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ROBERT CAPA
(Budapest, 1913. október 22.–

In-
do  kína, Thai Binh 1954. m

ájus 25.) Friedm
ann Endre

né ven született Budapesten. A fô vá  rosi M
adách Gim

-
názium

 diákja volt. 1931 nya rán Berlinbe m
ent, ahol  a

Ném
et Po litikai Fôiskolán tanult. Itt lett a  DEPHOT

ne  vû fotóügynökség m
un  katár sa, itt sajá tította el a

szak m
a a lapjait. Zsi dó szárm

a zása m
iatt Hit  ler hata -

lom
 ra ju tása után ô is tá vozni kényszerült Né m

et or -
szágból. Át m

eneti bécsi, m
ajd buda pesti tar tóz  ko dás

után Pá rizsban kez dett fo tóriporter ként dolgozni.
1936-ben vette fel a Robert Capa nevet. M

ár  e zen a
néven em

igrált az Egyesült Állam
okba 1939-ben. 7

évvel ké  sôbb lett am
e rikai állam

polgár.
 Ha di  tu dó sítóként részt vett a spa nyol polgár há ború -
ban, a japán-kínai há bo rúban, a m

ásodik vi lág háború
észak-afrikai és olasz  országi hadjá ra tai ban, a nor-
m

an diai partraszállás ban, az elsô arab-izraeli há bo rú -
ban, Francia or szág indo kinai hábo rú já ban.
Fotó riporter ként tudó sított az 1936-os franciaországi
vá lasztások ról, az ostrom

 utáni Ber  lin bôl és 1948 Bu-
da pest jérôl. Ké pes riportokban szám

olt be a Szov  jetu-
nió elsô béke éveirôl és Iz rael Ál lam

 szü le té sérôl.
Po  li tikai  riportjai m

ellett film
forga tásokat, di  vatbem

u-
tatókat, is m

ert m
ûvé sze ket, sztárokat is fény  képezett.

1947-ben társaival m
eg ala pította a m

a is m
ûködô

M
agnum

 fotóügynök séget. 1954 áprilisá ban épp Ja -
pánban tar tózkodott, a m

ikor felkérték, hogy he lyet te -
sítse a LIFE m

agazin fotósát az indokínai had szín té ren.
M

ájus 25-én egy francia konvojt kí sért, a m
i kor –

a
jobb fel vé teli pozíció ke  re sése közben –

ak ná ra lépett
és életét vesztette.

A Popular Photography cím
û folyóirat m

egem
lé ke -

zésül válogatást közölt a felvételeibôl. Ezekhez írta
John Steinbeck a következô sorokat:

„Capa pontosan tudta, m
it kell

keresnie, és ha m
egtalálta, m

it
tegyen vele. Tudta például, hogy a
háborút képtelenség lefény ké pezni,
m

ivel az javarészt érze lem
…

[…
].

Capa fény ké pezni tud ta az indula-
tokat, a vidám

ságot, a szív gyilkos
fájdalm

át. M
ég a gondolatokat is.

Egy világot tudott ábrázolni, és ez
a vi lág Capa világa volt.”

A fotográfus hagyatékának gondozója az 1974-ben alapí-
tott New York-i Nem

zetközi Fotográfiai Központ (ICP). 

Robert Capa születésének 100. évfordulója az egyetem
es fotóm

ûvészet kiem
elkedô esem

énye, am
e-

lyet az UNESCO ajánlására az egész világon m
egünnepelnek. Ebbôl az alkalom

ból a M
agyar Nem

zeti
M

úzeum
 2013. szeptem

ber 18-tól reprezentatív kiállításon m
utatja be a fotográfus életm

ûvét átfogó
gyûjtem

ény kiem
elkedô darabjait. A M

etró Galéria kiállítás célja, hogy ezzel párhuzam
osan felhívja a

figyelm
et a M

úzeum
 kiállí tá sá ra, és az utazóközönség százezrei szám

ára is betekintést nyújthasson e
pá ratlan életm

ûbe.

A Robert Capa 20. százada kiállítás m
egvalósításában közrem

ûködött:
Fisli Éva történész-m

uzeológus a M
agyar Nem

zeti M
úzeum

 m
unkatársa

Kirschner Péter a M
agyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke

A kiállítás tervezôje és kivitelezôje a M
ass M

edia Solutions Kft., vezetôje: Petô Zsolt.
Grafikai tervezés: Kocsis M

arcell tervezô grafikus
Nyom

dai kivitelezés: HTSART, vezetôje: Halász Iván

A résztvevôket köszönti Kirschner Péter a M
agyar Zsidó Kulturális Egyesület 

elnöke, a kiállítás kurátora. 

A kiállítást m
egnyitja Révész Tam

ás Balázs Béla-díjas fotóm
ûvész, a W

orld Press
Photo nem

zetközi zsûrijének tagja és Csorba László, a M
agyar Nem

zeti M
úzeum

fôigazgatója.

Közrem
ûködik: 

Hegedûs D. Géza Kossuth-díjas színm
ûvész és Gerendás Péter elôadóm

ûvész.

A kiállítás 2013. novem
ber 10-ig tekinthetô m

eg 
a 2-es és 3-as M

etró szerelvényeiben.

A M
agyar Nem

zeti M
úzeum

 és a M
agyar Zsidó Kulturális Egyesület tisztelettel m

eghívja Önt 
a ROBERT CAPA M

etró Galéria kiállítás m
egnyitójára,

2013. szeptem
ber 13-án, pénteken 11 órára 

a 3-as m
etró Határ úti állom

ására.

