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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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Érzem, eljön az a perc, nem is olyan sokára, amikor le kell ülnöm 
családom egyik tagjával - Stellával, hogy a jövőbeli terveiről 
beszélgessünk. Hiszen az anyagi helyzetünk megköveteli, hogy ő is 
hozzon egy keveset a konyhára, hogy milyen rém fenyegeti a családi 
kassza egyensúlyát, mi kényszerít erre a lépésre, hogy Stellát is munkára 
buzdítsam. A kávéadót, hamburgeradót, ingatlanadót, luxusadót 
kiheverjük, de, hogy őt is, - akit már évek óta etet, nevelget a család-  
most külön adóval sújtsák, na ezt már nem tudjuk kigazdálkodni. 
Hogyan lehet az, hogy bele kívánják venni a megadóztatható családi 
tárgyak közé. (Egyik nap elkezdem a fűszálakat összeszámolni 
a kertben, ki tudja). Ránézek Stellára és kérem ötleteljen, mégis 
milyen munkakörben tudná magát elképzelni. Vegye számba eddigi 
tapasztalatait, érdemeit. Vakarja meg buksi fejét, hátha jön az 
ihlet. Győzködöm, hogy végre felelős felnőtté kell válnia, mivel az 
adóteher réme őt is fenyegeti majd a jövőben, munkába azért kell 
neki állnia, hogy betömhessük majd a keletkezett lyukat. Stella csak 
ül, néz maga elé. Talán azon gondolkozik, mihez is ért, ásni a kertben 
– na azt jól tud, macska üldözés – jöhet, nyáron tóban pancsolás, 
hűsölés, alvás egész nap – remek, a has vakarástól – elalél, majd csak 
felveszik valahova. Nézünk egymásra és gondolom én, hogy lesz 
ebből munkahely…. Miután ilyen szépen felsoroltam az ő érdemeit, 
megírhatjuk az önéletrajzot. A fényképhez csak fekve hajlandó 
pózolni, tán lanyhul a lelkesedése. Jó, hogy nem mondja, hagyjam 
már békén, a reggeli, ebéd, vacsi eddig is megvolt és eddig sem kellett 
mindezekért dolgozni. Leszólok a lábamnál heverő pályakezdőnek, 
menjen konzultáljon a szomszéd Zsömivel, úgyis régen csaholták fel 
a környéket. Megnyugtatom, hogy, ha nem veszik fel egy céghez sem, 
akkor elővesszük a „bétervet”, politikus lesz a kétfarkú kutyapártban, 
az egy biztos megélhetés, még a mai világban is. 
Stella kutya, cseppet se aggódj, SZEBB JÖVŐT ÉPÍTÜNK.

m.k.

Munkára Ebek
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2011. október 23.

„Hol nyugszanak, nem tudja barát, 
feleség, gyerek. Elszórt  testük 
nyomtalanul nyelte magába a föld. 
Szívetek őrizzen: milliók eleven 
milliókat. Áldozatuk nem a gaz 
jogcíme. Jóra parancs.” Keresztúry 
Dezső fájdalomtól és rettenettől 
átitatott, emlékezésre intő sorai máig 
érvényesek, hiszen az 1950-es évek 
elején joggal mondhatta el a magyar 
föld minden szenvedő polgára Szabó 
Lőrinccel, hogy Magyarországot most 
már csak „valami hasonlata a mennyi 
igazságnak a Földön”  válthatja meg. 

És születtek percek, amikor e mennyei 
igazság meglátogatta a Kárpát-
medencét, szikrát gyújtva a lelkekben, 
melyből a szabadság tüze pattant 
elő, hogy példát mutatva a világnak 
végigsöpörjön az országon. Sztalin, a 
vezér, már évek óta halott. A Moszkvából 
hazánkra kényszerített kommunista 
diktatúra első ízben billent meg 
ingatag alapjain, miközben karácsony 
másnapja és húsvét hétfő még mindig 
munkanap, a Kossuth címert eltörölték, 
március 15-ét háttérbe szorították. Az 
írók, értelmiségiek egyre nyíltabban 
lázadtak. Déry Tibor a Petőfi Körben 
egyenesen forradalomra buzdított. 
„Arra kérem a magyar fiatalokat, ne 
feledkezzenek meg elődeikről, a 
márciusi ifjúságról. 48-as ifjúságnak 
szoktuk nevezni, azt szeretném, ha 
volna egy 56-os ifjúságunk is, amely a 
nemzetnek segítségére lenne a jövő 
meghódításában.” 1956. október 6-án 
Budapesten, a Kerepesi úti temetőben 
megtartották Rajk László posztumusz 
temetését. E napra időzítette az Irodalmi 
Újság Háy Gyula cikkét. „Az írónak, 
mint bárki másnak, minden korlátozás 
nélkül szabad legyen… nem marxista 
módon gondolkodni; marxista módon 
gndolkodni…igazságtalannak találni, 
amit még hivatalosan igazságosnak 
mondanak; nem szeretni egyes vezetőket, 
dilemmánkból olyan becsületes kiutat 
ajánlani, amelyet politikai és gazdasági 
vezetőink irreálisnak tartanak…”  A 
DISZ-ből kivált Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Egyesületek Szövetsége 
Építőipari-Műszaki Szervezete 16 
pontban foglalta össze a diákság 
követeléseit. Néhány idézet a pontokból: 
„Az összes szovjet csapatoknak azonnal 
kivonását követeljük Magyarországról 
a békeszerződés határozatai alapján. 
A kormány alakuljon át Nagy Imre 
vezetésével, a sztálinista-rákosista 
korszak minden bűnös vezetőjét 
azonnal váltsák le! Nyilvános tárgyalást 
követelünk Farkas Mihály és társai 
bűnügyében. Rákosi Mátyást, aki első 
fokon felelős a közelmúlt minden 

bűnéért és az ország tönkretevéséért… 
állítsák a nép ítélőszéke elé.” És a 16. pont 
1956. október 23-án délután 3 órára 
felvonulást hirdet a Bem-szoborhoz, 
hogy az ifjúság együttérzését fejezze 
ki a lengyel szabadságmozgalmakkal. 
1956 forradalmát tehát az ország 
egyetemistáinak széleskörű mozgalma 
indította, amely mozgalom áradatként 
söpört végig az országon. Újjáalakultak 
a korábban betiltott pártok. Immár 
a sajtó is forradalomnak nevezte az 
eseményeket. Nagy Imre a rádióban a 
következőket mondotta: „A kormány 
elítéli azokat a nézeteket, melyek szerint 
a jelenlegi hatalmas népmozgalom 
ellenforradalom volna. Vitathatatlan, 
hogy ezekben a megmozdulásokban 
elemi erővel bontakozott ki egy nagy, 
egész népünket átfogó és eggyé formáló 
nemzeti demokratikus mozgalom”. 
Amint Tamási Áron írta: „Az idők gyógyító 
lázában él a magyar. Történelmünk 
ezer évén átlobog az emberi géniusz 
üzenete, mely nemzeti hőseink példáit 
emeli elénk és költőink fénylő szavait 
idézi. Nincs módunk kitérni a hűség 
elől… Éltünk vágyakozásban az enyhület 
után, de szomjúságunkban itthon a 
hazugság italát nyújtották nekünk, a 
világ pedig vegyes főzetekkel kábított 
minket… Méltó életünkért szóban 
és cselekedetekben a történelemhez 
fohászkodunk. Fohászkodunk 
mindnyájan munkások, parasztok és 
ifjúság, nemkülönben jövőt álmodó 
költők.” De az eseményekből a vidék, 
így Esztergom is kivette a részét. 
Dr. Bády István, Esztergom utolsó 
választott polgármestere A Bazilika 
árnyékában című könyvében írja a 
következőket: „Az 1956. október 23-i 
pesti eseményekről a rádió és az 
újságok útján szereztünk tudomást….
Esztergomban az első megmozdulás 
október 25-én, csütörtökön volt. A késő 
esti órákban hatalmas tömeg vonult fel 
az utcákon. A felvonulást ütemes jelszó 
kísérte, legtöbbet ezt hallottuk: „Ez a 
haza magyar haza, minden orosz menjen 
haza!” A drámai eseményekre október 
26-án a Sötétkapu előtt került sor, amikor 
az ott állomásozó magyar katonaság 
belelőtt egy fiatalokkal teli autóbuszba. 
„A tanítóképző előtt három autóbusz 
jelent meg, jöttek a Várúton felfelé, tele 
ismert és ismeretlen személyekkel…
Úgy féltizenegy tájban a Sötétkapuhoz 
érkező első busz megállt a bejáratnál… 
A bent ülők közül néhányan közölték a 
vezetővel: nyugodtan mehet, egyiküknél 
sincs fegyver, ők csak a forradalmi 12 
pontot akarják felolvasni a bentlévő és 
szolgálatot teljesítő katonáknak… A 
felolvasásra azonban már nem került 
sor. Az első autóbuszt a Sötétkapu másik 
oldalán már harckocsi fogadta. Azt is látni 
lehetett, hogy a hatalmas épület első és 
második emeleti ablakai géppuskásokkal 

voltak „megtöltve”. Amikor a busz ideért, 
a kézi fegyverek megszólaltak. A katonák 
elmondása szerint az ablakokban az 
előző napon átjött AVH-s katonák 
álltak, ők tüzeltek a járműre és az 
autóbusz mögött betóduló tömegre. 
Pár másodperc múlva megszólalt a 
harckocsi tankágyúja is…A tankágyú 
lövedéke (gellert kapva az alagút falán) 
az autóbusz hátsó részét a két kerékkel 
együtt leszakította úgy, hogy az oldalra 
billent… Ezután a géppuskások tovább 
tüzeltek a menekülők után…”  A 
helyszínen többen életüket vesztették. 
Fata József, Homor Ottilia Mária, Bartal 
Ferencné, Katona Józsefné, Raschek 
Magdolna, Neuhauser Ilona, Filakovszki 
János, Bogárdi József, Jungbauer 
Károly, Lehovecz Béla és Juhász Anna. 
A következő évben még további három 
forradalmár halt bele sérüléseibe. A 
sebesülteket hamarjában Dr. Rajner 
János belgyógyász főorvos közeli 
magánrendelőjébe vitték, aki miközben a 
mentőkért telefonált, ellátta a sérülteket. 
„A felbolydult élet Esztergomban öt nap 
alatt visszatért medrébe. November 
1-ét, Mindenszentek napját -amely 
akkor hétköznapra esett-,az egész 
város lakossága, hosszú évek után újból 
megünnepelte és elhunyt szeretteinek 
szentelte.” Az amerikai nyilatkozatból 
és a szovjet intervencióból mindenki 
tudhatta, hogy a forradalom napjai 
meg vannak számlálva.  A megtorlás 
elképesztő méreteket öltött…Manapság 
természetesen senki nem kíván 
géppuskákkal és ágyúkkal szembesülni, 
mi több a józan gondolkodás elítél 
mindennemű erőszakot. Mégis bujkál az 
emberben egy érzés: valahol hiányoznak 
a „déritiborok” és „keresztúridezsők”, 
hiányzik az együvé tartozás jobbat, 
biztosabb jövőképet, kiszámíthatóbb 
egzisztenciát, nyugodtabb, boldogabb 
életet áhító, vagy azért tenni szándékozó 
egyetemisták, fiatalok, munkások és 
parasztemberek. Pedig vannak, itt 
élnek közöttünk, velünk, csak épp 
depressziósan, kiábrándultan, klinikák 
és pszichiátriák ápoltjaiként. Együtt 
érzek velük és valójában meg is értem 
őket hódolatteljes tisztelettel emlékezve 
1956 mártírjaira is Pilinszky János versét 
idézve: 

„Kit fölvezetnek? Nem tudom.
Kik fölvezetik? Nem tudom.
Vágóhíd vagy vesztőhely? Nem tudom.
Ki és kit öl? Ember öl állatot, vagy állat 
embert? Nem tudom.
S a zuhanás, a félreérthetetlen, s a csönd 
utána? Nem tudom.
S a hó, a téli hó? Talán száműzött tenger, 
Isten hallgatása.
Vesztőhely télen. Semmit sem tudunk.

CIVILHETES

Vesztőhely télen
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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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Tisztelt Olvasó!

Kérem olvassa el a következő sorokat és ha van rá lehetősége 
segítsen a családon!
Molnár Máté Bence vagyok. Most lettem 3 éves. Sokat 
betegeskedtem mióta megszülettem. Idén nyáron kiderült, 
hogy Acut Lymphoid Leukémia-s beteg vagyok. Azok közé 
a betegek közé tartozom, akik állapota már sokat javult, de 
hosszú út áll még előttem. Egy másfél éves kezeléssorozaton 
kell átesnem ahhoz, hogy meggyógyulhassak. Ez sok 
fájdalommal jár, de én kibírom, mert erős vagyok. Van 
viszont valami, ami nem rajtam múlik. A betegségem miatt 
anya nem tud dolgozni, mert mellettem van minden percben. 
Apa otthon van Esztergomban és dolgozik. Anya és én itt 
vagyunk Budapesten a SOTE II. számú Gyermekgyógyászati 
Klinika Haematológiai Osztályán kezelésen. Apa egy héten 
többször is jön hozzám, hogy láthasson engem, de ez sajnos 
nagyon sok pénzbe kerül. Amikor nem folyik a kezelés, akkor 
haza mehetek az otthonomba. Anyának és apának steril 
környezetet kell otthon biztosítaniuk, mert csak így lehet 
eredményes a kezelésem. Erre is sokat kell költeni. Kérek 
szépen mindenkit,  aki tud segítsen nekünk, hogy egészséges 
legyek és újra együtt lehessen a családunk! A következő 
bankszámlaszámokra várjuk a felajánlásokat:
Köszönjük!

Mag Net Bank
16200106-00067379

Molnár József
MKB Bank
10300002 - 10356775 – 
49010015

Közlemény: Molnár Máté gyógyítására

KÖZLEM
ÉNYEK
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M
OST TÖRTÉNIK

Közeleg az év azon időszaka, mikor 
kilépve a napi rutinból megállunk 
egy pillanatra, gyertyát gyújtunk, 
és visszaemlékezünk. Emlékezünk 
mindazokra, akik már nincsenek 
közöttünk. A katolikus hagyomány 
szerint a lélek a kisebb vétkekért a 
purgatóriumban bűnhődik. Halottak 
napján, illetve annak előestjén, 
mindenszentekkor pedig azért 
könyörgünk, hogy az elhunytak lelke 
minél hamarabb a mennyországba 
juthasson. 

A keresztény ünnep azonban mára 
erőteljesen összefonódott Halloween 
mítoszával, az éjszakával, mely során 
egy másik dimenzióban találhatjuk 
magunkat, egy olyan varázslatos 
világban, ahol az élők képesek 
kommunikálni a holtakkal, az utcákat 
elborítják a rémítő alakok és mágikus, 
lehetetlen dolgok történnek. 
Évről évre megszokottabbá válik 
hazánkban is, hogy egyre többen - 
főleg gyerekek - öltöznek be különböző 
félelmetes jelmezekbe, s járnak házról-
házra édességet követelve. Azonban 
tudjuk-e, illetve ők vajon tudják-e, hogy 
honnan eredetezhető ez a szokás, melyet 
előszeretettel űznek? Sokan amerikai 
tradícióként emlegetik, tévesen. Ugyanis 
az Egyesült Államokban élő emberek 
évtizedekkel ezelőtt éppen úgy átvették 
a hagyományt, ahogy nemrégiben mi 
tőlük.
Az angol Halloween szó szerinti 
fordításban a mindenszentek (All 
Hallows) előtti estét jelenti. Ősi kelta 
ünnep, Írországból és Nagy-Brittaniából 
indult, és főleg a skót, ír, valamint 
walesi közösségekben maradt fent. A 
bevándorlók később magukkal vitték ezt 
a hagyományt Észak-Amerikába is, ahol 
egyre népszerűbbé vált, majd az amerikai 
kultúra részeként elterjedt az angol 
nyelvet beszélő nyugati államokban, 
az utóbbi pár évben pedig meglepően 
híressé vált Nyugat Európában is.
Az ősi kelta törzsek ezen a napon 
ünnepelték az újévet , a Samhain-t, 
vagyis a nyár végét. Ilyenkor egyszerre 
hódoltak a napisten és a holtak ura előtt. 

