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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, Thomas 
Wiltmann, Stephen Webster és a 

Varga’s Art tollait is.

www.skipgood.com/omerta
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CIVILHETES
Újabb nehéz akadályt kénytelen venni Szent István városa Esztergom. 
Nevezetesen: ki kellene elégítenie a hitelezőket, és fenntartani a város működőképességét. Az erőből 
politizálók, a mundért védők a hitelezőket elégítenék ki szolga módon bezárva saját csapdájukba, míg a 
józan, felelős gondolkodásúak a város működéséért harcolnak, nem felvállalva az előző vezetés ki tudja 
milyen alkuk mentén létrehozott sarát.
Hogy hogyan jutott a város idáig? A 26 milliárdos adósság a hosszú Fideszes évek felelőtlen, hozzá nem 
értő diktatórikus gazdálkodásának eredménye. A választás most is az, mint egy éve: pazarló-megszorító, 
megalomán, folyamatosan hitelhez nyúló, vagy a városlakók érdekeit szem előtt tartó, gondoskodó 
törődés.
A mozgásterek leszűkültek, a banki prés, és a kapkodó döntések nyomorítják a várost. A „Meggyes ” 
világban a svájci frank hitelekből futotta a megalomániás szállodakomplexumok terveire, torzóira, 
meseparkra, veszteséges, zárva tartó élményfürdőre, veszteséges és üresen kongó mélygarázsokra, 
egykor eladott, majd háromszoros áron visszavásárolt ingatlanra, ezek jutalékainak kifizetésére, a 
jegyzőnek-osztályvezetőnek, ügyintézőnek. 
De jutott pénz a mai kormányszóvivő, Gíró-Szász András cégének a StrategoPolisnak folyamatos 
közvélemény kutatására, számtalan, veszteséges, de a kádareknek és a haveroknak jövedelmet 
biztosító városi cég finanszírozására, folyószámlahitel kamatra, tisztítószer felhasználás tanulmányaira, 
rendszeres falkutatásra (!) Határon túli kastélyra, sőt belefért még határon túli politikus finanszírozása is. 
A több százmillióért vásárolt offshore hajózási cég mellé még megrendelésre került egy sör dal cd-
n, mint elengedhetetlenül fontos kiadás. Milliók vándoroltak az UD Zrt leányvállalatának zsebébe, 
őriztek, védtek, ha kellett, ha nem. „Jeles” média munkások dekkoltak itt tisztes bérért, kivárva a Fidesz 
győzelmet. (Obersovszki Péter szaladgált kamerájával Meggyes parancsára, Bayer Zsolt írt jó pénzért 
azt amit mondtak neki, a KDNP-s ma már közszolgálati Halász Zsuzsa vitte a szót a Meggyes  vezette 
városházán.)
A kritizálókat, legyenek azok köztisztviselők, civilek, szocialisták, városlakók, elzavarták feljelentették, 
elhetetlenítették.
Aztán mikor már több lett a kifizetni való, mint a bevétel, újabb hiteleket kért a város, és kapott. A 
józanabb képviselők elmentek a bankokhoz, és kérték, hogy már ne adjanak, mert a számok hazugak, 
a költségvetés manipulált, a város teljesen el fog adósodni, ráadásul a felvett pénzek elfolynak. Hiába.
Most ott állnak a bankok, akik eddig fedezet nélkül, számolatlanul nyújtották a hiteleket, az eddig 
haveri, Fidesz közeli  cégek, akik szépen felsrófolt árakkal nyertek el  értelmetlen beruházásokat, és a 
tisztességesek is, akik jó áron végezték a munkát, és mindnyájan fenyegetőznek, kérik a jussukat.
Mára már az alapvető feladatok ellátását sem tudja a város kigazdálkodni. Nincs forrás olyanokra, mint 
helyi közlekedés, utak, járdák javítása, zöld felület gondozása, parlagfű irtása, illegális szeméttelepek 
felszámolása, közalkalmazottak fizetése. A városháza kong az ürességtől, a szakemberek elmenekültek, 
érdemi munka a hatósági osztályok kivételével alig-alig folyik. A polgármester munkatársak nélkül, 
önkéntes segítőivel küzd ádáz harcot a városért, a városlakókért. A Fidesz frakció mindent igyekszik 
megvonni tőle, csak a felelősséget tukmálnák rá, a saját rossz döntésük következményeit.
Merre, hogyan tovább?
A józan ész győzelme, vagy pusztulás felé?
Ami itt kicsiben, az országosan nagyban.
Esztergomot kell figyelni, ami ott történt, az fog az országban is. Kontár vezetés, saját zsebek kitömése, 
diktatúra.
De aminek Esztergom a végén jár, és szenvedi a következményeit, az országosan csak most kezdődik. 
Magyarország nap, mint nap kap ízelítőt abból, amit az esztergomiak már átéltek.  Az esztergomiak 
nagyon nagy árat fizettek azért, mert nem fogtak időben össze. Mert azt gondolták, hogy a szocialisták 
és a józanabbak kiabálása csak pártpolitika, és az kerüljön minél távolabb tőlünk.
De Magyarország még csak az elején tart az ámokfutásnak, a lidérces új világnak. A folyamatok még 
visszafordíthatók!
Tanuljatok Esztergom sorsából! Addig fogjatok össze, amíg nem késő.

Nyíri Attila 
MSZP elnök
Esztergom

Hogyan tovább Esztergom?

A Polgármester válaszol
Tétényi  Éva, Esztergom 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 múlt pénteki testületi ülésen Meggyes Tamás módosító indítványával gyakorlatilag elintézte, hogy Esztergom polgárai 
közvilágítás, diákjai, óvodásai pedig közétkeztetés nélkül maradjanak. A két vállalkozás előzőleg egyértelműen jelezte az 
Önkormányzat felé, hogy amennyiben a teljes tartozás töredékét kitevő jelenlegi követelésük nem kerül kifizetésre, úgy 
kénytelenek lesznek szüneteltetni a szolgáltatásukat. Meggyes ennek ellenére 10-10 millió forintra csökkentette a városi 
közvilágítást biztosító TIVI Kft.-nek és a városi iskolákban valamint óvodákban közétkeztetést szolgáltató Hungast Kft.-nek 
a költségvetésből kifizethető összegeket, miközben a Tivi követelése 19 millió, a Hungasté 25 millió lett volna. Az eredeti 
javaslatok is így lettek előkészítve, de hogy ebben az ügyben nem volt egyetértés Steindl Balázs, valamint a frakció és Meggyes 
Tamás között, arra csak a frakciótagok testületi ülésen való zavart viselkedése, valamint Meggyes Tamás helyszínen rögtönzött 
módosító indítványa utalt.

A Fidesz-frakció vezetője, Steindl Balázs és Tétényi Éva polgármester között múlt héten létrejött megegyezés alapján olyan 
határozati javaslat került volna beterjesztésre a pénteki ülésre, amely lehetővé tette volna mindkét cég számára az általuk 
jelenleg követelt tartozás kifizetését. Amennyiben ezt a határozatot a testület megszavazta volna, az esztergomiaknak nem 
kellett volna a város elsötétedésétől, illetve a közétkeztetés leállításától tartania, a határozat elfogadását azonban Meggyes 
Tamás egy személyben megakadályozta. 

A polgármester előzőleg figyelmeztette a képviselőket: a múlt héten ő és Steindl Balázs is úgy egyezett meg a Tivi Kft.-vel és 
a Hungast Kft.-vel, hogy azok megkapják a kért összegeket. A Meggyes által módosított javaslatot a testület végül a fideszes 
képviselők szavazatával elfogadta, majd az országgyűlési képviselő elhagyta a termet. A polgármester a szavazás után úgy 
fogalmazott: "megfogadtam, hogy nem fűzök kommentárt a döntéseikhez, de egy város szenved önöktől". Emellett Tétényi Éva 
felhívta a fideszes képviselők figyelmét arra, hogy készítsenek pénzügyi tervet, mert  - mint mondta - a meglévő összegből nem 
lehet mindenkinek az igényét az elfogadott adósságrendezés szerint kielégíteni.

Tétényi Éva döbbenetesnek és elfogadhatatlannak tartja, hogy Meggyes Tamás, az általa Gyermekek városának is elkeresztelt 
Esztergomban képes arra, hogy önös politikai céljai mentén veszélyeztesse a közvilágítást és a gyermekek étkeztetését. 
Ezért ezúton is felszólítja a Fidesz-frakció tagjait és Meggyes Tamás országgyűlési képviselőt, hogy vagy mondjanak le arról a 
tisztségről, ahová a választók bizalma helyezte őket, vagy kezdjenek felelős politikusként viselkedni. 

Tétényi Éva
Esztergom, Esztergom-kertváros 
és Pilisszentlélek polgármester

Meggyes Tamás tovább bünteti Esztergomot és a 
gyermekeket

Az esztergomi képviselő-testület 
pénteki ülésén a kért 19 millió forint 
helyett csak 10 milliót szavazott meg 
a közvilágítást biztosító cégnek. A 
társaságtól korábban azt közölték: ha 
a nekik járó pénz nem érkezik meg, 
hétvégén megkezdik a közvilágítás 
kikapcsolását. A testület a 
közétkeztetési cégnek a kért 27 millió 
helyett szintén 10 milliót biztosított.
Tétényi Éva független polgármester 
előzőleg figyelmeztette a képviselőket: 
múlt héten ő és Steindl Balázs, a Fidesz 
helyi frakcióvezetője is úgy egyezett meg 
a közvilágítást végző Tivi Kft.-vel és a 
közétkeztetést biztosító Hungast céggel, 
hogy azok megkapják a kért összegeket.
A testület megkezdte volna a jelen nem 
lévő Steindl Balázs fideszes frakcióvezető, 
a pénzügyi bizottság elnöke 
előterjesztésének a tárgyalását - ebben a 
kért összegek átcsoportosítása szerepelt 
-, amikor Meggyes Tamás (Fidesz-KDNP) 
képviselő, volt polgármester a saját 
aláírásával beterjesztett egy módosító 
indítványt, amelyben azt kérte: mind a 
Tivi Kft.-nek, mind a Hungastnak csak tíz-
tíz millió forintot utaljanak.
A javaslatot a testület a fideszes 
képviselők szavazatával elfogadta, majd 
Meggyes Tamás elhagyta a termet, és 

ezután a folyosón több percig tartó 
hangos szóváltásba keveredett a 
tevékenységét kritizáló emberekkel.
Tétényi Éva a szavazás után úgy 
fogalmazott: "megfogadtam, hogy nem 
fűzök kommentárt a döntéseikhez, de 
egy város szenved önöktől". Felhívta a 
fideszes képviselőket, hogy készítsenek 
pénzügyi tervet, mert  - mint mondta 
- a meglévő összegből nem lehet 
mindenkinek az igényét az elfogadott 
adósságrendezés szerint kielégíteni.
Zoltai Dániel fideszes képviselő 
"marketingpolitizálásnak" nevezte 
a polgármester tevékenységét. 
Hozzátette: a polgármesternek azzal 
kellene foglalkoznia, hogy a hitelezőknek 
kifizesse az adósságrendezés során 
megítélt pénzt. Azt mondta, hogy 

Tétényi Éva a jogszabályokat megsértve 
elkülönített számlán tart például 50 
millió forint adóbevételt, amely így nem 
kamatozik a városnak.
A Tivi Kft. ügyvezetője, Drága Bálint 
azt közölte: hétfőig gondolkodnak, mit 
lépjenek. „Az is lehet, hogy csontsötétre 
lekapcsolom a várost, ha nem látok más 
megoldást” - fogalmazott. Elmondta, 
hogy vasárnap lejár a következő számla, 
így már 150 millió a város adóssága, 
ami veszélyezteti a 300 családnak 
megélhetést nyújtó cég működését. 
A lejárt adósság túlnyomó része 
Meggyes Tamás polgármestersége alatt 
keletkezett - tette hozzá.
A Hungast vezetője, Herczeg Csaba 
elmondta: közölték az önkormányzattal, 
hogy ha keddig nem kapják meg a nekik 
járó 27 millió forintot, akkor szerdán 
már nem szállítanak ételt az iskolákba. 
Felhívásukra a polgármester és a fideszes 
frakcióvezető is biztosította őket arról, 
hogy pénteken döntenek az összegről.
"Ez a tízmillió semmire sem elég. 
Vállalkozásunknak az adósságrendezés 
miatt 100 millió forintja ragadt bent az 
önkormányzatnál, így minden egyes 
számlára szükségünk van" - jelentette ki 
az ügyvezető.

Forrás: MTI

Meggyes bekavart, „csontsötét” lehet Esztergomban
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Ezek ugyanazok
Ahogyan 40 évvel ezelőtt is már voltak 
nehéz idők
de a Kondratyev-féle ciklusokkal sohasem 
törődtek ők
Mer’ az erősek mindig úgy érzik, hogy 
csalhatatlanok
Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek 
ugyanazok

Mikor az entrópia emelkedik és mindent 
felkavar
A szolgálatok beindulnak, hogy ne legyen 
túl nagy a zaj
S kitüntetett szerephez jutnak megint a 
seggnyalók
Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek 
ugyanazok

Itt szép lehetsz, de okos nem, mert 
kötelező a hit
És ellenség lesz mindenki, aki kételkedik
És erkölcsről papolnak álszent 
köpönyegforgatók
Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek 
ugyanazok

Lassan kihull a memóriákból az egyéni 
tapasztalat
És átírja a központból kiküldött új adat
S jönnek a minden rendszerhez 
alkalmazkodók
Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek 
ugyanazok

Ahogy mindig újra kezdődik a bálvány 
körül a tánc
Megint befonja életünk egy láthatatlan 
lánc
És jönnek a lelkes ostobák s a gyáván 
megalkuvók
Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek 
ugyanazok

S ha végül rájuk dől a ház és nincs már 
több hitel
Majd mást vádolnak azzal, amit ők 
követtek el
És engedelmes szolgáló a törvény és a jog
Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek 
ugyanazok

Hát kedves fiam, édes lányom, véssétek 
be jól
E szép országban pusztít más is, nemcsak 
az alkohol
Jönnek majd és hirdetik, hogy milyen nagy 
magyarok
De tudjátok, hogy ezek bizony mindig 
ugyanazok
Édesapám, te megmondtad: ezek 
ugyanazok

Óh, valahol így van ez, ahogy volt, úgy lesz
Édesapám, te megmondtad
Van, ahol így van ez, ahogy volt, úgy lesz
Édesapám, te megmondtad

Bródy János

Köszönet a városi takarításért 
Múlt szombaton városi nagytakarítást szerveztünk a helyi civil egyesületek 
és az esztergomiak segítségével. A Kis-Duna sétány mellett a Pöttyös téren, 
Szentgyörgymezőn a Hunyadi utcában, valamint a Csalamádé temetőben is 
rengeteg falevelet gyűjtöttek össze az önkéntes takarítók. Ezúton szeretném 
megköszönni minden falevélgyűjtésben résztvevő esztergominak és a 
koordinálást segítő civil egyesületeknek, hogy munkájukkal hozzájárultak a 
város szebbé tételéhez. A falevelek szakszerű elszállításában a Saubermacher 
Kft.-től kaptunk segítséget, melyet ezúton is köszönünk Esztergom polgárai 
nevében. A következő alkalomról figyeljék a híreket.

Közreműködő egyesületek:
Magyar Vöröskereszt Esztergomi Szervezete
Haladó Esztergomért Egyesület
Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete
Tétényi Tériek

Tétényi Éva 
Esztergom, Esztergom-kertváros 
és Pilisszentlélek  polgármestere

Közlemény – Felhívás
A Haladó Esztergomért Egyesület érthetetlennek tartja Meggyes Tamás 
megnyilvánulását a múlt heti testületi ülésen. Bebizonyosodott, hogy a 
Fidesz frakció kettészakadt, a volt polgármester és a vele együtt szavazók a 
frakcióvezetőjük megállapodását elutasították. Mindezek után kérdésünk az, 
hogy a fideszes frakcióvezető vezette-e félre Esztergom lakosságát a közvilágítást 
és gyerekétkeztetést biztosító cégek megállapodásáról, vagy Meggyes Tamás és 
szavazóbázisa újabb büntetést rótt ki Esztergomra?

Kérjük és követeljük, hogy a következő testületi ülésen Stein Balázs frakcióvezető 
soron kívül adjon magyarázatot, hogy ő személyesen vagy Meggyes és társai 
csapták-e be az esztergomiakat.

Felkérjük egyben a helyi Fidesz elnökét, hogy tájékoztassa a várost a pártján belül ki 
a szavahihető testületi képviselőjük.

Tisztelt esztergomiak! 
Ha a város rövidesen „csontsötétségbe” borul, gyermekeink és unokáink az 
iskolákban étkezés nélkül maradnak, Önök is követeljék velünk együtt: Meggyes 
és társai azonnal mondjanak le, legyen új választás Esztergomban! Ez a frakció az 
adózók, Esztergom pénzével játszik, erre senki nem hatalmazta fel őket. 