M
EGHÍVÓ

ROBERT CAPA 20.SZÁZADA
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Újra sötétség honol Esztergomban, nincs közvilágítás. Komoly 
kihívás elé állítva ezzel gyalogost és autóst egyaránt. Megoldás 
egyelőre nincs, mutogatás van. Ez utóbbi már-már természetes 
mifelénk.

A történet 2005-ben kezdődött, amikor az akkori városvezetés 
kitalálta, hogy legyen energiatakarékos a közvilágítás és spóroljon 
meg a város évente több tízmillió forintot. Nemhogy spórolni nem 
sikerült, de többszörösébe kerül ma a közvilágítás, mint az egy 
ekkora nagyságú város esetében indokolható volna.

Miért nem történt, azóta szinte semmi érdemi dolog? Miért kell a 
mai napig ilyen magas díjat fizetni? 

Fogadkozások, kardcsörgetések voltak/vannak mind a város, 
mind a szolgáltató oldalán. Egy dolog nincs: fény. Pedig kellene. 
Elkezdődött az iskola, egyre korábban sötétedik és még azok a 
fránya kátyúk is ott vannak.

Jó lenne addig is, amíg a felek egymást győzködik a maguk 
igazáról, valami átmeneti megoldás születne az itt élők érdekében.

GT.

Nincs fény

Ezek energiatakarékos izzók?
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Ismét Ízek Korok Hangulatok 
elevenedtek meg hétvégén a Kis-
Duna sétányon és az Erzsébet 
parkban. 

A középkori forgatagot ezúttal pazar és 
korhű ételek tették még élvezetesebbé, 
a szervezők ugyanis főzőversenyt 
hirdettek, mely során lelkes amatőrök 
mérhették össze tudásukat. Tüzet 
raktak, pucoltak, hámoztak és kavartak, 
hogy végül „kifőzzék”, illetve elkészítsék 
Esztergom ételét, megalapozva ezzel 
városunk kulináris hírnevét. 

A kezdeményezés népszerűnek 
bizonyult, hiszen közel húsz csapat 
nevezett a szombat délutáni versenyre, 
a gőzölgő bográcsok és egyéb sütő- 
és főzőalkalmatosságok körül pedig 
tömérdek kíváncsi látogató gyűlt össze. 
Az esztergomi vár árnyékában ropogó 
tüzek, a pazar illatok és a jókedvű 
zsibongás közepette az embernek 
valóban az a képzete támadt, hogy a XV. 
század vásári forgatagába került.

A zsűri három helyi étterem (Mediterrano, 
Padlizsán, Csülök) képviseletében kós-
tolta végig az ételkülönlegességeket, 
s hirdette ki az eredményt. Különdíjat 
vehetett át Zana Kriszta és Zana Diána 
az aszalt szilvás vörösboros házinyúl 
raguért, illetve Horváth Mihály és Vidra 
Péter, akik tárkonyos erdei gombás 
szarvas ragut tálaltak kakukkfüves 
szalvétagombóccal, grillezett céklával 
és sáfránycseppekkel. A fődíjat, egy 
100.000 Ft értékű vásárlási utalványt 
a Penny Market jóvoltából dr Völner 
Pál államtitkár adta át a nyerteseknek, 
Molnár Péternek és Hemera Zsoltnak. 
Esztergom étele a fiatal bárány combja 
Mátyás király ajánlásával.  

Fotó: Facebook

Elkészült 
Esztergom 
étele Októberben már ismét 

vonatozhatunk Esztergomból, 
igaz egyelőre csak Piliscsabáig, 
a tervek szerint ugyanis ezt a 
szakaszt hamarosan befejezi a 
kivitelező.

Majd egy éve nélkülözzük a 
vonatközlekedést Esztergom és 
Budapest között köszönhetően a 
vágánykorszerűsítési munkálatoknak. 
Lassan azonban ismét vonatra szállhatunk 
az esztergomi állomáson, a tervek szerint 
ugyanis szeptember 30-án átadja a 
kivitelező a Piliscsabáig tartó szakaszt, 
így október elsején elindulhatnak újra a 
menetrendszerinti járatok.
 

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. információi alapján 
december 14-én a Pilisvörösvárig tartó 
szakasz is elkészül. Közben már megépült 
az elővárosi vonalakra szánt új vonatok 
közül az első kocsiszekrénye Szolnokon. 
Az új kocsik közül több majd az 
esztergomi vonalon teljesít szolgálatot.

infoesztergom.hu

Októberben 
indul a vonat

Az esztergomi Suzuki-gyár 
gyártósoráról a Suzuki 
Motor Corporation elnök-
vezérigazgatója, Osamu Suzuki 
és Orbán Viktor miniszterelnök 
kormányozta le pénteken az 
SX4 S-CROSS modellt, amely 
számos újdonságot felvonultató 
kompakt városi sport-
szabadidőautó.

"Magyarország és a Suzuki útja egyfelé 
vezet" - mondta Orbán Viktor az új autó 
megjelenése előtt, majd hozzátette, 
"a mi autónk minden darabja mögött 
magyar munkahelyek állnak. A magyar 
Suzuki elkötelezett partnere a magyar 
vállalkozásoknak, beszállítóinak 25 
százaléka magyar és az itt dolgozókon 

túl 30 ezer magyar családnak biztosít 
megélhetést."

Osamu Suzuki elnök-vezérigazgató 
tájékoztatása szerint az új SX4 S-CROSS 
nemcsak Európa piacain lesz kapható, 
hanem olyan távoli helyeken is, mint 
Óceánia, Ázsia, a Közel-Kelet és Latin-
Amerika országai. Az új modellből az első 
esztendőben 100 ezer darab gyártását 
tervezik. Az exportpiacok növekvő 
érdeklődése felpörgette a termelést és 
száz új álláshely létesítéséhez járult hozzá 
a vállalatnál.