Hitük szerint ugyanis ekkor visszatérnek 
a földre azoknak a bűnösöknek a lelkei, 
akik az elmúlt évben haltak meg. 
Megfelelő áldozatok bemutatásával 
azonban engesztelést lehetett szerezni az 
elhunytaknak, hogy azok átkelhessenek 
a mennyországba. A közösségek tagjai 
máglyákat gyújtottak, mely a gonosz 
szellemek elűzését szolgálta. A gyerekek 
jelmezeket öltöttek magukra és házról 
házra kopogtattak, édességek, gyümölcs 
és dió gyűjtésének céljából, illetve 
azért, hogy ünneplésre késztessék az 
embereket.
A Halloween legismertebb jelképe hosszú 
évszázadok óta a faragott töklámpás, az 
ún. Jack-lámpa (Jack O’lantern), amely 
eredetileg kettős célt szolgált: egyrészt 
távol tartotta a gonosz szellemeket, 
másrészt pedig így világítottak a halottak 
lelkeinek, hogy azok hazatalálhassanak.
Jack a hiedelem szerint egy részeges, 
ám tréfás és leleményes kovács volt. 
Olyannyira, hogy még az ördögöt is 
megviccelte; mikor az eljött érte, hogy 
elvigye, Jack felzavarta őt egy hatalmas 
fa tetejére, aztán keresztet rajzolt a fa 
törzsére. Mivel az ördög irtózik a kereszt 
érintésétől, nem tudott lejönni a fáról. 
Jack csak azután engedte le a gonoszt, 
miután az megígérte, hogy nem 

kísérti őt többé. Amikor Jack meghalt, 
a mennyországba nem engedték be 
iszákossága és csínytevései miatt, ám 
a pokolban sem találhatott otthonra, 
mert az ördög is haragudott rá, amiért 
korábban túljárt az eszén. Ezért csak 
odadobott Jacknek egy izzó fadarabot 
a pokol tüzéből, hogy legalább ne vak 
sötétben kelljen kóborolnia az idők 
végezetéig. Jack beletette a mécsest egy 
kivájt fekete retekbe és azóta bolyong 
lámpásával a mennyország és a pokol 
között. A kelta retket az amerikaiak 
időközben tökre változtatták, (állítólag 
azért, mert abból több volt nekik) és a 
világító sárga gömb lassan Halloween 
szimbólumává vált.
A mindenszenteket megelőző nap teljen 
hát játékkal, bolondozással, varázslattal. 
Öltsünk boszorkányos, ijesztő ruhákat, 
készítsünk töklámpást és hagyjuk, 
hogy megigézzen Halloween hóbortos 
éjszakája. De ne feledkezzünk meg az 
utána következő meghitt napokról, 
amikor a szeretteinkre való emlékezés 
és a halhatatlanságba vetett hit legyen a 
legfontosabb.

Zana Diána

A boszorkányság és varázslat éjszakája - Halloween
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A november 1-re eső Mindenszentek 
ünnepét hovatovább homályba 
borítja a Halottak napja olyannyira, 
hogy sokan már Mindenszentekkor 
ellátogatnak szeretteik sírjához. 

Igaz, az ünnep estéje a liturgia 
szerint is áthajlik a következő nap 
gondolatkörébe: a mindenszenteket 
ünneplő vecsernye fehér-arany 
ragyogása után fekete palástot ölt a pap 
és a hívekkel közösen minden elhunytért 
mond imát.  Este pedig megtartják 
a halottak estéjét. A mindenszentek 
ünnepének elhomályosulását bizonyítja 
Bálint Sándor, a vallási néprajz hazai 
úttörője is, aki az ünnepel kapcsolatban 
egyetlen vallásos népszokást sem tud 
fölemlegetni, sokkal inkább csupa 
halottak napi szokást regisztrál. Pedig 
Mindenszentek gondolatvilága a 
keresztény ókorban gyökerezik. Amint 
Radó Polikárp is megemlíti, vége van 
immár a véres üldözéseknek, számtalan 
vértanú sírját látják a hívek, és bizony 
lassan kezdenek megfeledkezni róluk. 
Kijelölnek ugyan egy hivatalos ünnepet 
az emlékükre, de előbb-utóbb mindenki 
saját halottjai lelki üdvéért mond imát, 
emlékszik és elmélkedik róluk. Pedig 
november 1-je valójában az övéké, 
a vértanúké, akik életüket adták a 
tanításért, Isten Krisztusban történt 
megváltó kegyelméért. Az ünnep 
először május 13-ra esett, Szent Efrém 
szír egyházatya 395-ben ezen a napon 
énekelte meg először Nisibisben a világ 
valamennyi vértanúját. Később maga 
Aranyszájú Szent János mondott dicsőítő 
beszédet minden szent tiszteletére, 
megemlékezvén azokról, akik az egyház 

hite szerint biztosan elnyerték az örök 
élet jutalmát. A keleti egyház mind a 
mai napig a pünkösd utáni vasárnapon 
üli meg Mindenszentek ünnepét. De a 
VII. században még VIII. Bonifác pápa is 
májusban járta végig a katakombákat 
imádkozva a mártírokért: „Kellemes 
legyen kijöveteletek, utatokat öröm 

kísérje, íme, reszketnek a híres hegyek 
s a halmok ujjongva várnak titeket. 
Jelenjetek meg Isten szentjei, hagyjátok 
el harcotok színhelyét, lépjetek be 
Rómába, mely szent hellyé változott.” 
Később, a VIII. században pontifikáló III. 
Gergely pápa volt az, aki már nem csak 
a vértanúk, hanem minden szentek 
ünnepét is elrendelte, ám az ünnep 
hivatalos elismerést csak 835-ben 
nyert. Homályos kérdés, hogy Rómában 
miért éppen november 1-ét tették meg 
Mindenszentek ünnepe dátumává. Talán 
azért, mert Hispániában és Galliában 
a szilveszteri mulatozást megelőzően 
november kalendáján vezeklő napokat 
tartottak, hiszen ez volt az évkezdő 
napjuk. Az így egyházivá szelídített 
újesztendő alkalmasnak látszott arra, 
hogy a Mindenszentek égisze alá 
helyezzék. Méltó tehát nekünk, késő és 
sokszor pogány-gyanús vagy hitetlen 
utódoknak is megemlékezni róluk, ha 
másképp nem, hát egy, a X. századból 
való fuldai évkönyv gondolataival: 
„Könyörögve kérjük kegyességedet, 
hogy örömünket a mennyei birodalmad 
székhelyén ujjongó szentekével 
egyesítsed, s akiket képtelen vagyunk 
erényeik utánzása által követni, a kellő 
tisztelet törekvésével mégis elérhessük.” 

Varga Péter Dénes

Mindenszentek
Október 23-án, vasárnap 10 órától 
ünnepi testületi ülést tartott Esztergom 
Város Önkormányzata a Szent Imre 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola dísztermében. Az 
eseménynek egyetlen napirendi 
pontja volt, megemlékezés az 1956-
os forradalomról és szabadságharcról. 
Az ünnepségen a képviselő-testület 
tagjai és a Tétényi Éva polgármester 
mellett részt vett Ján Oravec, Párkány 
polgármestere, Esztergom díszpolgára 
is. A polgármester beszéde után rövid 
ünnepi műsor következett, majd a 
megjelentek átvonultak a Széchenyi 
térre, ahol díszegyenruhába öltözött 
nemzetőrök és cserkészek segítségével 
Tétényi Éva, Ján Oravec és Stámusz 
Andrea, a Jobbik helyi önkormányzati 
képviselője, valamint a Vöröskereszt 
helyi szervezetének képviselői 
megkoszorúzták az ’56-os emléktáblát. 

v.

1956 hősei előtt tisztelgett 
Esztergom

A hervadás bús pompájában áll most
A temető. Ó, mennyi szín, derű,
Fehér és lila őszi rózsatenger,
Mely hullámzik az enyészet szelére.

Egy alacsony pad vár rám pihenőül,
Előtte zöld deszkából ácsolt apró
Sírdomb szelíden mosolyog a fényben.
Fölöttem magyar égnek végtelenje,
Előttem a határtalan magyar táj.

E kicsi sírban egy csöpp lányka szunnyad,
Mint elhervadt virág az ősi kertben.
Köröttem mindenütt békés keresztek
S mély nyugalom beszédes csöndje 
hallgat.
Mely minden bölcsességnél igazabb.

E kicsi hant előtt, e nagy magányban
Megölelem az édes életet,
Mely ragyogást küld jeltelen sírokra
S virágözönt az ódon temetőkbe
S az őszi nap csókjával arcomon
Megindulok rózsásan, dalosan,
A boldog elmúlás víg vőlegénye.

Juhász Gyula: Temető
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A trónutódlás új rendjében kér-
lelhetetlen, az államalapításban meg- 
fontolt és következetes, a keresz- 
tény hittérítésben ellentmondást 
nem tűrő, a törvényalkotásban eu- 
rópai szinten is követendő és követett, 
a később szentté avatott István király 
mindemellett apa is volt. 

Apja annak az egyetlen fiúgyermeknek, 

aki megérve a felnőtt kort, méltó 
követője lett, lehetett volna a trónon. 
Miután valamennyi gyermekét 
eltemette, végül az utolsó, egyetlent 
is végső útjára kellett kísérnie. Ez a fiú, 
a trón várományosa a keresztségben 
Szent Henrik német császár nevét kapta, 
csak a magyar nyelvhasználatban lett 
Imre. A herceg „bíborban született” volt 
abban az értelemben, hogy a keresztény 
királyság szellemében nevelkedett, 
mégpedig nem is akárki, hanem Gellért 
püspök kezei alatt és útmutatásai 
nyomán az esztergomi királyi palotában. 
Ő az első Árpád nemzetségéből, aki 
nem csak a pusztai lovas nomádok, 
hanem anyja révén egyben a germán-
szász dinasztia leszármazottja is volt. 
Ugyanakkor életéről olyannyira kevés 
forrás maradt fenn, hogy nem is 
tudhatjuk, voltak-e egyáltalán politikai 
hajlamai, vagy sokkal inkább hajlott arra 

az életszentségre, melyet anyja, Gizella 
királyné és Gellért püspök oltottak belé. 
Legendájában, amely viszonylag későn, 
a XII. század közepe táján keletkezett, 
úgy áll előttünk, mint egy világtól 
elfordult, szigorúan cluny szellemű 
szerzetes, a „liliomos herceg”, akinek az 
aszkézisen kívül semmi más érdeklődési 
területe nincsen. Ám gyanítható, 
hogy ez csupán az egyházias szellemű 
legendaíró utólagos és önkénytelen 
torzítása, hiszen számára Imre életéből 
egyéb mozzanat nem volt fontos. Ami a 
tényeket illeti, a herceg  – apja óhajának 
és politikai terveinek engedve –, 
megnősült, és a Hildesheimi Évkönyvek 
szerint vadkanvadászaton vesztette 
életét. Ez – amint Dümmerth Dezső 
írja-, arra mutat, hogy életformájában 
nem vonta ki magát egy királyi herceg 
szokásos életkereteiből. Mindezen 
nincs mit csodálkoznunk, hiszen mint 
jövendő uralkodótól elvárták tőle, hogy 
rangjának megfelelő házasságot kössön, 
ám még feleségének pontos kilétét 
sem ismerjük, csupán annyit tudunk, 
hogy szűzi házasságban élt. Mindennek 
ellenére, amint csodálatos legendájában 
olvashatjuk, „keblében hordotta a lángot, 
de el nem perzseltetett annak égésétől”. A 
történetírás két valóban kedves jelenetet 
őrzött meg a szentéletű királyfi életéből. 
Egy helyütt azt olvashatjuk, hogy „mikor 
is már mindenek ágyra vetették magukat 
és előtte, miképpen királyi magzathoz 
illik, gyertyatartó világított, ő Istennek 
zsoltárokat énekelve virrasztott és 
mindegyik zsoltár végezetén szívének 
töredelmével Istennek bocsánatát kérte”.  
A másik jelenet Pannonhalma szent 
hegyén játszódott le. „Egy időben boldog 
István király fiával együtt imádkozni 
Szent Márton egyházába tért… A 
gyermek Imre pedig Szentlélekkel 
telve, miképpen is az isteni kegyelem 
kinyilatkoztatásából külön-külön az ő 
érdemeiket ismerte, mindeneknek külön-
külön egyenetlenül osztotta a csókokat. 
Mert egyeseknek egyet, másoknak 
hármat, ismét másoknak ötöt, végezetül 
egynek hét csókot adott, melyet 
dolgot boldog István király hallgatva 
csodált.” 1031-et írtak, amikor a nagy 
uralkodó fia megkoronázására készült, 
hogy még életében biztosítsa Imre 

herceg trónutódlását. Vélhetően erre az 
alkalomra készült az a miseruha, amelyet 
később átalakítva koronázási palástnak 
használtak 900 esztendőn keresztül. 
Imre ekkor huszonnégy esztendős volt. 
Halálát illetően szintén csak a későbbi 
legendára hagyatkozhatunk, amely 
szerint vadászat közben egy feldühödött 
vadkan sebezte halálra. A mai ember 
számára érthetetlen a történet. Hogyan 
történhetett meg, hogy egy, épp a 
koronázása előtt álló királyi herceg, 
ráadásul az uralkodó egyetlen fiú utóda, 
miképpen nem rendelkezett akkora 
kísérettel és védelemmel, hogy egy 
„feldühödött vadkant” meg tudtak volna 
fékezni, vagy a herceg életét menteni 
tudták volna? Joggal merül föl tehát 
a kérdés, hogy ki is lehetett a vadkan, 
nem orvgyilkosság áldozata lett-e Imre 
herceg? Vagy egyszerűen elfogadjuk a 
mitikus hagyományt, amely szerint Imre 
herceg halála csupán figyelmeztetés 
volt arra, hogy a kereszténnyé lett 
„barbár ősök” ivadékai már a harmadik 
nemzedékben az új eszme minden 
változatát követték – mint jelen esetben 
a szűzi házasság és az odaadó hűség 
Isten iránt-, és hitükért semmiféle 
áldozattól sem riadtak vissza? Vélhetően 
a ténylegesen igaz történetet már soha 
nem fogjuk megtudni. Annyi azonban 
bizonyos, hogy mély gyásza mellett 
István király hátralévő esztendeinek 
legfőbb gondja a trónutódlás kérdésének 
a megoldása volt. Árpád nemzetségéből 
Vazult – pogány szokásainak megtartása 
miatt- megvakíttatta és fülébe forró 
ólmot öntetett, hogy alkalmatlanná 
tegye az uralkodásra, fiait pedig 
száműzte az országból. A kérdés tehát 
nyitva állott és megoldatlan maradt, 
a „megoldás” pedig – Orseoló Péter 
személyét illetően – kevéssé mondható 
sikeresnek. Végül majd mégis Vazul fiai 
térnek vissza Pannónia földjére és az ő 
utódai uralkodnak három évszázadon 
át. Imre herceg mindenesetre elnyerte 
végső jutalmát kegyességéért, 
életszentségéért és közismert jóságáért. 
Apjával és Gellért püspökkel együtt 
1083-ban a szentek sorába iktatják.  Ám 
addig sok víz lefolyik még a vén Dunán…

VPD

Ki lehetett a vadkan?

Tokodaltáró és Sárisáp Község Önkormányzata idén is 
csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. 
évi fordulójához.
A pályázatra az államilag támogatott, valamint a 

költségtérítéses képzésben részt vevő, nappali tagozatos 
hallgatók jelentkezhetnek.
Részletes tájékoztató és pályázati űrlap a Polgármesteri 
Hivatalban kapható.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
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A Nagy-Duna-parton áll egy kőből 
faragott emlékmű, amelyet az 1933-
ban elhunyt szenkviczi Palkovics 
László emlékére emeltek halálának 
egyéves évfordulóján. Az emlékhely 
Gáthy Zoltán dorogi építészmérnök 
tervei alapján Vodicska István építési 
vállalkozó alkotása. 