Esztergom, 2011. november 21. 
Haladó Esztergomért Egyesület

Kedves Nyugdíjasok! 
Tétényi Éva polgármester szeretettel várja Önöket az 

„Esztergomi Nyugdíjas Est”–re. November 25-én, délután 
17 órakor az esztergomi Városháza dísztermében 

színvonalas műsorral, pogácsával és teával, valamint jó 
hangulattal kedveskednek városunk időseinek. Az est 
a novemberi „Nyugdíjas Hónap” programsorozat záró 

eseményeként kerül megrendezésre.
Fellépők:

Határtalan Szív Alapítvány Gyermek Tánc Csoportja
Papp Györgyi színművésznő

Pilisszentléleki Pávakör
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Több mint egy év telt el azóta, hogy 
Esztergomban mi, a 8117 esztergomi 
választópolgár, közös akaratunkat 
érvényesítve egy demokratikus 
választás során, leváltottuk Meggyes 
Tamás polgármestert. Reméltük, 
hogy ezzel megszabadítjuk a 
városunkat a hozzá nem értő, 
minősíthetetlen erkölcsi színvonalú, 
népellenes  városvezetéstől, a váro- 
sunk csődközeli anyagi helyzetét 
eredményező indokolatlan megalo- 
mán beruházásoktól, az elburjánzott, 
átláthatatlan gazdasági összefonó-
dásoktól, a kiépített hűbéri rendszer-
től, a személyi kultusztól, a városi 
vagyon szakszerűtlen üzemeltetésé-
től, a felelőtlen gazdálkodástól, a 
további eladósodástól.

Reményeinkből mindössze annyi 
teljesült, hogy az adósságrendezési 
eljárás elindításával és lefolytatásával 
sikerült a város valós anyagi helyzetének 
tisztázása, a 26 milliárdos adósság 
feltárása. Megnyugtató, megvalósítható 
megoldás azonban erre sem született, 
sőt, az adósságállomány kezelésére 
a frakció által kidolgozott és 
elfogadott forgatókönyv egyszerűen 
nem teljesíthető, a teljes gazdasági 
összeomlás veszélye fenyegeti a várost.
A testületi többséget adó FIDESZ 
frakció az erőfölényével visszaélve, 
minden olyan polgármesteri és ellenzéki 
képviselői indítványt leszavaz, ami a város 
katasztrofális anyagi helyzetén segítene, 
a városlakók életminőségén javítana, 
vagy legalábbis azt szinten tartaná. Ezzel 
szemben a saját előterjesztésükben 
olyan javaslatokat fogadnak el, ami a 
korábbi évek gyakorlatát folytatva, a 
város gazdasági állapotának romlásához, 
további eladósodáshoz, anyagi javainak, 
eszközeinek, értékeinek eltékozlásához, 
kimentéséhez, erkölcsi pusztulásához 
vezet. Mindezt teszik annak ellenére, 
hogy a város   polgármestere, ellenzéki 
pártjai, számos civil szervezet és a 
lakosság jelentős része már többször 
kifejtette ellenvéleményét, adott 
kérdések megoldási javaslatait. A testület 
működésének törvényességét felügyelő 
kormányhivatal útmutatásai, határozatai 
sem térítik jobb belátásra a frakciót, a 
várost büntető ámokfutásukat úgy tűnik 
a teljes anyagi  csődig, az összeomlásig 
nem akadályozza meg semmi. 

Ez az ellehetetlenült helyzet vezetett 
oda, hogy az Esztergomi Lokálpatrióták 
Egyesülete, a Haladó Esztergomért 
Egyesület, és három párt, a Jobbik, az 
LMP és az MSZP, valamint  szervezeteken 
kívüli civil lakosok, kerestünk egy 
olyan jogszabálykövető megoldást, 
mellyel az esztergomiak a város fontos 
ügyeibe beleszólhatnak, érvényesíthetik 
véleményüket. Végső lehetőségként 
közösen úgy gondoltuk, hogy a 
választások által biztosított képviseleti 
demokráciát felváltjuk a közvetlen 
hatalomgyakorlás eszközével, a helyi 
népszavazással. Egy eredményes 
ügydöntő népszavazás következménye, 
hogy a feltett kérdéseknek megfelelő 
népakarat szerint döntésre kötelezze a 
képviselő-testületet.
Egy kérdést akkor bocsájt népszavazásra 
a választási iroda,  ha a választók legalább 
10 %-a, azaz 2416 lakos 30 napon belül 
aláírja a választási ívet, egyetértve a 
kérdéssel.          A népszavazást négy 
hónapon belül kell kiírni és az akkor lesz 
eredményes, ha a választásra jogosultak 
legalább a fele elmegy szavazni, és több 
mint az 50 %-a azonos választ ad.
A helyi népszavazásra olyan kérdéseket 
gyűjtöttük össze, melyek meghatározóak 
a város működésében, anyagi-vagyoni 
helyzetében és a lakosság életében,  Az 
összeállításánál törekedtünk arra, hogy 
jelentős mértékben lefedjük azokat a 
problémákat, melyek az elmúlt egy év 
óta megoldásra várnak, de mindeddig  
nem tudtunk érvényt szerezni nekik, 
mert a Fidesz frakció ellenállásán 
mindannyiszor fennakadtak. 
Az első körben három kérdést sikerült 
elfogadtatni, melyekre az aláírásgyűjtés 
már két hete folyik, a 10 %-os küszöb 
eléréséhez már csak néhány aláírás 
hiányzik :

1. Alkotmányos 
szemétrendeletet! 
Egyetért-e Ön azzal, hogy  Esztergom 
Város Önkormányzatának képviselő 
testülete a települési szilárdhulladék-
kezelési közszolgáltatásról 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 köz-
szolgáltatási díj megállapításának 
részletes szakmai szabályairól szóló 
jogszabályoknak?

2. Rendezett, tiszta piacot!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzata a városi piac 
működtetésével azt a pályázót 
bízza meg, aki Esztergom Város 
Önkormányzata 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 meg-
valósíthatatlan Gyarapodás Programját 
váltsa fel az új, korszerű városfejlesztési 
stratégiát megvalósító Öko-Város 
programmal, amelynek mottója: „A város 
ahol jó élni”.

A múlt héten újabb nyolc kérdésünket 
hitelesítette a választási iroda vezetője:

4. Költségkímélő temetkezést!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzata a városi temetők 
üzemeltetésével azt a pályázót bízza 
meg, aki az önkormányzat által e célból 
kiírt nyílt közbeszerzési pályázaton, a 
temetkezési költségek minimalizálása 
mellett, a temetők fenntartásának és a 
temetői szolgáltatások színvonalára a 
legkedvezőbb ajánlatot adja?

5. Gazdaságos parkolási 
rendszert!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzata a városi parkolók 
és parkolóházak üzemeltetésével azt a 
pályázót bízza meg, aki az önkormányzat 
által e célból kiírt nyílt közbeszerzési 
pályázaton, az önkormányzat által 
meghatározott parkolási díjak mellett, a 
város számára a legnagyobb jövedelmet 
biztosító ajánlatot adja?

6. Költségkímélő 
ingatlangazdálkodást!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzata a városi 
tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, 
hasznosításával és értékesítésével azt a 
pályázót bízza meg, aki az önkormányzat 
által e célból kiírt nyílt közbeszerzési 
pályázaton, a város számára 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot 
adja?

7. Nyereséges hirdetés 
szervezést!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzata a városi tulajdonú 
közterületeken lévő óriásplakátok 
üzemeltetésével, hasznosításával azt a 
pályázót bízza meg, aki az önkormányzat 
által e célból kiírt nyílt közbeszerzési 
pályázaton, a város számára 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot 
adja?

8. Építési lehetőséget a 180 
mBf felett!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzatának képviselő-
testülete, a 45/2008 sz. Esztergom, 
Hegyvidék (Szentjánoskút, Kenderes, 
Újfalu, Kálváriahegy, Aranyhegy 
városrészek) helyi építési szabályzatáról 

„S a nép, az istenadta nép,
Ha oly boldog-e rajt’
Mint akarom, s mint a barom,
Melyet igába hajt?”

Vegyük kezünkbe 
a sorsunkat!
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és szabályozási tervéről szóló 45/2008. 
(VI.19.) önkormányzati rendeletét 
úgy módosítsa, hogy a beépítésre 
szánt építési övezetekre eső telkek 
vonatkozásában meghatározott 180 
mBf szintvonal feletti építési tilalmát 220 
mBf-re emelje?

9. Bódéváros megszüntetését a 
Széchenyi téren!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzatának képviselő-
testülete alkosson rendeletet arról, 
hogy a Széchenyi téren faházak, árusító, 
tájékoztató pavilonok, sátrak csak 
ideiglenes jelleggel (évente max. 60 
napra, egy-egy eseményhez 
kapcsolódóan max. 30  napra) legyenek 
elhelyezhetők?

10. Szabad lehajtást a hídról!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzatának képviselő-
testülete hozzon határozatot arról, 
hogy a Mária-Valéria Hídról a lehajtás 
a járműforgalom számára a Táncsics 
Mihály utca irányába, a lezárt átjáró 
megnyitásával közvetlenül biztosítva 
legyen? 

11. Szent Miklós Alap 
felülvizsgálatát!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzatának képviselő-
testülete  hozzon határozatot, a Szent 
Miklós Alap keretében a már megkötött 
szerződések teljesítésének meghiúsulása 
okait feltáró – a képviselő-testülettől 
független – szakértői bizottság 
felállításáról?

További öt kérdés esetében, 
bírósági felülvizsgálat van 
folyamatban:

Nyereséges önkormányzati 
cégeket!
Egyetért-e Ön azzal, hogy az Esztergom 
Város Önkormányzata, a tulajdonában 
lévő Strigonium Zrt. közgyűlésén 
kezdeményezze a társaság holding 
rendszerébe tartozó, legalább két éve 
veszteséges cégek megszüntetését?

Elővásárlási jogok töröltetését!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzatának képviselő-
testülete hozzon határozatot arról, hogy 
az önkormányzat javára esztergomi 
ingatlanokra bejegyzett elővásárlási 
jogok az ingatlan-nyilvántartásból 
töröltetésre kerüljenek?

Magánvád magán pénzből!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 

Város Önkormányzatának képviselő-
testülete hozzon határozatot arról, 
hogy a magánvádas perek költségeinek 
megtérítésére közpénzből ne 
történhessen kifizetés, az érintettek 
maguk legyenek kötelesek ennek 
költségeit viselni?

Közétkeztetés pályáztatását!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzata a városi 
intézmények közétkeztetésével azt a 
pályázót bízza meg, aki az önkormányzat 
által e célból kiírt nyílt közbeszerzési 
pályázaton, a város számára 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot 
adta?

Élményfürdő üzemeltetés 
pályáztatását!
Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzata a városi Aquasziget 
élményfürdő  üzemeltetésével azt a 
pályázót bízza meg, aki az önkormányzat 
által e célból kiírt nyílt közbeszerzési 
pályázaton, a város számára összes-
ségében a legkedvezőbb ajánlatot adta?

Tisztelt Esztergomiak!

Tanulmányozzák át a kérdéseket. Tegyék a 
szívükre a kezüket és pártállást, ideológiai 
hovatartozást, előítéleteket félretéve 
őszintén mondjanak véleményt! Melyik 
kérdés az, amelyik bárki számára nem 
vállalható, akinek szándékai tiszták, 
demokratikusak, törvénytisztelőek?  Melyik 
kérdés az, amelyik nem a választópolgárok, 
városunk és közösségünk érdekeit 
szolgálja? Melyik kérdés az, amelyik 
azért fogalmazódott meg, hogy bármely 
személynek vagy csoportnak jogtalan 
anyagi, erkölcsi előnyöket biztosítson, a 
közösség rovására? Lehetséges-e, hogy 
a 24.160 választópolgár és családtagjai 
között van olyan, akit a fenti kérdések 
közül egy sem érint?
Aki szeretné, hogy a város kimozduljon 
a holtpontról és megkezdődhessen a 
stabilizáció  a város gazdaságában és a 
lakosság életminőségében, annak velünk 
és nem a 10+1 fős frakcióval kell tartania. 
Mert itt, a helyi társadalomban már csak 
ez a két oldal létezik. Az már mindenki 
számára világos kell hogy legyen: Külső 
segítségre nem számíthatunk, nekünk kell 
a megoldást megtalálnunk, elsősorban a 
jogszabályok keretei között maradva.

Most rajtunk a sor, vegyük kezünkbe a 
sorsunkat! Ne nézzük tétlenül tovább 
az iszapbírkózást! Legyen már vége 
a sopánkodásnak, az önsajnálatnak, 
tegyük próbára, hogy mire vagyunk 
képesek, mire képes … a nép, az istenadta 
nép...! Vegyünk részt a népszavazáson, 
kényszerítsük ki a közös akaratunkat! Ez 
legalább olyan fontos esemény lesz, mint 

a tavalyi önkormányzati választás, de a tét 
most már mindenki számára világos.

Mi a teendő? 
Csak alá kell írni a gyűjtőíveket és el 
kell menni majdan a szavazásra. Ez 
mindösszesen kétszer 15 perc!  Ilyen 
egyszerű, ennyit igazán megtehet 
mindenki! És ezzel megoldható számtalan 
probléma, melyektől régóta szenvedünk. 

Első lépés a megfelelő számú aláírás 
összegyűjtése. Aki az első három kérdés 
gyűjtőívét már aláírta, tegye ezt meg a többi 
kérdéssel is, hiszen minden kérdést külön 
lapon kell szerepeltetni és  kérdésenként 
aláírni. Az aláírásokat aktivisták gyűjtik 
házról-házra járva, de vannak a városban 
aláíró helyek, pontok is. (Piacon két helyen, 
LMP iroda Kossuth Lajos utca 4., 10-17, 
Cukrászda Szentgyörgymező, Vécsey utca 
1., Zöldségbolt Klapka tér 2., Zöldségbolt 
Barkóczi utca 5.)
Az aláírásgyűjtés felgyorsítása, haté-
konyabbá tétele érdekében a városban 
további gyűjtő pontokat szeretnénk 
kialakítani. Várunk további aktivistákat 
és aláíróhelyek biztosítóit, üzemeltetőit! 
Jelentkezni a szervezeteknél, vagy a 
CIVILHETES szerkesztőségében lehet. 

Második lépés a részvétel a népszavazáson 
és döntés a kérdésekről. Legalább 
12.100 választónak kell elmennie és 
több mint 6.100 szavazónak azonos 
módon kell állást foglalnia ahhoz, hogy 
a szavazás érvényes és eredményes 
legyen. A feladat tehát nem kicsi, de nem 
is megoldhatatlan. Természetesen a 
népszavazás előtt számtalan alkalom lesz, 
hogy megbeszéljük a kérdések tartalmát, 
hátterét, írásban és szóban, fórumokon  és 
TV-ben szeretnénk részletes tájékoztatást 
adni az egyes szavazási témákról.

Ha ezekben az ügyekben egy eredményes 
népszavazással sikerül kikényszerítenünk a 
Fidesz frakciótól a döntését, akkor biztosak 
lehetünk abban, hogy jó úton járunk és 
érdemes volt elindulnunk és ha másképp 
nem megy, újabb és újabb kérdéseket 

terjesztünk elő.
Mindenkit várunk!

Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete
Körmöczi Miklós
elnök 

Korlátlan, ingyenes belföldi vezetékes 
hívás bruttó  1995 Ft/hó

Korlátlanul, percdíj nélkül hívható 
Magyarország összes vezetékes telefonja. 

Információk / megrendelés:
36 33 898 005
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Könyv Esztergomról és a 
polgármesterről

Könyvet írtak Tétényi Éváról és az 
elmúlt egy évben Esztergomban 
történtekről. Az „ Itt állok, nem tehetek 
mást” című könyv sajtóbemutatóját 
Budapesten a Parlament Cafe-ban 
tartották november 16-án, délelőtt 10 
órakor. Az eseményre a hazai média 
több mint harminc képviselője volt 
kíváncsi. Kérdéseikre a jelen lévő 
Tétényi Éva és a könyv írója Lengyel 
Tibor válaszoltak. Este 18 órakor 
Esztergomban folytatódott a könyv 
bemutatása. A zsúfolásig megtelt 
Kőrösi kollégium nagytermében 
találkozhattak először az esztergomi 
érdeklődők a polgármester egy évén 
keresztül a város közéletét is bemutató 
dokumentumregénnyel. A kötetet 
Tétényi Éva rajzai illusztrálják és színes 
fotókkal is illusztrálták. A könyv már 
Esztergomban is kapható a Bástya 
áruház sétányának első emeletén 
található Babits Könyvesboltban, 
illetve a Kossuth Lajos utcai Toldi 
könyvesboltban.

Lengyel Tiborral a dokumentumregény 
íráját kérdeztük a megjelenéssel 
kapcsolatban. 