MTI / Fotó: Beliczay László

Esztergomban 
megkezdődött 
az új Suzuki SX4 
sorozatgyártása

Már szeptemberben beindulhat 
Esztergomban a Neuzer Kft. 
által kifejlesztett és saját 
forrásából finanszírozott 
közbringarendszere - adta hírül 
az infoesztergom.
 

Jelenleg hat bázisra már minden 
engedélyt megszerzett a beruházó, aki 
szerint ha a munkák az elképzelések 
alapján zajlanak majd, akkor már 
szeptemberben átadhatják a saját 
fejlesztésű és saját erőből megvalósuló 
rendszert. 

Neuzer András a mandiner.hu-nak 
kifejtette, hogy a közbringarendszer 
használói elsősorban az itt élők lesznek, 
de ha már jó pár településen is működik 

Kölcsönbringával 
is közlekedhetünk 
Esztergomban
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Az esztergomi székhelyű 
Kirchhoff Hungária Kft. bővíti 
a meglévő csarnokegyüttesét, 
még korszerűbb technológiát 
telepít, amely új munkahelyek 
teremtéshez járul hozzá - írja a 
Világgazdaság.
 
Ugyancsak az Esztergomi Ipari Parkban 
az I-Pro Tivi Kft. kiemelt, főként autóipari 
beszállító partnereinek gyártási 
bérmunkát végez. Az idei év újdonsága 
lehet a cég 4000 négyzetméteres új 
csarnoka.

A nyergesújfalui Magyar Toyo Seat 
Kft. - mint a Magyar Suzuki Zrt. 
kizárólagos ülésgyártója és beszállítója 
- a komplex technológiai fejlesztés 
és a munkahelyteremtés érdekében 
létrehozza az új autóüléshab-gyártó 
részlegét, ötven új munkás felvételét 
tervezi. A lábatlani Forest-Papír Kft. 
hazánk meghatározó papíripari 
szereplője. Új gyártócsarnokot építenek, 
nő a kft. dolgozóinak száma.

A tokodaltárói székhelyű Rosenberg 
Hungária Lég-, és Klímatechnikai 
Kft. tovább folytatja technológiai 
és termékfejlesztéseit. A tavasszal a 
Hungarotherm vásáron díjat nyert 
nagy hatékonyságú, közvetítőközeges 
hővisszanyerő berendezés piaci 
elterjedése érdekében demonstrációs 

Munkahelyteremtő 
vállalatok az 
esztergomi 
térségben

labort épít a cég a telephelyén. Ezzel, 
mint a korábbi fejlesztésekkel is, az 
energiahatékonyság irányába tesz 
további lépéseket a vállalat.

Az elemzések azt mutatják, hogy a 
Rosenberg-gépek használatával az 
életciklus alatt a végfelhasználók 
energiát és így pénzt takarítanak meg, 
ezzel növelik versenyképességüket 
és csökkentik a környezetre gyakorolt 
káros hatásokat. Ezt a hazánkban is 
elérhető technikai lehetőséget a LEGO 
Manufacturing Kft. is felismerte, és a 
nyíregyházi gyárbővítése kapcsán a 
Rosenberg Hungáriánál rendelte meg 
légkezelőgépeit. A megnövekedett 
piaci igényeket a Rosenberg 30 fős 
létszámbővítéssel elégíti ki.

kemma.hu/Világgazdaság

Kiállítás nyílt Árvai Ferenc 
szobrász- és festőművész 
alkotásaiból a Dorogi 
Galériában a bányásznapi 
programsorozat részeként.

A megnyitón dr. Tittmann János 
polgármester a 2004-ben elhunyt 
művészről mint Dorog festőjéről, a város 
barátjáról emlékezett meg. A Galériában 
kiállított szépszámú festményen és 
néhány kisplasztikán kívül az érdeklődők 
Dorog közterein is sok míves alkotásával – 
Bányász emlékmű, Emléktábla a település 
800. és a szénbányászat 200. évfordulója 
tiszteletére (Hősök tere), 14 kálvária stáció 

Dorog festője a 
Dorogi Galériában

(Kálvária domb), Kitelepítési emlékmű – 
találkozhatnak.

A kiállítás szeptember 20-ig tekinthető 
meg, naponta 8-18 óra között.

Ünnepi megemlékezéssel 
vette kezdetét Dorogon a 
63. bányásznap hivatalos 
programja. 

Az eseményen beszédet mondott 
Wágner Ferenc, a Bányász Szakszervezeti 
Szövetség elnöke, aki kiemelte, 
továbbra is fő céljuknak tekintik a 
bányász hagyományok megfelelő módú 
és mértékű ápolását, átörökítését. 
A szénbányászat 232. évfordulója 
alkalmából emléklapot és korsót adtak át 
azoknak, akik 50, 60 vagy 65 éves tagsági 
viszonnyal rendelkeznek.

Az Otthon téren felavatták Árvai Ferenc 
korábbi tervei alapján, Bakos Géza építész 
közreműködésével készült monumentális 
Dorogi Szénmedence Bányászatának 
Emlékművét. Dr. Csuha József, a Bányász 
Szakszervezeti Szövetség kuratóriumi 
tagja avatóbeszédében felidézte a térség 
bányászatának elmúlt 232 évét. Dr. 
Tittmann János polgármester vezetésével 
az önkormányzat és több bányászati 
szervezet megkoszorúzta az emlékművet, 
amelyen a bányaszerencsétlenségben 
elhunytak, valamint a volt aknák és 
üzemek nevei olvashatók.

