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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 precizitás. 

A kollekció hét tollból áll, tekintsék 
meg weboldalunkon a többi ékszer-
tervező - Frank Schrems, Jan Spille, 

Stephen Webster és a Varga’s Art 
tollait is.

www.skipgood.com/omerta
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A Polgármester válaszol
Tétényi  Éva, Esztergom város polgármestere minden hónap
második szerdáján 14-18 óráig tart fogadóórát
Bejelentkezni a polgármesteri hivatal ügyfélfogadása 
szerint, hétfőn, szerdán, és pénteken személyesen, vagy a 
36 33 542 005 telefonszámon lehet. 
A polgármester e-mailben a kerdes@tetenyieva.hu címen
is várja az esztergomiak kérdéseit.
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A hét végén a helyi népszavazás 
szervezésében résztvevő szervezetek 
aktivistái aláírásgyűjtésbe kezdtek. A három, 
elfogadott kérdéshez külön-külön gyűjtik 
a szignókat. Zentai-Plajner Zsolt, a megyei 
közgyűlés jobbikos tagja arról tájékoztatta a 
CIVILHETES-t, hogy a jövő héten sorszámozott 
igazolványokat is kapnak az aláírásgyűjtők, 
amely papír a személyi igazolvánnyal együtt 
lesz érvényes. Az aláírásgyűjtők a három 
kérdés mindegyikét külön-külön gyűjtik, 
tehát akik mindhárom kérdésben szeretnék 
a népszavazás kiírását, azoknak három 
gyűjtőívet kell, hogy kitöltsenek. A három 
elfogadott, hitelesített és kihirdetett kérdés:

1. Alkotmányos szemétrendeletet! 
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom Város 
Önkormányzatának képviselő testülete a 
települési szilárdhulladék-kezelési közszol-
gáltatásról szóló 10/2004 (IV.1.) esztergomi 
önkormányzati rendeletét úgy módosítsa, 
hogy az megfeleljen a 2000. évi XLIII. tv. a 
hulladékgazdálkodásról, valamint a 64/2008 
(III.28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól szóló jog-szabályoknak?

2. Rendezett, tiszta piacot!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom Város 
Önkormányzata a városi piac működtetésével 
azt a pályázót bízza meg, aki Esztergom 
Város Önkor-mányzata által e célból kiírt nyílt 
közbeszerzési pályázaton a város számára 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot adta?

3. Öko-várost, ahol jó élni!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom Város 
Önkormányzata a megvalósíthatatlan Gyara-

podás Programját váltsa fel az új, korszerű 
városfejlesztési stratégiát megvalósító Öko-Város 
programmal, amelynek mottója: „A város ahol jó 
élni”. 

Ha bárkinek gyanúsak lennének az aláírásgyűjtők, 
vagy az ívekről hiányozna a hitelesítést igazoló 
pecsét, és  a jegyző aláírása (másolatként), kérje, 
hogy személyigazolványával igazolja magát az 
aláírásgyűjtést végző személy!
- A népszavazás kiírása mindannyiunk érdeke, 
hiszen az abban résztvevők függetlenül attól, 
hogy a feltett kérdésekre  IGENNEL vagy NEMMEL 
szavaznak, közvetlenül, a saját kezükbe vehetik 
az adott kérdéssel kapcsolatban a döntést -. 
szögezte le Zentai-Plajner Zsolt, majd hozzátette: 
fontos, hogy mindenki akarjon, és szóljon is bele 
a város és saját maga életébe, hiszen ha ezt most 
elmulasztja, mondván „majd mások elmennek 
helyettem is”, abban az esetben a népszavazás 
nem lesz eredményes. Ekkor pedig ismét csak 
a testület lesz jogosult az adott kérdésekben a 
döntéshozatalra.

Érdy Tamás

Elkezdődött az aláírásgyűjtés az esztergomi 
népszavazáshoz

A népszavazás kiíráshoz szükséges 
aláírások száma kérdésenként 2416.
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Budapest, 2011. november 8., kedd 
(MTI) - Ma fejeződik be a népszámlálás 
pótösszeírása; november 1-jétől je- 
lentkezhettek a polgármesteri hiva- 
talokban a népszámlálási kérdő- 
ívek kitöltésére azok, akiket múlt 
hétfő éjfélig nem kerestek fel a 
számlálóbiztosok, vagy addig nem 
voltak elérhetők - közölte a Központi 
Statisztikai Hivatal népszámlálási 
szóvivője az MTI-vel.
Virágh Eszter kiemelte: elsősorban a 
nagyobb városokban éltek az utol- 
só lehetőséggel, ezért több településen 
külön ügyfélfogadást alakítottak ki erre 
a célra. Ekkor még azok is pótolhatták 
adataikat, akik addig nem kívántak 
élni a válaszadás le-hetőségével, 
vagy megtagadták az adat- 
szolgáltatást - emlékeztetett Virágh 
Eszter szólt arról, hogy a nép- 
számlálás befejezéséhez közeledve 
megnövekedett az aggodalom amiatt, 
hogy valaki kimarad az adatszol-
gáltatásból. Erről tanúskodott az in- 
gyenes zöldszám napi többezres tele-
fonforgalma, valamint a számlálóbiztos 
érkezése iránt érdeklődő elektronikus 
levelek nagy száma. Ezekben az 

esetekben a kapcsolatfelvételben a 
KSH munkatársai segítettek - tette 
hozzá. Virágh Eszter elmondta: hétfő 
délig csaknem 20 ezer adatszolgáltató 
kereste fel a pótösszeírás ügyében a 
polgármesteri hivatalokat, és töltötte ki 
a kérdőíveket. A szóvivő rámutatott, a 
pótösszeírásban azok is részt vehetnek, 
akik eddig megtagadták a válaszadást; 
számuk országosan 1400-ra tehető, 
többségük a főváros és nagyvárosok 
lakója. Szabálysértési eljárást csak 
azok ellen indíthatnak a helyi jegyzők, 
akik véglegesen visszautasítják az 
adatszolgáltatást - hangsúlyozta. 
Az október 1. és 31. közötti 15. magyar 
népszámlálás az első, amelyet az 
Európai Unió tagjaként hajt végre 
az ország. Október 16-ig - az ország 
történetében szintén először - 
elektronikus úton is ki lehetett tölteni 
a kérdőíveket.

Népszámlálás - Ma fejeződik be a pótösszeírás

Esztergom képviselő-testülete csütör-
töki ülésén arra utasította és kötelezte 
Tétényi Éva független polgármestert, 
hogy forduljon kamattámogatott 
hitelért a Belügyminisztériumhoz. A 
polgármester azt mondta, a jogsza-
bályok szerint az önkormányzat nem 
kaphat ilyen hitelt, azonban teljesíti a 
képviselők kérését.

A testület többségét adó Fidesz-KDNP-
frakció vezetője, Steindl Balázs az ülésen 
közölte, hogy a kamattámogatott hitelből 
200-300 millió forinthoz juthat a város, a 
hitelt azonban a polgármesternek kell 
igényelnie.
Tétényi Éva ismertette: a bérekre lekötött 
összegeken túl az önkormányzat 
csütörtöki pénzügyi egyenlege 20 millió 
forint. Az adósságrendezési eljárást 
gátolja, hogy a K and H Bank nem 
engedi adósságrendezésre fordítani a 
városnak a bankban lévő kötvényeit, az 
önkormányzatnak pedig nincs pénze.
A polgármester módosító indítványban 
kezdeményezte, hogy az önkormányzat 
kérje az adósságrendezési eljárás 
azonnali felfüggesztését a bíróságtól 
és indítson új eljárást. A Fidesz-KDNP-
frakció mindkét indítványt leszavazta.
A képviselő-testület zárt ülésen 
megerősítette két héttel korábbi 

határozatát, mellyel jóváhagyták egy 
2007-ben hozott bizottsági döntést; 
annak értelmében a polgármester és 
az alpolgármesterek életbiztosítására 
2007-től 2010 szeptemberéig összesen 
mintegy 12 millió forintot fizettek 
ki a biztosítónak. Steindl Balázs 
az MTI-nek elmondta: a korábbi 
döntést azzal egészítették ki, hogy a 
kedvezményezetteknek 2012. március 
31-ig ne fizessék ki a biztosítás lejártakor 
járó összeget, és aki már felvette ezt a 
pénzt, az fizesse vissza a városnak.
étényi Éva polgármester korábban az 
MTI-vel azt közölte: “az önkormányzat a 
választások után tudta meg, hogy 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” 
-  tette hozzá. Véleménye szerint a 
visszamenőleges hatályú döntésekkel 
a képviselők a korábbi mulasztást 
szeretnék törvényesíteni, mert testületi 
felhatalmazás nélkül fizették ki a 12 
millió forintot.
Szintén zárt ülésen döntötték el 
csütörtökön a képviselők, hogy öt 
évvel meghosszabbítják a temetkezési 
feladatokat ellátó vállalkozóval kötött 

szerződést. Steindl Balázs frakcióvezető 
tájékoztatása szerint az önkormányzat 
nem fizet a társaságnak, amely ezért 
vállalta, hogy a bevételét a temető 
fejlesztésére költi. Az elmúlt időszakban 
a temetőben számos fejlesztés történt, 
például kápolnát építettek.
Tétényi Éva polgármester az MTI-nek 
elmondta, szeretné újratárgyaltatni a 
kérdést a testülettel, mert számára nem 
megalapozott a megállapodás, ellenkező 
esetben vétójogával él.
A testület következő, rendes ülését 
péntekre hívta össze a polgármester. 
Steindl Balázs az MTI kérdésére 
elmondta: a november 4-i nemzeti 
gyásznap miatt megfontolják az ülésen 
való részvételüket, ezen felül korábban 
a munkatervet úgy módosították, hogy 
ez az időpont nem volt kijelölve, a 
polgármester ennek ellenére ülést hívott 
össze.A testület következő, rendes ülését 
péntekre hívta össze a polgármester. 
Steindl Balázs az MTI kérdésére 
elmondta: a november 4-i nemzeti 
gyásznap miatt megfontolják az ülésen 
való részvételüket, ezen felül korábban 
a munkatervet úgy módosították, hogy 
ez az időpont nem volt kijelölve, a 
polgármester ennek ellenére ülést hívott 
össze.

Belügyminisztériumi hitel

Október 29-én Komárom-Esztergom 
megye vagyoni helyzetéről és hitel- 
állományáról tájékoztatta a köz- 
gyűlés elnöke a testületet, az MSZP 
-frakció kérésére összehívott rendkí- 
vüli ülésen Tatabányán.
Az MSZP számításai szerint a megyé-
nek ingóságokban 2,7 milliárd, ingat- 
lanokban 9,2 milliárd forintos vagyona 
van könyv szerinti értéken - ismer-
tette az ülésen Újházi Emil szocialis- 
ta képviselő az előterjesztéshez mellé- 
kelt táblázatok alapján. A hitel-
állományról az ülésen nem hang- 
zottak el számok, de Popovics György
fideszes közgyűlési elnök elmondta, 
a megyének 8,9 milliárd forint a hitel- 
állománya, ebből csaknem 
kétmilliárd forint az az összeg, amely 
az árfolyamok emelkedése miatt 
keletkezett. A teljes állományból pedig 
2,8 milliárd forint lekötve rendel-
kezésre áll. A tájékoztató elfoga-
dása után egyhangúlag döntött
a megyei közgyűlés arról, hogy a 
következő rendes ülésen az elnök 
és a kormánymegbízott tájékoztatót 
tart az intézmény- és vagyonátadás 
folyamatáról, és addigra elkészül a 
megye összesített vagyoni leltára is.

Rendkívüli közgyűlésen 
megyénk vagyoni helyzete
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Az esztergomi közvilágítás-szol-
gáltatást még az előző önkormányzat 
döntése értelmében a Tivi Kft. végzi. 
2010. év végén a cég – az évek óta 
nem fizetett közüzemi számlák miatt -  
egyszer már korlátozta a közvilágítást 
a városban, de akkor a forgalmasabb 
csomópontokban, az iskolák valamint 
a kórház környékén működtek az 
utcai világítótestek. 

2011. november 4-én kelt levelében 
a Tivi Kft. azt jelezte az önkormányzat 
felé, hogy amennyiben nyolc napon 
belül nem kerül kiegyenlítésre a feléjük 
fennálló tartozás, úgy a város teljes 
területén, - beleértve Esztergom-
kertvárost, Szamárhegyet, Búbánatot 
és Pilisszentlelket is – kikapcsolják a 
közvilágítást. 
A polgármester ennek tudatában 

november 7-én, délután 3 órára 
válságstábot hívott össze, az aljegyző, 
a polgármester, a rendőrkapitány, a 
katasztrófavédelmi parancsnok, a helyi 
tűzoltóság képviselője, a Fidesz-frakció 
vezetője, Steindl Balázs, valamint az 
önkormányzat közvilágításért felelős 
szakmai referense részvételével. A stáb 
ülésén egyedül a helyi Fidesz vezetője 
nem jelent meg, aki sajtóközleményben 
tudatta, hogy ugyanaznap délután 4 
órára ők is válságstábot hívnak össze, 
ahová csak a polgármestert felejtették el 
meghívni.
Tétényi Éva először ez év január 20-
án, a Fidesz-frakció által elfogadott, 
várost büntető költségvetése kapcsán 
figyelmeztette a képviselő-testületet, 
hogy a közvilágításra betervezett 
összeg csak szeptemberig elegendő, 
és kérte a testület fideszes többségét, 
hogy ezt mindenképpen módosítsák. 
Ezt követően a polgármester október 
10-én a 380/2011.10.16. számú 
előterjesztésében ismételten arra kérte 
a testületet, hogy az elmaradt számlákra 
különítsen el forrást, ezt azonban a 
frakció nem volt hajlandó napirendre 
venni. A város költségvetésében 
jelenleg nem áll rendelkezésre akkora 
összeg, hogy a jogos igényeket 
teljesíteni tudja az önkormányzat. A 
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 

2011. október 18-án kelt végzésében a 
Giegler Kft. „csa” által kezdeményezett 
végrehajtási lapokat visszavonta, azaz a 
város számlájáról leinkasszált 316 millió 
forint visszaszedését rendelte el. A Mária 
Valéria hotel beruházásánál dolgozó cég 
mindezek ellenére leemelte a pénzt az 
önkormányzat számlájáról. Amennyiben 
ez a jogellenes lépés nem történt volna 
meg, úgy most volna fedezet a város 
közvilágításának biztosítására, illetve 
a hasonló cipőben járó, és hamarosan 
a szolgáltatását szintén korlátozni 
kénytelen, az iskolai étkeztetést végző 
Hungast Kft. számláinak kifizetésére 
is. A polgármester a költségvetés 
módosítására, sokadszorra, november 
9-re, szerdán reggel 8 órára rendkívüli 
testületi ülést hívott össze. 
Tétényi Éva ezúton szólítja fel a Fidesz-
frakciót, hogy az általuk tudatosan 
a költségvetésbe épített „lakossági 
megszorításokkal” ne a polgármestert 
gyanúsítsák, és ne a lakosságot 
büntessék, illetve hagyjanak fel a 
város politikai célú sanyargatásával. 
Ehelyett a Nemzeti Együttműködési 
Nyilatkozat szellemében kezdjenek 
végre Esztergomért, az esztergomiakért 
dolgozni szívvel-lélekkel. 

Tétényi Éva 
Esztergom, Esztergom-kertváros
és Pilisszentlélek polgármestere

Újra sötétséggel büntetné a várost a Fidesz
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A római katolikus Jó Pásztor-
kápolna Esztergomban a belvárosi 
temető felett a Vaskapu nyugati 
lejtőjén található nem messze a 
Kálvária-kápolnától.