CIVILHETES: Honnan jött az ötlet a könyv 
megírására?
LT: A téma, ahogy mondani szokás, 
az utcán hevert. Újságíróként évek 
óta foglalkoztam az esztergomi 
történésekkel, még jóval Tétényi Éva 
felbukkanása előtt. Akkoriban még az 
előző városvezető, Meggyes Tamás viselt 
dolgaitól és a testületben többségben 
lévő jobboldal vitatható intézkedéseitől 
volt hangos nemcsak az esztergomi 
közélet, majd idővel az országos sajtó 
is. Pontosabban akkor a városban 
inkább csak suttogtak, a "klíma" ugyanis 
nemigen kedvezett a szabad vélemény-
nyilvánításnak. Aztán jött a kampány, 
Tétényi Éva jelöltsége és a körülötte 
kialakult példátlan civil illetve ellenzéki 
összefogás. Már ekkor látszott, hogy 
Esztergom jó eséllyel történelmet ír. Így is 
lett. Már önmagában ez sokakat inspirált 
volna egy könyv megírására, de legalább 

ilyen érdekes és izgalmas volt követni, 
miként birkózik meg a polgármester a 
kétharmados Fidesz-többséggel, amely - 
most már kimondhatjuk - egy kampány-
technikai baki miatt annulálta azt a 
szintén kétharmados, ám számosságában 
jóval meggyőzőbb támogatást, amellyel 
az esztergomiak a független, közvetlen 
és emberi hangnemet és egy teljesen 
új közpolitikai gondolkodást hirdető 
Tétényi Évát támogatták. Ez az újfajta 
politikai szemlélet, valamint Tétényi 
Éva személyisége összességében olyan 
kuriózum ma Magyarországon, amely 
mindenképpen nyomot hagy. Ez esetben 
egy könyvben is. A könyv ötletével a V 
& R kiadó vezetője, Vaisz Péter keresett 
meg engem még a nyáron. Nem 
gondolkodtam sokat, és igent mondtam, 
mert kihívásnak tartottam a feladatot, 
ráadásul olyannak, mellyel örömmel 
birkóztam meg.
CIVILHETES: Mennyi idő alatt készült el 
könyv? Mekkora időszakot ölel át?
LT: A jelentős mennyiségű, több száz 
oldalnyi háttéranyag összegyűjtésében 
a könyvkiadó vezetője is rengeteget 
segített, de magam is sokat kutattam, 
képviselő-testületi ülések hosszú óráit 
néztem végig - utóbbi különösen segített 
átélni, mit érezhet Tétényi Éva szemben 
a Meggyes-csoporttal. A könyv talán 
leginkább hangsúlyosnak szánt oldalát, 
amely bepillantást enged Tétényi Éva 
személyiségébe, életébe és érzéseibe, 
viszont már a vele Esztergomban 
folytatott beszélgetések alapján sikerült 
kidolgozni. Több órát beszélgettünk 

a legkülönfélébb dolgokról: érdekes 
és igen jó hangulatú beszélgetések 
voltak ezek. Évát rendkívül közvetlen 
személyiségként ismertem meg, 
olyannak, akire tökéletesen illik az az 
idézet, melyet végül a könyv címének 
választottunk. "Itt állok, nem tehetek 
mást" - ezt ugyan Luther mondta a wormsi 
Birodalmi Gyűlésen, V. Károly császárral 
farkasszemet nézve. Szavainak üzenete 
viszont, miszerint nincs akarat, amely 
őt meghátrálásra, elmozdulásra bírná, 
tökéletesen illik Tétényi Éva kitratására. 
Márpedig kitartásra nagy szüksége 
volt az elmúlt egy évben. A független 
jelöltként, de ellenzéki összefogással 
győztes városvezető és vele együtt 
Esztergom kálváriája megérezteti 
mindannyiunkkal, hogy az országos 
eseményeket is ugyanez jellemzi: a Fidesz 
erőkultusza, a harc, a választási akaratot 
semmibe vevő, "csak azért is az lesz, amit 
mi akarunk" virtusa, az önfejűség és az 
értelmes kompromisszumok elutasítása. 
Ha már legyőzni nem tudták Tétényi 
Évát, hát megpróbálták ellehetetleníteni, 
folyamatosan harcolnak ellene, az 
eszközökben pedig nem nagyon 
válogatnak. Nap, mint nap, jól vagy éppen 
kevésbé álcázott trükkök százaival. Hogy 
rámegy a város? Nem számít! A törvény 
betűje velük van, a szellemével pedig ki 
törődik?
CIVILHETES: Kinek ajánlja a könyvet?
Annak a 8117 választónak, aki Tétényi 
Évában látta tavaly októberben a 
reményt és a töbieknek is, akik nem így 
gondolták, mégis polgármesterként 
ma értük is kiáll. Továbbá mindenkinek, 
aki felismerte és annak, aki még csak 
ezután fogja: Magyarországon mindenki 
esztergomi. A könyv olyan eseményeket, 
történeteket, helyzeteket taglal, melyek 
éppen egyediségükben láttatják 
meg az általánost, én emiatt egyfajta 
domumentum-regényként jellemezném.
CIVILHETES: Lesz-e folytatás?
Úgy vélem, van létjogosultsága annak 
az újfajta, az együttműködésre és 
az emberek érdekeire koncentráló 
közpolitizálásnak, amire Tétényi 
vállalkozott. Ő biztosan nem adja fel és 
folytatni fogja, és ahogy az esztergomi 
eseményeket, máris lenne mivel kezdeni 
a második kötetet.
CIVILHETES: Hol lehet beszerezni?
A legnagyobb könyváruházakban: az 
Alexandra és a Libri boltjaiban, de a V & 
R kiadótól is.

 vi, Harvay Péter

  „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. 
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is, akik nem rá szavaztak: a harminc ezres városban 
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Interjú

id. Rubik Ernő emléknapok
A Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata, a Gépipari Tudományos Egyesület, a Magyar 
Mérnökakadémia, a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület és az Amatőr Repülőgép Építők Egyesülete
A magyar repülőipar lehetőségei címmel.2011 november 25-én de. 930-tól 16 óráig az esztergomi 
Technika Házában tartja néhai id. Rubik Ernő emlékkonferenciáját, valamint kiállítást rendez 2011. 

november 26-án és 27-án Magyar Repülés 2011címmel. az esztergomi repülőtéren, a Grante vállalat nagy csarnokában, 10órától 
17 óráig..Az emléknapokra minden kamarai tagot, szakembert és érdeklődőt várunk.
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A Praktiker Európa egyik legnagyobb és legsikeresebb barkácsáruház-lánca, amely közel 440 áruházzal rendelkezik 
Európa-szerte, és jelentős szerepet tölt be a magyarországi barkácspiacon is. Céljaink eléréséhez keresünk

esztergomi áruházunkba
ELADÓ
munkatársakat
bútor-, fa-festék-, elektromos osztályainkra

Elvárások: 
•	 szakközépiskolai /gimnáziumi érettségi 
•	 bútor osztály esetében: hasonló területen szerzett tapasztalat, a bútor asztalos végzettség előny
•	 fa-festék osztály esetében: 2-3 év szakmai tapasztalat, ipari lapszabász gép kezelése
•	 elektromos osztály esetében: villamossági területen szerzett 2-3 éves tapasztalat

TERÜLETVEZETŐT
fa-festék osztályunkra

Elvárások: 
•	 szakközépiskolai /gimnáziumi érettségi
•	 2-3 éves vezetői tapasztalat
•	 adminisztrációs területen szerzett tapasztalat
•	 kreativitás, csapatirányítási képesség

LOGISZTIKAI MUNKATÁRSAT
munkatársakat
bútor-, fa-festék-, elektromos osztályainkra

Elvárások: 
•	 szakközépiskolai / gimnáziumi érettségi   
•	 logisztikai területen szerzett 2-3 éves szakmai tapasztalat  
•	 targoncajogosítvány (gázüzemű/magasemelő)
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

FŐINFORMÁCIÓS
munkatársat

Elvárások: 
•	 szakközépiskolai /gimnáziumi érettségi
•	 pénztár területen szerzett szakmai tapasztalat
•	 erkölcsi bizonyítvány
•	 vevőközpontúság

keresünk továbbá

PÉNZTÁROS     
munkatársat.

Elvárások: 
•	 szakközépiskolai /gimnáziumi érettségi
•	 pénztár területen szerzett szakmai tapasztalat
•	 erkölcsi bizonyítvány

Ha Ön örömét leli a tanácsadásban és az értékesítésben, valamint szívesen foglalkozik emberekkel, akkor 
fényképpel, valamint kísérőlevéllel ellátott magyar nyelvű önéletrajzát a megpályázott pozíció elnevezésének 
megjelölésével a következő címre küldje:

Praktiker Áruház
Palotai László
Áruházvezető
2500 Esztergom, Dobogókői út 41. 
Tel: +36 70 / 434-4111, +36 70/434-4115
Fax: +36 33 /511-320 
Email:hust341sm@praktiker.com  

A beérkezett pályázatok elbírálását követően csak azon jelentkezőknek áll 
módunkban visszajelezést adni, akik a pályázati kiírásnak teljes egészében 

megfeleltek!

Ön a pályázati anyagának hirdetésre történő megküldésével hozzájárul, hogy 
a Praktiker Kft. az Ön pályázati anyagát kizárólag az itt meghirdetett pozícióval 

kapcsolatban kiválasztási célból 6 hónapig kezelje.

Ha azt mondom Sátorkő Lovasiskola, 
valószínűleg kevesen tudják, miről 
beszélek, ha azt mondom Suzuki úti 
lovarda, előfordulhat hogy kicsit többen. 
Mert a Suzuki úti lovarda nem szűnt 
meg! Csupán elköltözött a Palatinus tó 
partjára, hogy egy nagyobb és talán 
még szebb területen, több lehetőséget 
biztosíthasson a kikapcsolódni 
vágyóknak.
Sokan ismerik idősebb Bönde Ferencet, 
aki feleségével és gyerekeivel együtt közel 
húsz éve felelős az esztergomi lovas élet 
működéséért, és kvázi létezéséért. Sokan 
hallottak már ifjabb Bönde Ferencről aki 
díjugratás sportágban elért kiemelkedő 
eredményeivel öregbítette Esztergom 
hírnevét. Egyszóval a Bönde családot talán 
nem kell bemutatnom, az általuk létrehozott 
új lovas komplexumot annál inkább.
A Sátorkő Lovasiskola egy merész, új 
vállalkozás annak beteljesítésére, ami már 
a Suzuki úti lovardában elkezdődött. A 
tulajdonosok és a dolgozók egy emberként 
törekszenek arra, hogy a környéknek meg 
legyen a lehetősége hogy felnőjön lovas 
múltjához. Hogy a lovaglás mindenki 
számára elérhető és megismerhető sporttá 
váljon.
Hogy ez miért fontos? Azért mert lovagolni 
jó. Nem csak azért mert sport, vagy mert 

a szabad levegőn végzi az ember, nem 
kizárólag a testet érő pozitív fizikoterápiás 
hatásai miatt, nem is csak azért, mert 
magyarok vagyunk , hanem ezekkel együtt 
azért mert lehetőséget ad az embernek, 
hogy mindennapjaiból kiszakadva 
megtanuljon kommunikálni egy más nyelvet 
beszélő hiperérzékeny, csodálatos lénnyel, a 
lóval. Ez így elmondva szinte semmiség, ha 
kipróbáljuk, akkor azért kicsit több kihívást 
rejt magában a dolog, de persze ezzel együtt 
rengeteg sikerélményt is.
A Sátorkő Lovasiskola adottságainak 
megfelelően igyekszik nem csak a lovagolni 
vágyóknak, hanem az őket kísérőknek is a 
kedvében járni. Bár még csak most költöztek, 

a terület máris hihetetlen változásokon esett 
át, teljesen felújított épületek, új építésű 
pályák, gyönyörű, hatalmas rétek várják 
a látogatókat, mindez a Pala látványával 
koronázva. Vendégeiket külön öltözővel, 
fürdővel várják, kísérőik a kényelmes 
fotelokkal berendezett pihenőből 
szemlélhetik az edzéseket, melyben 
nyáron kellemesen hűvös van, télen pedig 
cserépkályha duruzsol.
A szépen kialakított tágas téglapadlózatú 
istálló, a hatalmas angol bokszok egy vidéki 
kúria nosztalgiájával kecsegtetnek. Az 
istállókban pedig a Suzuki útról megszokott 
kedves, nyugodt lovak sorakoznak – néhány 
új paripával kiegészülve – arra várva hogy 
valaki végre felüljön rájuk.
Ám ez még mindig nem minden. Tavaszra 
tervezik a beruházás befejezését, melynek 
része a röplabda és a strandfoci pálya, a 
játszótér és természetesen a fedeles lovarda 
is.
Aki kikapcsolódni vágyik egy szép napos 
őszi délutánon, csak nyerhet azzal, ha 
beiktatja programjába a Sátorkő Lovasiskola 
meglátogatását.

gyerek futószáras lovaglás 2 500 (30perc)
felnőtt futószáras lovaglás 2 800 (30perc)
osztály lovaglás  3 000 (45-50 perc)
tereplovaglás vezetővel 3 500 Ft/óra
gyermek bérlet (10 alkalmas) 22 000 Ft
felnőtt bérlet (10 alkalmas)  26 000 Ft

(x)

Régi lovarda új helyen
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Idén ünnepeljük a Rákóczi-szabad- 
ságharcot lezáró szatmári béke 
300. évfrodulóját. Mivel nem fog-
lal el olyan kitüntett helyett a nem- 
zeti köztudatban, mint az 1848-49 
eseményeit lezáró világosi fegyver-
letétel, talán érdemes kicsit mögé 
nézni, összefoglalni a lényegét.

A békével végződő Rákóczi-
szabadságharc (1703-1711) mint füg-
getlenségi háború él a köztudatban 
és a történelemkönyvekben, noha ez 
így, ebben a formában nem teljesen 
igaz. Maga a küzdelem nem a nezeti 
függetlenség elvesztése miatt robbant 
ki, s célkitűzései között sem szerepelt 
– csak az események „szerencsétlen” 
alakulása miatt fordult egy idő után ebbe 
az irányba.

Annak ellenére, hogy a középkorban 
regionális nagyhatalomnak számító 
Magyarország 1541-ben feldaraboldott, 
egy része török, más része Habsburg 
fennhatóság alá került, a politikai elit, 
s a lakosság egésze számára a politikai 
változás többé-kevésbé elfogadható 
volt. Bár a hódoltsági területek valóban 
kiszakadtak a nemzettestből (kezdetben 
sokan úgy érezték: csupán rövid időre), 
Erdély (fejedelemségként) viszonylagos 
szabadságot élvezett (noha török 
hűbéres állam volt!), s a Habsburgok 
uralta királyi Magyarországot sem 
olvasztották a birodalom. Amolyan 
határvédő társország volt, amely 
belső ügyeit szabadon intézhette, 
s ha becsülettel befizette az adót, 
katonákat adott a birodalmi hadseregbe, 
akkor az uralkodók sem nagyon 
zargatták. (A modern történetírás ezt 
a fajta berendezkedést nevezi rendi 
dualizmusnak.) Amíg a Habsburg 
dinasztia ezt a helyzetet elfogadta, 
számíthatott a magyarok támogatására, 
hisz összekötötte őket a közös cél: 
küzedelem a török terjeszkedéssel. Ám, 
ha ezt valamilyen módon megsértették 
(főleg a vallás kérdése miatt – a 
Habsburgok ugyanis katolikusok vol-
tak, míg a magyarok nagy része a 16. 
század végére már valamely protestáns 
felekezet tagja), akkor számíthattak a 
rendek ellenállására. Amit azok meg 
is tehettek (és meg is tettek, főleg 
a 17. század második felében, lásd: 
Wesselényi-felkelés, Thököly mozgalma 
stb.), hisz a bécsi udvar is elfogadta az 
Aranybullát, s annak 31. pontját, a híres 
ellenállási záradékkal.

A 17. század végén, a török kiű-
zését követően azonban mindez 
megváltozott. A – főleg pápai 
nyomásra – meginduló felszabadító 
háború szinte teljes egészében a 
Habsburgok vállalkozása volt (a fent 
említett lázadások miatt nem bíztak a 

magyarokban, a nemesi elitben – akik 
viszont téves helyzetfelismerésük miatt 
a törökökre próbáltak támaszkodni.). Így 
aztán be is nyújtották a számlát. 1687-
ben, a pozsonyi orszászággyűlésen a 
(Buda visszafoglalásáért) hálás rendek 
eltörölték a szabad királyválasztás 
és az ellenállás jogát, s örök időkre 
elfogadták a Habsburgokat. Akik 
ezen felhatalmazás birtokában nem 
is haboztak lépni. A visszahódított 
területeket a fegyverjog alapján nem 
csatolták vissza az országtesthez, hanem 
egy külön bizottság (az un. Neoaquistica 
Commissio – Újszerzeményi Bizottság) 
irányítás alá helyezték, az egykor ott 
birtokos családok csak jelentős összege 
(un. fegyverváltság) árán kaphatták 
vissza birtokaikat – a katolikus egyház 
és császári hadvezéárek viszont ha-
talmas adományokban részesültek. Nem 
állították vissza a nemesi-megyei ön- 
kormányzatokat és jelentősen növelték 
az adóterheket. Az amúgy sem jó 
helyzetben lévő, volt hódoltsági parasz-
toknak kellett ellátni a katonaságot 
(ezt nevezték porciónak), gondoskodni 
továbbszállításáról (ez volt a forspont), s 
az 1700-ban kitört nyugati háború miatt 
közülük soroztak katonát kényszerrel. 
A korábban a végvárakban szolgáló 

katonaságot (megbízhatatlanságukra hi- 
vatkozva) egyszerűen szélnek eresz-
tették (Az, hogy ezzel egyidőben a 
korábbi végvárakat is felrobbantották a 
nemzeti mitológia kategóriájába tartozik, 
valóság alapja nem sok van.). Mindeze-
ket megkoronázandó, a még mindig 
erősen református érzelmű lakosság 
számára betiltották hitük gyakorlását.

Mindezen intézkedések ellen már 
a törökellenes háborúk idején voltak 
felkelések (1697-ben és 1700-ban), így a 
Rákóczi-féle mozgalom nem a semmiből 
szökkent szárba. Megindulását és kezdeti 
sikereit gyorsította, hogy épp tartott 
a spanyol örökösödési háború (1700-
1713), s ez jelentős császári csapatokat 
kötött le az európai frontokon.

