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Üdvözöljük az 
Omertà világában
A nagyszerű ötletek megérdemlik a 
megfelelő tollat, amivel papírra vet- 
jük őket. Az Omertà egyedi tollai 
olyan klasszikus értékeket kép-
viselnek, mint a művészet, a mes- 
termunka és a precizitás. A kollek- 
ció hét tollból áll, tekintsék meg 
weboldalunkon a többi ékszertervező 
- Frank Schrems, Jan Spille, Thomas 
Wiltmann, Stephen Webster és 
Varga’s Art tollait is.

www.skipgood.com/omerta
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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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Az Alkotmánybíróság november 29.-i határozata alátámasztja, amit az MSZP 
többször hangoztatott. Azt, hogy az esztergomi közgyűlés alkotmányellenesen és 
törvényellenesen működik.
Legutóbb ezt az úgynevezett Esztergom törvény kapcsán fejtettük ki a Parlamentben.

Az Alkotmánybíróság döntése után megerősödtünk abban a véleményünkben, hogy 
Esztergom város képviselő testületét fel kell oszlatni és új választást kell kiírni. Ez a 
testület ugyanis alkalmatlan arra, hogy a városban kialakult helyzetet érdemben kezelje. 
Leginkább azért, mert a kialakult helyzetért jórészt a Fideszes politikusok a felelősök.

A most bebizonyosodott alkotmánysértés azért is kiemelten súlyos, mert azt tudatosan 
követték el. Az Alkotmánybíróság határozatában szereplő testületi ülés jegyzőkönyve 
ugyanis azt bizonyítja, hogy a Fideszes képviselők tudatában voltak annak, hogy 
tevékenységük ellentétes a törvényekkel. Az ülésen ugyanis az aljegyző konkrétan 
figyelmeztette erre a jelenlevőket.

Az aljegyző akkor ezt mondta:

„Még egyet zárómondatként, tehát ezek a jogi aggályaim vannak ennek az ülésnek
a megtartásával kapcsolatban, és mindez felvetheti esetleg mások részéről a most 
meghozott döntések érvényességét. Tehát ezzel számoljanak, hogy esetleg ezt egyesek 
támadni fogják,
hogy az ilyen módon összehívott, illetve megtartott testületi ülésen hozott döntések 
érvényesek-e. Fontosnak tartottam ezeket a tényeket közölni Önökkel, ezek után Önök 
döntenek,
ahogy döntenek, de ennek a felelősségét akkor nyilván vállalniuk kell.”

Meggyes Tamás erre így válaszolt:

„Aljegyző úr kérem, amit ön felvetett, az teljesen helyénvaló, tisztában vagyunk
ezekkel a tényekkel, és vannak is rá válaszaink. Azt szeretném kérni, hogy az Aljegyző
úr által felvetettekre a döntéshozatalokat követően térjünk vissza, egyfajta külön meg 
nem
szavazott napirend, munkaértekezlet keretében. Azt kérem, hogy most Petróczy 
képviselő úr
vegye át az ülés vezetését, és a végén ezekről beszéljünk. Köszönöm szépen.”

Tehát Meggyes tudatában volt annak, hogy alkotmánysértést követnek el, mégis 
végigerőszakolta a döntést!

Ezért felszólítjuk a kormányt, hogy saját hatáskörében eljárva terjessze a Parlament elé 
az esztergomi képviselőtestület feloszlatását, majd írjon ki új választást.

Felszólítjuk Meggyes Tamást, hogy mondjon le országgyűlési és önkormányzati 
képviselői mandátumáról, hiszen azzal, hogy tudatosan alkotmányt és törvényt sértett, 
méltatlanná vált ezekre a megbízatásokra.

2011. december 12.
Lukács Zoltán s.k.

MSZP frakcióvezető-helyettes

Osszlassák fel az esztergomi képviselő - 
testületet!



2011. DECEMBER 16.  /  I. ÉVFOLYAM  /  16. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: SEJT4. oldal

CIVILHETES   2011. DECEMBER 16.

Egyebek között hivatali hatalommal 
való visszaélés és közokirat-hamisítás 
miatt feljelentést tett ismeretlen tettes 
ellen a Jobbik szerdán az esztergomi 
rendőrkapitányságon - tájékoztatta 
Stámusz Andrea, helyi a képviselő-
testület jobbikos tagja, illetve Zentai 
Plajner Zsolt, a párt városi elnöke az 
MTI-t.
Mint elmondták, a feljelentést 
azt követően tették meg, hogy az 
Alkotmánybíróság (Ab) visszamenőleges 
hatállyal megsemmisítette a város 
adósságrendezési tervének alapját 
jelentő reorganizációs tervet, amelyet 
egy áprilisi ülésen hozott a csonka 
képviselő-testület.
Hivatali hatalommal való visszaélés, 
közokirat-hamisítás, hűtlen kezelés 
és bűnpártolás bűntettének gyanúja 
szerepel a feljelentésben - közölték a 
jobbikos politikusok. A beterjesztők 
kérik, hogy ezen ügyekben a rendőrség 
kezdje meg a nyomozást.
Tétényi Éva független polgármester 
hétfőn arról tájékoztatta az MTI-t, hogy 
az adósságrendezési terv alapját jelentő 
reorganizációs tervet "törvénytelenül 
tartott testületi ülésen, a város vezetőjét 
és az ellenzéket kizárva" fogadta el 
áprilisban a helyi Fidesz-frakció.
Stámusz Andrea és Zentai Plajner 
Zsolt szólt arról is, hogy a Jobbik az 
ominózus ülést követően azonnal 
törvényességi észrevétellel élt a megyei 
kormányhivatalnál, amely felszólította 
a testületet, állítsa helyre a jogszerű 
állapotot. Mivel ez nem történt meg, 
mind a Jobbik, mind a kormányhivatal 
az AB-hez fordult, ahol egyesítették az 
ügyeket, s december 2-án megszületett 
a döntés: az Ab visszamenő hatállyal 
megsemmisítette a reorganizációs 
tervet.

Feljelentést tett a Jobbik 
Esztergomban

Esztergom független polgármestere 
hétfőn arról tájékoztatta az 
MTI-t, hogy az Alkotmánybíróság 
visszamenőleges hatállyal meg- 
semmisítette a város adósság-
rendezési tervének alapját jelentő 
reorganizációs tervet, amelyet 
szavai szerint "törvénytelenül tartott 
testületi ülésen, a város vezetőjét 
és az ellenzéket kizárva" fogadott el 
áprilisban a helyi Fidesz-frakció.

Tétényi Éva azt mondta, hogy "a 
reorganizációs terv a város kiadásainak 
és bevételeinek átszervezésével for- 
rásokat biztosított volna az adós- 
ságrendezésre, a hitelezők kifizeté- 
sére. A tervezet megsemmisítése 
megkérdőjelezi a teljes adósság- 
rendezést, így a testület által 
legutóbb elfogadott, a Raiffeisen 
Bankkal kötött 17 milliárd forintos 
hitelátütemezési megállapodást."
A városvezető kérdésesnek nevezte, hogy 
indul-e új adósságrendezési eljárás, 
tekintettel arra, hogy az időközben 
megváltozott jogszabá- 
lyok szerint ennek 
kezdeményezésérea 
polgármester helyett 
már csak a képviselő-
testületnek van joga. 
Tétényi Éva tavaly 
novemberben kérte 
a bíróságtól az adós-
ságrendezési eljárás 
megindítását a város 
90 napon túli tartozásai 
miatt.
A polgármester köz- 
lése szerint a reor- 
ganizációs terv április 
12-i törvénytelen elfoga- 
dásának kimondását a 
megyei kormánymeg- 
bízott kérte az Al- 
kotmánybíróságtól, miután a kép- 
viselők nem tettek eleget fel- 
szólításának, hogy május 20-ig 
állítsák helyre a törvényes álla-
potokat. Az ügyben a Jobbik is a 
kormánymegbízotthoz fordult, szintén 
a törvénytelenség megállapítását kérve.
"Nem járható út, hogy a fideszes 
többség saját magát felhatalmazva bár- 
mikor testületi ülést tartson, és az így 
hozott rendeletet mindaddig végre-
hajthatónak tekintse, amíg azt meg nem 
semmisítik" - mondta a polgármester az 
MTI-nek. Szerinte ezek után az a kérdés, 

hogyan lehet végrehajtani egy olyan 
adósságrendezési megállapodást, ami-
nek az alapjául szolgáló reorganizációs 
terv nem is létezik.
A polgármester közölte, miután a 
Fidesz-frakció törvénysértő maga-
tartását a legfelsőbb jogi fórum 
mondta ki, levélben javasolja a teljes 
képviselő-testület feloszlatását az 
Alkotmánybíróságnak, Orbán Viktor 
miniszterelnöknek és Navracsics 
Tibor közigazgatási és igazságügyi 
miniszternek.
Április 12-én az esztergomi Fidesz-
frakció a polgármester és az ellenzék 
távollétében megszavazta, hogy az 
ülést Petróczy Gyula korelnök vezesse 
le. A jelenlévők elfogadták azt a 
reorganizációs tervet, amelyre a mintegy 
26 milliárd forintos hitelezői igényeket 
100 százalékban teljesítő egyezségi 
javaslatot alapozták, amely 34 évre 
eladósította a várost - emlékeztetett a 
polgármester.
Az Esztergom hivatalos honlapján 
megtalálható jegyzőkönyvben az 

eseményen az azóta 
távozott aljegyző így 
fordult az egybegyűl-
tekhez: "Tisztelt képviselő-
testület, vagy nem tudom, 
minek nevezzem most 
ebben az esetben önöket 
(...) jogi aggályaim vannak 
ennek az ülésnek a 
megtartásával, és mindez 
felvetheti mások részéről 
a most meghozott 
döntések érvényességét 
(...) azzal számoljanak, 
hogy esetleg ezt egyesek 
támadni fogják (...) ezek 
után önök döntenek, 
ahogy döntenek, de 
ennek a felelősségét akkor 
nyilván vállalniuk kell."

Ezután Meggyes Tamás (Fidesz) volt 
polgármester közölte az aljegyzővel: 
"amit ön felvetett, az teljesen helyénvaló, 
tisztában vagyunk ezekkel a tényekkel, 
és vannak is rá válaszaink. Azt 
szeretném kérni, hogy az aljegyző úr 
által felvetettekre a döntéshozatalokat 
követően térjünk vissza (...) kérem, hogy 
most Petróczy képviselő úr vegye át az 
ülés vezetését."
Meggyes Tamást hétfő délután az MTI 
nem érte el.

MTI

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette 
az adósságrendezés alapját

Kollár Zoltán hivatalosan bejelentette, 
hogy 2011. december 15-ével közös 
megegyezéssel megszűnik főigazgatói 
kinevezése a Vaszary Kolos Kórházban. 
Mint emlékezetes, 2011. júniusában 
az esztergomi Vaszary Kolos Kórház 
főorvosai fellázadtak Kollár ellen és 
jelezték: nem kívánnak tovább együtt 
dolgozni az intézmény vezetőjével; 
az erről szóló, közösen aláírt levelet 
adták át akkor az adósságrendezésről 
tartott főigazgatói értekezleten. 
Egy, a Parlament előtt lévő fideszes 
törvényjavaslat alapján a Vaszary Kolos 
Kórház 2012. január elsejétől állami 
fenntartásba fog kerülni.

Forrás: szeretgom.hu

Vaszary kórház
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Közmeghallgatás helyett lakossági 
fórumot tartottak Esztergomban

Esztergom, 2011. december 14., szerda 
(MTI) - Közmeghallgatásnak indult 
az esztergomi önkormányzat szerdai 
képviselő-testületi ülése, amelytől 
azonban a Fidesz-frakció egésze és a 
Vállalkozók Pártjának képviselője is 
távolmaradt, így Tétényi Éva független 
polgármester bejelentette az ülés 
határozatképtelenségét, majd fórumként 
folytatódott a program.
Az eseménynek a városháza 
nagytermében történt közelmúltbeli 
tumultuózus jelenetek miatt a volt 
megyeháza díszterme adott otthont, 
ahol mintegy százan várták a település 
polgármesterét. Tétényi Éva - a jelenlévők 
ovációja mellett - elsőként azt jelentette 
be, hogy a benyújtott több mint egy 
tucat kérdés közül a választási bizottság 
két kérdésben már jóváhagyta azt a 
népszavazási kezdeményezést, amelyre 
az aktivisták hetek óta gyűjtötték 
az aláírásokat. Így kiírható a piac 
működtetésével és a hulladékkezeléssel 
kapcsolatos helyi népszavazás, míg a 
többi kérdésben még tart az aláírási ívek 
ellenőrzése.
A továbbiakban a jelenlévők tették fel 
kérdéseiket, mondták el véleményüket. 
Szóba került például a város hatalmas 
adósságállománya, az iskolák állami 
kézbe vétele, a bezárt élményfürdő, 
az esztergomi közszolgáltatások 
színvonala, vagyis szinte minden, ami az 
elmúlt hónapokban borzolta az emberek 
kedélyét.
Az olykor személyeskedő kijelentésektől 
sem mentes fórumon többen 
tájékoztatást kértek az Alkotmánybíróság 
december 2-i döntéséről, annak 
hatásairól, valamint következményeiről. 
Az Alkotmánybíróság visszamenőleges 
hatállyal megsemmisítette a város 
adósságrendezési tervének alapját 
jelentő reorganizációs tervet, amelyet 
áprilisban, a polgármester szerint 
törvénytelenül tartott testületi ülésen, a 
város vezetőjét és az ellenzéket kizárva 
fogadott el a helyi Fidesz-frakció.

MTI

Önkormányzat-
közmeghallgatás 

Decembertől modern, a kor 
szellemének is megfelelő épületben 
folytathatják munkájukat a dorogi 
rendőrök. Az ünnepélyes átadáson 
Dr. Hatala József rendőr altábornagy, 
országos rendőrfőkapitány és Dr. 
Tittmann János polgármester vágták 
át az új kapitányság elé kifeszített 
nemzeti színű szalagot. Ezzel a megye 
legeredményesebb rendőri állománya 
már hivatalosan is átköltözött 
az ország egyik legkorszerűbb 
rendőrségi épületébe.

Dr. Hatala József beszédében 
kihangsúlyozta: egyáltalán nem 
mindegy, hogy rendőreink milyen 
munkakörülmények között dolgoznak és 
megköszönte áldozatos és eredményes 
munkájukat. A városnak is külön 
megköszönte, hogy ilyen színvonalasan 
oldották meg az elhelyezés égető 
problémáját. Dr. Tittman János a 
város nevében dorogi zászlót és öt 
darab számítógépet ajándékozott 
az állománynak és kihangsúlyozta, 
hogy milyen fontosnak tartja, hogy 

az önkormányzat a továbbiakban is 
támogassa a rendőrség munkáját.  

A korábbi, majdnem száz éves 
Bécsi úti kapitánysági épület mára 
már használhatatlanná vált, és 
az önkormányzat a rendőrség 
rendelkezésére bocsátotta a 
Mátyás király úti volt községházat. 
A felújítás 2099. februárjában 
kezdődött, és 2011. augusztusában 
fejeződött be. A költségeket az 
Országos Rendőrfőkapitányság 
finanszírozta. Mintegy 270 millió Ft-ból 
akadálymentesítettek, hőszigetelték az 
épületet, nyílászárókat és közműveket 
cseréltek, burkoltak, festettek, a 
főépület melletti volt házasságkötő 
teremre emeletet építettek, ahol egy 
tanácstermet alakítottak ki, a környező 
zöld területet is rendezték, új járdát, 
parkolóhelyeket alakítottak ki, a 
környező zöld területet is rendezték, új 
járdát, parkolóhelyeket alakítottak ki. 

