz az osztrák levelére, amely-
ben a külföldi politikus vélhetően a 
devizahitelek rögzített árfolyamon tör- 
ténő törlesztése miatt aggodalmasko- 
dott.

„Fontos megérteni, hogy Magyarországon 
közel egymillió ember van kitéve a de-
vizában való eladósodásnak. A kormány 
becslései szerint csak nagyjából tíz száza- 
lékuk tudna törleszteni a felajánlott ár-
folyamon”, nyugtatja meg Mitterlehnert 
Matolcsy. A nemzetgazdasági miniszter 
azt is hangsúlyozza a levélben, hogy a 
törlesztésre jelentkezés határideje 2011 
vége, és hogy csak azok élhetnek a 
lehetőséggel, akik a rögzített árfolyam 
szintje alatt vettek fel deviza alapú 
jelzáloghitelt. Érdemes felidézni: Lázár 
János Fidesz-frakcióvezető még 200-
300 ezer emberről beszélt, amikor 
szeptember 9-én ismertette a javaslatot.
Matolcsy György biztosítja az osztrák 
minisztert, hogy a kormány döntése 
nem alakítja át a meglevő hiteleket, és 
nem kötelezi a bankokat arra, hogy forint 
alapú hiteleket biztosítsanak a törleszteni 
kívánóknak. Ez a bankok döntése marad. 
A levél arra is kitér, hogy a törlesztés 
lehetősége nem a külföldi tulajdonú 
pénzintézetek ellen szól, hanem az egész 
magyar bankszektort érinti.

A miniszter azzal zárja levelét, hogy 
a döntés a magyar makrogazdaság 
legsérülékenyebb pénzügyi része, a 
devizában eladósodott fogyasztói szek-
tor talpra állítását szolgálja. Matolcsy 
kész további levélváltásokra, ameny-
nyiben Mitterlehner ezt igényli.” 

Magyarán, Matolcsy - az idegennek - 
bevallja, ne idegeskedjen, minden érintett 
úgysem tud élni ezzel a lehetőséggel. 
Nyilván, még ő sem hazudott sohasem, 
ugyanúgy, mint jelenlegi főnöke. Csak 
ámítja a rászorultakat. Arról meg már 
igazán kényszeredetten írok, hogy 
maga a Lázár nyilatkozta ki, prófétai 
módon, hogy vannak bankok nálunk, 
amelyek 300-400 százalékos THM-et 
kértek, kérnek a kényszerből hozzájuk 
fordultaktól. Hogy az anyabank, saját 
hazájában nem merné azt megtenni az 
ügyfeleivel, amit a leánybank megtesz 
velünk.

Orbán azt mondta Dabason: az nem 
tartható, hogy az emberek éveken 
át fizetik törlesztőrészleteiket, majd 
kiderül, hogy többel tartoznak, mint 
az indulásnál. „Világossá kell tenni, 
hogy Magyarország nem gyarmata 
senkinek sem" – szögezte le. „Amit nem 

Csicskázó KISZ-fiúk
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lehet megcsinálni Bécsben, Berlinben, 
Párizsban, vagy éppen Brüsszelben, az a 
magyarokkal szemben sem engedhető 
meg" – hangsúlyozta. Ez igen, ez bátor 
kiállás! Magyarország nem gyarmata 
senkinek. De hát, a kamatokon keresztül, 
a felvett törzstőke, külföldi államadósság 
sokszorosát visszafizettük már a külföldi 
uzsorásoknak. És még mindig fizetünk. 
A kamatokat. A törzstőke változatlan 
marad. Lentner Csaba szerint 160 milliárd 
dollár. Akkor most lehetünk gyarmat 
vagy sem, az embereknek sohasem 
hazudó miniszterelnök úr?

Egy egyszerű ügyvéd azonban azonnal 
átlátta a pénzügyi helyzetet. Ő ugyanis- 
meg például még Lémann Gyögy 
ügyvédtársa, Siófokról- kimerte mondani 
az igazat. Nem 
maszatolt. Nem vitte 
a letakart szakajtót, 
benne a reményt 
adó madárral, 
aki a fedél szabaddá tétele után 
azonnal, huss, elrepült, s ott maradt 
magában az üres szakajtó. Az üres 
ígéret. Ő tehát a következőképpen 
fogalmazott: „A bankok elhallgatták, 
hogy a devizaárfolyamok hosszú távon 
történt fokozatos emelkedéséről tudtak, 
a szerződéskötéskor becsapták az 
adósokat. (A magyar pénzügyminiszterek 
is tudtak erről, hiszen a svájci Nemzeti Bank 
elnöke és a Európai Világbank illetékesei 
is figyelmeztették őket. Csak most nem 
emlékezik Draskovits, nem emlékezik 
Veres. L. P.)

Az árfolyamváltozás trendje – az 
adós hátrányára történő változás – 
valószínűsítésének elhallgatása polgári 
jogilag megtévesztés, büntetőjogilag 
pedig csalás – mondta a Magyar 
Hírlapnak Czirmes György ügyvéd. 
Miután a devizaárfolyamok trendje 
minimum 15 éve folyamatosan emel-
kedik, igenis tudtak a bankok arról, hogy 
ez a tendencia folytatódni fog. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy 
már a 2004. évi prognózis az akkor 161 
forintos svájci frank árfolyamát 2011-re 
182 forint körülire saccolta. Ilyen elem-
zések a tőzsdén egyébként naponta 
készülnek – mondta a jogász. Czirmes 
kiemelte, hogy az irányadó külföldi 
és hazai jegybanki kamatok, illetve a 
magyarországi infláció csökkent az 
elmúlt 15 évben. Ezzel szemben azonban 
a szerződésekben foglalt kamatot is 
fokozatosan emelték valóságos gazda-
sági háttérváltozás nélkül.

Az ügyvéd szerint a magasan tartott 
forinthitel kamatának emelése mes-
terséges volt, éppen annak érdekében, 
hogy a devizaalapú hitelek felé terelje 
a keresletet. Czirmes György szerint 
önmagában a kamatemelés sem indokolt 

gazdaságilag, de az árfolyamváltozás 
trendjének – az adós hátrányára történő 
változás – valószínűsítésének elhallgatá-
sa polgári jogilag megtévesztésnek, bün- 
tetőjogilag csalásnak minősül. Müller 
János, a Magyar Bankszövetség főtit-
kára úgy reagált: a jogi állásfoglalást 
részleteiben nem ismerve csak annyit tud 
mondani, hogy a bankok nem készítettek 
10–15–20 éves árfolyamprognózist.” Ve-
gyünk egy egyszerű példát. 2007-ben, 
mondjuk 30 ezer forint volt a törlesztő 
részlet, most 80 ezer forint. 2007 és 2011 
között Svájcban az árfolyamváltozás 144 
százalékos volt, nálunk 256 százalék. 
Érti ezt vaslaki? No de! Miképpen is 
dolgoznak például a svéd országgyűlési 
képviselők. Nézzük az erre vonatkozó 
példát, idézetet: „Ha Lázár János 

Svédországban lenne frakcióvezető, hét-
közben igénybe vehetné a parlament 
egyik szolgálati garzonlakását, a hazaútra 
pedig az éves vasúti- vagy buszbérletét. 
Ugyanis ez járna neki. Munkája során 
adódó más költségeit, természetesen 
megtérítené a Ház gazdasági hivatala – 
annak szigorú keretei között. Ám, gondja 
se' lenne vidéki otthonáig tartó távolság 
napi legyőzésével, mivel nem tölthetné 
be egy időben a polgármesteri posztot 
is. Igaz, olyan poszt itt nincs is!

Svédországban a kormány kormányoz 
– ám az uralkodó 1974. óta nem 
uralkodik. Az államfőnek, miután ősszel 
a parlamentben megnyitja a politikai 
évet, alig van több dolga, mint hogy 
jó PR munkát végezzen az 'alattvalói’ 
javára – igaz, a kormány ülésein 
csütörtökönként részt vesz, miután a 
külügyi- és honvédelmi kérdésekben 
van szava. Parlamenti választás (riksval) 
minden negyedik év szeptemberének 
harmadik vasárnapján esedékes (leg-
közelebb 2014-ben). Miután megalakult,
s a királynak bemutatkozott az új kor-
mány, október első keddjén, a királyi 
család jelenlétében, H.K.H. Carl Gustaf 
megnyitja az új parlamenti évet. A 
polgármester intézménye nem létezik, 
a 23 megye (län) élén a szimbolikus 
’törzsfő’ (landshövding) áll. 1974-óta (az 
azt megelőző 20 év alatt átszervezés során 
2500-ról három lépcsőben lecsökkentett s 
kialakított) 290 helyhatóság (kommun) 
kollektív vezetésű: az a főnök, akinél 
a kassza kulcsa. Az önkormányzati 
képviselők zöme díjmentesen vagy 
csekély tiszteletdíjjal, a szabadidejében 
végzi munkáját. A parlamenti kép-
viselőnek számítania kell arra, hogy 
pénzügyeit nagyító alatt tartja a 
gazdasági iroda, a sajtó és a polgárok. 
Számot kell adnia minden jövedelméről, 

legyen az igazgatótanácsi tagság, családi 
vállalkozás, részvények, ingatlanok, nagy 
értékű ingóságok, szellemi tevékenység, 
testületi tagság, és minden más, ami 
bevétellel jár. Ez a komplett képviselői 
gazdasági regiszter nyilvános és elérhető 
bárki számára.(A köznapi polgár anyagi 
helyzete ugyanígy). Korrupció? Ha elő-
fordul, a fentiek miatt többnyire hamar 
kiderül, s bukás a vége. Svédországban 
az ajándék 400 kr értékig adómentes. 
Ez mindenkire egyformán vonatkozik. A 
mentelmi jog természetesen ismeretlen 
fogalom. Egy demokráciában nincsenek 
kivételek. A parlamenti képviselők 
munkája és a költségei is nyilvánosak. 
(Mint mindenki más esetében is). A kép-
viselő alapjuttatása bruttó 55 ezer 
korona. (A parlament elnökét és a mi-

niszterelnököt egyaránt 
135 ezer korona illeti 
meg.) Ezenkívül kapnak 
egy szolgálati irodát (a 
képviselők házában, a 

parlament szomszédságában), laptopot, 
printert, mobilt és egy vezetékes telefont 
otthonra. Ezen eszközök szolgálati célú 
használatának (előfizetési díj, kártyadíj, 
internet) költségeit is megtérítik nekik
(részletes telefon stb. számlával igazolan-
dók a költségek).

A miniszterek, frakcióvezetők időnként, 
indokolt esetben kapnak.Taxiköltséget 
csak indokolt esetben számolhatnak 
el, például, ha a célállomás kollektív 
közlekedési eszközzel nem érhető el. 
Ha saját autót használnak, benzinpénzt 
kapnak (mint bárki más): 265 kr/100 km, 
amiből 185 kr adómentes. Külföldre a 
képviselők többnyire bizottsági vagy 
frakciótársaikkal utaznak, kollektív el- 
számolással; ha indokolt esetben 
egyedül mennek, akkor összesen 
50 ezer korona áll a teljes 4 évnyi 
mandátuma idején a rendelkezésére. 
Az ilyen repülőutakat a parlament 
elnökhelyettesével kell előzetesen jó- 
váhagyatniuk. A szolgálati úton el- 
töltött időnek, szállodai tartózkodásnak, 
a visszaút időpontjának arányban 
kell állnia az utazás céljával, minden 
többletköltség a képviselő pénztárcáját 
terheli. Az utazás módjáról maga az 
érintett dönt, de elvárják tőle, hogy olcsó 
és környezetkímélő megoldást válasszon, 
az időtényező figyelembe vételével. A 
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy inkább 
utazzon vonattal, egy nappal korábban, 
s aludjon hotelben, mint repülőgéppel 
aznap. A vidéki képviselők díjmentesen 
vehetik igénybe a parlament 250 gar-
zonlakásának egyikét. 

(cikkünk folytatódik a www.civilhetes.hu 
internetes oldalon)