Építése 1900-ban kezdődött meg dr. 
Fehér Gyula volt belvárosi plébános 
kezdeményezésére. Felszentelésére 
1901. július 17-én került sor a 
kálváriával együtt. A szertartást Fehér 
Gyula végezte, de az épület végleges 
átadása csak 1907. május 28-án történt. 
Jelenleg elhanyagolt állapotban van, a 
vakolat sok helyen mállik, az eredeti 
ablakok és a díszítések nagy része 
hiányzik.
A kápolna alatt, a temető keleti végében 
kezdődő domb alja tulajdonképpen 
egy sírboltokat magában foglaló kripta, 
mely fölött helyezkedik el maga a 
kápolna. A sírboltok épülete terméskő- 

és téglafalazású. A kripta bejáratát 
két-két lépcsőzetesen épített támpillér 
foglalja csúcsívbe. Ettől jobbra és 
balra a sírbolt belső megvilágítására 
szolgáló két-két, keskeny, lőrésszerű, 
üvegezését vesztett ablak látható, 
melyeket rácsok védenek. Betekintve 
azonban láthatóvá válnak a falba 
elhelyezett sírhelyek és márványtáblák, 
melyek között akad olyan, melyre 
1800-as évek közepi dátumot véstek.
A kápolna neogótikus stílusban épült, 
nyeregtetős, a bejárata egy bélletes, 
csúcsíves keretezésű kapu, előtte 
díszes vaskorlát húzódik. A kapu fölött 
az építés dátuma látható: MDCCCC. 
Az évszám fölött egy térdelő, glóriás 
alak domborműve helyezkedik 
el, aki valószínűleg a Jó Pásztor 
allegóriája lehet. A kápolna homlokzati 
oldalán támpillérek találhatóak. A 
főhomlokzatot háromszög alakú 
oromzat tetőzi, fő dísze egy rózsaablak, 
melynek üvegezése már hiányzik. 
Az oromzat szélén levélmintájú 
díszítés látható. Csúcsának éke egy 
keresztrózsa lehetett, melynek ma már 
csak töredéke látható. A rózsaablak 
alatt, két román stílusú oszlop között 
hetes tagozású árkádsor bontakozik 
ki. A hét fülkéből három nyitott ablak, 
négy pedig vak. Az oldalfalakon 
támpillérek állnak.
A hajót, és az annál alacsonyabb, 
sokszög záródású szentélyt három-
három csúcsíves ablak világítja meg. 
A szentélyt két oldalról toldaléképület 
fogja közre. Az ablaknyílásokat romos 
állagú román oszlopok keretezik.
Az elmúlt több, mint száz évben a 
kápolna eléggé lepusztult, de még 
így romos állapotában is lenyűgöző 
látványt nyújt.

Zana Diána

Jó Pásztor-kápolna
A cári orosz haditengerészet páncélos 
cirkálója. Részt vett az 1917-es 
októberi orosz forradalomban, 
amelynek egyik jelképévé vált. 
1957-től múzeumhajóként Szent-
péterváron, a Néván horgonyoz. Nevét 
a krími háború során Petropavlovszk 
védelmében elhíresült Aurora 
fregattról kapta. 

A hajó építését 1897-ben kezdték 
Szentpéterváron. 1900-ban bocsátották 
vízre, befejezését követően 1903 
júliusában állították szolgálatba az 
orosz Balti Flottánál. Az első világháború 
első hónapjaiban a Grigorij Butakov 
tengernagy parancsnoksága alatt vett 
részt a harcokban. Feladata a járőrözés 
és a partvidék tüzérségi támadása volt. 
1914–1915 telén dokkban volt javítás 
alatt, egyúttal több berendezését 
modernizálták. Fegyverzetét meg-
erősítették. A nagyjavításon éppen 
átesett hajó az elsők között csatlakozott 
a februári pétervári felkeléshez és vörös 
zászlót húztak fel rá. 1917. március 10-
én a fellázadt matrózok megölték a hajó 
parancsnokát és elsőtisztjét. A matrózok 
az Aurórán forradalmi bizottságot 
alakítottak. A matrózok többsége 1917 
folyamán a bolsevikokhoz csatlakozott.
A második világháborúban ágyúit 
leszerelték és Leningrád határában, a 
pulkovói magaslatokon állították fel, 
így részt vett a város védelmében. A 
hajó maga ez idő alatt Oranienbaum 
(ma: Lomonoszov) kikötőjében állt, 
több tüzérségi és bombatámadás 
érte. A sérülések következtében 1941. 
szeptember 30-án a kikötőben elsüllyedt.
A háború után a hajót kiemelték, 
és 1945–1947 között kijavították. 
1957-től múzeumhajó. Ma is az orosz 
haditengerészet állományába tartozik, és 
aktív szerepe van Szentpétervár életében. 
A Nahimov Tengerészeti Iskola használja 
és üzemelteti a múzeumot. Fedélzetén 
állandó őrséget adnak a tengerész-
kadétok, és a napi karbantartási 
feladatokat is ők végzik. Minden 
évben számos megemlékezésnek és 
ünnepségnek ad otthont.

CIVILHETES

Az Auróra cirkáló

2011. október 27-én, 
délután fél ötkor került 
sor az országos lengyel 
nap kapcsán a Sobieski 
János emlékművénél 
a Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat és az 
Esztergomi Magyar-
Lengyel Baráti Társaság 
által szervezett meg-
emlékezésre. Spisák 
Balázs beszédében a 
lengyel-magyar nemzet barátságának 
több mint ezer éves történetét mutatta 
be, hangsúlyozta Sobiski János lengyel 
király törökellenes küzdelmeinek 
jelentőségét. Hetényi Bálintné szavalatát  

követően Csombor Erzsébet, a Magyar-
Lengyel Baráti Társaság elnöke, valamint 
Bayer László, az Esztergomi Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
koszorút helyeztek el az emlékműnél.

Megemlékezés Esztergomban
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a belvárosban, a Jókai utca nyugati 
oldalán, az 1-es szám alatt, a Bottyán 
János utca, és a IV. Béla király utca 
találkozásánál álló műemléki épület. 
A rendszerváltás után ez volt az 
Alkotmánybíróság székhelyének fel-
ajánlott épület.

A ház helyén Bottyán János serfőzdéje 
állt. A király 1698-ban szabad italmérést 
biztosított neki.A telken talált pincében 
rendezte be ideiglenes serfőzőjét 
a köbölkúti birtokán épülő sörfőző 
elkészültéig. Ekkor egy vesszőfonatból 
és sárból hevenyészett szalmafödeles 
épület áltt a telken, ami a köbölkúti 
épület felépülésével elhagyottá vált. 
Bottyán vagyonának elkobzása után 
Kukländer Ferenc városparancsnoké 
lett, akitől Papes Ádám, a városőrséghez 
tartozó alezredes vette meg, és 
vályogházat épített ide. Az ő özvegye, 
Kosztolányi Erzsébet adta el 1718-ban 
gróf Sándor Menyhért alispánnak, akinek 
a fia, Mihály 1823-ban új épületet emelt 
egy ismeretlen esztergomi kőműves 
mesterrel. Sándor Mihály összesen 
kilencezer forintot költött a házra, amit 
1740-es években átépítettek. Az 1770-
es években, Sándor Mihály fia, Antal 
kibővítette, és mai formájára alakíttatta, 
feljegyzései szerint kétezer forintot 
költött rá. Jövedelmei növelésére 1778-
ban nyilvános fogadót nyitott itt.[2] Ez 
volt a gróf Sándor család Esztergom 
megyeszékhelyi lakása, ami 1806-ig 
maradt a család tulajdonában. A 19. 
század elején a Kamenszky család volt 
a tulajdonos, akik Esztergom neves 
polgárai voltak. Ők a palotán csak 
kisebb változtatásokat hajtottak végre, 
belső tereken nem módosítottak. 
A 19. század elejéből származik az 
épület déli szárnyának végében levő 
torony. Ez idő tájt épült a kert végében 
jelenleg is látható, de meglehetősen 
rossz állapotban található kerti pavilon, 
ami kápolnaként funkcionált. Az 
Esztergom és Vidéke 1905. június 22-
ei számában arról tudósít, hogy négy 
hivatal, a kir. adóhivatal, a számvevői 
kirendeltség, a pénzügyi biztosság 
és pénzügyőrség október hó 15-én a 
Kamenszky-féle házba költöznek. 1931-
től az Országos Szent Gellért Egyesület 
tartott kultúrösszejöveteleket a ház 
Szent Gellért-kápolnája előtt. A második 
világháború után államosították, a 
földszinten, az emeleten és az udvari 
földszintes szárnyban (melléképület) 
állami bérlakásokat alakítottak ki. Az 
épület felújítására több alkalommal 
történtek próbálkozások a 80-as 
években, de csak apróbb javításokat 
végeztek. A rendszerváltás után a 
bérlakásokat kiürítették és Esztergom 

Város Önkormányzata a Magyar 
Köztársaság Alkotmánybíróságának adta 
át. Felújítása után a testület székhelye 
lett volna. A tetőszerkezetet felújíttatták, 
de végül nem vették birtokba az 
épületet. Jelenleg a romos épület 2002 
óta az önkormányzat tulajdona. Az 
elképzelések szerint a közeljövőben 
közösségi funkciót fog kapni, például 
könyvtár, múzeum, vagy szálláshely 
formájában.
A Sándor-palota egy kétszintes, 
barokk saroképület. Alapterülete 
881 m². Homlokzata hét tengelyes, a 
kapuzat díszes keretezésű, kosár-íves, 
a középtengelyben nyíló. Zárókövén a 
Sándor család bárói címere látható, tehát 
1723-1787 között kellett készülnie, mert 
1787-ben Sándor Antal már új, grófi 
címert kapott. A kapuzat felett, széles, 
íves párkányzattal lezárt mező, melyben 
szalag ornamentikával alakított barokk 
stukkódísz kíséri a címert. A homlokzat 

síkjából előreugró párkányzatot a kapu 
két oldalán kettős félpillér tartja, felette 
egy-egy virágfüzéres, gyümölcsdíszes 
barokk kőváza látható. A kapu feletti 
ablakot volutás díszítésű stukkó 
ékesíti, az emelet kőkeretes ablakai 
plasztikus könyökökön ülnek, felettük 
enyhén ívelő szemöldökpárkány. Az 
ablakok közötti falsávok szalagszerű 
övpárkányon állnak. A koronázó párkány 
gazdagon profilozott. Az oldalhomlokzat 
öttengelyes. Az emeleti ablakokat kettős 
falsávok választják el egymástól. A 
falképek és díszítőfestések a 18. század 
végéről származnak. A kert végében, a 
főbejárattal szemben található egy korai 
19. századi kerti pavilon (volt kápolna), 
melynek tornáca faragott eklektikus 
részletképzésű oszlopokon nyugszik, 
köztük áttört, fűrészelt, csúcsívbe 
összefutó deszka homlokdísszel.
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Az esztergomi Sándor-palota
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A legenda szerint Szent Márton 
a Római Birodalom Pannónia 
tartományának Savaria nevű 
városában (mai Szombathely) látta 
meg a napvilágot 316-ban vagy 317-
ben egy római tribunus (elöljáró) 
fiaként. A római császár katonájaként 
szolgáló Márton a franciaországi 
Amiens városában egy hideg téli 
estén odadta meleg köpenyének 
felét egy nélkülöző koldusnak. 
Aznap éjszaka álmában megjelent 
Jézus a koldus alakjában. Innentől 
kezdve nem a hadsereget, hanem 
Istent szolgálta, megkeresztelkedett. 
Misszionáriusként sok jót cselekedett. 
Jóságáról még életében legendák 
keringtek, püspökké akarták 
szentelni. A monda szerint mikor 
ennek hírét vette, az érte jövő 
küldöttek elől nagy alázatosságában 
a ludak óljába bújt. A szárnyasok 
azonban gágogásukkal, szárnyuk 
verdesésével óriási zajt csaptak, így 
elárulva Márton rejtekhelyét. Mártont 
371-ben püspökké szentelték és 
haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a 
rászorulókat.

Szent Márton kultusza a Pannónia 
területén már a honfoglalás előtt is 
virágzott. Szent István tisztelete jeléül 
a zászlaira a hadvezér Márton képét 
festette. A hagyomány szerint a szent 
egy álomban sietett a király és az ország 
védelmére. Így Szent Márton Szűz 
Mária után az ország patrónusa lett. A 
pannonhalmi bencés apátság is Márton 
tiszteletére épült azon a helyen (Savaria 
Sicca), ahol az egyik hagyomány szerint 
a szent született. A legújabb kutatások 
viszont minden kétséget kizáróan 
bizonyítják, hogy Márton szülővárosa 
Savaria, vagyis Szombathely.
Egy másik változat szerint ez a 
hagyomány a római időkre nyúlik 
vissza. November 11-e a naptárban 
ősidők óta a téli évnegyed kezdő napja: 
megkóstolták az új bort és az új termés is 
kitartott bőven, így nagy eszem-iszomot 
tartottak, hogy jövőre is jó termés legyen 

mindenhol.A rómaiak Aesculapiust, 
az orvos istent ünnepelték ilyenkor, s 
ludat öltek, amely a hadisten, Mars szent 
madara volt. (A madarak gágogásukkal 
egyszer megmentették Rómát a gallok 
éjszakai orv rajtaütésétől.) A keresztény 
naptárban is ez alapján kapott helyet: 
a lúd római neve “avis Martis” (Mars 
isten madara); régi szófejtéssel „Márton 
madara”-ként ünnepelték, így nem kellett 
eltérni a lúdlakomák évnegyedkezdő 
római szokásától. A reformációnak 
korában is folytatódott a hagyomány: a 
protestánsok Luther Márton neve napján 
emelgették a poharaikat ilyenkor.
A Márton-napi liba-lakomáról szóló 
elsőírásos beszámoló 1171-ből 
származik. Akkoriban ez inkább azzal 
volt kapcsolatba hozható, hogy Szent 
Márton napja jelentette a paraszti év 
végét, a népszokás ilyenkor zárták le 
az éves gazdasági munkákat, kezdetét 
vette a természet téli pihenő időszaka. A 
cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket 
és hozzá ráadásként egy libát, mert a 
szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a 
tél beállta előtt meg kellett tizedelni. 
E napon kóstolták meg az újbort és 
vágtak le először tömött libákat. Ám e 
szokás gyökerei is mélyebbre, az aratási 
időszak végén álló pogány állatvágási 
ünnepekre nyúlnak vissza, amelyeket a 
kereszténység így vett át.

Népszokások
A Márton nap a 40 napos adventi böjtöt 
megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és 
gazdag falatozás, vigasság megengedett. 
Ezen a napon rendszeresek voltak a 
lakomák, bálok, vásárok. Ma is sok helyen 
táncos mulatságot csapnak, ahol az 
asztalról nem hiányozhat egy libafogás 
és az újbor.
A hagyomány szerint a fiatal libát 
megtisztítják, kibelezik, besózzák és 
meghintik friss majorannával, kívül-
belül. Befűtik a kemencét, és lehetőleg 
nagy cserép- vagy öntöttvas tepsiben 
szép pirosra, ropogósra sütik. Ha 
elkészült, feldarabolják. A mellcsontjáról 

óvatosan lefejtik a húst (úgy át kell 
sülnie, hogy ez könnyen elvégezhető 
legyen), és szemügyre veszik a csontot, 
hogy megjósolják belőle, milyen lesz a 
tél. Ha barna volt, esős, ha fehér akkor 
havas telet vártak
Egyéb időjárással kapcsolatos „jóslások” 
is kötődnek ehhez a naphoz: ha Márton 
napján havazik, gyakran elhangzott: 
„Eljött Márton szürke lovon.” “Ha Márton 
fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, 
kemény tél várható.” Sokfelé azt tartják, 
hogy a Márton napi idő a márciusi időt 
mutatja. Egyes területeken úgy hiszik 
a Márton-napi jeges eső korai tavaszt 
jelent. A néphit szerint a Márton-napi eső 
nem jelent jót, mert utána rendszerint 
fagy, majd szárazság következik.
Néhol tartják a szokást, miszerint Márton 
hetében sem mosni, sem szárogatni nem 
szabad, mert különben marhavész lesz. A 
liba húsából szokás volt küldeni a papnak 
is, mégpedig az állat hátsó részébõl. 
Innen ered „püspökfalat” szavunk is. 
Magyar hiedelem, hogy aki Márton 
éjszakáján álmodik, boldog lesz. Viszont 
aki spicces lesz a bortól Márton-napján, 
az a következõ évben megmenekül a 
gyomorfájástól és a fejfájástól. Aki ezen a 
napon csak répát eszik, ágyba vizelõ lesz.
A pásztorok ilyenkor egy csomó vesszőt 
adtak ajándékba azoknak a gazdáknak, 
akiknek a barmai kijárnak a legelőre, a 
csordába. Ez a nyaláb vessző volt a Szent 
Márton vesszeje.
A köztudatban azonban ezzel a nappal 
kapcsolatban a Márton-napi lakomák  a 
legismertebbek. A hiedelem szerint ludat 
illik enni ezen a napon, mert, aki Márton-
napján nem eszik libát, az majd egész 
évben éhezik. Úgy hitték minél többet 
isznak, annál egészségesebbek lesznek. 
Tipikus ételek ezen a napon a libaleves 
és libasült párolt káposztával és zsemle- 
vagy burgonyagombóccal. Márton az 
újbor bírája is, ilyenkor ugyanis már iható 
az újbor. A Márton-napi lúdpecsenyés 
vacsora végén már kiforrott újborral 
szokás koccintani, ezt hívják Márton 
poharának.

 Érdy Tamás

A Márton-nap története
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A karácsonyi ünnepkör első jeles 
ünnepe a kisázsiai Myra püspökének 
névnapja.  Gyermekek, diákok, de 
halászok, kalmárok védőszenjte 
is volt. A megvásárolt jószágra, 
portékára adott foglalót Szent Miklós 
pénzének nevezték. 