Emlékművet 
avattak a bányászok 
tiszteletére  

majd az elképzelés, akkor mindegy lesz, 
hogy ki melyik magyar városból érkezik, 
ugyanazzal a kártyával tud kölcsönözni.

- Kiváltja a kártyát, azaz azonosítja magát 
és szerződést köt. A külföldiek vagy azok, 
akik nem akarnak ilyen kártyát kiváltani, 
rövidebb időszakokra is kiválthatnak 
maguknak az interneten keresztül 
egy PIN-kódot, amivel használhatják 
a közbringákat. Ebben az esetben 
bankkártyával kell fizetniük, amire egy 
40 ezer forintos fedezetet is ráterhelünk, 
hogy így biztosítsuk magunkat a 
lopások ellen. A kártyadíj mindössze 600 
forint, több helyen, például Tourinform 
irodákban és trafikokban is ki lehet majd 
váltani. Egy kártyával egy időben egy 
kerékpárt lehet kölcsönözni – részletezte 
Neuzer András.

kemma.hu/MTI/infoesztergom.hu
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Tétényi Éva, Esztergom független polgármestere 
levélben kérte Pintér Sándor belügyminiszter 
segítségét a kötelező önkormányzati 
feladatellátás biztosításának védelmére, mivel 
a városban az önkormányzat fizetési szándéka 
ellenére augusztus 30-án megkezdték a 
közvilágítás kikapcsolását.

Pénzügyi vita miatt lekapcsolják a közvilágítást Esztergomban. 
Volt már ilyen az elmúlt években, és ahogy akkor is, most is 
több rendőr lesz az utcákon. Vasárnap este fotóztunk és egy 
árva rendőrrel sem találkoztunk.

Esztergomban a felszámolás alatt álló közvilágítási szolgáltató, 
a TIVI Kft. kikapcsolgatja a közvilágítást. Drága Bálint, a 
TIVI Kft. volt ügyvezetője elmondta, hogy megkezdték a 
világítás kikapcsolását, és addig folytatják, míg a város nem 
fizet a szolgáltatásért. Mivel Esztergomban a lámpatestek 
is a társaság tulajdonában vannak, a kikapcsolás az izzók 
kiszerelését jelenti.

Tavaly az önkormányzat 64 millió forintot utalt át a társaságnak 
egy másik számlaszámra, a hitelező bank viszont az összeg 
ismételt megfizetését kéri az önkormányzattól. A TIVI Kft. 2005-
ben végezte el az esztergomi közvilágítás korszerűsítését, és 
12 évre szóló koncessziót nyert el a szolgáltatás végzésére. Az 
önkormányzat és a cég közötti szemléletbeli különbségeket 
mutatja, hogy az MTI információi szerint a két fél korábbi 
peres ügyében a választott bíróság a perértéket a TIVI Kft. által 
megjelölt 2,5 milliárd forinttal szemben 500 millió forintban 
állapította meg.

A felszámolást végző társaságnál elmondták, hogy a 
felszámolóbiztos hétfőn már nem elérhető, azonban az 
önkormányzat levelének ismeretében is fenntartják korábbi 
véleményüket, miszerint az esztergomi önkormányzatnak 
a 2013-ban eddig elvégzett szolgáltatásokért 82 millió 
forintot meghaladó összegű lejárt tartozása van a TIVI Kft.-
vel szemben, de a folyamatos tárgyalások ellenére az elmúlt 
hat hónapban nem fizetett a közvilágításért, amit ezért 
kénytelenek szüneteltetni.

MTI / CIVILHETES

Fény helyett sötét van Esztergomban

2013. szeptember 8. - Hősök tere

2013. szeptember 8. - Kossuth Lajos utca

2013. szeptember 8. - rákóczi tér

2013. szeptember 8. - Kiss János vezérezredes út

2013. szeptember 8. - Kiss János vezérezredes út
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2013. szeptember 8. - Bajcsy-Zsilinszky út

2013. szeptember 8. - Lépcső a Várhegyen - gyertyával

2013. szeptember 8. - Nefelejcs utca

2013. szeptember 8. - Bajcsy-Zsilinszky út

2013. szeptember 8. - Táti út

2013. szeptember 8. - Szentgyörgymező

2013. szeptember 8. - Budai Nagy Antal utca - parkoló

2013. szeptember 8. - Dobozi Mihály utca

Még több fotó a Facebook oldalunkon!
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Kék hírek

Gyorsan kiszállt a kocsijából, 
és gyalog próbált odébbállni 
a rendőrök elől egy férfi 
Csolnokon, aki ittasan ült a 
volán mögé. Terve nem vált be, a 
rendőrök utolérték.

Amint meglátta a járőrautót, leállította 
kocsiját és sietősen távozni próbált egy 
férfi Csolnokon szeptember 8-án. A 
dorogi egyenruhások jól látták, amint a 
személy egy családi ház elé kormányozza 
a járművét, kiszáll belőle, majd a 
rendőrökkel ellentétes irányban sietősen 
távozik. 

A járőrök megállították, és kérdőre 
vonták. Gyanították, hogy a férfinak 
nem ok nélkül akadt sürgős dolga. 
Igazoltatták őt. Iratait rendben 
találták, a jármű vezetőjével szemben 
alkalmazott alkoholszonda azonban 
pozitív eredményt mutatott. Az 
egyenruhások kérdésére a férfi elismerte, 
hogy ivott, mielőtt autóba ült. A 
rendőrök a sofőrt előállították a Dorogi 
Rendőrkapitányságra és feljelentették őt 
ittas járművezetés miatt.