Lakatos Pál

Hivatásszerűen, fizetésért csak az egyes szakterületekért felelős 
politikusok dolgoznak.
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Október 2-án volt Mahatma Gandhi születésnapja. Ő az erőszakmentes polgári engedetlenség 
békeharcosa. Meggyőződésem, hogy napjainkban csak akkor lehet sikeres minden mozgalom 
vagy szövetség, ha sokan egyet akarnak, ami közösséget épít és szolidaritást teremt. 
Esztergomban egy évvel ezelőtt a választópolgárok új időszámítást kezdtek. A független 
polgármester programja egyszerű és világos: Esztergom legyen olyan hely, ahol jó élni. Bár a 
híradások inkább a botrányokról szólnak, azonban a mindennapokban megváltozott az itt 
lakó emberek élete. Az erőpolitizálás összefogást szült. Nemrég a civilek a pártokkal együtt 
helyi népszavazást kezdeményeztek, közpénz nélkül rendezték meg a Hídünnepet és október 
3-án városi függetlenségi napot szerveznek galambröptetéssel, zsíros kenyérrel, zenével. A 
főtéren a jelen és a jövő kihívásairól fogunk beszélgetni.
Szeptember végén testvérvárosainkból is ellátogattak hozzánk. A közös reggelit a Tétényi 
téri nők készítették. Amikor az összeszedett tányérokkal, poharakkal megterített roskadásig 
megrakott asztalt meglátta az egyik németországi testvérvárosunkból érkezett képviselő, 
szemében könnyek jelentek meg. A világon nincs még egy olyan hely, ahol szereteteből, pénz 
nélkül, a közösség érdekében ennyit tesznek az emberek, de olyan hely sincs, ahol a választott 
képviselők semmibe veszik a demokratikus szabad választás eredményét és tönkreteszik a 
várost a polgármesterrel együtt.
Magyarországon egyedül a Parlament az, aki működésképtelenség esetén feloszlathatja a 
testületet. Kérdés, hogy a kétharmados Fideszes többség képes lesz-e példát mutatni és saját 
maguk közül kivetni a jogsértő és antidemokratikus tagokat. Amiatt, hogy a képviselő testület 
szeptember utolsó napján nem választott aljegyzőt - annak ellenére, hogy volt alkalmas 
pályázó - a közigazgatás megbénul a városban. A jegyző október elején szülési szabadságra 
megy és egy új pályázat kiírása legalább még egy hónapba telik. A két érvényes aljegyzői 
pályázatot beadó jelölt közül mindegyikük a hivatal átfogó rendezését tűzték ki célul és úgy 
tűnik ez semmiképpen sem illik bele a Fideszes többség terveibe. Vajon miért nem kell még 
jegyző se a hivatalba? Jegyző hiányában nincs aki aláírja a szabadságokat, ellenjegyezze a 
szerződéseket, rendelkezzen az utalások felett. Senki sincs, aki a törvényességet felügyelje, 
nincs felelős intézkedő katasztrófahelyzetben és a helyi választási irodának sincs vezetője. 
Ezért kértem hónapokkal ezelőtt Navracsics Tibor urat, hogy jelöljön ki kormánybiztost 
Esztergomba.
Ugyanez vonatkozik a pénzügyek intézésére is. Hiába tettem feljelentést a pénzügyi biztos 
adósságrendezési munkájával kapcsolatban, hiába mondom, hogy nincs mindenre pénz, 
a testület nem akar semmit sem tenni a költségvetés módosítására. Illetve éppen annyit, 
hogy később azt mondhassák: „Polgármester asszony a számlán ott volt a pénz, amiből 
ki lehetett volna fizetni az adósságot!” Csak utána mi lesz? Ha megengedem az inkasszót, 
ami azt jelenti, hogy a bírósági végzés alapján leemelhetik az önkormányzat számlájáról 
az első törlesztéseket a hitelezők - tételes ellenőrzés nélkül - nem lesz pénz a bérekre. Ha 
a bérekre teszek félre, akkor a végzést nem, vagy csak részben lehet teljesíteni. Ebben az 
esetben a Raiffeisen Bank megfenyegetett, hogy fegyelmi eljárást indít ellenem. Ráadásul a 
pénzügyi bizottság elnökének állítása szerint, neki is küldött a bank ilyen tárgyú levelet. Hol 
élünk, ahol a bank érdeke előrébbvaló, mint az polgárok megélhetése és a bank nyomást 
gyakorolhat a közhatalomra? Ha kiállok a közalkalmazottak, köztisztviselők béréért és a 
kötelező feladatellátásért: az iskolák, óvódák, közművelődési intézmények biztonságos 
működtetéséért, akkor bíróság elé állíthatnak, mert nem hajtottam végre a testület és a 
bíróság döntéseit. Az emberek többségét nem érdekli, hogy miért nem kap fizetést, csak az, 
hogy a számláján ott legyen a havi túlélési összeg. Ha ezt megkapja, akkor nincs tragédia 
és tovább tűri kiszolgáltatott helyzetét. Lehet-e veszélyeztetni több mint 1200 család 
megélhetését, és lehet-e ezért felelőssé tenni azt, aki sem az adósságok felhalmozásában, 
sem pedig az egyezségek megkötésekor nem volt döntési pozícióban?
A bankok felelősségéről még nem sok szó esett. Természetes, hogy az elköltött pénzt 
vissza kell fizetni, azonban az sem elhanyagolható, hogy milyen feltétellel adott kölcsönt 
a pénzintézet. Esztergomnak közel 16 milliárdnyi svájci frank alapú hitele van, amire nincs 
semmiféle jelzálogjog bejegyezve. Azaz, ha most nem sikerül az egyezségeket betartani, 
akkor vagyonfelosztás is történhet és itt van a fidesz-csőd! Ebben az esetben a Raiffeisen 
elveszíthet mindent. Ha a másik bank, aki tavaly átvette a város finanszírozását és hitelt adott, 
annak ellenére, hogy jól ismerte a város pénzügyi helyzetét, az akkori kötvényből biztosítana 
fedezetet a hiányzó adósságrendezésre, akkor megmenthető lenne a folyamat. Legalábbis 
átmenetileg. Talán érdeke fűződik a másik pénzintézetnek egy másik bank tönkretételéhez?
Mindenesetre Esztergom október 3-án ünnepel és éli a blokád alá helyezettek mindennapjait. 
Segítik egymást. Itt már nem jobb- és baloldali szavazóról van szó, hanem a közösségért tenni 
akaró vagy a közjót semmibevevő emberekről. Saját szerepemet tekintve nem kérdés, hogy a 
szívemre hallgatok és a józan észnek engedelmeskedve a bérből és fizetésből élők mellé állok, 
az viszont a jövő kérdése lesz, hogy az emberek hogyan tudnak megvédeni és hogyan tudják 
működtetni a várost közpénzek nélkül.

Tétényi Éva
tetenyi.blog.hu

Mindenki egyért, egy mindenkiért         

A testület többségét adó fidesz-frakció meg- 
szavazta, hogy a pénzügyi bizottság (Steindl 
Balázs, Meggyes Tamás, Zoltai Dániel) két 
független(?) jogászt kérjen fel annak kivizs-
gálására, hogy a polgármester miért nem utalta 
el a hitelezőknek szeptember 30-án a nekik járó 
pénzt, milyen következményekkel jár ez, és ki 
viseli a döntés következményeit.

1. A polgármester miért nem utalta el a 
hitelezőknek szeptember 30-án a nekik járó 
pénzt?
…mert az ehhez szükséges előirányzatot nem 
biztosította a város költségvetési rendelete, és 
pénzügyi ellenjegyzés hiányában nem tudja 
átutalni.
…mert így minden rendelkezésre álló pénz 
átutalásra kerülne, és a kötelező feladatellátás, 
valamint a közalkalmazottak, köztisztviselők 
bére nem biztosítható.
…mert a pénzügyi ellenőrzés során nem volt 
meg minden dokumentum, és az utalványok 
késve, október 4-ére lettek előkészítve aláírásra.

2. Milyen következményekkel jár ez?
…végrehajtást kezdeményezhetnek a hite-
lezők, és ha elfogy a számlán levő pénz, újabb 
adósságrendezési eljárás jöhet.
…ha nincs pénz, akkor vagyonfelosztást ren-
delhet el a bíróság.

3. Ki a felelős a döntésekért?
…azok a képviselők, akik nem rendeltek pénz-
ügyi tervet a reorganizációs terv mellé.
…azok a képviselők, akik nem döntöttek a 
költségvetési rendelet módosításáról az adós-
ságok kifizetése érdekében.
…azok a képviselők, akik közjogilag érvénytelen 
reorganizációs tervre hivatkozva fogadták el az 
egyezségeket.
…az a pénzügyi biztos, aki nem jelezte a hi-
bákat a bíróságnak, és végrehajthatatlan adós-
ságrendezéshez adta a nevét.

4. Ki viseli a döntés következményeit?
…minden önkormányzati dolgozó (intéz-
mények: bölcsőde, óvodák, általános és közép-
iskolák, speciális szakiskola, múzeum, könyvtár, 
kollégium, szociális központ, közösségi ház, 
olvasókör, kultúrmozgó, sportcsarnok, strand-
fürdő, kórház)
…minden, intézményi szolgáltatást igénybe 
vevő és családja (iskolások, óvodások, szüleik, 
idősek, könyvtári tagok, múzeumlátogatók, 
stb.)
…minden esztergomi (a közszolgáltatások 
miatt)
…minden vendégként Esztergomba érkező, 
ahogy eddig is…

…és a polgármester.

2011. október 10.
Tétényi Éva

Egy döntés 
margójára
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„Nincs rossz bor, csak rossz borivó” 
- szokták mondani, ám a történet 
mégsem ennyire egyszerű. Nyakunkon 
a szüret, sőt sokhelyütt már a 
hordókban pezseg, érik a must, hogy 
sokak örömére és gyönyörűségére 
szolgálva borrá nemesedjék. 

Sokan mégsem tudják, hogy 
miképpen is kell kultúráltan, valamely 
alkalomhoz illően fogyasztani a 
szőlőtő termését, amelynek élvezete 
pedig nyugodtan mondhatjuk, 
egyidős az emberi kultúrával. Hiszen 
a bor nem csupán a társas együttlétek 
nélkülözhetetlen velejárója ősidők 
óta, hanem mértékkel és kellő időben 
fogyasztva az emberek gyógyírként 
is számon tartották. A patikákban ma 
is láthatók olyan régi porcelán 
tégelyek, melyeken olvasható a 
nevük. Használták sebkezelésre, 
fejfájás ellen, gyomorbajok 
gyógyítására. Hippokratész, 
az orvostudományok atyja is 
hasznosnak ítélte, és ajánlotta. A 
középkorban a bor volt a legfőbb 
fertőtlenítő szer. Kolostorokban 
és kórházakban mindig tartottak 
bort erre a célra. A Mátyás király 
füveskönyvében leírt kúrák 
szerint a bort gyógyfüvekkel 
együtt alkalmazták. Pasteur, a 
mikrobiológia megalapozója a 
bort a legegészségesebb italnak 
tartotta. 

Újabban elsősorban a vörösborok 
érrendszeri megbetegedések 
megelőzésében betöltött 
szerepéről jelennek meg orvosi 
közlemények. Nem hagyhatjuk 
említés nélkül a bor lélekre kifejtett 
pozitív hatását sem, ezt példázza 
számos irodalmi és zenei alkotás. 
Plinius megállapítása szerint a bor 
révén az ember lett az egyetlen állat, mely 
akkor is iszik, ha nem szomjas. Hogy miért 
iszik? Mert a bornak nemcsak íze, illata 
és szesztartalma van, hanem szelleme 
is. Ám eltekintve mindezen jótékony 
hatásától, nem árt, ha tisztában vagyunk 
azzal is, hogy miképpen szabad, vagy 
éppen illik a bort fogyasztani. Szolgáljon 
erre vonatkozóan egy történet, amelyet 
Grimod de la Reyniere jegyzett le. Történt 
egyszer, hogy egy francia gourmand a 
borivás művészetéről beszélt a walesi 
hercegnek. „A nagy bornál nézzük annak 
játékát a pohárban, beleheljük illatát, 
és azután...Megisszuk! -vágott közbe 
a herceg. Nem, hercegem - folytatta a 
gourmand - előbb beszélünk róla.” 

Mindazonáltal az is igaz, hogy aki a 
borból csúfot űz, azzal a bor is azt teszi. 

Magyarország mindig is híres volt 
nagyszerű borairól és borvidékeiről 
olyannyira, hogy semmi szégyellnivalónk 
nincsen egyéb európai, hagyományosan 
bortermelő országokkal szemben. Már 
Szent István királyunk Imre herceghez 
intézett Intelmei is a bor ismeretére 
utalnak: „Itassanak meg olykor fanyar 
borral, mely értelmedet tanításomra 
figyelmessé teszi.” 

A Garamszentbenedeki apátság I. Géza 
királyunk által kiállított alapítólevele 
is említést tesz a mai kunsági 
borvidék területén lévő Alpár és Kürt 
szőlőskertjeiről. 1200-ban rendeletek 
szabályozták a szőlőtelepítést, kialakultak 
a szőlőhegyek és borvidékek csírái. A 
vörösbor készítését a török terjeszkedés 

elől menekülő rácok honosították meg 
Magyarországon. A borvidékeken 
számos bormúzeum őrzi a hazai szőlő 
és borkultúra tárgyi és írásos emlékeit, 
jeles pincészeteit, bemutatva olyan régi 
évjáratú borokat is, amelyek ma már 
nincsenek forgalomban. Hazánkban az 
első, világhírnévre szert tett ilyen jellegű 
létesítmény a Budafoki Bormúzeum 
volt, melyet 1904-ben a Magyar Királyi 
Pincemesteri Tanfolyam tanpincéjének 
pincefülkéjében Rácz Sándor és 
Pettenkoffer Sándor alapítottak. 

Magyarországon ma számos 
bormúzeum működik, de mellettük 
nem kevésbé nagy jelentőséggel 
bírnak az úgynevezett borrendek, 
vagy borlovagrendek. Alapvető céljuk 
egy-egy borvidék, termőhely, illetve 

a bor hírnevének, minőségének 
védelme, emelése. Mintegy összekötik 
a szőlőtermesztést és a borászatot a táj 
kultúrájával, múltjával, hagyományival 
és a kulturált borfogyasztással. A 
borlovagok igényességükkel, jó 
értelemben vett kérlelhetetlen 
szigorukkal, tekintélyükkel nagyban 
hozzájárulnak az általuk képviselt 
vidék borainak minőségvédelméhez, 
hírnevének elmélyítéséhez. 
Magyarországon az első borrend 1976-
ban alakult meg Baján, Pax Corporis 
néven. 2002-ben a Magyarországi 
Borrendek Országos Szövetségének már 
34 tagja volt, de további számos borrend 
és borbarát egyesület működik az 
országban és várja a szövetségbe történő 
felvételét. Minden borrend sajátos díszes 

öltözékkel, lánccal, emblémával, 
címerrel és zászlóval rendelkezik. 
Külsőségeikben a középkori 
lovagrendi hagyományokra 
támaszkodnak, legendájukat, 
ceremóniájukat az általuk képviselt 
borvidék történeti-kulturális 
szokásai, néprajzi és szakmai 
hagyományai, múltja alapján 
alakítják ki. Nevük utalhat a terület 
régi nevére, egy neves szülöttükre 
vagy tárgyi emlékre. 

Esztergom ugyan nem elsősorban 
a borairól vált híressé, mégis 
városunkban működik az Európai 
Borlovagrend Magyarországi 
Konzulátusának Esztergomi Széke. 
Mi több, néhány éve alakult 
meg a Vinum Primatis, a Bazilika 
alatt található, építészetileg is 
kiemelkedő pincerendszerben. A 
Prímási Borrendet Dr. Erdő Péter, 
bíboros, esztergom-budapesti 
érsek, Magyarország prímása 
hívta életre azzal a céllal, hogy 
a tagok által megtestesített 

nemzeti összefogás a kétezer éves 
múltra visszatekintő magyarországi 
bortermelést és borkultúrát ismét az 
azt megillető rangra emelje. A borrend 
tagjai a társadalom által elismert 
személyiségek, akik mind hazánkban, 
mind határainkon túl a magyar bor 
nagyköveteként sokat tehetnek a 
magyar bor megismertetéséért és 
elismertetéséért. 