Az átadáskor az októberi nap fénye 
megcsillant a folyó tükrén, mint 
a meghatódottság könnyei az 
összegyűltek szemében. Ki-ki a maga 
módján emlékezett a történelmi 
Esztergom megye utolsó és a 
Trianonban megcsonkított vármegye 
első alispánjára. Számára az életet 
jelentette Esztergom szentgyörgymezői 
gyermekkorától kezdve közigazgatási 
pályafutásán keresztül egészen az 
alispáni kinevezésig. 

Az ünnepségre nagy tömegben 
zarándokoltak el a barátok, ismerősök, 
pályatársak és számosan, akik csak 
látásból ismerték és tisztelték őt. 
Csöndesen emlékeztek rá és arra a 
rögös életútra, amelynek fáradalmain, 
a mindennapok keservein és a múlt 
szomorú történésein elmélkedő 
Palkovics László nap, mint nap kisétált 
a Duna partjára, hogy megnyugvást 
keressen és kis fapadján ücsörögve, 
erőt merítsen a látványból, gyógyulást 
találjon betegségére, hiszen beteg volt, 
a huszadik századi magyar történelem 
gyógyíthatatlan betege. Alispánként érte 
meg az 1918-as októberi forradalmat, 
a párkányi járás cseh megszállását, a 
kommünt, amelynek során tisztségétől 
megfosztották és folyamatos 

kihallgatásoknak vetették alá, mint 
reakciós alispánt olyannyira, hogy 
menekülni kényszerült a városból. A 
tanácsköztársaság bukása után azonnal 
haza tért Esztergomba, ahol hivatalát 
visszanyerve hosszú hónapok munkájával 
sikerült végre rendet teremteni. Az 
emlékpad jobbára közadakozásból 
készült el Waldvogel József nyugalmazott 
tábornok kezdeményezésére. Egy, a 
sorsát méltósággal fogadó, tekintélyes 
közéleti ember méltó emlékhelye lett 
a pad. Palkovics László nem a nagy 
koncepciók, a légvárépítők, vagy a 
demagógia embere volt. Sokkal inkább 
a megfontolt, „ésszel indulj, okkal járj” 
típusú bölcsek sorába tartozott, aki 
rajongott a virágokért, a madárdalért, 
a zenéért, szerelmese volt a békének, a 
csendnek és a néma elmélkedésnek. 

Amint egy kortárs jósolta: „Ez a pad 
nem is a hangoskodók, a tereferélők, 
a megalkuvók, a görnyedezők, a léhák 
padja lesz, hanem a szenvedőké, a 
természetimádóké s a távolba nézőké, 
akik szeretik a csendet, szeretik a békét, a 
tiszta levegőt, a verőfényes látóhatárt… 
Azoké, akik a lenyugvó napba azzal 
a reménnyel néznek bele, hogy az 
másnap reggel újra s biztosan föl fog 
kelni, egyszóval, akik bíznak a természet 
erejében, s akik hiszik, hogy a haldoklás 
után biztosan elkövetkezik a magyar 
feltámadás. Ezek üljenek csak bátran 
oda arra a padra és gondoljanak őszinte, 
tiszta kegyelettel Palkovics Lászlóra, 
áldozva emlékének néhány szíves, meleg 
gondolattal.” A pad támlájára egyébként 
Andrássy százados javaslatára a költő 
alispán egy versének néhány sorát vésték 
az alkotók: „Gyönyörködni a lenyugvó 
napban / Felkeresem magányos padom, 
/ Távol itt a kisvárosi zajtól / Újra derül 

fáradt homlokom…” Az Új Nemzedék 
című országos lap vezércikkben számolt 
be az eseményről.  „Magányos kőpadot 
állítottak az esztergomi Duna-partjára, 
hogy hirdesse annak az esztergomi 
alispánnak az emlékezetét, aki a 
történelmi vármegye első tisztviselője 
volt előbb és egy vérző vármegyecsonk 
vezetőjeként szállt korai sírjába… Jelkép 
ez a pad, jelképe az örök átmerengésnek, 
amely a lelkek szétzúzhatatlan hídján 
keresztül összeköti az innenső és a túlsó 
esztergomi partokat…” 

Közel nyolcvan esztendő telt el a 
Palkovics-pad felavatása óta. Nagyot 
változott a világ körülöttünk és bennünk 
egyaránt, de az idő múlik, a karaván 
halad. Palkovics László kőpadja már 
nem a Trianon felett búslakodók néma 
találkozóhelye, sokkal inkább a fiatalok 
első csókjának szerelemmel és békével, 
tervekkel és reményekkel átitatott 
titkos menedéke, az összetartozás szent 
fogadalmainak helyszíne, Esztergom 
Trévi kútja. És ez így is van jól. A boldog 
emlékezetű, békés természetű alispán 
egy másik világból minden bizonnyal 
megbocsátó, derűs mosollyal szemléli 
híressé vált emlékhelyének szerelmes 
metamorfózisát.

VPD

HELYTÖRTÉNET

„Gyönyörködni a lenyugvó napban”

Naplemente

Oly káprázatos, tüneményes csodát,
oly elbűvölően vonzó színpompát,
mely beragyogta az eget alkonytájt,
még nem láttam, mióta a szemem lát.

Felejthetetlen tüzes égi díszben
ment le a nap, s festette a felhőket
pirosra, lilára, a szegélyüket
sárgára, így öltve díszköpönyeget.

Mint lávagolyó, mely úszik a légben,
melynek lángjai tüzes felhő-egek;
olyan lassan, de biztosan közelgett,
a piros horizont messzi szélihez.

Ott még-egyszer áttekintett a rónán;
mint mikor a halni készülő ágyán
utoljára körül néz segélyt várván,
aztán lebukott tündöklően, némán.

/Pallagi József/
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HIVATALI NEGYED
Tétényi Éva szerint jogszabályellenes végzéssel emelt 
le a napokban 316 millió forintot a település szám- 
lájáról a város egyik hitelezője. Mivel az összeg még 
elkülönített számlán van, az önkormányzat vissza-
követeli a pénzt a végrehajtótól.
„Hétfőn 24 órás ultimátumot kaptam a helyi fidesz- 
frakciótól, hogy fizessem ki az adósságrendezésben 
megítélt követelések hátralevő részét. Ismertették, hogy 
egy vállalkozó kö-zel 300 milliót bírósági inkasszóval le- 
emelt a számlánkról, majd elmondták, hogy az eljárás 24 
millió fo-rintos díjával megkárosítottam a várost. Az igazság 
az, hogy az inkasszó jogellenes volt, ezért a pénzt az ön- 
kormányzat visszaköveteli" - mondta a polgármester.
A vállalkozó érintett cége ellen csőd-eljárás folyik. Tétényi 
birtokában van egy levél, amelyben a cégnek hitelező bank 
egy hónapja kifejezetten kérte, ne utaljanak a vállalkozónak, 
mert a szóban forgó összeg közös hitelezői igény. A törvények 

értelmében nem lett volna szabad bírósági végzést hozni az 
azonnali inkasszóról, a pénzükre váró hitelezőknek csak új 
adósságrendezési eljárás indításához van joguk.
Az egymilliárdos egyezségi követelésekből először a kis- 
és közép-vállalkozókat fizették ki, és 617 millió forint az 
az összeg, melyet nem utalt el határidőre, mert akkor a 
város a következő hónapban nem tudna bért fizetni és az 
intézmények működése is veszélybe kerülne.
Tétényi szerint az önkormányzatnak a K&H Bankban lévő 
kötvénye fedezetet nyújthatna az utalásokra, a bank azon- 
ban most az adósságrendezésre nem hajlandó „kien- 
gedni" a kötvényt, holott egy évvel ezelőtt a pénzből 
ugyanilyen ingatlanos ügyekre hasz-náltak fel 3,3 milliárdot.
Korábban a bank mindent elkövetett azért, hogy ne induljon 
adósság-rendezési eljárás a város ellen, ezért reméli, a 
pénzintézet újragondolja a kérelmét annak érdekében, hogy 
ne kerüljön sor újabb adósságrendezési eljárásra. MTI

Jogellenesen emeltek le 316 milliót Esztergom 
számlájáról

Tétényi Éva szerint a város képviselő-
testülete október 14-i ülésén a volt 
városvezetők életbiztosításának ügyé-
ről és korábbi ingatlanok értékesítési 
illetékéről hozott visszamenőleges ér-
vényű határozatokat a kétharmados 
többségű fidesz-frakció.
A korábbi testület életbiztosítást kötött a 
polgármesterre és az alpolgármesterekre, 
erre évek alatt 12 millió forintot úgy 
fizettek ki, hogy arra nem volt testületi 
felhatalmazás. „Az önkormányzat 
megtudta, a két alpolgármester a ciklus 
végén felvette az életbiztosítás után 
járó összeget, majd egyikük visszafizette 
azt az önkormányzatnak. A volt 
polgármester csak egy adminisztratív 
hiba miatt nem kapta meg a pénzt 
a banktól" - mondta Tétényi Éva, 
aki szerint a mostani határozattal a 
korábbi mulasztást szerették volna 
törvényesíteni. A képviselő-testület 
úgy döntött: jóváhagyja azt a 2007-
ben hozott bizottsági határozatot, 
amelynek értelmében a polgármester 
és az alpolgármesterek életbiztosítására 
2007-től 2010 szeptemberéig összesen 
mintegy 12 millió forintot fizettek ki a 
biztosítónak. Tétényi Éva ugyanakkor azt 
mondta, ezt a döntést nem írja alá.
A polgármester közölte: az előző vezetés 
alatt ingatlanok eladása és vétele esetén 
is kaptak jutalékot az önkormányzat 
érintett munkatársai, de ezt nem testületi 
döntés, hanem egy közös polgármesteri-
jegyzői utasítás szabályozta. Hozzátette, 
hogy az ügyben visszaélések történtek, 
ezért korábban a rendőrséghez fordult, 
így ő most nem vett részt a szavazásban; 
a testület most döntést hozott a vitatott 

gyakorlat szentesítésére.
A szavazás előtt Sarkantyú Adrián 
jegyzői referens közölte, őt vegyék ki 
az érdekeltségi rendszerből, nem kér 
részesedést az ingatlanokkal kapcsolatos 
ügyekből, és a döntésről törvényességi 
véleményt kér a kormányhivataltól.
Tétényi az ülésen iratokat ismertetett 
annak bizonyítására, hogy nem volt 
jogos az inkasszó, és közölte: bírósághoz 
fordult a pénz visszaszerzése érdekében. 
Az összeg az eljárás befejezéséig egy 
zárolt számlára kerül. Tájékoztatta 
a képviselőket arról, hogy a bérek 
fedezetére 400 millió forintot meghaladó 
összeget különített el, ezután a város 
számláján 70 millió forint maradt.
Stámusz Andrea, a Jobbik képviselője 
önfeloszlatásra szólította fel a testületet. 
Az indítványt korábban több ülésen 
próbálta megtárgyaltatni, de azt nem 
vették fel a témák közé; most a javaslatát 
a fidesz-frakció leszavazta.
A hosszúra nyúlt vitákat látva a képviselő-
testület elfogadta Pócsföldi József 
fideszes képviselő azon javaslatát, hogy  
a napirendben még szereplő javaslato-
kat vita nélkül szavazzák meg.
A testület a polgármester kérése 
ellenére sem biztosított 10 millió forin- 
tot a legnagyobb úthibák javítására 
és nem csoportosított át pénzt a vil- 
lanyszámlák kifizetésére, viszont hozzá- 
járult egymillió forint felszabadításához, 
mert a hivatalban már a levelek 
feladására sincs pénz.  A polgár-mes- 
teri hivatalban az ülést hideg terem- 
ben tartották, mert az épületben nincs 
fűtés.

MTI

Visszamenőleges határozatokat 
hozott a Fidesz Esztergom képviselő-testülete pénteki 

ülésén a fideszes képviselők szavazataival 
úgy döntött, hogy 2011. augusztus 
elsejétől visszamenőlegesesen kapjanak 
fizetést a testület tagjai, mert 2010 
novemberétől, az adósságrendezés ideje 
alatt nem részesülhettek tiszteletdíjban, 
de az eljárás már lezárult.
A díj kiszámításához használt illet-
ményszorzó mértékét a korábbi 1,1-ről 
1,6-ra emelték, de az emelés csak 2012-
től érvényes. A frakció leszavazta Nyíri 
Atilla MSZP-s képviselőt, aki azt szerette 
volna, hogy a város anyagi helyzetére 
való tekintettel az idén térítés nélkül 
dolgozzanak, és jövőre is csak akkor 
legyen fizetésük, ha a gazdasági helyzet 
megengedi.
Sarkanytú Adrián jogi referens a szavazás 
előtt közölte, hogy a visszamenőleges 
hatályú rendeletalkotás aggályos. 
Tétényi Éva független polgármester a 
visszamenőleges hatály módosítására 
kérte Steindl Balázs frakcióvezetőt, de ő 
a kérésnek nem tett eleget.
A képviselő-testület zárt ülésen választott 
aljegyzőt. A döntés után a polgármester 
közölte, hogy az új aljegyző Balla Sándor, 
jelenleg Szegeden dolgozik.
A képviselő-testület utolsó napirendi 
pontként az ülések időpontját 
módosította. Elfogadták, hogy a 
következő ülés október 28-án legyen, 
annak ellenére, hogy Tétényi Éva 
polgármester közölte: korábban ez 
az időpont szabad volt, és egy pécsi 
konferencián vállalt előadást. Tétényi 
Éva bejelentette, hogy a következő ülést 
november 4-re hívja össze.

MTI

Fizetést adott magának az 
esztergomi képviselő-testület
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Elégedetlenül és felháborodottan 
távoztak a Strigonium Zrt. „Nyitott 
kapuk” informatív kampányának 
első eseményéről az ott megjelentek. 
A vállalat célja az általuk közzétett 
hirdetmény szerint a Zrt., mint város 
saját cégének átláthatóságának, 
sokszínűségének, valamint a holding 
hátterének feltárása volt. 

Az esztergomiak számára az első 
lehetőséget a Strigonium életébe való 
betekintésre október 19-én biztosította 
a cég vezetése. Ám ezzel a lehetőséggel 
csak kevesek, szám szerint hárman 
élhettek. A cég közleménye és szándéka 
ugyanis nem volt egyértelmű. Egy helyi 
újságban megjelent írás szerint elsőként 
a 19-i, szerdai időpont nyílt napként 
szerepelt. Lentebb ez fogadóórára 
módosult, amelyet 13.00-16.00 között 
tartottak volna meg. A közzétett szöveg 
szerint „bárki felteheti kérdését”, illetve 
„bárki eljöhet”. Az eseményt nyilvánosnak 
hirdették meg . A Strigonium - invitáló 
közleménye végén - lehetőséget 
biztosított a bejelentkezésre is. A 
leírtakból jószerivel csak ez utóbbira volt 

csak lehetőség, igaz csak meglehetősen 
korlátozottan. Bárki nem mehetett oda. 
Kérdést sem állt módjukban feltenni. 
Aki előzetesen nem jelentkezett be, 
azt a vezérigazgató kiküldte, a tisztán 
önkormányzati tulajdonú cég irodájából, 
velük semmilyen formában nem volt 
hajlandó kommunikálni, bár a holding 
felhívásából nem derült ki, hogy csak 
azok élhetnek a lehetőséggel, akik jó 
előre lefoglalják a helyüket a nyilvános 
fogadóórán. Fél kettőkor, a telefonon 
jelentkezni kívánó „bárkit”név szerint 
Sáska Jánost, azzal utasította vissza 
Arany úr munkatársa, hogy már nincs 
hely az előjegyzettek között, mert az 
aznapi időpontok mind beteltek, olyan 
sokan vannak. Miután a folyosón ekkor 
várakozók közül csupán két személy kért 
előre időpontot, és ők is közösen, egyéb 
regisztráltakról pedig senki sem tudott, 
kétségessé vált a Holding vezetésének 
a nyíltságra és a tájékoztatásra irányuló 
őszinte vágya. Az első bejutó 13.04-13.40 
között volt Arany úr vendége,őt követte 
az a  két jelentkező, akik egyszerre 
kívántak kérdéseikre választ kapni. Ők 

14.25-ig tartózkodtak benn. Ez után, 
bár több, előre bejegyzett személy már 
nem volt - a holding munkatársának 
és vezérigazgatójának állításával 
ellentétben - a folyosón várakozók közül 
senkit sem kívánt Arany Tamás fogadni, 
sőt azt mondta, hogy nem ér rá, mert már 
rég el kellett volna valahová indulnia. 