Hiába sunnyogott 
az ittas vezető

Esztergomban egy 5 éves 
kisgyermeket találtak az utcán 
szülő nélkül szeptember 7-én. Az 
anyukáját kereste.

Megtalálója az esztergomi rendőrök 
segítségét kérte, akik a gyermektől 
megtudták édesanyja nevét és lakcímét. 
Az egyenruhások haza vitték kisfiút és 
átadták édesanyjának, aki elmondta, 
hogy vásárolt, mikor gyermeke hirtelen 
eltűnt mellőle. Azt gondolta, hogy a 
közelben lakó nagymamához ment 
vissza. Miután a nagyinál nem találta, 
keresni kezdte, ekkor adták vissza neki a 
járőrök a gyermeket.

Vásárlás közben 
tűnt el a kisfiú

A jelenleg rendelkezésre álló 
adatok szerint a motoros a 
megengedettnél nagyobb 
sebességgel közlekedett 
Héreg felé és későn észlelte 
a kukoricaföldről a közútra 
kanyarodó traktort.

Halálos kimenetelű közúti közlekedési 
baleset történt szeptember 7-én délután 
Héreg és Bajna között. Egy motoros 
járt szerencsétlenül, aki egy traktorral 
ütközött össze. 

Hiába érkezett mentőhelikopter 
a helyszínre, a férfin már nem tudtak 
segíteni. A jelenleg rendelkezésre 
álló adatok szerint a motoros a 
megengedettnél nagyobb sebességgel 
közlekedett Héreg felé és későn észlelte 
a kukoricaföldről a közútra kanyarodó 
mezőgazdasági járművet.

A motorkerékpár vezetője a traktor 
láttán intenzív fékezésbe kezdett, emiatt 
elvesztette uralmát járműve irányítása 
felett, elesett és a kanyarodó járműnek 
ütközött. A baleset körülményeit 
szakértők bevonásával vizsgálja 
az Esztergomi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya.

Halálos baleset: 
későn vette észre a 
traktort a motoros

A rendőrség őrizetbe vette az 
57 éves lábatlani asszonyt, aki 
beismerő vallomást is tett.

Szúrt sebbel feküdt ágyában a 63 éves 
áldozat, a halálos sérülést a jelenleg 
rendelkezésre álló adatok szerint a 
felesége ejtette rajta. Az Országos 
Mentőszolgálat munkatársai érkeztek 
meg elsőként a lábatlani lakáshoz 
szeptember 7-én délelőtt, őket az 57 
éves asszony értesítette a halálesetről 
szomszédján keresztül. A rendőrséget a 
mentősök riasztották, hogy feltehetően 
többről lesz szó természetes halálnál. 

A Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya 
emberölés gyanúja miatt soron kívül 

Emberölés 
Lábatlanon: leszúrta 
férjét az 57 éves nő

megkezdte a helyszíni szemlét és az 
adatgyűjtést. A nyomozók már az 
elsődleges információk alapján arra 
a megállapításra jutottak, hogy a 
bűncselekményt a feleség követhette 
el. A rendőrök P. Piroskát előállították a 
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányságra, ahol gyanúsítottként 
hallgatták ki.

Az asszony kihallgatása késő estig 
tartott, beismerő vallomást tett. Ellene 
emberölés elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított eljárást a 
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügyi Osztálya és 
kezdeményezte a gyanúsított előzetes 
letartóztatását.

A 48 éves esztergomi férfi 
rosszul viselte, hogy a rendőrök 
megbüntették.

Közlekedésre alkalmatlan állapotban lévő 
járművel közlekedett Dorogon G. Károly 
szeptember 6-án. A kocsi fényszórói 
töröttek voltak, az egyik burát ráadásul 
csak egy kisebb fa ék tartotta a helyén. 
A szélvédő is repedezett volt. A dorogi 
járőrök megállították és igazoltatták, 
de okmányait hiába kérték, G. Károly 
egyetlen igazolványt sem tudott átadni a 
rendőröknek.

Utóbb előkerült a személyi igazolvány 
és a jogosítvány is, de az egyenruhások 
az autó állapota miatt bírságot szabtak 
ki rá. A férfi ekkor agresszívvá vált, trágár 
szavakat kiabált a járőrök felé, iratait 
behajította a járőrautóba, a kocsit pedig 
ököllel ütni kezdte. A 48 éves esztergomi 
férfit az egyenruhások előállították 
a Dorogi Rendőrkapitányságra, ahol 
ellene – szabadlábon hagyása mellett 
– garázdaság vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt eljárást 
indított a rendőrség.

Megfékezték a 
dühös autóst
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A sötét esték beköszöntével ismét sokszor 
kerülnek szóba Esztergomban a városvezetés által 
korábban megkötött különféle szerződések.

Tény, hogy napjainkban a közvilágítási, a helyi járat 
közlekedést szabályozó, a születést ösztönző, mélygarázst 
teremtő szerződések működésképtelenné váltak. Nem 
mellesleg a többmilliárdos kifizetések ellenére az általuk 
biztosítani hivatott szolgáltatások nem vehetők igénybe.

Gonoszkodás nélkül mondhatjuk, hogy fenti nagy ívű 
elképzelések mind Meggyes Tamás nevéhez fűzhetők, 
hiszen az ő sokszor indulatoktól sem mentes érvei előtt 
meghajolva szavazta meg a Fidesz többségű önkormányzat 
ezeket a döntéseket.

Az is tény, hogy miután ezek a programok a város számára 
vállalhatatlan mértékben problémássá váltak - immáron 3 
éve -, és a mai napig nem sikerült egyikben sem még csak, 
elmozdulni sem a megoldás irányába.