Így tehát, bár Trianonnal az érsekség 
elvesztette bortermő vidékeinek jelentős 
részét, Esztergom mégis ott szerepel 
a borászatilag kuriális települések 
világranglistáján. Pezseg tehát a must, 
forr a bor, örömteli áldott koccintást 
minden termelőnek és borkedvelőnek!

ÉT

Borivóknak való
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A Felelős Társadalomért Közhasznú 
Alapítvány és a Magyar Organológiai 
Kutatóintézet október 2-án jóté-
konysági koncertet szervezett, mely- 
nek helyszínét az Esztergomi Bazi- 
lika biztosította. A koncert célja 
az orgona és komolyzene népsze- 
rűsítése, valamint elérhetőségének 
megkönnyítése volt. A koncerten 
fellépett Vásáry André, Király Csaba 
Liszt-díjas orgona- és zongoramű- 
vész, Baróti István orgonaművész, 
 valamint a Szent Efrém fér-fikórus. 
Az esztergomi koncert, az Alapítvány 

által szervezett Jótékonysági kon-
certsorozat második állomása, teltház 
előtt zajlott, amelyet Huber Károly, 
az alapítvány vezetője nyitott meg. 
Beszédében elmondta, hogy a felelős tár- 

sadalom meglétére a jelenlévők nagy 
száma a bizonyíték, amely jól mu-
tatja, hogy a közös cél áthidal mind-en 
különbözőséget. A koncertet jelenlé- 
tével számos környékbeli polgármester 
támogatta, Huber Károly külön meg- 
köszönte Esztergom Város Polgármesteri 
Hivatalának példátlan segítségét és szí- 
ves együttműködését. A köszöntő után 
ünnepélyesen bejelentette, hogy az ala- 
pítvánnyal közösen a Magyar Organológiai 
Kutatóintézet is a 2011/12-es évi művé- 
szeti költségvetését az Esztergomi 
Bazilika Nagyorgonájának befejezésére 
fordítja, amely Magyarország és Közép- 
Európa legnagyobb és Európa har- 
madik legnagyobb sípos orgonája lesz.  A 
bejelentés kapcsán az orgonaművészet 
új korszakát ünnepelték nagy tapssal 
a megjelentek. A koncertet követően 
a Bazilika alkalmazottai gratuláltak a 
szervezőknek a sikeres koncerthez, az 
általuk még nem látott részvételhez, 
amely egyben Vásáry André leg-
nagyobb magyarországi templomi kon- 
certje is volt. A koncenrtsorozat több 
helyszínen is folytatódik, többek között 
Sopronban, Miskolcon, Győrben, Deb-
recenben, Budapesten és környékén.

Jótékonysági koncert  a 
Bazilikában

Másnap találták meg polgárőrök az 
október 5-én este eltűnt idős esztergomi 
hölgyet.  A 84 éves néni a rokonainál járt 
Dömösön, onnan indult haza Esztergo-
mba, de az otthonába már nem érkezett 
meg. A család este 8 órakor értesítette 
a rendőrséget és a polgárőrséget, akik 
nagy erőkkel, nyomkövető kutyákkal 
bevetésével kezdték meg az idős nő 
keresését. Mint Bodrogai Sándortól, 
a helyi polgárőrség vezetőjétől meg-
tudtuk, a kutatáshoz azonnal csatla-
koztak az esztergomi polgárőrök, a 
Pilisi parkerdő két vadásza és több civil 
személy, valamint Budapestről érkezett 
egy hőkamerával felszerelt rendőrségi 
helikopter is. Hosszú órákon át ered-
ménytelenül keresték a nénit, végül 
hajnalban, pár órára felfüggesztették a 
keresését. Másnap reggel újra indítot-
ták a kutatást, amely 9 órakor szerenc-
sés véget ért. Az idős hölgyet épségben 
találták meg a 11-es főúton, Dömös 
és Pilismarót között, akinek az ijedtsé-
gen és egy kis megfázáson kívül semmi 
baja nem esett. A fia, aki maga is aktív 
polgárőr Esztergomban az egész család 
köszönetét tolmácsolta a mentésben 
résztvevő összes rendőrnek, polgárőrnek 

Épségben került elő az 
elveszett idős asszony 

és helyi lakosnak, akik példaértékű össze-
fogással, fegyelmezetten és kitartóan 
vettek részt a kutatásban, amely végül 
így szerencsésen és eredményesen zárul-
hatott.

Október 10-i, 8-ik 
munkaértekezle- 
tén meghívott 
vendégek meg-
h a l l g a t á s á v a l 
kezdte őszi mun-
káját az Alsóház.  
Sáska János, Dr. 
M a g y a r o v i c s 
Gyula, valamint 

Jó-Dobronya György egy új piac-kon- 
cepció ötletével keresték meg a szer- 
vezetet, akik mindenben támogatá-
sukról biztosították a város egyik 
fontos helyszínének továbbélését szem 
előtt tartó vállalkozót. Ezután Wieszt 
Attiláné előterjesztését hallgatták meg, 
mely Mészáros Dezső szobrászművész 
korábban az Aradi téren álló, jelenleg 
a volt Granvisus udvarán található 
kőszobrának felállítását kezdeményezte 
a szentgyörgymezői Klapka téren. A 
jelenlévők egyhangúan egyetértettek 

a szobor felállításával kapcsolatos 
előterjesztéssel, Nyíri Attila vállalta, hogy 
az illetékes önkormányzati bizottság, 
valamint a képviselő-testület elé terjeszti 
a kérést. Az ülésen szó esett a szervezet 
reformjáról, melyre a hatékonyabb 
munkavégzés miatt van szükség. A 
képviselők megállapodtak abban is, 
hogy legközelebb október 17-én, 18 
órakor találkoznak.

Újra ülésezett Esztergom 
Város Alsóháza

A Kertvárosi óvo- 
dások szülei, és 
nagyszülei hétfőn 
reggel felháboro- 
dottan szembe-
sültek a ténnyel, 
miszerint az intéz- 
ményben 16 fok 
van. A szülők ké-

réssel fordultak a képviselő-testület felé, 
hogy az áldatlan állapotokat szüntesse 
meg. „Az tűrhetetlen állapot, hogy az 
óvodában nincs fűtés. Ha ön felelősséget 
érez a településrész lakói iránt, akkor 
a párttársait győzze meg arról, hogy 
szavazzanak meg pénzt a fűtés helyre 
állítására” – kérte az egyik szülő a 
hétfő délelőtt éppen testületi ülésen a 
polgármesteri hivatalban tartózkodó 
képviselőktől. Lapzártánkig nem érke-
zett megnyugtató hír az óvodáról, de 
a polgármestertől megtudtuk, hogy az 
ügy – a határozott utasítás ellenére - 
hetek óta „várakozik” a hivatal egyik 
„feledékeny” osztályán. Tétényi Éva, 
miután tudomást szerzett az ügyről, 
haladéktalan ügyintézésre szólította fel a 
hivatal illetékes dolgozóit. 

Vacogó ovisok Kertvárosban

A kertvárosi Féja Géza közösségi ház 
október 2-án tartotta a hagyományos, 
immár a 10. alkalommal megrendezett 
Féja-napot. Ilyenkor bemutatkoznak 
az intézményben működő klubok 
és szakkörök. A résztvevők idén 
összeállításokat láthattak az elmúlt 
programokból, megnézhették a Hevesi 
Sándor Amatőr Színkör színvonalas, 
jótékony célú előadását és ízletes 
vacsorát fogyaszthattak el Fizel József 
jóvoltából.

Féja-nap tizedszerre 

A Bajor Ágost Művelődési Ház Esztergomi 
Fotóklubja felvételt hirdet a fotó- és 
képzőművészetet szerető, művelő 
és a vizuális kultúra iránt érdeklődő 
fiatalok és felnőttek számára.  A klubban 
többek között a Magyar Fotóművészek 
Szövetsége 13 nemzetközileg  elismert 
tagja – köztük két Balogh Rudolf díjas 
fotóművész – adja tovább ismereteit. 
Analóg és digitális felvételtechnikai 
és laborálási, kidolgozási lehetőség, 

Felvételi a fotóklubba
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Események

A Szentgyörgymezői Olvasókörben 
október 8-án, szombaton 17 órától került 
megrendezésre az immár 12 éves múl-
tra visszatekintő évadnyitó, zoboraljai 
táncház. Táncház gazdák Kalmár Mónika 
és Ölveczky Árpád voltak, akik bevonták 
a látogatókat a közös tánc élményébe. A 
zenéről a PENGŐ népzenekar gondosko-
dott. Ezt követte az aprók tánca Trexler 
Magdolnával melyhez a talpalávalóról az  
esztergomi zeneiskola népzene tansza-
kának vonósai gondoskodtak. 

Évadnyitó táncházzal

A Norvégia dél-keleti részén található 
Skreia település férfikórusa lép fel október 
15-én, 10 óra 30-tól a táti Szent György 
Otthonban, ezt követően pedig délután 
Dorogon a művelődési házban 17 órakor 
kezdődő Nemzetközi Kórustalálkozón 
lesznek megtekinthetők. 

Férfikórus Norvégiából

A táti Musik-Land Utazási Iroda 
szervezésében érkezik hozzánk 
Emmanuel Gollut egyesületi elnök 
vezetésével a Genfi-tó közelében található 
Collombey város vegyeskórusa október 
15-én. Az 1946-ban alakult Choeur 
mixte de Collombey tagjai Stéphane 
Bianchi zenei igazgató vezénylésével 
fél 12-től az esztergomi Bazilikában 
énekel. Ezután a svájci dalosok Dorogra 
látogatnak, ahol részt vesznek a József 
Attila Művelődési Házban 17 órakor 
kezdődő harmincharmadik Nemzetközi 
Kórustalálkozón. 

Hangverseny Esztergomban, 
kórustalálkozó Dorogon 

Nagy őszi baba- és gyermekruhabörzén 
vehetnek részt az érdeklődők október 
15-én, 9 és 12 óra között Dorogon a Zrínyi 
iskolában. Közben Teicht Tünde az Életfa 
Egészségmegőrző program keretében 
életviteli tanácsokat ad, a gyerekek 
pedig a Kék Mackó játszóházzal tölthetik 
az időt. További információ kérhető 
Marosvölgyi Császár Anikótól a 36 30 456 
4908-as számon vagy a p.maros@t-email.
hu emailcímen.

Egészségmegőrzés és 
ruhabörze Dorogon

Művelődési ház
Esztergom, Imaház u. 2/A

Rendezvények

Október 14-én 
15 órától Városi 
Nyugdíjas-napi 
rendezvény lesz a 
művelődési ház- 
ban. Az esemé-
nyen részt vesz 

Ján Oravec Párkány és Tétényi Éva 
Esztergom polgármestere is.
Október 14-én, 18 órakor Sorsszerű, 
sorsrontó, sorsfordító találkozások, 
kapcsolatok címmel tartanak 
rendezvényt. 
Október 15-én 10 órakor Csiribí-csiribá 
- egy óra csoda -  címmel Phoenix bűvész 
és hasbeszélő vidám, interaktív műsora 
kezdődik gyerekeknek. A belépő 500 Ft.
Október 20-án 19 órakor Mozarttól a 
pacsirtáig – minden, ami zene – címmel 
Kegye János pánsípos koncertje lesz 
hallható. A művész neve nem csak 
Európa, hanem világszerte ismert. 
Eddig 26 lemeze jelent meg, számos 
lemezbemutató turnéja volt Amerikában, 
Kínában, Ázsiában és a legtöbb európai 
országban is fellépett.
Október 21-én 18 órakor Az 5. Dimenzió, 
mint a konfliktusmentes  szeretet, 
Az akadálymentes kommunikáció és  
kreativitás létminőségének helyszíne 
címmel kezdődik előadás.
Október 29-én 17 órakor a spanyol 
Coral Polifònica Joia d'Alella kórus 
hanversenye kezdődik az esztergomi 
Monteverdi kórus közreműködésével.
Október 28-án 18 órakor Önálló 
létformából párkapcsolatba címmel 
tartanak előadást a művelődési házban, 
a  téma többek közt a párkapcsolat után 
egyedüllét, divatos néven a szingliség 
lesz.
Október 7-én 17 órakor a Budai 
Ciszterci  Szent Imre Gimnázium 
Képzőművész Körének kiállítása nyílik 
meg a Kultúrmozgóban. Közreműködik 
Gáspár Csilla, Ódor Csillag (cselló), 
zongorán Lovas László kísér.
Október 21-én 17 órakor Temesi Attila 
grafikus Sötétkép 56 című kiállítása nyílik 
meg a házban, a megnyitót Koditek Pál, 
az Esztergom Barátainak Egyesületének 
Elnöke vezeti. Közreműködik Daróczi 
Gabriella (ének).

Kiállítások

Bangó Miklós új 
akvarelljeiből nyílt 
tárlat a Prímás-
szigeten lévő gya- 
korló iskola galé- 
riájában. A kiállí-
tás október köze- 

péig lesz az intézmény földszinti aulá-
jában.

Bangó Miklós akvarelljei a 
Gyakorlóban 

A Szent Adalbert Központban a Pozsonyi 
Magyar Galéria Szent István Pozsonyban 
című gyűjteményes kiállítása tekinthető 
meg október közepéig.

Szent István Pozsonyban 

A Keresztény Múzeumban Markó Károly 
rajzkiállítása és a Herendi Porcelángyár 
remekeinek kollekciója látható október 
végéig.

Rajzok és porcelánok a 
Keresztény Múzeumban 

Szeptember 28-án nyílik és október 19-
éig lesz látogatható a nyergesújfalui Ady 
Endre művelődési Házban a Kernstok 
Károly Képzőművész Kör új tárlata. Az Őszi 
tárlat címet viselő kollekció premierjén 
Mihelik Magdolna polgármester mond 
megnyitó beszédet. A megnyitó után 
levetítik a Nyolcak nyomában című, a 
Kernstok Kör munkásságát bemutató 
dokumentumfilmet.