A felkelés törvénytelen voltával 
maga Rákóczi is tisztában volt (nem 
hivatkozhattak már az ellenállási zá-
radékra, mint apja – I. Rákóczi György 
– idejében, 1666-ban), így a fegyveres 
megmozdulással csakis a „nemesi 
szabadságunkat rongáló, igaz régi 
törvényeinket, jussainkat megvető” 
hatalmat szerette volna mindezek 
betartására kényszeríteni. Szó sem volt 
függetlenségről, elszakadásról (reálisnak 

érezték ugyanis még a török veszélyt, 
s ezért szükségük volt a Birodalom 
támogatására). Mindez csakis akkor 
került előtérbe, amikor a höchstadi 
győzelemmel (1704) a Habsburgok 
megerősödtek az európai frontokon, 
s a kuruc mozgalom egységét Rákóczi 
köre (élén Bercsényivel) mindenképpen 
meg akarta őrizni. Hisz a cél továbbra 
is a korábbi, törvényes helyzete 
helyreállítása volt – ha másként nem 
megy, akkor akár más korona alatt 
(felmerült a bajor választófejedelm 
és a prorosz trónörökös is lehetséges 
uralkodóként). Ennek ellenére a 
kedvezőtlen külső és belső körülmények 
nyomása alatt meggyöngülő mozgalom 
lényegében 1705-től halálra volt ítélve, 
így vezetői közül szinte mindegyik a 
kompromisszumos megállapodásra tö-
rekedett. Így gondolta ezt Rákóczi is, aki 
– mindezt megtámogatni – nemzetközi 
támogatást szerezendő ment 1711-ben 
Lengyelországba, hogy tárgyaljon az 
éppen hatalma csúcsa felé köteledő I. 
Péter orosz cárral.

Az udvar és a felkelők között 
meginduló tárgyalásokat segítette 
az a körülmény is, hogy (az amúgy 
kompromisszumokra hajlandó) I. József 
(1705-1711) császár éppen meghalt, 
s utóda, a későbbi III. Károly (1711-
1740) még Spanyolországban küzdött 
ottani koronájáért. És a tárgyaló part-
nerek is olyan emberek voltak, akik 
messzemenőkíg elköteleződtek a mél-
tányos (és a magyarok számára lehető 
legjobb) béke mellett: Pálffy János és 
Károlyi Sándor.

Az 1711. áprilisában elfogadott 
egyezség értelmében (a magyarság új-
kori történelmében egyedelülálló mó- 
don!)a felkelésben részt vevők men- 
tesültek minden megtorlástól, hűsé-
geskű ellenében amnesztiát kaptak, bir- 
tokaikat megtarthatták, a sérelmezett 
intézkedéseket (amik miatt a felkelés 
kitört) visszavonták, sőt: Rákóczi jobbá- 
gyokat érintő intézkedéseit (hajdú-
szabaddság és szolgálatmentesség a 
harcolóknak) is érvényben hagyták. A 
béke aláírása után a kuruc had 1711. 
május 1-én a majtényi síkon földbe szúrta 
zászlóit, majd fegyvereit megtartva (!) 
zavartalanul elvonult. Rákóczi is csak 
azért vállalta az emigrációt, mert nem 
akarta letenni a hűségeskűt.

A hazatérő III. Károlyt kész tények 
fogadták, Magyarország elkerülte, hogy 
„cseh lábra állítsák” (nem lett örökös 
tartomány, mint 1620 után Csehország), 
s helyreállt a korábbi rendi dualizmus. 
Sok, tragikusan elbukott, jogainkért és 
szabadságunkért folytatott felkelésünk 
közül a szatmári békével végződő járt 
a magyarság számára legtöbb pozitív 
eredménnyel. Érdemes emlékeznünk rá.

 Soós Tibor

Szatmári béke 300
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A környező hegyek nem haladják meg 
az 500 méteres magasságot, ezért 
vegyes lombos (gyertyán, szil, juhar, 
hárs, több berkenyefaj), valamint 
tölgyerdők borítják területüket. Ilyenkor 
ősszel rendkívüli látványt nyújt a színek 
kavalkádjába öltözött erdő. 
A Vaskapu hegy északi oldalán telepített 
fenyves található, tél idején zöld színfoltot 
képezve a csupasz fák tengerében. Az 
erdőkben sok az ehető gombafaj: máj-, 
csiperke-, őzláb-, galamb-, tinórugomba 
terem. Megtalálható itt a páfrányok, 
a különféle mohák mellett, a réteken 
árvalányhaj is. A leggyakrabban 
előforduló állatok a nyúl, vaddisznó, őz, 
szarvas, róka, borz, de gyakran láthat 
a szemlélődő ragadozó madarakat is. 
A hegy és a másik oldalról a Duna öleli 
körül Esztergom városát, így alakult ki 
a jellegzetes esztergomi városkép szűk 
utcáival, sikátoraival. A keskeny utcákat 
a nyugati oldalon hagyományosan 
hangulatos pincesorok gazdagítják.  A 
Vaskapu keleti oldalán több kisebb csúcs 
is található. Ezek Északról Délre haladva 
a következők: Elő-hegy, Arany-hegy, 

Sípoló-hegy I. és II, Kálvária-hegy, Nagy-
Szémon, Kincses-hegy, Világos-hegy, 
Sas-hegy. 
A Kálvária-hegy tetején áll az esztergomi 
belvárosi Kálvária-kápolna. A fák mögül 
kiemelkedő tornyát a város legtöbb 
pontjáról látni lehet. A kápolna neoromán 
stílusban épült 1900-ban. Görögkereszt 
alaprajzú, igénytelen, nyerstégla falazású 
épület. A kápolna előtt elhelyezkedő 
kálvária együttes magas talapzaton álló 
öt darab életnagyságú, festett szoborból 
áll. Krisztus keresztjétől jobbra Szűz 
Mária, balra Mária Magdolna látható, két 
oldalt, pedig a két lator keresztre feszítve. 
A belvárosi temető fölött magasodó Jó 
Pásztor-Kápolnától erdei ösvény vezet 
fel a Kálvária csúcsára. Az úton tizennégy 
terméskő alapon nyugvó téglafülke 
mutatja be Jézus szenvedéstörténetét. 
A stációk terméskő alapon nyugvó 
téglafülkék. Mindegyiken tábla jelzi 
stáció aktuális számát. A fülkékben 
vasháló és üveg mögött a keresztút 
jeleneteit ábrázoló, festett fülkeszobrok 
állnak.
A Vaskapu csúcsán magasodik a helyi 

építészeti örökségi védelem alatt 
álló, kétszintes menedékház, amely 
közadakozásból és társadalmi munkával 
1914 áprilisa és júniusa között épült 
fel. A menedékházat Brilli Gyuláról, az 
Esztergomi Turista Egyesület vezetőjéről 
nevezték el, majd 1948-ban nevét Király 
Albert Turistaházra módosították, a 
Természetbarátok Turista Egyesületének 
egyik alapítója után. Mindkettőjükről 
emléktábla emlékezik a ház falán. A 
turistaháztól körülbelül 50 méterre áll 
Szűz Mária életnagyságú szobra, alkotója 
ismeretlen. 1921. április 8-án állították 
a román megszállás elmúlásának 
emlékére.
Aki teheti, kikapcsolódni vágyik, vagy egy 
romantikus sétára a szíve választottjával, 
az válassza a vaskapui hegyet a maga 
egyedülálló szépségeivel, változatos 
élővilágával, nyugalmával! Látogassa 
meg a menedékházat, gyönyörködjön 
a tájban a kilátón! Mindez maradandó 
élménnyel ajándékozza meg a szépségre 
éhes szíveket. 

 Zana Diána

Az esztergomi hegyek ékkövei
Az, aki esztergomi, vagy a környéken él, biztosan tudja, mit is takar a Vaskapu kifejezés. Nemcsak a 404 méter magas 
hegycsúcs, a Maróti-hegyek legalacsonyabb tagjának neve ez, hanem az annak tetején magasodó menedékházé is. 
A közkedvelt kirándulóhely kilátójáról csodálatos látvány tárul a szem elé; belátni az egész várost, a Dunakanyart, a 
Garam torkolatát és a környező településeket. Szép időben sok kikapcsolódni vágyó embert látni a természetnek ezen a 
nyugodt és barátságos darabkáján, akik, kirándulnak a családjukkal, a barátaikkal, szalonnát sütnek és gyönyörködnek 
a természet szépségében és a kilátásban. 

A „slobodárkát“ 33 ezer euróért a CMMS 
Slovakia vállalat vette meg. Az eddig 
Bártfán székelő műszertechnikával 
foglalkozó vállalat az épületet felújítja, és 
szolgálati lakásokat, irodákat, bemutató- 
és oktató-termeket alakít ki benne, s 
ezzel Párkányba költözteti szlovákiai 
központját.   
A CMMS Slovakia várossal megkötött 
szerződésében vállalta, hogy december 
31-ig 10 új munkahelyet létesít, a 
következő év végéig pedig további tízet. 
A gépdiagnosztikai berendezéseket, 
mérőműszereket gyártó vállalat Prágából 
települt át Párkányba. Mindezt egyrészt 
azért tette, mert vidékünkön olcsóbb a 
munkaerő és a gyártási költség, másrészt 

pedig azért, mert Párkányban és 
környékén sok olyan gépipari szakember 
él, akik megfelelő háttérbázist 
biztosítanak a működéshez. A cég 

Nyugat-Európába, Szingapúrba, 
Németországba és Ausztriába is szállít 
diagnosztikai rendszereket. „A Kassai 

Technikai Egyetemmel van egy nagy 
projektünk. A mesterséges intelligencia 
fejlesztésére alakítunk ki közösen egy 
kutatórészleget, és a gépdiagnosztika 
automatizálására dolgozunk ki új me-
tódusokat, elveket“ - mondta a Párkányi 
Televíziónak Valent András, a CMMS 
Slovakia igazgatója. Az egykori mun-
kásszállóban a gyártás már beindult, az 
épületben szervizhelyiségeket, oktatási 
részleget, előadótermeket alakítanak ki, 
a 4000 négyzetméteres területen konf-
erenciaterem, szállodarész és fitnesz-
terem is lesz. A gépdiagnosztikai tech-
nikusképzés érdekében a cég  a párkányi 
szakközépiskolával is közös projektet 
szervez.                   Forrás: Párkányi Televízió

Elkelt Párkányban az egykori munkásszálló épülete.
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2011.11.24 16:00-19:00
Esztergom 
Banki hitelekről és a 
végrehajtásról 

Banki hitelek és 
végrehajtási ügyek 
címmel rendez 
lakossági fórumot 
a Magyar Máltai 
S z e r e t e t s z o l g á l a t 
Gondviselés Háza 

Családsegítő Szolgálata 17 órától a 
Zsinagógában, ahol 16 órától lehetőség 
lesz egyéni konzultációra a meghívott 
előadóval, Kovács László főtitkárral. 
Az érdeklődők emellett kérdéseiket 
előzetesen is elküldhetik a valsagkezeles
2008@gmail.com e-mailcímre

2011.11.25 6:00- 20:00 
Nagyharsány
Rendhagyó kristálybarlang-
túra 
Rendhagyó túrát szervez a Villányi-
hegységben található Nagyharsányi-
kristálybarlangba a Benedek Endre 
Barlangkutató és Természetjáró 
Egyesület. A programot igény szerint 
egy villányi borkóstolóval egybekötött 
vacsorával egészítik ki a szervezők, 
akiktől bővebb információ kérhető a 20 
396 7386-os számon, melyen jelentkezni 
is lehet.

2011.11.25 15:00-18:00
Esztergom 
Véradók napja idén is 

Véradó napi ünnepséget rendez a 
Vaszary Kolos Kórház vérellátója 15 
órától a vár lovagtermében, ahol Kollár 
Zoltán az intézmény főigazgató főorvosa 
köszönti a jelenlévőket, majd ünnepi 
beszédet mond Tóth Erzsébet a vérellátó 
osztályvezető főorvosa. Az ünnepi 
eseményen a véradók okleveleket 
vehetnek át, majd pohárköszöntő és 
állófogadás zárja a programot.

2011.11.25 11:00-12:00
Esztergom 
Kiállítás és könyvbemutató a 
Balassában 
11 órakor nyílik meg a centenáriumát 
ünneplő Balassa Bálint Gazdasági 
Szakközépiskola és Szakiskola 
dísztermében Pécsi L. Dániel kiállítása. 
A megnyitón a tárlathoz kapcsolódó 
könyvbemutató is lesz. A magyarság 
jelképeit bemutató vándorkiállítás 
a „Nemcsak nyelvében, hanem 
jelképeiben is él a nemzet” címet viseli, 
a könyv pedig a Kairosz Könyvkiadó 

„Magyarnak lenni” sorozatában 
megjelent „Egy kései végvári vitéz” című 
riportkötet. A kiállítást Prokopp Mária 
művészettörténész, egyetemi tanár 
és Kukorelli István alkotmányjogász, 
egyetemi tanár nyitja meg, a rendezvény 
fővédnökei Tőkés László püspök, az 
Európai Parlament alelnöke és Erdélyi 
Zsuzsanna néprajztudós, akadémikus.

2011.11.25 17:00
Dorog 
Pécsi Ildikó zenés estje 
Az Arany János Városi Könyvtár 
szeretettel várja Önt és kedves családját, 
ismerőseit 

2011.11.26.   
Esztergom
Adventi koszorúkészítés
Nehézség: Könnyű
Túratáv:  6 km
Útvonal: Esztergom kórház parkoló 
,Babits út.Vaskapu
Találkozás: 09.00. Kórház parkolónál 
Túravezető :  Kassai  Kálmán     36 20 
9256 607
Vissza: 15 óra körül.

2011.11.26 9:00-15:00
Tokod
Tokodi advent 
gyermekműsorokkal és 
vásárral 

Kézműves játszóházzal 
kezdődik 9 órától a 
Kantinban a település 
adventi időszaka, mely 
során műsorok és vásár 
várja az érdeklődőket. 
November 27-én, 

vasárnap Maronka Csilla és Keresztes 
Nagy Árpád interaktív gyerekműsora 
szórakoztatja a kicsiket 16 órától, 
december 4-én 16 órától a Mesevár 
Óvoda szülői munkaközösségének 
karácsonyi előadása, melyet a Télapó 
érkezése követ. December 11-én 
pedig adventi vásárt rendez 16 órától a 

Családosok Egyesülete.

2011.11.26 17:00 
Dorog: 
Adventi 

gyertyagyújtó szabadtéri mise 
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK 
VÁROSUNK HAGYOMÁNYOS ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÓ SZABADTÉRI 
SZENTMISÉJÉRE, MELYRE KLIMENTNÉ 
FERENCZY ANDREA EVANGÉLIKUS 
LELKÉSZ ÉS PUNGUR BÉLA REFORMÁTUS 
LELKÉSZ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL KERÜL 
SOR A HŐSÖK TERÉN

2011.11.29 14:00-17:00 
Esztergom
Betlehemi történet a 
Zsinagógában 
A Maszk Bábszínpad előadásában 
nézhetik meg 14 órakor az érdeklődők 
a Betlehemi történet című népi, 
bábtáncoltató, betlehemezés 
hagyományát felelevenítő, élőszereplős 
játékot a Zsinagógában. Az előadást 
népdalok, régi egyházi dalok és Károli 
Gáspár Bibliafordításából vett részletek is 
színesítik. A belépő 600 forint.

2011.11.30 14:00
Dorog
Vagyonvédelmi tájékoztató 
A Dorogi Rendőrkapitányságon előadást 
tartanak az üzletek, kereskedések, boltok, 
tulajdonosai, illetve a lakosság részére 
a vagyonvédelmi eljárásokról, valamint 
a riasztó és távfelügyeleti rendszerek 
előnyeiről.

2011.12.03 19:00 
Dorog
Máltai játszóház 
A Máltai Szeretetszolgálat és a Nap-
Út Alapítvány hívja-várja a családokat 
hagyományos adventi játszóházába a 
művelődési házba (Otthon tér 1.).
Dorog
Kolibri táncszínház
A Kolibri táncegyüttes, hagyományos 
éves bemutató műsora a művelődési ház 
színháztermében (Otthon tér 1.).

2011.12.02 8:00-2011.12.06 
17:00
Esztergom
Atomkamion az esztergomi 
Prímás-szigeten 
A Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionja 
érkezik december elején a városba, 

AAzz  AArraannyy  JJáánnooss  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  sszzeerreetteetttteell  vváárrjjaa  ÖÖnntt  ééss  kkeeddvveess  
ccssaallááddjjáátt,,  iissmmeerrőősseeiitt  

22001111..  nnoovveemmbbeerr  2255--éénn  1177  óórraakkoorr  

PPééccssii  IIllddiikkóó  
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Cím: 2500, Esztergom, Kossuth L. u. 42.      Tel: 06-33/412-614      06-30/ 2791262 

 

 
 
 

 
 

A  MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT   
Gondviselés Háza Családsegítő Szolgálata 

 
LAKOSSÁGI FÓRUMOT SZERVEZ 

az alábbi témában: 
 

Banki hitelek és végrehajtási ügyek 
 

időpont: 2011. november 24-én  17 órától 
(16.00 órától 17.00 óráig lehetőség van a helyszínen egyéni konzultációra a 

Főtitkár Úrral) 
 

Helyszín: Bajor Ágost Művelődési Ház (Technika Háza) 
 

Meghívott előadó: Kovács László főtitkár 
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesülete 

 
Kérdéseiket előzetesen is elküldhetik az alábbi email címre: 

valsagkezeles2008@gmail.com 
 
 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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amely egyebek közt azt mutatja be, hogy 
milyen lenne az élet atomenergia nélkül. 
A Paksi Atomerőmű interaktív kiállítása 
december 2-ától 6-áig – hétvége 
kivételével – várja az érdeklődőket 
Esztergomban, a Prímás-szigeten.

2011. december 6.-án 15 
órakor indul 
Esztergom
Mikulás vonat

a Mikulás-vonat 
Esztergomban a 
Hotel Esztergom 
p a r k o l ó j á b ó l .
S z e r e t e t t e l 
várunk minden 
k i s g y e r m e k e t , 

aki szívesen utazna együtt a Mikulással.
A jegy ára 100 Ft/fő, minden 
gyermek ajándékot kap a Mikulástól, 
és egy sorsjegyet, melyen 
értékes ajándékokat lehet nyerni.
Sorsolás: 2011. december 10. 15 órakor 
a Kis-Duna sétányon megrendezésre 
kerülő “Mindenki karácsonya” 
Jótékonysági adventi vásáron.