Forrás: dorog.hu  

Átadták a Dorogi Rendőrkapitányság 
új épületét

Felújították a Dorog és kistérsége 
lakóit ellátó szakrendelőt, 
valamint a beruházás keretében 
digitális röntgenkészüléket 
szereztek be, amely lehetőséget 
ad a távgyógyászati szolgáltatás 
bevezetésére - tájékoztatta a város 
polgármestere az MTI-t.

Tittmann János (MSZP) hozzátette: az 
1963-ban épült rendelő, tüdőgondozó 
és röntgenvizsgáló korszerűsítésére a 
kistérség csaknem 300 millió forintos 
uniós támogatást nyert el, és ahhoz 60 
millió forintos önrésszel járult hozzá.
A felújítás során a szakrendelőt 
akadálymentessé tették, a lapos tetőt 
beépítették, az épületet szigetelték, a 
közműhálózatokat kicserélték. A másik 
két helyszínen szintén megtörtént 

az akadálymentesítés. Az épületek 
homlokzatát ugyanolyan színekkel 
újították fel, mint a 2005-ben átadott 
Szent Borbála szakkórházat, így 
egységes, harmonikus külsőt kaptak 
Dorog egészségügyi intézményei.
A digitális röntgenkészülék rendszerbe 
állításával a felvételeket forgatni, 
nagyítani és árnyékolni lehet, illetve 
az interneten azokat egy adott terület 
specialistájához lehet továbbítani a 
pontosabb diagnózis érdekében.
A rendelő Dorog és a vonzáskörzetébe 
tartozó kisebb települések 
lakosságának, körülbelül ötvenezer 
embernek nyújt teljes körű 
járóbeteg-szakellátást, gondozást 
és szűrővizsgálati lehetőségeket - 
mondta el a polgármester.

Felújították a dorogi kistérség szakrendelőjét

Dömösi balhé: mentőt hívtak a testületi ülés 
előtt
A dömösi képviselő-testület kedden felfüggesztette Novák 
Lajos független polgármester foglalkoztatási jogviszonyát. 
A lassan egy éve húzódó, ellentétekben, fegyelmikben és 
feljelentésekben is gazdag adok-kapok újabb felvonásához 
érkezett csütörtök reggel: dulakodás alakult ki a polgármesteri 
hivatal előtt, s egy férfit mentő szállított el.
Egy internetes fórum szerint az egyik képviselő lökte le a férfit 
a lépcsőn, Csonka József önkormányzati képviselő szerint 
ugyanakkor a férfi csak megcsúszott, baleset történt. – A 

polgármester hívei nem akarták beengedni a képviselőket a 
hivatalba, ebből alakult ki a tolakodás. Ekkor járt szerencsétlenül 
a dulakodást kezdő férfi, de az érintett képviselő is megsérült. 
A dömösi helyzet hátterében az áll, hogy a polgármester nem 
akar, nem tud együtt dolgozni velünk, beszámolni a munkájáról 
a testületnek – tette hozzá Csonka József. Novák Lajos 
polgármester elmondta: sajnálja a tettlegességig fajuló 
történteket, de úgy véli, a képviselők bujkálása csak tovább 
szítja a békétlenséget a faluban. A megyei rendőr-főkapitányság 
tájékoztatása szerint büntetőeljárás keretén belül vizsgálják a 
történteket. kemma.hu
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Horváth Misi különjárata

Párkány város a karácsony előtti 
jótékonysági gyűjtéséből származó 
pénzösszeget Horváth Mihálynak aján-
lotta fel, aki születése óta gyermek-
bénulásban szenved. Misit és családját 
a helyi autóbuszvállalat járműve szál-
lította az adomány átadására, mely de-
cember 12-én, a kultúrházban valósult 
meg. Misi rajong az autóbuszokért, 
szobájának falát számtalan kép díszíti, 
menetrendeket is készít. A SAD ezért 
maga is bekapcsolódott a jótékonysági 
akcióba, együttesen 800 eurót sikerült 
összegyűjteni. A pénz segítségével meg-
újul a család fürdőszobája, melyet egy 

vállalkozó, Oravec Ján polgármester 
közbenjárására ingyen felújít. Misi az 
adomány átadásakor több ajándékcso-
magot is kapott. Csepregi Zoltán, a SAD 
párkányi kirendeltségének a vezetője 
tiszteletbeli buszsofőrnek nevezte ki Mis-
it, melyhez megfelelő öltözéket, sőt, még 
nyakkendőt is kapott. A családot szállító 
busz menetirányát jelző tábláján pedig 
„Horváth Misi különjárata” volt olvasható.

sturovo.org

Egy felmérés szerint az idén 6,6 
százalékkal többet költ Szlovákia 
lakossága a karácsonyi ajándékokra, 
mint tavaly. Az akciókat sokan várják, 
érdemes azonban megnézni, miért 
kerül a termék leárazásra, illetve 
milyen az összetétele.
A fent említett felmérés szerint a 
legtöbbet kozmetikumokra költünk, 
második helyen a könyvek és a ruhák 
szerepelnek. Bár a megkérdezettek 
nagy része inkább könyvet szeretne 
kapni, mégis novemberben a 
kozmetikumokból fogyott több. De 
emellett egyre gyakrabban tesznek 
a fa alá ajándékutalványt, például 
wellness szolgáltatásokra is. 

Ismét a magyarországi üzletek járnak jól?
Az olasz államkötvények kamatának 
süllyedése, majd Magyarország 
leminősítése miatt nagyot zuhant a forint. 
Ennek következtében a karácsonyra szánt 
pénzösszeg nagy részét a magyarországi 
üzletekben költik el a régió lakói. Fontos 
tudni, hogy nem mindenért éri meg 
átmenni a túloldalra. Megnéztük, hogy 
a hal, a szaloncukor, a csoki mikulás, a 
pezsgő, illetve a sütéshez és a karácsonyi 

hangulathoz, az ízekhez elengedhetetlen 
vaníliacukor mennyibe kerül nálunk és 
a szomszédunknál. Egy Esztergomban 
és egy Párkányban lévő üzlethálózat 
kínálatai között böngésztünk. Meg kell 
jegyeznünk, hogy ezen termékek árait 
még a nagy karácsonyi akciók előtt 
vizsgáltuk meg. 
A karácsonyhoz mindenképp 
hozzátartozik a hal és a fenyőfa, de nem 
mindenki vásárol ilyenkor élőhalat, élő fát. 
Körutunk alkalmával még nem is árultak 
élő fákat, uszonyost, bár az egyes külföldi 
üzletláncok már októberben „bedobták” 
karácsonyi akciós katalógusukat. Ezek 
viszont nem az élelmiszerre, illetve a 
karácsonyfára összpontosítottak, inkább 
arra, mi kerüljön a fa alá. Ami a fenyőfa 
árakat illeti, nem kell nagy emelkedésre 
számítani. 
„Hal fronton” két közkedvelt fagyasztott 
halfajta árát hasonlítottunk össze nálunk 
és Magyarországon. Szlovákiában a fél 
kilós Alaszkai Tőkehalfiléért 2,59 eurót, 
Magyarországon 649 forintot fizetünk. A 
fél kilós Pangasius halfajta nálunk 2,99, 
Magyarországon ugyanez a halfajta 600 
grammos csomagolásban csak 699 forint 
volt. 
A szaloncukrot körutunk alkalmával 
szintén nem akciós áron árulták még. 
Azonban Magyarországon a karácsonyi 
édességből ilyenkor már nagyobb 
volt a választék. Egy felmérés szerint 
Magyarországon a legfinomabbnak 
a Milka mogyorókrémes szaloncukor 
bizonyult, ennek 380 grammos változata 
1799 forintba kerül. A legnépszerűbb, 
egyben legolcsóbb zselés szaloncukor 
400 grammos csomagolásban 369 
forintért, nálunk a zselés szaloncukor 500 
grammos csomagolásban 2,29 euróért 
kapható.
A nálunk legnépszerűbb Hubert De Lux 
pezsgőt 4,99 euróért vehetjük meg, 
a Magyarországon közkedvelt Törley 
Doux Tokaji 1446 forint, a legolcsóbb 
pezsgőfajtákat pedig itt már 399 forintért 

is megvásárolhatjuk. A legolcsóbb fajta, 
akciós vaníliacukor Magyarországon 15 
forint, nálunk 0,04 cent. 
Sok millió csoki mikulás a polcokon
Csak érdekességként jegyezzük 
meg, hogy egy külföldi üzletlánc 300 
különböző szezonális terméket is 
forgalmaz, csoki mikulásból tavaly 3 
milliót, szaloncukorból 1000 tonnát 
rendeltek. Kell is ez a mennyiség, hiszen 
egy Magyarországon végzett felmérés 
alapján 2,2 millió forintot költenek 
édességre ilyenkor az emberek. 
Csoki mikulás vásárlásánál érdemes 
odafigyelni arra, hogy milyen 
alapanyagból készült a figura: 
beazonosítatlan növényi zsiradékot, 
vagy valóban kakaós masszából készült 
kakaóvajat tartalmaz-e. A minőségre 
általában garancia a márkanév is. 
Érdemes elolvasni a szaloncukor 
vásárlásánál is a termék címkéjét: ki a 
gyártója, milyen az összetétele, illetve 
ellenőrizni kell a minőség megőrzésének 
határidejét. Ne csak azt nézzük meg, 
mi van kiírva a polcon, hanem azt is, mi 
szerepel a terméken. A csomagolásra 
is figyeljünk oda, ha a zacskóban 
olyan szaloncukrot találunk, ami nincs 
becsomagolva, higiéniai okokból inkább 
ne vegyük meg. Egyébként is érdemes 
szaloncukorból inkább a dobozos formát 
választani, az édesség így nem törik 
össze. A minőség garanciája lehet még 
az is, ha a csomagoláson fel van tüntetve 
a fogyasztói vonal telefonszáma. 
Ha akciós terméket vásárolunk, nézzünk 
utána, miért került sor a leárazásra. Ha 
egy terméken több akció is szerepel, 
a vásárlónak jogában áll a feltüntetett 
legalacsonyabb árat fizetni. Ha legalább 
a fenti szempontokat figyelembe 
vesszük a karácsonyi bevásárlásnál, 
akkor jó eséllyel mondható el, hogy a 
nagy karácsonyi akcióhajszának nem lesz 
keserű utóíze.

sturovo.org

Karácsonyi nagybevásárlás a határon túlról nézve



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 7. oldal

Sok-sok hazugság mozgatja életünket. 
Közülük beszéljünk egyről, a Bibliáról, 
amely útravalót kellene, hogy adjon, 
iránytűnk, vezetőnk kellene lennie 
életünk során. Hihetünk-e a ma ismert 
Szentírás szavainak?

A gnosztikusok szerint nem. 
De kik is azok a gnosztikusok? 
Gnosztikusoknak nevezzük azokat 
a keresztényértelmezőket, akik nem 
hajlandók a cenzúrázott Bibliából 
kiindulni, hanem csakis a valódiból. Abból, 
amely Jézus torzításmentes tanításait 
tárják elénk. A mai igehirdetők, szerintük, 
cenzúrázott ismeretek tárnak elénk. 
Jézus beszédeinek egy jelentős részét, 
szentkönyveket dugtak el, semmisítettek 
meg az egyházatyák, történelmünk 
során, vallják a gnosztikusok. Olyan ez, 
példálóznak, mintha egy négy órás, 
valóságot bemutató filmből, a cenzor 
jóvoltából, csupán egy negyedórányi 
kerülne az emberek elé. Ez a példa 
arra jó, hogy kijelenthessék, ez lett 
a Bibliából. Kanonizált, cenzúrázott 
Bibliáról beszélnek. Krisztus után 350-
400 körül zajlott a jézusi szentiratok 
megsemmisítése, abban a hitben, hogy 
soha többé nem kerülnek elő. Azonban 
arról kevesen tudtak, hogy az eredeti 
tanításról másolatok is készültek. A 
régészek rá is találtak az eltitkolt iratokra.
1947-ben pedig, Közép-Egyiptomban, 
egy kecskéket legeltető, 10 éves 
fiúcska beleesett egy sziklasírba. A 
Nap fénye megvilágította belülről, a 
réseken keresztül ezt a sziklasírt, ahol 
cserépedényeket látott. Azt gondolta, 
az öregek elbeszéléseire gondolva, 
hogy azokban az edényekben arany 
van. Összetörte hát azokat, ám arany 
helyett pergamenek kerültek elő. Az 
eltitkolt iratokra bukkant rá. Ezek a 
tekercsek aztán a kairói, és a British 
Múzeumba kerültek, amelyek egy részét 
megvásárolta a Vatikán. 
A lelőhelyet Nag- Hammádinak 
hívták, nem messze van Luxortól. A 
megtalált pergamenek egy részét, 13 
papiruszkódexet, amely 1130 oldalt 
tartalmaz, a megtalálás helyéről Nag 
Hammádi Kódexként ismerünk, s a kairói 
Kopt Múzeum tulajdonába kerültek. 
Ebből idézek:” TRACTATUS TRIPARTITUS 
(Nag Hammadi, Codex Jung)
Jézus: Atyámnak nem kell, templomokat 
építsetek. Az én Atyám temploma a Világ.
Atyámnak és Anyámnak sok neve van a 
népeknél, mégis ugyanazok.
Mindenkiben Isten fénye lakik.
A gyűlölet a szeretetlenségből, a 
gonoszság a tudatlanságból ered.
Mindenkinek vannak tökéletlenségei. 
Szeressétek, gyógyítsátok, tanítsátok 