Újra kiállít a Kernstok kör

fotótúrák, tárlatlátogatások, előadások, 
képelemzés, értékelés, tanácsadás, 
pályázati programokkal. Jelentkezni 
szerdánként 18 órától 21 óráig lehet, 
az érdeklődők szintén itt kaphatnak 
részletes tájékoztatást. A jelentkezési 
lap letölthető a www.egomkultur.hu 
honlapról.

Paul Verlaine : 
Őszi chanson

Ősz húrja zsong,
jajong, busong
a tájon,
s ont monoton
bút konokon
és fájón.

S én csüggeteg,
halvány beteg,
míg éjfél
kong, csak sirok,
s elém a sok
tűnt kéj kél.

Óh, múlni már,
ősz! hullni már,
eresszél!

Mint holt avart,
mit felkavart
a rossz szél...

/Tóth Árpád/
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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 CIVILHETES!
A Szalézi lakótelepen élek Esztergom-kertvárosban, és azért for- 
dulok most Önökhöz, mert már kibírhatatlan állapotok kezdenek 
uralkodni a lakóközösségben. A probléma a számlákkal van.  

A lakótelep ingatlankezelője, a Strigonium Zrt. végzi a víz- és 
fűtésszolgáltatást, így a számlákat is ő küldi ki. A díjakat a cég 
hasraütés-szerűen állapítja meg, nem az órák valódi állása sze- 
rint, és nem hajlandó a lakókkal együttműködni, becsapja az 
embereket. A díjak irreálisan magasak és nyomon követhetet-
lenek, egy köbméter melegvíz mintegy kétezer forintba kerül. 
Tavaly tavasszal a lakók írásos kérésére, a jó időre való tekintettel 
lemondattuk a fűtést, a szakemberek ki is jöttek elzárni a csapokat, 
viszont a Strigonium a díjakat a továbbiakban is kiszámlázta. A 
lakók többször is próbálták már felvenni a kapcsolatot a céggel, 
eredménytelenül. Azt a választ kaptuk, hogy nem kötelező itt 
lakni, el lehet menni innen. Sokunk sajnos így is tett. Az elmúlt 
két héten 32 fő hagyta el a lakótelepet, sőt a várost is, és költözött 
el a környező településekre. Ők már képtelenek voltak kifizetni a 
díjakat, de ez az itt maradtakra is igaz. Ráadásul még csak most jön 
a hideg, a fűtési szezon, kilátástalan a helyzetünk. Elkeseredettek 
vagyunk, nem tudjuk mit tegyünk, kihez fordulhatnánk.

Tisztelettel, Egy Szalézi lakótelepi lakos

Kedves Szalézi lakótelepi lakos!
A Strigonium Zrt. által küldött számlák alaki- és formai 
hibásak, ráadásul a cégnek legjobb tudomásunk szerint nin-
csen víz- és fűtésszolgáltatás tevékenységéhez való joga. Így a 
számlák kiküldése is törvénybe ütközik. Ajánlatos lenne a szám- 
lákat összegyűjteni és visszaküldeni, érdekképviseleti csoport- 
ba tömörülni, valamint az ügyet jogi útra terelni. Ehhez szerkesz-
tőségünktől kaphatnak további segítséget.

Tisztelettel, CIVILHETES Szerkesztőség

Aláírásgyűjtés a 7-es körzetben

A Schweidel úti lakóközösség levélben szólította fel Dr. 
Laczó Bernadett jegyzőasszonyt, hogy állítsa vissza az 
1-es és a 6-os helyi járatok közlekedését. Továbbá kérik 

a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegyék biztonságossá és 
élhetővé a környéket és az itt lakók életét. A Schweidel út 4-es 
tömbbel szemben, a vasúti tulajdonban lévő területen van 
egy düledező ház, mely többszöri leégést, majd kifosztást 
követően patkányok és hajléktalanok „otthona” lett, 
veszélyeztetve a környék lakóinak és azok gyermekeinek 
egészségét, életét. Ez nem csak köz-, de életveszélyes is.
Nagy a zajszennyeződés az itt robogó Suzuki buszok, a 
rutinpályán zajló szlalom bajnokságok, a Hit Gyülekezete 
heti zenei próbái és a helyszínen működő éjjel-nappali 
mosoda miatt. Ezek nagy mértékben zavarják a környéken 
élők nyugalmát.
Sőt a lakók még aláírást is gyűjtöttek az említett autóbusz 
járatok újboli elindításáért.
„A mellékelt aláírások két délután „pillanatnyi összegyűjtése” 
lakótársaim részéről. Az 1-es és 6-os helyi járat visszaállítását 
illetőleg készek vagyunk az egész lakótelepre és városra 
kiterjedő aláírásgyűjtésbe kezdeni.” – írta a lakóközösség 
levelében. A levél lapzártánkkal egyidőben kerül feladásra. 

Schweidel József és a Budai Nagy Antal úton élő lakóközösség 
(285 aláírás 2 nap alatt)

A MÁV tulajdonában lévő rom

Belső állapotok

Könyves Vasárnap
Október 9-én Könyves Vasárnap elnevezésű program kerül 
megrendezésre a Helischer József Városi Könyvtárban 14 
és 18 óra között. A rendezvény keretében ingyenesen lehet 
beiratkozni az intézménybe, ráadásul a könyvtár ezen a napon 
eltekint a késedelmi díjaktól is. Délután 3-tól mesével és játékkal 
várja fiatal látogatóit a gyermekkönyvtár, míg a könyvbörze 
keretében könyvek, folyóiratok, videók, dvd-k és cd-k közt 
szemezgethet az érdeklődő.   
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A napokban sok olvasónk keresett 
meg bennünket azzal, hogy a 
szemétdíj-hátralékra újabb felszólító 
levelet kaptak a CREDITEXPRESSZ 
Magyarország Kft-től.
Az újabb levelekkel kapcsolatban 
idézzük a CIVILHETES 1. Évfolyam 7. 
számban, a témával kapcsolatos írásunk.  
„...az Eszköz Kft. megtehette-e, hogy 
a képviselő-testület és a jegyző tudta 
nélkül külső adósságbehajtó céghez adta 
ki a tartozásokat. Mert hogy megtette, 
az biztos, a tartozó esztergomiak a 
napokban ehhez hasonló levelet kaptak 
kézhez.
A törvény egyértelműen fogalmaz 
ebben az esetben:
2000.évi XLIII. törvény § (1) A hulladékkezelési 
közszolgáltatás igénybevételéért az ingat-
lantulajdonost terhelő díjhátralék és az 
azzal összefüggésben megállapított ké- 
sedelmi kamat, valamint a behajtás 
egyéb költségei adók módjára behajtható 
köztartozásnak minősülnek. (2) A díj-
hátralék keletkezését követő 30 napon be- 
lül a közszolgáltató felhívja az ingat-
lantulajdonos figyelmét a díjfizetési kö- 
telezettségének elmulasztására és fel- 
szólítja annak teljesítésére. (3) A fel-
szólítás eredménytelensége esetén a díj-
hátralék keletkezését követő 90. napot 
követően a közszolgáltató - a felszólítás 
megtörténtének igazolása mellett - a 
díjhátralék adók módjára történő be-
hajtását a települési önkormányzat jegy-

zőjénél kezdeményezi. (4) A települési 
önkormányzat jegyzője - a kezdeményezés 
kézhezvételétől számított nyolc napon 
belül - a külön jogszabályban megha-
tározottak szerint intézkedik a díjhátralék, 
késedelmi kamat és a felmerült költségek 
behajtása érdekében. A behajtott díj-
hátralékot, késedelmi kamatot, valamint 
a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban 
felmerült és behajtott költségeit a te-
lepülési önkormányzat jegyzője nyolc na-
pon belül átutalja a közszolgáltatónak.
(5) Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díj- 
hátralékos nem tulajdonosa az ingatlan- 
nak és a vele szemben lefolytatott be-
hajtás eredménytelen, a díjhátralékot, ké- 
sedelmi kamatot és a felmerült költsége-

ket az ingatlan tulajdonosától, illetve va- 
gyonkezelőjétől kell behajtani. Közös tu-
lajdonban álló ingatlan esetében a tu-
lajdonosok felelőssége egyetemleges. (6) 
A behajthatatlan díjhátralék esetében en- 
nek tényéről és okáról a települési ön- 
kormányzat jegyzője - a behajtás ered-
ménytelenségét követő nyolc napon belül 
- igazolást ad a közszolgáltatónak.
Következő számunkban természetesen 
helyet adunk az Eszköz Kft. ügyveze-
tőjének és a képviselő-testület többségét 
adó fidesz-frakció képviselőjének is, 
hogy a témában kifejtsék véleményüket.

gy”
CIVILHETES

Az Eszköz Kft. megtehette-e?
A lakosságnak postázott fizetési, behajtási felszólítások kapcsán, a helyi 
Jobbik a holnapi nap folyamán (2011. augusztus 3-án - a szerk.) felje-
lentést tesz ismeretlen tettes ellen, személyes adatok kiszolgáltatása 
bűncselekményének alapos gyanúja miatt. A felszólító levelekből
kiderül, hogy az Esztergomi Köztisztasági Kft. megbízta a CREDITEXPRESSZ 
Magyarország Kft-t, hogy az Eszköz Kft. lakossággal szemben fennálló köve- 
teléseinek behajtásával.  A 2000. évi XLIII. tv. 26.§ 1-4 bekezdése rendel- 
kezik arról, hogy a díjhátralék  adók módjára történő behajtásáról az ön- 
kormányzat jegyzőjének kell gondoskodnia. Sem az Esztergomi Köztiszta- 
sági Kft., sem az általa megbízott CREDITEXPRESSZ Magyarország Kft. 
nem jogosult behajtani a tartozásokat. Egyébként a lakossággal évek óta egy 
törvénysértő, vélhetően alkotmányellenes önkormányzati rendelet alapján fi- 
zettették meg az országos átlagban is irreálisan magas szemétdíjat, mely 
rendelet kapcsán a Jobbik már korábban az alkotmánybírósághoz fordult.
Esztergom, 2011. augusztus 2. 

A Jobbik Esztergomi Alapszervezete

Tolvajt fogott szerdán a biztonsági őr 
egy esztergomi drogériában. 
Az üzlet biztonsági kameráján át látta, 
hogy pakolja el a különböző kozmetikai 
termékeket. Több mint 60 000 forintnyi 
értéket próbált meg eltulajdonítani. A 
biztonsági őr nem felejtette el azt a sze-
mélyt, aki egyszer már lopott az üzletből. 
A gyanúsított szeptember 22-én járt elő- 
ször a drogériában. Akkor több mint 
100.000 forintnyi árut vitt el. Ezúttal a 
biztonsági őr útját állta és értesítette a 
Rendőrséget. Kihallgatása során derült 
ki, hogy a szlovák állampolgárságú 
nő Esztergom mellett Komáromot is 
előszeretettel látogatta. Az ottani dro-
gériákból közel fél millió forint értékű 
kozmetikumokat tulajdonított el.  Kihall- 

gatása során az asszony elmondta, 
hogy Dunaszerdahelyen lakik és fia hoz-
ta át a Duna túloldalára. Lopni jött a 
városba, hogy az eltulajdonított értékek 
eladásából befolyó pénzből vissza 
tudja fizetni 1 000 eurós tartozását. A 
pénzt egy ismerősétől kérte kölcsön 
rezsire és fogorvosra, végül elnyelték 
a dunaszerdahelyi kaszinó játékgépei. 
Adósságcsapdába keveredett, melyből 
egy kiutat látott: parfümöket és koz-
metikai termékeket lop, hogy legyen pén- 
ze. Az asszonyt az Esztergomi Ren-
dőrkapitányság Bűnügyi Osztálya őri-
zetbe vette és kezdeményezte gyorsított 
eljárás keretén belül bíróság elé állítását.

Léber Gabriella r. hdgy. Sajtóreferens

Tartozásrendezés lopásból

Kisebb fennakadásokra kell számítani- 
uk az Esztergom-Budapest vonalon a  
vasúttal közlekedőknek. A fejlesztés 
miatt elsőként jövő hétvégén módo- 
sul a menetrend, emellett pedig 
több szakaszon vonatpótló buszok 
járnak majd a vonalon.
Október 15-16-án, október 25-26-án,
október 26-28-án a vonatok módo-
sított menetrend szerint közleked- 
nek, ráadásul a munkák miatt októ- 
ber 15-16-án Óbuda – Solymár, októ- 
ber 25-26-án Solymár – Pilisvörösvár 
és október 26-28-án Piliscsaba - Le-
ányvár állomá-sok között a vonatok 
helyett vonatpótló autóbuszok szállít-
ják az utasokat.