Evvel együtt úgy tűnik a többség inkább sorscsapásként, 
nem pedig a kellő körültekintés hiányaként viszonyul a 
problémákhoz. Ami azért is furcsa mert egy településtől az ott 
élők, ott dolgozók, odalátogatók egyfajta komfortot várnak el. 
Azt gondoljuk, hogy a városunk hozzájárul egy olyan környezet 
kialakulásához és üzemeléséhez, ami az itteni életet egyre 
komfortosabbá teszi. 

No, Esztergomban csak a túlélő show-k szereplői érezhetik 
otthoniasan magukat!    (Nem véletlenül választotta a neves 
amerikai filmes sem, a szerbiai háborúról szóló filmjének forgatási 
helyszínéül városunkat, hiszen itt nem kellett a külső díszleteket 
megépítenie. Ugyanis Esztergom a maga valójában is alkalmas 
volt egy háborús miliő megjelenítésére.)

Jelezném, majd 30 ezren élünk itt. Ha a kedves döntéshozók 
esetleg a mi kedvünkre is szeretnének tenni, azt nagyon 
tudnánk üdvözölni.

Talán keresni kellene egy ötletes jogászt, aki annak idején az 
apróbetűs részeket is elolvasta az egyetemi jegyzetekben. Talán 
újra meg lehetne kérdezni azokat, akik az új polgármesternek 
próbáltak adalékot szolgáltatni egy eredményesebb 
városvezetéshez. Talán kevesebb PR és több cselekvés kellene. 
Talán végre értelmes párbeszédet kellene kezdeni az itt 
élőkkel.
Jelenleg a kép azt mutatja, hogy a város olyan helyzetekbe 
lavírozta magát, ami a totális működésképtelenséget jelentheti. 
A „szerencsére” közelgő választások szépségtapasz jellegű 
megoldásokat villanthatnak meg. De ha ismét felszínes 
információk mentén adunk bárkinek megbízást, tényleg 
kalandparkká válhat jobbsorsra érdemes városunk.

Ha nem sikerül a problémák gyökerét megtalálni és eltávolítani, 
ugyanezt a dágványt fogjuk taposni, miközben a fejlődés, az 
otthonosság végleg kimúlik Esztergomban. 

És örüljünk, aminek lehet! Örüljünk annak, hogy Esztergomban 
nem kell szélmalomharcokat vívni, itt valós problémák 
leküzdésére van lehetőség, és minden bizonnyal esély is.

Véleményét megosztotta, Önnel:
Donkihóte’14

Azok a remek szerződések!
Esztergomi kesergő

Az, hogy szerdán hipp-hopp eldöntötte a 
kormány, hogy a Haladásnak is épít egy 
stadiont, potom 9,6 milliárdért, az már nem hír. 
Megszoktuk. 

És különben is megmondta múltkor Kósa, hogy a a futball 
a kultúra része, ergo nem szabad piaci alapon számolgatni, 
hogy mi mennyibe kerül vele kapcsolatban. Azért ne felejtsük 
el, hogy eddig 110-130 milliárdnál tartunk stadionépítések 
kapcsán.

Az, hogy miközben a felsőoktatásra nincs pénz, és az egyetemek 
már nem csak kéthetes szénszünetet, hanem nyári szünetet 
is tartanak a spórolás érdekében, de mindeközben Lezsák 
Sándor bejelenti, hogy 1,5 milliárd forintot szavazott meg az 
Országgyűlés annak érdekében, "hogy a Lakiteleki Népfőiskola 
a Kárpát-medencei népfőiskolai hálózat központjaként 
megújuljon", nos az eléggé felháborító. Mivel ugye a Lakitelek 
Alapítványt és Népfőiskolát Lezsák Sándor és felesége 
alapította, tervezte és álmodta meg a kilencvenes évek elején.

Na de az, hogy egy giga méretű kormányhivatalra elköltsenek 
2,3 milliárd forintot, és ehhez még Navracsics álma a jövő 
magyar államáról, na az már tényleg sok.

A kormany.hu szerint a miniszter köszöntőjében azt mondta: 
"itt valósult meg az országban az első olyan fejlesztés, amely 
megmutatja, hogy milyennek képzeljük el a jövő magyar 
államát, amelynek fenntartására a polgárok nem sajnálják 
a pénzüket, mert jó színvonalú szolgáltatást kapnak". 
Mazochisták megnézhetik a közel 26 perces videót is, bár nem 
ilyen összefüggő rövid mondatban, de tényleg ezt mondta.

A Navracsics után nyilatkozó Czunyiné Bertalan Judit megyei 
kormánymegbízott elárulta, hogy az átalakítás 2,3 milliárd 
forintba került, és a számítások szerint az irodaház 2015-től 
önfenntartó lesz, majd kitermeli a beruházás költségeit. Hogy 
miből, azt nem mondta. Bírságokból, illetékekből?

vastagbor.blog.hu

"A polgárok nem sajnálják a 
pénzüket"
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2,5 milliárd forintos építkezésbe kezd a Forest-PapírA Világgazdasági Fórum tegnap megjelent 
országonkénti versenyképességi felmérése 
hasznos tükröt nyújt a magyar gazdaság 
helyzetének megítéléséhez. A WEF kutatási 
módszere rengeteget fejlődött az elmúlt tíz évben, 
és mára kijelenthetjük, hogy érdemben vizsgálja 
azokat a tényezőket, melyek egy ország hosszú 
távú növekedése szempontjából fontosnak 
tekinthetők.

A felmérés kapcsán gyakran az adott ország helyezésének 
változását emelik ki, de a csekély mértékű helyezés-változások 
valódi információ tartalma szinte nulla. Ráadásul a lista 
összeállításakor a szerzők nagymértékben hagyatkoznak 
véleményeket vonatkozó kérdőívekre, amelyeknél nem biztos, 
hogy van értelme a globális összevetésnek.