Ez a szokás a debreceni református 
tőzsérek között még a XVII. században is 
élt. Ami mikulás napját illeti, napjainkban 
a karácsonyhoz hasonlóan kicsit torzulni 
látszik. Szinte pótcselekvésként vásárlási 
láz lesz úrrá az embereken, mint ahogyan 
Myra csodálatos püspöke is egyszerűen 
Télapóvá vált. Pedig érdemes kicsit 
mélyebben, behatóbban megismerni 
a történetét, ami egészen másról szól, 
mint ahogy azt manapság értelmezzük, 
átéljük, megünnepeljük. 
Szó se róla, kevés hitelesnek mondható 
történeti adat birtokában vagyunk 
Szent Miklósról, a hagyomány mégis 
oly nagy tisztelettel beszél róla, 
hogy népszerűségben alig találjuk 
párját a szentek között. Valójában a 
történettudományt kielégítő életrajz 
nincs is a birtokunkban főként, hogy 
miközben halálának esztendejét 350 
körülre teszik, először a XIII. századi 
Legenda Aureában olvashatunk róla. 
Nem minden büszkeség nélkül mondja el 
a legenda írója, mint a leendő aszkéta első 
megnyilvánulását, hogy bőjti napokon a 
kisdedként a szent csak egyszer szopott. 
Felnőtt korából való már a történet, 
amelynek elbeszélése szerint Miklós 
megtudta, hogy nyomorúságában az 
egyik szomszédja nyilvánosházba akarja 
adni három lányát. Úgy segített rajtuk, 
hogy éjnek idején a nyitott ablakon át 
bedobott egy erszény pénzt. Így először 
a legidősebb, majd hasonló „égből 
jött segtíségek” után a másik két lány 
is megszabadult a megaláztatástól és 
tisztességben férjhez mehetett. Szintén a 
legendából tudjuk, hogy Myra városa égi 
jel hatására választotta meg püspökének. 

Ebbéli feladatait kiválóan teljesítette, 
részt vett a niceai zsinaton is. Mikor pedig 
egy napon viharba került matrózok az ő 
segítségéért fohászkodtak, megjelent 
a hajón, kézbe ragadta a kormányt és 
lecsillapítva a vihart megmenekítette 
őket. Legendájának legősibbjei közül 
való az az elbeszélés is, amely szerint 
megmentett három ártatlanul vádolt 
katonatisztet, akiket koholt vádak alapján 
bebörtönöztek és halálra ítéltek. Miklós 
azonban Nagy Konstantin császárnak 
megjelent álmában és kieszközölte 
számukra a kegyelmet.
Szinte megszámlálhatatlan azoknak a 
történeteknek a száma, amelyek a segítő 
szentről szólnak, különösen gyermekek 
esetében. Az egyik ilyen történet szerint 
egy gonosz vendéglős elcsábított három 
iskolás fiút, majd megölte őket, és mint a 
húst szokás só közé egy hordóba rejtette 
a holttestüket. Miklós angyali sugallatra 
szerzett tudomást a történtekről, 
megjelent a vengéglős házában, 
feltámasztotta a fiúkat, a bűnöst pedig 
megbüntette. Mikor hosszú öregség 
után 343-ban vagy 350-ben meghalt, 
angyalok fogadták és vezették a 
Paradicsomba. 
A Legenda Aurea tehát ilyenképet fest 
Myra püspökéről. A tudományos kutatók 
ezeknél sokkal kevesebb és főként 
egyszerűbb történeteket tudnak és 
fogadnak el róla. Így a hagiografusok, a 
szentek életével foglalkozó tudomány 
művelői nyilvánvalóan kiderítették, 
hogy Szent Miklós legendájában van 
néhány olyan vonás, amelyeket néhány 
más, hatodik századi szent életéből 
kölcsönöztek és tulajdonítottak neki 
a későbbi korok. Ráadásul kiemelik, 

hogy Szent Miklós legendája görög 
kultúrkörben keletkezett, ami rányomja 
bélyegét azok tartalmára. Annyi 
bizonyos, hogy Szent Miklós püspököt 
Myra városában és Konstantinápolyban 
már tisztelték, innen terjedt el 
közkedveltsége az egész görög, szláv 
illetve orosz egyházban. Kappadókia 
tartományának falusi templomaiban 
általában más szentek társaságában 
mint orvost, de legtöbbször mint a 
tengerészek védőszentjét ábrázolják. 
A régi Oroszországban alakja különösen 
nagy tiszteletnek örvendett, ő lett az 
ország fő pátrónusa is. Az ortodox egyház 
ikonosztázain mindig megjelenik. 
Szibériában még a részegítő italokkal is 
kapcsolatba hozták a nevét, miszerint 
a „nyikolitsza” ige azt jelenti: „leissza 
magát”. 
A latin egyházban lassan és jóval később 
terjedt el a tisztelete. A 9. században 
Rómában egy bazilikában és három 
kápolnában tisztelték, Németországban 
pedig a 10. század végén vált ismertté 
a görög származású Tehofanu császárnő 
révén. 
Ereklyéinek Bari városába történt átvitele 
1087-ben Európa.-szerte felvirágoztatta 
a Miklós kultuszt. Myra szent püspökének 
igazi vonásai alig ismerhetők föl sűrű 
fehér szakálla mögött, a hívő ember 
számára mégis a szent alakja ragyogj föl 
benne, ha mostanában leginkább mint 
Télapóval találkozik vele, aki egyben a 
karácsony misztériumának előhírnökévé 
is vált. 

Dombóvári Dávid

Mikulás vagy Télapó?
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Áldozatok vagyunk mindannyian. 
A „rendszerváltás” áldozatai. Ám 
most azokról beszélek, akik a 
„rendszerváltás” halottai lettek. 
Van közöttük élvonalbeli politikus 
és van, aki a hátországban élte 
mindennapjait.

De még mielőtt a 21 év gyilkos 
küzdelmeiben és hazugságában alul 
maradottakról szólnék, visszatérek 
1956-hoz. Néhány nappal ezelőtt levelet 
kaptam R. Lajostól, aki a következőt írta: 
„…ha ön, a régi 3-as úton autóval jár, akkor 
Hatvan és Aszód között,  Aszód irányában 
menve, a 49-es és a 48-as kilométert 
jelző tábla között, jobb oldalon, egy 
fán sok- sok régi, de friss koszorút is 
láthat. Kérem, ha teheti, álljon meg, és 
mondjon el egy imát azokért a miskolci 
-borsodi hősi- halott srácokért, akiket a 
teherautón 1956. november 4-én, 10 és 
11 óra között lőttek agyon az ÁVOSOK! 
Bűnünk az volt, hogy 1956. november 
4 -én, a túlerővel szemben, segítséget 
akartunk nyújtani a pesti srácoknak. 
Az aszódi páncélos laktanyából, este 
9 -kor egy százados engedett ki, azzal 
a felkiáltással: „meneküljenek, mert az 
ÁVOSOK ki akarják nyírni magukat”!
Azok tehát, akik megúszták, a teherautón 
ülve, az ÁVO- sok féktelen tobzódását, 
ennek az aszódi századosnak köszönhetik 
az életüket. Közülük még néhányan, 
mint a levelet küldő R. Lajos, ma is élnek. 
Élnek és emlékeztetnek. Nekünk meg 
kötelességünk teljesíteni az ő kérésüket.
Fák, kockakövek, aszfaltdarabok, egy-egy 
kötéldarab, néhány falusi ház padlása, 
bokor, utcai pad emlékeztet halottainkra, 
az elmúlt 21 év tragédiái közül is. A 
most következő hír 2011. március 11-
én került nyilvánosságra: „Talán a vaskos 
alkotmányozási hülyeségek mellett 
egyesek meg találják említeni, hogy 
elérte a négyszázat a Magyarországon 
tavaly szeptember vége óta megfagyott 
emberek száma. Erről tájékoztatott 
pénteken a Magyar Szociális Fórum. 
Saját fűtetlen otthonukban 113-an 
hűltek ki, a szabad ég alatt pedig 74-
en. A többi áldozat végzetes állapotban 
került az ország különböző kórházaiba, 
és ott hunyt el. Több tucatnyian váltak 
nyomorékká, mert amputálni kellett 
megfagyott végtagjukat.
A Magyar Szociális Fórum értesülése 
szerint az áldozatok között több 
olyan is akad, aki hiteltartozása 
miatt veszítette el az otthonát vagy 
egészségét, és folyamatban lévő ügyét 
a kilakoltatási tilalom megszegésével 
hajtották végre, végrehajtói zaklatással 
és megfélemlítéssel.” S a tél hidege 
az elkövetkező hónapokban is szedi 

áldozatait. Olyan hajléktalanok fagynak 
majd meg, akik szintén nyomorultjai 
ennek a „rendszerváltásnak”. 
Sokan közülük állásukat, házukat 
elveszítve kerültek az utcára. Az idei 
megpróbáltatásuknak most vagyunk 
még csak az elején.
„A nemzetek újjászületésének ne-
héz processzusa nem történhetik 
egyáltalában minden zaj és rendetlenség 
nélkül; nem néhány személynek négy 
fal között kicsinált terve, nem ügyesen 
kigondolt taktika, nem mindenkit 
meglepő fortélyok kormányozhatják a 
nemzeti haladást.
- Koncessziók, bármi nagylelkűséggel 
adva, egy nemzet haladására még 
nem elégségesek; csak mi magából a 
népből fejlik, mi haladásának inkább 
következménye, mint előzménye, 
minek eszközlésében az egész nemzet 
részt vett, emelhetik létét állandóan,, 
az egész világ színe előtt, követve a 
sokaság helyben hagyó tapsától s ellen 
kiáltásaitól, megakasztva néha túlzó 
sietség, néha egyes visszalépések által, 
csak így haladhat a közügy szabad 
nemzeteknél. - Mi ezen akadályoknak 
ellenállni nem tud, minek eszközlésére 
titok kell, minek létrehozása minden 
egyes hiba által veszélyeztetik, annak 
fennállása már magában lehetetlen; - 
azon haza, melynek meggyilkolására 
csak néhány hírlapi cikkely szükséges, 
még nem érett meg a szabadságra, mely, 
mint világunk, világossággal kezdődik.”
Sajnos be kell látnunk, hogy a nagyszerű 
Eötvös József, akitől az előző bekezdést 
kölcsönöztem, egy igen fontos 
dologban tévedett. Mindannyiunk 
számára, akik itt a teremben helyet 
foglalunk, fél évszázad összesűrűsödött 
tapasztalatai demonstrálják fájdal-

masan, megkerülhetetlenül és meg-
szégyenítően, hogy igenis lehetséges 
olyan rend, olyan hatalom fennállása, 
„melynek eszközlésére titok kell”, amelyet 
merénylethangulatba, félelembe és 
hisztériába sodorhat néhány hírlapi 
cikkely, amely páncélos hadosztályoktól 
sem retteg úgy, mint a független 
gondolatok szabadcsapataitól. Bizony, 
barátaim, elménk minden zugában, 
minden hallgatással és hazugsággal 
eltömött pórusában érezzük, hogy ilyen 
rend hosszadalmas fennállása igenis 
lehetséges. (…)
És még egy gondolat, barátaim. Talán 
ezzel lesz legnehezebb szembenéznünk.
Egy új nyilvánossághoz másik 
értelmiség kell, nem az, ami mi 
voltunk mostanáig. Eötvös József 
azért gondolta lehetetlennek, hogy 
a titkok korszaka fenntartható, hogy 
fennállása lehetetlenség, mert magáról 
véve a példát, úgy képzelte, hogy az 
értelmiséget ehhez nem lehet cinkosnak 
megnyerni. Jobbnak képzelt minket, 
mint amilyenek vagyunk, és itt esett a 
korábban jelzett tévedésbe.
Elkerülhetetlennek tartom a magyar 
értelmiség komoly és nyilvános 
önvizsgálatát. Nemcsak a politikusoknak, 
nekünk is vannak bűneink és 
mulasztásaink. Annak az írónak, 
történésznek, szociológusnak, akinek 
műveit azzal a kíváncsisággal veszi kézbe 
olvasója, hogy vajon ezúttal mihez vette 
a bátorságot, mennyit mert megírni 
abból, amit némán, de igen régen 
tud itt mindenki, van mit bevallania. 
Mindannyiunknak van mit bevallania, 
mindannyiunk lelkén elhallgatott 
mondatok, félmondatok száradnak és 
illatoznak. Meg kell szabadulnunk tőlük. 
Ez az egyetlen módja annak, hogy az 

Halottaink
A „rendszerváltás” áldozatai
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értelmiségi hivatás rangját visszaállítsuk. 
Késlekedni vele nem lehet. Hogy 
sikerül-e, az az elkövetkező korszak egyik 
kulcskérdése lesz. (…)
Elképzeltétek már azt a pillanatot, amikor 
ez a nép megkérdezi tőlünk esetleg, 
hogy miért történt ez így? Azt hiszem, 
nincs sok időnk rá, hogy ezt a kérdést 
magunk tegyük fel magunknak.
S egy utolsó szóra megint Eötvös. Engem 
megejt az ő tévedése, annyira, hogy 
azt javaslom, álljunk e tévedés pártjára. 
Képzeljük magunkat különbnek, mint 
amilyenek vagyunk. És aztán kövessük 
képzeletünket.
Csengey Dénes szavai ezek, amelyeket 
Budapesten, a Jurta Színházban mondott 
akkor, amikor már nagyon akartunk 
egy igazi rendszerváltást. Akkor még 
nem tudtuk, én legalábbis biztosan 

nem tudtam, hogy nem kell sokáig 
várni egy rendszerváltásnak hazudott 
félrevezetésre, s arra sem voltam, voltunk 
felkészülve, hogy a forgatókönyv már 
régen elkészült. Azok készítették, akiket 
el akartunk küldeni, s a főszerepeket is 
önmagukra osztották ki.
Lehet, hogy Csengey sem tudta? Az a 
Csengey, akit nem éppen mellesleg, 
piszkos módon, két, a költő által 
is jól ismert „jó barát” tett el láb 
alól. S Csengeyről, Lezsákék még 
vándoregyetemet neveztek el. Ez a 
vándoregyetem akkor lenne hiteles, ha az 
előadások között erről is szó esne. Arról, 
hogy miért is kellett ilyen embertelen 
körülmények között meghalnia 
Csengeynek. Egyáltalán, politikus, miért 
gyilkol politikust? Tudniillik, először 
leitatták, majd a magatehetetlen 

ember nyelvét letuszkolták a torkán. A 
fulladásos halál kínkeserves küszködés, 
és rendkívül otromba. Csengey Dénes 
Vándoregyetem?! Ugyan már, kérem!” 
Igen, az MDF-es Csengeyt, MDF-es barátai 
közül két, arra a feladatra kijelölt tette el 
láb alól. Csengeynek egy bűne volt. Már 
a „rendszerváltozás” kezdetén átlátta, 
hogy mekkora rablás folyik itt. Botor 
módon ez nem hagyta őt nyugodni, s egy 
bemikrofonozott irodában elmondta, 
hogy kiknél fog minderről kipakolni. A 
lehallgatók meg jelentették mindezt, s 
Csengeynek ez lett a veszte. Ez történt 
tehát 1991. április 8-án.

Lakatos Pál
(A cikket teljes terjedelmében az internetes 

oldalunkon olvashatják. www.civilhetes.hu)

Nagy volt a forgalom az élmény- 
fürdőkben a hosszú hétvégén 
- kivéve az esztergomi Aqua-
szigetben, hiszen az zárva 
van. Ettől még jó üzlet lehet az 
üzemeltető kft.-nek az önkor-
mányzati fideszes többség által 
megszavazott - aggályos - szer- 
ződés. Nem számított, hogy a 
megállapodást - értékaránytalan- 
sága miatt - ellenezte a város 
pénzügyi gondnoka.