Pályaépítési 
munkák 

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
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más: a minap néhány (esztergomi?) fő 
tüntetett a budapesti volt Fehérház előtt. 
Nagy volt az érdeklődés, hiszen vagy 
öten (csak ennyien vannak?) látszódtak 
a fotón.
a valóság: hiába erőlködik a fidesz, 
az esztergomi példa mára országosan 
ismert. Nem véletlen, hogy az uralkodó 
párt népszerűsége rohamosan csökken. 
Helyben, mint a nagyok lekövetőjeként, 
szintén mélyponton a tízek. Lehet 
énekelni a téren, bekiabálni az ablakon 
telefon üzenetre: hajrá fidesz, de 
mára a T. vegyes kórus hatástalan. 
Anyák és képviselőfeleségek a családi 
indíttatású műsoruk, még ha ingyenes 
is, visszhangtalan. Ha majd rendszeres 
lesz a fellépésük, tudassák, hol lehet 
bérletet venni kornyikálásukra, azt 
azonban kérjük, hogy Esztergom nevét 
fellépésükkor ne vegyék szájukra. 
más: hasonló léptékű város Nagykörös. 
Ott az egy főre eső adósság mintegy 
45ooo Ft. A város éves költségvetése 8 
milliárd Ft. 
a valóság: az esztergomiakat 35 évre 
nyomorba döntötte a korábbi vezetés, 
amihez a mai tíz asszisztál. Vajon 
elgondolkodott a tíz+ egy fő, hová 
vezet ez a választokkal szembeni merev 
ellenállás? Önök alkalmatlanok egy ilyen 
kár helyrehozására. Hiába szajkózzák, 
hogy a jelenlegi polgármester tette 
tönkre a várost, mindenki tudja a bajok 
forrását. Álszent próbálkozás bankkal 
fenyegetőzni, pitiáner témákról  időkorlát 
nélkül vitatkozni a testületi ülésen, 

mondvacsinált témákat zárt üléssé 
nyilvánítani, a polgárok komfortérzetét 
javító polgármesteri indítványokat 
lesöpörni napirendről.  Figyelem a 
közpénzekkel szó szerint így játszani 
bűn. Kisded játékukat hamarosan a 
felelősségre vonás követi, mert elfogyott 
a választók türelme. Tetszenek már 
érezni a városháza folyosóján és a 
fogadóórákon. Számtalan esetben kérték 
a választók, hogy üljenek le szembe 
velük, de önök félnek. Mert bűnösek. 
Bölcsebb lenne bedobni a törülközőt 
még nem késő. Kíváncsian várjuk, 
miből fizetnek majd novemberben, 
decemberben az esztergomi közal-
kalmazottaknak, köztisztviselőknek bért, 
intézményfenntartást. 
más: csőtörés a város egyik iskolájában. 
Pócsföldi mondja is a megoldást. A 
biztosító fizet.
a valóság: képviselő, ön ezzel  bi-
zonyította, azt sem tudja, hogyan mű-
ködik ez élesben. A biztosítási esemény 
során előbb a kárt szenvedett belenyúl 
a zsebébe, kifizeti a javítást majd számla 
ellenében térit a biztosító (hosszabb-
rövidebb idő után), csak így röviden. Ha 
az iskolának erre nem adnak (szavaznak) 
pénzt, nemes gesztussal Pócsföldi, 
megelőlegezhetné, vagy már meg 
is tette? Külön köszönet azért, hogy 
a hídünnep során nemes felajánlást 
tett, a testvérvárosi delegáltakat, üres 
hidegtállal lepte meg. Bizony, bizony 
mindent a városért.  
más: koszos, szemetes a város, pedig 

lehetne erre pénz, ha megszavaznák.
a valóság: Esztergomot szerető polgárok 
takarítanak, miközben egyesek még 
mindig azon szorgoskodnak, miként 
lehet tovább szipolyozni a lakosságot. 
A napokban újabb fenyegető levelet 
küldött egy cég (kérdés, honnan is 
tudja) az alkotmánysértő szemétdíjjal 
kapcsolatban. A behajtás a jegyző dol- 
ga, ehelyett mással próbálkoznak. 
Az évek óta nem fizetők díját már 
korábban bekalkulálták, közben a 
legtöbb helyen csökkentették a szállítás 
gyakoriságát. Megelégelő lenne, ha a 
képviselők önkéntesen szerveznének 
egy őszi várostakarítást, a városi cégek 
vezetői mellé talán a tízek is, híveik is 
csatlakoznának. Segítségként: koszos 
a Széchenyi tér, a Bazilika környéke, a 
Kossuth utca, a Kis-Duna sétány stb. 
Mennyi seprűt, lapátot és zsákot szedjünk 
össze és mikorra?  Rajta tíz+egy, mindent 
a városért! 
más: rövidesen beköszönt a tél, ugye 
tudják?
a valóság: Fogadunk, hogy a téli síkosság 
mentesítésre megint nem adnak pénzt. 
Pedig a parkolási díjból telhetne. Ha 
jól tudjuk, e bevétel jelentős hányada 
még a holdingnál parkol. Lehet, hogy 
ebből fogják a hó eltakarítást fizetni? Mit 
kaptak eddig az autósok a holdingtól 
és a tízektől? Kátyús utakat, takarítatlan 
parkolóhelyeket és a büntetőcédulákat.

ghyos

Más és más

Talán egy hónapja, hogy híre ment annak: Schmitt Pál kitüntette 
a tongai királyt, mivel elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar 
diplomáciai kapcsolatok ápolásában és az ENSZ-hez való 
csatlakozásunk előmozdításában. Azóta nem hallottunk a zse-
niális uralkodóról. Arról sem szól a fáma, hogy a magyar kormány 
gyümölcsöztetné-e a nagy gonddal kiépített, zsenge kétoldalú 
viszonyt. Nem kellene veszni, hagyni a derék király által felkínált 
lehetőséget. Nem lenne sem elegáns, sem bölcs. Mégiscsak óriási 
lehetőség egy polinéziai kapcsolat, a lehetséges ENSZ külsős 
tagságról nem is beszélve. Első lépésként egy szolid külképviselet 
létesítése lenne ésszerű. Igen ám, de, hogyan találja meg a kormány 
az oda küldendő diplomata személyét? Nincs könnyű helyzetben. Az 
éghajlat miatt nem kell aggódni. Paradicsomi. Igaz, hogy emlősállat 
kevés él a szigetcsoportokon, de hal van elég és a kókusz meg a jam 
bőségesen terem. A gond inkább az lehet, ha az illető nem elég jártas 
a különböző államformák napi értelmezésében. Miután a tongai 
monarchia most tér rá a demokratikus átalakulás útjára, a kiküldendő 
politikusnak nem árt tisztában lenni mindkét államformával. Sőt, 
még jobb, ha tapasztalattal, még inkább közvetlen gyakorlattal 
rendelkezik egyrészt egy egyeduralkodói rendszerről, másrész egy 
alakuló demokráciáról. Ma, Magyarországon politikusaink zöme a 
késői szocializmus langyos bölcsőjében és egy gyermek demokrácia 
keblén szocializálódott. Az önkényuralom keményebb-lágyabb 
formáját talán csak páran, ha megtapasztalhatták. Az idősebbek, 
mint alanyai, a fiatalabbak, mint gyakorlói. Az időseket a polinéziai 
Tongába küldeni nem lenne célszerű. Maradnak a fiatal politikus-

ok. A fiatal, vagy középkorú államférfiaink túlnyomó többsége 
felelősségteljes pozíciót tölt be. Hiányuk, távollétük végső esetben 
országunk helyzetének megrendülését okozhatja. Magyarország, 
a magyar nemzet kerülne veszélybe. Valakit azonban mégis ki 
kell választani. Olyat, aki kellően tapasztalt, ám jelenleg nem az 
élvonalban szerepel. Aki már egyszer irányított, de a hiánya most 
nem okozna fennakadást. Ne legyen tejfölösszájú, de ne legyen 
agg sem. Jó lenne, ha valaha király, de minimum diktátor-féle 
lett volna, ám legalább elméletben kicsit ismerné a demokráciát. 
Kívánatos volna, ha sokat és hangosan tudna beszélni, azért, hogy 
egymaga is méltón képviselje hazánkat. Nyelvet ne tudjon, mert 
csak belekeveredne az ottani nyelvjárásokba, ráadásul elvenné a 
tolmácsok elől a munkát. Legyen meg a magához való esze, de ne 
legyen belőle túl sok, nehogy illetlenül fölébe kerekedjen a tongai 
uralkodónak. Nem lenne baj, ha víz, vagy akár tóparton lenne a 
háza, nehogy megbetegedjen attól a rengeteg víztől, ott az óceán 
közepén. Szeressen utazni. Legyen bejárós parlamenti képviselő. 
Aki vidéken és a fővárosban is otthon van, élvezi a nyüzsgést, de a 
nyugalom sem zavarja. Értékelné a pozíciójával járó előnyöket, de 
pénz híján hitelből is képes lenne megélni az idők végeztéig is. Ilyen 
sokoldalú személy, giga-formátumú politikus az egész országban 
csak egy van. Meggyes Tamás. A legalkalmasabb ő a Magyarország 
Tongai Nagykövete címre. Kész csoda, hogy ennyi kritériumnak, 
képes egyetlen ember megfelelni. De csodák voltak, vannak és 
lesznek is.

Hock Anikó

Esztergomi lesz a tongai nagykövet?
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A Volkswagen AG szerint a Suzuki 
az ő fejlesztéseit is felhasználta au-
tójai motorjainak építésekor. A Su-
zuki cáfolja a vádat. A Suzuki még 
idén januárban kötött szerződést a 
német autógyárral abból a célból, hogy 
technológia átadásban részesüljön a 
Volkswagen AG részéről, s ezzel felgy-
orsíthassa saját technológiájának fe-
jlesztését.  A Suzuki cserébe részvénytu- 
lajdont adott át partnerének.  A Volks-
wagen AG 2011. szeptember 11-i, Suzu- 
kinak küldött értesítése szerint az eszter-
gomi autógyár megszegte a két cég közt 
létrejött megállapodást, és jogtalanul 
építette be autóiba német fejlesztésű 
motorokat. A Suzuki azt kéri a Volkswa-
gen AG-től, hogy vonja vissza állításait, 
mert alaptalanok és sértik presztizsüket, 
továbbá visszavonását hozza is nyilvá-
nosságra. „A Suzuki sohasem szegte meg 
a társaságaink között létrejött Keretmeg-
állapodást. A Volkswagen értesítése és 
sajtóközleménye akadályoz bennünket 
abban a törekvésünkben, hogy vonzó 
új termékeket fejlesszünk ki, továbbá 
jelentősen csorbítja a Suzuki jó hírnevét” 
– állítja Osamu Suzuki, a gyár elnök-ve-
zérigazgatója szeptember 22-i, a német 
autógyárnak küldött levelében. Továbbá 

szerződésük végleges felbontását is ki-
látásba helyezte. „Úgy vélem, Önök is 
megértik, miért kívánja a Suzuki meg-
szüntetni az együttműködést és a rész-

vény-kereszttulajdonlást a Volkswagen 
AG-vel.” – folytatta Suzuki.

Dombóvári Dávid, Forrás: MTI   

A Suzuki Volkswagen motorokat épített be autóiba?

Szeged, 2011. október 5. Douchev-Janics Natasa háromszoros olimpiai és 
18-szoros világbajnok kajakos átveszi új autójának kulcsait Urbán Lászlótól, a 
Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettesétől a Maty-éri olimpiai központban. 
A 29 esztendős sportoló kapta meg a kétmilliomodik Esztergomban gyártott 
Suzukit a cégtől.

Douchev-Janics Natasa kapta a kétmilliomodik esztergomi Suzukit

Két esztergomi jelöltje is van az 
idei, Komárom-Esztergom Megyei 
Príma-díjnak.  A Szentgyörgymezői 
Olvasókör vezetője, Polgár József és 
a KTV. alapítója és tulajdonosa, Bihari 
Antal. 

A rangos elismerést azok kaphatják 
meg, akik a megye tudományos, 
szellemi, kulturális vagy sport életében 
maradandót hoztak létre.  A beérkezett 
ajánlásokból egy szakmai zsűri választja 
ki azokat a jelölteket, akik közül 
végül hárman nyerik majd el a Príma-
díjat amelyet a Vállalkozók Országos 
Szövetsége alapított és ad át október 22-
én, immár hetedik alkalommal. A három 
befutó mellé közönségdíjasként bárki 
bejuttathatja a favoritját.
Esztergomból két jelölt is esélyes idén a 
végső győzelemre. A neves és elismert 
népművelő, Polgár József, aki 1999 óta 
tevékenykedik fáradhatatlanul a város 
és Szentgyörgymező kulturális életének 
felpezsdítéséért. Összetéveszthetetlen 
szellemiséget alakított ki az Olvasókörben 
a kézművesség, a hagyományőrzés, a 
néptánc, a táncházak, a gyermekcentri-
kus, sokak szerint családbarát szem-
lélettel, gyakorlattal. Megalapította és 
máig fenntartója, sőt másfél éve aktív 
táncosa az Olvasókörben működő, 
rendkívül színvonalas Váralja, városi Nép- 

táncegyüttesnek. Legutóbbi sikeres 
akciója, munkatársával és városi kollé-
gáival együtt, a budapesti Művészetek 
Palotájában megrendezett „Cifra Palota” 
programsorozatban való részvétel volt, 
ahol egy napon keresztül az ő általa 
megálmodott és koordinált műsorral és 
résztvevőkkel képviselték Esztergomot. 
Polgár József 2010-ben munkája 
elismeréseként Babits-díjat vehetett át.
A másik díjra esélyes Bihari Antal, akinek 
neve ma talán az országosan ismert  Szent 

István-díj alapítójaként a legismerősebb, 
ám Esztergom életében már sokkal ré-
gebb óta játszik meghatározó szerepet. 
A városi televíziózásban már 1986 óta 
aktívan részt vett. Ő alapította 1994-ben 
az esztergomi KTV.-t, amely a mai napig 
színvonalasan tudósít a város életének 
főbb eseményeiről. Okleveles operatőr, 
rendező. 1987-ben az Országos Amatőr 
Filmverseny egyik kategóriájának a győz-
tese volt.
A két jelöltre, közönségdíjasként, még 
október 19-én, reggel 8 óráig lehet 
szavazni. E-mailben postafiókonként 
egy szavazatot lehet leadni naponta 
a voszkom@gmail.com címre. Postai 
úton, a 24 ÓRA c. lapból, a szavazás 
végéig még többször megjelenő 
bemutatkozó szelvényt kell kivágni és 
beküldeni a szerkesztőségbe, illetve a 
VOSZ tatabányai irodájába, amelyeknek 
elérhetősége az újságban szintén meg- 
található. Végül a  kemma.hu-n  is le-het 
voksolni. Az oldalon regisztráltak na- 
ponta egy szavazatot adhatnak le ked-
venc jelöltjükre.

Bármilyen eredmény is születik, Esz-
tergom büszke Bihari Antalra és Polgár 
Józsefre. Nélkülük ma városunk más, 
kevesebb lenne. Szavazzunk rájuk!

ha.

Büszkék vagyunk rájuk
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Az idei évben immár 11.alkalommal 
rendezték meg a Mária Valéria 
Hídfutást Esztergom és Párkány 
között, de a futás hagyománya mellett 
új részletek is színesítették a versenyt.