őket.
Ki mint vet, úgy arat. Bogáncsról nem 
szüretelhető füge.
Éva az ezüst fa alatt megszomjazott. 
Evett a gyümölcsből és adott Ádámnak.
És testükben hét csillag gyulladt ki.
Az egykori Magyar Világban, Simon Endre 
jóvoltából, a következő dokumentum 
jelent meg, évekkel ezelőtt: „Pontius 
Pilátus levele Tibérius császárhoz - részlet 
a British Múzeumban őrzött levélből- 
FESZÍTSD KERESZTRE ŐT! FESZÍTSD 
KERESZTRE ŐT!” Feszítsd keresztre 
őt! Feszítsd keresztre őt! - kiáltotta a 
kérlelhetetlen söpredék.
A feldühödött tömeg hangja alapjaiban 
rázta meg a palotát. Csak egy valaki 
látszott nyugodtnak a sokaságban, a 
Názáreti. Sok hasztalan kísérlet után, 
hogy megvédjem őt az őrjöngő és 
kegyetlen vádlóitól, olyan elhatározásra 
jutottam, amelyik abban a pillanatban 
úgy tűnt nekem, hogy az egyedüli, ami 
megmenti az életét. Azt javasoltam, 
hogy szokásuk szerint elbocsátok egy 
elítéltet az ünnepek alkalmából azért, 
hogy legyen egy bűnbak - ahogy 
ők mondják -,  és Jézust engedjem 
szabadon elmenni, de azt mondták: 
meg kell feszíteni. Figyelmeztettem 
őket a következetlenségükre és arra, 
hogy ez összeegyeztethetetlen az ő 
törvényeikkel. Rámutattam arra, hogy 
egy büntető bíró sem hozhat ítéletet 
egy bűnözőre, hacsak nem böjtölt egy 
egész napot, és az ítélethez hozzá kell 
járulnia a tanácsnak, és azt a bíróság 
elnökének alá kell írni. Egy bűnözőt 
sem lehet kivégezni azon a napon, 
amikor az ítéletet megerősítették. A 
következő napon, az ő kivégzése napján, 
a tanácsnak felül kell vizsgálnia az egész 
ügymenetet, és az ő törvényük szerint 
egy embernek a bíróság ajtajában kell 
állnia egy zászlóval, egy másiknak kis 
távolságra lóhátról kell a bűnöző nevét 
és bűnét kikiáltania, valamint a tanúinak 
a nevét. Ki kell kiáltani, hogy van-e valaki, 
aki tanúskodna mellette? Kivégzésre 
menet az elítéltnek joga van háromszor 
visszafordulni és felhozni akármilyen 
új dolgot a saját javára. Felhívtam 
figyelmüket ezekre az okokra remélve, 
hogy alávetik magukat, de tovább 
kiabálták: Feszítsd keresztre őt! Feszítsd 
keresztre őt!
ÉN EKKOR KÉRTEM EGY MOSDÓTÁLAT ÉS 
MEGMOSTAM KEZEIMET
Elrendeltem Jézus megkorbácsolását, 
remélve azt, hogy az talán kielégíti őket, 
de ez inkább fokozta az őrjöngést. Akkor 
kértem a mosdótálat és megmostam 
a kezeimet a lármás sokaság előtt, 
bizonyítva azt, hogy megítélésem 
szerint a Názáreti Jézus nem tett semmi 

olyant, amiért halálbüntetés járna. Ez 
volt az ő élete, amelyre a nyomorultak 
szomjúhoztak.
Gyakran tanúja voltam a dühös tömeg 
haragjának a polgári mozgalmakban, 
de semmivel sem hasonlítható össze, 
amit átéltem ebből az alkalomból.  
Talán valóban mondhatnánk azt, hogy 
a térség pokoli kísértetei gyűltek össze 
Jeruzsálemben. A tömeg úgy látszott 
nem mozdul, de feléledt és keringett, 
mint az örvény. Sodródott a befelé menő 
hullámmal a Praetorium kapujától, sőt 
a Sion hegyére. Az üvöltő kiabálások, 
sikoltások, mind olyan lárma volt, amelyet 
sose hallottak a lázadó Pannóniában, 
vagy a fórum tömegében. A nap fokról 
fokra elsötétedett, mint a téli alkonyat, 
olyan volt, mint amikor a nagy Julius 
Caesar meghalt. Hasonlított március 
közepéhez. Én, mint a lázadó tartomány 
kormányzója, a palota oszlopához 
dőlve átgondoltam a szomorú, komoly 
történteket: ezek, mint Tartarus ördögei 
hurcolták el a kivégzésre az ártatlan 
Názáretit. Körülöttem minden elhagyott 
volt. Jeruzsálem ontotta magából 
lakosait, keresztül a temetkezés kapuján, 
ami Gemonicaba vezet. A pusztulás szele 
és a szomorúság vett körül engem. A 
testőrségem és a százados csatlakozott a 
lovassághoz, hogy mutassuk az erőnket. 
Azért igyekezetünk, hogy rendet 
tartsunk. Egyedül hagytak, és a szívem 
szakadt meg, amikor visszaemlékeztem 
arra a pillanatra, ami inkább az istenek 
történetéhez tartozott, mint ahhoz az 
emberhez.
Hangos lárma hallatszott a Golgota 
felől, amely a szelek szárnyán jött, a 
haláltusát látszott jelenteni úgy, ahogy 
azt halandó fül sohasem hallotta. 
Sötét felhő ereszkedett le a templom 
oromzatára és ráült a városra, és mint 
egy fátyol betakarta azt. Olyan borzasztó 
volt a látvány, hogy az ember látta égen 
és földön Dionisiust az Aeropagitet 
felkiáltani és jelenteni: "Vagy a természet 
teremtője szenved, vagy a világ esik 
részekre." Miközben ezek a rémítő 
természeti tünemények áthatották, 
egy borzasztó földrengés rázta meg 
Alsó-Egyiptomot, amely mindenkit 
félelemmel töltött el és majdnem 
halálra rémítette a babonás zsidókat. 
Azt mondják Balthazárt, az öreg antiochi 
tanult zsidót, halva találták az izgalmak 
után. Nem tudják, hogy az izgalmaktól 
halt-e meg vagy nem. Ő nagyon jó 
barátja volt a Názáretinek.

Lakatos Pál

A cikk internetes oldalunkon folytatódik: !

Bűnös kollaboránsok
 „Az Ószövetség nem Isten igéje”
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A karácsony a kereszténység 
legnagyobb ünnepe, de emellett 
az egyik legelterjedtebb ünnep 
is a Földön. A hozzá kapcsolódó 
szokásokat, hagyományokat gyakran 
még a nem keresztények is megtartják 
(pl. a karácsonyfa-állítás Japánban). 
De vajon tudjuk-e, mióta történik 
mindez?

Bár Krisztus születésének pontos évét 
és dátumát nem ismerjük (a tudomány 
mai álláspontja szerint valamikor 
Kr.e.7-4 közé esett, mivel az 500-as 
évek közepén élt Dionysius Exiguus 
apát – a keresztény időszámítás 
megteremtője – kissé félreszámolta 
magát), az ókeresztények már egész 
korán (az első lejegyzett dátum Kr.u. 137) 
ünnepelték, de változó ünnep volt, azaz 
a különböző közösségek az év különböző 
szakaszaiban tartották. A 4. században 
aztán széles körben elterjedt a január 
6-án, Vízkeresztkor való megemlékezés, 
majd a kereszténység megerősödésével 
- lényegében propagandisztikus célból - 
a század közepére lett december vége az 
időpontja.
A téli napforduló (december 21.) ugyanis 
különleges szerepet töltött be az 
ókori kultúrákban (legalábbis ott, ahol 
változtak az évszakok!). Már a sumerok és 

akkádok ünnepelték a hosszú éjszakák 
végét és az egyre növekvő nappalokat, 
a görögök Kroniának nevezték, amit a 
rómaiak Saturnaliára „latinosítottak”, 
zenével, tánccal, kocsiversenyekkel téve 
emlékezetesebbé. A 2-3. században aztán 
kezdett elterjedni a Római Birodalomban 
az iráni Mithras kultusza, a meghaló és 
feltámadó perzsa fényistené, aki legyőzi 

a sötétséget jelképező bikát. A 270-es 
években Aurelianus császár nemcsak 
a Birodalmat állította helyre a hosszú 
anarchia évei után, de egységes vallást 
is kívánt alapítani – így vezette be a 
Győzhetetlen Nap (Sol Invictus) kultuszát, 
melynek ünnepe december 25-e lett. A 
kedvelt Mithrasszal ez időben azonosított 
Sol Invictus egyre népszerűbb lett, a 
későbbi keresztény Nagy Constantinus 
őt tekintette sokáig védőistenének. A 
313-as milánói türelmi rendelet (ami – 
szemben a közhiedelemmel – nem volt 
törvény, csupán szimpla megegyezés 
két rivalizáló társcsászár – Constantinus 
és Licinius – között) után először a 
niceai zsinaton (325) merült fel Krisztus 
születésének hivatalos megünneplése, 
de még ekkor sem dátumhoz kötve. 
Aztán 350-ben I. (Szent) Gyula pápa 
rendelte el, hogy december 25-én kell 
megünnepelni, talán azért, hogy a 

pogány hagyományok talpa alól kihúzza 
a talajt. De talán megerősítendő azt az 
(egyébként később eretneknek tekintett) 
Origenész egyházatyától származó tételt, 
hogy miként a Föld a Nap melegétől kel 
életre, a világ is Isten fényétől virágzik, s 
így Krisztus is az isteni kisugárzás. Azaz 
maga Krisztus a Győzhetetlen Nap! (Ez 
a napszimbolika tükröződik később a 
gótikus katedrálisok építésében is)
A pápai rendeletet azonban nem fogadta 
mindenhol egyforma lelkesedés. Ezért 
van az, hogy az ortodoxok és egyéb 
nem katolikus felekezetek (koptok, 
drúzok, örmények stb.) a mai napig 
január 6-át tekintik karácsony napjának. 
Sőt, a spanyolok is ekkor ünnepelnek, 
pedig ők katolikusok! Aztán Luther 
Márton karácsonyfát állított, őt követte 
Magyarországon 1824-ben Brunszvik 
Teréz grófnő – a történet innen már jól 
ismert...
December 25-én tehát karácsony. 
Mit is lehetne tanácsolni az ünnepre? 
Úgy gondolom semmiképp azt, hogy 
rohanjunk az utolsó pillanatban is 
a fogyasztás szentélyeibe, egymást 
taposva, szidva, vérbe forgó szemekkel. 
Inkább azt, amit az az ember mondott, 
akire – állítólag! – ekkor emlékezni 
szoktunk:

Szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat.
Minden más tanács felesleges. Így ezt 
ajánlom én is. Neked, és Neked is. A 
szomszédjaidnak, és a barátaidnak, a 
tömött áruházakban sorban álló, és ezért 
átkozódó sokaknak. A hatalomért egymás 
torkát elvágni kész politikusoknak, és a 
kommentekben acsargó fanatikusoknak. 
A Hanuka megzavarását élvező zavart 
lelkeknek, vagy a romatelepeken 
végigmasírozó, magukat magyarnak és 
kereszténynek hazudó megtévedteknek. 
A fiuknak és lányoknak, a családosoknak 
és a magányosoknak – akik talán 
csak egyetlen gyertya lángja mellett 
ücsörögnek. A szegények és elesettek 
között élő papnak, szerzetesnek, és a 
püspöknek, aki talán néha kicsit messzire 
kerül a tanítástól. A tanárnak és diáknak, 
kicsinek és nagynak, mindenkinek, 
akinek jelent valamit ez nap.
Mindenkinek. Hogy a következő év 
sokkal jobb legyen!
Békés, Áldott Karácsonyt, és Boldog Új 
Évet!

Soós Tibor

Christus Sol Invictus

Jézus születése
Gerard van Honthorst: A pásztorok imádása
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November 24-én, az esztergomi 
Zsinagógában került bemutatásra 
a Bellum Atlantis című történelmi, 
kulturális, ismeretterjesztő könyv.
Ennek kapcsán beszélgettem a 
Digitalbooks kiadó vezetőjével 
Brenyó Józseffel és a könyv írójával, 
T.R.Saltyval.

- Hogy lehet műfajilag meghatározni ezt 
a nagyszerű könyvet?
- Ez egy misztikus, fantasztikus, 
történelmi, időutazásos könyv, amely 
régi mítoszokat, legendákat tartalmaz, a 
különböző történetekhez.
A könyv egy római katonáról szól, akivel 
igencsak izgalmas dolgok történnek.

Valójában ez egy történelmi 
kalandregény. 
Mint tudjuk, ahhoz, hogy az író az olvasó 
kedvét felkeltse, valami nagyon extra 
dolgot kell kitalálni. Ezt próbáltam én 
is beletenni a könyvbe – érdekes és 
misztikus dolgokat.
T,R,.Salty esztergomi születésű író, 
aki történelemmel és irodalommal 
foglalkozik.
Minden olyan tudás a birtokában van, 
ami azt eredményezi, hogy egy igazán 
szenzációs és érdekes könyv látott 
napvilágot.
- Hogy született meg a könyv témája?
- A könyvírással kapcsolatos ötlet úgy 
jött létre, hogy baráti társaságban 
beszélgettünk és éppen azon 
gondolkodtam, hogy kellene írni egy 
olyan könyvet, amely történelmi jellegű, 
de mindemellett könnyed, szórakoztató, 
internetes folytatásos kalandregény 
lenne. Támogatókat kerestünk, akik 
láttak benne fantáziát. 
Így minden hónapban felkerült az 
internetre egy-egy fejezet., majd arra 
gondoltam, hogy ebből lehetne akár 
egy valódi könyv is. Ezt követően az 
interneten véget ért a történet és a 
könyvem kiadásra került.
A történetről bővebben a  www.trsalty.
hu weboldalon is olvashatnak.
- Miről szól a könyv?
- Egy időn és téren át húzódó történet, 
amelynek hősei az emberiség jövőjéért 
küzdenek, mégpedig egy olyan furcsa 

hatalommal, amelynek az a célja, hogy 
ezt a jövőt, vagy az emberiség történetét 
és egy másik irányba terelje.  
Nagyon érdekes történelmi karakterek 
bukkannak fel a regényben. Az időutazás 
általában arról szól, hogy sokszor 
összekeverednek az események és az idő 
de azért ragaszkodtam a realitáshoz is.
A történelmi helyszínek, régi kultúrák 
teljesen hitelesek – hogy csak néhány 
példát említsek -  az egyiptomi kultúra, 
Mezopotámia , Róma, vagy éppen a 
jelenkor. 
A regény a mostani tudomány álláspontja 
szerint készült, rengeteg szakirodalmat 
olvastam hozzá. A kötetben az emberek 
különböző nyelveken szólalnak meg, 
például egyiptomiul, sumérul és latinul 
beszélnek.
Amitől még érdekes lehet az olvasó 
számára ez a könyv, hogy van benne 
szerelem, tragédia, gyilkosság, háború 
és sok más egyéb érdekes, kalandos 
esemény.
A Bellum Atlantis Atlantisi háborút jelent, 
egy picit hasonlít a Mátrixhoz, amelyben 
a reális, illetve a kitalált szereplők 
irányítják az életünket.
A Bellum Atlantis nemcsak történelmi, 
misztikus, hanem szórakoztató könyv is, 
hiszen szórakoztatva tanít. Az 500 oldalas 
kötet minden korosztály számára egy 
igen érdekes olvasmány, a téli napokra.

Kovács Ági

Bemutatták a Bellum Atlantis című könyvet a 
Zsinagógában

December 4-én, advent második 
vasárnapján került megrendezésre 
hagyományos városi ünnepségünk, 
az adventi vásár és hangverseny.

14 órától a Gerenday Ház udvarán a 
hangulatosan feldíszített és kivilágított 
pavilonokban helyezték ki portékáikat 
az árusok, többek között a Gondozási 
Központ tagjai, az Arany János 
Iskola tanulói és tanárai, a Katolikus 
Karitász képviselői. Válogatni lehetett 
a karácsonyi díszek, ajándékok, 

sütemények, könyvek, házi készítésű 
lekvárok között. A nézelődés közben 
jól esett a forró tea, az illatos, forralt bor 
és a Borostyán Baráti Kör kínálásában 
a mézeskalács, a gazdagon megrakott 
zsíros kenyér.
15 órakor megérkezett a 
„Nagycsaládosok” Télapója. A csillogó 
szemű apróságok izgatottan várták 
és vették át ajándékaikat a jóságos 
öregapótól.
A ház rendezvénytermében fél ötkor 
felcsendültek a karácsonyi dallamok. 
Elsőként a Lábatlani Halasi István 
Református Ifjúsági Kórus gyönyörű 
előadását hallhattuk. Méltán lehetünk 
büszkék az alig egy éves kórus tagjaira, 
a lelket melengető dalokat a közönség 
vastapssal díjazta. Köszönet a kórus 
alapítójának, Darányiné Csonka Valéria 
tiszteletes asszonynak és az énekkar 
vezetőjének, Kisgyőri Krisztiánnak 
a lelkes és fáradhatatlan munkáért, 
mellyel örömet visznek a tagjaik, 
családjaik és mindannyiunk életébe 
ezekkel a színvonalas előadásokkal.