A hosszú hétvége miatt nemhogy 
többletbevételre nem tett szert az 
esztergomi Aquasziget, hanem 
semmilyenre sem, hiszen szeptember 
elején bezárt. A több tízmilliós 
közműtartozás miatt ugyanis a 
szolgáltató kikapcsolta a meleg 
vizet és a fűtést. Bár a mintegy 70 
milliós adósságot 2008 óta a fürdő 
üzemeltetője, az önkormányzati 
Esztergomi Fürdő SPA Zrt. halmozta 
fel még a város előző polgármestere, 
a fideszes Meggyes Tamás idején, a 
problémával már az augusztus végén 
új üzemeltetőként feltűnt Investor 2005 
Kft. találta szembe magát. Az Investor 
szerint a fürdő 2-3 hónapig még zárva 
lesz.
A vendégek elmaradása érzékenyen 
érintheti az Investort, amely azonban 
a jelek szerint még így is jó üzletet 
kötött a nyáron az önkormányzattal. 
Méghozzá a képviselő-testület fideszes 
többségének döntése nyomán: a 
jobboldali frakció hagyta jóvá a fürdő 
új üzemeltetőjével kötött szerződést, 
annak több aggályos pontja ellenére. 
Ráadásul úgy, hogy a városban - a 
jelenleg is a testületben ülő Meggyestől 
örökölt gazdasági helyzet miatt - indult 
adósságrendezési eljárásban kirendelt 

pénzügyi gondnok is ellenezte a 
kontraktust.
Azért, mert aránytalannak találta 
az üzemeltető által fizetendő évi 18 
millió forintot azzal az évi 80 millióval 
szemben, melyet a város fizet a cégnek, 
fenntartási, beruházási költségei 
fejében.
A gondnok a szerződéstervezetet 
tartalmazó előterjesztést ezért nem 
támogatta, sőt felvetette, hogy ennél 
az előnytelen üzemeltetői szerződésnél 
még az is jobb lenne, ha bezárnák a 
fürdőt. 
Legalábbis javasolta "összevetni az 
üzemeltetés költségeit a bezárás 
költségeivel."
A gondnok szerint is inkább az 
üzemeltetőnek, mint a városnak 
kedvező megállapodás ráadásul hosszú 
időre, tíz évre szól, amely az üzemeltető 
egyoldalú nyilatkozata alapján további 
tíz évvel meghosszabbodik, ha ezt 2021-
ben majd az önkormányzat képviselő-
testülete elfogadja. A szerződés szerint 
az üzemeltető 2013-ig fix bruttó 18 
millió forintot fizet a koncessziós jogért 
az önkormányzatnak, ám 2014-től 
ez több is lehet, ha 2012-ben nő az 
árbevétel - igaz, itt is az üzemeltetőnek 
kedvez a kontraktus, mert csak az 
árbevétel-növekmény 35 százalékával 
emelkedik a fizetendő díj.
Ezzel szemben aránytalan az évi 
mintegy 80 millió forint, melyet az 
önkormányzat fizet az üzemeltetőnek 
a fürdő karbantartására, felújítására. 
Ez az összeg a szerződés szerint a 
fürdő nettó bekerülési értékének két 
százaléka, holott információink szerint 
az eredeti pályázati kiírásban még csak 
egy százalékról volt szó. 
Ráadásul a 2011-re vonatkozó 
teljes összeget egyben megkapta 

szeptember 30-ig a szerződés alapján az 
Investor 2005 Kft., holott időarányosan 
legfeljebb 4-5 hónapnyi rész lenne 
indokolt, vagy még ennél is kevesebb, 
hiszen a bezárt fürdőn aligha kell sok 
mindent karbantartani, felújítani. 
A fideszes testületi többség döntésének 
külön érdekessége, hogy az Investor 
2005 Kft. volt a beruházója a fürdő 
mellett épült Aqua Palace Hotelnek, 
melynek kivitelezője pedig az 
Investorban résztulajdonos Aquaplus 
Kft. Az Investor 2005 Kft. ügyvezetője 
és résztulajdonosa Mateisz Renáta, 
aki résztulajdonos az Aquaplus Kft.-
ben is, ahol tulajdonostársa György 
Zoltán. A két vállalkozással azonos 
sándorfalvai címre van bejegyezve 
a hasonló nevű Aqua Holding Kft. is, 
melynek ügyvezetője, Bálint Erika a 
másik két cégben is felbukkant. Az 
Aqua Holdingban az említett György 
Zoltán a cégiratok szerint jelenleg is 
résztulajdonos, de érdekesebb egy 
korábbi tulajdonostárs.
Az Aqua Holdingban ugyanis 
tavaly júliusig résztulajdonos volt 
a Fidesz régióigazgatója, Bánki Erik 
országgyűlési képviselő - a parlament 
turisztikai bizottságának elnöke - és 
felesége is.
Az Aqua Holding-os György Zoltán 
viszont a hírek szerint Meggyes Tamással 
ápol jó kapcsolatot. Olyannyira, hogy 
az Esztergomban hallható szóbeszéd 
szerint korábban rendszeresen együtt 
vakációzott a két család, György Zoltán 
üdülőjében. 
Ezen nyaralások gyakori résztvevője 
volt egyes hírek szerint Bánki is.

NÉPSZAVA-információ

Vendég nélkül is remek üzlet az Aquasziget
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A legnagyobb növekedést a már évek 
óta folyamatosan fejlődő Komárom-
Esztergom megye érte el. A harmadik 
helyezett Fejér megye szintén 
látványos növekedéssel.
„E példátlan fejlődésnek az egyik oka 

a megyeszékhelyekre koncentrálódó 
iparfejlesztések nagyságrendje lehet. 
A Tatabányán és Székesfehérvárott 
jelen lévő vállalkozások tömege akár 
az egész régió jövedelmi viszonyaira 
kihathat" - vélekedett Kui János, a GfK 
Hungária kereskedelmi menedzsere 
a közleményben. A GfK csütörtöki 
közleménye ismerteti: a vizsgálat 
tanúsága szerint Budapest előnye 
a vidékkel szemben lassan bár, de 
egyre csökken. A leghátrányosabb 
helyzetben továbbra is az aprófalvas 
térségek vannak az ország északkeleti 
és délnyugati felén.

Komárom-Esztergom megye vásár-
lóereje fejlődik a leggyorsabban

N o v e m b e r 
1-jén balesetet 
szenvedett egy 
16-20 év körüli 
lány a Rám-
szakadéknál. A 
lány a Dobogókő 
és Dömös közötti 
kirándulóhelyen 
túrázott, amikor 
m e g c s ú s z o t t , 

majd lezuhant, s végtagsérülést 
szenvedett. Mivel a baleset helyszíne 
csak gyalogosan közelíthető meg, 
a mentősök az esztergomi tűzoltók 
segítségét kérték. Az eszméleténél lévő 
fiatalt kézben vitték le a meredek partról, 
hogy mielőbb kórházba szállíthassák. 

Balesetet szenvedett egy lány a 
Rám-szakadéknál

Börtönbüntetésre 
ítélt a Komárom-
Esztergom Me-
gyei Bíróság no-
vember 2-án egy 
bűnbandát, amely 
a károsultak iratait 
megszerezve, a 

tulajdonosokra hasonlító emberek 
közreműködésével leemelte a bank-
számlájukon lévő pénzt. A társaság a 
lebukásakor 120 millió forintot akart 
felvenni, de a banki alkalmazottak 
gyanúját felkeltette, hogy a kiemelt 
ügyfélnek számító nő "hasonmása" 
sorszámot húzott, parókát hordott, és 
kínai jellegű ruhát viselt. Az elkövetők 
szinte ugyanezzel a módszerrel két 
esetben sikerrel jártak, és csaknem 

40 millió forint kárt okoztak. Az ösz-
szeg magasabb is lehetett volna, 
mert lebukásuk idején az egyik, pénz-
kimentésre létrehozott számlán még 
találtak a csalásból származó összegeket. 
A bíró elsőfokú ítéletében a negyedrendű 
vádlottat 6 év 8 hónap börtönre és 54 
millió forint vagyonelkobzásra ítélte. Az 
ügynek összesen kilenc vádlottja volt, 
köztük hajléktalanok. A lebukásnál a 
nagyvállalkozó nőt eljátszó asszonyt 2 
év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték 
csalás kísérlete, többrendbeli közokirat 
és magánokirat hamisítás miatt. Az ítélet 
nem jogerős, a vádlottak fellebbeztek.   

Hasonmásokat alkalmazó 
banki csalókat ítéltek el 
Tatabányán

November 2-án karddal fenyegette meg 
egy 51 éves férfi a mozgó pékbolt eladóját 
Nagysápon, mert az eladó a család 
korábbi tartozása miatt nem szolgálta ki 
a gyerekét. Az elkövető szidalmazta az 
árust, miközben megpróbált felmászni 
a pékautó rakterébe. Később ruhája alól 
előhúzta a mintegy 30 centiméteres 
pengehosszúságú kardot és hadonászva 
az eladó felé indult. A már többször 
is bűntett előéletű férfit őrizetbe 
vette a Dorogi Rendőrkapitányság és 
kezdeményezte előzetes letartóztatását.

Karddal fenyegettek meg egy 
kenyérárust Nagysápon

Avarszőnyeg kifutó, forralt bor és sült 
gesztenye, világító fülmelegítő és 
baráti hangulat...
Így lehetne jellemezni azt a mulatságot, 
ami október 15-én zajlott Pilismaróton. 
A délutáni pikniket az ART6 tartotta, 
hat fiatal, tehetséges designer nő, akik 
az őszi-téli kollekciójukat mutatták be 
a rendezvény keretei közt. A vendégek 
egy gyönyörűen feldíszített kertbe 
és műhelybe léphettek be, ahol 
kóstolgathattak és nézegethették a 
kiállított tárgyakat, majd divatbemutató 
kezdődött. A kifutón megjelent darabok 
az újratervezés jegyében készültek. 
Régi hímzések, csipkék, motívumok, 
illetve ezüst zsebórák, pénzérmék 
voltak a főszereplői a bemutatónak. A 
díszletet az őszi cseresznyefára aggatott 
piros kerámia almák, és a bokrokból 
sejtelmesen világító lámpák alkották. 
A bemutató végén vásári forgatag és 
reggelig tartó buli vette kezdetét.

Hangulatos kerti-parti 
Pilismaróton a divat jegyében

Az ősszel ünnepelte a Geodézia Zrt. 
jogelődjének, a Földmérési Iroda 

60 éves a Geodézia Zrt.

Geodézia - esztergomi iroda

Emberölés kísérlete miatt jogerősen öt 
év két hónap fegyházra ítélte a Győri 
Ítélőtábla a kesztölci Buray Gézát, aki egy 
veszekedés után 2008-ban felgyújtotta 
a volt felesége háza mellé épített saját 
viskóját, és a tűz a házban alvók életét 
veszélyeztette. A férfi és a nő 35 éve 
elváltak, azóta élettársi közösségben 
éltek. A férfi a nő háza mellé épített 

Emberölés kísérlete miatt 
ítéltek el egy kesztölci férfit

viskóban lakott, és állandó vita volt 
közöttük, mert az asszony a lakhatás 
fejében elvette és játékgépekkel 
eljátszotta a férfi nyugdíját.
A férfi 2008 szeptember elején egy 
veszekedés után ittasan saját lakrészében 
meggyújtotta a pólóját és ledobta az 
ágyra. A fabódé lángra kapott, és a tűz 
a lakóházra is átterjedt. A házban lévő 
asszony és négy nagykorú gyermeke 
felébredt, és a lángokat még a tűzoltók 
kiérkezése előtt megfékezte.
A Győri Ítélőtábla jogerős ítéletével 
helybenhagyta az elsőfokú bíróság 
döntését, mert a cselekmény 
büntetési tételének alsó határa 10 év 
szabadságvesztés, így az első fok is csak 
az enyhítő körülmények figyelembe 
vételével döntött ennél rövidebb 
büntetésről. Az ítélet a védői fellebbezés 
érvei alapján sem volt tovább enyhíthető 
- mondta az ítélőtábla szóvivője.
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megalapításának hatvanadik évfor-
dulóját, amely lényegében a Geodézia 
60. születésnapja. A jubileumra kiadványt 
adtak ki, mellyel szeretnék megköszönni 
minden volt és jelenleg náluk dolgozó 
kollégájuknak és partnerüknek az ta 
sok munkát és együttműködést, amely 
lehetővé tette, hogy 60 éve töretlenül a 
magyar geodézia meghatározó vállalata 
lehessen.

Sárisáp Község Önkor-
mányzata a Sárisápi 
Bányász Művelődési 
Ház oszlopos termé- 
ben 2011. november 
18-án pénteken, 17.00 
órától FALUGYŰLÉSSEL 

egybekötött KÖZMEGHALLGATÁST 
tart a falu lakóinak.
A FALUGYŰLÉS témái:
1./ Tájékoztató a 2011. évi beruházásokról 
és felújításokról, valamint a jövőbeni 
fejlesztési elképzelésekről
Előadó: Kollár Károly  polgármester
2./ Tájékoztató a köznevelési és az 
önkormányzati törvény-tervezetekről
Előadók: Kollár Károly polgármester

Csicsmann János tagiskolavezető
3./ Tájékoztató a községi rendezési terv 
módosításairól
Előadó:  Grim István  községi főépítész
5./ Egyebek
A KÖZMEGHALLGATÁSRA kb. 18.00 
órakor, a falugyűlést követően kerül sor, 
ahol a választópolgárok egyéni vagy 
bármely közösséget érintő gondjaikkal 
fordulhatnak a képviselő-testülethez. 
A Sárisápi Szlovák Önkormányzat 
testülete ezúton értesíti a lakosságot, 
hogy NOVEMBER 18-ÁN (PÉNTEKEN) 
A FALUGYŰLÉST követően kb. 18.00 
ÓRÁTÓL KÖZMEGHALLGATÁST TART, 
ahol a választópolgárok egyéni vagy 
bármely közösséget érintő gondjaikkal 
fordulhatnak a Szlovák Önkormányzat 
testületéhez.

Falugyűlés és közmeghallgatás

Tatabánya 148 millió fo- 
rintot nyert el pályáza-
ton kerékpárút-hálóza- 
tának fejlesztésére, ez 
lehetővé teszi a már 
megépített szakaszok 
összekötését. Az összes-
en 164 millió forintos 

beruházás három útszakasz megépítését 
teszi lehetővé, ezek hosszúsága összesen 
2130 méter. A hálózat kapcsolódik a Tata 
és Tatabánya közötti kerékpárúthoz, 
amelyet 2012 végén adnak át. Az út 
az Által-ér völgyében, nemzetközi 
madárvédelmi területen áthaladva, 
Vértesszőlős érin-tésével köti össze a két 
települést.

Tatabánya

Október 22-én az Uránia 
moziban került sor a 
Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztériuma által meg- 
hirdetett, Liszt Ferenc 
népszerűsítését szolgá- 
ló rövidfilmpályázat 
eredményhirdetésé- 

re. A fődíjat a táti Szabó Máté animációs 
filmje nyerte el. A kedves és szellemes 
kisfilm bemutatja miként ismerhetők fel 
a világunkon Liszt Ferenc ujjlenyomatai 
földön, vízen, levegőben, utcaképen, 
vagy épp a ház falán. A megmérettetésre 
negyvenegyen jelentkeztek Magyar-
országról és a határon túlról. Pályáztak 
gyerekek és felnőttek, amatőrök és 
profik, általános iskolák, filmgyártó 
cégek, televíziós társaságok és még 
egy börtön is. A beadott filmek stílusa, 
műfaja széles skálán mozgott: volt 
közöttük szubjektív filmetűd, tárgyilagos 
dokumentumfilm és animációs film 
is. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban 
tartott eredményhirdetésen Szőcs Géza 
kultúráért felelős államtitkár adta át az 
első három helyezettnek járó díjat.

Egy táti fiatal nyerte a Liszt 
rövidfilm-pályázatot 

Tétényi Éva, Esztergom város 
polgármestere és önkéntesei 
kezdeményezésére a November a 
nyugdíjasok hónapja  városunkban.
Településünk kereskedői és 
vállalkozói közreműködésével 
Esztergom, Esztergom-kertváros és 
Pilisszentlélek nyugdíjasai 5%-20% 
kedvezménnyel vásárolhatnak a 
város különböző pontján, számos 
kereskedőnél, ahol a bejáratnál az 
„Esztergomi nyugdíjas kedvezmény, 
november 30-ig”feliratot találják .
Nyugdíjas igazolvány, illetve 
személyi igazolvány bemutatásával 
juthatnak kedvezményükhöz, 
egészen november 30-ig.
A nyugdíjas hónap másik eseménye 
a november 25-én, du. 17.00 
órai kezdettel,az esztergomi volt 
Zsinagógában tartandó” Katalin-
napi nyugdíjas est” lesz, amelyen a 
szervezők színvonalas műsorral és 
apró figyelmességgel kedveskednek 
az Esztergom életében meghatározó 
szerepet játszó idősebb 
korosztálynak.

Novemberben olcsóbban 
vásárolhatnak az 
esztergomi nyugdíjasok

Rosszul járnak a polgármesterek 
és a települési jegyzők 2013-tól, ha 
a parlament változatlan formában 
fogadja el az illet-ményekre vonatkozó 
pontokat az új önkormányzati törvény 
tervezetében - írta a Népszabadság.
Kisebb községekben a településvezetők 
az eddigi fizetésük harmadát sem 
kereshetnék majd meg - ma például az 
ezer fő alatti községekben a nem egészen 
negyvenezer forintos köztisztviselői 
illetményalap hét-kilencszeresét 
kaphatják, a javaslat szerint azonban csak 
két és fél-háromszorosához jutnának 
hozzá. Ez nagyjából havi bruttó százezer 
forint lenne. A kisvárosok esetében 
nagyjából feleződne a díjazás, míg a 
budapesti főpolgármester jelenleg 670 
ezer forintos havi fizetése körülbelül 100 
ezer forinttal csökkenne a lap szerint. 
A jegyzők kevesebbet veszítenének: 
annak az alapilletménye, aki kisebb 
településeken dolgozik, körülbelül 
20 százalékkal lenne kevesebb, míg 
Budapesten a főjegyző csak pár százalékot 
veszítene. Miután a tényleges jövedelem 
az esetükben különféle pótlékokat is 
tartalmaz, ez sem jelentéktelen összeg, 
és a kieső pénz több tízezer forint 
lehet havonta - írja a Népszabadság. A 
Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége szerint elfogadhatatlan 
a törvényjavaslatban szereplő új 
javadalmazási rendszer. A Jegyzők 
Országos Szövetsége szerdai elnökségi 
ülésén alakítja ki állásfoglalását az 
önkormányzati törvény tervezetéről - 
mondta a lapnak Nánási Éva, a szervezet 
elnöke. Hozzátette: egyelőre csak 
becsülni tudja, hogy a 2100-2200 jegyző 
15-20 százalékos jövedelemcsökkenésre 
számíthat.