Szerintünk sokkal több értelme van egy régión belül vizsgálni 
az egyes országok értékelését. Ebben az esetben a válaszadók 
rendszerint hasonló várakozásokat, kulturális hátteret 
alkalmaznak a kérdőívek kitöltésekor, illetve a statisztikák 
megbízhatósága is hasonló szinten van. Az alábbi ábra azt 
mutatja meg, hogy a tíz fő mutató tekintetében hol van 
Magyarország a másik három visegrádi országhoz képest.

Az egyik fontos konklúzió, hogy hazánk egyetlen tényező 
mentén sem veri igazán a V3 átlagát. A másik szembeszökő 
tény, hogy két területen lényegesen gyengébbek vagyunk.

Ezek egyike a pénz- és tőkepiaci fejlettség. Az ebben 
való elmaradásunk egy része régi keletű és a honi tőzsde 

jelentéktelenségével függ össze, míg másik része a plebejus-
politika bankbüntető intézkedéseinek számlájára írható.

Mindez kézzelfogható módon csökkenti 
Magyarország növekedési potenciálját.

A másik, minket még jobban megijesztő, jelentős lemaradást 
mutató terület az üzleti-gazdasági komplexitásé. Ennek kapcsán 
az a jelenség válik kézzelfoghatóvá, hogy az adóelkerülést és 
a szabályozások kijátszását szolgáló módszerek lehetetlenné 
teszik a fejlettségi szintünknek megfelelő vezetési és szervezési 
technikák alkalmazását.

Ez pedig nem más, mint a magyar állam mint 
szabályozó teljes kudarca.

A probléma korábban is jelen volt, a mostani kormány viszont 
látványosan csúcsra járatja ezt.

Amiről viszont nincs szó a jelentésben, az az, hogy a 
fülkeforradalomhoz kapcsolódó megannyi masszív átalakítási 
kísérlet bármilyen jelentős hatással lett volna az ország 
fejlődésére.

Persze az is lehet, hogy az ezzel a témával foglalkozó néhány 
tízezer kutató még nem fedezte fel azon titkos gazdasági 
hajtóműveknek jelentőségét, amelyeket a magyar kormány 
állítólag már három éve beindított.

velenyvezer.444.hu

Versenyképesség: lemaradóban a régiótól
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Szeptember nemcsak az 
iskolakezdés hónapja, 
hanem mintha a politika is 
új lendületre kapott volna 
Esztergomban. Hivatalosan 
is véget ért az uborka szezon, 
egymást követik a különböző 
akciók, közlemények, a 
választópolgárok pedig csak 
kapkodják a fejüket.

Nincs is ezzel gond, hiszen közeledik 
2014, amely a választások éve lesz, 
hiszen három megmérettetés is lesz a 
pártok számára: országgyűlési, európai 
parlamenti és önkormányzati formában. 
Természetes, hogy minden szervezet 
igyekszik bemutatni elképzeléseit, a 
kormány dicséri magát, még az ellenzék 
az elhibázott dolgokra hívja fel a 
figyelmet. A választó pedig mérlegel: 
jobban megy-e most vagy rosszabbul? 
Több a lehetőség, vagy épp azok 
hiányáról beszélhetünk? Rosszabbul, 
vagy jobban élünk-e mint négy éve?

Kérdések sokasága, vélemények ütközése. 
Eredmény pedig csak tavasszal. Addig 
minden szervezet csak reménykedik 
abban, hogy jól választotta-e meg azt 
az irányt, amellyel a legtöbb embert 
meg tudja szólítani, tudott-e hiteles 
alternatívát bemutatni.

Kezdjük a Fidesz helyi szervezetével. 
Itt is, akárcsak az MSZP-nél, tisztújítás 
volt az elmúlt hónapok során és az új 
elnök, új lendülettel veti bele magát az 
esztergomi közéletben. György Róbert 
jóval békülékenyebb hangnemet üt 
meg elődeinél, de azért lássuk be, 
hogy a város itt tart, abban a helyi 
Fidesznek oroszlánrésze volt az elmúlt 
"tízen-akárhány" évben. Mindenesetre 
ne legyünk igazságtalanok, ha ők 
problémákat szeretnének megoldani, 
akkor ám rajta, nosza, van belőlük 

elég. Ide sorolhatjuk a közvilágítást, a 
Strigoniumot is, amik kapcsán az elnök 
nyilatkozott.

Ha áttekintünk a politikai paletta másik 
oldalára az MSZP inkább a látványos, 
meghökkentő akciókkal vette ki a részét 
a politikai szezonnyitó kapcsán. Először 
kátyút neveztek el a polgármesterről, 
majd egy tonna aszfaltot bocsájtottak 
a város rendelkezésére, a Babits utca 
rendbe hozása céljából.

“A Fidesz Esztergomi Szervezete nevében 
ezennel felajánlást teszek az MSZP 
által a tegnapi napon Esztergom Város 
Önkormányzata részére rendelkezésre 
bocsájtott 1 tonna hideg aszfalt szakszerű 
bedolgozására.”

Utóbbi akció kapcsán egyfajta 
nagykoalíció jött létre, hiszen a 
szocialisták adták az aszfaltot, a 
polgármester terjesztette be az 
engedélyeket a bizottságban, és majd a 
fideszesek hozzák rendbe a fenti utcát. Ha 
ebben így lehet együtt dolgozni, akkor 
másban miért nem? Időközben kiderült, 
hogy az ominózus polgármesteri kátyút 
a városvezető saját költségén szünteti 
meg. Reméljük a sor folytatódik és az ősz 
beköszöntével a gödrök száma jelentős 
csökkenésnek indul városunkban.