A nyílt fogadóóra 16.00-ig volt 
meghirdetve és még fél kettőkor is azt a 
tájékoztatást adták, hogy végig lesznek 
az igazgató úrnál, aki a sajtó munkatársait 
is kitiltotta, annak ellenére, hogy az 
eseményt nyíltként, nyilvánosként 
propagálták. A nyilvánosságról, mint 
demokratikus alapjogról Arany úr annyit 
közölt, hogy az ajtón belül nincsen 
demokrácia, ott az van, amit ő mond, a 
demokrácia csak az ajtón kívül érvényes. 
A Strigonium első embere a feltehetett 
kérdések többségére készségesen, 
bár egyes vélemények szerint közel 
sem kielégítően válaszolt. Másokat 
figyelmen kívül hagyott, ugyanakkor 
együttműködőnek látszott a további 
konzultációk, fórumok tekintetében. 
A kint rekedt esztergomi lakosok az 
előzményekre való tekintettel egyszerűen 
nevetségesnek és őszintétlennek érezték 
az igazgató úr ez irányú szándékát.  A 
vezérigazgató leszögezte, hogy őt 
nem vezetik pártérdekek. A környéken 
megjelenő, egykor szebb napokat 
látott és semlegesnek sem mindig tűnő 
sajtótermékről annyit közölt, hogy a 

Civilhetes ellensúlyozásaként célszerű 
a működtetése. Az önkormányzati 
tulajdonú Zrt. törekvése a nyitottságra 
és átláthatóságra mindenképpen 
dicséretes, ám a megvalósítása ma 
ellentmondani látszott a kitűzött céln

Hock Anikó

Nyitott kapu helyett szűk rés

Biztos  
megoldás a  

mozgalmasabb 
élethez

Elektromoped

Ingyenes kipróbálási lehetőség 
akár  

az Ön utcájában  
is vásárlási kötelezettség nélkül.

 
Teljeskörű garancia.

 
36 30 433 8828

Aki előzetesen nem jelentkezett be, azt a vezérigazgató 
kiküldte

Közelednek az ünnepek, amikor megemlékezünk halottainkról, elhunyt 
hozzátartozóinkról, ismerőseinkről. Igyekszünk a leginkább méltó módon 
feldíszíteni sírhelyüket, közben viszont nem árt odafigyelni az ilyenkor 
akcióba lendülő tolvajokra.

Vigyázzunk a temetők közelében 
ólálkodó tolvajokkal!

Várjuk civil szervezetek, egyesületek és pártok 
közleményeit, jegyzeteit  

és felhívásait az  
info@civilhetes.hu  

e-mail címre!
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Először adott helyet Esztergom az Év 
háza díjkiosztónak, amelyre október 
18-án, délután, az Özicseli Hadzsi 
Ibrahim Dzsámiban került sor. A tavalyi 
év után idén is, egy Somody Zsolt 
esztergomi építész tervezte épület 
nyerte el a családi ház kategóriában a 
2011-es Komárom-Esztergom megyei 
Év háza díjat. 

A zsűri véleménye szerint a kis 
présházból átalakított lakóház, amely 
rendkívül nehéz, meredek telken 
állt, egyszerűségében karakteres 
és nagyvonalú épületté válhatott a 
tervező álmának és a megrendelő, 
valamint a kivitelező közreműködésének 
köszönhetően. Külön kiemelték a külső 
és belső terek kialakításának, valamint 
a különböző építési és burkolóanyagok 
minőségének kompromisszummentes 
színvonalát és harmóniáját. Műemlék 
épületek kategóriában a szintén 
esztergomi Nagy Henriette győzött, a 
dorogi Intézmények Háza átalakításának 
tervével, amely a bíráló bizottság 
szerint egy jól sikerült plasztikai műtét 
eredményeit mutatja. A középület 
kategória nyertesei Páll Ákos, Páll 
János és Sárfy Tibor, akik a tatabányai, 
Sárbereki Általános Iskola lendületes, 
gyerek centrikus felújításával tudtak a 
többi kategóriabeli jelölt fölé kerekedni. 
Az ipari épület kategória győztese a 
Jurop Telekom, Esztergom-kertvárosi 
telephelyének bővítésének tervezője, 
Dankó Kristóf. A zsűri indoklása szerint, a 
megérdemelt díjat a tervező azért kapta, 

mert kis feladatból, jó megoldással 
építészetet csinált.
A Dzsámiban megrendezett eseményt 
Bálint Imre DLA (Doctor of Liberal 
Arts), Ybl Miklós – díjas építész, a 
Budapesti Építész Kamara elnöke 
köszöntő szavai után, Tétényi Éva, 
Esztergom polgármestere nyitotta meg. 
A rendezvényen az érdeklődők mellett 
számos építész és neves szakember, 
köztük dr. Winkler Csaba, Forster Gyula-
díjas professzor, Krizsán András, mint 
zsűritag és a Komárom Esztergom 

Megyei Építész Kamara elnöke, Markos 
Anikó is megjelent. 
A díjak átadása után a jelenlevők 
bejárhatták a felújított Dzsámit, 
amelyről Szekeres József, a Rosenberg 
Kft. igazgatója szólt néhány mondatot, 
majd a program a Várban folytatódott a 
Kis Román Palota megtekintésével, ahol 
Besey László esztergomi építész tartott 
rövid, ám tartalmas előadást.

Hock Anikó

Esztergomi épület lett az „Év háza”

Egyelőre nem lehet tudni, hogy 
mikor nyithat ki újra az  esztergomi 
Aquasziget élményfürdő, ami immár 
másfél hónapja zárva tart. 

Megkérdezésünkre a fürdőnél azt az 
információt kaptuk, hogy továbbra sem 
tudni, hogy mikor fogad újra látogatókat 
a komplexum. 2011. szeptember 1-jén 
az alábbi közleményt adta ki az  Investor' 
2005 Kft., az esztergomi Aquasziget 
élményfürdő új üzemeltetője: 2011. 

augusztus 29-én kelt levelében a 
Dalkia Energia Zrt. közölte szándékát az 
Aquasziget korábbi üzemeltetőjével, az 
Esztergomi Fürdő (SPA) Zrt.-vel, miszerint 
szeptember 1-jétől az élményfürdő 
hőszolgáltatását felfüggeszti abban az 
esetben, ha a Fürdő SPA Zrt. nem fizeti 

ki a fennálló tartozását. S mivel ezen 
időpontig a kifizetés nem történt meg, 
ezért kora reggel a hőszolgáltatást 
leállította a szolgáltató. Ezzel az Investor' 
2005 Kft.-t ellehetetlenítették, melynek 
következtében nem tudta megnyitni a 
vendégek előtt az élményfürdőt. Az új 
üzemeltető alternatív megoldásokat 
keres annak érdekében, hogy a 
létesítmény mielőbb megnyithassa 
kapuit a fürdőzni vágyók számára. Az 
élményfürdő várható nyitási időpontjáról 
tájékoztatni fogják a közönséget.

Érdy Tamás

Zárva az esztergomi élményfürdő

„Hírek / Aquasziget ZÁRVA műszaki 
okok miatt!
Tájékoztatjuk Vendégeinket, hogy az 
Aquasziget Esztergom Élményfür- 
dő műszaki okok miatt előre-
láthatóan 2-3 hónapig zárva lesz. 
Munkatársaink lázasan dolgoznak a 
hibák elhárításán, a nyitás pon- 
tos időpontjáról weboldalunkon 
tájékozódhatnak Amennyiben kér- 
désüklenne, várjuk leveleiket az  
info@aquasziget.hu e-mailcímen. 
Köszönjük a türelmüket!
2011-10-05”

http://www.aquasziget.hu

Korlátlan, ingyenes belföldi vezetékes 
hívás bruttó  1995 Ft/hó

Korlátlanul, percdíj nélkül hívható 
Magyarország összes vezetékes telefonja. 

Információk / megrendelés:
36 33 898 005
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HÍREKBár hivatalosan az esztergomi Suzuki-
gyár nem tud róla, egyes beszállítók 
között terjed a hír, amely szerint az 
üzem hatalmas megrendelést kaphat 
Oroszországból. Az egyik beszállító 
szerint a Suzuki-gyár egyébként is 
javított teljesítményén, és jövőre már 
185 ezer autó gurulhat ki a gyárból. 
Egy esetleges többtízezres, vagy 
akár százezer darabos megrendelés 
a gyengélkedő magyar gazdaságnak 
is úgy hiányzik, mint egy falat kenyér. 

„Érzékelhetően megemelkedett a 
Suzukitól érkező megrendelések 
volumene"- jelentette ki egy a 
gyárat több csatornán kereszül 
is alkatrészekkel ellátó cég, neve 
elhallgatását kérő vezetője. Hozzátette: 
az első félévben, a havi rendelések 
alapján úgy saccolták, 150 ezer darab 
autó készülhet az esztergomi üzemben; 
az augusztusi kéthetes leállás előtt, 
már júliusban jóval többet kellett 
szállítani, a cégükhöz érkező havi szintű 
megrendelési érték 30-35 százalékkal 
nőtt és azóta is maradt ez a volumen, 
így az eredeti tervben szereplő 170 ezer 
körüli mennyiséggel számolnak. „Úgy 
tudom, hogy jövőre az idei tervben 
szereplő 170 ezerrel szemben 185 
ezer darabos gyártási tervről van szó" 
- fogalmazott a cégvezető, aki azonban 
hozzátette, nem kapott hivatalos 
információt sem az idei, sem a jövő évi 

tervekről. 

„Bárcsak így lenne"

A beszállító nem tudja a 
rendelésnövekedés pontos okait. Erről 
annyit mondott, hogy elképzelhető 
valamelyik exportpiac felfutása, de a 
beszállítói körben terjed egy pletyka, 
amely szerint az orosz piacról érkezett 
megrendelések állhatnak a háttérben. 
Hozzátette, több beszállítónál is arról 
beszélnek, hogy szó van egy óriási, 
100-150 ezer darabos oroszországi 
megrendelésről, de ezt még senki nem 
erősítette meg. Egy másik beszállító 
cég vezetője szerint „hivatalosan még 
nem kaptunk jelentős megbízást, de 
volt szó egy komolyabb oroszországi 
megrendelésről". Akadt azonban több 
Suzuki-beszállító, amelyek nem tudtak 
erről, utóbbi cégek vezetői csak any-
nyit mondtak, „bárcsak így lenne". 
„Nem tudunk több tízezer vagy akár 
százezer darabos oroszországi meg- 

rendelésről. A jövő évi gyártáster-
vezés jelenleg még nem végleges, 
de nem számolunk az ideinél jóval 
nagyobb darabszámmal. Az igaz, 
hogy az elmúlt évben megkezdődött 
a kapcsolatfelvétel az orosz piac kép-
viselőivel, ám az együttműködés vi- 
szonylag korai szakaszban jár" - nyi-at- 
kozta Ruska Viktória, a Magyar Suzuki 
Zrt. kommunikációs vezetője. Azt is 
elmondta, hogy a Suzuki-gyár az idén 
nagyjából 170 ezer autót gyárt, de 
az üzem maximum kapacitása 280 
ezer autó lehetne hatnapos, három 
műszakos termeléssel, de a szóban 
forgó mennyiség legyártásához komoly 
előkészületekre lenne szükség.

Jól járna a GDP

Egy esetleges százezer darabos 
megrendelés nagyon jól jönne  a magyar 
gazdaságnak, amelyet jövőre szinte 
az autógyártó cégek tartanak majd a 
víz felett. Az autóipari beruházások 
főszerepet játszhatnak a magyar gaz-
daság talpra állásában, az új üzemek 
százalékokkal vihetik feljebb pár év 
alatt a magyar gazdaság teljesítményét, 
elemzők pedig azt mondták, hogy 
látványos javulást eredményezhetnek a 
beruházások. 

[origó]

Óriási orosz megrendelést rebesgetnek a Suzuki 
beszállítói

Kiosztották az idei Megyei Príma-
Díjakat. Az egyik díjat  megosztva, 
ketten kapták meg, Petzke Ferenc 
és Bihari Antal, a KTV alapítója és 
tulajdonosa. A különdíjas pedig Polgár 
József az esztergomi Szentgyörgymezői 
Olvasókör vezetője lett. 
Esztergomból idén két 
jelölt is díjazott lett. 
A neves és elismert 
népművelő, Polgár 
József, aki 1999 
óta tevékenykedik 
fáradhatatlanul a város 
és Szentgyörgymező 
kulturális életének 
felpezsdítéséért. Nevéhez fűződik a helyi 
kézműves, fafaragó és nyári rajztáborok 
beindítása, táncházak szervezése. 
Megalapította és máig szervezője 
az olvasókörben működő, rendkívül 
színvonalas Váralja, városi Néptánc 
Együttesnek. Legutóbbi sikeres akciója, 
munkatársaival 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 díjazott Bihari 
Antal, akinek neve ma 
talán az országosan 
ismert  Szent István-
díj alapítójaként a 
legismerősebb, ám 
Esztergom életében 
már sokkal régebb 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 
győztese volt. 

CIVILHETES

Átadták a Megyei Príma-Díjakat 



2011. OKTÓBER 26.  /  I. ÉVFOLYAM  /  13. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: SEJT14. oldal

CIVILHETES   2011. OKTÓBER 26.

RÖVID HÍREK

Átadták a do-
rogi városi böl- 
csőde új épület-
szárnyát, a bőví-
tés eredménye-
ként a korábbi 

húsz helyett negyven gyermekkel fog-
lalkozhatnak a Schmidt-villa kertjében 
lévő épületben. A bölcsődét hat évvel 
ezelőtt nyitotta meg az önkormányzat, 
s a túljelentkezések miatt döntöttek a 
bővítéséről; a dolgozók létszáma öttel 
gyarapodott. Az új épületszárny építése 
még április 1-jén kezdődött, most áll már 
minden készen a gyerekek fogadására. 
Az újítások minden igényt kielégítenek, 
uniós színvonalúak. A beruházás ösz-
szköltsége mintegy 81 millió forint 
volt, melyhez 73 milliót a dorogi ön-
kormányzat pályázaton nyert pénzt.

Örülhetnek a dorogi bölcsisek

A kétperces előzetesben két 
esztergomi helyszín is biztosan 
beazonosítható. 
Decemberben jelenik meg a tavaly 
ősszel részben Esztergomban forgatott 
háborús-szerelmes film. Az akkor még 
név nélküli alkotás azóta az In the 
Land of Blood and Honey, azaz A Vér 
és Szabadság Földjén címet kapta. 
Az Angelina Jolie által rendezett film 
előzetese már felkerült az internetre. 
Pár képkocka erejéig feltűnik a Bottyán 
híd környéke és a szenttamási forgatási 
helyszín is, háttérben a várral.