Jelentősen csökkenhet 2013-
tól a polgármesterek és a 
jegyzők fizetése

Molnár Ferenc: Az ibolya
Jótékonysági színházi est

Komédiás Integrált Színház Budapesti Társulata

a szerete tsz ínház

Esztergom

Technika háza

Imaház u.

2011. november 19
szombat 17 óra
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Ha azt mondják, tessék, ez az új 
egyhatosos Swift, azt mondom, piszok 
jó. Kényelmes, csinos, pazarul fel van 
extrázva és még szemtelenül keveset 
is fogyaszt. De mi ez a sportülés? Piros 
varrás a bőrkormányon? Ja, hogy ez 
lenne a Swift Sport?
Ez egy divatos kisautó, jól megpakolva 
xenontól digitklímáig minden földi jóval, 
egy pofás belsővel és majdhogynem 
audis minőségérzettel. Hol van már az 
első Swift GTI? Anno olyan jól sikerült a 
Suzukinak  a G13B kódú motor, hogy a 
következő generációnál is megtartották. 
Ez a nálunk csak régi Swift néven futó 
modell, amelyet már Esztergomban 
is gyártottak. A száz lóerő pedig még 
a kilencvenes évek végén is elég volt, 
hogy meglepetést okozzon a kis, könnyű 
kasztniban. A 2005-ös váltással a Swiftek 
legsportosabbikát átkeresztelték Sportra 
és a tüzes egyhármas helyett egy 125 
lóerős egyhatost kapott. Ebből 2011-
ig 23 ezret sikerült eladni Európában, 
ami az összes Swift egy huszadát teszi 
ki. A nyolcvanas években még valódi 
sporteszköznek számító GTI-ből egy 
kevésbé izgalmas rétegmodell lett: a 
konkurensekkel teljesítményben nem, 
csak árban tudott versenyre kelni.
Nem csoda, hogy felcsillant a Swift-
rajongók szeme, amikor az idei 
Genfi Autószalonon bemutatták az S 
Conceptet. A szélesített sárvédők, a 
vad hátsó szárny, a kagylóülések és 150 
lóerő ígérete azt sejtették, az ős-GTI-hez 
hasonló csintalanságot követnek el a 
japánok az új Sporttal.
Az aktuális Swift annyira jó kisautó, hogy 
szinte minden változtatás nélkül bele 
lehetett volna lógatni az előző Sportból 
ismert egyhatost, simán elbírta volna 
a merev kasztni, a felnőttes futómű. 
Mégis nekifeszültek a japánok, tucatnyi 
helyen megsimították a reszelővel, 
itt egy merevítés, ott egy erősebb 

lengéscsillapító, és már alig maradt 
valami a régi Swiftből. 
„Megváltoztak az igények, sokkal 
fontosabbak lettek a környezetvédelmi 
szempontok, még náluk, a japán 
belpiacon is” – magyarázta Teruo 
Katakawa, a Magyar Suzuki kereskedelmi 

igazgatója a bizonyítványt. „Keressük 
az egyensúlyt az alacsony kibocsájtási 
értékek és a vezetési élmény között, 
de vevőink is inkább az előbbire 
koncentrálnak mostanában.” 
A külsőt illetőleg visszafogott stílusában 
egész mutatós: az apró módosításokkal 
sikerült kihozni a lehető legtöbbet az 
alapmodellből. Talán a vízszintesen 
tagolt hátsó lámpa dob rajta a legtöbbet: 

gondolkodás nélkül áttenném minden 
mezei Swiftre, annyira jól néz ki.
De a fekete foglalatba ültetett bi-xenon 
fényszórók is mutatósak az orrán, a 
single frame sem túl erőltetett. Érdekes, 
hogy ennyi látványelemmel sem lett túl 
agresszív az ábrázata, inkább elegáns.
A belsőépítészet rímel a külső stílusra 
- mindenhez hozzányúltak, de csak 
egy kicsit. Csak háromajtós kiadásban 
elérhető, vagyis kimondottan egy 
fiatalosabb, bevállalósabb réteg lett 
megcélozva.
Temérdek extrával is megdobták az 
új Swiftet, digitklímától a telefon-
kihangosítóig, tolatóradartól tempo-
matig mindent belezsúfoltak - érdekes, 
hogy még így sem lett nehezebb 1045 
kilónál. 
Nyilvánvaló újdonság a hatsebességes 
váltó, amit kifejezetten ehhez a 
motorhoz illesztettek: a kiosztása jó 
is, nem ejt túl sokat egyik fokozatban 
sem. A futómű magasságát érdekes 
módon változatlanul hagyták, viszont 
elöl és hátul pár százalékkal keményebb 
rugókat kapott. Az első futómű-
segédkeretet a kormányműnél és a 
hossztartók bekötésénél extra me-
revítésekkel erősítették meg, az első 
lengéscsillapítókba pedig segédrugót 
építettek, mindezt a kormányreakció 
javítása érdekében. Rendelhetők 
extraként 17 colos alufelnik is, amiket a 
nyersöntvényből görgőzéssel nyújtanak 
ki a végleges méretekre. Ezzel egy 
kilót spórolnak meg, ami a rugózatlan 
tömegeknél nem elhanyagolható.
A Swift Sport egy takarékos, csinos, 
jól felszerelt kiskocsi, amely mellesleg 
viszonylag erős. Így tőlünk nyugatabbra, 
illetve hazai piacon biztosan megtalálja 
az érdeklődési körét.

Forrás: totalcar.hu

Kis japán szamuráj

Suzuki Swift GTI-R - 1989

Suzuki Swift Sport - 2011

A helyi vöröskereszt szervezésében 
megrendezésre került szépkorúak 
köszöntésére érkeztem az 
Olvasókörbe. Lassan gyülekeztek a 
meghívottak. Elmerengve néztem 
őket, ahogy a napi nehézségeikről 
néha vidáman, néha összeráncolt 
homlokkal beszélgettek. Aki egyedül 
érkezett kicsit bátortalanul lépett a 
terembe, de pár pillanat múlva már 
vidáman üdvözölt valakit. 
Sokukat ismerem gyermekkoromból. 
Láttam őket még fitten, fiatalosan 
szaladni, biciklizni, kapálni vagy a 
piacon árulni. Nem sokat változtak. Talán 
fehérebb lett a hajuk, kicsit reszket a 
kezük, lassabb a járásuk, de a fény, az a 
csillogó fény a szemükben, még mindig 
ott ég. 
Karnagyúr, Polgár József – akinek ezúton 

is gratulálok magas kitüntetéséhez – az 
utolsó egyeztetéseket végzi, hogy a tőle 
megszokott precíz pontossággal menjen 
minden. 
Elindult a műsor. Vereckei Beáta mennyei 
hangú szóló énekével meg is alapozta 
a műsor magas színvonalát. Néptánc, 
vers, népdal, monológ és nem utolsó 
sorban a Vereckei család mini koncertje 
szórakoztatta az időskorú nézőket. 

Erős Miklós a Megyei Idősek Tanácsának 
Elnökségi tagja, Szabó József a 
Vöröskereszt Városi Elnöke és Major 
László ünnepi köszöntővel méltatta 
az idősek bölcsességgel kiteljesedett, 
az élet nehézségeitől megerősödött 
és a nyugdíjas korral megbékélt 
ünnepelteket.
Örömkönnyek csillogtak a szemekben, 
a meghatódottságtól kipirult arcokon 
széles mosoly ült és a taps csak lassan 
akart halkulni. Boldogság járta végig a 
termet. Igen jó érzés fogott el. Jó lenne 
megélni, hogy én is részesülhessek 
ebben a szeretetben, amit most az 
itt ülő szépkorúak kaptak. Gratulálok 
a szervezésért és köszönöm minden 
fellépőnek önzetlen részt vételét!

Wieszt Attiláné Bádi Krisztina

Szépkorúak köszöntése



Apróhirdetés: 300 Ft 20 szóig  /  Hirdetésfelvétel: 2500 Esztergom, Jókai u. 8. I/6  /  H-P: 900-1700  /  Telefon: +36 33 898 005  /  E-mail: info@civilhetes.hu 15. oldal

A Crazy Dance Tánc- és Sportegyesület 
vezetőjét, Kozák Annát bizony nem 
könnyű elérni. Ez annak köszönhető, 
hogy nagyon sok a dolga és egy igen 
nemes feladatot lát el – gyermekeket 
tanít táncolni. Amikor a csapat éppen 
szünetet tartott, akkor kezdtünk el 
beszélni a működésükről, a próbákról, 
a fellépésekről és a sikerekről.
- Mikor alakult a tánccsoport?
- A Crazy Dance Tánc-és Sportegyesület 
12 évvel ezelőtt alakult. Anno nyolc fő 
alapította, azóta igencsak kibővült a 
létszám. Jelenleg 45-50 fő a táncosok 
száma. A stílusunk hip-hop, latin, illetve 
hastánc.
- Több helyen is tartod a próbákat a 
nebulóknak. Hol vagytok helyileg?
- Hétfőn a tokodaltárói művelődési 
házban tartjuk próbáinkat délután 5 
és 6 óra között. Kedden Esztergomban 
este fél 6-tól a Szent Imre Általános 
és Középiskolában (régi Bottyán 
Szakközépiskola) táncolunk, míg 

csütörtökön és pénteken a dorogi 
József Attila Művelődési Házba várom 
a mozogni vágyó gyermekeket. A 
próbákon minden gyermek együtt edz, 
de a fellépéseken külön csoportban  
vannak a kezdők és a haladók.
- Nagyon sokan ismernek és szeretnek 
benneteket. Az elmúlt időszak alatt hol 
volt fellépésetek?
- Valóban nagyon sok helyen jártunk már. 
Felléptünk  falunapokon sörfesztiválokon, 
bálokon nyitótáncosként, és versenyeken 
is részt vettünk több alkalommal, ahol 
az első 3 helyezésben mindig benne 
voltunk. Legközelebb november 20-án 
megyünk nemzetközi hip-hop versenyre 
ahol ismételten megmutathatjuk a 
tudásunkat.
- Milyen korosztály táncol a csoportban?
- A tánccsoport egy nagyon családias 
csapat. Négy éves kortól a felnőttig 
minden korosztály megtalálható a 
próbákon és fellépéseken egyaránt. 
Újdonság, hogy anyukáknak is 

beindítottam a felnőtt táncoktatást, 
amely Dorogon a József Attila Művelődési 
Házban lesz, péntekenként délután 5 és 6 
óra között. Ide és természetesen a többi 
próbáinkra is sok szeretettel várunk 
minden tánc iránt érdeklődőt!
Folyamatosan várjuk a táncos kedvű 
gyermekek és édesanyák jelentkezését, 
a próbák helyszínén! Ezen kívül várjuk a 
szponzorok és támogatók segítségét is!

Kovács Ági

Kávészünet a Crazy Dance Tánc- és Sportegyesület 
vezetőjével, Kozák Annával

Fotókiállítás nyílik II. János Pál 
pápáról hétfőn Esztergomban, a Szent 
Adalbert Központban; a tárlat főként 
a katolikus egyházfő kelet-európai 
útjairól szól. Mint írták, a megnyitón 
Illés Pál Attila történész, polonista 
mellett Zsille Gábor költő, műfordító, 
az Új Ember című hetilap szerkesztője 
emlékezik meg a pápáról, történelmi 
jelentőségéről és az ifjúságra gya-
korolt, a katolikus egyház megújulását 
is nagyban elősegítő hatásáról.
Hozzátették, Piotr Jantos krakkói fo-
tóművész portréfotó-sorozatot állított 
össze a boldoggá avatott egyházfőről, 
ezt egészítik ki Szirányi Imre fotográfus 
képei, amelyeket a pápa magyarországi 
látogatásai alkalmával készített. A 
kiállításon szemelvényeket és élet-
képeket láthatnak az érdeklődők a 
szentatya életútjáról, munkásságáról 
és szerepéről a kelet-közép-európai 
kommunista diktatúrák összeomlásában. 
A fotósorozat időrendet követ: Karol 

Wojtyla plébánosi, majd püspöki, érseki, 
bíborosi éveiről, illetőleg a pápasága 
idejéről készített felvételek láthatók - 
mutattak rá. Felhívták a figyelmet arra, 
hogy a pápát "karizmatikus egyházi 
vezetőként idézi meg a fotósorozat, de 
a hangsúlyt elsősorban emberi arcára 
helyezi, tekintetében ott látható az egész 
ember. Ez avatja a fotókat maradandó 
emlékekké; dokumentálja, miként 
teremtett összhangot a vallások és a 
nagyhatalmak közötti párbeszédben, 
spirituális erejével újra vonzóvá téve az 
evangéliumot". Az egyik képen Karol 
Wojtyla, a fiatalember kajakban evez, 
fején kendővel a napszúrás ellen; egy 
másikon az erdőben, viaszosvászonnal 
letakart asztalnál ül, és a táborozókkal 
eszik. Ebből az egyszerű, közvetlen, 
néha kalandos lelkületből pápasága 
idején is sokat megőrzött, zavarba hozva 
ezzel a rangokhoz és külsőségekhez 
ragaszkodókat - fogalmaztak.

Fotókiállítás nyílik II. János Pál pápáról 

Szombat hajnali fél 1 körül kisebb tűz volt 
a 7-es körzetben, a MÁV laktanya mellett, 
a régi kerékpártárolóban, a Baross Gábor 
úton. 
A tárólóban hajléktalanok melegedtek, 
de feltehetően az elfogyasztott 
italnak köszönhetően nem tudták 
egy idő után felügyelni a tüzet, így az 
elszabadult. Valószínűleg megijedtek és 
elszaladtak, egy részeg társukat azonban 
hátrahagyták. Személyi sérülésről nem 
tudunk.
Az esztergomi lánglovagok 10-15 
másodpercen belül a helyszínre érkeztek 
és fél perc alatt eloltották a tüzet. 
Köszönjük nekik!
Véleményünk szerint ez a kivonulási idő 
világrekord!

CIVILHETES

Világrekord kivonulás
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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!

November 9-én, szer- 
dán 17.30-kor A csa-
ládfakutatásról hall-
hatnak előadást az 
érdeklődők. Előadók a 
Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat 
Levéltár munkatársai: 
Kántor Klára, Havetta 
Lászlóné, Erdélyi 
Szabolcs. A belépés 
ingyenes. November 
11-én, péntek 10-
kor a Maminti Klub 

„Anyáknak és babáknak” címen tart 
előadást. A téma bábok jelentősége 
a gyermekek életében – bábtörténet, 
bábkészítés, bábmozgatás lesz. A 
részvétel ingyenes! November 12-
én, szombaton 17 órától somogyi és 
moldvai táncház lesz az Olvasókörben. 
A táncházgazda Gábor Klára, a zenét 
a PENGŐ népzenekar szolgáltatja. Az 
esemény 17 órától az aprók táncával 
kezdődik Trexler Magdolnával. A 
belépődíj: 500 Ft., 14 év alatt ingyenes. 
November 16-án, szerdán 10-14 óra 
között „Életminőség javítás” címmel 
állapotfelmérő vizsgálatokat tartanak 
a Szentgyörgymezői Vöröskereszt és 
az ÁNTSZ szervezésében. November 
21-én, hétfőn 18 órakor folytatódik 
Szántai Lajos művelődéstörténész 
„Koppány vezér és Szent István király”-
ról szóló előadása. Az előadás ingyenes, 
de támogatói hozzájárulást szívesen 
fogadnak a szervezők. November végén 
„Jóga ’50+” címen lesz jóga senior 
hallgatóknak, egy speciális gyakorlatsor 
50-en túliaknak. Relaxáció, kímélő 
ászanák, légző gyakorlatok (a szellemi 
frissesség és jó kedély megőrzéséhez).  
November 9. szerda 17.30: előadás 
a családfakutatásról. November 11. 
péntek 10.00: Maminti Klub. November 
12. szombat 17.00: somogyi és moldvai 
táncház. November 15. kedd 9.00: 
GÁBRILLA vásár. November 16. szerda 
9.00: egészségnap

József Attila Művelődési Ház, 
Dorog

Szentgyörgymezei Olvasókör 
november havi programja

2011.11.11 10:00 , Esztergom
Szeifert Ferenc plébános temetésének 
első évfordulójára emléknapi szentmise, 
várja a megemlékezőket 10 órától 
Szentgyörgymezőn. A misét Paskai László 
bíboros celebrálja. Ezt temetői séta majd 
ebéd követi, 13 órától pedig vetítéssel 
egybekötött emlékezés kezdődik a 
Kőrösy kollégium nagytermében.