Szent Adalbert Központ

Fotókiállítás II. János Pál pápáról 
Esztergomban, a Szent Adalbert Köz- 
pontban; a tárlat főként a katoli- 
kus egyház-fő kelet-európai útjairól 
szól. Piotr Jantos krakkói fotóművész 
portréfotó-sorozatot állított össze a 
boldoggá avatott egyházfőről, ezt 
egészítik ki Szirányi János fotográfus 
képei, amelyeket a pápa magyarországi 
látogatásai alkalmával készített.
A kiállításon szemelvényeket és 
életképeket 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.
További információ: Hausenblasz Dóra, 
telefon: +36 20 496 6435

Magyar Környezetvédelmi 
és Vízügyi Múzeum (Duna 
múzeum)

A múzeum je- 
lenlegi, decem- 
ber 30-ig 10.00 és 
16.00 óra között 
megtek inthető 
aktuális időszaki 

kiállítása a szíriai magyar régészeti 
expedíció feltárásaiból ad egy áttekintő 
válogatást a látogatóknak. A margati vár 
illetve erődítmény feltárását 2007-ben 
kezdték meg Major Balázs vezetésével. 
Az azóta feltárt régészeti leletek 
tanulságai alapján a vár rekonstrukcióját 
is megtekinthetik a múzeumba 
látogatók, valamint tartalmas szöveges, 
képes tablókon megismerhetik a vár és 
az ásatások történetét. Decemberben 
a legújabb régészeti expedícióról 
visszatérve, Major Balázs az ásatások 
vezetője több alkalommal fog előadást 
tartani a múzeumban. 
Jegyárak: Felnőtt: 650 ft, kedvez-ményes: 
300 ft, családi: 1200 ft.
További információ:
www.dunamuzeum.hu

Bajor Ágost Művelődési Ház és 
Kultúrmozgó
Csillagászati Hónap 
novemberben. 
A Regiomonatus Csillagászati Klub 
szervezésében megrendezésre kerül 
a Csillagászati Hónap elnevezésű 
előadássorozat a művelődési házban.
Előadások:
November 2-a (szerda) 18.00 óra: Az 
űrállomások évtizede. Előadó: Zsombok 
Gábor, amatőrcsillagász. 
November 9-e (szerda) 18.00: A marsi 
élet nyomában. Előadó: Nagy László 
szakkörvezető. 
November 16-a (szerda) 18.00: Puli a 
holdon? Előadó: Kerékgyártó Tamás. 
November 23-a (szerda) 18.00: Kína a 
csillagokba megy. Előadó: Horvai Ferenc
November 30-a (szerda) 18.00: A 
műholdak a fejünkre esnek? Előadó: 
Nyerges Gyula. 
Derült idő esetén az előadásokat 
távcsöves bemutató kíséri.
Az egyes előadásokra a belépő 350 ft. Az 
5 előadásra szóló bérlet ára 1000 ft.

Színházi előadások:
Betlehemi történet. A Maszk Bábszínpad 
előadásában november 29-én (kedd) 

10.00 órától. 2011. nov 29. kedd 10. 
maszk bábszinpad betlehemi történet. 
Jegy: 600 ft.

Zenés Nosztalgia Klub
2011. november 26-án szombaton 
17.00-22.00  óráig Zenés Nosztalgia 
Klub várja vendégeit a Teátrum 
Kávézóban a Művelődési ház földszintjén. 
Programok: 5 órai tea, zene, tánc, 
beszélgetés. A talpalá valót a Mamory 
Band biztosítja.

2011. november 2-től november 30-ig 
szerdai napokon 18 órakor
CSILLAGÁSZATI HÓNAP - 2011

2011. november 29-én, kedden 14 
órakor (figyelem, NEM 15 órakor!!!)
BETLEHEMI TÖRTÉNET
a MASZK BÁBSZÍNPAD előadása
Máté és Lukács evangéliuma alapján 
összeállította és írta: Krain Edina
Báb-díszlet: Havas Nelli és Havas Zsolt
Zene: Pivarnyik László
Mechanika: Lellei Pál
Játsszák: Krain Edina, Havas Zsolt, Balogh 
József  
Belépőjegy: 600 Ft

2011. november 26-án, szombaton 
17-22 óráig ZENÉS NOSZTALGIA KLUB 
- NYITÓBULI vendég: MEMORY BAND
2011. december 2-án, pénteken 18 
órakor No, és a Maja Naptár…? 
Az időszámításunk szerinti 2012. év, mint 
5-ös dominanciájú esztendő…
Mi is az, az átlényegülés, dimenzióváltás 
5-ös minőségű létformára…?

2011. december 5-én, hétfőn 15 és 17 
órakor A HELYSÉG KALAPÁCSA
 - a Csavar Színház előadása –

2011. december 7-én, szerdán 18:00 
órától VALÓRA VÁLTHATÓ ÁLMOK - 
BALOGH BÉLA ELŐADÁSA
Egészségmegőrzés, gyógyulás, teremtés 
a gondolat erejével.

Támad a CIVILHETES 
fogyasztóvédelmi csapata

A CIVILHETES a következő hetek-
ben kiemelten foglalkozik a hiper- 
marketekben, boltokban kapható ter- 
mékek és a kiszolgálás minőségével. 
Amennyiben silány minőségű áruk- 
kal találkoznak, vagy bármely más 
fogyasztóvédelmi problémát tapasz- 
talnak, jelezhetik azt szerkesz-
tőségünkben vagy emailben az 
info@civilhetes.hu címen.

Érdy Tamás

SANTO SUBITO
Boldog II. János Pál, Kelet-Európa nagykövete
Piotr Jantos és Szirányi János válogatott képei a szentatya életérol

A fotókiállítás megtekintheto a Szent Adalbert Központban
Megnyitó 2011. november 7-én, 17.30 órakor
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Rábólintott a 
helységnévlistára a kormány 
kisebbségügyi bizottsága

Pozsony, 2011. november 14., 
hétfő (MTI) - Határozatot fogadott el 
hétfőn a kisebbségi helynévlistáról 
a szlovák kormány kisebbségügyi 
bizottsága. Ezzel a kormány tanácsadó 
szerve gyakorlatilag a listát tartalmazó 
kormányrendelet kormány általi 
jóváhagyását támogatja - írja az Új 
Szó című szlovákiai magyar napilap 
kedden megjelenő kiadásában.

A listát háromötödös többséggel 
fogadták el a jelenlevők. "Mivel ilyen 
arányban hagyták jóvá, a döntés 
kötelező érvényű a bizottság felett 
álló tanács számára. Ők már nem 
módosíthatják, így kerül a kormány 
elé" - magyarázta Juhász László, a 
kormányhivatal nemzeti kisebbségi 
főosztályának a vezetője a lapnak. 

A tanács jövő hétfőn ülésezik. 
A határozat öt kisebbséget érint, 

a magyarokon kívül a romákat, 
a ruszinokat, az ukránokat és a 
németeket - hangsúlyozta Orosz Őrs, 
a bizottság tagja. "Mivel mind az öt 
kisebbség képviselői jóváhagyták, ez 
még egy érv amellett, hogy a listára 
szükség van. Ezt nem lehet csak 
magyar ügyként kezelni" – hívta fel a 
figyelmet Orosz. Hozzátette, a roma 
nyelvű helységnevek bevezetése 
szakmai kérdéseket vetett fel, viszont a 
bizottság arra is rábólintott.

A helynévlistát tartalmazó kor-
mányrendelet kifogásolt passzusairól 
a kulturális minisztérium és a 
kormányhivatal illetékesei a jövő héten 
egyeztetnek. Ha a kormány jóváhagyja, 
a kisebbségi nyelvhasználati törvény 
értelmében a fent említett kisebbségi 
elnevezéseket minden olyan szlovákiai 
településen fel lehet majd tüntetni, 
ahol az adott kisebbség lakossági 
részaránya eléri a húsz százalékot.

kjk \ knc
MTI

Zsigmond Vilmos életműdíjat 
kapott a Los Angeles-i Magyar 
Filmfesztiválon

Zsigmond Vilmos Oscar-díjas 
operatőr kapta idén a Los Angeles-i 
Magyar Filmfesztivált rendező Bunyik 
Entertainment életműdíját, amelyet 
kimagasló magyar származású amerikai 
filmes személyiségeknek ítélnek oda.

A díjat a 11. Los Angeles-i Magyar 
Filmfesztivál alkalmából a Los Angeles-i 
magyar főkonzulátuson rendezett 
fogadás keretében adták át szombaton.

Bokor Balázs nagykövet, Los 
Angeles-i főkonzul a díjátadás kapcsán 
hangsúlyozta, hogy nagyon fontos 
értékeink megőrzése során figyelmet 
fordítani azokra a kimagaslóan fontos 
magyar származású személyiségekre, akik 
magyarságuk megőrzését prioritásnak 
tartják. Zsigmond Vilmos az életműdíj 
átvételekor kiemelte, hogy szakmai 
karrierje során is mindig büszke volt 
magyarságára - olvasható a Los Angeles-i 
magyar főkonzulátus által az MTI-hez 
vasárnap eljuttatott közleményben.

A fesztivál idei programja november 
9-én kezdődött meg. Az első két napon 
Elek Judit Visszatérés című, Rudolf Péter 
Üvegtigris 3 című filmjét, Havasi Balázs 
koncertfilmjét és Káel Csaba Bánk bán 
operafilmjét mutatták be. A kilencnapos 
program során bemutatásra kerül 24 
játékfilm és 10 dokumentum, illetve 
rövidfilm. A fesztivál díszvendége Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter volt, 
aki hivatalos látogatáson tartózkodik az 
Egyesült Államok nyugati partján.

kut
MTI

Kistérségi ülés Lábatlanon

November 17-én Lábatlanon tartotta 
soron következő ülését az Esztergom 
és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi 
Társulás tanácsa.
A lábatlani Gerenday Közösségi házban 
tartotta soron következő ülését az 
Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú 
Kistérségi Társulás tanácsa. Az ülést 
Tétényi Éva, a társulás elnöke, Esztergom 
Város Polgármestere vezette.
A tagok döntöttek egyebek mellett a 
tárulás költségvetésének mdosításáról, 
a kistelepülési alaphoz érkezett 
kérelmekről, majd tárgyaltak a kistérség 
közoktatási  intézkedési tervéről, 
és elfogadták a kistérség 2012-es 
költségvetési koncepciót.
A tanácskozást megelőzően a 
polgármesterek kis teljesítményű, 
családi házra méretezett hőszivattyút 
tekinthettek meg működés közben. 
A kérdést az emelkedő energiaárak 
mellett a témakörben várható pályázati 
kiírás tette aktuálissá. A lábatlani 
önkormányzat célja a fűtési költségek 
minimalizálása érdekében -megfelelő 
pályázati kiírás esetén- hőszivattyú 
üzembe helyezése.

Adventi hangverseny és vásár

2011. december 4-én, a Gerenday 
Közösségi Házban idén is meg-
tartjuk hagyományos adventi rendez- 
vényünket, melyre mindenkit szere-
tettel várunk! Tisztelettel meghívjuk Önt, 
családját, barátait 2011. december 4-én, 
vasárnap a lábatlani Gerenday Közösségi 
Házban tartandó hagyományos adventi 
rendezvényünkre.
14 órától a Gerenday Ház udvarán 
ADVENTI VÁSÁR 16:30 óra ADVENTI 
HANGVERSENY a rendezvényteremben, 
közreműködik a Halasi István Református 
Ifjúsági Kórus és a Tatai Esterházy 
Énekegyüttes.
A Tatai Esterházy Énekegyüttes 1996-
ban alakult. Két kórusminősítőn 
fesztiválkórus minősítést szereztek, 2007. 
októberében Egerben pedig kiemelt 
hangversenykórus minősítést.

NOVEMBER  25. Öltözz pirosba 
november 25-én, 

és támogasd 200 Ft-tal 
a Szemem Fénye Alapítvány 

Dóri és Tábitha Gyermekhospice Házát! 
További információ:

(72) 526-658 • kapcsolat@szememfenye.hu 
www.szememfenye.hu
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Az Esztergom Város Diák-
sportjáért Egyesület november 
9-én rendezte meg a Vasas 
és a Ferences pályán a 4. 
korcsoportos kiskörzeti (7-8. 
osztályosok) nagypályás lab-
darúgó tornát.
 
A versenyre 6 iskola 100 ta- 
nulója nevezett. Az aranyérmet 
a Franka, az ezüstöt a Szent Imre, 
még a bronzérmet a Szent Erzsébet 
iskola labdarúgói vitték el. A további 
résztvevő csapatok sorrendben: 
Babits, Arany, Pilismarót. A mér-
kőzéseket Bodnár Miklós és Osvald 
Zsolt vezette. A győztes csapat 
képviselheti a várost a nagykörzeti 
döntőben, ahol kiharcolhatja a 
megyei döntőbe jutást.

Ismét győztek a dorogi 
birkósok

Szentesen került 
megrendezésre 
az ezévi Diák 
I-es Birkózó 
D i á k o l i m p i a 
november 4-én 
és 5-én. 

A 13-14 éves korosztály számára 
megrendezett versenynek 133 fő 
résztvevője volt. A 12 súlycsoport 
aranyérme 11 különböző helyre került, 
egyedül a Dorogi Nehézatlétikai 
Clubnak sikerült két bajnoki címet 
szereznie Lévai Tamás (38 kg) és Vitek 
Dárius (42 kg) győzelme révén. A dorogi 
csapat kiválóan szerepelt, nyert még 
egy bronzérmet, valamint elért egy 
negyedik és kettő ötödik helyezést is. A 
dorogiak egy korosztállyal idősebbjei is 
remekeltek, ugyanis a 12 súlycsoportból 
négy bajnoki címet szereztek meg: 
Ribym Maxim (38 kg), Lévai Zoltán (54 
kg), Torba Erik (58 kg) és Szentes Kristóf 
(76 kg) ért el első helyezést. A dorogi fiúk 
a négy arany mellé négy ezüstérmet és 
két bronzérmet, valamint egy 5. helyet 
gyűjtöttek be. A csapat a Vasas SC, az 
Orosházi Spartacus, a Csepeli BC az FTC 
és a Tatabányai SC versenyzőit utasította 
maga mögé. 

Szeretettel meghívjuk Önt 
a Véradó Napi Ünnepségünkre. 

 
Helyszín: 

Esztergomi Vár 
Lovagterme 

(Esztergom, Szt. István tér 1.) 
 

Időpont: 
2011. november 25. péntek 

15.00 óra 
 
 
 

 

Magyar Nemzeti Múzeum Vármúzeuma 
2500 Esztergom, Szent István tér 1. 

www.mnmvarmuzeuma.hu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Ünnepség fővédnöke: 
Tétényi Éva, 

Esztergom Város Polgármestere 
 
A véradókat köszönti: 
Dr. Kollár Zoltán 
a Vaszary Kolos Kórház 
főigazgató főorvosa 

Ünnepi beszédet mond: 
Dr. Tóth Erzsébet 

a Vérellátó osztályvezető főorvosa 
 
Ünnepi műsor 

Oklevelek átadása 
Pohárköszöntő 

Állófogadás 
 

                                                      

 Vaszary Kolos Kórház                          Esztergom Város                  Komárom-Esztergom Megyei 
                                                            Képviselő-testülete                                Vöröskereszt 

Szeretettel meghívjuk Önt 
a Véradó Napi Ünnepségünkre. 

 
Helyszín: 

Esztergomi Vár 
Lovagterme 

(Esztergom, Szt. István tér 1.) 
 

Időpont: 
2011. november 25. péntek 

15.00 óra 
 
 
 

 

Magyar Nemzeti Múzeum Vármúzeuma 
2500 Esztergom, Szent István tér 1. 

www.mnmvarmuzeuma.hu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Ünnepség fővédnöke: 
Tétényi Éva, 

Esztergom Város Polgármestere 
 
A véradókat köszönti: 
Dr. Kollár Zoltán 
a Vaszary Kolos Kórház 
főigazgató főorvosa 

Ünnepi beszédet mond: 
Dr. Tóth Erzsébet 

a Vérellátó osztályvezető főorvosa 
 
Ünnepi műsor 

Oklevelek átadása 
Pohárköszöntő 

Állófogadás 
 

                                                      

 Vaszary Kolos Kórház                          Esztergom Város                  Komárom-Esztergom Megyei 
                                                            Képviselő-testülete                                Vöröskereszt 

Aikidó
gyermekeknek

felnôtteknek
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Az őszi-téli időszak tudatos 
felkészülést igényel a 
közlekedésben. Megváltoznak a 
közlekedési viszonyok, rövidebbek 
lesznek a nappalok, esőáztatta utak, 
ködös szakaszok lesznek jellemzők, 
melyek növelik a közúti balesetek 
kockázatát.