Megjelent a nálunk forgatott 
Jolie-film előzetese

A körzeti megbízott még aznap 
megtalálta az elkövetőket, a méh 
telepen pedig az eltulajdonított 
értéket. A gyanúsítottak ellen lopás 
miatt indított büntetőeljárást a Dorogi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya. 
A 90 kg-os öntött vas kád már jó ideje 
a sértett udvarán állt. Nap, mint nap 
láthatták ezt az ott lakók, a Tokodaltárón 
élő gyanúsított is kiszúrta a pénzzé 
tehető tárgyat. Egyedül nem bírt volna 

Kádat lopott a két tolvaj 
Tokodaltárón 

Manapság egyre inkább a külsőségek 
felé fordulunk, közben észre sem 
vesszük mennyi minden lakozik egy-egy 
emberben. Igyekszünk elfeledkezni a 
belső értékekről és arról, hogy figyeljünk 
embertársainkra, hiszen hatással 
vagyunk egymásra és mindenkitől 
tanulhatunk valami szépet, valami jót. 
Adamikné Szendrő Katalin egy olyan 
fiatal édesanya és feleség, akiben ott 
rejlik a tehetség, és gyönyörű alkotásaival 
már sok embernek szerzett örömöt.
A teljes interjú a www.civilhetes.hu weboldalon 
olvasható.

Egy igazi gyöngyszem 
Esztergomban

Október 1-jén megnyitott a dorogi 
Petőfi Iskola műanyag sípályája. Ezen 
a napon immár 12. szezonját kezdi a 
dorogi síiskola. Mindenki ingyenesen 
kipróbálhatta, hogy milyen is hó 
nélkül síelni. Felszerelést a szervezők 
biztosítottak a résztvevőknek. A 
helyszínen lehetőség nyílt beiratkozni az 
induló sítanfolyamokra, megismerkedni 
az oktatókkal, a pályával, a felszereléssel. 
Ezen kívül trambulin is várta a 
gyerekeket, melyen az egész szezonban 
tombolhatnak majd a síelni tanulók.

Dorogon már lehet síelni

vele, így kapóra jött neki Oroszlányból 
érkező sógora. 
A két férfi napfelkeltét követően el is indult 
a kertes házhoz. Átmásztak a kerítésen, 
a kádat kiemelték a kertből, majd haza 
vitték. Korán reggel az utcákban még 
nem volt mozgás, így senkinek sem tűnt 
fel a kádat cipelő két férfi. Otthon aztán 
egy baltával összetörték a vaskádat, 
majd egy furgonnal a méhtelepre vitték, 
ahol 5.310 forintot kaptak érte. 
A helyi körzeti megbízott és a dorogi 
nyomozók elsőként a környék fémtelepeit 
ellenőrizték, így az altáróit is.  Ott 
elmondták, hogy reggel két helybéli férfi 
pakolt le nálunk egy feldarabolt kádat. 
A telepen működő kamerafelvételen jól 
látható volt a két férfi, akiket a körzeti 
megbízott azonnal felismert. A két férfit 
lopás bűncselekmény megalapozott 
gyanúja miatt előállították a Dorogi 
Rendőrkapitányságra.

Békefát ültettek Esztergomban 
október 21-én délután, a Széchenyi 
téri elszáradt fenyő helyére. A 
facsemetét a Tatai Jógaklub ajánlotta 
fel és szállította a helyszínre. A 
fenyőfa egyelőre – ültetési engedély 
hiányában – békében várja, hogy 
hamarosan gyökeret verhessen 
végleges helyén Esztergomban is. 

Pénteken délután három órakor a 
Tatai Jógaklub néhány tagja Zafir 
Ibolya Indra vezetésével és körülbelül 
harmincfőnyi esztergomival, köztük 
Tétényi Éva polgármesterrel helyezte el 
a városnak ajándékozott feketefenyőt, 
egyelőre ideiglenesen a Babits szobor 
mellett a főtéren. A kis fácska ültetési 
engedélyének kiadása még folyamatban 
van, ezért annak megérkeztéig a fenyő 
egy esztergomi udvarban várja, hogy 
végleges helyére kerülhessen.

A Békefa ültetés több, mint 20 évre 
tekint vissza és eddig 1 milliónál is több 
fát ültettek el a Mahamadaleshwar Sri 
Paramhans Swami Maheshwaranandaji, 
röviden Swamiji által indított jóga 
mozgalom  tagjai. A mozgalom 
számos humanitárius tevékenységet 
koordinál a világon és terjeszti a 
tolerancia, erőszakmentesség, béke 
és harmónia üzenetét. Swamiji szerint 
„..a leghatalmasabb erő az emberben 
a gondolat ereje. Eljött az ideje, hogy 
intellektuális energiánkat a világ javára 
alkalmazzuk, ahelyett, hogy az annak 
pusztulásának okozójává válna.”A világ 
számos pontján találkozhatunk az életet 
és békét szimbolizáló fácskákkal, melyek 
közül a szlovéniai Maribor városában 
találhatónál tavaly a Dalai Láma is 
látogatást tett.

Békefa Esztergomban 
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PROGRAM
AJÁNLÓ

2011.10.29. (szombat) 12.45
Polifònica Joia d'Alella  

(Spanyolország)
Helyszín: Esztergom, Bazilika

***
2011.10.29. (szombat) 17.00

Polifònica Joia d’Alella  
(Spanyolország)

&
Monteverdi Kórus - Esztergom

Helyszín: Esztergom, Imaház u. 2/A
Mindkét koncertre a belépés díjtalan!

Énekkari hangverseny

Művelődési ház
Esztergom, Imaház u. 2/A

November 8-án, kedden 15 és 16.30 
órakor a Csavar Színház bemutatja 
Petőfi Sándor - A helység kalapácsa 
című előadását. A darabot előadja Gál 
Tamás színművész és Bodonyi András 
népzenész. A városi komédiák hangulatát 
idéző produkció Petőfi Páratlan humorával,  
groteszk elemekkel fűszerezve tárja elénk e 
különös világot. Az előadást a közönséggel 
való állandó kommunikáció, a sokszor 
improvizációnak tűnő stílusgyakorlat 
és interaktív játékmód teszi fergeteges 
komédiává. Ezt színesíti Bodonyi András 
zenéje, mely igazi korabeli hangulatot idéz 
a színpadra. Az előadás mintegy hét éve fut 
nagy sikerrel, a 9. Nemzetközi Kaleidoszkóp 
Versfesztiválon, Budapesten, a Merlin 
Színházban kirobbanó sikert aratott, a 
közönség tizenegyszer tapsolta vissza. A 
belépőjegy ára 1000 Ft.

November 10-én, csütörtökön 15 és 
16.30 órakor a zenés költői játék kerül 
bemutatásra. 
A mű a magyar irodalom egyik legnépszerűbb 
alkotása, mely Arany felülmúlhatatlan 
humoráról tanúskodik. A magyar katonák 
már nem bírván tartani Nagyida várát, 
a helyi cigányságra bízzák, hogy őrizzék, 
védjék, míg ők élelmet szerezvén vissza nem 
térnek. Csóri vajdának azonban más tervei 
vannak… A fergeteges humorú, interaktív, 
játékos előadásban elhangzó autentikus 
cigány zenét Bodonyi András gyűjtött 
Szepsi környékéről, de dalok magyar 
nyelven is elhangzanak.Idén a 6. Gyermek- 
és Ifjúsági Színházi Szemlén az előadás 
megosztott fődíjat kapott. A darab 10 éven 
felülieknek szól, a belépőjegy ára 1000 Ft.

A Háttér a Do-
ogiakért Egye- 
sület és a 8 éves 
Dorogi Borklub 
szeretettel meg-
hívja érdeklődőit 
az év legördögibb 
borestjére novem-
ber 5-én, szomba- 
ton a József Attila 

Borest Dorogon

A Szent László Baráti Kör szere-
tettel meghív minden érdeklődőt és 
túrázni vágyót, 2011.10.29-én szom-
baton az Esztergom-Dobogókő erőn-
léti túrára! Találkozási pont: Esztergom, 
Márta panzió parkolója, 9 óra. Info: 
www.mnszentlaszlozaszloalj.info 
honlapon.

SZLBK - erőnléti túra

2011. november 1.-én 16 órakor Öko-
menikus megemlékezésre kerül sor a 
Szentgyörgymező II. Világháború Áldoza- 
tainak Emlékművénél a 48-as téren. Az 
emlékmű 1995-ben került felállításra, és 
azóta minden évben az egyházzal karölt- 
ve kerül megrendezésre az ünnepség. 
15.30 órától a Szentgyörgymezői Kert- 
barát Kör az Olvasókör dísztermében fő- 
hajtással tiszteleg az eltávozott tagjairól. 

2011. november 16-án a Magyar 
Vöröskereszt Esztergomi Szerveze- 
tének Szentgyörgymezői Alapszer-
vezete egész napos egészségnapot 
rendez az Olvasókörben.
Sok szeretettel várják Esztergom, Esz-
tergom-kertváros és Pilisszentlélek la- 
kosságát több, ingyenes egészségügyi 
szűrésre, vizsgálatra, továbbá egészség- 
ügyi eszközök szakmai bemutatójára és 
ingyenes szaktanácsadásra.

Egész napos Egészségnap

Művelődési Házba. Az eseményre 
a villányi Vylyan Pincészet, a2008. 
Év Pincészete hozza el legnemesebb 
borait. A borokat bemutatja: 
Ipacs Szabó István főborász. A 
kiváló hangulatról amatőr stand-
up comedy humoristák gondos- 
kodnak Az est végén értékes tombo- 
lanyeremények találnak majd gazdát.  
További információ:
www.dorogiborklub.hu oldalon.

A Piliscsabai Természetjáró Egyesület két, 
egymáshoz kapcsolódó új turistautat 
létesített Piliscsév környékén. A piros és a 
sárga háromszög jelzések a Csévi-barlang 
fölé a Basina sziklákhoz vezetnek. Egy 
rövid, 6,5 kilométeres túrával.

Új turistautak a Pilisben
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SPORTHÍREK

A háromnapos nemzetközi via- 
dalon 15 nemzet, 70 lovasa 81 
lóval szerepelt a 24. alkalommal 
megrendezett díjovagló Világkupa 
kaposvári fordulóján. Az idei évben 
tehát sokszínű mezőny nevezett 
külföldről és hazánkból egyaránt. 

Csütörtöki nap-
pal indult a ren-
dezvény; érkezés, 
regisztráció, állat-
orvosi vizsgálat. 
Pénteken az úgy- 
nevezett beme- 
legítő verseny- 
számok zajlottak. 
A szombati prog-
ramokban elért 
e r e d m é n y e k 

minősítettek a vasárnapra, amikor is 
mindhárom szinten (nehézosztályú 
„kis kör”, a nagydíj szintű „nagy 
kör” és póni kategóriában is) a 
közönség számára legérdekesebb, 
leglátványosabb zenés kűr versenyszá-
mok kerültek lebonyolításra, amely- 
ben már csak a legjobbakat láthat-
ta a közönség. A versenyzőket el- 

ismert nemzetközi bírói csapat pon-
tozta, mint például a két olimpiai 
szintű bíró Dr. Evi Eisenhardt, és Dr. 
Plewa Dietrich.
Az eseményről a viadal esztergomi 
indulóját Horváth Katalint kérdeztük: 
- A zenés kűrbe mindössze 15 lovas 
jutott be, ezek között végeztem a 10. 
helyen (61,880%-al). Nem volt könnyű 
dolgom első indulóként, mivel ilyenkor 
még nincs kihez mérnie a bírónak a lo-
vas teljesítményét. Az előző két napom  
is megnehezítette, hogy 2. indulóként 
startoltam, egy kiváló holland lovas 
után, aki több számot fölényesen meg 
is nyert.
- Úgy tudom a Nemzeti Vágtán is részt 
vettél.
- Igen, részt vettem a Nemzeti Vágtán 
is, ahol a díjlovas bemutatóra 6 lovast 
kértek fel az országból. A nagydíj fe-ladat 
elemeiből válogatott legnehezebb 
gyakorlatokat párharcok formájában 
mutatták be a versenyzők. E megmé- 
rettetésen sikerült megnyernem a 
Herendi Nemzeti Vágta Díjlovagló  
"KO" versenyét, nyújtott ügetésben.

Szeretgom

Szép esztergomi siker a kaposvári 
Díjlovagló Világkupán

Az Esztergomi Sakk Club a Szent-
györgymezői Olvasókörben megkezdte 
a 2011/2012-es szezont a Komárom-
Esztergom megyei sakkbajnokság első 
osztályában. 
Az első számú esélyese a megyei 
bajnokságnak az 1924-ben alapított 
városi sakkcsapatunk. Az NB I/ b-s 
tartalékcsapatot a Kisbér-Ászárt 8,5-
1,5 arányban győztük le. Egész pontot 
szerzett Horváth Márió mester, Burghardt 
József, Brestyák János mester, Meixner 
Ferenc, Kovács Géza, Szabó Lajos, 
Gyebnár András. Döntetlenül Gál Lajos, 
Tóth Péter és Patos Benjamin végzett. 
Legközelebb a csapat Környére utazik. 
Reméljük hasonló sikerekkel térnek majd 
haza.

CIVILHETES

Fölényes győzelmet arattak az 
esztergomi sakkozók 

Nagysápon rendezték a felnőtt férfi 
II. osztály birkózó csapatbajnokság 
csoportküzdelmeit október 12-én. 

A résztvevő csapatok - Újpest, Szigetvár, 
Szigetszentmiklós és a Dorogi Nehéz- 
atlétikai Club - hatalmas küzdelmet 
vívtak az első osztályba jutásért. Végül a 
kiváló teljesítményt nyújtó dorogi gárda 
nyerte a férfias küzdelmet, Lévai Zoltán 
edző irányításával. 
A csoportelsők körmérkőzéssel döntenek 
majd az NB II. első három helyezésének 
sorsáról és az első kettő automatikusan 
feljut az NB I-be, ha nincs már első 
osztályú csapata az adott egyesületnek.
A győztes csapat tagjai: Pál Tibor, Pap 

NB II-s birkózó 
csapatbajnokság Nagysápon

László, Partos Bence, Szabó György, 
Katona Zsolt, Szakolczi Zoltán, Pap 
György, Kácsor László, Brilla Gergő, 
Robotka Soma, Sillai Csaba, Robotka 
László és Tatár Gergő.

Kaposváron zajlott a serdülő korosz- 
tály, azaz a 13-14-15 évesek első kva-
lifikációs versenye. Az indulók itt te- 
hették meg az első lépést a december- 
ben megrendezésre kerülő kötöttfo- 
gású birkózó Országos bajnokság felé.

A Dorogi NC birkózói 13 fővel vettek részt 
a tornán, egy ötödik hellyel, két bronz-, 
három ezüst- és kettő aranyéremmel 
térhettek haza, és a győztesek külön 
ajándékcsomagban is részesülhettek.
A résztvevő csapatok közül, egyedül a 
dorogiaknak sikerült öt súlycsoportban 
is bejutni a döntőbe. Ebből kettőt 
megnyertek Torba Erik és Lévai 
Zoltán magabiztos birkózásuknak kö- 
szönhetően, Dömény János, Pap 
Bertalan és Szentes Kristóf pedig nehéz 
küzdelemben a második helyet szerezték 
meg, Pap Olivér is eséllyel pályázott a 
döntőre, ez most elmaradt, de Lévai 
Zoltán edző értékelése szerint az or-
szágos-bajnokságon a mostani esélyek 

Kaposváron jártak és taroltak a 
dorogi birkózók

alapján mindegyiküknek esélye lehet a 
magyar-bajnoki címre.
A következő rangsorverseny állomása 
Tokod lesz, ahol a serdülő birkózók a 
Rajos Szikvíz Kupán mérik össze erejüket 
és tudásukat. A szervezők mindenkit 
szeretettel várnak 2011. október 22-én 
10-16 óráig tartó versenyen a Tokodi 
Általános Iskola Sportcsarnokában.

Torba Erik keze a magasban

Lévai Zoltán
36 30 268 99 38

www.dorogibirkozas.coelnet.hu
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Kalocsán, a kadet szabadfogású fiú 
Országos-bajnokságon is szőnyegre 
álltak a Dorogi Nehézatlétikai Club ifjú 
birkózói. 
Bár a kötöttfogásra szakosodtak, a 
másik fogásnem sem áll tőlük távol, az 
eredmények ugyanis ezt mutatják. A 102 
főt felvonultató Magyar bajnokságon 
a 14 fővel induló Dorogi NC egyesülete 
volt egyben a legnépesebb és a 
legeredményesebb is a csapatverseny 
tekintetében a végelszámolásnál.