Másodikként a Tatai Eszterházy 
Énekegyüttes lépett a színpadra, akik 
amerikai gospel dalokkal fergeteges 
hangulatot teremtettek a házban és 
vidámságot hoztak a karácsonyvárás 
idejére a jelenlévők szívébe, lelkébe.
A koncertek végén Dinnyés István 
polgármester úr kívánt boldog 
ünnepeket a város lakóinak és 
meggyújtotta a város jelképes adventi 
koszorújának második gyertyáját. 
A szereplőket és ünneplőket az 
előcsarnokban a Hölgyklub tagjai 
finom házi süteménnyel kínálták.
Köszönet mindenkinek, aki részt vett 
ennek a meghitt, bensőséges, ünnepi 
rendezvénynek a szervezésben és 
lebonyolításában.
Külön köszönet Richterné Lupkovics 
Andreának, az udvaron felállított 
betlehemi jászol elkészítésében való 
közreműködéséért és Giacintóné Papp 
Valériának, aki az adventi koszorút 
ajándékozta az ünnepségre.

Szabó Ildikó közművelődési vezető

Advent után
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A világ legnagyobb teljesítmény-
sűrűségű lézere épülhet meg Szegeden. 
A projektre hamarosan kiírják az 
építészeti pályázatot, a kutatóközpont 
mintegy 245 millió euróból épül a 
Szegedi Tudományegyetem területén. 
Novemberben 30 ország 220 kutató-
ja vitatja meg a technológiát érintő 
tudományos eredményeket. A lézer 
többek közt az orvostudomány 
területén hozhat áttörést.

Az ELI projekt (Extreme Light 
Infrastructure) uniós beruházás, a 
lézerberendezést három helyszínen: 
Prágában, Bukaresten és Szegeden 
építik meg. Az egész világon ismert ez a 
projekt. Az Amerikai Egyesült Államoktól 
Japánig vezető kutatócsoportok 
szeretnének majd Szegeden dolgozni, 
hiszen sehol a világon nem tudnak majd 
olyan kísérleteket elvégezni, mint itt – 
fogalmazott Krausz Ferenc, a Max Planck 
Intézet müncheni kvantumoptikai 
részlegének vezetője.

A kutatóközpont az egyetem tízhektáros 
területén épülhet meg, szomszédságába 
egy hatvanhektáros telekre tudományos 
parkot terveznek. A központ 245 millió 
euróba, azaz mintegy 73 és fél milliárd 
forintba kerül, amelyet döntő részben 
EU-s pénzekből fedeznek. Várhatóan az 
elkövetkező 15 évben a tudományos 
park fele települ majd be, ami további 
115 millió eurónyi, azaz mintegy 34 és fél 
milliárd befektetést vonz a városba.

A városban november 15-én négynapos 
konferencia veszi kezdetét, amin 30 
ország 220 kutatója vitatja meg a 
rendkívül rövid idejű fényimpulzusokkal 
kapcsolatos legfontosabb tudományos 
eredményeket, az ELI működésével és 
a kutatóközpont kivitelezésével kap- 
csolatos kérdéseket. Több mint tu-
catnyi cég, vállalkozás is részt vesz a 
rendezvénysorozaton, mert az ELI és 
egyéb projektek fejlesztésébe szeret-
nének bekerülni.

Szabó Gábor, a projekt tudományos 
vezetője, korábban az MTI-nek 
elmondta: a lézerközpontban a jelenleg 
Franciaországban, illetve az Egyesült 
Államokban épülő rendszereknél mint- 
egy ezerszer nagyobb teljesítmény-

sűrűség lesz elérhető, vagyis a lézer 
által kibocsátott fényenergia három 
nagyságrenddel haladja majd meg 
a most készülő központokét. A 
tudósok által szuperlézernek is hívott 
berendezéssel olyan nagyon rövid 
időtartamú fényimpulzusokat lehetne 
előállítani, amelyekkel megfigyelhetők 
lennének a molekulákon belül zajló 
elemi folyamatok, vizsgálhatók len-
nének a szilárd testek felületén vagy a 
biológiai molekulákon belül zajló ele-
mi események. A berendezések a szu- 
perpontos navigációs rendszerek 
fejlesztésében, a nukleáris hulladékok 
ártalmatlanításában nyújthatnak nagy 
segítséget, de lézeres részecske-
gyorsításra is használhatóak, így a mainál 
lényegesen hatékonyabb sugárterápiás 
módszerek kidolgozására is lehetőség 
nyílik majd. A központban folyó kutatások 
az orvostudomány diagnosztikai te-
rületén is áttörést hozhatnak.

CIVILHETES

Szuperlézer Szegeden A romániai központ fő profilja 
a fotonukleáris fizika lesz. A 
változtatható energiájú gamma-
sugár-forrás előállításával például 
kimutatható lesz, ha egy kamionba 
esetleg hasadó anyagot rejtenek el, és 
ezzel fel tudják venni a harcot napjaink 
legsúlyosabb terrorista fenyegetéseivel 
szemben. Az amerikaiak többek között 
ezért is érdeklődnek élénken a projekt 
iránt.

Az USA-ban, az ősz folyamán 
beüzemelt óriásfúziós lézer jó esetben 
naponta két-három lövésre alkalmas. 
Szegeden ezért egy másodperc alatt 
hasonló mennyiségű mérési adatot 
lehet gyűjteni, mint Amerikában 
egy év alatt. A magyar szuperlézer 
rendkívül rövid felvillanásai bepil-
lantást engedhetnek a jelenleg gyó- 
gyíthatatlan betegségek (rák, 
Alzheimer kór) kialakulásának okaira 
és ezzel hozzájárulhatnak hatékony 
gyógymódok megtalálásához. 
Emellett optikai és elektronikai 
csúcstechnológiák jelentős tovább-
fejlesztését is eredményezhetik.

A Münchenben élő Krausz Ferenc 
kifejtette: óriási lehetőség előtt áll 
Magyarország, a megvalósítandó 
nagyteljesítményű fényforrás a 
szegedi bázist világszerte egyedülálló 
kutatóközponttá teszi. Mint hozzá- 
tette, a beruházással olyan tudás-
központ jön létre, amely rendkívüli 
vonzerőt jelent high-tech termékeket 
előállító cégek számára. Az ELI-
projekt, a „peremén” létrejövő spin- 
-off cégekkel együtt, hosszabb 
távon több ezer magas képzettséget 
igénylő munkahely létrejöttét ered-
ményezheti, amelynek várhatóan 
jelentős gazdaságélénkítő hatása 
lesz. A projekt hasznára válik a 
Szegeden dolgozó külföldi és magyar 
kutatóknak, illetve a beszállító kis- és 
középvállalatoknak egyaránt.

HVG

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 

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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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.

A Magyar Tudományos Akadémia 
immáron 1997-óta emlékezik meg a 
magyar tudomány fontosságáról, ám 
hivatalosan 2003-tól ünnepeljük. 
Minden év november 3-án kezdődnek 
a programok, azon a napon, melyen 
1825-ben Széchenyi István felajánlotta 
birtokainak egy évi jövedelmét a Magyar 
Tudós Társaság megalapítására. Mivel 
az országgyűlés fontosnak tartja a 
tudományt, így ezt a napot törvényben 
ünnepnappá nyilvánították. 
Ezzel a nappal minden évben egy több-
hetes rendezvénysorozat veszi kezdetét. 
egy-egy vezérgondolat keretén belül 
szerveznek előadásokat, kiállításokat, 
bemutatókat és tudományos fórumokat.
Megyénkben ehhez a rendezvény-
sorozathoz csatlakozott immáron több 
évvel ezelőtt a TIT Komárom-Esztergom 
Megyei Egyesület.
2011-ben három helyszínen - 
Esztergomban, Táton és Tatán szerveztek 
előadásokat. Esztergomban a Bajor Ágost 
Művelődési Ház szolgált helyszínül, Tatán 
pedig a Posztoczky Károly Csillagvizsgáló 
és Múzeumban várták az érdeklődőket.
Táton november 4.-én, 14.-én és 18.-
án halhattak előadást a csillagászat és 
űrkutatás legújabb eredményeiről.
A különböző helyszíneken az érdeklődők 

megismerhették a Marsi élet kutatás 
legújabb eredményeit, a magyar holdjáró 
a PULI tervezésének nehézségeit, illetve a  
feketelyukak keletkezésének  rejtelmeit.
Tavaly a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat Komárom Esztergom Megyei 
Egyesülete az Építő közösségek 
- Közművelődési intézmények az 
élethosszig tartó tanulásért című TÁMOP 
3.2.3-09/2-2010 Tanulás, Művelődés 
Korhatár Nélkül pályázaton nyert. 
Ennek a pályázatnak köszönhetően 
több helyszínen tudtak, illetve tudnak 
előadásokat szervezni. Ez jó lehetőséget 
biztosít arra is, hogy a pályázatban 
vállalt programokat népszerűsítsék. 
Ennek legfőbb célja, hogy a mun-
kaerőpiacról kiszorult felnőtteknek a 
kompetenciafejlesztő tréningekkel segí- 
tik az álláskeresést, a gyerekeknél pedig 
támogatják a tehetséggondozást, a 
tudományos  ismeretek átadását, a 
szabadidő hasznos eltöltésére. Közvet- 
lenül összesen 196 felnőtt részére szer- 
veznek digitális írástudás kompeten-
ciafejlesztő képzéseket, angol német 
nyelvtanfolyamokat, és 232 gyermek 
részére szakköröket. Ezen kívül 
ismeretterjesztő  előadásokkal  sok 
gyermekhez és felnőtthez jut el ez a 
program.

Ennek a sorozatnak egyik érdekes elő-
adását  november 18-án pénteken Táton 
hallhatták  az érdeklődők  Zsombok 
Gábor amatőrcsillagásztól az  „Az űrállo-
mások évtizede” címmel.
A pályázatnak köszönhetően a táti ál-
talános iskolában három szakkör is mű-
ködik: Csillagászati-és vizuális kultúra 
szakkör, valamint angol szakkör. 
Mogyorósbányán, és Tokodaltárón is 
várja az érdeklődőket a csillagász szakkör. 
Megyénkben még Esztergomban, 
Tatabányán, Tatán és Szárligeten is 
szerveznek hasonló tehetséggondozó 
előadásokat - és szakköröket.
A csillagász szakkörök színesítésére 2011 
decemberétől egy internetes vetélkedőt 
is szervez közösen a TIT Komárom-
Esztergom Megyei Egyesület és a Magyar 
Csillagászati Egyesület, Kulin György 
Országos Csillagászati Diákvetélkedő 
általános és középiskolásoknak címmel.
A TIT Komárom Esztergom Megyei 
Egyesület a pályázaton 38 600 962 
forintot nyert, a Magyar Állam és az 
Európai Unió társfinanszírozásában 
2010.június.01. és  2012.április.30. között, 
a fenntartás időszakában pedig további 
5 évig saját forrásból szervez hasonló 
programokat a megyében.

Kovács Ági

A magyar tudomány ünnepe megyénkben
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gen! Beáé, a kaliforniai, nagy tudású 
gyógytornászé. Jánosé, aki 30 éve él 
Ausztráliában, Pearlben. Ellié, a zseniális 
színészoktatóé, aki Eszékre tért haza 
itthonról, ceglédi munkájából. Lacié, aki 
Londonban hordja rabszolgaként a fagyos 
marhát a húsáru nagykereskedésben. 
Zoltáné, a kiváló mainzi acélszerkezeti 
mérnöké, akinek tervei alapján épült 
az Arián rakéták kilövőállványa vagy az 
augsburgi egyetemi ionizációs gyógyító 
bázis acél tartószerkezete.. Anié, aki 
Dorog és München között ingázik beteg 
gondozóként, mert az itthoni keresetből 
nem lehet megélni és nincs is munka. 
Az enyém is, a tiéd is…  Mindnyájunké, 
magyaroké.

Ez az a tény, amely miatt 
megkülönböztetett felelősség terheli 
Esztergom mindenkori vezetőit. 
Az előzőeket is, a mostaniakat is, a 
jövendőre választandókat is. És ugyan 
ilyen felelőssége a város mindenkori 
lakosságának, hogy ha rá van bízva 
a döntés, kik is vezessék a várost. És 
nem csak a választások évében. Akkor 
is, amikor azzal szembesülnek, hogy 
a „kollektív bölcsesség” valahogy 
félresiklott. Mint ahogy ezt napjaink 
története különösen drasztikusan 
mutatja.

Miért is ilyen kiemelten 
megkülönböztetett ez a város, 
hogy minden egyes magyarnak 
köze van hozzá? (Talán jobban mint 
Budapesthez.)

A boldog előző évezredekben a 
magyar nemzet fejedelmei, hadvezérei, 
de a kisebb nemzetségek és még 
kisebb közösségek vezetői is kikérték 
a „látók” és „tudók” tanácsát az általuk 
vezetettek, rájuk bízottak érdekében. 
Tudni akarták, mit is rendel nekik Isten. 
Hol és mikor induljanak csatába a 
győzelem reményében. Milyen csillagzat 
alatt születik a felkent uralkodó utódja, s 
milyen jövendőt jósolnak életére és népe 
sorsára a csillagok. Hol telepedjenek le 
vándorlásuk közben, ahol jó a termőföld, 
jó és bőséges vizek fakadnak. 
Igen! A beavatott, legjobb táltosok 
tanácsa szabta meg azt is, hol legyen 
a magyarok hazája és a fejedelem 
székhelye. A dicső Árpád vezér is így 
döntött a Kárpát medencéről, hogy ez 
lehet majd népe békés és biztonságos 
otthona. Ahol jók a legelők, bőségesek a 
vizek, gazdag termést  ád a föld. Ahol a 
hatalmas hegyek, a Kárpátok és az Alpok 
természetes védőpajzsot képeznek a 
nemzet számára. Mert ez a föld Föld-
Anyánk szíve. És ennek a csodálatos 
országnak a lelki-spirituális középpontja 

az Esztergom környékén elterülő Pilis 
hegység s a Dobogókő.

Szomorú és nagyon károsak a 
következményei, hogy a modern világ 
politikusaiban semmi alázat nincs, s 
az elmúlt századok kiiktatták a „látók” 
megkérdezését  a fontos döntések 
meghozatala előtt. Mert ők jobban 
tudják. Mert ők mindent jól tudnak. 
Mert iszonyatosan nagyra nőtt egójuk és 
hatalomvágyuk vezérli őket. Mindannyian 
a bölcsek kövét hordozzák öltönyük 
vagy bocskaijuk  mellényzsebében. Épp 
ezért semmi sem számít. Az sem, amit 
a választási kampányban még lelkük 
mélyén komolyan gondoltak. Az pláne, 
amit választóiknak ígértek. Az sem, 
amit volt választóik akarnak, amikor 
beigazolódik, hogy nem azt teszik, amire 
választották őket.

Esztergomban tudatosan elutasítják 
az újbóli megmérettetést, mert pontosan 
tudatában vannak, hogy többé nem 
kerülhetnek a hatalomba a választók 
többségének szabad akaratából. 
Elutasítanak minden észérvet, 
jószándékú, jobbító javaslatot.