A versenyközpontnak idén először 
a Rugby Club Hotel adott helyet. Az 
előnevezett diákok már az iskoláikban 
is fel tudták venni, akik interneten 
online neveztek, a versenyközpontban 
kapták meg a rajtszámaikat.  A rajt is új, 
forgalommentes, biztonságos helyszínt 
kapott - a Széchenyi térről indult a 
mezőny.  Indulás előtt a Szent Imre isko- 
lából érkezett aerobicos lányok tartottak 
bemelegítést, amihez nagyon sokan csat-
lakoztak.  A rajtot Tétényi Éva, Esztergom 
Város Polgármesterasszonya lőtte el.  
Az idei év újdonsága még, hogy nettó 
időmérés és ellenőrző időmérő pontok 
voltak, így mindenki idejét pontosan, 
külön lehetett mérni, kiküszöbölve ezzel 
a táv „lerövidítésének” lehetőségét is.

Eredmények: 
Férfiak: I. Rendes Csaba - 0:11:11 
Hölgyek:  I. Tomicskó Flóra - 0:14:36.
II. Magyar Imre - 0:11:22  
II. Danyiné Varga Ilona - 0:15:43
III. Ján Dömény - 0:11:32
III. Kovács Sára - 0:15:46

A célban az első 1500 befutó ajándék 
pólót kapott. A versenyt az esztergomi 
Polgárőrök, és a két város rendőrsége 
biztosította. A mezőnyt egy motoros és 

egy autóval haladó mentős is kísérte, 
bár szerencsére nem volt dolguk a futás 
alatt. A díjazottak érmeket és speciális 
kerámia emléktálat kaptak. A tombolán 
10 értékes csomagot sorsoltak ki, 
amelyeket a támogatók ajánlottak fel a 
versenyre. Az iskolák közötti versenyt a 
„Mindszentysek” nyerték meg, ahonnan 
az iskola létszámának 80 százaléka vett 
részt. NYEREMÉNYÜK EGY 150.000 FT-OS 
SPORTSZERVÁSÁRLÁSI UTALVÁNY VOLT.

Az iskolák közötti versenyben, ahol 
csak a célba ért tanulók számát nézték, 
elsők lettek a Szent Erzsébetesek, 
nyereményük egy 75.000 forintos 
sportszervásárlás, másodikok a Dobósok 
lettek, nyereményük egy 50.000 
forintos sportszervásárlási utalvány, 
a harmadikok a Szent Imrések lettek, 
az ő nyereményük egy 25.000 forintos 
sportszervásárlási utalvány volt.

Esztergomi félmaraton

Szeptember 25-én került sor az 
Esztergomi Futóhétvége másik 
versenyére, az Esztergomi Futóművek 
Amatőr Sportegyesület által 
szervezett Dunaparti Futópartik 2011. 
versenysorozat részeként megrendezett 
Esztergomi félmaraton egyéni és 
váltóban induló versenyzők számára, 
valamint a félmaratonból lehetőség 
volt egy kör megtételére is, amelyet a 
szervezők az éves, összetett eredmények 
ismeretében értékelnek majd ki. A 

versenyközpont ezen a napon is a Rugby 
Club Hotelben volt, a rajt, a váltópont, és 
a cél pedig a Széchenyi téren, a városháza 
előtt. Erős Gábor FIFA-játékvezető, 
városunk szülötte lőtte el a rajtot 11 
órakor, aki az abszolút I. helyezettnek 
felajánlott egy kupát és 1 üveg pezsgőt.

A verseny ebben az évben új útvonalon 
zajlott, érintve Esztergom legszebb 
részeit, mint a már említett Széchenyi 
teret, a Kisduna-sétányt, a Prímás szigeti 
Gesztenye fasort, Vizivárost és a Bazilika 
alatti Sötétkaput. Ezen a napon is a városi 
polgárőrök biztosították az útvonalat, 
valamint a cserkészek is segítettek.

Eredmények: 21,094 km
Férfiak:  I. Szabó Gábor - 1:15:22    
Nők: I.  Szojka Éva - 1:38:51
II. Beda Szabolcs 1:15:23         
II. Göbölös-Szabó Julianna - 1:40:11
III. Szilágyi Tibor - 1:18:21
III. Matisz Gabriella - 1:45:58 

A verseny után a szervezők a résztvevők 
és a segítők számára tésztapartyt ren-
deztek.

A Futóhétvége fő támogatói:  Magyar 
Suzuki Zrt., Grancafé, Kirchhoff Hungária,  
Esztergom Város Diáksportjáért Egye-
sület, Párkányi Városi Művelődési Köz-
pont, Dr. Szerencsés László, Mediterraneo 
Étterem, Padlizsán Étterem
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1631 befutó a XI. Hídfutáson

Szeptember 25-én, vasárnap Eszter-
gomban került megrendezésre a Pilis Kupa 
amatőr kerékpáros hegyi egyéni időfutam 
sorozat második fordulója. A sorozat immár 
hagyományosnak mondható, mivel már a 
negyedik éve kerül megrendezésre, ezen 
versenye13. alkalommal lett megtartva 
az Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár 
Egyesület szervezésében, első alkalommal, 
a Híd ünnepség sorozat keretén belül. 
A verseny az esztergomi Trafó kávézó elöl 
indult, s a Petőfi utcán végighaladva a 
Dobogókői utcán folytatódott tovább, s 
a Komárom-Esztergom megye határánál 
ért véget Dobogókőn. A versenyzőket 
ideális körülmények várták az időjárást 
illetően. 20-26 fok, napos kellemes idő. 
A pálya nyomvonalát tekintve 7 km sík 
szakasz, majd ezt követően vághattak 
neki a versenyzők a Dobogókőnek, ahol 
a Két-Bükkfa nyereg volt a cél. A maga 8 
km-s hosszával a hegy nem adta könnyen 
magát, s hozta a jó hírnevét. Amely gyenge 
emelkedővel kezdett, majd átlagos 8 
százalékos emelkedővé vált, s a végén 

megmutatta a hegy a foga fehérjét, s az 
utolsó 300 m-en mindenkit a siratófal 
várt 14-1százalékos emelkedőjével. A 
versenyen elindultak közül mindenki 
teljesítette a távot. A verseny nemzetközi 
jellegét a szlovák és német versenyzők 
jelentették. A versenyen a megyénket 
illetően a következő eredmények születtek:
Férfi I. kcs.: I. hely: Fiala Gergely 
(Esztergomi Triatlon Klub SE)
  II. hely: Miszlai Milán 
(Esztergomi Triatlon Klub SE)
  III. hely: Tüske Dávid 
(Esztergomi Küllőszaggatók KE)
Férfi II. kcs.: II. hely: Érdy Nándor 
(Esztergomi Triatlon Klub SC)
     III. hely: Hertlik Péter 
(Esztergomi Küllőszaggatók KE)
Férfi IV. kcs.: VI. hely: Nagy Ákos 
(Esztergomi Küllőszaggatók KE)
Férfi V. kcs.: I. hely: Király Kristóf 
(Esztergomi Triatlon SC)
Női I. kcs.: IV. hely: Oetl Dana 
(Esztergomi Küllőszaggatók KE)
Női I. kcs.: V hely: Oetl Netta 

(Esztergomi Küllőszaggatók KE)
Egyben ez a verseny volt a Magyar 
Köztársaság Amatőr Kupa bajnok-
ság utolsó fordulója, s nagy megtisz-
teltetésünkre Esztergomban került sor az 
év végi összesített eredményhirdetésre. Az 
összesített eredmények a verseny szezon 
14. fordulójának az eredményeit tükrözik, 
melyben megtalálhatóak voltak a sík, rövid 
és hosszú versenyek, és a nagyon kemény 
hegyi mezőnyversenyek is. A 2011-es 
évadban is rendkívül jól szerepeltek az 
esztergomi versenyzők. 
Egyéni eredmények:
Férfi II. kcs: II. hely: Tüske Dávid
  III. hely Tüske Csanád
  IV. hely Fiala Gergely
Férfi II. kcs.: II. hely Hertlik Péter 
Férfi IV. kcs.: II. hely Nagy Ákos
Férfi VII. kcs.: XIV. hely Tüske Zsolt
Csapatverseny: II. hely Esztergomi 
Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület

További eredmények: 
www.kulloszaggatok.hu 

Küllőszaggatók Esztergomban
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Pécsett rendezték meg a 11-12-13 
éves birkózók kötöttfogású rangsor- 
versenyét, amelynek során lehet kvó-
tát szerezni a kötöttfogású Országos 
bajnokságra. A versenyen 24 csapat 
115 versenyzője vett részt

A Dorogi Nehézatlétikai Club összesen 
14 fővel képviseltette magát a versenyen 
igen szép eredményekkel: két arany- 
(Lévai Tamás, Kismóni Móric), egy ezüst- 
(Vitek Dárius) és öt bronzérem (Horváth 
Renátó, Szekér Szimonetta, Putnoki 
Zsolt, Hódi Erik, Kismóni Botond) mellett 
az összesített pontok alapján a legjobb 
csapatnak járó különdíjat is elhozták a 
dorogiak.
Diák I. kötöttfogású rangsorverseny
1998-99-2000-ben születettek 
2011.szeptember 24.
29 kg (5 fő) 3. Horváth Renátó / Dorogi 
NC-Esztergom 
32 kg (8 fő) 3.  Szekér Szimonetta /  
Dorogi NC-Esztergom 
5. Szányi Áron / Dorogi NC-Esztergom

35 kg (11 fő) 3. Putnoki Zsolt / Dorogi 
NC-Esztergom 
3.  Hódi Erik / Dorogi NC 
38 kg (8 fő) 1.  Lévai Tamás / Dorogi NC-
Esztergom 
42 kg (17 fő) 2. Vitek Dárius / Dorogi NC-
Esztergom 
54 kg (10 fő) 1. Kismóni Móric / Dorogi 
NC-Esztergom 
63 kg (8 fő) 3. Kismóni Botond / Dorogi 
NC-Esztergom 

Lévai Zoltán
36 30 268 99 38 

www.dorogibirkozas.coelnet.hu

Dorogi triplázás

Dorogi NC győztes diák csapata Dorogi NC 
győztes diák csapata

Október 1-jén, Mogyoródon tar- 
tották a Kadét Kötöttfogású Bir-
kózó Országos Bajnokságot.

A 15-16-17 évesek számára rendezett 
versenyen 28 egyesület 112 verseny- 
zője lépett szőnyegre. Az egyéni e- 
redmények alapján a Dorogi NC bir- 
kózói nyerték a csapatversenyt, mely 
győzelemhez nagymértékben hozzá- 
járult ifj. Lévai Zoltán. A fiatal tehetség 
eredményével és a versenyen muta- 
tott remek birkózásával igazolta, hogy 
az ennek a korosztálynak rendezett 
Európa-, majd világbajnokságon szer- 
zett bronzérme 15 éves kora ellenére 
is jó helyre kerültek.

Mogyoród

Október 2-án, Kaposváron került 
megrendezésre a Nyugat-Magyar- 
országi Birkózó Területi Bajnokság. 

A 9-11 éves korosztály számára különö- 
sen fontos volt ez a verseny, mert ah-
hoz, hogy a magyar bajnokságon in- 
dulhassanak, csak ezen a tornán sze-
rezhették meg a birkózóink a kvótát. 
A versenyre 33 fővel utazott a do-
rogi csapat, amely fantasztikus mérleg- 
gel zárta a tornát, mivel 17 arany-, 5 
ezüst -, valamint 6 bronzérmet meg- 
szerezve a Dorogi NC magasan a Nyu- 
gat-Magyarország legjobb csapata di- 
ák- és  serdülő korosztályban. 

Kaposvári birkózó verseny

Az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület futóversenyt hirdet október 30-án. 
A verseny helyszíne az Esztergomi Erzsébet park lesz. Teljesíthető távok: 500 m, 10 km, 4km, rajtidők: 9:45, 10:00, 10:05
Rajtszám-átvétel: 9:00 – 9:45 között a helyszínen.
Nevezési díjak és határidők: Táv  Előnevezés  Helyszíni nevezés
    10 km     800 Ft          1300 Ft
    4 km     500 Ft            800 Ft
    0.5 km               300 Ft**
Díjazás: Mindkét távon 1-3. helyezett férfi és nő éremdíjazásban részesül; minden óvodás induló ajándékot kap. A futam a Du-
naparti Futópartik versenysorozat része. Korosztályos díjazás távonként és nemenként csak az összetett versenyben. Nevezni  
online, a www.esztergomifutomuvek.hu honlapon október 28-án éjfélig, vagy a helyszínen 8:30-9:30 között lehet. További 
információk a megjelölt honlapon.

Versenykiírás futóknak
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3. alkalommal került megrendezésre 
az esztergomi Helischer József városi 
könyvtárban az 50-70 év közötti ama- 
tőrök szavalóversenye. Az idén a 43 
jelentkezőből 39-en jöttek el és ör-
vendeztették meg a szép számmal 
megjelenő közönséget szebbnél 
szebb költeményekkel.

Az első helyezést a 64 éves Ézsiás 
László nyerte Budapestről, aki Nagy 
László Gyászolom a színészkirályt című 
versét szavalta. A második helyezett Dr. 
Hernádi László Mihály 77 éves pécsi 
lakos lett Áprily Lajos Szilencium című 
művét, a harmadik helyezett Mach 
András 68 éves budapesti lakos kapta, 
Rakovszky Zsuzsa A körülmények című 
versével örvendeztette meg a közönséget. 
Különdíjasok: Pintér Ferencné 88 éves 
Esztergom, Petőfi Sándor Szeptember 
végén. Zsűri különdíja: Jobák Márta 
87 éves, Budapest, Kozma Andor A 
karthagói harangok. Köszönet minden 
résztvevőnek, gratulálunk a díjazottak-
nak!