Cegléd adott otthont a 2011. év 
Diák I-es (11-13 év) korcsoport má-
sodik rangsorversenyének. 136 
résztvevő mérlegelt a tornára, ahol a 
Dorogi Nehézatlétikai Club 14 fővel 
képviseltette magát. 

A három szőnyegen zajló mérkőzések 
eredményeképpen a dorogiak 1 arany-, 
egy ezüstéremmel, öt bronzéremmel 
és három 5. hellyel gazdagították a csa-
patot, majd a nap végén az összesített 
pontszámok alapján a csapatversenyt 
elsőként zárták. 
A dorogi csapat toronymagasan vezeti 
csoporját.

A dorogi birkózó lányok sikeresen 
szerepeltek a kadet Országos 
bajnokságon

Október 15-én Ka- 
locsán rendezték 
meg a 15-16-17 
évesek női birkó- 
zó Országos baj- 
nokságot. A doro-
gi lányok sem 
okoztak csalódást, 
sőt ők is érmekkel 
tértek haza, de 
az érmeken kívül 

Magyar bajnoki cím is született, melynek 
Molnár Enikő lett a jogos tulajdonosa 
a 65kg-os súlycsoportban, a remek 
egyéni eredményeknek köszönhetően a 
Dorogi Nehézatlétikai Club a lányoknál 
is az első helyen végzett az összesített 
csapatversenyben.

Újabb dorogi birkózós sikerek 

Dorogi csapatgyőzelem 
szabadfogásban is 

50-0-ra verte a másodosztályú Szeged 
együttesét az Esztergomi Vitézek 
rögbicsapata a Magyar Kupában. 
Kilencszeres bajnokcsapatunk így 
csoportgyőztesként kupadöntőt játszhat 
jövő tavasszal a Kecskemét ellen. A 
Vitézek gárdája a bajnokság őszi utolsó 
fordulójában Százhalombattára utazik.

Rögbi: Esztergom-Szeged 50-0

U18-as labdarúgó válogatottunk 
október 24-én Izraellel mérkőzött meg 
a dorogi Buzánszky Jenő Stadionban. 
A mieink 0-0-s félidő után 1-0-ra 
győztek. 

A hideg, esős idő dacára remek hangulat 
és mintegy 1500 néző fogadta az említett 
korosztály legjobbjait. Bene Ferenc 
szövetségi edző a Nagy Gergő – Zámbó 
Dániel (Botka Endre, 72.), Zsirai Martin, 
Szilvási Péter, Hangya Szilveszter – Pintér 
András (Csemer Gyula, 86.), Kelemen 
Márk – Barcsay Márk (Bolyki Andor, 70.), 
Berki István (Szenes Bence, 46.), Huller 
Ádám (Nagy Erik, 70.) – Bese Barnabás 
összetételű együttest szerepeltette a 
találkozón. A kezdőrúgást a „dorogi 
szentély” névadója, az Aranycsapat 
Dorogon élő jobbszélsője, a Nemzet 
Sportolója, Buzánszky Jenő végezte el.
Az első félidőben a magyar csapat 
valamivel többet birtokolta a labdát, 
de a végjátékban nem voltak kellően 
pontosak támadóink. A vendégek 
hálóőre, Krishtul Yarden többször is 
remek ütemben mozdult ki a kapujából, 
megakadályozva ezzel a valódi ziccerek 
kialakítását. Az izraeliek, ha kellett 
szabálytalankodtak. Nyugodt szívvel 
tehették – akár a tizenhatos közvetlen 
közelében is –, mert szabadrúgásokból 
nemigen tudtak veszélyeztetni a mieink. 
Ahhoz viszont, hogy az ellenfél kontrái 
ne jelentsenek túl nagy veszélyt, szükség 
volt a levegőben – és jó ideig a földön 
is – verhetetlen középső védőre, Zsirai 
Martinra.
A második játékrész elején ránk 
ijesztettek az izraeliek. A csereként 
beszálló, a baloldal egészét bejátszó 
Raiyan Ismail felfutásaira sokáig nem 

találták az ellenszert Bene Ferenc fiai. 
Nagy Gergő bravúros védésére, majd 
a jószerencsére is szükség volt ahhoz, 
hogy ne kerüljenek előnybe a vendégek.
Mihelyst kiszabadult a szorításból 
válogatottunk, máris büntetett. Az 
58. percben Szenes Bence jobbról 
szép mozdulattal, a feje fölött középre 
küldte a labdát, Barcsay Márk pedig a 
védőket állva hagyva bebólintotta azt 
a kapuba. Helyzet akadt még mindkét 
oldalon, különösképpen az egyre 
jobban kinyíló vendégek kapuja előtt, 
de gól már nem született. Az izraeliek 
megtapasztalhatták a futball-közhelytár 
legnagyobb bölcsességét, amit gyakorta 
a mieink orra alá dörgölnek: a focit gólra 
játsszák. Abból pedig eggyel többet 
szerzett a magyar válogatott.
– Küzdelmes nemzetközi meccset 
játszottunk, a futballistáink 
mentalitásának, szervezettségének 
köszönhetően zártuk győzelemmel a 
találkozót – fogalmazott Bene Ferenc a 
mérkőzést követően. – Focistáim nagy 
energiát fektettek a mérkőzésbe, le a 
kalappal a teljesítményük előtt! Örülök 
neki, hogy erősödik a csapategység a 
válogatottnál, ami abból látszik, hogy 
az ehhez hasonló meccsek egy éve még 
döntetlenre végződtek. Fantasztikus 
közönség előtt játszhattunk, a csapat 
nevében ezúton is köszönjük a mai 
buzdítást. Dorogon ma is elképesztő 
módon él a labdarúgás, sok sikert 
kívánunk a város futballjának.
U18-as válogatottunk következő 
felkészülési mérkőzését is Izrael ellen 
játssza, a második összecsapást szerdán, 
11 órakor rendezik Telkiben.

Forrás: Barlangi Gergő, KEMMA

Egygólos győzelmet aratott 
Magyarország Izrael ellen

József Attila Művelődési Ház, Dorog

2011. október 28. (péntek) 17.00 óra
Dorog, József Attila Mûvelõdési Ház
Fúvószenekari hangverseny
Fanfare La Lyre Farvagny (Svájc)
Dorogi Bányász Fúvószeneka

Újra Musical-Operett Paletta Dorogon!
November 13-án 15 órától ismét várja 
a musicalek és operettek kedvelõit a 
József Attila Mûvelõdési Ház!
A bõ másfél órás mûsor fellépõi: Berkes 
Gabriella, Teremi Triíxi, Bozsó József és 
Csengeri Attila. Szeretettel várjuk
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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 Szerkesztőség!
Olvastam lapjukban a Szalézi lakótelep 
szociális tömbjének problémájáról.
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy 
tudtommal, a kormány rendelkezett arról, 
hogy a rezsiben mindenki annyit fizessen, 
amennyit használ. Ez a szociális tömbre a 
Strigonium Zrt. szerint, nem vonatkozik. 
Nem tudom, milyen szerződést köthetett 
egykor az önkormányzattal, mert ők 
fenyegetnek, szabnak, emelnek.
Az áramszolgáltató nem a tulajdonosnak, 
hanem a bérlőnek számolja fel azt, hogy 
van a lakásban kapcsoló, ill. vezeték a 
falban – a Strigonium megállapítása 
alapján, miszerint hő vezeték megy a 
falban. Humoros, de igaz.
Fizetni kell most a közjegyzői díjat is - 
30 ezer Ft/év. Eddig is fizetni kellett, bár 
valóban a felét. Viszont, olyan jól van 
kitalálva, hogy sok lakóval minden évben 
megköttetik. 
Magam is itt élek, s valóban igaz az a 
fejetlenség, amiről írtak. Akkor is küldenek 
30-40 ezer Ft-os számlát a lakóknak és 
készenlétit havi 7-8 ezer/ Ft, ha ők maguk 
kapcsolták ki a fűtését, meleg vizét, melyről 
semmilyen iratot nem adtak, s aláírni sem 
kellett semmit. A KHT. - Strigohoz tartozik - 
magatartásáról ne is tegyek említést.
A lakókat szándékosan eladósítják. Ez a 
Holding, bebetonozva, nagyon jól ki van 
találva egyeseknek.
Akik elmentek,  azoknak többsége nem 
fizette ki a nevezett szolgáltatásokat, 
valóban. Már nem bírtak több bőrt lehúzni 
róluk. A családok csődbe mentek, s vidékre 
menekültek, akik tehették. Mitöbb a Zrt. 
nem csak azt mondja, hogy el lehet menni, 
hanem azt is, hogy nem kötelező itt lakni 
és forma nyomtatványon, évente kétszer 
fenyeget a kilakoltatással sokakat. Akik 
persze félnek.
A lakosság lenézi a szoctömbben élőket, a 
rossz hír keltése miatt. Nem mi, kérem, nem 
mi vagyunk a törvénytelenek. Amellett, 
senki nem tudhatja, mi lesz vele holnap. 
Mindenki gyermekes. Albérletbe nem 
mehetünk, nem fogadnak be gyermekkel, 
ill. a civil albérlet kellemetlen, mert 
kéthavonta emel, hisz felment a kenyér ára 
vagy gondol egyet, s a hosszú távú albérlet 
helyett, eladja a lakását. Megteheti. Ezért 
kockázatos.
Mi nem itt születtünk, de magyarok 
vagyunk, ezért értetlenül állunk a 
lakosság  megkülönböztetése előtt. Illetve, 
vannak olyanok, akik itt születtek, de a 
gazdaságnak hála, elvesztették lakásukat. 

Tisztelt CIVIL HETES! SEGÍTSÉG, 
TÉBOLYDA! 
Buszon utazom nap, mint nap, rend-
szeresen találkozok és beszélgetek 
esztergomi fiatalokkal, akik meg-
döbbentő beszámolókat adnak elő:
Elmondásuk szerint a szakiskolába, 
szakközépiskolába járó diákok nagy 
része kényszerből, anyagi okokból jár 
középiskolába. Egy részük már betöltötte 
a felnőtt kort, de úgysem lenne munkájuk, 
ezért inkább a juttatások megszerzése 
céljából iskolába járnak, másrészt 18 év 
alatt ugye kötelező, és ez a kifejezés 
ön-magában is provokálja őket az 
ellenállás-ra. Az összes lehetséges 
módon kifejezik tiltakozásukat minden 
ellen.
Látni a fiatalokon és büszkén han-
goztatják is, hogy tudatmódosító 
szerekkel bódítják-serkentik önmagukat, 
egymást: alkohollal, cigivel, fűvel, 
energiaitallal, mindenféle nagyon 
könnyen beszerezhető kábítószerrel. 
Nevetve beszélgetnek, büszkén adják 
elő a délelőtti történéseket, a hihetetlen 
sztorikat. Kegyetlen játékot játszanak 
az órákon: „rúgassuk ki a tanárt”, 
„rendetlenkedjünk, hogy kiabáljon, sza- 
ladjon ki a teremből mihamarabb”, 
„pro-vokáljuk, hogy úgy fegyelmezzen, 
amiből aztán neki lehet baja…”
A tanítás helyett reggelente meg-
kezdődik a mindennapos küzdelem: 
a tanár megpróbál tanítani, ők sza- 
botálják, ha megpróbál fegyelmezni, 
ők egyre eszetlenebb dolgokat en- 
gednek meg maguknak. Galacsinnal 
dobálják, köpőcsővel köpködik, han-
goskodnak, kártyáznak, ki-be járkál- 
nak. A mosdókban és az ebédlőben 
található sötétítő függönyök mögött 
délelőttönként bordélyház üzemel, azo-
nos- és különneműek is használják, ha-
lomban vannak eldobálva a használt 
gumióvszerek. Az itt folyó eseményekről 
felvételeket is készítenek, majd vihogva 
nézegetik ezeket.
Ha a tanár felettesét hívja, hogy segítsen, 
az őt teszi felelőssé a kialakult helyzetért, 
biztos lehet benne, hogy állása forog 

Tisztelt CIVIL HETES!
Az Esztergomi Köztisztasági Kft. 
hozzáállása az ügyfelekhez!!!
Mielőtt a történetem leírnám, 
megjegyeznék két dolgot:
1. Tévedésbe senki ne essen, az IQ 

szintje nem azonos az 
irányítószámával.

2. Az önteltség olyan érzéstelenítő, 
amely tompítja a butaság fájdalmát.

Az én esetem a következő. Bementem a kft-
hez szerződést kötni kisebb szemétszállító 
edényre. Kitöltöttem a nyomtatványt, 
mivel nekünk 60 literes ez a kuka. Az 
ügyintéző áthúzta az általam beírt 
űrtartalmat, majd fölé írta hogy 70 liter. 
Azóta is töröm a fejem, 60 literbe hogyan 
tuszkoljak be 70 litert?
Mielőtt ezt a szerződést megkötöttem 
volna, bementem munkaidőben a 
Köztisztasági Kft-hez és kerestem a főnököt. 
Az irodában négy férfi beszélgetett, velük 
közöltem, hogy Nagy Attilát keresem. A 
négy alak kórusban válaszolt, „nincs itt”. 
Két hét múlva ismét befáradtam, a fent 
említett szerződést ekkor kötöttem meg, 
közben csörgött a telefon és Nagy Attilát 
keresték. A hölgy szólt egy ott sétálgató, 
jóízűen táplálkozó férfinek, hogy telefonja 
van. Ekkor döbbentem rá, hogy két héttel 
ezelőtt ott volt, és letagadta magát. A 
szerződés aláírása után mellé álltam 
és vártam. Úgy tett, mint aki telefonál, 
majd rászóltam, hogy rá várok. Ezek 
után megkérdeztem, miért tagadta le 
magát két héttel ezelőtt. A válasz: „Azért, 
mert 2002-ben, amikor az árvíz volt, ő az 
önkormányzatnál dolgozott és én ekkor 
nagyon csúnyát mondtam rájuk, ami 
engem minősít.” Ahogyan a közmondás 
is tartja, tegnap rúgták s….. és – jelen 
esetben – kilenc év után veszi észre. A 
válaszom a következő volt: „Magát meg az 
minősíti, hogy egy idős hölggyel így beszél. 
Szégyellje magát!” Ezek után távoztam.

Dudás Lászlóné

kockán. Nem kérnek hát segítséget, úgy 
tesznek, mintha minden rendben lenne. 
Csak csönd legyen. Hová vezet mindez?

Tisztelettel,
Urbán Erika

Ahogyan százezrek.
Örültem a cikknek, összefogunk.

Köszönettel, egy Szalézi-i lakos

Álújságíró ténykedett Felvette szer- 
kesztőségünkkel a kapcsolatot Csepy 

Szemüveges Fantomas
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Zoltán, az ESZTERGOMI SZLALOM- 
BAJNOKSÁG rendezője, miszerint, egy 
magát CIVILHETES-es újságírónak valló 
személy egy augusztusi lakossági fórumon 
felszólalt a rendezvény ellen és olyan 
valótlanságokat állított, melyekkel a 
rendezvény jó hírét csorbította.
A CIVILHETES szerkesztősége elhatá-
rolódik attól a személytől, aki la- 

punk szerkesztő- 
jének mondva ma-
gát, különböző 
rendezvényeken-
eseményeken, vé- 
leményt alkot az 
újság nevében. 
Lapunk továbbra 
is médiapartnere 
kíván maradniaz 

ESZTERGOMI SZLALOMBAJNOKSÁG ren-
dezvénysorozatnak, ezért is kiderítjük, 
hogy ki az álszerkesztő és ha kell jogi 
eszközökkel fogunk fellépni ellene. Tesszük 
mindezt azért, mert tevékenységével rontja 
partnerünk jó hírét, ahogy a miénket is.
Csepy Zoltán az alábbit nyilatkozta: 
„Többen kérdezték, hogy miért nincs 
levágva a fű, mert így nem élvezhető a 
verseny. Ezek után beadtam a kérelmet 
a város vezetősége felé, amelyben a 
fűnyírásra és a hátsó rész kátyúzására 
kértem engedélyt. Amint ezt megkaptuk 
a kátyúzást elvégeztük és a fűnyírást 
megkezdtük. Bajnokságunk teljesen 
önerőböl valósul meg a fűnyírást 
folyamatosan, ahogy a pénztárcánk 
engedte, csináltuk.” „Körülbelül két-
két és félhavonta lett volna verseny a 
rutinpályán. Nem tudom elhinni, hogy ez 
annyira zavaró lett volna, hogy e sikeres 
versenysorozatot meg kelljen akadályozni. 
Több utcai versenyzőt becsalogatunk, hogy 
ne a közúton versenyezzenek, de a sorozat 
megszűnésével sajnos újra a közutakon 
fogják kiélni a versenyzési vágyukat.” – 
vette tudomásul a lakók hozzáállását.