Esztergom évezred óta szabad, hajdan 
királyi város. Lakossága mindig is büszke 
volt esztergomi voltára, és okkal! A várost 
körülölelő Duna, a Várhegyen magasodó 
királyi palota és a Bazilika, a védelmező 
és éltető Pilis hegység, a Vaskapunál 90 
éve felállított Magyarok Nagyasszonya 
szobor, a számos templom, mind-mind 
a szeretet és a fény éltető és jóra, szépre 
kötelező igézetét sugározza.

Számomra, aki 2000-ben fél éven át a 
Bazilika kilátójából figyelhettem a várost 
és csodálatos környezetét,  2010-ben 
visszatérve döbbenetes volt látnom a 
lepusztulást jelző változásokat.
2000-ben áprilistól szeptemberig 
minden nap úgy volt zsúfolásig tömve 
a kilátó emberekkel, hogy alig fért el a 
130-150 ember a rézlemezes kupola és 
a kilátó korlátja között. Csehek, angolok, 
amerikaiak, lengyelek, németek, belgák, 
tajvaniak, japánok, szlovákok és hazai meg 
határon túli magyarok kerengtek ebben 
a hatalmas forgatagban. Mindenki hozta 
és Esztergomnak adta lelke szeretetét. 
Nekünk, akik ezt a tömeget irányítottuk, 
bizony ki kellett mennünk a kilátó alatti 

tetőrészre, hogy sürgetni tudjuk a csodás 
látványban földbe gyökerezett lábú 
látogatókat, hogy a pénztári szinten már 
türelmetlenül várakozó újabb tömeget 
felengedhessük. 

2010 július közepén a déli órákban 
kb. húszan lézengtünk ugyanazon a 
tágas helyen.

2000-ben a Sötét kapu melletti, nagy 
parkoló telistele volt árusító üzletekkel, 
minden sátornál sorban kellett állni, 
hogy legalább megcsodálhasd a 
gyönyörű portékákat: kézi kerámiát, 
hímzett, díszvarrott holmikat, igazi, 
kiváló minőségű magyar terméket, 
hungarikumot. Határon belülről és persze 
Szlovákiától Erdélyen és Horvátországon 
át Szlovéniáig mindenhonnan érkező, 
magyar árusoktól. 

2010-ben egyetlen kis árusító 
pulton hajdani szovjet jelvényeket, ka-
tonasapkákat és más hasonló tárgyakat 
láttam, szűk választékban. Kérdésemre 
elmagyarázta az árus, hogy jönnek az 
oroszok, a hajdan itt szolgált megszálló 
katonák, most már gazdag turistaként 
nosztalgiázni. Más vevő meg nem 
nagyon akad.

2000-ben a Széchenyi tér is tele 
volt árusító sátrakkal és programokkal 
az egész turista szezonban, s a tértől 
a Bazilikáig autósként is gyalogosként 
is alig lehetett haladni az utak, járdák 
zsúfoltságától. A Zöld ház előtt Marikáék 
ízlésesen válogatott és bemutatott 
festményeivel volt tele a tér Nyergesről, 
meg a válogató vagy csak bámészkodó 
látogatókkal.

2010-ben a Zöld ház elhanya-
goltságával a város egyik szégyene, az 
előtte lévő tér aszfaltját felverte a gyom.

2000-ben a Kis-Dunaág hídján át-
kelve a zeneiskola pompás épülete ra-
gadta meg a tekintetet, szépséges, ívelt, 
szibériai fenyőből készült ablakaival, s ha 
elengedett ez a látvány, a pompás Prímás 
sziget zöldlombos, gyepszőnyeges 
varázsa nyugtatta meg a lelket és a 
szemet.

2010-ben a zeneiskola épülete el-
veszik a szem elől, mert már a hídról a 
borzasztó, szürke vasbetonfalak mega-
lomániás, abszurd tömege uralja a 
látóteret.

Esztergom, Minden Magyarok Városa
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A gyönyörű Városháza épülete is 
lepusztult állapotban, mintegy azt 
jelezve, hogy a város vezetésében 
a pusztulás a mértékadó. A korábbi 
években mindenkit vonzó Széchenyi 
téren az egészen enyhe szellők is 
találnak kergetnivaló papír- és műanyag 
szemetet. Illik-e mindez oda?

A Szent Anna, vagy közismertebb 
nevén kerek templom előtti, hajdan 
gyönyörűen virágzó körforgalmi 
térközép, ma parlagon szenvedve 
fogadja a város főútján beérkező 
helybélieket és idegeneket. A kb. 
harmincezer lélekből, akik mindannyiunk 
Esztergomját lakják, csak 10-20-nak 
kellene a helyén lennie, hogy legalább az 

ilyen egyszerűen korrigálható bajok ne 
utaljanak drasztikusan arra, hogy halott a 
város, mert vezetői pusztítják. 
Tisztelet a kivételnek.

Minden magyar, akinek igazán 
fontos a Haza, aki magyarként büszkén 
és felelősséggel tekint Esztergomra, 
aki igazán szabad és szuverén, 
akit semmilyen politikusi duma és 
kommunikációs bájital nem tántorít 
el önálló vélemény alkotásától úgy 
tekint rátok, esztergomi honfitársaink, 
testvéreink, hogy a ti kezetekben a 
megoldás kulcsa. Tiétek a felelősség, 
hogy ez a fontos és gyönyörű városunk, 
mindnyájunk szerelmetes otthona, 
szellemiségében, megjelenésében, 

vonzerejében betölthesse azt a vezető 
szerepet, amelyre hivatott és amely 
Minden Magyarok Városának kijár. 

Hozzátok a felszínre lelketek 
mélyéből igazi éneteket, fogjátok 
meg egymás kezét, szövetkezzetek a 
korrekt együttműködésre, emeljétek ki 
soraitokból azokat a hiteles embereket, 
akikről teljes bizonyossággal tudhatjátok, 
hogy nem esnek a hatalom csábításának 
bűvkörébe, s akik felelősséggel teszik 
dolgukat a város vezetőiként is.

Mi, minden magyarok, veletek 
vagyunk, nektek szorítunk. Éljetek 
felelősségetekkel és ezekkel a pozitív 
energiákkal!

Láng el Péter

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

Ez a szokás a debreceni református 
tőzsérek között még a XVII. században is 
élt. Ami mikulás napját illeti, napjainkban 
a karácsonyhoz hasonlóan kicsit torzulni 
látszik. Szinte pótcselekvésként vásárlási 
láz lesz úrrá az embereken, mint ahogyan 
Myra csodálatos püspöke is egyszerűen 
Télapóvá vált. Pedig érdemes kicsit 
mélyebben, behatóbban megismerni 
a történetét, ami egészen másról szól, 
mint ahogy azt manapság értelmezzük, 
átéljük, megünnepeljük. Szó se róla, 
kevés hitelesnek mondható történeti 
adat birtokában vagyunk Szent Miklósról, 
a hagyomány mégis oly nagy tisztelettel 
beszél róla, hogy népszerűségben alig 
találjuk párját a szentek között. 
Valójában a történettudományt kielégítő 
életrajz nincs is a birtokunkban főként, 
hogy miközben halálának esztendejét 
350 körülre teszik, először a XIII. századi 
Legenda Aureában olvashatunk róla. 
Nem minden büszkeség nélkül mondja el 
a legenda írója, mint a leendő aszkéta első 
megnyilvánulását, hogy bőjti napokon a 
kisdedként a szent csak egyszer szopott. 
Felnőtt korából való már a történet, 
amelynek elbeszélése szerint Miklós 
megtudta, hogy nyomorúságában az 

egyik szomszédja nyilvánosházba akarja 
adni három lányát. Úgy segített rajtuk, 
hogy éjnek idején a nyitott ablakon át 
bedobott egy erszény pénzt. Így először 
a legidősebb, majd hasonló „égből 
jött segtíségek” után a másik két lány 
is megszabadult a megaláztatástól és 
tisztességben férjhez mehetett. Szintén a 
legendából tudjuk, hogy Myra városa égi 
jel hatására választotta meg püspökének. 
Ebbéli feladatait kiválóan teljesítette, 
részt vett a niceai zsinaton is. Mikor pedig 
egy napon viharba került matrózok az ő 
segítségéért fohászkodtak, megjelent 
a hajón, kézbe ragadta a kormányt és 
lecsillapítva a vihart megmenekítette 
őket. Legendájának legősibbjei közül 
való az az elbeszélés is, amely szerint 
megmentett három ártatlanul vádolt 
katonatisztet, akiket koholt vádak 
alapján bebörtönöztek és halálra ítéltek. 
Miklós azonban Nagy Konstantin 
császárnak megjelent álmában és 
kieszközölte számukra a kegyelmet. 
Szinte megszámlálhatatlan azoknak a 
történeteknek a száma, amelyek a segítő 
szentről szólnak, különösen gyermekek 
esetében. 
Az egyik ilyen történet szerint egy 
gonosz vendéglős elcsábított három 
iskolás fiút, majd megölte őket, és mint a 
húst szokás só közé egy hordóba rejtette 
a holttestüket. Miklós angyali sugallatra 
szerzett tudomást a történtekről, 
megjelent a vengéglős házában, 
feltámasztotta a fiúkat, a bűnöst pedig 
megbüntette. Mikor hosszú öregség 
után 343-ban vagy 350-ben meghalt, 
angyalok fogadták és vezették a 
Paradicsomba. 
A LegendaAurea tehát ilyenképet fest 
Myra püspökéről. A tudományos kutatók 
ezeknél sokkal kevesebb és főként 
egyszerűbb történeteket tudnak és 
fogadnak el róla. Így a hagiografusok, a 
szentek életével foglalkozó tudomány 
művelői nyilvánvalóan kiderítették, 
hogy Szent Miklós legendájában van 

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

Varga Péter Dénes

Mikulás vagy Télapó?
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Idén is Szeged adott otthont a XII. Geoview Kick-Box Mikuláskupának, 
amelyen 8 ország, 48 egyesület, 339 küzdősport versenyzője mérte 
össze tudását. A Zoltek SE csapata 5 versenyzőt delegált erre a rangos 
megmérettetésre.

 

Nyolc érem Mikulásra

A kora reggeli indulás nem viselte 
meg sportolóinkat. Röviddel a verseny 
kezdetét követően már Schmidt 
Zsófiát szólították a tatamira, aki 
nagyon izgatottan várta a mérkőzést. 
Sajnos ellenfele kicsit éberebb volt, így 
Zsófinak be kellett érnie a harmadik 
hellyel. A bronzéremnek annyira örült, 
hogy egészen hazáig a nyakában 
hordta.
A következő mérkőzésben is 
érdekeltek voltunk, Kapu Brigitta 
+47 kg-ban küzdött, semi-contact 
szabályrendszerben, ahol nagyon 
szépen helyt állt és a dobogó második 
fokára állhatott fel. Light-contactban 
viszont nem talált legyőzőre, így 
aranyérmet vehetett át Debreczeni 
Dezsőtől, a W.A.K.O. egyetlen hétszeres 
amatőr kick-box világbajnokától.
60 kg-ban Scheirich Réka képviselte 
a nyergesi különítményt. Semi 
contactban kicsit motiválatlannak 
tűnt, így a számára nem túl vonzó 
harmadik helyezést érte el. Light 
meccsére úgy ment fel a tatamira, 
hogy őt ma senki nem győzheti le. 
Óriási bizonyítási vágy volt benne, 
taktikusan küzdött és megérdemelten 
emelték a kezét a magasba.
A lányok küzdelme után a fiúk 
léphettek a küzdőtérre. 69 kg-ban 
Uzsák József, az előző versenyen nem 

egészen azt a teljesítményt nyújtotta, 
mint amit vártak tőle. Ez alkalommal 
jó formát mutatott, így a dobogón két 
bronzérmet akasztottak a nyakába.
Végül, de nem utolsósorban Szabó 
Z. Dominik 63 kg-ban light-contact 
szabályrendszerben nagy arányú 
győzelemmel nyerte az elődöntőt. A 
döntőben, az a Varga Martin várta, 
akivel egy tavalyi profi gálán is 
megmérkőzött. Martin nagy rivális 
fiatal versenyzőnknek, hiszen 2008 óta 
nem sikerült legyőzni a szombathelyi 
bunyóst. Dominik higgadtan és 
nagyon céltudatosan küzdött, 
betartotta edzői utasításait. Megtört 
a jég, a nyergesi fiút hirdették ki 
győztesnek, és akasztották nyakába az 
aranyérmet.
- Ez a félév nagyon eredményes 
volt számunkra. Az utánpótlás EB-
ről és a felnőtt VB-ről is sikerült 
érmet hoznunk. Több olyan fiatal 
versenyzőnk is van, akiknél most kezd 
beérni a több éves munka, végre úgy 
teljesítettek, ahogy azt vártuk tőlük. 
Ez a Mikulás kupa is igen jól sikerült, 
hiszen 5 versenyzőnk 3 arany, 1 ezüst 
és 4 bronzérmet zsebelt be Szegeden. 
Zrínyi Miklós, aki természetesen 
minden versenyen ott van, sok 
hasznos tanáccsal és bátorítással 
segítette a megyei versenyzőket – 
mondta Szántó Sándor.
- Azonban még nincs vége 
a félévnek. December 17-én 
Horvátországba utazunk néhány 
fővel. Addig is folyamatosan edzünk. 
A horvát versenyt követő héten 
megtartjuk évzáró rendezvényünket, 
de az edzéseket a két ünnep között 
sem hanyagoljuk. Januártól pedig 
még több munkával és még nagyobb 
tervekkel vágunk neki az újévnek – 
tette hozzá Hirsch Viktor.

s.v.

Szabó Z Dominik a dobogó legfelső 
fokán.

Esztergom 10 Valéria
Dokumentum kiállítás az esztergom-
párkányi híd újjáépítésének 10. 
évfordulójára Valkó János fotóival és 
Lábik János festményeivel a párkányi 
Városi Múzeumban. 

Párkány, Vámház köz 2.
+421-36/752-4002
Nyitva: H–P: 10–17h. V: 14–17h.

Az Esztergomi Sakk Club megyei 
rangadón fogadta a Szentgyörgymezői 
Olvasókörben a Naszály SE csapatát. A 
vesztett pontokat számítva első helyen 
álló esztergomiak, bajnokesélyesként 
játszottak és 7,5-2,5 arányban 
diadalmaskodtak. Győzött Meixner 
Ferenc, Horváth István, Kovács Géza, 
Szabó Lajos, Tóth Péter és Patos 
Benjamin. Döntetlenül Horváth Márió, 
Burghardt József és Gál Lajos végzett. 
Ezzel az eredménnyel még jobban 
megerősítette a pozícióját az Esztergomi 
Sakk Club a sakktábla mellett. 

A versenybíróság, amelynek az elnöke 
a Zoltek SE Nyergesújfalu NB II-es 
egyesületi vezetője, jelezte, hogy az 
Esztergomi Sakk Club jogosulatlanul 
szerepeltette a 6. táblán Horváth Istvánt. 
Ezért Horváth István által szerzett pontot 
elveszik és 4 büntető ponttal sújtják 
csapatunkat. 

Az Esztergomi Sakk Club, kedden 17 
óráig óvást jelentett be, ennek költségét 
befizette. A klub szerint, az esztergomiak 
alsóbb osztályba tartása a Zoltek SE 
Nyergesújfalunak alapérdeke, hiszen 10 
Esztergomhoz köthető játékosa játszik 
jelenleg az NB II-es nyergesi csapatban. 
Az Esztergomi Sakk Club az előírtakat 
az egyesület szerint teljesítette, hiszen 
az előírt 6 helyett 7 olyan játékost 
szerepeltetett, akiknek nincsen NB-s 
mérkőzése. Ilyen a 6. táblás esztergomi 
Horváth István is, aki az NB II-ben egyetlen 
mérkőzésre sem ült le a Zoltekban.
 