Az őszi hónapokban a közúti 
közlekedési balesetek jellemző oka, 
hogy a gépjárművezetők nem a 
megváltozott időjárási-, látási- és 
útviszonyoknak megfelelően vezetik 
járműveiket. A legtöbb problémát 
többnyire a változó tapadó képességgel 
rendelkező útburkolat, valamint a 
romló látási viszonyok okozzák. Ezért 
lényeges, hogy minden járművezető 
megfelelően felkészítse járművét 
a megváltozott körülményekre, és 
legyen önmaga is tisztában azzal, hogy 
az őszi közlekedési viszonyok más 
járművezetői magatartást követelnek.
A hetek előre haladtával egyre 
korábban sötétedik, látás útján 
nehezebbé válik a közlekedéshez 
szükséges információk szerzése, ezért 
gyakrabban kell használni a gépjármű 
világítóberendezéseit. Nagyon fontos 
a világítóberendezések folyamatos 
tisztán tartása, az izzók cseréje, és 
tartalékizzó beszerzése. A fényszórók 
tisztán tartása nem csak azért fontos, 
hogy azok optimális távolságot 
világítsanak be, hanem azért is, hogy 
más közlekedőket ne vakítsunk el. 
Sokan ugyanis nem tudják, hogy 
a szennyezett fényszóró felületek 
esetenként vakító hatást idézhetnek 
elő.
A gépjárműveket - főleg hosszabb 
autóút előtt - ajánlatos alaposan 
átnézni, megvizsgálva minden 
biztonsági berendezést és tartozékot. 
Az akkumulátor, a gumiabroncsok, a 
világítás és a fékrendszer ellenőrzése 
önmagában nem elég, hiszen a jól 
működő és „csíkmentesen” törlő 

ablaktörlő lapátok, a megfelelő 
ablakmosó folyadék vagy a 
páramentesítő egyaránt az őszi 
közlekedés fontos kellékei.
A megváltozott látási és útviszonyok 
– különösen esős időben, ill. ködben 
– más járművezetői magatartást 
követelnek. Nagyobb követési 
távolságot kell tartani az ilyenkor igen 
gyakori utoléréses balesetek, azaz 
„koccanások” elkerülése érdekében.
Általában lassúbb haladás és óvatosabb, 
körültekintőbb közlekedés szükséges 
ahhoz, hogy megelőzzük a közlekedési 
baleseteket.
Vigyázni kell az úttest mellett haladó 
gyalogosokra (lakott területen belül és 
kívül egyaránt), mindenkor biztosítani 
kell a gyalogosok elsőbbségét a 
kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken, 
és fokozott figyelemmel kell lenni a 
figyelmetlenül az úttestre lépőkre. 
A gyermekek különösen az iskolák 
környezetében vannak nagyobb 
veszélynek kitéve. Nem árt tudni, 
hogy esős-szeles időben a gyalogosok 
általában kevésbé körültekintők, hiszen 
a kellemetlen időben – érthető módon 
- mielőbb célhoz szeretnének érni. 
Sajnos esős időben gyakran képződnek 
„pocsolyák” az utak felszínén. Ezért 
esős időben fokozott figyelemmel, és 
amennyiben lehetséges, a pocsolyák 
kikerülésével, továbbá a haladási 
sebesség csökkentésével kell vigyázni a 
gyalogosokra.
Különösen ősszel sokat emlegetjük a 
„látni és látszani” szókapcsolatot. A 
fényvisszaverős dzseki, fényvisszaverő 
karszalag, matrica láthatóvá tesz, 
megvédhet. Lakott területen kívül 
mind a kerékpárosoknak, mind a 
gyalogosoknak éjszaka és korlátozott 
látási viszonyok esetén fényvisszaverő 
ruházatot kell viselni. A fényvisszaverő 
anyagok és prizmák nem 
helyettesíthetik a világítást, de növelik 
a láthatóságot, és ezzel a biztonságot. 
Egy fényvisszaverő prizmát már 100 
- 200 méterről észre lehet venni. A 
fényvisszaverő eszközök és megfelelő 
öltözék viselete, valamint a jól működő 
világítás esetén a gyalogosok és a 
kerékpárosok sötétben is jól láthatóvá 
válnak.
Ősszel általában a munkába menet 
ideje is nő, ezért fontos, hogy 
korábban induljanak el otthonról. 
A késéseket soha ne próbálják meg 
nagyobb sebesség megválasztásával 
behozni, mert ezzel szükségtelenül és 
aránytalanul nagy veszélybe hozzák 
magukat, családtagjaikat, valamint 
más közlekedők testi épségét és életét. 

A közlekedés során soha ne feledjék, 
hogy annyira vigyázzanak másokra, 
valamint mások értékeire, mint ahogy 
azt másoktól a maguk vonatkozásában 
elvárják.
Ha a fenti tanácsokat megfogadva 
közlekednek, ezzel már sokat tettek 
a baleset-megelőzés érdekében. 
Valamennyi közlekedő biztonsága 
érdekében kérjük, figyeljenek egymásra, 
legyenek partnerek a közlekedésben és 
tartsák meg a közlekedési szabályokat.

 

 KEM RFK Sajtószolgálata

Felhívás Adventi vásárra!

Esztergom Adventi vására hosszú 
évek óta nagy sikerrel működik, 
árusaink évről évre visszajárnak.  
A Vásár idén a megújult Fő terén 
(kívül) a Kis-Duna sétányon kerül 
megrendezésre 2011. november 
26. – december 24. között.  Az 
új helyszín lehetővé teszi, hogy 
tovább bővítsük a Vásárt, még 
színvonalasabbá tegyük, ezért idén 
újabb résztvevőket szeretnénk 
megnyerni a kitelepülésre. 
Amennyiben további információra 
van, szüksége jelezze e-mailben, 
telefonon, vagy szeretettel várjuk 
irodánkban személyesen!
 
Elérhetőségeink:
TE - Rendezvény Kft. – Civilhetes Kft.
mob: (36) 30 853 5720 (36) 30 751 
8908
2500 Esztergom, Jókai u. 8. I/6. 
H-P: 9-17  tel.: 33 898 005 
e-mail: info@civilhetes.hu

Időben készüljünk a rosszabb időre
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Továbbra sem jut dűlőre a Suzuki és a Volkswagen, a két 
márka már jó ideje vitatkozik a dízelerőforrások, egyes 
technológiák átadása és most már a részvények birtoklása 
miatt is. Mint korábban megírtuk, 2009-ben együttműködési 
megállapodást kötött a két autógyártó, mely szerint a 
Volkswagen egyebek közt a hibrid hajtáslánc technológiáját 
adja át a Suzukinak, míg a japán vállalat a németektől vásárol 
dízelerőforrásokat. Mindemellett a VW 19,9 százalékos 
részesedésre tett szert a Suzuki részvényekből, 1,7 milliárd 
euró értékben, míg a japánok 1,5 százalékot kaptak a német 
vállalatból. 

Ezt követően idén elmérgesedett a helyet, az 
együttműködés felrúgásáért egymásra mutogat a két fél, 
a Suzuki szerint ugyanis nem adta át az ígért technológiát 
a Volkswagen, amely pedig azt sérelmezi, hogy a japánok 
a partnerségi megállapodás ellenére a Fiat-tól vásároltak 
dízelmotorokat az Esztergomban gyártott SX4-esekhez. 

A kialakult helyzet miatt a Suzuki az együttműködés 
felbontását kezdeményezte szeptemberben, a Volkswagen 
azonban nem hajlandó szakítani. Az ügy legfrissebb állása 
szerint, a japánok múlt héten felszólították a németeket, hogy 
engedjék visszavásárolni a Volkswagen japán vállalatban 
szerzett részesedését, melyről korábban Yasuhito Harayama, 
a Suzuki alelnöke elmondta, hogy nem befektetésre adta 
a vállalat át a Volkswagennek, hanem a részvénycserével 
pecsételték meg együttműködési szándékunkat. 

A visszavásárlásra most a németek egy egyértelmű nemet 
mondtak, a gyártó szóvivője a minap azt hangsúlyozta, hogy 
ragaszkodik a cég a suzukis részvényeihez. Martin Winterkorn, 
a Volkswagen vezérigazgatója emellett kifejtette, ha a Suzuki 
meg akar válni a Volkswagen-részvényektől, az az ő dolga, 
a Volkswagen viszont mindenképpen szeretné megtartani 
a Suzuki-részesedését, mint elmondta, a német gyártó az 
egyik legnagyobb részvényes a japán vállalatban, és ezen 
pedig miért kellene változtatni. Winterkorn reagálását 
azzal zárta, hogy szerinte a partnerségi együttműködést a 
japánok sértették meg.

Forrás: autostat.hu

Újabb menet a 
Suzuki-Volkswagen 
bokszmeccsen

Banner akkumulátor akció

Műanyag lökhárítók javítása

Matador téli gumik akciós áron

Vihari autóvillamosság és 
spoilerszervíz 

 2500 Esztergom Virágos utca 2/b
www.vihariauto.hu

Generátor és önindító javítás

A 2011-es Tokiói Autószalonon* a Suzuki standja olyan 
autókat és motorokat vonultat fel, amelyekkel válaszokat 
ad korunk kihívásaira, amelyek új értékeket vonultatnak 
fel, és amelyek valódi élményekkel gazdagítják a 
vásárlót.

A kisautók terén 
 szerzett egye-

dülálló tapaszta- 
lataiból kiindulva 

 a Suzuki stand-
jának mottója: 
„Kisautók a jövő- 
ért”. A Suzuki 
jelenlegi, vala-
mint a közeli 
és távoli jövő 
számára szánt 
autói a kisebb 
méret keretei 
között is meg-
valósítható tulaj- 
donságok, a ke- 
zelhetőség, az ü- 
z e m a n y a g t a - 
karékosság, az in- 
nováció, a für- 
geség és az iz-
galmas külső je- 
gyében készül- 
nek. A Suzuki a 

 nagy lehetőség-
eket kisautókkal 
váltja valóra az 
elkövetkezendő 
években.

 
*Az autószalon 
2011. december 2. 

 és 11. között láto-
gatható a Tokyo 
I n t e r n a t i o n a l 
Exhibition Center-
ben (Tokyo Big 

 Sight). Az autósza-
lont a Japán Autó-
gyártók Szövetsége 
rendezi.

A Suzuki modelljei a 2011-
es Tokiói Autószalonon

REGINA
egy következő generációs globális 
kisautó terve, kiváló üzemanyag-
hatékonysággal és kis károsanyag-
kibocsátással, csekély súlyának és 
fejlett aerodinamikájának köszön-
hetően

Q-concept
kétüléses mopedautó a minden-
napok mozgékonyságáért

Swift EV Hybrid
elektromos kisautó motorhajtású 
generátorral

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 
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OLVASÓINKTÓL

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

A strucc – állítólag – homokba dugja a 
fejét, ha nem akarja látni, ami körülötte 
történik. Ezt teszik a fideszes képviselők is a 
városházán. Ezt tették, amikor 2010.10.03-
án éjjel a „Sporiban” néma esküt tettek a 
város ellen azzal, hogy fergeteges tapssal 
díjazták Meggyesnek a bukását mag-
yarázó és a jövő taktikáját meghatározó 
gyűlöletbeszédét. Azért írok erről is-
mételten, mert a „tízek bandája” engem 
is gyűlöl. Ugyanis egyike vagyok annak a 
2/3-nak, akik a régi polgármestert elzavar-
ták. Amikor ez a „díszes társaság” sziszegő 
gyűlölettel, gúnyos mosollyal hazug 
gazemberezést zúdít Tétényire, mindig 
érzem, hogy rajta keresztül ez nekem, 
neked, neki, nekünk, nektek, Önöknek is 
szól. Ám az elsötétítés, a helyi járat hiánya, 
a szemétügy, a kátyúk és rémes járdák 
stb., stb. miatt azokat is érinti ez a város-
sal szemben tanúsított közömbösség és 
szívtelenség, akik Meggyesre és a Fideszre 
szavaztak 2010 őszén.
Tisztelt fideszes választópolgárok! Akiket 
tényleg tisztelek, mert demokráciában 
joguk van jobboldalinak, kereszténynek 
és konzervatívnak lenni. Akiket tisztelek, 
azok azt is tudják, hogy az MSZP-nek, DK-
nak joga van baloldalinak, a Jobbiknak 
radikálisnak, a liberálisnak szabadelvű 
ateistának, a civilnek városért aggódó 
polgárnak, a KDNP-nek abortuszellenes-
nek, az MDF-nek jobbközépinek lennie és 
így tovább. Vagyis a polgár demokratikus 
joga „másnak lenni”, tehát más-más „es-
zmei öltözetben” megjelennie. Közülük 
bárki áll be a gyűlölködők sorába, bárki 
elfogult annyira Esztergomban, hogy azt 
sem hiszi el, amit maga körül lát, az tényleg 
a homokba dugja a fejét. A Hídlapra azért 
nem vesztegetek többé szót, mert 6-8 éve 
ki sem veszik a fejüket a gyűlölet és képmu-
tatás sivatagjának homokjából.
Polgártársaim! A nem távoli jövő két 
lehetőséget kínál. Egy új, korábbi időközi 
választás lehetőségét, amelyhez parla-
menti belátás és segítség kell, vagy a 2014-

es soron következő választást. Ez utóbbi 
azt a veszélyt rejti magában, hogy a tízek 
addigra teljesen és végérvényesen tönk-
reteszik a várost mind anyagilag, mind 
erkölcsileg.
Bármikor lesz is az új választás, a fentebb 
felsorolt és fel nem sorolt erőknek fel kell 
készülniük rá. Ekkora egypárti túlsúly nem 
fordulhat elő többé. Ez azonban csak úgy 
megy, ha leülnek egymással beszélgetni 
és megegyeznek a jövendő képviselők 
személyét illetően. Nem pártgyőzelmet 
kell aratni! Meg kell nézni, hogy az előző 
választáson kik, hány szavazatot kaptak. A 
levitézlett fideszes képviselők helyett mely 
körzetben kit jelölhetünk úgy, hogy a többi 
politikai erő és civil mozgalom támogatja 
azt az egy jelöltet. Ideális esetben 1-2 
képviselője lenne a Fidesz-KDNP, az MSZP, 
LMP, a liberálisok, a civil mozgalmak, a 
Vállalkozók tagjainak. Ideális esetben 
elfelejtenénk, hogy az országos politika 
szintjén szeretik-e egymást. Ideális esetben 
egyetlen szempontot vennénk figyelembe: 
városunk boldogulását, bajainak or-
voslását, a lelki sebek gyógyítását. Ideális 
esetben ezen problémák megoldása elől 
a jövendő képviselői nem dugják fejüket a 
homokba.

Gyöngyösi László      

Fejek a homokban

Kérnénk hogy az ÚJSÁG  ANNAVÖLGYÖN IS 
jelenjen meg, mert itt is laknak, szemlélődő 
állampolgárok. Nem csak Sárisápon.                                                                                                    

Tisztelettel : Sz.M.  

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

Közérdekű 
Hívószámok
Mentők                           104
Tűzoltóság                     105
Rendőrség                 107
Segélyhívó               112
Pontos idő               180
Autóklub segélyhívó              188
Ébresztő szolgálat              193
Belföldi tudakozó              198
Nemzetközi tudakozó              199
MÁV Direct                 40 494 949
Volán információ                 33 511 720
Posta Ügyfélszolgálat        40 464 646
ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.                80 440 141
Északdunántúli Vízmű Zrt.33 502 715
E.ON Áramszolgáltató Zrt.80 533 533
Orvosi ügyelet (16 – 08 h)  33 514 054

BLUES AND ROLL

Esztergom, Maláta bár
2011.12.03. 21:00
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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

K-EMÖ ZSIGMONDY VILMOS GIMNÁZIUM 
ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

Képzéseink:
•	 emelt óraszámú nyelvi osztály angol/ német 

nyelv: (kód: 02/ 03)
•	 általános tantervű gimnáziumi osztály: (kód: 01)
•	 informatikai szakközépiskolai osztály: (kód: 04)
•	 érettségi után: internetes alkalmazásfejlesztő

Elérhetőségeink:

Cím 2510 Dorog, Otthon tér 3.
Telefon 33/431-675
Fax 33/441-340
Web http://zsigmondy-dorog.hu
E-mail dogim@freemail.hu
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más: várostakaritást kezdeményeztek 
civilek.
valóság: újra beköszöntött az ősz, 
hullanak a falevelek. A járdák csúszósak, 
főként reggelente. Szombaton az 
önkéntesek a város több pontján 
gyűjtötték a leveleket és takaritottak. 
Szintén városszeretők szállitották a 
zsákokat, amelyeket egy cég adott 
kölcsön.  Köszönet illesse  a résztvevőket 
. Az Eszköz kft feladata  a város 
takaritása, de egy éve semmit sem 
csinálnak. A közterületekről levonultak, 
a város szemétben úszik.  Az adózókat 
is megkurtitották, lecsökkentették 
a szemétszállitás gyakoriságát, ha a 
szolgáltatás fele lett, akkor a fizetség  is  
legyen fele, meg  a fizetésük is.       Csak 
ennyi jár  nekik! Összeborult hát a tiz 
képviselő és az ügyvezető,  döntésük:  
büntessük azokat, akikből élünk. El 
kellene olvasni az alapitó okiratot, és 
annak szellemében szolgálni a várost.  
más: fenyeget egy ügyvezető, 
kikapcsolja a közvilágitást.
valóság: az előző polgi rendszeresen 
nem fizette a közvilágitás diját. (A 
korábban kötött közvill. szerződés  a 
város számára előnytelen, aláirók 
Meggyes és Knap.)  Az adósságrendezés 
során befogadták a TIVI kft.  követelést 
és megszületett a döntés, csakhogy 
a teljesitéshez pénzt a képviselőknek 
kellene biztositani. A polgármester 
többször kérte a tizeket, olyan teljesithető 
költségvetést alkossonak, amiben ha 
lassan is, de a kötelező feladatokra 
jusson pénz. Steindlék már negyedik 
alkalommal söpörték le  napirendről, 
igy hát kopogtat a sötétség. Tiltakozunk, 
hogy a várost fenyegesse a szolgáltató, 
ott a biróság  (civilek  felszólitása  
olvasható lapunk internetes – Vélemény 
- oldalán).  Van  törvényes út, ezt kell 
választani!  A november 18-i testületi 
ülésen Meggyes,  előterjesztésében 
„szembeköpte saját pártja”  
frakcióvezetőjét is, és Tétényi valamint 
Steidl előző heti közös megállapodásukat 
módositotta 19 helyett 10 millióra. 
(A kivizsgálódásokra jól felkészült 
fidesz tekintse át ezen esetet, mert ez 
kimeriti a pártfegyelmit.)  Meggyes 
tovább bünteti a várost, valamennyi 

szavazóját, anyját és feleségét, élettársát, 
gyermekeit, azt a néhány barátját, 
barátnőjét. A többi  „forradalmár” 
pedig megszavazza, az együttműködés 
jegyében. Talán új vállalkozásba kezd, 
hogy pótolja a felügyelőbizottsági 
kieső manit, szentjános bogarakat fog 
árulni a belvárosban, kertvárosban, 
Pilisszentléleken és Búbánatban (saját 
választóinak kifejlettebb példányokat 
ad).
más: „itt állok,  nem tehetek mást”
valóság: ez a könyv cime, amelyet az 
egy éve Esztergomot vezető Tétényi Éva 
kénytelen csinálni. A múlt heti bemutatón 
szép számmal jelentek meg érdeklődök, 
akik kérdéseket tettek fel a könyv 
szerzőjének (Lengyel Tibor), kiadójának 
és a „főszereplőjének”. Hallották és 
meggyőződtek  a jelenlévők, hogy a 
budapesti szerző (a kiadó is) „képben” 
van az esztergomi eseményekről, nem 
úgy a miniszterelnök (egyben városunk 
diszpolgára)  és szóvivője, akik alig 
tudnak valamit kis városunkról. Kapnak 
is egy-egy tiszteletpéldányt, olvassák 
figyelmesen. Ajánljuk figyelmébe Ildi 
néninek is, aki megirta a város történetét 
(olvasói voltak Esztergom középiskolás 
diákjai), használja a folytatáshoz ezen 
valós dokumentumot.
más: közérdekű levelet irt egy választó a 
polgármesternek és a jegyzőnek.
valóság: a törvényi hely nem ir elő 
olyat, hogy a polgármester készitsen 
hatástanulmányt az adósságrendezés  
következményeiről.  Egyébként 
Esztergom olyan speciális helyzetben 
van, hogy a mai országvezetés akár 
napokon belül képes ideszükséges  
módositásokat elfogadni,  visszamenől 
hatállyal is.   (Kicsit segitve: ha üres a 
lisztes zsák a kamrában, ne kérje a ház 
asszonyát  meggyes bukta sütésére!)  
Nos kedves levéliró, reméljük a választ 
is ilyen nagy dobra veri majd (újságcikk, 
blog-bejegyzés, tv beszélgetés)? Uram, 
annak idején ön csendben ült a délijén, 
bizonyára feltünt önnek, hasonlókat kért 
az előző polgitól egy akkori ellenzéki 
képviselő egyes témákban. Tetszik tudni, 
mi volt a városvezető válasza, no ezt 
a nyomdafesték sem birja. Szeretném  
kérdezni  öntől, mint város-aggódó 
polgártól, akkori közérdekű adatot kérő 
levelét pl. az élményfürdő döntésekor 
kinek küldte el?  És milyen választ kapott? 
(A város újkori történelméből néhány 
közérdekű adatkérő levél témái lehetnek 
-segitek, közlekedés, útállapotok, 
parkolási dijak át nem utalása stb, de hét 
ezeket ön is ismeri.)  A levele(i) tartalmát  
és a válaszokat most már félelem nélkül 
nyilvánosságra hozhatja. Egyet azonban 
ne felejtsen el, lehet csűrni-csavarni, de  a 
26 milliárd az 26 milliárd. Hogy kérdése 

teljes legyen, javallom újabb levél irására, 
amelyben kérdezze meg, miből állt 
össze a fenti nem kis hiány (a cimzettet 
tetszik ismerni  ugye?). Hogy kételyeimet 
eloszlassa, elvárom a korábbi levelei 
nyilvánosságra hozatalát, mindaddig 
úgy gondolom, ön egy felkért levéliró.
más: ha szélcsend van, a vitorla akkor 
is feszülhet, legfeljebb a matrózok a 
fedélzetet mossák
valóság: egyes matrózok, amit 
cselekedeteikben maguknak 
megengednek, a józan emberi 
méltóság határait súrolják, és most 
nem a mondvacsinált politikusokat 
védem. Csak odáig sértegessünk, amig 
a magunk felé érkezőket eltűrjük. 
Lehetnek kritikák, ki mit, mikor és 
miért rontott el, de az adott pillanatnyi 
helyzetben a döntéseket hozók, úgy 
gondolom a városért cselekednek. Van 
helye az utólagos birálatnak, csak az 
öntömjénezésnek elmúlt az ideje. Aki 
nem alázattal szolgálja a polgártársait, 
az bizony áruló. Lehetnek polgármesteri 
ambiciók, lehetnek újnevelt pincérek, 
de a vendégnek csak az izletes és 
friss étel kell. Azt azonban kevésbé 
hiszem, hogy az ifjú titánok (legalább 
is magukat igy állitják be) annyi 
élettapasztalattal rendelkeznek, hogy 
bátran eligazgassonak pl. egy Esztergom 
nagyságú várost.  Esztergom abba a 
helyzetbe került, hogy 30-40 évesen, 
vezetési tapasztalatok hiányában nem 
lehet ebből kivezetni.  2010.  októberére 
kialakult  egy történelmi helyzet, 
ebből  csakis Tétényi  kerülhetett ki 
győztesen, senki más. Lehetnek önjelölt  
polgármesterek, divatdiktátorok, 
mesterfodrászok és illemtanárok meg 
a fene tudja mifélék,  de ennek nincs 
itt az ideje  (januárban sem lesz!!!). 
Bármelyik oldalon álljon is valaki, a 
közös célt kell felismerni, minél kisebb 
áldozattal   kivezetni a várost a gödörből. 
Bármelyik oldalon álljon is valaki, másra 
nem hárithatja a város 26 milliárdos 
adósságát, mint aki tényleg okozta. 
Sajnos ezt az utat az előző városvezetés 
„kijelölte”, s akik most Tétényire akarnak 
mindent ráfogni, nagyot tévednek. Mégis  
ajánlok nekik valamit.  ATétényi ellenes 
tábor  általuk bizonygatott nagysága  ha 
elegendő(???)  arra, akkor  dobják össze 
azt a  26 milliárdkát, ezzel egyenesbe 
kerül Esztergom, s akkor és csak akkor 
követelhetik Tétényi távozását.  Üres 
pénztárcával nem lehet karácsonyi 
bevásárlást csinálni. Addig azonban  
maradjon tudatukban, száz tétényista 
év sem okozna összegszerűen annyi kárt 
Esztergomnak, mint  ez a tiz meggyesi év. 

ghyos

Más és más
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Kedves jós néni. Mégis 
péntekre kérem a jóslást, 
önnek nem lehet más 
elfoglaltsága, tudja az 
üzlet az üzlet. Na jó legyen 
csütörtök, én ugyis meg-
beszéltem mindent a 
füstössel. 

Nos kezdjünk. Várjon egy picit, ilyen hirtelen se gyufa, se olaj 
a tűzre. Én is a városért vagyok. Figyelem, már gomolyog a 
füst, kevés a pénz kisebb az is de máris kivillan valami. Tudja 
milyen szerkezet az? Hát a popcorn gép és hogy pattog a 
kukorica szanaszét! Piros rongyot lenget a szél, alakja egyenlő 
szárú háromszög. Végül a tisztuló látvány, vad motoros suhan 
a ringen. 
Húzzon négy lapot,  itt a pakli. Nahát milyen értékes lapokat 
húzott!. 
Az első lapon egy bérházi lépcső. Tomcsi néhány (volt) 
haverjával alapitja a jövőt. Egy apuka 22 évvel ezelőtt: a jövő 
a fiataloké, pártirodát nekik az „átjáróházban” közösen a 
szadesszal.  Az anyuka meg úttörő-titkár.  Sörfőzőt a gyereknek 
meg robbanós kukoricát, hadd vállalkozzonak. Tomcsi 
rövidesen átveri társát, sőt mikor már kooptált polgi lett, meg 
is bünteti. Tessenek emlékezni, székügy a Vörösmarty utcában. 
Tomcsi? te már akkor is tökös gyerek voltál az üzleti életben. 
De ne szaladjunk ennyire a mába! 100 méterrel odébb költözik, 
délutánonként, esténként moziműsort néz az előtérben. 
A második lapon egy lakcimkártya. A láncos Laci polgármester 
kommunális adót vezet be. Tomcsi, ekkor kijelentkezik Egomból, 
hajléktalan lesz. Miért? … hogy ne kelljen adót fizetni a 
városnak. hogy is mondtad, ennek a szemét városnak. Ráadásul 
mint megváltó fiatal, bekerül pártjából a képviselőtestületbe. 
Társával eleinte látogatják is az üléseket, de egy idő után 
elmaradozik, majd megneszeli: puccsot a polgármester ellen, 
az akció sikeres Tomcsi polgi lett. Ugye milyen tisztességesen?! 
Az esztergomiak keserve innen datálódik. Tomcsi beleszédül a 
hatalomba. Sorra nyirja ki a másként gondolkodókat, később 
már az alkalmi ellentmondók is hamar repülnek. Hódolóit 
átneveli, a leghűségesebbeket jól megjutalmazza. Miből? 
Hát a város pénzéből, amit rábizott Esztergom, kikötés nélkül, 
elszámolási kötelezettség mellőzésével. Szórja is Tomcsi két 
kézzel, talicskával  tiz év alatt majd 26  milliárdot. Az alattvalók 
meg karácsonyra kaptak diszlapot, csokoládét, a nyugdijasok 
5 ezret. Mari néni, Kati néni és Gyuri bácsi! Kinek a pénzét 
tetszettek átvenni? Ugye nem Tomcsiét? Feri bácsi, te nem 

kaptál? Nézz utána, mert lehet hogy a listán rajta vagy, vagy 
elfelejtetted aláirni a jegyzéket vagy másik Feri bá vette át 
helyette!  Sok  Feri él itt. 
A harmadik lapon egy rácsos ablak, feljebb csillag felirat, a 
lapszélen a szőke folyó kanyarog. Tomcsi magasra kerültél 
a létrán. Tudod-e, minél több a fok, annál nagyobbat esik az 
ember a tetőről. Tomcsi a létra megdölt. Már nincs miben 
kapaszkodnod. Akik eddig tartották az emelvényt neked, 
farolnak ki alóla. Látod, magadra és a Btk-ra, Ptk-ra maradtál. 
Szerintem, ne büntesd tovább Esztergomot, mert bűneidre 
100 év ülve megbánás is kevés. Amit tettél pénteken a 
testületin ellenünk, az ismét a szemét húzásaid bizonyitéka. 
Ildi néniknek vettél már elemlámpát, hogy a sötétben haza 
találjonak??? Sötétben a motorozás is veszélyes, nagyon 
figyelj a bukkanókra és a városi kátyúkra. Tényleg Tomcsi, a sok 
pénzért vásárolt aszfalt-javitó gép merre üzemel? Csaknem 
kimentetted Vargyasra? És mit szólt Bazsi, hogy a szájából s…
gget csináltál a Tivis igéretét felrúgva? Tomcsi a gyerekeid 
mit fognak z…bálni az oviban, ha nem visznek ebédet és 
uzsit ezután? A gyerekek még nem értik, hogy ez a városért 
együttműködésetek. És Tomcsi ha Pesten Lázár igen-t mond, 
te mersz-e nemet nyomni? Micsoda senki utolsó vagy a sorban. 
Te tudod, hogy Viktor is unja ezt! Takarodó innen a testületből 
és mihamarabbi távozás a pesti Kossuth tér házából. 
A negyedik lapon egy távcső, jó messze lehet vele nézni. 
Tomcsi? Siralmas a jövőd!!! Nem kábithatsz már sem újságban 
sem tv-ben. Elhagyott a lelkiismereted, többet soha nem 
lehetsz hiteles ember ( mondta ezt neked egy másik Ildi néni 
is). A nagy gyarapodás romokban: élményfürdő, mélygarázs, 
Bástya-torzó, Fürdő- szálló, Medicor és Szemker-csarnokok 
, Hell- iskola, telekspekulációk és épitési engedélyek 
megtagadása, Szent- Miklós alap és a svájci frank, iskolák és 
kultúra szétverés, hát mi ez, ha nem a hozzáértés hiánya, 
pedig lassan te vagy az ország-rekordos,  ennyi évig még 
senkinek sem tellett szemeszterre (persze mi adózók is adtunk 
bőven hitelt az egyetemi éveidre). Tomcsi, te megdolgozol a 
pénzedért??? Szerintünk más választásod nincs: lépés indulj! 
Bal-jobb, bal-jobb, egy-kettő. Idehallatszik már az ébredésed 
imája, hány nap van még az ammnesztiáig? 
Tisztelt hölgyem, köszönöm a jóslatot, és külön köszönöm, 
hogy segitett a város őszi nagytakaritásában. Megmondom 
igaza lett, egyetlen fideszes képviselő sem jött közénk 
levélgyűjtésre. Ők külön frakcióban és a polgároktól távol 
élnek. (Most még szellemileg, de rövidesen fizikailag is).   ghyos

 ghyos

Jósda

Barta Ingatlanközvetítő - Esztergom, Kiss János altb. u. 48. - www.barta.ingatlanforras.hu 
Lakás: Schweidel u. 3. em.,2 sz.,49m2, felújított konyha,fürdő, új nyílászárók, épület alatti garázs vehető 7,2MFt 
Irinyi u., 1,5sz, 43m2, IV.em, extrán felújított, bútorozott, új, fa nyílász, egyedi-központif, szigetelt homlokzat 8,5MFt 
Kölcsey u., fsz.,1 szoba, 34m2, felújítandó, egyedi fűtés - hőtárolós kályha+kémény, költözhető 5,3MFt 
Aradi tér, II.em, 2,5 sz, 67m2 - 3.em., 2,5 sz., étkező-konyha,77m2, mindkettő erkélyes és egyedi mérőórás 12-14MFt 
Tát-újtelep: 720m2 telek, 5 szoba+nappali, ’98-ban épült, gáz- és vegyes-központi fűtés, garázs, ipari áram 24MFt 
Családi ház: Kistói u, 2001-ben épült, 38-as phorotherm tégla, 263 m2 telek, ikerház, 1 nappali, 4félsz, 110m2 25MFt 
Galagonyás lakópark, zárt udvar, 1nappali + 2háló, 2005-ben épült, terasz, kis udvar, 1parkoló, Áron Alul 16,9MFt 
Gyurgyalag u, sorház,1992-ben épült, 38-as tégla, 200m2 telek, 3,5sz, nappali, 2fürdő, padlófűtés, garázs 22MFt 
Monteverdi u, sorház, 1973-ban épült, tégla, 100m2 telek, 3 háló+nappali, gáz-cserépk. fűtés, kocsi beálló 20MFt 
Simor J.u, 846m2 telek, 2 generációs, 4,5sz, 150m2, gáz és vegyes fűtés+ hőtárolós külön mérőórás, felújított 25MFt 
Akácos út, tégla épület, 1600m2, telek, 6,5sz, 252m2, 3generációs, felújított, panziónak is alkalmas, központif 30MFt 
48-as tér, 540m2-es telek, 3sz, 90m2, gáz és vegyes központif, 2005-ben részben felújított, elektromos kapu 22MFt 
Kettőspince sor, 1044m2-es telek, 3sz, 2fürdő,101m2, gázf, panoráma, felújított, külsőleg szigetelt, új nyílász. 25MFt 
Esztergom-kertv: Vasút sor, 1150m2 telek, 2,5sz, 100m2, vegyes és gázfűtés, telek végén patak Áron alul 14,9MFt 
Josika u., 808m2 telek, 2sz, nappali, 100m2 felújított, gázfűt, 1 szobás külön lakrésszel, mellékhelyiséggel 20MFt 
Sport u. 2004-ben épült, 740m2 telek, 2szint, 4sz+nappali, szuterén, 2fürdő, garázs, csere esztergomi lakásra 25MFt 
Damjanich u., 1003m2 telek, 2,5sz, 1 szobás külön lakrésszel, 2generációs, garázs, 2 utcai bejárat Áron alul 11MFt 
Tokod: Sashegy, ikerház, 1072m2 telek, 2sz, 75m2, cserépk+hőtárolós, garázs, mellékép, telek végén patak 7,5MFt 
Tokodaltáró: 840m2 telek, 2,5sz+nappali, gázközp+kandalló, terasz, garázs, mellékép, részben felújított 11MFt 
800m2 telek, téglaép, 1szint, 4sz, gázfűt, 2generációs, 2fürdő, 2konyha, felújított, új vezetékek és nyílászárók 14MFt 
Kesztölc: 223m2 telek,1985-ben épült, 2 szint, 4sz+nappali, gázközpontif, garázs, automata garázs és kapu 20MFt 
Dorog: ikerház, csendes hely,914m2 telek, 3sz,112m2, melléképület, garázs, gáz és vegyes központif, fúrt kút 18MFt 
2szintes, 2002-ben épült, 38-as tégla, 400m2-es telek, 3félsz+nappali, 105m2, garázs, fedett terasz 14,8MFt 
Építési telek: Apácamajor, 990m2, panorámás, közművek: villany, elvi építési engedéllyel 6MFt 
Kálvária u. 853m2, összközmű lehetőség, 150m2 beépíthető, elvi építési engedéllyel, aszfaltos út Olcsón Eladó 
E-maill:barta@ingatlanforras.hu, Tel.: 33/415-583, Nyitva tartás: H-P: 10h-16h, Szombat: időpont egyeztetéssel 
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Az Őszintén Solva rádió Esztergom 
térségének kulturális, sport és 
egyéb eseményeit közvetíti a hallga-
tóságának. Civil emberek össze- 
fogásából működik, akik a saját 
szabadidejüket áldozzák fel a rádió 
működéséért. A rádió jelenleg net- 
rádióként üzemel, melynek nagy 

előnye, hogy a hallgathatóság ezáltal nincs területi  
korlátozásoknak kitéve. 
Miért érdemes nálunk hirdetni?
•	Tömeges elérést biztosít a megcélzott célcsoportot elérve, 

ezáltal vállalkozása még eredményesebben működtethető.
•	Hirdetését a lehető legoptimálisabb időpontban és a leg-

megfelelőbb formában szólaltatjuk meg
•	Rugalmas (akár szinte azonnal adásba kerülhet)
•	Munkatársaink professzionális eszközökkel készítik el az Ön 

hanganyagát
Reklámspot:
0,5 percig 700.-Ft + Áfa 
1 percig 1.000.-Ft +Áfa 
Gyártási költség: 4000.-Ft +Áfa
20 elhangzás megrendelése estén gyártási költséget nem 
számolunk fel.
Előre elkészített reklámspot sugárzási díjtétele:
0,5 percig: 1.050.-Ft +Áfa
1 percig: 1.500.-Ft +Áfa

20 elhangzás megrendelése esetén 50% kedvezményt 
adunk a 21. elhangzástól.
Kulturális események, rendezvények ismertetése díjmentes. 
Egyéb esetekben a programajánló díjtételei azonosak a 
reklámspot díjtételeivel.
Szponzorált műsorok, műsortámogatás:
5.000.-Ft +Áfa / Műsor Nincs gyártási költség!
Kétszeri elhangzás (a műsor elején és végén)
A támogató neve, címe és profiljának elhangzásával
Reklámriport:
Elkészítési díj: Egyedi árajánlat alapján
Sugárzási díj: Azonos az előre elkészített reklámspot díj-
tételével
Reméljük felkeltettük érdeklődését az Őszintén Solva rádió 
médiaajánlatával és mihamarabb köszönthetjük hirdetőink 
között. Ha a hirdetésekkel kapcsolatban kérdései merülnének 
fel, kollegáink készségesen állnak rendelkezésére, és örömmel 
keresik fel Önt.