Csepy Zoltán 
CIVILHETES

Azonban az ott élőket zavarja a 
rendezvény és már ígéretet is kaptak 
rendezvény megszüntetésére a körzet 
képviselőjétől, Pál Györgytől.
Felmerült, hogy más helyszínen 
kellene megtartani a rendezvényt, 
de Esztergomban, mint kiderült, 
nincs a verseny szervezére alkalmas 
területet. Az ajánlott helyszín – a 
Tesco melletti kihasználatlan, még át 
nem adott parkoló – nem megfelelő 
a verseny megrendezésre a kiálló 
csatorna fedelek és a terület aszfaltja 
miatt és „én úgy gondolom, hogy az 
a 30m távolság ugyan úgy zavarná  
a lakókat. Esztergomban nem tudok 
a verseny szervezére a alkalmas 
területet.”- vélekedett a rendező.

EGÉSZSÉG

A céklát ősidők óta ismeri és használja 
az emberiség, már a babilóniaiak is 
kedvelték, sőt Nagy Károly még a 
termesztését is elrendelte.

Az indiai orvoslás kiváló vérképző 
gyógynövényként említi a céklagumót. 
A Görögök kedvelt itala volt, azt 
tartották róla, hogy a vért hűsíti. 
Hasonló célból használták a rómaiak is, 
lázas megbetegedés esetén. A cékla a 
köztudatban mint vérszaporító ismert. 
Ha azonban megvizsgáljuk vastartalmát, 
arra következtethetünk, hogy más 
növényekhez viszonyítva semmivel 
sem tartalmaz több vasat. S ez az állítás 
mégsem változtat a tényeken. A cékla 
ugyanis az a zöldségféle, amelyből a test 
legjobban tudja hasznosítani a vasat. 
A vér vörösvérsejtjei tudják leginkább 
alkalmazni. A cékla nátrium tartalma 
magas, a kalcium tartalma azonban 
alacsony. Ez a tulajdonsága akkor 
érvényesül a test számára pozitívan, ha 
főzve, vagy konzervként fogyasztjuk. 
Mint tudjuk, a szervetlen kalcium jócskán 
hozzájárul a vérerek keményítéséhez, 
a vénák kidudorodásához, a visszér 
kialakulásához. Ha azonban idős 
korban időnként céklakúra alá vetjük 
magunkat, megelőzi, illetve kiküszöböli 
a gyűjtőerek falainak megkeményedését. 
Kálium tartalma hozzájárul a test 
fiziológiai táplálásához, az izmok és az 
állóképesség növeléséhez, míg a cholin 
kitűnő tisztító anyag a májnak, a vesének 
és a húgyhólyagnak, és serkentőleg hat 
a test nyirokmirigyeinek munkájára. 
Hat az emésztésre, a gyomor és a belek 

egyenletes működésére. Ajánlatos 
azoknak fogyasztani, akik valamilyen 
hosszantartó betegségből lábadoznak. 
Ha a lét centrifugázzuk, ne dobjuk el a 
cékla fölső részét, mert zöldje kitűnő 
kalciumforrás lehet, de csak nyersen. 
A sárgarépa után a céklarépa a 
legkedveltebb gyógyító a zöldségek 
között. Gyakran szerepel más zöldség-
lével, így a sárgarépával vagy uborkával. 
Hatása akkor az igazi, ha nyersen 
fogyasztjuk. Naponta két három 
alkalommal egy-egy pohár cékla lé 
ajánlatos azoknak akik menstruációs 
zavarokkal küzdenek, amit gyógyszerek 
helytelen adagolása, vagy mellékhatása, 
illetve szintetikus hormon adagolása 
okozhat a szervezetbe. Érezhető a 
segítség azoknál a nőknél, akik panasszal 
lépnek a változó korba. A várandós anyák 
is bátran fogyaszthatják, hiszen a gumó 
gazdag folsavban, amelynek megfelelő 
mennyiségű bevitele a magzat számára 
különösen fontos. A folsav a magzati 
fejlődés során, az agy és az idegrendszer 
működéséhez szükséges anyagok 
képződésében vesz részt. A terhesség 
korai szakaszában megfelelő pótlásával, 
több fejlődési rendellenesség (pl. nyitott 
gerinc) kialakulásának valószínűsége 
csökkenthető. 
A C-vitaminban gazdag étkezés 
jelentősen támogatja az elfogyasztott 
vas felszívódását. Az élvezeti cikkek, 
mint a kávé, a feketetea, vagy a drogok 
fogyasztása; illetve a gabonafélék 
korpája és bizonyos gyógyszerek kiürítik 
vastartalékainkat.
A cékla kiváló kálium, kalcium, vas, 
szilícium és magnéziumforrás, de 
tartalmaz rezet, cinket, mangánt, 
ként, jódot, kobaltot, krómot, nikkelt, 
B1-, B2-, B6- és C-vitamint, folsavat, 
niacint és biotint is. Ezek a vitaminok 
és mikroelemek nélkülözhetetlen 
ásványi anyagok a haj, a körmök és az 
idegrendszer számára. 

Dombóvári Dávid

Céklaszezon: válts vörösre!

Ciklon Sporttánc Egyesület

Ha szívesen kipróbálnád az akrobatikus rock and roll-t, szereted a jó zenéket, imádsz 
mozogni, bátran jelentkezz kezdő tanfolyamainkra, melyek szeptemberben indultak 

Esztergomban és Dorogon óvodás kortól a felnőtt korosztályig.

Edzések Esztergomban
Óvodásoknak 5 éves kortól keddenként 16:00-17:00 Szent Imre Általános Iskola.

Iskolásoknak és felnőtteknek  szerdánként 16:00-17:00 Szent Imre Általános Iskola és 
péntekenként 16:00-17:00  Rugby Club. További információ: 36 30 631 7506.

Edzések a Dorogi Művelődési Házban
Óvodásoknak 5 éves kortól szerdánként és péntekenként  17:00 -18:00 

Iskolásoknak és felnőtteknek  szerdánként és péntekenként 18:00 -19:00 .
További információ: 36 70 506 6195.

Az első óra mindenkinek ingyenes!

FIÚK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
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más: két sajtóközlemény a fidesztől - 
október 12-én: Tétényi Éva 30 milliós kárt 
okozott a városnak,  - október 14-én ez a 
kár már csak 24 millió.
valóság: a kárt nem a jelenlegi 
polgármester, hanem a jelenlegi frakció 
és az előző polgármester okozta. A 
tizenegyek azzal, hogy az egyezségi 
tárgyalások során semmilyen alkupozíciót 
nem akartak kiharcolni, inkább a teljes 
kifizetést tudták be a hitelezők felé, mint 
az amerikai Joe bácsi (természetesen 
ezt is a város nevében tették). A volt 
polgármester a másik felelőse ennek a 
kárnak is. Ha ugyanis nem halmozódik fel 
25 milliárdnyi adósság, vagyis a városnak 
szolgálatot tevők időben megkapják 
jogos és ellenőrzött jussukat, most nem 
kell bírósági beavatkozás. Máskülönben 
mennyi is kár? Ha számtani haladvány 
szerint számolunk a sajtóközlemények 
alapján, akkor kétnaponta 6 milliós 
csökkenés várható, 10 nap múlva 0 
lesz a kár, s onnan „haszonná” fordul. 
Várjuk hát október 22-én a fideszes 
sajtóközleményt, végre hasznot is okoz a 
polgármester. Ezt is sürgősen írják meg a 
miniszterelnöknek, a szóvivőjének vagy 
a debreceni polginak (ezúton legalább 
megtudtuk, kik is a tizenegy hátvédjei). 
Ugye Kálmán képviselő is aláírta a 
sajtóközleményeket?
más: a napokban  népszavazási 

kezdeményezést bírált felül a jegyző.
valóság: most ki tudja, milyen státuszban 
van a jegyző? Ha már szülési szabin, 
akkor mi köze hozzá? Ha dolgozik, akkor 
miért nem jelenik meg a testületi ülésen, 
immáron egyszer sem, ez egyenlő 
a munkamegtagadással, azonnal 
kezdeményezze a frakció a felmentését! 
Megállapíthatjuk, hogy a jegyző a frakció 
játéka (mindig is az volt), úgy mozog, 
ahogy a tizenegy akarja, hol  hát az 
egyénisége és a törvényesség feletti 
őrködése? Persze ő is a városért dolgozik, 
legalábbis a város közpénzéből kapja 
„jól” megérdemelt bérét és juttatásait.
más: már fél éve, hogy több mint hétezer 
aláírással új választást követeltünk 
Esztergomban. A címzett a miniszterelnök 
volt. Tétényi Éva személyesen és gyalog 
vitte a Parlamentbe.
valóság: Orbán Viktor honlapján 
olvasható többek közt, hogy minden 
levélre válaszol. Naponta izgatottan 
várom a postást, hátha hozza nekem is 
a miniszterelnöki választ. Én az 1951. 
aláíró nevemmel, lakcímemmel együtt. 
Ha naponta csak tíz aláírónak válaszol, 
már én is egykettőre levelet kapok 
Orbán Viktortól, a miniszterelnöktől. 
Mert a honlapján megígérte, s én is úgy 
gondolom, hogy aláírásommal üzenetet 
küldtem neki, akkor választ is kapok. 
Esztergomiak, valaki szóljon, aki már 
kapott választ. Vagy csak a tizenegy 
forradalmár kap soron kívül muníciót, a 
többi le van… A népszámlálásnál magyar 
állampolgárnak és esztergomi lakosnak 
vallottam magam. Miniszterelnök úr, mi 
van a hallgatásának a hátterében?
más: sajtóhír, miszerint nincs pénze 
a városházának a fűtésre meg a 
postabélyegekre.
valóság: gáz van, mármint a városházán. 
Most a fiúk bebizonyíthatják, mennyire 
gondos gazdái a városnak. Rúgjanak 

ki mindenkit a városházáról, így csak 
egyetlen irodát kell fűteniük a 114/7-st, 
oda pedig hozzák be a fát otthonról. Ott 
tartsák meg a frakcióülésüket, elvégre 
övék a város. A polgit meg meghívjuk 
naponta felváltva melegedni egy-egy 
rászavazóhoz, így húsz évig nem fog 
fázni. A tízek meg izzadjanak abban az 
egy irodában, amíg letörlesztik a város 
adósságát. Egyébként gond nincs, ha 
a korábbi „felső vezetésnek” érvényes 
az életbiztosítása, gyorsan köthetnek 
maguknak is, akár visszamenőlegesen. 
Nem számit, hogy törvénytelen.  Ha 
mégis, akkor az országgyűlési képviselőnk 
(már akinek) egyéni indítványban 
szentesítheti ezt, legalább megszólal 
a parlamentben havi többszázezerért. 
Megéri, mert értünk van. Ja és a levelek, 
kihordják személyesen, legalább 
találkoznak a városi polgárokkal.     
más: Krisztus urunk koporsóját sem 
őrizték ingyen.
valóság: képviselőink (már akinek) 
az a 11 megszavazták maguknak 
visszamenőleg is a havi apanázst. 
Mégis van pénz?  Csak a polgárok 
sorsának jobbítására nincs, egy 
ismerősömnek, aki munkanélküli havi 
2000Ft lakásfenntartási támogatást 
állapítottak meg, ugye nem semmi! Még 
az adósságrendező biztosnak is jár „kicsi” 
mani málnára - a város terhére. A fiú 
kiváló munkát végzett, megérdemli. Az 
nem baj, hogy néhány adós követelését 
ugyan befogadta, a bírósági végzésbe 
mégsem kerültek bele, a biztos úr 
egyszerűen el/ki/felejtette. Ezúton 
kérjük a pénzügyi  bizottság vezetőjét, 
mindaddig tartsa vissza a biztos 
havidíját, amíg a becsületes beszállítók 
jogos igénye nem teljesül.  

ghyos

Más és más
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KÁVÉ M
ELLÉ

HANGOLÓDJ RÁNK!
MiNdEnT bElE minden héfőn este 7 órától az Őszintén Solva Rádióban Zana Diával és Kürtös Istvánnal
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Ismét péntek van a jóslatok 
napja. Örülök, hogy itt 
láthatom, menjünk beljebb 
minden készen áll az újabb 
feladathoz. Becsukjuk az 
ajtót, mert most zárt jóslatot 
rendeltem el, csak magunkra 
tartozik. Tessék, tessék! A 
kellékek harckészek, a füst is 

alább szállt. Távolból bevillan egy homályos önéletrajz, majd 
azt követi Lottózó feliratú tábla, végül egy nagy marhabőr 
kikészítve. Kérem, húzzon négy lapot a kártyák közül!
Íme az elsőn egy oklevél, politikai végzettsége hitvány 
minősítéssel. Gyuluska városrészi képviselő. Ő még a XIX. 
században él, akkor e terület független volt a várostól. 
Megmaradt abban a tudatban, hogy Szentgyörgymező 
önálló település. Ő is önálló (sőt független) a választóktól, 
vagyis a város polgáraitól. Nem érdekli, mit tanácsolnak, 
nem hallja: mondjál le! A bajszos beképzeli magáról, hogy 
kiváló várospolitikus és szakértő. Tanítómestere Tomas, de a 
tanítvány ma sem hiszi el –pedig igy van-, hogy már kedvenc 
mestere alatt nincs dobogó, utoljára is csak egy rozoga székre 
állott. Gyulus más iskolákba  is járt, mestersége suszter,  ez 
nem szégyen, de az ő  politikájában kellemetlen. Gyulus hidd 
el, nem vagy képes képviselni a polgárok érdekeit, még a 
kertbarátokét sem, maradj a kaptafánál, mint az öreg Csoszogi 
bácsi.
A második lapon egy ötliteres locsolókanna. Gyulus emlékszel, 
ősszel önkéntesek fákat ültettünk a Hunyadi utcában, jó 
sokat. Oda sem jöttél, külön vonultál. Gondolom, mint a 
körzet jó gazdája, a nyáron többször is meglocsoltad a fiatal 
csemetéket. Vegyek lottót, szerintem nyertem, egyszer sem, 
pedig a főkertész Tomas volt, legalábbis a gödörásás neki ment 
igazándiból. Már csak annyi a kérdésem, ha narancsligetet 
telepítettünk volna oda, ugye éjjel nappal vizelted volna? 
A harmadikon egy óra no, nem svájci, illemtani. Gyulus 2010 

októberében az alakuló új testületi ülésen te voltál az (kor)
elnök. Elfelejtetted a több mint nyolcezer szavazatot kapott 
polginőt köszönteni. Egy kézcsókolom is belefért volna, talán 
fájt a gerinced, hogy nem tudtál előre meghajolni? Tisztelni a 
nőt csak egy picit. Szégyelld magad, ehhez nem kell politikai 
kurzust hallgatni, még, ha függetlenként szereted a narancsot. 
Gyulus az elmúlt egy év alatt még kétszer voltál elnök. 
Honnan vetted a bátorságot imitált testületi ülés levezetésére 
és a jegyzőkönyv aláírására?  Figyelj, téged a választók 
x-szel jelöltek be, de bottal húznak ki. Harmadjára a minapi 
testületin, amikor a polginő mindenkit kért a mandátuma 
visszaadására. Felháborodtál, ha harminccal fiatalabb lennél, 
még az asztalra is felugrottál volna.  Így kiabáltál,  Tétényi 
menjen el nők nem kellenek ide! Ha még tudnád rövid „ö”-
vel mondani a bajszod alatt, pedig igyekszel értelmes és üres 
tekintetet mutatni. Gyulus hidd el a polginő a várost képviseli 
és a mi véleményünket tolmácsolja, vagyis a választókét, nem 
úgy mint te.
A negyediken egy kisvárosi műhely, a falon néhány 
megkopott fiók, benne faszegek, a kaptafák méret szerint, 
vastagbőr varrócérna és görbegerincű tű. Egy százas szög 
a falba verve, azon lóg az aktatáskád, amiben hordod a 
testületire a semmit. Valaha jó suszter voltál, mára rossz lettél. 
Nem fogadsz szót a pácienseidnek. Jobb lenne, ha visszatérnél 
a szakmádhoz, látod milyen jó sarút bütyköltél társadnak, meg 
is tisztelte a testületit. A politikához, főleg a városfeladatokhoz 
alkalmatlan vagy. Kezedbe a szakkönyveket, tanulmányozd, 
vége a vastagbőr korszaknak. Ja, neked még van. Gyulus az 
esztergomiak nem díjaznak. Költözz inkább át a szomszédba, 
már kipróbáltad, (vegyél példát Tomasttól, ő is kijelentkezett, 
mikor adózni kellett Esztergomnak). Pá! Pá! mester.
Köszönöm jósnő hogy megengedte elmondani másoknak a 
mondatait, igyekeztem szó szerint rögzíteni, fizetni majd akkor 
fogok, amikor vehetek a helyi járatra jegyet és felváltom a 
pénzemet, mert ígérni én is tudok. 
                                                                                                         ghyos