Döntés fehér asztal mellett várható, 
az Esztergomi Sakk Club kérte, hogy 
elfogultság miatt a versenybíróság 
elnökét a Zoltek SE szakosztályvezetőjét 
zárják ki a döntéshozatalból.

Esztergomi Sakk Club 

Megbüntetné 
az Esztergomi 
Sakk Clubot a 
versenybíróság

Nalan Kumlali kiállítása a Kaleidoszkóp Házban
Az esztergomi Kaleidoszkóp Házban Nalan Kumlali törökországi kiállítása tekinthető 
meg december 9-től. A kiállítást Liszkay Zoltán szabad bölcsész nyitotta meg meg. 
Nalan Kumlali 1972. szeptember 24-én született a törökországi Izmit városban. Több 
előkészítő tanfolyam után jelentkezett a Marmara Képzőművészeti egyetemre, ahol 
1998-ban festő szakon végzett. Jelenleg is Kocaeli városban festészetet tanít. Fogla-
lkozik még freskó, relief, mozaik, és üvegfestészettel is. Több csoportos illetve egyéni 
kiállítása volt Isztambulban, Kocaeliben, Amasyaban, és Berlinben, illetve hazánk-
ban Székesfehérvárott vett részt a 2009-ben 20 éves Agárdi Művésztelep meghívott 
művészeként. "Kék világok" címmel a magyar közönség a székesfehérvári kiállításán 
ismerkedhetett alkotásaival.
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- A Carment Tánccsoport évről-évre 
óriási sikereket ér el. A folyamatos 
edzések, táncórák meghozták a várva 
várt eredményt. A gyerekek lelkesek, a 
tanárok pedig nagyon büszkék.
- Puksáné Dr. Nagy Margitot a 
tánccsoport külföldi fellépéseiről 
kérdeztem.
- Valóban elmondható, hogy szép 
sikereket értek el idén a Carmen 
TSE táncosai immár a nemzetközi 
versenyeken is. 
Idén június 24-26-án a Veszprémi 
Moderntánc Világbajnokságon a Mini 
korosztályon belül a Break kategóriában 
Kenyeres Bendegúz világbajnok lett. 
Hip-hop szóló kategóriában  Kenyeres 
Bendegúz a dobogó második helyére 
került, így ezüstérmes lett. Az 5. helyen 
Jónás Roland végzett.
Show duóban Jónás Roland és Szépvölgyi 
Szabina lettek a világbajnokok. Az 
ezüstérmes helyezést pedig Kenyeres 
Bendegúz és Mikler Mercédesz nyerte el. 
Az International Federation of Modern 
Dance Sport által színvonalasan 
megrendezésre kerülő 2011. évi Modern 
Táncsport Világbajnokságon több száz 
versenyző indult. A magyar versenyzők 
közül Magyar Bajnokság keretében VB 
kvótát szerzett versenyzők indulhattak. 
Nagyon nagy sikerként értékeljük, hogy 
egyesületünk versenyzői ilyen előkelő 
helyezéseket értek el! A versenyzők 
pedig még nagyon fiatalok, csupán 6 és 
9 évesek.
- Innentől kezdve pedig már nem volt 
megállás, hiszen jött a többi külföldi 

verseny….
- 2011. szeptember 14-18 között 
Bochumban jártunk a Divattánc 
Világbajnokságon. Táncosaink a disco 
kategóriában léptek fel.
A gyerekcsoporton belül a 14.helyezést 
Szeibert Krisztina, Marosújvári Bettina, 
Körmöndi Míra, Reichenbach Panna, 
Újvári Lili, Willner Kata és Bartha Anna 
érték el.
Ezen a versenyen a gyerek csoportunk 
Magyar Bajnokként vett részt. 
Több mint 4.000 versenyző vett részt 
ezen a Disco Világbajnokságon 25 
ország képviseletében. A gyermekek 
a Disco csoportos produkcióban 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és 
a 28 csoportból az előkelő 14. helyen 
végeztek.
Ezt követően október 12-16 között 
Gratzban szerepeltünk. 
A Divattánc Világbajnokságon hip-hop, 
electric-boogie, break kategóriában 
léptek fel a táncosok.
A gyerek korosztályon belül az elektric-
boogie duó kategóriában a 4.helyen 
Jónás Roland és Kenyeres Bendegúz 
végzett.
Az Electric–boogie szóló kategóriában 
Kenyeres Bendegúz a 6.helyet, Jónás 
Roland pedig a 14.helyet nyerte el.
Gratzban az IDO által megrendezésre 
kerülő Streetdance Világbajnokságon 
vettünk részt ahol több mint 5000 
versenyző vett részt, több, mint 20 ország 
részvételével! Földünk számos részéről 
érkeztek kiváló táncosok a rendezvényre. 
Így például Kínából, Japánból, Dél-

Afrikából, USA-ból, Kanadából, Angliából, 
Svédországból, Németországból, 
Dániából, Szlovákiából, Szlovéniából, 
Oroszországból, Ukrajnából, Litvániából, 
Magyarországról és Ausztriából.
Egyesületünk táncosai kiválóan 
szerepeltek, hiszen a nagyon erős és 
nívós mezőnyben 2 döntős helyezést is 
sikerült elérniük!
- Azért tegyünk említést a hazai 
sikerekről is!
- Idén szeptember 11-én Budapesten 
a  Divattánc Világkupán, a hip-hop 
kategóriában álltak színpadra a 
táncosaink. 
A gyerek korosztályon belül  hip-hop 
kategóriában, szólóban a  2.helyen 
Kenyeres Bendegúz végzett.
A junior korosztály  hip-hop csoporton 
belül 5.helyen Heves Ramóna,Kacsó 
Renáta ,Láng Szandra, Mester Virág 
,Puksa Franciska, Tokai Rebeka és Vakán 
Patrícia végzett.
Az Intenational Dance Organization 
Világkupáját a Magyar Divat és Sporttánc 
Szövetség rendezte Budapesten a 
Körcsarnokban. 
Versenyzőink fantasztikus szerepléssel 
érték el a fenti eredményeket. 
A tanárok nagyon büszkék minden 
versenyzőre, aki részt vettek idén a 
nemzetközi megmérettetésen!
A sok-sok órai munka, kimagasló 
tehetség, illetve jelentős áldozatvállalásra 
volt szükség ahhoz, hogy a fenti 
eredményeink megszülethessenek.
A tánctanárok: Puksa Tiborné Dr. Nagy 
Margit, Szeibertné Csékei Brigitta, Mika 
Péter, Sárközy Ágnes, Csányi Balázs, 
Mohácsi Attila, Imre Tibor, Návrádi Nóri, 
Mitter Renáta , Jáger Kitti , Kovács Lilla, 
Tokodi Eszter, Iszlai Eszter és Virsinszky 
Róbert.
- Hol léptek fel a közeljövőben?
- Nemzetközi versenyen legközelebb 
2011.december 14-17 között kerül 
sor, Zágrábban. A Streetdance 
Európabajnokságon vesznek majd részt 
a Carmen TSE táncosai, melyre már 
nagyon lelkesen készülnek a gyerekek!

Kovács Ági

A Carmen Tánccsoport külföldön is babérokat arat
Interjú a Carmen Tánccsoport egyik vezetőjével, Puksáné Dr. Nagy Margittal

Örmény miniatúrák feldolgozásokban
December 13-tól az Eötvös Galériában (Eötvös József Általános iskola, Dorog) az Örmény miniatúrák feldolgozásokban című 
kiállítás tekinthető meg. A kiállított alkotásokat Kolonics Péter képzőművész-tanár készítette. A kiállítást Dzsotjánné Krajcsir 
Piroska tanár, kutató, műfordító, a Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke nyitotta meg.
Örményország volt a világ első állama, ahol – 1700 évvel ezelőtt – államvallássá lett a kereszténység. 406-ban Meszrop Mastoc 
szerzetes megalkotta az örmény ábécét. A középkori Örményországban mintegy ezerötszáz kolostor és kódexíró műhely 
működött. Később a kopt és szír hatás mellett egyre nagyobb szerepet kap a sajátos örmény motívumrendszer. A helyi 
miniatúrafestés aranykora a 18-19. századra esik. Sok iskolája és nagyhatású műhelye közül említésre érdemes a vaszpurakani, 
az arcakhi és a kilikai. A művek Kolonics Péter festőművész feldolgozásai. 
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Szentgyörgymezői 
Olvasókör
2011. december havi programja
Programok 2011. decemberben

9. péntek 10.00 Maminti Klub*
10. szombat 10.00-16.00 Olvasókör

adventi programja a Kultúrmozgóban
13. kedd 9.00 GÁBRILLA vásár
13. kedd 15.00 véradás
16. péntek 18.00 Nyomkeresők**

lemezbemutató koncert
28. szerda 17.00 évzáró príma táncház*** (Dobó Katalin 

Gimnázium aulájában)
Állandó klubok, szakkörök
Hétfő

9.30 zenebölcsi, aprók (6 hó – 3 év)
10.15 zenebölcsi , aprók (6 hó – 3 év)
16.00 zenebölcsi, manók (3 – 4 év)
16.45 zeneovi (4 - 6 év)
17.00 könyvtári órák (kölcsönzés csoportfoglalkozások ideje alatt is)
18.00 Kertbarát Kör
Kedd
10.00 hatha jóga
16.00 gyermek néptánc, kezdő csoport
17.00 gyermek néptánc, középső csoport
17.00 Nőklub
18.00 Kerekecske Ifjúsági Néptánc csoport próbája
20.00 VÁRALJA Néptánc Együttes próbája
Szerda
15.00 csuhézás
17.30 kismama torna
Csütörtök

8.00 foltvarrás
9.45 50+ jóga

10.00 Baba-mama torna
16.30 foltvarrás
18.00 jóga (kezdő)
18.00 méhészek (legközelebb januárban)
Péntek
17.00 Vöröskereszt (legközelebb januárban)
17.00 jóga (haladó)
20.00 VÁRALJA Néptánc Együttes próbája
Szombat

9.00 sakk-klub
9.00 foltvarrás

10.00 bábműhely

*Maminti Klub: anyáknak és babáknak.
Vendégünk Kósáné Bakos Lívia, aki a Csiribiri babatornával 
ismerteti meg az érdeklődőket. Időpont: december 9. 
péntek,
10 óra. A részvétel ingyenes.
**Nyomkeresők lemezbemutató koncert.
Időpont: december 16. péntek, 18 óra.
***A Szentgyörgymezői Olvasókör évzáró táncháza 2011. 
december 28-án, szerdán a Dobó Katalin Gimnázium 
aulájában. Príma táncház! Vendégeink: az idei Príma Díjas 
Tatabányai Bányász Néptáncegyüttes és vezetője, Emmer 
Róbert. Táncházgazdák: Kalmár Mónika és Ölveczky Árpád. 
Zene: PENGŐ népzenekar.
17 órától aprók tánca Trexler Magdolnával.
Belépődíj: 500,- Ft. 14 év alatt ingyenes.

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 

 
MEGHÍVÓ 

 
 
 

A Szentgyörgymezői Olvasókör és a 
Vállalkozók  Esztergomért Egyesület 

tisztelettel meghívja Önt 
 

a Príma Évzáró Táncház rendezvényére. 
 

Időpont: 2011. december 28. kedd, 15.00 óra 
 
Helyszín: Dobó Katalin Gimnázium (2500 Esztergom, Bánomi út 8.) 

 
A rendezvény kiemelt vendégei:  2011. Komárom-Esztergom Megye Príma Díjasai: 

 Kovács Lajos Príma Díjas író-szerkesztő 
 Szunyogh László Príma Díjas szobrász- és éremművész  
 Tatabányai Bányász Táncegyüttes és Emmer Róbert  
 Esztergomi Körzeti Televízió, Bihari Antal  
 Tatai Televízió, Petzke Ferenc  

 
 

Az ünnepség házigazdái: Polgár József, Szentgyörgymezői Olvasókör igazgatója, 
Vállalkozók  Esztergomért Egyesület 

 
Program: 15 óra: Beszélgetés Kovács Lajos Príma Díjas író – szerkesztővel a Városi 
Könyvtárban. 

16 óra: Szunyogh László Príma Díjas szobrász – éremművész kiállításának 
megnyitója a Dobó Galériában. 

17 óra: Aprók tánca Trexler Magdolnával.  
Majd színpadon a Príma Díjas Tatabányai Bányász Táncegyüttes, Emmer Róbert 

vezetésével.  
 Táncház Ölveczky házaspárral és a Pengő zenekarral. 

 
 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 
 
 
             Tisztelettel: 
 
 
 
   Sasvári Géza       Polgár József 
          elnök          igazgató 
  Vállalkozók Esztergomért Egyesület    Szentgyörgymezői Olvasókör

KA-VOSZ Zrt.   1062 Budapest, Váci út 1-3. Westend Irodaház „A”torony   tel: (+36 1) 302-0855   fax: (+36 1) 302-0847   www.kavosz.hu

Támad a CIVILHETES fogyasztóvédelmi csapata

A CIVILHETES a következő hetekben kiemelten foglalkozik a 
hipermarketekben, boltokban kapható termékek és a 
kiszolgálás minőségével. Amennyiben silány minőségű áruk- 
kal találkoznak, vagy bármely más fogyasztó- 
védelmi problémát tapasz-talnak, jelezhetik azt szerkesz-
tőségünkben vagy emailben az info@civilhetes.hu címen.

Érdy Tamás
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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 Suzuki Motor Corporation piacra dobja az e-Let’s 
elektromos robogót. A járművet kivehető akkumulátor 
teszi még praktikusabbá, miközben az 50 köbcentiméteres 
robogókra jellemző kényelem megmarad. Az e-Let’s piaci 
bevezetésére 2012. január 9-ével kerül sor Japánban.

Az e-Let’sszel a Suzuki olyan villamos hajtású robogót 
fejlesztett ki, amely halk, kis rezgésű és nem bocsát ki káros 
anyagot. A mérnökök célja az volt, hogy olyan elektromos 
robogót tervezzenek, amelyre a benzinmotoros robogók 
használói habozás nélkül áttérhetnek.
A barátságossága miatt kedvelt Let’s4 Basket modellen 

alapuló 50 köbcentis e-Let’s robogó fő jellemzői a kerékbe 
épített nagy teljesítményű motor, a fékezőerő visszatáplálása 
és a lítiumion-akkumulátor. A villanymopedekre jellemző 
egyenletes gyorsulás és fürgeség mellett a jármű menetkész 
tömegét – a töltő súlyát nem számítva – két kilogrammal 
sikerült csökkenteni a Let’s4 Basket tömegéhez képest.
A lítiumion-akkumulátort, amelyben ún. Battery Management 
Unit (BMU) figyeli a töltöttség szintjét, utántöltéshez le lehet 
választani a motorról. A Japánban szokványos 100 voltos 
hálózatról töltve az egyszeri feltöltés mintegy négy órát vesz 
igénybe, amivel nagyjából 30 kilométert lehet motorozni (30 
km/óra sebességet és sík terepet feltételezve).*
Az ülés alatt elhelyezett tartórekeszben elfér a töltőberendezés 
vagy a tartalék akkumulátor, így az e-Let’s nem csak otthon 
tölthető kényelmesen. A hatótávolság – s vele együtt a 
felhasználás köre – a feltöltött tartalék akkumulátorral 
kiterjeszthető.
Az e-Let’s alapmodelljéhez akkumulátor és töltő jár, az e-Let’s 
W modellhez ezenfelül tartalék akkumulátor is.
A „kibocsátásmentes jövő” megteremtésének reményében 
a Suzuki a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésén dolgozik 
következő generációs (elektromos és üzemanyagcellás) 
járművei esetében, mint amilyen az e-Let’s is – emellett pedig 
a motorozás élményét kínálja vásárlóinak.
*Az egy feltöltéssel elérhető hatótávolságot adott tesztelési 
körülmények között mérték. A tényleges hatótávolság 
a körülmények (vezetési és karbantartási helyzetek) 
függvényében ettől eltérhet.