Kovács Ágnes, kovacsagi2010@gmail.com,  
Tel: +3670 329 4884
Kondor Erzsébet, kondorerzsebet@gmail.com,  
Tel: +3630 522 4260

Aki szeretné támogatni a rádiót, hogy az továbbra is 
fennmaradhasson, működhessen a következő számlára 
fizetheti be a támogatásra szánt összeget: 
BBRT.10103661-46823200-01000008

 

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 
korosztályban 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

Nyomdaipari Kereskedelmi Kft.

Papír alapú 
dobozok (minden 
méretben, mikró, 
3 rétegű, 5 réte-
gű) gyártása kis 
darabszámban is!

Tartós élelmisze-
rek, nagy felhasz-
nálók részére is!

Takarítószerek 
és eszközök 
Tisztítószerek, 
higéniai termékek 

értékesítése. 
HACCP-hez szükséges vegyiáruk!
Csomagolástechnikai anyagok raktárról 
vagy rövid beszerzéssel

2500 Esztergom, Táti út 65. 
Tel/Fax.: 36 33 523 190

Diszkont és rendelésfelvétel:
munkanapokon 600-1400 óra között.

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



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

Nyilvános véradások - 2011. október

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
Eladó az Akácos út elején 
- Csenkei híd - 50 nm-es 
téliesített faház  LAKÁS - 18 
nm előtér, garázs, 840nm-
es telek, olcsó rezsivel. Iár.: 
7,5 M Ft. 
Érd.: 36 30 743 28 21

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

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

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

36 20 362 6666

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

ló javíttatás esetén                          
- Bérautó                              
- Teljes körű kárügyinté-

zés                    
- Karosszéria javítás, fé-

nyezés                        
- Bontott,- Új,- Utángyár-

tott alkatrészek beszer-
zése a legjobb áron

36 20 361 6666Esztergom 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 bérelhetőek illetve 
eladók. 
36 33 520 491

Egyéb
Eladó! Philips típusú új 
vasaló! Ár: 5000 Ft. Érd.: 36 
30 743 2821

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

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. 36 20 206 2793,  
36 33 316 517
63 cm képátlójú 
SAMSUNG, 3 éves TV 
eladó. Irányár: 30.000 Ft 
36 20 422 0694

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

3/1/3 Lakás
75m2, 2 szint, nappali + beépített amerikai konyha, 2 
szoba, 2 erkély, külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló
Irányár: 24 000 000 Ft
3/2/1 Lakás
135m2, 2 szint + tetőtér, nappali + beépített amerikai 
konyha, 4 szoba, 3 erkély, 2 külön fürdő, wc, gardrobe, 
teremgarázs 2 parkolóhellyel + tároló
Irányár: 31 2000 000 Ft 
3/2/3 Lakás
150m2, 2 szint, nappali + beépített amerikai konyha, 5 
szoba, 3 erkély, 2 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 
2 parkolóhellyel + tároló
Irányár: 36 000 000 Ft
7/2 Lakás
125m2, 2 szint + tetőtér, nappali + beépített amerikai 
konyha, 3 szoba, 2 erkély, 3 külön fürdő, wc, gardrobe, 

teremgarázs 2 parkolóhellyel + tároló + kertkapcsolat
Irányár: 30 000 000 Ft

7/3 Lakás
150m2, 2 szint + tetőtér, nappali + beépített amerikai 
konyha, 4 szoba, 3 erkély, 3 külön fürdő, wc, gardrobe, 
teremgarázs 2 parkolóhellyel + tároló + kertkapcsolat
Irányár: 36 000 000 Ft

7/4 lakás
130m2 2 szint + tetőtér, nappali + 4 szoba, erkély
Irányár:  31 200 000 Ft

8/2 Lakás
125m2, 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

125m2, 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
75m2, 2 szint, nappali + beépített amerikai konyha, 3 
szoba, 2 erkély, 2 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 
2 parkolóhellyel + tároló
Irányár: 23  000 000Ft

8/5 Lakás
80m2, 2 szint, nappali + beépített amerikai konyha, 3 
szoba, 2 erkély, 2 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 
2 parkolóhellyel + tároló
Irányár: 24  000 000Ft

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

 
2011. október 24-étől új műsorral bővült 
az esztergomi Őszintén Solva rádió 
palettája. A MiNdEnT bElE egy fiatalos, szórakoztató, kötetlen beszélgetés – ahogy a neve is mutatja – szerteágazó témákról 
a lazaság és a humor jegyében. A két műsorvezető Zana Dia és Kürtös István minden hétfőn este 7 órától új és pikáns 
témával garantálják a jó hangulatot. A műsor interaktív, hiszen a hallgatók is hozzászólhatnak az éppen aktuális témához, 
miután lájkolták a MiNdEnT bElE facebook-os oldalát. Már körüljártuk a szőkék, illetve a barna nők közötti agykapacitásbeli 
különbségeket (persze, ha van ilyen), hogy létezhet-e barátság fiú és lány között illetve, hogy ki milyen módon ismerkedik. 
Kiapadhatatlan kincstárunk még számtalan, a felsoroltakhoz hasonló izgalmas témát tartogat. Tehát, aki úgy gondolja, 
hogy ráfér egy kis lazítás, egy kis kacagás és pár érdekes információ a hét első munkanapjának végén, az hangolódjon ránk 
az interneten (www.oszintensolva.hu)!    

MiNdEnT bElE



Kos március 21.–április 20. 
Úgy érzed, eljött a te időd. Olyan felkérést kapsz, amely végre 
megfelelő jövedelmet is hoz. Viszont elképzelhető, hogy 
az átlagosnál többet is kell majd dolgoznod. Jól teszed, ha 
most a részletekre is odafigyelsz. Peres ügyekben ne áltasd 
magad, koncentrálj a lényegre. Egy régi szerelem felbukkanása 
romantikus érzésekkel tölthet el, de a párkapcsolatodat nem 
zavarja meg.

Bika április 21.–május 20.

Ikrek május 21.–június 21.

Optimizmus járja át a lelked. Nehéz most téged kibillenteni az 
egyensúlyodból. Ha vállalkozol, előrelépésre számíthatsz, de 
mindenáron nem érdemes a pénzre hajtanod. Ha egyedül élsz, 
több lehetőséged is adódik ismerkedni. Lehet, hogy az ünnep 
előtti hetek hangulata tesz érzékennyé, de lehet, hogy az, akit 
megismersz, lesz nagy hatással a lelki életedre.

Rák június 22.–július 22.
Hosszú távú terveket fontolgatsz. A megvalósításhoz szükség 
van a családod segítségére vagy legalább az egyetértésükre. A 
csillagok adta optimizmus most jó hatással van a szervező- és 
meggyőzőképességedre, tehát bátran rukkolj elő az ötleteiddel. 
A pároddal azonban néha túl szigorú vagy. Nagyon magasra 
teszed a mércét, és nehéz bárkinek versenyre kelni veled.

A családoddal kapcsolatos terveid végre nemcsak elképzelések 
maradnak, hanem valóra is válnak. A párkapcsolatodban keresed 
az újdonságokat. Kitűnő lesz a hangulatod és a kapcsolatteremtő 
képességed. Üzleti vagy egyéb gazdasági területeken 
újításokkal tűnhetsz ki. A szellemi fölényedet kamatoztathatod a 
hivatásodban is, ahol egyre jobban érlelődik a változás.

Szűz augusztus 24.–szeptember 23.

Mérleg szeptember 24.–október 23.

Skorpió október 24.–november 22.

A személyiséged fejlődése szempontjából ideális ez a hónap. 
Sokkal kevesebbet aggódsz, és lényegesen többet keresed 
vidám emberek társaságát. A pénzügyeidet még labilisnak 
érzed. Vállald el nyugodtan a munkát, amit ajánlanak. Nem 
kell túlhajtanod magad, egészen jól fizet, és intellektuálisan 
is sokat ad. A karácsony közeledtével egyre többet gondolsz a 
gyermekkorodra.

A veled született diplomáciai érzék most kevésnek bizonyul. 
Okkal és ok nélkül is vitákat provokálhatsz. Túlságosan sok 
dolgot vállalsz, túlhajtod magad. Türelmetlen vagy, és nem 
tudsz tekintettel lenni másokra. Az igazságérzeted legjobban 
a munkahelyi konfliktusok feloldásában segít. Máskor fontos a 
társasági élet, mostanában azonban inkább egyedül üldögélnél.

A Mars energiáját jól hasznosítod minden kapcsolatodban. 
Lehengerlő vagy, így jól teszed, ha az ünnepek előtt alkalmi 
munkával egészíted ki a jövedelmedet. A hivatásod területén 
remekül alakul minden. Olyan főnököd van, aki valóban 
megérdemli a tiszteletet. A párkapcsolatban az élet élvezete 
az elsődleges. Szenvedélyes órák teszik emlékezetessé ezt az 
időszakot.

Oroszlán július 23.–augusztus 23.
Ebben a hónapban minden pozitív tulajdonságod érvényre 
juttathatod. Kitűnő vezető vagy, már ha engeded néha a 
beosztottakat is szóhoz jutni. A munkahelyeden stabilizálhatod a 
pozíciódat. Általában elmondható, hogy amihez nyúlsz, arannyá 
változik a kezedben. Sikeres lehetsz a párkapcsolatodban is, ahol 
most egy kis romantika színesíti a hétköznapokat.

Nyilas november 23.–december 21.

Bak december 22.–január 20.

Vízöntő január 21.–február 19.

Halak január 21.–február 19.

A születésnapod hónapja nem múlhat el események nélkül. 
Elsősorban érzelmileg hozhat újdonságokat. A csillagok 
most arról is gondoskodnak, hogy ne csak szép, hanem 
okos is legyél. Megfontoltságot azonban nem hoz ez az 
időszak. Jól gondold meg, beleugrasz-e egy új kapcsolatba. 
A munkahelyeden talán éppen most kell a legtöbbet 
dolgoznod. Szerencsére jól bírod.

Minden figyelmeddel a hivatásodra koncentrálsz. Korábban 
talán megalkuvónak gondoltad azt, aki a főnök minden 
szavára bólint, most mégis te vagy az, aki mindig egyetért. 
Nagyon szeretnél elismerést kapni, és azt sem bánnád, ha 
anyagilag is kifizetődő lenne a sok munka. A párkapcsolatodat 
hullámhegyek és -völgyek jellemzik. Sokkal több együttérzést 
vársz el a párodtól.

Hatalmas energiákat kell szabályoznod és pozitívan 
felhasználnod. Rohanás közben találj időt a pihenésre is. A 
közelgő karácsony felveti az ajándékvásárlás problémáját. 
Meggondolatlan költekezés helyett próbáld inkább kitalálni 
a szeretteid titkos vágyait. Néhány barátodról rózsaszín képet 
dédelgetsz magadban. Engedd, hogy megmutassák a valódi 
arcukat is.

Hatalmas energiákat kell szabályoznod és pozitívan 
felhasználnod. Rohanás közben találj időt a pihenésre is. A 
közelgő karácsony felveti az ajándékvásárlás problémáját. 
Meggondolatlan költekezés helyett próbáld inkább kitalálni 
a szeretteid titkos vágyait. Néhány barátodról rózsaszín képet 
dédelgetsz magadban. Engedd, hogy megmutassák a valódi 
arcukat is.

Szokatlan, hogy november első hetében olyan 
kellemesen melengetően süt le a nap mint, 
ahogy idén teszi. Ilyenkor az embernek – nekem 
biztosan – kedve támad egy sétához, hogy 
még egyszer, utoljára érezze a nyárutó langyos 
szelének ölelését, mielőtt a fagyos hó betakarná 
a most még színpompás tájat. 

Szeretem mélyen magamba szívni az 
esztergomi ősz illatát, azt a jellegzetes aromát, 
melyet csak az érez, akinek a szíve a városéval 
együtt dobog. Én érzem. Tudom is, hogy miért. 
Nem itt születtem, életem első 18 évét távol 
töltöttem a városomtól, a nyarakat kivéve. 
Azonban már egész kisgyermek koromtól 
kezdve éreztem azt a kötődést, amely hatására 
már akkor eldöntöttem, itt fogok megöregedni. 
Ezen a helyen, ahol az ősznek olyan édes az 
illata, mint sehol máshol. 

Útra keltem hát, hogy ebben az évben is méltón 
búcsúztassam az elmúlást, a nyár utolsó 
leheletét. Megfoghatatlan érzést nyújt a hajnali 
ködben úszó Bazilika látványa, majd ahogy 
a felkelő nap első, hűvös sugarai sejtelmesen 

megvilágítják a Vakapu lankás oldalát. Az ősz 
festőpalettájának színeivel telik meg az erdő. 
Páratlan érzés, ahogy a lehullott avarban 
gázolva, annak jellegzetes illata keveredik a 
kéményekből vígan szálldogáló füsttel. 
Nehéz leírni az érzést, amely ilyenkor a 
hatalmába kerít. A szomorúság és a boldogság 
furcsa elegye ez, de nem azé a szomorúságé, 
amelyet akkor érez az ember, amikor valami 
tragédia történik vele. Egyfajta melankólikus 
állapot, mikor az ember ráhangolódik Isten 
világára, mélyen magában érzi az elmúlást, 
a természet nyári zsibongásának elhaló 
morajlását, húrjainak utolsó pendüléseit. 
A Kis-Duna vizébe boruló megritkult lombú 
platánfák is mintha hajbókolva búcsúztatnák 
a nyarat, hatalmas őszülő fejüket a lenyugvó 
nap utolsó szikráiban fürdetve. A folyóparti 
fák színes pompája tükröződik a Dunán, 
láthatatlanná téve a határt víz és szárazföld 
között. A két partot finoman közrefogó 
Mária Valéria-híd töri meg a víz végtelen 
horizontjának látványát monumentális íveivel 
az összetartozás ideáját hirdetve. A lenyugvó 
nap Szent István ezeréves várának búcsút 
intve végleg eltűnik, átadva a végtelen teret az 
esztergomi éjszakának, hogy tovább szője az 
álmait ennek a csodálatos világnak.

 Zana Diána  

Hangulatok
Novemberi napfény

9 8 1
8 3 1 2

2
7 5 3

4 9 6 7
9 4

1 9
2 3 6

3 7 4 2

6 7 9 8 3 4 5 1 2
8 3 4 1 2 5 6 9 7
5 2 1 7 6 9 8 4 3
7 6 5 2 8 1 9 3 4
3 4 2 5 9 6 7 8 1
9 1 8 4 7 3 2 5 6
2 5 6 3 4 8 1 7 9
4 8 7 9 1 2 3 6 5
1 9 3 6 5 7 4 2 8

 

9 3
6 1

4 3
4 5 6

6 1
2 5 6

1 7 9 3 4
4 1 6 7

8 9

8 9 1 7 2 3 4 6 5
6 4 3 5 9 1 2 7 8
5 7 2 6 4 8 1 3 9
3 1 8 4 5 7 9 2 6
4 6 7 9 3 2 8 5 1
9 2 5 8 1 6 7 4 3
1 5 6 2 7 9 3 8 4
2 3 4 1 8 5 6 9 7
7 8 9 3 6 4 5 1 2
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