Helischer József Városi Könyvtár

„Virág volt a vers”

Ha meghalljuk az Olvasókör nevét, biz- 
tosak lehetünk, hogy ősi hagyományaink 
őrzésére, annak folytatására kerül vagy 
került sor. Nem volt ez másképp ok- 
tóber 1-én sem, egy napra a szüreti mulat- 
ságé volt a főszerep. Nem igazán tudjuk, 
hogy hányadik alkalommal és mióta 
rendezik meg az eseményt, de az biztos, 
hogy szépanyám, Bádi mámi, Ferenc Jós- 
kát is alaposan megtáncoltatta anno, a 
hagyományos szüreti bálon. Ami biztos, 
hogy immáron 56. éve Major László 
személyéhez fűződik a gondos és alapos 
szervezés. Az ünnepséget Erős Miklós a
Kertbarát kör elnöke nyitotta meg. Zsigri 

Attila hegybíró ünnepélyes beszámoló- 
jából megtudhattuk, hogy az elmúlt évek- 
hez képest, az idén kimagasló minőségű 
bor várható. Ezt szimbolizálva adták át Té- 
tényi Évának az új mustot, szőlőt és cipót, 
polgármester asszony fordulatos, saját él- 
ményeivel gazdagított ünnepi köszöntő- 
ét a borlovagok szakmai és egyesületi 
beszámolója követte, Hart Mónika a Ma- 
gyaroszági Borlovagrendek Országos Szö- 
vetségének Marketing Elnöke és Juhász 
József az Európai Borlovagrend Eszter- 
gomi Legátusának Első Legátusa szemé- 
lyében. A nap protokolláris eseményei
után a Váralja népi táncegyüttes mű-

sora majd a Nőklub, Szabó Vera ve- 
zetésével a „roma” banda jókedvű, ka- 
cagtató, feriális csínytevései az önfe- 
ledt szórakozást alapozták meg. Újdon- 
ságnak számított a mustkóstolás. A Kecs- 
keméti borászat kizárólagosan e napra 
préselte a friss nedűt. A must erjedésé-
nek vagy a pogácsáknak köszönhető
nem tudom, de a jókedv, a vidámság 
ott ült mindenki arcán és szemében. 
Ezt már csak a Lecsó zenekar tetézte, mi- 
kor is szó szerint „belecsaptak a lecsóba”, 
hajnal négy óráig. Mint minden bálon, itt
is  volt tombola. Értékesebbnél értéke-
sebb felajánlások érkeztek, de a fődíj az 
idén sem lehetett más, mint maga a szü-
reti koszorú. Méltó helyre került, Molnár 
Ferenc gazdához, aki otthonában gyö- 
nyörködhet benne. Végezetül illik meg-
említeni azok nevét, akik támogatták és 
részt vettek az ünnepség színvonalas le- 
bonyolításában; Vinum Ister-Granum  
Borlovagrend, Európai Borlovagok Eszter- 
gomi Legátusa, Váralja népi táncegyüt-
tes, Kertbarát Kör, Nőklub és nem utolsó 
sorban az Olvasókör.

Wieszt Attiláné Bádi Krisztina

Szüreti vigadalom

Minden köszönet megilleti Polgár József- 
et és a Szentgyörgymezői Olvasókör 
munkatársait és csoportjait, amiért egy 
csodálatos napot rendeztek Budapesten 
október 2-án. A Művészetek Palotája 
remek helyszínnek bizonyult arra, hogy 
Esztergom ne csak a rossz hírek kap- 
csán kerüljön reflektorfénybe. Az ezen 
a napon Budapestre látogató esz- 
tergomi és fővárosi vendégek a „Cifra 
Palota” rendezvény keretein belül 
láthattak népitáncbemutatót, miniszín- 
házat, Bóbita együttest, csipkeverőt, 
mézpergetőt és még rengeteg, gye- 
rek és felnőttszemnek egyaránt ér- 
dekes eseményt és foglalkozást. A 
grandiózus épületben jól megfért egy- 
más mellett a sokrétű program, és dél- 
előtt 10 órától délután kettőig csak 
alig-alig lehetett mindent „megkós- 
tolni”. Horányi László profi műsorve- 
zetése mellett Tóth Tamás, a Kertvá- 

rosi Féja Géza Közösségi Ház vezetője 
segített kollegájának a színpad mellett 
hopmesterként, így minden produk-
ció pontosan kezdődött, de  a „Kultúr- 
mozgó Csaronka Millája” is kitett ma- 
gáért gyermekeknek szánt előadásá- 
ban. A napot Tétényi Éva polgármester 
nyitotta meg és zárta, aki az egész na- 
pot az esztergomiakkal töltötte a „Mü-
pában” . Az intézmény által felkínált hely- 
színt többhetes megfeszített munkával 
Polgár József, a nemrég méltán Príma 
Primissima díjra jelölt intézményveze- 
tő és munkatársa, Szabó Orsolya töltöt-
te meg tartalommal. Az Olvasókör veze- 
tője által megálmodott és levezényelt 
műsor és résztvevők méltán képisel-
ték Esztergomot. Köszönet mindenki- 
nek, akik ebben a remek csapatmun-
kában részt vettek!

u.g.

Esztergom a Művészetek 
Palotájában
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Jó napot vagy szebbeket! Jöttem, mert megbeszéltük. Készen 
áll a mester? Mehetünk beljebb? Várom az újabb jóslatait! 
Leülhetek? A füst lassan oldódik, távolról halk kórus énekli: „… 

sárgarépát nem jó dombra 
ültetni…” Kivillan egy ko-
fapad, majd az ásó végül a 
kapanyél görbül meg, de ez 
lehet egy optikai csalódás. 
Kérem, húzzon négy lapot. 
Köszönöm, s máris a tárgyra 
térünk. 
Az elsőn valami gép látható. 

Misa annakidején egy gyárban dolgozott, csendes és szorgal-
mas volt, a légynek sem ártott. Mára más világ érkezett, ki is 
tört nagy tudásával otthonról s képviselő lett. Misa megválto-
zott, persze a szélirány is, ami a vitorlását mozgatja.  Az idő is 
eljárt felette, emlékezete is alábbhagyott, most már segíteni 
kell, hogy mit is szóljon, korrepetálás a 114/7-ben. Misa a múlt-
ban jól élt, emlegeti is számtalanszor a szocit. Kapott is földet, 
meg ekét, meg magot s az ősi hagyomány szerint kertészkedik. 
Misa a szomszédodnak nagyobb a paprikája és el is adja, te is 
látod, abba kéne hagynod!  
A második lapon egy könyv látható. A (volt) főnöködről írták. 
Árulják is, neked is kínálták, vehettél volna egy dedikáltat, hal-
lottam. Meg azt is, amit mondtál erre. Ilyen szemét nem kell!  
Honnan tudod, mi van leírva abban?  Vagy a főszereplőről 
mondtad, ha igen, akkor tiltakozom. Misa nem szabad ilyet 
mondani, főleg neked! Tudod, sokan hallják, ha még a piac ele-
jén is történik és kora reggel. Misa később már nincs a piacon, 
menekül, mert ő is fél a választóktól. Pedig sokat tett a piacért, 
mindig e témában tartózkodott (a testületi ülésen). Valaha va-
lami folytán e kis közösség tagja volt, de egy éve lesz a… ja, 

a város érdekét, az enyémet is. Éljen a holding, mert ott van 
ám pénz, na, nem a városnak. Misa körzeti képviselő, a piack-
örzeten kívül. 
A harmadikon egy cserép virág pirossal áthúzva. Misáné az árus 
tavasszal ígérte, ő is segíti az adománygyűjtőket, s amikor ak-
tuális lett a segítés kifakadt, nyomdafestéket nem bíró hangon 
elhajtotta a virágra kérőket. Sőt a piacosokat is agitálta, egy 
fillért sem a városnak még helypénzt sem! Talán nem tudta, 
hogy férje is nulla forintot szavazott meg városunk szépítésére, 
az asszony sem volt fukarabb vagy bőkezűbb.  Így lett családi 
hagyomány Misáéknál a város támogatása. Jut eszembe, Misa 
vittél legalább két paradicsomot meg paprikát a PM. asszony-
nak, vagyis a vendégeinek, tudod csak úgy, grátisz?  Nyertem? 
Mondják is a piacon vásárlók, (már) mi sem veszünk nálatok 
semmit. 
A negyedik lapon egy hangszóró.  Szól a nóta: „… piros volt a 
paradicsom, nem sárga...”.  Ezt most nem a városi asszonykórus 
énekli. Képviselő (úr), mit szólnak barátaid, akik kérdezik, mi van 
itt? Hát mi van itt? Remélem, valósághűen tájékoztatod őket. 
Vagy olvasd fel az újságból, mint ahogy a hozzászólásaidat is 
teszed? Van-e belülről és magadtól fogant gondolatod?  Misa 
tudod mennyi a tízezer milliárd, nézz utána, mert a matekóráról 
lógtál, segít neked Sanci, legalább akkor nem mondasz ekkora 
baromságot. Misa a paradicsom piros, a narancs meg sárga, 
elégedj meg azzal, hogy neked a paradicsom is erődön fölüli, 
hagyd abba a narancsot!  Nem értesz hozzá. Hétezren legalább 
is ezt tanácsoltuk, kapa való a kezedbe, nem a képviselői nyo-
mógomb. Siess dönteni, mert itt a hideg-rideg tél, ugye a váro-
sháza folyosóján már érzed a meleg fogadtatást?! 
Köszönöm, jövő héten, pénteken délelőtt jövök, talán nem 
lesznek olyan sokan, vagy tévedünk?

ghyos

Jósda

„Az esztergomi piac üzemeltetését 
a város legnagyobb önkormányzati 
cége a Strigonium Zrt. kapta, azaz az 
általa létrehozott különálló gazdasági 
társaság, a Gran Piac Kft.” Hogy ez 
tényleg Esztergom javát szolgálja-e 
majd, felmerül néhány kérdés…

• Hogyhogy a Gran Piac Kft. kapta meg 
a jogot és nem a korábbi pályázó, 
E-Piac Kft? Ugye semmi köze nincs 
a döntésnek ahhoz, hogy a Gran 

Piac Kft. vezetője, Pilisszentkereszt 
polgármestere, Meggyes Tamás szoros 
ismeretségi körébe tartozik?

• Ki alkalmasabb? Egy önkormányzati 
cég, vagy egy a piacon értékesítést 
végző vállalkozók által alapított? 
Melyik érintett jobban a témában?

• Az elmúlt időszakban a verseny-
semlegesség kérdése nem okozott 
problémát a képviselőtestületnek. 
Most hirtelen okozna?

• Amíg a piacon értékesítők végezték a 
terület üzemeltetését, addig a profit 
mintegy 21 millió forintra rúgott. A 
mostani önkéntesek véleményezése 
alapján valaha lesz-e hasonló nagy-
ságrendű az évi nyereség?

• Lesz-e a piac részéről évi ötmilliós 
befizetés az önkormányzat kasszájába 
a jövőben és ezeket három év alatt ki 
teljesítené?

• Kinek lesz érdekében fejleszteni a 
piacot? Lesz-e új díszburkolatú járda? 

• Egyáltalán lesz-e új útburkolat a 
piacon?

• Lesznek-e felújított, rendezett  
pavilonok?

• Mi a múltja, háttere, referenciája a 
Gran Piac Kft-nek?

CIVILHETES

„Finisben a városi piac ügye”– valóban?
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2011.10.13. csütörtök 1100-1600 Tokod, Lukácsi Máté Művelődési Ház Tokod, Kossuth Lajos u. 99. 

2011.10.18. kedd 800-1200 Esztergom, TE Connectivity Esztergom, AMP út 2.

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

2011.10.20. csütörtök 1130-1630 Tokod-Üveggyár, Művelődési Ház Tokod, Liszt Ferenc Művelődési Ház, Ady Endre utca

2011.10.25. kedd 800-1200 Esztergom, TE Connectivity Esztergom, AMP út 2.

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

2011.10.27. csütörtök 1000-1630 Csolnok, Művelődési Ház Csolnok, Hősök tere 13.

Nyilvános véradások - 2011. október

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

Képviselők fogadóórái

2011.10.13 csütörtök 2000 másnap 730 Kolos Patika 36 33 523-010 Petőfi u. 30

2011.10.14. péntek 2000 másnap 730 Kersi Patika 36 33 509-170 Kossuth u. 41.

2011.10.15. szombat 2000 másnap 730 Platán Gyógyszertár (TESCO) 36 33 500-275 Mátyás király u. 30.

2011.10.16. vasárnap 1900 másnap 730 Platán Gyógyszertár (TESCO) 36 33 500-275 Mátyás király u. 30.

2011.10.17. hétfő 2000 másnap 730 Platán Gyógyszertár (TESCO) 36 33 500-275 Mátyás király u. 30.

2011.10.18. kedd 2000 másnap 730 Szent Anna Patika 36 33 411-184 Terézia u. 25.

2011.10.19. szerda 2000 másnap 730 Szent István Gyógyszertár 36 33 311-680 Széchenyi tér 24-26.

2011.10.20. csütörtök 2000 másnap 730 Szent Korona Gyógyszertár (Kórház) 36 33 501-791 Petőfi u.  26-28.

2011.10.21. péntek 2000 másnap 730 Kis Duna Patika 36 33 502-255 Aradi vértanúk tere 2/C

2011.10.22. szombat 2000 másnap 730 Szent Anna Patika 36 33 411-184 Terézia u. 25.

2011.10.23. vasárnap 1900 másnap 730 Szent Anna Patika 36 33 411-184 Terézia u. 25.

2011.10.24. hétfő 2000 másnap 730 Kis Duna Patika 36 33 502-255 Aradi vértanúk tere 2/C

2011.10.25. kedd 2000 másnap 730 Bánomi Piros Patika 36 33 416-502 Kőrősi  u. 7.

2011.09.26. szerda 2000 másnap 730 Kolos Patika 36 33 523-010 Petőfi u. 30.

2011.10.27. csütörtök 2000 másnap 730 Kersi Patika 36 33 509-170 Kossuth u. 41.

2011.10.28. péntek 2000 másnap 730 Platán Gyógyszertár (TESCO) 36 33 500-275 Mátyás király u. 30.

2011.10.29. szombat 2000 másnap 730 Szent István Gyógyszertár 36 33 311-680 Széchenyi tér 24-26.

2011.10.30. vasárnap 1900 másnap 730 Szent István Gyógyszertár 36 33 311-680 Széchenyi tér 24-26.

2011.10.31. hétfő 2000 másnap 730 Szent Anna Gyógyszertár 36 33 411-184 Terézia u. 25.