Szeifert Ferenc emlékére

2011.11.12 15:00, Pilismarót
Székely-magyar rovásírásos helységnév-

2011.11.12 10:00 - 12:00, Esztergom-
Kertváros
Nyolcadszor hirdette meg az Ister-
Granum Eurorégiós Rajzversenyét a Féja 
Géza Közösségi Ház. A megmérettetésen 
az általános iskolások vehettek részt, akik 
leadott pályázatait pénteken értékelte 
a zsűri. Az eredmények november 
8-ától olvashatók a www.fejageza.
uw.hu oldalon, az eredményhirdetés 
pedig november 12-én 10 órától lesz a 
közösségi házban. Az alkotásokból ekkor 
kiállítás is nyílik, melyet december 9-éig 
lehet megtekinteni.

Díjazott rajzok kiállítva

2011.11.12 9:00 - 17:00, Esztergom-
Búbánatvölgy
II. Pergető Kupát, november 12-én, 
szombaton tartják a búbánatvölgyi 
Kerek-tavon. A tóba az elmúlt 
hetekben 100-150 csukát telepítettek, 
a versenyt megelőzően várhatóan 
újabb telepítés történik, ami garantálja 
a „horgászeseményt” a versenyen. A 
horgászok mellett a családtagokat és 
érdeklődőket is várják a szervezők.

Pergető kupa a Kerek-tavon 

Rovásírás és pálinkafesztivál 

táblaavatást, azt követően pedig 
pálinkafesztivált tart a település 15 
órától. Az eseményt Bereznai Tibor 
alpolgármester nyitja meg a Köztársaság 
téren, majd a rovásírásos helységnév-
táblát Kálmán Antal plébániai kormányzó 
szenteli meg, Kovály Erzsébet tiszteletes 
pedig megáldja. A faluvégi táblaállítási 
ünnepségen közreműködik még Szilágyi 
Gábor, a pilismaróti-dömösi énekkar 
Lukácsné Fabi Katalin vezetésében. 
16 órától kezdődik a pálinkaverseny 
a kultúrházban, ahol üstben főtt 
vadpörkölt, magyar zenei klipek és büfé 
várja az érdeklődőket. A kicsiket a Mesevár 
óvoda óvónői és dadusai foglalkoztatják. 
19 órától pedig karaoke parti vár 
mindenkit kifulladásig. A szervezők 
kérnek mindenkit, hogy lehetőség szerint 
népviseletben, magyaros ruhában, 
alkalomhoz illő öltözékben jelenjenek 
meg az eseményen. A pálinkaversenyre 
sajátfőzésű gyümölcspárlattal lehet 
jelentkezni, amit november 10-éig kell 
leadni névvel ellátva a Dobozi utca 2. 
szám alatt, Lőrincziné Blaskó Brigittánál 
(36 70 773 3019).

2011.11.17 14:00 - 19:00, Esztergom-
Kertváros
A városrész művelődési centrumában 
a szokásos foglalkozások és állandó 
klubok mellett több kiemelt programmal 
találkozhat novemberben is a közönség. 
November 19-én a hagyományos Katalin 
bált tartják a kertvárosiak a közösségi 
házban, ahol majd 30-án a Féja Filmklub 
keretében A fekete hattyú című drámát 
láthatja a mozikedvelő publikum. 
Emellett a kertvárosi, idén húszéves 
Idősek klubja is több találkozót rendez 
a hónapban, elsőként 10-én 14 órától 
az életünk és vagyonunk védelme lesz 
a téma, majd 17-én délután kettőtől 
egészségügyi előadás várja az időseket, 
24-én 14 órától pedig névnapi köszöntés.

Féjás november 

2011.11.18 10:00 - 2011.11.20 18:00, 
Esztergom
Idén újra várja a tavalyi érdeklődés után 
a vasútmodell kiállítás az érdeklődőket 
a Balassa Bálint Gazdasági Szakközép- 
és Szakiskolában péntektől vasárnapig 
10 és 18 óra között. Az idei már a 
harmadik vasúttörténetet is bemutató 
tárlat lesz Esztergomban, a kiállításon 
pedig számtalan érdekességet 
tekinthetnek meg a résztvevők. A belépő 
felnőtteknek 500, gyermekeknek 300 
forint, kisiskolásoknak és óvodásoknak, 
minimum 20 fős csoport esetén 200 
forint.

Ismét vasútmodell kiállítás a 
Balassában 

2011.11.21 19:00 - 22:00, Dorog
Kezdődik a Körúti Színház bérletsorozata, 
melynek első előadása este 19 órakor 
kezdődik a József Attila Művelődési 
Házban. A 2011/2012-es színházi 
évadot Koltai Róbert és Galla Miklós 
főszereplésében, Neil Simon műve, A 
napsugár fiúk indítják. A nyitó darab egy 
két részes komédia, ami napjaink New 
York-jában játszódik, két komikusról szól, 
akik sikeres közös fellépéseik után hosszú 
ideig nem találkoztak köszönhetően 
eltérő egyéniségüknek, most azonban 
ismét összehozza őket a sors, közben 
akarva-akaratlanul felidéződnek a 
régi, sikeres poénok, de persze újak is 
születnek.

A napsugár fiúk Dorogon
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Esztergomi 
szerző ÚJ 
regénye:

  „Itt állok, 
nem tehetek 
        mást”

               Lengyel Tibor 

Tétényi Éva, az esztergomi Jeanne d’Arc
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                            – szerepel a könyv címében egy idézet.

Nem Tétényi Évától való, hanem Luther mondta ezt  

a Wormsi Birodalmi Gyûlésen, V. Károly császárral  

farkasszemet nézve. Szavainak üzenete viszont, mi-

szerint nincs akarat, mely ôt meghátrálásra, elmozdu-

lásra bírná, tökéletesen illik Tétényi Éva kitartására.

 Nem hagyja cserben azt a 8117 szavazót, aki 2010. 

októberében benne látta a reményt, és kiáll azokért 

is, akik nem rá szavaztak: a harminc ezres városban 

mindenkiért. Személyes szerepvállalása és az új köz-

politikai gondolkodásba vetett hite pedig már túlnôtt 

Esztergomon. Hiszen Magyarországon mindenki  

esztergomi.

  „Itt állok, 
nem tehetek 
        mást”

ISBN 978 963 08 2551 1
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Könyvbemutató
2011. november 16-án, szerdán 18 órakor a Kőrösy kollé-
gium ebédlőjében  kerül bemutatásra az a könyv, amely 
Esztergom elmúlt másfél évéről, Tétényi Éva polgármes-
terré választásáról és az esztergomi  helyzetről szól. Sz-
eretettel várunk minden érdeklődőt.

Esztergom Duna Múzeum
(Kölcsey Ferenc u. 2. Ny.: Nov. 1-től: H, 
Sze-V: 10-16 h.
Jegyár: felnőtt: 6500 Ft, kedvezményes: 
300 Ft, családi: 1200Ft.
December 30-ig: Akkor és most – 
Magyarok Margatban
A margati keresztes vár feltárását be-
mutató kiállítás. Kiállító: Szíriai-Magyar 
Régészeti Misszió

Kalidoszkóp ház

(Pázmány P. u. 7. Ny.: H-V: 12-19 h. 
INGYENES
November 11-től 18-ig: Lörinczy 
Gergely kiállítása

Párkány, Barta Gyula Galéria
(Fő u. 6.) 
November 12-ig: Gyűgyi László 
fotóiból készült kiállítás a Mária Valéria 
híd újjá-építésének 10. évfordulójára.

Párkány, Városi Múzeum
(Vámház köz 2. Ny.: H-P: 10-17 h. V: 14-
17 h.
Dec 31-ig: Mária 10 Valéria
Dokumentum kiállítás az esztergom-
párkányi híd újjáépítésének 10. évfor-
dulójára Valkó János fotóival és Lábik 
János festményeivel.

Esztergom 
November 11-én 21.00: Iparkutya a 
Kaleidoszkóp Házban.

November 11-én 22.00 órától 
Márton napi vigadalom a Trafó 
kávézóban. Hangulatfelelős a Rugó 
zenekar. 

Tokodaltáró
November 12, 21.00: Klub 
Hungarikum. Fellépők: Ever Feel, 
Psycho Angels, Rózsaszín Pitbull. 
Jegy: 1 000 Ft.

Dorog
November 12. 21.00: Magyar pálinka 
est a +21-ben Magna Cum Laude 
pálinkákkal. Házigazda sluki. A 
vendégeket csinos hostess hölgyek 
várják. Welcome drink 2 cl pálinka. 
Belépő 700 Ft.

Kesztölc
December 17-én 21.00: Intim Torna 
Illegál koncert a kesztölci Faház 
sörözőben. A belépés ingyenes.

Szórakozás
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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.

Kié az igazság? Avagy kinek 
adjunk igazat?
Világunk sokszínű, nem vagyunk 
egyformák és nem is gondolkodunk 
egyformán. Abszolút igazságok nincsenek, 
mert minden igazságban többféle 
nézőpont van, amit megvitathatunk, 
ütköztethetünk, közelíthetünk egymáshoz, 
nem pedig érvek-ellenérvek nélkül 
nyomogatunk egyforma gombokat. Bár ez 
is egyfajta igazság, de nem az észérvé.
Na és a bizalom? A helyi lapokban 
olvastam a választások előtt, nagyon 
sok cikk jelent meg róla, hogy az akkori 
polgármester házát, kocsiját felgyújtották, 
feleségét üti-veri. Aztán kiszivárogtak 
olyan hírek, hogy a város háza táján 
sincsen minden rendben. Nap mint nap 
látták az emberek, hogy az új építkezések 
hajszolásával hogyan mennek tönkre a 
város régi legpatinásabb épületei. A várost 
szerető emberek bizalma megrendült. Egy 
vezető politikusunk a nagy médiában azt 
mondta: „A szocialisták költségvetéséből 
már megint kiesett egy csontváz.” 
Városunk költségvetéséből egy egész 
temetőnyi csontváz esett ki. Harminc évre 
előre kiköltekeztünk. Már azt is elköltöttük, 
amit még meg sem kerestünk. Az ország 
is benne ül a gödörben, ennyi adót még 
sohasem fizettünk, mint amennyit most 
kell. A gazdasági kérdéseket is terelhetjük 
politikai síkra, gyárthatunk jobb- és 
baloldali összeesküvés-, és szabotázs 
elméleteket, csak saját magunknak 
ne hazudjunk: - Üres a zsebünk és 
lyukas a gatyánk! Nem járok ki a térre 
kiabálni, viszont a televízióban szívesen 
megnézem a testületi üléseket. Keresek 
mentségeket, hibákat, de én sajnos 
nem látok mást, mint saját vélemény 
nélküli, gombot nyomogató, fölényesen 
mocskolódó, sértődött embereket. Van 
olyan képviselő, aki még csak akkor 
beszélt, ha mocskolódni kellett. Aki 
nem hiszi, nézze vissza az adásokat. 
Őszinteségre buzdítom a város képviselőit. 
Választóinak, avagy a „csőcseléknek” meg 
kell mondani: - Na emberek azért vagyunk 
ilyenek, mert a csődeljárás 2,4 milliót vett 
ki a zsebünkből. Ha kibírjuk a négy évet, 
talán-talán 9,6 millió üti a markunkat. 
Erről nem mondunk le. Teljesen mindegy 

milyen gombot nyomogatunk, csak az 
idő menjen. Belekapaszkodunk „múltba”, 
fába, asztalba. Megvárjuk a szebb jövőt, 
nyugodtan kiabáljatok, lázítsatok, ez van.” 
Csakhogy: „Aki lázítót kiállt, ő maga is 
azzá válhat.” Kedvenc témám, amikor a 
képviselők a vagyonfelosztást emlegetik. 
Ebben a városban van még mit felosztani? 
Tíz év alatt a vagy elosztódott, már csak 
morzsákat lehet osztani. Évek óta radikális 
intézkedésekkel akarták megszüntetni 
a piacot, most meg hirtelen felkarolták? 
A történelem igazsága, hogy politikusok 
jöttek és mentek. Hogy ki mit csinált, 
jót vagy rosszat az utókor számára, 
utólag mindig kiderül. De az igaz, hogy 
a döntéseikért nekik is vállalniuk kell a 
felelősséget. Lehet rossz, hibás döntéseket 
hozni, a rossz döntésekért másokat 
hibáztatni, lehet múltidéző kiselőadásokat 
tartani, aztán meg Néma Leventét játszani, 
de a kényes kérdésekre az emberek választ 
várnak. Fölényesen, gúnyos mosollyal 
az arcán végigülni az üléseket, sértő 
megjegyzéseket tenni, de az emberek ennél 
többet várnak el. Jó lenne már, ha ennyi 
idő eltelte után már komolyabban vennék 
a dolgot és elkezdenék a költségvetés 
csontvázait temetgetni.

Tisztelettel,
egy olvasó   

Beolvasó olvasói levél
Aki a „szelet hámozza”, vihart kaszál. 
Aki Esztergom szűk pénztárcájából 
szórta a város pénzét 6-8 éven át, az 
feleljen tetteiért. Szórta „baráti” cégekre, 
Strigoniumra, Hídlapra, élményfürdőre, 
félkész szállodákra, rossz és ráfizetéses 
mélygarázsra, szétvert Bástya-parkolóra, 
befejezetlen beruházásokra és a „Búbánat” 
tudja mire. Aki ezt tette (elsötétítés, helyi 
járat ügye, egyéb disznóságok), azt 
Meggyesnek és képviselőtestületének 
hívják, nem pedig Tétényinek.
Kedves fideszes olvasók! A Hídlap egész 
története, írásai a pénzszórás fontosságát, 
gazdasági ésszerűségét, Meggyes 
tévedhetetlenségét hirdeti. Ezt teszi ma 
is. Soha egyetlen sort nem olvashattunk 
arról, hogy ezért vagy azért a hátrányért, 
kárért, problémáért a korábbi Meggyes-
éra a felelős. Ő nem fizette évekig a villanyt, 
a helyi közlekedést, egyebeket. Hogy 
Tétényi kínlódása, tehetetlensége ennek a 
következménye és nem okozója.
A Hídlap 2011.11.05-i lapszáma 6. 
oldalán a fő-fő szerkesztőség újra 
megnyitja a lehetőséget az olvasói levelek 
számára. „(Be)olvasó – olvasói levelek” c. 
szerkesztőségi bevezetőjében közlik, hogy 
olyan sok „gondolatindító véleményt” 
kapnak, hogy kénytelenek beindítani e 

rovatot. Rögtön közlik is a „nevét büszkén 
vállaló” L. Erzsike (?) írását „Sárba tiport 
tisztelet” címmel. Ebből megtudjuk, hogy 
Tétényi egy „provokatőr”, aki „meggyalázva 
1956 mindenek felett álló szellemiségét” 
és Tétényi „erkölcsileg megbukott”. 
Hosszabban idéz az ’56-os emlékbeszédből, 
amelyben az „ellenforradalom” szó is 
szerepel. Ez zavarhatta meg L. Erzsikét, 
aki mind a történelmi ismereteknek nincs 
birtokában, mind pedig a tárgyilagosság 
követelményének nem tud (és olvashatóan 
nem is akar) megfelelni. E helyütt nincs 
módom egyiket sem részletesebben 
kifejteni. A lap 7. oldalán Bukovics fő-
főnök megállapítja írása címében, hogy „A 
párhuzamosok márpedig találkoznak”. Az 
egész írásból csak a cím érthető, ha nem 
is igaz. Utána egy teljes oldal ostobaság, 
erőltetettség és következetlenség 
olvasható. Még az alcímek közül is csak azt 
értem, „összefogás Meggyes ellen”. Bukovics 
Elvtárs! Hát ennyire kötelező feladata 
a főnök védelme? Aki hazardőrként 
eljátszotta a város teljes bizalmát és 
összes pénzét? Az is baj, hogy a lap 3. 
oldalán megírt megint egy semmitmondó, 
képmutató vezércikket. Ebben azt írja, 
hogy „ami az elmúlt évben itt történt, 
az részben sem tűri a nyomdafestéket”. 
Az elmúlt egy év testületi üléseinek 
tévéfelvételei bizonyítják, hogy Meggyes 
és a fideszes képviselők viselkedése, 
hozzászólásai és döntései nem tűrik a 
nyomdafestéket. Egy adást sem látott, 
mert egyet se idéz?! Nem bírálja őket, csak 
a bekiabáló „kibiceket”. Így már érthető 
írásainak címe: „Variációk a semmire”.
Bukovics Pajtás! Amit elhallgatunk vagy 
csak saját szánk íze szerint tálalunk, azzal 
ugyanúgy lehet hazudni, mint amikor 
konkrét hazugságokat írunk le. A Hídlap 
mind a két módon hazudik. Az ön egész 
újságíró garnitúrája partner ebben. Az 
ön vezérletével arcul csapják az újságírói 
etikát és a „hallgattassék meg a másik fél 
is” ősrégi törvényét. Koromnál és egészségi 
állapotomnál fogva nem biztos, hogy 
megérem a következő választást. Ha 
van igazság a földön, akkor utána már 
Esztergom elszegényedő polgárága nem 
fogja többé önöket eltartani. Lehet, hogy 
majd helyi járatra költik azt a pénzt, amibe 
önök kerülnek nekünk. Ma is csak Meggyes 
és a fideszes képviselők kegyelméből élnek. 
A szívemben és az eszemben már régen 
szélnek eresztettem önöket.Főszerkesztő 
úr! Fogadja „beolvasói levelemet” 
megértéssel. Valójában a Hídlapba 
szántam, de tudom, ha közölnék, holnap 
mehetnének a szélrózsa minden irányába.