Jósda

KÁVÉ M
ELLÉ

Barta Ingatlanközvetítő
Lakás: Schweidel u. 3. em., 2 sz., 49m2, felújított konyha,fürdő,nyílászárók.....................................................................7,2MFt
Irinyi u., 4.em, 1,5sz., 43m2, extrán felújított, bútorozottan, egyediközpontif...................................................................9,5MFt
Kölcsey u., fsz.,1 sz., 34m2, felújítandó, egyedi fűtés........................................................................................................5,3MFt
Aradi tér, 2.em., 2,5 sz., 67m2,egyedi mérőórás.................................................................................................................14MFt
Aradi tér, 3.em., 2,5 sz., étkező-konyha, 77m2, erkély, egyedi mérőóra...........................................................................12MFt
Tát-kertváros, Zola fasor, 2.em., 2 sz., 53m2, erkély, felújítandó........................................................................................6,9MFt 
Családi ház : Kistói u., 263 m2 telek, ikerház, 1 nappali, 4félsz.,110m2..............................................................................25MFt
Gyurgyalag u. sorház, 200m2 telek, 3,5 sz., nappali, 2fürdő...............................................................................................22MFt
Monteverdi u., sorház, 100m2 telek, 3 háló+nappali, gáz-cserépkályha........................................................................20MFt
Simor J.u, 2 generációs, 846m2 telek, 4,5 sz., 150m2, gáz és vegyesfűtés..........................................................................25MFt
Akácos út,1600m2, telek, 6,5 sz., 252m2, 3 generáció, felújított........................................................................................30MFt
48-as tér, 540m2-es telek, 3 sz., 90m2, gáz és vegyesfűtés, részben felújított....................................................................22MFt
Kettőspince sor, 1044 m2-es telek, 3 sz., 101m2, gázf., panoráma, felújított...................................................................25MFt
Esztergom-Kertváros,Vasút sor, 1150m2 telek, 2,5sz. 100m2, Áron alul.......................................................................14,9MFt
Josika u., 808m2 telek, 2sz., nappali, 100m2 felújított, gázfűtés........................................................................................20MFt
Sport u., 740m2 telek, 2szint, 4sz.+nappali, szuterén, 2fürdő.........................................................................................25MFt
Tokod, Sashegy, ikerház, 1072m2 telek, 2sz. 75m2, egyedi fűtés.....................................................................................7,5MFt
Tokodaltáró, 840m2 telek, 2,5sz.+nappali, garázs, melléképület.......................................................................................11MFt
800m2 telek, 4sz., gázfűtés, 2 generáció, 2fürdő, 2konyha, felújított...............................................................................14MFt
Kesztölc, 223m2 telek, 2 szint, 4sz.+nappali, garázs..........................................................................................................20MFt
Építési telek: Apácamajor, 990m2, panorámás....................................................................................................................6MFt
Kálvária u. 853m2, összközmű lehetőség, 150m2 beépíthető, panoráma...........................................................................5MFt

H-2500 Esztergom, Kiss János altábornagy útja 48.
Telefon: 36 33 415 583
Fax: 36 33 403 370
E-mail: barta@ingatlanforras.hu vagy  barta-inkoz@vnet.hu

Következő számunk megjelenése:
2011. november 9.
A hirdetések leadási határideje:
2011. november 7-e 17 óra

CIVILHETES
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Az ŐszinténSolva 
rádió a térség kul-
turális, sport és 
egyéb eseményeit 
közvetíti a hall-
gatóságnak. Civil 
emberek összefo-
gásából működik, 
akik saját szabad- 
idejüket áldozzák 
fel a működtetés 
során. Aki szeretné 
támogatni a rádiót, 
hogy az továbbra is 
fennmaradhasson, 

működhessen a következő számlára fizetheti be a tá- 
mogatásra 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 megbeszélés szerint vál- 
tozik! A reklámok hosz-sza 15-60 másodperc lehet.Aján- 
lott 15-30 másodperc. Minimálisan rendelhető 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, kalendárium, ébresztő. Előzetes beharangozóban 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)

Banner akkumulátor akció
Műanyag lökhárítók javítása

 Matador téligumik akciós áron
Generátor és önindító javítás

Vihari autóvillamosság és spoilerszervíz 
 2500 Esztergom Virágos utca 2/b

www.vihariauto.hu

Csolnoki Belcanto Kórus

Énekelni szerető férfiakat és nőket várunk kórusunkba, akikkel hazai és külföldi 
kórustalálkozókon, versenyeken indulhatunk. Próbák a Művelődési Házban 

hétfőn 17 órától. Pozitív csapat vagyunk, a szeretetet szolgáljuk.

Kutai Annamária karnagy,  36 20 559 2850,  36 33 478 718

VETŐMAG ÉS KONYHAFELSZERELÉS
Nyitva tartás: H – P: 830-1600 Szo: 830-1200

Esztergom, Petőfi S. u. 10. Tel: +36 20 968 2311
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Batyikné Csőke Ágnes LMP minden hónap utolsó péntek, 1400-1800 Polgármesteri Hivatal 114/7

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, Polgármesteri hivatal 114/7

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

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

Megbízható, ajánlásokkal 
rendelkező nő takarítást, 
ablak tiszítást, mosást, 
főzést, bevásárlást vállal. 
Megfizethető áron. 
Hétvégén is dolgozom
36 30 522 4260

Német nyelvből  
korrepetálást, felkészítést 

vállalok. 
Érdeklődés: 36 70 519 3864

17” CRT monitor eladó.
36 30 589 8239

21” CRT monitor eladó.
36 20 392 3364

1400 literes akvárium-
sor 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 

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

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

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

ló javíttatás esetén                          
- Bérautó                              

Állás
Karácsonyi illatszer 
ajándékcsomagok értéke- 
sítéséhez viszonteladókat 
keresünk.
36 30 847 7180

Esztergom belvárosában, 
frekventált helyen (piac 
utcában) 20m2-es és 
40m2-es (2 helységből álló) 
üzlethelységek kiadók!
36 20 920 3750

Menyasszonyi ruha 2011. 
évi külföldi mintakollekció 
új darabjai, kiegészítő 
tartozékokkal kedvező áron 
eladók vagy bérelhetők. 
36 20 537 5858Kiadó 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 
különböző nagyságú 
irodák bérelhetők illetve 
eladók.
36 33 520 491

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

36 20 537 55 85

Szolgáltatás

Matematika 
korrepetálást vállalok. 

Érdeklődés: 36 70 776 3452

Természetesen ter-
mészetesen.
Novemberben is,  csütör-
ötökönként a Márta Pan-
zióban, este 18 órától.
36 30 915 1667

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

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

190 négyszögöl telken, 
120 m2-es kétszintes 
családiház, sűrgősen eladó 
a PARK CENTER mögött. 

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

2011.11.03. csütörtök 1030-1530 Nyergesújfalu, Tömegszervezeti Székház Nyergesújfalu, Bartók Béla u. 2.

2011.11.08. kedd 0800-1200 OKTÁV Esztergom-Kertváros Wesselényi utca 40-42.

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

2011.11.10. csütörtök 0830-1300 Richter Gedeon Dorogi Fióktelepe Dorog, Esztergomi utca 27.

2011.11.15. kedd 0800-1700 Vérellátó Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

2011.11.17. csütörtök 0830-1300 Richter Gedeon Dorogi Fióktelepe Dorog, Esztergomi utca 27.

2011.11.22. kedd 0800-1200 Szent Imre Középiskola Esztergom, Főapát utca 1.

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

2011.11.24. csütörtök 1200-1600 Kesztölc, Közösségi Klub Kesztölc, Szabadság tér 18.

2011.11.29. kedd 0800-1700 Vérellátó Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

November havi véradások

Eladó! Olajradiátor, 
téligumi 175x14, kandalló, 
konyhai robotgép, 
bambusz körasztal, 
virágtartó, olasz kávéfőző, 
nyitható rekamié, faszékek, 
többszáz ruha. 
36 30 866 5285

Földműves utcában, két-
szintes családi ház emeleti 
része hosszútávra kiadó. 
Külön bejárattal, villany-víz 
és gázórával. Érdeklődni 
telefonon 16 óra után: 
36 20 828 9262

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

36 20 362 6666

36 30 934 3330 - Teljes körű kárügyinté-
zés                    

- Karosszéria javítás, fé-
nyezés                        

- Bontott,- Új,- Utángyár-
tott alkatrészek beszer-
zése a legjobb áron

36 20 361 6666



Horoszkóp
Kos

Nagy felismerések várnak rád ebben a hónapban. Olyan 
jelentős események történhetnek az életedben, melyek a 
világnézetedre is hatással lesznek. A rengeteg munkába való 
menekülés pótcselekvés, önbecsapás, előbb-utóbb döntened 
kell. Tanulj meg bocsánatot kérni, légy tekintettel mások 
érzéseire is.

Bika

Ikrek

Vitákra, nézeteltérésekre kell felkészülnöd a környezetedben 
lévő emberekkel. Magánéletedben és hivatásodban egyaránt 
igaztalan vádak és támadások érhetnek, amelyekkel szemben 
próbálod megvédeni magadat, így hosszas veszekedések 
születhetnek ezekből a helyzetekből. Azt tartsátok szem előtt, 
ami a legjobb megoldást hozza mindkettőtök számára.

Rák 
Az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztál és alaposan 
kimerítetted az energiatartalékaidat. Ebben a hónapban 
több lehetőséged lesz kipihenni a fáradalmakat és erőt 
gyűjteni a további nehéz feladataid megoldásához. Szívesen 
húzódsz vissza az otthonodba, rendezgeted a lakásodat A 
párkapcsolatodban adódhatnak problémák.

Munkahelyeden kihívással járó feladattal bízhatnak meg, 
amit örömmel fogadsz. Ez jó lehetőség az előrelépésre, 
mindent megteszel azért, hogy a feletteseid felfigyeljenek rád. 
Kollégáid is látják, hogy karrierre törekszel, ezért riválist látnak 
benned, és nem biztos, hogy mindenben támogatni fognak. 
Törekedj a belső harmóniára!

Szűz

Mérleg

Skorpió

Ebben a hónapban sok akadállyal kell megküzdened, de ha 
elég határozott vagy a céljaidat illetően, akkor ez nem fog 
túlságosan megviselni. Előfordulhat, hogy a túlzott biztonság 
iránti igényed és a kockázattól való félelmed miatt érnek 
veszteségek. Családodban olyan témák kerülnek napirendre, 
amelyekben különbözik a véleményetek. érvényesülni.

Nyugtalanság, belső feszültség terheli a hangulatodat. 
Pedig most jó eséllyel tudnád rendezni a vitás kérdéseket, 
ha nem csak magaddal törődnél, hanem figyelembe 
vennéd a partnered kívánságait is. Állandóan a régi, lezárt 
ügyeken rágódsz. Jobb lenne nyíltan beszélni a dologról, így 
elkerülhetnéd a szakítást. 

A szeretek és gyűlölök érzése váltakozik benned, és egyre 
inkább az lehet az érzésed, hogy rosszkor voltál rossz helyen, 
mikor belementél abba a kétes viszonyba, amellyel még a 
környezeted rosszallását is kivívtad. Olyan érzéseid lehetnek, 
hogy az egész világ ellened esküdött.

Oroszlán
Lelkesedésed, energikusságod töretlen lesz ebben a 
hónapban. Aktivitás és tettrekészség jellemez, munkahelyeden 
rendeződhetnek a régebben kialakult problémáid. Nagy lesz 
bennetek az igény a közös programokra, nem szeretnétek 
sehova sem külön menni. Ha nincs társad, minden esélyed 
megvan, hogy ebben a hónapban kialakuljon egy új szerelem.

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

Szerencsésen alakul a hónap, hivatásodban minden esély 
megvan arra, hogy előrébb juss a ranglétrán. Ötleteidet 
szívesen fogadják és lehetőséget kapsz a megvalósításukra 
is. Ha nincs társad, nem kell sokat tenned érte, az illető 
valószínűleg már ott is van a közeledben, csak a megfelelő 
alkalomra vár.

Szokatlanul csendesen, nyugalmasan telik ez a hónap, nem 
várható jelentős változás. Munkahelyeden nem halmoznak 
el feladatokkal, sem a feletteseid, sem a kollégáid nem 
zavarnak, így még arra is jut időd, hogy munkaidő alatt 
magánügyeket intézz. Lesz lehetőség, hogy találkozz azokkal 
a családtagjaiddal, kiket ritkábban láthatsz. 

Még nem oldódtak meg teljesen az elmúlt időszak problémái, 
de lassan tisztul a kép. Most már sokkal jobb helyzetben 
és lelkiállapotban vagy, tudod, hogy hamarosan minden 
rendeződik az életedben. Pároddal már nem kritizálgatjátok 
egymást állandóan, lényegesen toleránsabbak és elnézőbbek 
vagytok a másik hibáival, gyengeségeivel szemben. 

Él benned egy mély törekvés arra, hogy felébreszd a jót az 
emberekben. Nem csak megbocsátod, ha bánt valaki, de 
arra is képes vagy, hogy a rosszat jóval viszonozd. Ennek 
ellenére mostanában gyakran kerülsz összeütközésbe a 
környezeteddel. Ilyenkor az a legjobb megoldás, ha mindenki 
enged az álláspontjából. 

Joseph Rudyard Kipling (Bombay, 1865. december 30. – London, 
1936. január 18.) irodalmi Nobel-díjas angol író és költő. Napjainkban 
leginkább gyermekeknek szóló műveiről ismert, melyek között 
leghíresebb A dzsungel könyve (1894).
Bejárta szinte az egész világot. Amerikában 4 évet élt, 
Európában politikai szerepet is vállalt: lelkes híve volt az angol 
gyarmatbirodalomnak. 1907-ben elnyerte az Irodalmi Nobel-
díjat, angol nyelvű írók között elsőként. Híres regénye továbbá a 
Kim is (1901), melynek cselekménye Indiában játszódik, és meg is 
filmesítették. Mesegyűjteménye Az elefántkölyök címen jelent meg. 
If (1895) című versét több magyar költő lefordította (Kosztolányi 
Dezső, Devecseri Gábor, Szabó Lőrinc).