A Suzuki útjára indítja kivehető akkumulátoros e-Let’s 
robogóját
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Mindig örömmel tölt el, ha le-
hetőségem adódik egy újonc ma-
gyar író első művét elolvasni és vé-
leményezni. Az Atlantiszi Háborúnál 
ez dupla örömként is szolgál, mivel a 
T.R. Salty álnév alatt egy esztergomi 
illetőségű író rejlik. 

A Digitalbooks forgalmazásában ha- 
gyományos papírkönyvként és e-könyv-
ként (epub, ne-hogy egyszerű legyen 
a többségben lévő Kindle tulajok élete 
:) ) megjelent regény alapesetben egy 
hagyományos soft sci-finek mondható, 
melyben ke-veredik az ókori mitológia 
a modern harci eszközökkel (Csillakapu 
fíling part 1), miközben ismert történelmi 
szereplők bukkannak fel, hogy a tőlük 
megszokott stílusban részt vegyenek 
életük (utáni) legnagyobb harcukban.

Főhősünk, Secundus (teljes nevén 
Caius Valerius Secundus) története igen 
meglepő módon ott kezdődik, ahol 
másoké végződni szokott: életét veszti 
a Kr.u. 9-ben a germánok ellen vívott 
teutonburgi csatában, mint P. Q. Varus 
seregének laticlaviusa. Miután elég 
fájdalmasan felnyársalódik egy bősz 
pogányharcos lándzsáján, meglepő 
módon választási lehetőséget kap: 
vagy áthalad a Fénybe, vagy ha úgy 

érzi, hogy van még tennivalója ezen 
a világon, visszatérhet az élők sorába. 
Secundus természetesen ez utóbbit 
választja (ellenkező esetben elég rövid 
könyvet fognánk a kezünkben), de nem 
a saját korában kap lehetőséget az új 
élet kezdetére, hanem sok ezer évvel 
korábban a Sumér Birodalom idején. Ez 
az új élet sem ígérkezik békésnek, hanem 
fegyverropogással telinek. Nem szeretnék 
elárulni további részleteket a történetről, 
mert a regény erőssége mindenképpen 
az izgalmas (bár túlságosan eredetinek 
nem mindig mondható), fordulatokkal 
teli sztori. Nagy titkot azért nem árulok el 
azzal, hogy nem Secundus az egyetlen, 
aki különféle korokból visszatérve vívja 
ezt a kis sajátos háborút (az új életet 
nyert embereket Árnyékoknak becézi 
az ellenfél); többek között összefutunk 
Merlinnel, a varázslóval, egy egész római 
légióval, de simán megfér a csapatban 
egy moszad ügynök, egy francia hekker, 
és még sok más fura, különféle korokból 
idetévedt figura is. A harc nem más ellen, 
mint a világtörténelem leglegendásabb, 
létezését misztikus mesék tömkelege 
mögé rejtő, igen magas szintű kultúrája, 
Atlantis ellen zajlik. 

Hatalmas pirospontot érdemel az író, 
hogy nem játssza el az Atlantis a rosszfiú, 
a feltámasztott Árnyékok a jófiúk klisét, 
hanem a több mint 500 oldalnyi csavaros 

történetből lassanként bontakoztatja 
ki a háború valódi okát, és bár a regény 
végére szinte több új megfejtendő 
rejtéllyel szolgál, mint amennyi válasszal, 
úgy érezhetjük, hogy egészen kerek, 
minden apró részletre kiterjedő epikus 
történet részesei lehettünk. Az epikusság 
szó szerint is érthető, mert a történések 
nagy hányada az akkád nyelven íródott 
amorita teremtésmítosz, az Enúma 
Elis verselésében foglaltak szerint es-
nek meg (egyes szereplők szinte már 
Wc-re sem mennek anélkül, hogy ne 
vizsgálnák meg előtte hosszan az eposzt, 
nehogy megváltoztassák a történelmet 
véletlenül…). Kapunk egy nagy adag 
egyiptomi mitológiát is, mivel az atlantisi 
harci alakulatok különféle Nílus-menti  
istenségek képében tetszelegnek (ekkor 
figyel be a Csillagkapu fíling part II.).

A BELLVM ATLANTIS-t érdemes 
beszerezniük egyrészt a tudományos 
fantasztikum iránt gyengéd érzelmeket 
tápláló olvasóknak, másrészt azoknak is 
kellemesen átizgulandó estéket képes 
okozni, akiktől eddig eléggé távol állt 
a stílus. Köszönhetően az intelligensen 
felépített, izgalmas sztorinak, melynek 
folytatására tippelni mernénk, hogy nem 
kell újabb négy évet várni…

-mTz-

BELLVM ATLANTIS

Átadták a Dorogi 
Rendőrkapitányság új épületét

Decembertől modern, a kor szellemének 
is megfelelő épületben folytathatják 
munkájukat a dorogi rendőrök. Az 
ünnepélyes átadáson Dr. Hatala 
József rendőr altábornagy, országos 
rendőrfőkapitány és Dr. Tittmann János 
polgármester vágták át az új kapitányság 
elé kifeszített nemzeti színű szalagot. 
Ezzel a megye legeredményesebb 
rendőri állománya már hivatalosan is 
átköltözött az ország egyik legkorszerűbb 
rendőrségi épületébe.

Dr. Hatala József beszédében 
kihangsúlyozta: egyáltalán nem 
mindegy, hogy rendőreink milyen 
munkakörülmények között dolgoznak és 
megköszönte áldozatos és eredményes 
munkájukat. A városnak is külön 
megköszönte, hogy ilyen színvonalasan 
oldották meg az elhelyezés égető 
problémáját. Dr. Tittman János a 
város nevében dorogi zászlót és öt 
darab számítógépet ajándékozott 

az állománynak és kihangsúlyozta, 
hogy milyen fontosnak tartja, hogy 
az önkormányzat a továbbiakban is 
támogassa a rendőrség munkáját.  

A korábbi, majdnem száz éves 
Bécsi úti kapitánysági épület mára 
már használhatatlanná vált, és 
az önkormányzat a rendőrség 
rendelkezésére bocsátotta a 
Mátyás király úti volt községházat. 
A felújítás 2099. februárjában 
kezdődött, és 2011. augusztusában 
fejeződött be. A költségeket az 
Országos Rendőrfőkapitányság 
finanszírozta. Mintegy 270 millió Ft-ból 
akadálymentesítettek, hőszigetelték az 
épületet, nyílászárókat és közműveket 
cseréltek, burkoltak, festettek, a 
főépület melletti volt házasságkötő 
teremre emeletet építettek, ahol egy 
tanácstermet alakítottak ki, a környező 
zöld területet is rendezték, új járdát, 
parkolóhelyeket alakítottak ki, a 
környező zöld területet is rendezték, új 
járdát, parkolóhelyeket alakítottak ki. 

Forrás: dorog.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

  

Nyomdaipari Kereskedelmi Kft.

Papír alapú dobozok (minden 
méretben, mikró, 3 rétegű, 5 rétegű) 
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.
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más: azt beszélik, számtalan orgánum 
képviseltette volna magát Kálmán Sándor 
tájékoztatóján. 
valóság: hogy a kedves olvasó helyesen 
ítélkezzen, néhány közismert sajtó válaszát  
idézzük.
Anglia no-reeturs:  faxon érkezett 
az elnézést kérő válasz a meghívóra.  
„Kalman M-ister sajnos munkatársunknak 
sárkányrepülője műszaki okok miatt 
nem indult (reméljük az öné igen), de 
öntől szívesen közlünk egy összefog-lalót, 
egyben meghívjuk cégünk oktató-bázisára  
NewTonba,  ahol horgászmese- újságírókat 
képezzük.” 
Kuba, Igazmondó Juhász:  telefon: „ …
köszönjük, a kontroll-anyagot tanul-
mányozva, kivonatos tudósítását  közlés 
nélkül a kukába dobtuk.” 
Vaticán, Fidess-sörvicce:   e-mail. „Kato- 
likus vallású anyagot tudunk leadni, 
ezeknek hazugságmentességét vizsgál-
juk,  az ön által küldött video fennakad a 
rostán, a neve beütésekor error felirat 
jelent meg a képernyőn.”  Szakemberünk 
elmondta  a kompjutert nem lehet átvágni 
(a szerk. megjegyzése: az esztergomiakat 
sem).
Alcoholia, Taka-Roodj:   elsőségi levél: 
„T. képviselő, köszönjük a sajtó-
tájékoztatójára az invitálást, de mi 
Nemet képviselőjére voltunk felkészülve. 
Munkatársunk elmondta semmit sem 
mondott Nemet, igy várjuk öntől, melyikük  
üres dumáját hagyjuk  az évkönyvünkben?.”  
Langerhans szigetek, Tus-Co:   látlelet: 
„Tudatjuk, hogy  lapunk nemzetközileg 
elismerten a nők elleni erőszak  or-gánuma, 
így ha önnek megfelel  csak az április 1-i  
külön számban tudjuk  közölni írását.”
Szondania. Feelde-ci: galambposta: „Uram, 
sem a moszt-lappal sem a rabolgom tv-vel 
nincs kapcsolatunk, de nem is lesz!!! Eddig 
nem hallottunk a tizekről, ezután csak a 
bukásukat örökitjük meg,  de  azt  soron 
kívül.   Tud már időpontot adni?”
Hazánk Öszüdpresss.  kolléga:  minden nap 
várjuk információját reggel, délben, este. 
Mennyi  honoráriumot kér? Köszi, hogy 
megtisztelt, válaszolunk kérdésére, egy 
példányban jelenünk meg szökő évente. 
Javasoljuk ne várjon addig, keressen más 
forrást, mi ezért a férc anyagért nem tudunk 
fizetni.
más: újra támad a közterület-felügyelet.
valóság: autósokat büntet a városban,  de 
az Árok utca messze, pedig ott egyesek a 
járdán parkolnak. A minap a Petőfi utca elején 
takargatta a szélvédőt a büntető cédulával. 
Bizony a hivatal nem tudja a KRESZ-t. 
Hanyagságáért az autósokat feji. Ugyanis  a 
megállni tilos tábláról lelopták a kiegészítő  
táblát,  s a trehány hivatal a mai napig 
nem pótolta  ( a megállás tilalmát határoló 
felfestés most is látható az úton). Bizony ám! 
Már csak hab a tortán, hogy a parkolási zóna 

határt egy villanyoszloppal odébb szerelték, 
a zóna módosításához testületi határozat 
kell, az pedig nincs!  Vagy semmisnek tekinti 
a hivatal a büntetéseket, vagy a Strigonium 
visszafizeti a parkolójegyek és bérletek 
árát, vagy a trehány hivatal visszaszereli a  
kiegészítő táblát, mert képzeljék el, az csak 
az eredeti állapotban és csakis úgy felel meg 
a KRESZ-nek és a város képviselőtestületi 
határozatának.
más: hol van a pénz után újabb kérdés: hol 
van Meggyes?
valóság: az expolgi már a narancsos 
választói,  társai elől is bujkál. Sikeres ez a 
játék az adózók pénzéből, havi 800 000 Ft-
ért. A játékszabály? Mindent a választókért, 
mindent Esztergomért. S honnan a 
fizetség? Természetesen a választók 
adóiból. Merthogy Esztergomra haragszik 
Tompi, azért nem kellene Dorog, Marót, 
Csév, Sáriráp, Tát és a többi szavazójával 
ezt játszani . Már korábban  is   „ kivéve 
Esztergom”   feliratú táblával a nyakában 
kellett volna a parlamentben ülni. Lehet, 
hogy ő is az Azovi-szigetekre utazott, 
és ott is maradt?  Hogy is van ez Steindl 
frakcióvezető? Munka nélküli fizetség 
narancsos módra? Mit szól ehhez Kövér és 
Lázár képviselő?  Talán már Meggyest vissza 
is hívták? 
más: a pénz szaga Esztergomban, avagy a 
követelődző  bank.
valóság: a bank összetévesztette a testületi 
ülést a belső értekezletükkel. Viselkedésük  
undorító volt.  Kálmán pedig elfelejtette 
figyelmeztetni, hogy beszólásokkal nem 
zavarható a testület komoly(?)  munkája. A 
tízek új trükköt találtak ki. Svájci frankban 
17 milliárdot felvenni azért mert a banki 
haverok annak idején minden biztosíték 
nélkül adták a zsetont Meggyesnek. (Tisztelt 
esztergomiak,  tudja valaki, miért 17 
és nem 5 vagy 7 vagy 3 milliárd?)  Egy-
értelmű:  most utólagosan próbálják az 
elba..ásukat helyre hozni. Nehogy a banki 
haverok utcára kerüljenek (és még miért,  
nos ez a találós kérdés). Jelzálog mindenre. 
Sietni kell, mert januártól nagy összegű 
hitelt csak előzetes állami jóváhagyással 
lehet felvenni. A gyarapodás program 
eredményeit vihetik a bankosok. Ezt akarják 
a vá-lasztók. Ha már trükk. Azt beszélik  
fekete párduc egy haveri poharazgatás során 
elköpte: Tétényit rákényszerítjük, jelöljön 
alpolgármestert,   mert azután  azonnal 
meneszteni tudjuk (lásd a dombóvári 
eseményeket), mégiscsak felháborító, hogy 
ez a nő minden piszkos ügyünkbe belekotor 
és  nyilvánosságra hozza, hol él ő? Még az 
is hallható: minden esztergomit büntetünk, 
mert ezt csinálták. Bízhatunk a fentről  jövő 
tanácsokban, mert az érdek közös, minden 
áron kezünkben tartani a hatalmat. Kit 
érdekelnek a választók? Na egészségükre!
más: vizsgálati eredmények a Petróczy-
ablak  támadásáról.