Gyöngyösi László   
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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

Segítsünk  együtt a rászorultakon!
A Magyar Vöröskereszt Esztergom Területi Szervezete 
adománygyűjtést szervez a környéken élő rászorultak 
részére. A szervezet olyan feleslegessé vált holmikat, 
használati tárgyakat vár, amelyek mások számára még 
használhatóak lehetnek. Elsősorban ruhaneműt, cipőket, 
táskákat, játékokat, egyéb gyermek tárgyakat, könyveket, 
apró lakás-felszerelési cikkeket, függönyt, szőnyeget 
kérnek az adományozóktól. 
Az adománygyűjtés állandó, a jövő évben is folytatódik. 
Az adományozni kívánt tárgyakat Esztergomban, a Basa 
u. 19. sz. alatt lehet leadni előzetes telefonos egyeztetés 
után. 36 70 933 85 47 

MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
HUNGARIAN RED CROSS 

Esztergom Területi Szervezete 
2500 Esztergom, Basa u. 19. 

 
 
 

M E G H Í V Ó  
 

Meghívjuk önt és kedves családját a Magyar Vöröskereszt 2011. november havi 
egészségnevelési napjára. 

A részvétel ingyenes. 
Feliratkozás a helyszínen, a vizsgálatok megkezdése előtt. A feliratkozottaknál a kért 

szűrővizsgálatot minden esetben elvégezzük. 
 
 
 

E g é s z s é g n e v e l é s i  P r o g r a m   
 
 
 

Helye:  Szentgyörgymezői Olvasókör 
  2500 Esztergom, Andrássy u. 23. 
 
 
Időpontja: 2011. november 16. 10,00 órától – 13,00 óráig.  
 

Feliratkozás: 10,00 órától – 12,00 óráig. 
 
 
Az ingyenesen igénybe vehető szűrővizsgálatok: 
 

- vérnyomásmérés 
- vércukorszint mérés 
- testmagasság – testzsír mérés 
- koleszterin-szint mérés 
- fényterápiás eszközök bemutatása, használata. 

  
A szűrővizsgálatokat végzők és támogatók: 
 

Dorogi – Esztergomi Kistérségi Népegészségügyi Intézet 
Szentgyörgymezői Olvasókör 
Magyar Vöröskereszt Esztergomi Területi Szervezet 

 
 

Ne feledje, az egészség érték, vigyázzunk rá! 
 



2011. NOVEMBER 9.  /  I. ÉVFOLYAM  /  14. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: SEJT20. oldal

más: népszavazást  kezdeményeztek 
esztergomi szervezetek… 
a valóság: A választók  jelentős többsége 
elégedetlen a  helyi fidesz frakció 
munkájával, azzal a semmittevéssel, 
amit nap mint nap tapasztalunk.  Steidl 
vezetésével  Bánhidy, Ivanov, Németh, 
Zoltai, Pál, Kálmán, Pocsföldi, Meggyes 
és a független   annak érdekében 
cselekednek, hogy minél  több polgárt 
meggyőzzönek, ugye  jobb volt  az előző  
négy évben.  Kár erölködni, látja a város, 
a fiuk képtelenek a gondokat megoldani. 
Tudják ők magukban , csak nem merik 
egymásnak és a választóknak bevallani. 
Sunyi módon elkerülik a város polgárait, 
alaktalanokká és hiteltelenné lettek.  
Esztergom  igényli a változást, a többség 
kérését néhány szervezet vállalta fel, 
nemúgy az az öt ember, aki tüntetett 
Budapesten Tétényi ellen. A különbség 
csak az, hogy a tizeknek már csak fél-fél 
ember a szimpatizánsa, a változást meg 
több ezer ember akarja. Ezért is  igyekszik 
is a kormány új népszavazási törvényt 
elfogadni, hát ez a demokrácia fidesz 
módra.  
más: jön a tél, a súlyadó-bevételt  az 
utakra kell forditani, szól a törvény
a valóság: a tizek bebizonyitották, 
Esztergomban csak ők élnek, a maradék 
29 990 ember megtűrt helybeli. Nem 
szavaztak pénzt a parlagfű irtásra, 
az helyi utak kátyúzására, nem volt 
pénz az intézmények biztonságos 
működtetésére és nem lesz a sikosság 
mentesitésre sem.  A választok tipikus 
szembeköpése ez.  Egyetlen fillér 
sem jutott az árvizvédelemre, de az 
őszi faleveleket is a szemétdij terhére 
gyűjtik  a józan és rendezett köztereket 
szivén viselő polgárok.  A téren a fideszt 
éneklő „fiatalok” télen talán hólapáttal 
érkeznek a kóruspróbára. Ildi nénik itt a 
lehetőség, a jegyzőnő megigérte nem 
jelenti fel  ezért  önöket. A Strigonium 

pedig talán azért nem adott eddig pénzt 
a parkolási dijból az önkormányzatnak, 
mert  a parkolóhelyeket fogja ebből 
hómentesiteni. Ha..Ha. A  frakciovezér 
meg magyarázza már el, milyen kár 
ér bennünket, ha most két hónapra 
ingyenes lesz a parkolás. Vagy az a baj 
ugye, hogy Tétényi találta ki? Uraim 
tünjönek el mihamarabb a közéletből! 
Javaslom a tizeknek, kezdeményezzenek 
népszavazást az élményfűrdő újra 
nyitására. A jegyzőnő soronkivül 
jóváhagyja ezt. Ez tuti. Legyenek 
aláirásgyűjtők önök tizek, legalább 
szembenézhetnek a választókkal. A 
polgármestert pedig kérjük, tüzze 
napirendre a téli felkészülést, majd látjuk 
mi mindenben szolgálják a  tizek a várost.
más: hónapok  óta ott diszeleg az új  
cserép a volt Medicor épületénél.
a valóság: lassan a raklapokon tárolt 
fedőanyag széthull. A fideszes fiúk  
felajánlásképpen felrakhatták volna 
már. Biztosan a szimpatizánsok  is 
segitenének, csak meg kell őket szólitani.
Ezek az erős fiatalok hipp-hopp túl 
lennének  a cserepezésen, legalább neves 
vezérük túlbuzgalmát kicsit feledtetve, 
védenék és óvnák a város vagyonát, 
nehogy valaki azt tudja mondani, hűtlen 
kezelés. Steindl és társai, talán Tétényi 
Évára várnak, vagy ebben is ő a felelős?
más: elővásárlási joggal cimkézett meg 
Meggyes sok esztergomi ingatlant.
a valóság: gigant tervei már a 
kezdetben dugába dőltek.  Talán akkor 
kellett volna ez, ha a romok helyett 
értelmes városépités kezdődött volna, 
és Esztergom olyanná épült volna át, 
ahol jó élni. Ezzel szemben csak akadály 
a földhivatali széljegyzet, mikor lesznek 
ezek visszavonva?  Látja mindenki, a 
milliárdos hitelt visszafizetni képtelenség. 
Fideszék úgy állitják  be, ezért azok 
a felelősek, akik a szavazófülkében 
Tétényi neve mellé  tették az igent.  Félig 
megkezdett beruházások, avagy  át 
sem vett  fejlesztések. Tudjuk, például a 
mélygarázson kitett  tacepaon átadási 
határidő 2010. április. Ugye senki sem  
Tétényire gondol, hogy miatta nem lett 
kész?  Csak költői kérdés. Mikor állitják 
helyre a fél nap alatt elbontott rámpát a 
Bástyánál. Steindl frakcióvezető! Javasolja 
napirendre venni, és a bizottsága tegyen 
javaslatot a rekonstrukcióra (a biróság is 
kimondta a helyreállitást).
más: szalagcim valahonnan: a fidesz 

frakció ingyen visz a temetőbe.
a valóság: az átverés, ami a temető 
körül kialakult. Valaki mondja meg, miért 
kellett most gyorsan meghosszabbitani 
a temetőbirodalom vezérének 
megbizatását (a jegyzőnő apjáról van 
szó)?  Mert nekem csak sejtéseim vannak, 
mint ahogy a temetői állapotokról is. 
Csaknem erre is pályázatot kellett volna 
kiirni? Steindl frakcióvezető, tetesse 
nyilvánossá mennyibe kerül a temetői 
szolgáltatás, ha már a temető a városé.  
Meg azt is kérdezem, ha már kapitalista 
gazdasági versenyhelyzet van, akkor  
itt ez hogyan érvényesül? Nem egy 
délutáni-esti busszal kell  félrevezetni 
az embereket. A nyáron egy idős 
néni családtagjai sirjánál lévő kispad 
eltünését jelezte  az irodán. A  „kulturált”  
beszélgetést nem ismerem, de azt igen, 
hogy elhajtották finoman szólva a nénit.  
A belvárosi temetőben nem új kápolna 
(ravatalozó) épült, hanem felújitás volt.
más: ismét riogat a fidesz, nem lesz 
közvilágitás a városban.
a valóság: az adósságrendezésben 
dilettáns képviselőknek köszönhető, 
hogy a hitelezőket  100 %-ban kellene 
kielégiteni. Az alkalmatlanság tipikus 
esete, amikor a város más feladatairól  
tudatosan megfeledkezve, csakis a 
polgárság (= a meggyesi ellenszavazók 
büntetése)  nyúzása volt  és ma is a fő 
vezérlő elv. A 10-ek körültekintés és 
előrelátás nélkül szavaztak, pedig több 
fórumon is lett volna lehetőségük a város 
hangját megismerve  a segitő szándékot 
elfogadni. Dackorban szenvednek 
Steidlék, ezért hergelik a szolgáltatókat 
tudatosan. Ismerős ez is, mint a heti 
rendszerességgel visszatérő Tétényi Éva 
károkozásairól szóló közleményeik.  Na 
és mi lesz, ha nem lesz közvilágitás? 
Kérdezzük,  milyen  az a város  „hasznára”  
kötött szerződés, amiből alkudni 
is lehet utólag?  Talán az expolgi 
nagyvonalú volt, hazárdőr? Na  akkor 
ki a károkozó?  Legalább ilyen elánnal 
kellene foglalkozni a közalkalmazottak 
bérével, vagy a szemétdij  módositásával 
és sorolhatnánk a több tucatnyit! 
Egyébként a jelenlegi polgármester, ha 
havonta 16 millió Ft. kárt okoz (  a fidesz 
szerint,  szintén fideszes sajtóközlemény), 
mennyi ideig teheti még, hogy egálban 
legyen az előzővel? Kálmán képviselő  
majd kiszámolja.

ghyos

Más és más
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HANGOLÓDJ RÁNK!
MiNdEnT bElE minden héfőn este 7 órától az Őszintén Solva Rádióban Zana Diával és Kürtös Istvánnal
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Halló, jósnő! Ma nem 
megyek, mert elfoglaltsá- 
gom van, holnap meg a 
nemzeti jósnap van, meg a 
menetrendben sincs benne, 
majd holnapután délelőtt, 
és zárt ajtók mögött. Ha 
tetszik, ha nem, akkor is így 
lesz. Csütörtökön reggel 

nyolckor.
Kérdezem, elkészítve minden? Jó reggelt, jöjjön befelé, mert 
már gomolyog a füst! – Jön a válasz. Ahogy látom, oszlik a 
köd, de mint a vadlibák, sorban „ö” betűk szállnak mindenfelé. 
Ezt követően egy íróasztal és szék képe villan be, majd egy 
rendőrsapkáé. A hagyományokhoz híven húzzon négy lapot a 
pakliból! – Hangzik a szokásos kérés.  
Az elsőn a KRESZ felirat. Bazsó gépkocsivezető, ahhoz ért, 
megjárta párszor a Bp. - Esztergom utat. Vitte Tomcsit, télben, 
nyárban, sárban és sötétben. Ez utóbbiban főleg. Mehetett 
bátran, mert nekik nem parancsolt senki, Tomcsi képviselő a 
nagyvárosi parlamentben, s az elsőbbség kijár. Bazsó jó volt, 
így a kisvezér futtatta is a helyi csapatban, szélsőből közép 
lett, majd támadó. Hiába kiabáltak be a szimpatizáns szurkolók 
a szélről, ne menj annyira jobbra, kisodródsz. Mára Bazsót 
játékáért alig dicsérik, a többség inkább kispadra ültetné, 
Tomcsi mellé. Bazsó nagyot változott akkor, amikor a csapatba 
került és pályára lépett. Láttuk is a tévében miként vette 
magához Tomcsi kapitány intelmeit, s ha valami kimaradt, 
bejött az „ö…ö…ö…ö…”, ki tudja hányszor.  Keresztelő is 
volt novemberben, ő lett „őbalázs”. Rajongói egyre-másra 
otthagyták, alig vannak már kb. tízen.
A második lapon tinta és toll, bélyegzőpárna és írógép. 2010-
ben járunk a nyárvégen, amikor titkos taktikai haditanácsra 
vonul a csapat. A nagyvezír kiosztja a szerepeket. Én leszek 
a polgármester továbbra is, Bazsó, te leszel a frakcióvezér. 
Kedvesed lehet az alpolgármester, mert te jó játékos vagy. 

Helyetek van a pályán. Jól kifocizzuk mi az ellenséget ilyen 
felállásban, legközelebbi fordulóban a játéktól is elmegy 
a kedvük. Mi nem azért játszunk, hogy a fizető közönség jól 
érezze magát. Kik is ők? Ja a szponzorok… Menjenek a pics…
ba, akik az ellenséget kampányolták! Elég, ha Viktóriánus 
elégedett velünk. 
A harmadik lapon egy óvodai kispad és a betűképek sokasága. 
Mondták a haverok, az oviban azért szidják a csemeték a 
polginőt, mert tőled otthon így hallják. Bazsó, őszintén neked 
okozott–e kárt az új polgi? Ugye nem sértett meg?  És te őt? 
Milyen példával jársz elől otthon? Tomcsitól ne vegyél át 
mindent, tanácsoljuk. Inkább hallgass a rokonodra!  Már a 
választók is tudják, jót akar Esztergomnak a rokonod. Bazsó, ha 
ezt nem érted, mondjál le! Most azonnal, mire vársz?! Értesz 
te valamit is a várospolitikához, na meg a városgazdasághoz? 
Látjuk, mihelyt a nem betanult (betanított) kérdéshez érsz, 
bizony megakadsz. Nézel mint borjú az új…, á rosszul mondják, 
mint Kálmán Sanci Tomcsi vezérre.  
A negyedik lapon méhecske. Most elhúztátok a választók 
előtt a madzagot. Buszt járattatok október 30-án, világgá 
is kürtöltétek (MTI, internet stb.). Bazsó nem vettük be. A 
mézet lenyaljuk, a spárgát visszaküldjük. Figyelj, az október 
30-i délutáni járatok költségét szorozd be 365-tel és kettővel 
(merthogy délelőtt is járjon a busz), na mennyi?  Ugye 
lényegesen kevesebb, mint Tomcsi vezér idejében?! Látod, 
mennyire nem a városért vagy. Nem kellett volna tizenkétszer 
lesöpörni a napirendről a helyi közlekedést! Akkor ez már 
nem lenne gond. Bazsó, várjuk az újabb mézest! Segítsek: 
út-kátyúzás, közvilágítás, intézmények, jön a tél, síkosság-
mentesítés és sok-sok minden. Bazsó: a mézet a választóknak 
kell adni és nem a saját zsebetekbe, mert beleragad a kezetek!
Köszönöm a jóslást, két hét múlva jövök, addig aláírást gyűjtök, 
hogy Bazsóék azt tegyék, amit a város többsége szeretne. 
Jöjjön hozzám is! 