Ügyeletes patikák 2011. október 13-31.
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Apróhirdetés: 300 Ft 20 szóig  /  Hirdetésfelvétel: 2500 Esztergom, Jókai u. 8. I/6  /  H-P: 900-1700  /  Telefon: +36 33 898 005  /  E-mail: info@civilhetes.hu 23. oldal

Az apróhirdetések megjelentetésének feltételei a következők: 20 szóig 300 Ft, kiemelt apróhirdetés 20 szóig 500 Ft,
keretes hirdetés +200 Ft+Áfa. Cserébe hirdetése 20ezer pédányban jelenik meg. Apróhirdetését csak személyesen 
tudja feladni a szerkesztőségben (Esztergom, Jókai utca 8. I/6.), H-P 900-1700 óra között.

Ingatlan

Egyéb

Szolgáltatás

Menyasszonyi ruha 2011. 
évi külföldi mintakollekció 
új darabjai, kiegészítő 
tartozékokkal kedvező áron 
eladók vagy bérelhetők. 
36 20 537 5858
Tetőfedő cserép 
műanyag-kötésű, nagysz-
ilárdságú, fagynak, UV 

Esztergom- Kertvárosban 
a Nyitrai utcában központi 
helyen 3 szobás összkom-
fortos családi ház kúttal, ga 
rázzsal, új tetővel beköltöz-
hető állapotban, sürgősen 
eladó. Irányár: 17,5 M (alku 
lehetséges) 
36 70 248 2773

Kiadó Esztergomban az 
Erzsébet Királyné úton 2 
szobás, bútorozott, felújít-
ott, fatüzelésű földszinti la- 
kás, 2-3 fő részére, 
kizárólag hosszútávra.  
36 20 571 2772

Bérlemény

Esztergom, Jókai u. 8. 
szám alatti Irodaházban 
irodák bérelhetők, ugy-
anitt eladók különböző 
nagyságú irodahelységek.
36 33 520 491

Eladó Esztergomban pa-
norámás, 1621 m2 
gyümölcsöskert ár alatt, 
gyűrűs-kúttal, kisházzal, 
Tesco-hoz közel. 
36 70 250 2033

Eladó 2 szál 10×15×540 
cm-es fenyőgerenda, bon-
tott 150X240cm-es thermo 
műanyag ablak valamint 
egy 60×2m-es fa ajtó. 
36 70 250 2033

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

Német nyelvből  
korrepetálást, felkészítést 

vállalok. 
Érdeklődés: 36 70 519 3864

Matematika 
korrepetálást vállalok. 

Érdeklődés: 36 70 776 3452

17” CRT monitor eladó.
36 30 589 8239
21” CRT monitor eladó.
36 20 392 3364

1400 literes akváriumsor 
eladó, 16 részes háttsó 
rendszerű, rozsdamentes 
váz, világítással, vízmele- 
gítővel, oxigén pumpával. 
36 30 751 8908

Olcsó szállítás! Ol-
csó árakkal a hét minden 
napján, non-stop várom 
megrendelését! Hétvégén 
és ünnepnapokon is felár 
nélkül! Mosógép? Kanapé? 
Akár kisebb költöztetés is. 
36 20 526 1912 

Az ŐszinténSolva rádió a térség kul-
turális, sport és egyéb eseményeit 
közvetíti a hallgatóságnak. Civil emberek 
összefogásából működik, akik saját sza- 
badidejüket áldozzák fel a működtetés 
során. Aki szeretné támogatni a rádiót, 
hogy az továbbra is fennmaradhasson, 
működhessen a következő számlára fi- 
zetheti be a támogatásra szánt összeget: 
BBRT.10103661-46823200-01000008

Miért érdemes nálunk hirdetni?
• Tömeges elérést biztosít, a megfelelő 

célcsoportot elérve
• Rugalmas (akár azonnal adásba kerül-

het)
• Csoportunk saját eszközeivel szeretne 

segíteni önnek és cégének abban, 
hogy minél eredményesebben mű-
ködjön vállalkozása

• A hirdetését a lehető legjobb időpont-
ban, a legalkalmasabb helyen és a leg- 
megfelelőbb formában jelentetjük 
meg.

Spot I. 08:00-19:00 120Ft/sec+ÁFA
Spot II. 19:00-22:00 80Ft/sec+ÁFA
Gyártási költsége 5 000Ft + ÁFA
Különleges igények estén az ár megbe- 
szélés szerint változik! A reklámok hosz-
sza 15-60 másodperc lehet. Ajánlott 
15-30 másodperc. Minimálisan rendel- 
hető elhangzások száma napi 4 darab.
Programajánló 1 000Ft + 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 Műsoróra 55 000Ft + ÁFA
• Közlekedési információk/regionális 

hírek
• Időjárás jelentés
• Sport hírek
Reggeli műsorblokkban 600-900:
horoszkóp, lapszemle, névnap, kalendá- 
rium, ébresztő. Előzetes beharango- 
zóban 10 alkalommal el hangzik 
a támogatás ténye, a szponzorált óra 
elején és végén a támogató neve, 
címe, valamint a reklám-blokkban egy 
15-20 másodperces spot.
Reklám riport 14 000Ft/perc + ÁFA,
ismétlésenként 7 000Ft/perc + ÁFA 
Előre készített riport, amely a hirdető 
céget népszerűsíti. (x)

A Bánomi lakóparkban 
különböző méretű ( 45-150 
m2 között) és készültségi 
fokú, új építésű, igényesen 
kivitelezett lakások mély-
garázzsal, tárolóval eladók. 
Az igény szerinti befejezést 
vállaljuk.
36 30 4168759

sugárzásnak ellenálló, kü-
lönböző színekben eladó. 
Ára 1900 Ft/m2

36 20 537 55 85

Állat

Autóhitel, Lakás és 
Szabad felhasználású 
jelzáloghitel akár 0%-tól 
1 nap alatt! 
Szolgáltatásaink:                    
- Autóhitel,-lízing 
- Kötelező biztosítás,               

Casc
- Teljes körű    
Okmányirodai  
ügyintézés(gépjármű       
átírás...stb)

36 20 362 6666

Autómentés NON-STOP 
Sofőr+6személy 
Szolgáltatásaink: 
- Azonnali ingyenes cse-
- reautó cégünknél va-

ló javíttatás esetén                          
- Bérautó                              
- Teljes körű kárügyinté-

zés                    
- Karosszéria javítás, fé-

nyezés                        
- Bontott,- Új,- Utángyár-

tott alkatrészek beszer-
zése a legjobb áron

36 20 361 6666

Tigriscsíkos, barátságos, 6 
hetes, szobatiszta kiscica 
ingyen elvihető!
36 33 311 728 esti órákban

Állás
Telekommunikációs cég 
értékesítőt keres!
Megnyitotta piacát a 4. 
telekommunikációs cég 
Magyarországon! Gyere 
és dolgozz velünk, hogy 
mindenkinek megmu-
tassuk a technika legújabb 
vívmányait a telekommu-
nikáció területén. 
36 30 399 9364
Karácsonyi illatszer 
ajándékcsomagok értéke- 
sítéséhez viszonteladókat 
keresünk.
36 30 847 7180



Damjanich János (Jovan Damjanić, Staza (ma Horvátország), 1804. december  8. – Arad, 1849.
október 6.) honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike. Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc egyik legkiválóbb magyar tábornoka, számos szép győzelem köthe- 
tő a nevéhez, gyakran reménytelen helyzetből is tudott fordítani, és ezt alig árnyékolja be, 
hogy időnként megbetegedett, a nyári hadjárat előtt eltörte a lábát, és szakértelme  
ilyenkor kritikusan hiányzott a tisztikarból. Kötél általi halálra ítélték, és az aradi 
várban 1849. október 6-án kivégezték. Utolsó előttiként került rá sor a kötél általi halál- 
ra szánt kilenc vértanú közt, legendássá vált végső szavai: „Azt gondoltam én leszek az 
utolsó,  mert a csatában mindig az első voltam. Szegény Emíliám! Éljen a haza!” 

Horoszkóp
Kos

Nem számíthat könnyű boldogulásra, főleg ha sokat 
ellenkezik a főnökeivel és megpróbál szembeszélben 
vitorlázni. A kihívások azonban nagyon is kedvére va- 
lók, úgy érzi: most megmutathatja, mire képes. Bár 
nap mint nap akadnak majd fontoskodó, kicsinyes el- 
lendrukkerek, a hónap végére minden elrendeződik.

Bika

Ikrek

A partnere mindig nagyon büszke volt az ön sikereire, 
a következő hetekben ennek hangot is ad. Ha viszont 
még független, akkor lehet, hogy épp a munkája ré- 
vén ismerkedik meg leendő párjával. A következő he- 
tekben a szerelem és a munka nagyon összefonódik, és 
ez megadja azt a biztonságot, amire vágyik.

Rák 
Legyen őszinte, nézzen szembe a tényekkel. Nem biztos, 
hogy mindig mások a hibásak. A legjobb békésen 
tisztázni minden nézeteltérést. most olyan napokat él, 
maikor nemcsak érdekli az emberek véleménye, hanem 
szeretne is együttműködni azokkal, akikről tudja, hogy a 
segítségére lehetnek.

Téved, ha azt hiszi, hogy a siker pusztán szerencse 
kérdése. Az is, persze, de keményen bizonyítania is 
kell, hogy a véletlenül elnyert posztra valóban alkal- 
mas, ugyanis a környezetében még sokan pályáznak 
ugyanarra a székre, és mindent megtesznek, hogy be- 
bizonyítsák: oda nem ön a legalkalmasabb személy.

Szűz

Mérleg

Skorpió

Ősszel mindig több az energiája, mint az első 
felében. Vidám hangulatban, eredményesen végzi a 
munkját. Az eredmények természetesen pénzben is 
kifejezésre jutnak, vagy fizetésemelést, vagy jutalmat 
kaphat a hónap második felében. Fölösleges tehát 
aggodalmaskodnia, azzal csak fékezi a szerencséjét.

Ez az ön hónapja. A szokásosnál sokkal több lehető-ség 
kínálkozik. Ne menjen el mellettük, akkor se, ha ké- 
sőbb némelyikről kiderül, hogy nem szabad több ener- 
giát beleölnie. Ezek a próbálkozások rengeteg tanu-lási 
lehetőséget rejtenek magukban, és biztos, hogy köztük 
van az is, amivel rendkívüli sikert érhet el.

Anyagi helyzete kedvezőbben alakul, mint tervezte. 
És egy régóta vágyott munkát is sikerül megszereznie. 
Viszont a szerelemben nem mondhatja magát ilyen 
szerencsésnek. Talán az a baj, hogy olyan valakiért 
dobog a szíve, aki már foglalt, és szereti azt, akivel él.

Oroszlán
Sziporkázó ötletei folyamatosan kedvező fogadtatás-
ra találnak, de ugyanilyen állandósággal számíthat az 
irigyek, illetve haszonlesők támadására. Idővel rá fog 
jönni, hogy kik érdemlik meg a támogatását, illetve kik 
azok, akiktől gyorsan meg kell szabadulnia, ha haladni 
 akar. Ha sportol, ott is kiugró eredményt érhet el.

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

A munkahelyén végre elülnek a viharok, megszűnik a 
bizonytalanság, stabilizálódnak a körülmények. Ha 
még ennek ellenére sem találja a helyét, akkor érde-
mes új állás után nézni. Egyébként ne higgye, hogy a 
változás minden problémára megoldás lehetne. Az új 
körülményekhez nehezen tud majd alkalmazkodni.

Már-már senkinek nem hisz, senkiben nem bízik. 
Pedig ahhoz, hogy a karrierje ne torpanjon meg, össze 
kell fognia a kollégáival, illetve új embereket is be kell 
vonnia a terveibe. A hónap végén ugratásnak véli majd 
azt a hírt, hogy a főnökei önt szemelték ki egy fontos 
beosztásba.

Ha utazásra, vagy külföldi munkalehetőségre vonat-
kozó ajánlatot kap, ne nagyon habozzon, fogadja el. 
Ha éppen most realizálódik egy utazása, számíthat 
rá, hogy jobban sikerül, mint tervezte. És nemcsak új 
élményekkel, de új barátokkal is gyarapodik, akik sok 
tekintetben hatással lesznek gondolkodásmódjára.

Vannak pillanatok, amikor nagyon nehéz finoman 
tudtára adni az embereknek, hogy hagyják már bé-
kén. Még nehezebb úgy visszautasítani valakit, hogy 
ne bántsa meg, mert egyéb területen igenis nagy 
szüksége volna a segítségére. Legjobb, ha a tisztázó 
beszélgetéseket a telihold utáni időszakra ütemezi.

Két civil szervezet, a Haladó 
Esztergomért Egyesület, a Lo- 
kálpatrióták Egyesülete vala- 
mint a CIVILHETES rendezé- 
sében került sor október 2-án 
az „Esztergomi Függetlenség 
napjára”. A tavaly októberi, az 

előző önkormányzat, diktató- 
rikus elveket magáénak val- 
ló vezetés leváltását ünnepelni 
kívánó esztergomiak közösen 
adták össze az esemény „tar-
tozékait”, így került ingyen sör, 
zsíros kenyér, üdítő és nápolyi 
az asztalra. A többszáz részt-
vevő a hangulatos este fo-
lyamán meghallgatta a civil 
szerveződések vezetőit, majd a 
polgármester is beszédet mon-
dott egyéves munkája során 
tapasztalt nehéz-
ségekkel kapcsolat- 
ban.  A tömeg ezu- 
tán egyszerre en- 
gedte az ég felé a 
rengeteg zöld lufit, 
majd a főtéri ven-
déglátást követően a 
Nagy-Dunához sétál- 
tak, ahol papírcsó- 
nakokat bocsátottak 
útjukra mécsesekkel 

és kívánságlistáikkal. A kis- 
hajókat a Budapesten ülése- 
ző országgyűlési képviselők- 
nek szánták. Ezután vissza-
tértek a Széchenyi térre, ahol 
zenével és látványos lampi-
oneregetéssel fejezték be a 
hangulatos estét. Ugyanezen 
a napon egy hatfős, magát 
esztergomi polgári körök tag- 
jainak valló társaság demon-
strált Budapesten a polgár-
mester ellen.

Ünnep lett a tavalyi választásból

i