valóság: a választók egy csoportja 
látogatja a képviselőket előzetes be-
jelentéssel  A tízek, akik büszkék arra, 
hogy mindenkor  az esztergomiakért 
tesznek, bezárkóztak. Nem fogadták a vá- 
lasztók békés közeledését és őszinte kö-
szönetét. Milyen vendégvárók? Kálmán, 
hol a pogácsa?  Amikor beba..tak és nem 
mertek kijönni a testületi ülésről  ők, 
akik a választókért mindent, most miért  
nem nyitottak ajtót?  Mégis  volt  bátor 
hölgy és férfi, akiket a folyosón taps 
fogadott. Lehet gondolkodni! Vagy  most 
már gondolkodás nélkül felállni. Minél 
hamarabb, mert a város lakosságát 
Kálmánék heccelik, provokálják, bün-
tetik. Tarthatnak tizenegy, tizenkettő stb. 
sajtótájékoztatót, moshatják az esz-
tergomiak agyát, a narancsos brigád vég- 
legesen hitelét vesztette. A tények ma- 
kacsak: kátyúk városszerte, nyáron par-
lagfű, egész évben csak az önkéntesek 
takarították és szépítették a várost, 
sötétbe borították Esztergomot, éhez-
tették a gyerekeket, fel sem vették na- 
pirendre a helyi járat újraindítását, a 
törvénytelen és évközben a felezés 
miatt kétszeresére drágult szemétdíjat 
stb. (Tudják mi történt Petróczy  há-
zánál azon a hajnalon? Mondják az em- 
berek:  nem volt ott semmi. Talán a kony- 
hás majonézes kenyeret vágott kép-
viselőtársa ablakához, mert a suszter tőle 
hidegtálat rendelt, azonban a válasz-
tókért folytatott munkája során el-
felejtette, hogy nincs otthon majonéz. 
Irány éjjel a hipermarketbe, így hajnalra 
lett kész a rendelvény, vitte is kocsival 
azonnal, csengetett is sebtében, de hát 
Gyuszkóék már éhesen és paplan alatt 
aludtak, nehogy hallják a választók vé-
leményét . Ekkor  mérgében az ablakhoz 
vágta a szendvicseket.  Ja a gyufa? Köz-
világítás hiányában  annak fényében ke- 
reste, jó helyen jár-e, nehogy másnak adja. 
Reggelre a majonéz molothov koktélra 
változott.)  Gyula!  hát nem odaát él, vagy 
ismét  átverte az embereket?  
És még egy  fideszes  vagy független? 
 Hahaha!
más: december hava a naptárban. 
valóság: lassan vége az évnek. Mit hoz a 
jövő? Bizakodjunk, megnyugvást, de csak 
akkor, ha az esztergomiak kívánsága teljesül. 
Új választást!!!  Ha a tízek bátrak:  felállnak 
és újra mérhetik magukat. Esztergom 
lakossága ezt akarja!!!  A város saját sorsát ne 
Tatabányáról vagy Budapestről irányítsák!  A 
hatalmi arrogancia hátán  könnyű erősnek 
lenni,  de már odafent is  rezeg a léc, beindult 
a menekülési hullám. Bizton ide fog érni, de 
akkorra - kedves narancssárga matrózok -  
elfogy a mentőöv.    
Tisztelt Esztergomiak a közig határon belül 
és túl.  Kellemes ünnepeket!        

ghyos
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Megjöttem az egyeztetett időpontra. Jó 
napot kívánok. Menjünk beljebb, készen 
áll minden! A félhomály helyett most 
vak sötétség bent a műhelyben, de láss 
csodát, fény villan s halk zene mellett 
énekszó:  2012, Esztergomban kezdődik 
a jövő, napfény terül a városra, választóra 
és lakósra. Üljön le mert mindjárt beúszik 
az első kép. Villogó égősor és csillagszóró. 
Néhány másodperc, az újabb kép, 
várostáblák: Esztergom,  Budapest, 
Debrecen,  Alcsút, Hódmezővásárhely, 
Dombóvár és sorra egyre több. Jól bírja 
a füst, ennyi település! Na vége, most egy 
számsor 10-11, … 30,31…1,2.
Kérem, kivételesen öt  lapot húzzon, 
köszönöm. Tessék figyelni, az elsőn 
egy bedöglött hazugságvizsgáló. Tudja 
2011-ben nem győztem papírt és tintát 
cserélni, amikor részleteket olvastam 
bele egyes  helyi  médiákból. Csak akkor 
pihent szegény, ha a csőcselék és az …
Éva, az …Andrea, az …Ági, az …Attila 
nevet mondtam. Látta volna miként 
görbült a tű a  …Sanyi, a …Gyuri, a …
Tomi, a …Dani, a …Balázs, a …Vajk, a …
Gyula, a …József, a …Mihály nevekre.  
Jaj a Sanyinál úgy kivágódott, mint a 
budiajtó!  S tudja mit figyeltem meg?!  
Csak a jól ismert vezetéknevekkel együtt 
olvasva tombolt a gép meg akkor is, ha 
mondtam:  kiskiváncsi,  lacilaci, frenki3, 
lol, félkarú, csucsu, hubbabubba, jenö, 
kistomi, hugica stb.  (Mennyi ezeknek 
az IQ-ja együttesen?)  Kiss Sanyira, Nagy 
Gyurira meg Henkel Tomira meg sem 
mozdult. Most bajban vagyok, azt súgja a 
belsőm, nagyobb teljesítményű masinát 
kellene beszereznem, de a költségvetési 
soron nincs egy peták sem. Hát miből 
vegyek akkor? Majd megkérdem a 

marketing-danitól, hátha azt mondja 
jövőre már nem lesznek. 
A másodikon homályos női és férfi kép. 
Várjon, ehhez  kell húzni al-lapot is, 
mert így nem tudom kijósolni. Na ez az. 
Látja Esztergom új tudósait, ők tudják, 
kivel, mikor és hogyan kellene a várost 
rendbe rakni. Csak az a baj, az arcukat 
nyilvánosan nem vállalják, pedig a józan 
gondolkodású ember tudja, létezik 
más vélemény is, azzal lehet vitatkozni, 
de a maskarásokat le kell sajnálni, úgy 
mint a 10-eket, akik nem mernek a 
választók szemébe nézni, háttal ülnek 
a közmeghallgatáson, ha egyáltalán 
eljönnek, de tessék nézni a tesi órát, 
1-2, 1-2 lelépés indulj!,  lehajtott fejjel 
sorban menekültek a rendőr sorfal 
között.  Nem akarják látni, mennyi 
embert átvernek, becsapnak, büntetnek, 
a gyerekekről nem is beszélek. Egyre 
gyorsabban máshol is hasonló helyzet 
alakul ki. Egyesek a tízek közül még  ma 
is fejik a vállalkozókat, és kotorásznak 
a zsebünkben. Hát hol  élünk, azonnal 
pucolás Esztergomból!!! 
A harmadik lapon a kép egy szikratávíró 
szalag foszlány. (Párkányi Krisznek, a 
főszerk-nek   mondom, suhanc kora miatt 
nem tudhatja, mi is ez, de kérdezzen 
bátran az idősebbektől.) Jött az üzenet:  
pont, pont, pont,  végsőkig veletek  
vagyunk pont, tartsatok ki pont, állami 
kézbe veszünk néhányat pont, ezekből 
eddig sem tudtatok pénzt kivenni pont, 
a vagyont mentsétek pont, a strigonkát 
ameddig bírjátok, tartsátok pont,  Jeanne 
D”Arcot a nép választotta, vele nem 
tudunk mit kezdeni  pont, ha nagyon 
borul a bili, vonuljatok vissza  pont, de 
azonnal szóljatok, mert nekünk is menni 
kell  pont,  ave tsászár pont,   pont, pont.  
Minden háborúnak egyszer vége. A 
haditudósító szerint a tél közeledtével a 
narancs hullik a fáról, a népszavazási ivek 
pedig napról-napra telnek. A nyolcezer 
szavazó kitart a fronton.
Lássuk a negyedik lapot, rajta egy pörge 
kalap, meg a furkós bot. Városhimnusz 

meg Eszköz-kupa ,  ez kell ide,  
mézesmadzag a népnek közpénzen.  
Kultúr sanyit idézte minap egy hölgy: 
…mégis hogy képzeli  a csőcselék, 
hogy csak úgy rendezvényeket 
csinálnak a Féjában, az Olvasókörben 
és a Zsinagógában egyes civilek. Majd 
Tétényi is kér engedélyt tőlünk,  véget 
kell vetni ennek… S  jött  a hazug szöveg: 
a takarékosság jegyében átszervezni, 
a havernőnek újból legalizálni a havi 
nagy zsetont, az ellenünk szólóknak meg 
kifele ezekből.  Ez a város legfontosabb 
gondja és a pilisszentlélekivel mi 
van???   Ugye nem a meggyesi struktúra 
visszaállításával bízták meg ezeket 
Tisztelt Esztergomiak?  Hogy  lapított  
Petrócy és Pócsföldi –figyelték?  Tízeknek 
üzenjük, amennyiben azt tapasztaljuk, 
hogy adóforintjainkból  csak a kitiltást  
látjuk, bizony a városházára megyünk.  
Majd egyszer „… táncra pördül a 
botocska, mert  kell neki  a házacska, 
de végigveri azokat, akik most kiverték 
botocskát…”  Aki ebből ki akar maradni, 
fusson!!!
A ötödik  lapon egy gyertya és 
konfettis doboz meg színes szalagok. 
Esztergomiak, rövidesen vége az évnek. 
Végig kísértünk egy polgármester harcát 
tíz-tizenegy emberrel szemben.  Üres 
pénztárcát adva neki  követeltek aljas 
módon, rájátszva arra, mihamarabb 
kiboruljon. A tízek  egymást tetézve 
szégyenítették, sértegették, hazugnak és 
tehetetlennek jellemezték ország-világ 
előtt naponta. Csak egyet elfeledtek, 
rajta keresztül a város valamennyi 
tisztességes választóját  sértették meg és 
büntették meg. Ha véletlenül elcsattan 
egy pofon,  azért csakis önök tízen 
felelősek, s ne próbáljanak a jövőben 
gyerekes trükkökkel megfélemlíteni egy 
várost, legfőképpen lerabolni. Tudják, a  
csata után béke jön, s a vesztes pórul jár. 
Önök.  Köszi a jóslást.      
Minden tisztességes esztergominak 
B.U.É.K.    

ghyos

Jósda

Felgyorsul a Pilisvörösvár-Esztergom vasútvonal

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. eredményt hirdetett 
a Pilisvörösvár-Piliscsaba és a Piliscsaba-Esztergom 
vonalszakasz elővárosi korszerűsítési munkáinak 
elvégzésére.

A fejlesztés a budapesti elővárosi vasúti közlekedés egyik 
legfontosabb szakaszát, a naponta 14 000 utast kiszolgáló 
Budapest – Esztergom vonalat érinti. A beruházásnak 
köszönhetően csökken a menetidő, kiszámíthatóbb lesz a 
vasúti közlekedés. A megállóhelyek részleges átépítésével nő 
a vasúti személyszállítás színvonala, az új P+R parkolóknak 
köszönhetően javul a megállóhelyek elérhetősége.
Pilisvörösvár és Esztergom között 32,7 km-en tervezik a vasúti 
pálya felújítást és 2 kilométeren forgalmi kitérőt építenek. Így 

az egyvágányú pályán a szembejövő vonatok kikerülhetik 
egymást, amellyel 15 perces követési időt tesznek lehetővé 
vonatok között a reggeli és délutáni csúcsforgalomban. 
A pálya mellett alul- és felüljárókat létesítenek, átépítik az 
állomások peronjait, valamint összesen 11 helyszínen 848 
férőhellyel P+R parkolókat építenek. Piliscsaba és Esztergom 
között a tervezett rekonstrukciós munkálatok eredményként 
a sebesség a jelenlegi óránkénti 60 kilométerről 70–100 
kilométeresre nő, így a teljes Pilisvörösvár – Esztergom közötti 
szakaszon várhatóan 10-15 perccel rövidebb lesz a menetidő. 
A korszerűbb pálya révén a zajterhelés és a porterhelés is 
jelentősen csökken. Összesen ötvennyolc műtárgyat újítanak 
fel, a megállóhelyeken térvilágítást és szélesebb, magas 
peronokat telepítenek. Várhatóan a szakaszok felújítása 2013 
végére készülhet el.

24ora.hu
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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

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

 

Sajtóközlemény 
Kiadja: Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 
Esztergom, 2011. december 1. 

 
 

Hol hűl ki a házam? 
 
Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület ingyenes szolgáltatásként biztosítja 30 
család számára hőkamerás vizsgálat lehetőségét. Ennek köszönhetően 
megtudhatják, hol szökik meg a meleg otthonaikból. Sorba állíthatóvá válik a falak 
szigetelésének, az ablakszigetelésnek, a födém szigetelésének szükségessége, és 
kiderülhetnek olyan apróbb lépések, melyek befektetés nélkül is jelentősen 
csökkenthetik fűtési költségeinket.  
 
 
Egy, a KEOP által támogatott, pályázatnak köszönhetően az Esztergomi Környezetkultúra 
Egyesület új szolgáltatást indít útjára az energiatakarékosság jegyében, és hőkamerás 
vizsgálatokkal segíti a családok zöldebb életmódjának kialakítását. A folyamatosan 
dráguló energiaárak ugyan kellő motivációt adnak ahhoz, hogy tegyünk valamit házunk 
szigeteléséért, de a pénztárcánk véges tartalma mégis az átgondolt kiadásokra int. Ezen 
a nehéz helyzeten segít az Egyesület új szolgáltatása, mely rámutat házunk gyenge 
pontjaira, azaz megmutatja, hol szökik el leginkább a ház melege. Világossá válik, hogy 
az ablakok szigetelése, a födém vagy a lábazat-e a felelős a nagy fűtésszámláért, így 
egyértelmű, mire is érdemes költeni nehezen félretett Forintjainkat. 
 
 
- Meglepő eredményekkel tudnak szolgálni a hőkamerás felvételek, mivel csak 
kevesen vannak annak tudatában, hogy a ház egyes részei mennyire szigeteltek. Sokan 
szigetelik pl. a házak falait, mivel nem is sejtik, hogy esetleg házuk lábazatán, vagy 
éppen a tetőn keresztül távozik a legtöbb hő. Látva azonban a hőkamerás felvételeket, 
egyértelművé válik, hogy mire is érdemes a leginkább költenünk, hol fogjuk meg a 
legtöbb meleget. – nyilatkozott Ledzényi András, az Esztergomi Környezetkultúra 
Egyesület energiahatékonysági programfelelőse. 

 
 
Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 30 család számára biztosít lehetőséget a fenti 
vizsgálatok elvégzésére. Jelentkezni a szolgáltatásra az info@kornyezetkultura.hu 
címen, vagy a 33-400-150-es telefonszámon lehet.  
 
 
A szolgáltatásra a KEOP-6.1.0/B/09-2010-0093 azonosítószámú pályázat biztosít 
lehetőséget. 
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Belföldi tudakozó 198
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MÁV Direct 06 40 494 949

Volán információ   06 33 511 720

Posta Ügyfélszolgálat 06 40 464 646

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.  06 80 440 141

Északdunántúli Vízmű Zrt. 06 33 502 715

E.ON Áramszolgáltató Zrt. 06 80 533 533

Orvosi ügyelet (16 – 08 h)  06 33 514 054



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



Esztergom

2500, Esztergom 
Mátyás király utca 30.

A járat december 25-én és 26-án nem közlekedik.   

Pilismaróti vám felé:

Vasútállomás felé:

TESCO Áruház Esztergom 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:15

Dobogókői út 46. 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 20:16

Autóbusz állomás 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 20:17

Petőfi S. út  
(belvárosi temető) 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 20:19

Kórház 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 20:22

Vizügyi Múzeum 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 20:23

Bánomi út 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 20:25

Pilismaróti vám 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 20:26

Pilismaróti vám 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 20:30

Dobozi Mihály u. 46. 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 20:31

Bazilika 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 20:32

Bibliothéka 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 20:32

Rákóczi tér 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 20:34

Kispipa 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 20:34

Gazdabolt 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 20:35

Fogaskerék vendéglő 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 20:36

Vasútállomás 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 20:41

TESCO Áruház Esztergom 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25

Ingyenes buszjárat

2500, Esztergom 
Mátyás király utca 30.

0-24 óráig 
nyitva tartunk! 0-24

FIGYELEM! Buszjáratunk december 2-től  
a hónap végéig kibővült útvonalon jár.