                                                                                                    ghyos

Jósda

Barta Ingatlanközvetítő, Esztergom Kiss János altb. u. 48.
Lakás: Schweidel u. 3. em.,2 sz.,49m2, felújított konyha,fürdő, új nyílászárók, épület alatti garázs vehető..................7,2MFt
Irinyi u., 4.em,1,5sz., 43m2, extrán felújított,bútorozottan, új, fa nyílász.,egyedi-központif., szigetelt homlokzat............9,5MFt
Kölcsey u., fsz.,1 szoba, 34m2, felújítandó,egyedi fűtés - hőtárolós kályha+kémény, költözhető......................................5,3MFt
Aradi tér, 2.em., 2,5 sz., 67m2,;3.em., 2,5 sz., étkező-konyha,77m2, erkély,mindkettő  egyedi mérőórás.....................12-14MFt
Tát-kertváros, Zola fasor,2.em., tégla ép.,2 sz., 53m2, erkély,felújítandó, parkettás szobák, garázs vehető............6,9 MFt 
Családi ház : Kistói u.,2001-ben épült,38-as porotherm., 263 m2telek, ikerház, 1 nappali, 4félsz.,110m2................25MFt
Gyurgyalag u. sorház,1992-ben épült, 38-.as tégla, 200m2telek, 3,5sz., nappali, 2fürdő, padlófűtés, garázs.....................22MFt
Monteverdi u., sorház, 1973-ban épült, tégla, 100m2telek, 3 háló+nappali, gáz-cserépkályha f., kocsi beálló..................20MFt
Simor J.u, 2 generációs, 846m2 telek, 4,5 sz., 150m2, gáz és vegyesf+ hőtárolós külön mérőórás, felújított.....................25MFt
Akácos út, tégla épület, 1600m2, telek, 6,5 sz., 252m2, 3 generáció, felújított, panziónak is alkalm.,központif.................30MFt
48-as tér, 540m2-es telek, 3 sz., 90m2, gáz és vegyesf.,2005-ben  részben felújított, elektromos kapu.............................22MFt
Kettőspince sor, 1044 m2-es telek, 3 sz.,2 fürdő,101m2, gázf., panoráma, felújított,külső szig, új nyílászárók...................25MFt
Esztergom-kertv,Vasút sor, 1150m2telek, 2,5sz. 100m2,vegyes és gáz közp.f., telek végén patak  Áron alul.......14,9MFt
Josika u., 808m2telek, 2sz., nappali, 100m2felújított, gázf, +1 szobás külön lakrésszel, mellékhelyiséggel......................20MFt
Sport u.2004-ben épült,,740m2telek, 2szint, 4sz.+nappali, szuterén, 2fürdő, garázs, csere Egomi.lakásra.......................25MFt
Damjanich u., 1003 m2 telek, 2,5 sz..,+1 szobás külön lakrész, 2generációs, garázs, 2 utcai bejárat Áron alul...................11MFt
Tokod, Sashegy, ikerház, 1072m2telek, 2sz. 75m2, cserép+hőt. kályhaf.,garázs, mell.ép,. patak a telek végén...........7,5MFt
Tokodaltáró, 840m2telek, 2,5sz-+nappali,gázközp.+kandallóf. terasz, garázs, mellékép, részben felújított............11MFt
800m2telek,téglaép., 1 szint, 4sz., gázfűtés, 2 generáció, 2fürdő, 2konyha, felújított, nyílászárók,új vezetékek.................14MFt
Kesztölc, 223m2telek,1985-ben épült,  2 szint, 4sz.+nappali, gáztközp.f ,garázs,automat. garázs és kapu.................20MFt
Dorog, ikerház, csendes hely, 914m2telek, 3sz. 112m2, mellékép. garázs, gáz-vegyesf. fúrt kút..................................18MFt
2szintes, 2002-ben épült, 38-as tégla, 400m2-es telek, 3félsz.+ nappali, 105m2, garázs, fedett terasz.........................14,8MFt
Epöl,új építésű,44-es tégla, 1082m2 telek, 2sz+nappali,gázközp+padlóf., szuterén, műhelynek alkalmas...............12,9MFt
Építési telek, Apácamajor, 990m2, panorámás, közművek: villany, elvi építési engedéllyel........................................6MFt
Kálvária u. 853m2, összközmű lehetőség, 150m2 beépíthető, panoráma, elvi építési engedéllyel, aszfaltos út............5MFt  
E-maill:barta@ingatlanforras.hu, Telefon: 33/415-583, Nyitva tartás: H-P: 10-16, 
Szomb: időpontegyeztetéssel

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
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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)

Öko-kollázs pályázat
Esztergom Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet óvodások és az iskolai korosztály részére. 
Pályázni különböző hulladékokból megálmodott 
és összeépített tárgyakkal, ún. öko-kollázsokkal 
lehet. A pályaművek anyaga, mérete, témája 
szabadon választható. A leadáskor a pályázó  
nevét, intézményét és korcsoportját kell 
feltüntetni.  A pályázatokat három korosztály- 
ban hirdetjük meg: 

1.) 4-7 éves korcsoport (óvodák)
2.) 7-10 éves korcsoport (iskola alsó-tagozat)

3.) 10-14 korcsoport (iskola felső-tagozat)

A beérkező műveket egy szakemberekből, 
művészekből és pedagógusokból álló zsűri értékeli 
majd. A korosztályok nyertesei egy-egy feldíszített 
környezetbarát karácsonyfát kapnak  ajándékba. 
A pályaművek leadási határideje: 
2011. december 2, péntek 15.00.   
Helyszíne: Esztergom, az Ökoiskola címmel kitün-
tetett József Attila Általános Iskola, Esztergom 
(2500 Esztergom, Martsa A. u. 2.)
Eredményhirdetés és egyben a kiállítás 
megnyitója: József Attila Általános Iskola, aula, 
2011. december 7. szerda 16.30.
Az összes beadott versenytárgy 2012. január végéig 
„Kreatív újrahasznosítás gyermekszemmel”címmel, 
mint kiállítás megtekinthető lesz a József Attila 
Általános Iskola aulájában az intézmény nyitvatartási 
idejében.
Esztergom, 2011. november 07.

Tétényi Éva 
Esztergom, Esztergom-Kertváros 
és Pilisszentlélek polgármestere

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!

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
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Az apróhirdetések megjelentetésének feltételei a következők: 20 szóig 300 Ft, kiemelt apróhirdetés 20 szóig 500 Ft,
keretes hirdetés +200 Ft+Áfa. Cserébe hirdetése 40ezer 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

Német nyelvből  
korrepetálást, felkészítést 

vállalok. 
Érdeklődés: 36 70 519 3864

17” CRT monitor eladó.
36 70 250 2033

21” CRT monitor eladó.
36 20 392 3364

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

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

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,               

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

36 20 362 6666

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

ló javíttatás esetén                          

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 5858

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

Bérlemény

Esztergom, Jókai u. 8. 
szám alatti Irodaházban 
különböző nagyságú 
irodák bérelhetők illetve 
eladók.
36 33 520 491

Egyéb
Tetőfedő cserép 
műanyag-kötésű, nagysz-
ilárdságú, 
fagynak, UV sugárzásnak 
ellenálló, különböző 
színekben eladó. Ára 1900 
Ft/m236 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

190 négyszögöl telken, 
120 m2-es kétszintes 
családiház, sűrgősen eladó 
a PARK CENTER mögött. 
36 30 934 3330

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

- Bérautó                              
- Teljes körű kárügyinté-

zés                    
- Karosszéria javítás, fé-

nyezés                        
- Bontott,- Új,- Utángyár-

tott alkatrészek beszer-
zése a legjobb áron

36 20 361 6666

Esztergom legélhetőbb 
helyén, a Sugár úton 
eladó 4. emeleti 2 szobás, 
jó állapotban lévő 
lakás, panelprogramos 
házban (új nyílászárók, 
hőmennyiségmérő és 
szigetelés). 
Irányár: 9,299 Mft. 
36 30 383 0393

Eladó 2 db bükk színű 
lapra szerelt tükör. 36X136 
cm méretű, új, IKEA-s! 
Ár: 5000 Ft/db 
36 30 743 2821

3 éves korig lányka 
gyerekruhák, új 39-es bőr 
fekete bokacsizma, féláron 
eladó. 20 206 2793, 33 
316 517
Konyhabútor mosoga-
tóval, mosogatószekrény 
felsőrésszel, króm moso-
gatótálcák kedvező áron 
eladó! 
36 20 206 2793
36 33 316 517

Matematika magánóra, 
középiskolai felvételi 
előkészítés. Esztergom 
Szentgyörgymezőn, 60 
perc / 1000 Ft
36 70 557 7817

3/1 Lakás
75m2, 2 szint, nappali + beépített amerikai 
konyha, 2 szoba, 2 erkély, külön fürdő, wc, 
gardrobe, teremgarázs 2 parkolóhellyel + tároló
Irányár: 19 250 000 Ft

3/2/1 Lakás
bruttó 150m2, 2 szint, nappali + beépített 
amerikai konyha, 5 szoba, 3 erkély, 2 külön fürdő, 
wc, gardrobe, teremgarázs 2 parkolóhellyel + 
tároló
Irányár: 32 250 000 Ft

3/2/3 Lakás
bruttó 135m2, 2 szint + tetőtér, nappali + 
beépített amerikai konyha, 4 szoba, 3 erkély, 
2 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló
Irányár: 30 250 000 Ft

7/1 Lakás
bruttó 105m2, 2 szint + tetőtér, nappali + 

beépített amerikai konyha, 3 szoba, 2 erkély, 
3 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló + kertkapcsolat
Irányár: 24 250 000 Ft + 4 000 000 Ft saját kert

7/2 Lakás
bruttó 150m2, 2 szint + tetőtér, nappali + 
beépített amerikai konyha, 4 szoba, 3 erkély, 
3 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló + kertkapcsolat
Irányár: 30 250 000 Ft + 4 000 000 Ft saját kert

8/1 Lakás
bruttó 150m2, 2 szint + tetőtér, nappali + 
beépített amerikai konyha, 4 szoba, 3 erkély, 
3 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló + kertkapcsolat
Irányár: 30 250 000 Ft + 4 000 000 Ft saját kert

8/2 Lakás
bruttó 150m2, 2 szint + tetőtér, nappali + 
beépített amerikai konyha, 4 szoba, 3 erkély, 

3 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló + kertkapcsolat
Irányár: 30 250 000 Ft + 4 000 000 Ft saját kert

8/3 Lakás
bruttó 135m2, 2 szint + tetőtér, nappali + 
beépített amerikai konyha, 4 szoba, 3 erkély, 
2 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló
Irányár: 30 250 000 Ft

8/4 Lakás
bruttó 105m2, 2 szint, nappali + beépített 
amerikai konyha, 3 szoba, 2 erkély, 2 külön fürdő, 
wc, gardrobe, teremgarázs 2 parkolóhellyel + 
tároló
Irányár: 24 250 000 Ft

Minőségi német burkolatok, padlófűtés, klíma, 
biztonsági bejárati ajtók, automata kapuk. Az első 
ütem parkosított.

Panorámás, új építésű lakóparki lakások eladók.
A Bánomi úton, a Dobó Gimnáziummal szemben 
a hegyoldalban, Dunára panorámás lakások, saját 
kertrésszel megvásárolhatók! 36 30 853 5720

Korlátlan, ingyenes belföldi vezetékes 
hívás bruttó  1995 Ft/hó

Korlátlanul, percdíj nélkül hívható 
Magyarország összes vezetékes telefonja. 

Információk / megrendelés:
36 33 898 005



Horoszkóp
Kos

Akivel a legutóbb megismerkedett úgy tűnik, hogy 
mindenben összeillenek. Egyre jobban megismerik egymást. 
Igyekeznek minél több időt együtt tölteni. Jó érzés tölti 
el, hogy könnyedén megtalálják a közös hullámhosszt. Az 
ehavi bolygóállások segítenek abban, hogy ez a jó érzés az 
otthonában is eluralkodjon. 

Bika

Ikrek

Ebben a hónapban nagyon jó megérzései vannak az üzleti 
dolgaihoz. Előnyös üzleteket köt és különféle kedvező 
pénzügyi spekulációkban vesz részt. Hó közepe fele egy kicsit 
türelmetlenné válhat. Családi élete nyugalmas mederben 
halad, alkalmas az idő karrierépítésre!

Rák 
A hónap első napjaiban tele van önbizalommal. Kitartással és 
határozottan áll a dolgai képviselése mellett. Ezzel meg is szerzi 
az elismeréseket. A felettesei támogatják az elképzeléseiben. 
Az ötletei kiválóknak bizonyulnak. Karrierjében előmenetel 
ígérkezik. A hét második felében is felpörgetett tempóban 
végzi a feladatait.

Az ehavi bolygóállások jelzik, hogy a szerelmi életét illetően 
megváltozhat a szemlélete. Talán most életében először 
határozottan tisztában van azzal, amit érez. Boldog! Érzi, hogy 
teljes mértékben bízhat a kapcsolatában. Olyan mértékig, 
hogy ha kell, kész áldozatokat is meghozni érte

Szűz

Mérleg

Skorpió

Készen áll, ha kell olyan tevékenységet is végezni, amihez 
fizikai erőnlét szükséges. Sok új ötlete van. Olyan lehetőségek 
is feltárulnak Ön előtt ebben az időszakban, melyek előbb 
nem voltak meg, bármennyire szerette volna. Hosszú távú 
tervein dolgozni kockázatoktól mentes, kiváló ez az időszak.

Legyen merészebb! Ez a hónap kiválóan alkalmas a 
tervezgetésre, nagy dolgok előkészítésére. Írja le bátran, 
mire vágyik bármennyire hihetetlennek tűnhet az elérése. 
Higgye el, amint papíron látja viszont elképzeléseit, egyből 
körvonalazódik majd a megvalósításuk. Engedje el félelmeit 
és adja át magát vágyainak!

Engedje el a múltat az egészsége érdekében is. Önt nem a 
duzzogás jellemzi, inkább egyfajta belső fájdalom, mintha 
rágná a múlt a lelkét. Pedig éppen ideje félretenni sérelmeit. 
Ráadásul ez a hét kiválóan alkalmas a félreértések tisztázására, 
és a kölcsönös megbocsátásra. A rutin már unalmas számára. 
Kezdeményezzen, legyen kreatív. Párja is örülni fog az új 
kezdeményezéseinek. 

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

Időszerű a munkahelyváltás. Lehetséges, hogy úgy érzi, semmi 
nem akar úgy összejönni, ahogy elképzelte, és az álláskeresés 
is kilátástalan mederben halad. De ne adja fel! A sors most 
valóban leckét írat Önnel, és attól függően, most mennyire 
kitartó és türelmes, talál majd képességeinek megfelelő állást. 
Ne adja fel büszkeségét a pénzért! 

Bűvölje el környezetét! Lehet, hogy nem mindig tölti el 
örömmel a tudat, de az Ön szakmai előmenetelében sokszor 
többet jelent a személyes báj, mint a szaktudás. A héten 
sem lesz ez másként, sőt, mivel már régóta fontolgatja a 
munkahely-változtatást, ne fogja magát vissza, inkább 
használja ki ezt a különleges adottságát! 

E hétnek a bolygóhatásai olyan késztetéseket ébresztenek 
Önben, amelyekre jó ideje várt. Szinte minden sikerül elsőre. 
Az eddigi lassú vizes időszak egy kicsit kényelmessé tehette, 
de eljött a számára legkedvezőbb időszak, amikor is szinte 
Önhöz igazítja az élet a dolgokat. Spontaneitása, éles esze, 
energikussága a csúcson van.  

A feje tetejéig tele lesz tennivalókkal. Szerencsére energia 
készlete határtalan e hónapban. Bőséges energiája van az 
összes vállalásait sikeresen megoldani. Az időszak közepe 
felé egy kicsit problémás lehet a szóértés a kollegáival, 
viszont megtalálja az együttműködéshez a legpraktikusabb 
megoldásokat. 

Szeretettel várjuk az ajándékokat
Esztergomban a Baptista

Imaházban
(2500 Esztergom, Mikszáth Kálmán u 36.)

december 15 ig!

Az ajándékok leadhatóak
HP 912 és CS,V 1617 ig.

További  információ:
www.bekebaptista.hu

         06 20 775 9794, 06 20 886 3263

Walter Scott (Edinburgh, 1771. augusztus 15. – Abbotsford, 
1832. szeptember 21.) skót költő, regényíró, az angol  
romantika kimagasló alakja. Nemesi családból származott, 
apja ügyvéd volt. Az Edinburgh-i Egyetemen jogot tanult, 
majd apja nyomdokábane ügyvédnek állt. Irodalmi pályáját 
a balladaköltészet tanulmányozásával kezdte, majd 
fordításokkal folytatta. 1799-ben megjelent népballada-
gyűjteménye. 1818-ban bárói rangot kapott. Társkiadóként 
részt vett saját művei kiadásában. 1825-ben súlyos anyagi 
veszteségek érték, ezután csak azért dolgozott, hogy 
hitelezőit kielégítse. Ekkor derült fény arra is, hogy pályája 
elején számos történelmi regényt írt álnéven. 1827-ben 
megjelentetette Napóleon életrajzát kilenc kötetben. 1832-
ben, Nápolyban rosszul lett, hazatérve otthonában meghalt.