A többi szervezet egyelőre nem vétette 
észre magát, de ismerve, hogy milyen 

színes tud lenni az esztergomi közélet, 
bizton számíthatunk még néhány 
meglepetésre, markáns véleményre. 
Egy dolgot azonban jó lenne, ha szem 
előtt tartanának az érintettek: jó lenne, 
ha egyszer most már a városért, a 
problémák megoldásának irányába és ne 
az önmagáért való harcért vetélkedjenek. 

Valami elindult Esztergomban
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Suttogó remény. Sikoltozó reménytelenség. 
Minden lehetséges. Semmi se lehetséges. Nincs 
miért izgulni. Minden okunk megvan a félelemre. 
Az idő nekünk dolgozik. Az idő elúszott, itthagyott 
minket. Már csak egy nekirugaszkodás. Nincs 
tovább. Mindenkinek igaza van. Senkinek sincs 
igaza. Megjött az ősz.

Tavaly ősszel végigsöpört egy ellenzéki hullám az országon. 
Magasba emelte Bajnait, a diákokat, egy modernizációs 
kisebbséget. Egy világhullám részesei voltunk. Megindult 
Oroszországban a putyini „szuverenista államkapitalizmus” ellen, 
majd hullámzott az erdogani „puha iszlám államkapitalizmus” 
terein, és láthatatlan-láthatóan áthullámzik Kína és Brazília új 
középosztályán. Így vagy úgy határvonalon állunk: képesek 
leszünk-e átalakulni egy közepes fejlettségű gazdaságból egy 
magas fejlettségűbe, egy zárt és integrálatlan társadalomból 
nyitott és integrált társadalommá, egy politikavezérelt 
monologikus világból egy sokvezérlésű dialogikus világgá.

Az ázsiai nekifutók közül eddig csak Japánnak és Dél-Koreának, 
Tajvannak és Szingapúrnak sikerült ez többé-kevésbé, a többi 
kísérlet megbukott. Latin-Amerikában senki nem jutott át a 
tű fokán. És most az európai válság megrendítette azt a nagy 
európai kísérletet, hogy a fejlett és integrált gazdaságok és 
társadalmak magukhoz emeljék és integrálják a közepesen 
fejletteket, hogy együtt teremtsünk egyetlen fejlett civilizációs 
modellt. Amit eddig Ázsia, Latin-Amerika, Afrika Európától 
irigyelt, hogy létezik egy európai felzárkóztatási modell, most 
megkérdőjeleződött.

Nem lehetünk büszkék arra, hogy mi, magyarok élenjárók 
vagyunk a megkérdőjelezésben. A magyar modernizációs 
kisebbség egy része őszintén elhitette magával, hogy 
képes lesz egyedül, a magához vonzott társadalmi többség 
támogatásával egy nagy ugrást végrehajtani. Ha javára 
a nemzeti állam átcsoportosít jövedelmet, vagyont, 
versenyelőnyt, privilégiumokat, akkor nemcsak a holtpontról 

lesz képes kimozdítani a gazdaságot, de új gazdasági 
és igazgatási modellt képes teremteni és működtetni, a 
társadalmat pedig magához integrálni. Lássuk be, hogy 
ennek a nemzeti utas nekilendítésnek nemcsak nálunk, de 
egész Európában lehetett és lehet hatása. Ha ez sikerül a BRIC 
országaiban, Törökországban,miért ne sikerülhetne nálunk is. 
Erős és elszánt politikai akarat, ezt kiszolgáló állam, a nemzeti/
vallási tradíciók és a modernizáció ötvözése.

Ám a „modernizációs kisebbség” – ne feledjük, hogy Kínában 
vagy Brazíliában négy-ötszáz milliós „kisebbségről” van 
szó –, maga is megosztott. Nem állam és piac, diktatúra és 
demokrácia, jogbizonytalanság és jogállamiság a megosztó 
tényezők, hanem az életforma, a way of life, a Lebensform. 
Állam, nemzet, vallás meghatározta sorsközösségben kívánsz 
élni vagy egy fejlett európai életformában? Amikor a japánok 
megugrották a fejlettség szintjét, akkor egészségügyi és 
nyugdíjrendszerükkel, az életminőséget szolgáló szolgáltatási 
rendszerükkel nemcsak meghosszabbították az életkort, de 
élhetővé tették az élhetetlen Japánt. Amikor a dél-koreaiak 
átléptek egy másik, fejlettebb világba, emögött az iskola- és 
nevelési rendszerük radikális átformálása állt. És lehet Nyugat-
Európa haláláról szónokolni, de élni mégis holland, dán, német 
és osztrák viszonyok között lehet emberségesen.

Az európai életforma puha és nem kemény hatalom. Ha nem 
kezdene Északnyugat-Európára szűkülni, akkor nem sikoltana 
Dél-Délkelet-Európa Portugáliától Romániáig. Ha a nemzeti 
modellek tartósan megbízható, élhető és nyitott társadalmakat 
teremtenének, ha a kínai, az orosz, az iszlám török és a 
nemzeti magyar életforma vágyott, szeretett és követett 
életforma lenne, akkor nem hullámzanának a modernizációs 
kisebbségek. A magyar kádári társadalom életformája 
a hetvenes évektől a nyolcvanas évek közepéig irigyelt 
életforma volt a keleti tömbben, ahogy az erdogani török is a 
térségben. Ez alakítja ki az életforma-, a forintnacionalizmust 
a német Deutschmarknationalismus mintájára. Csakhogy 
a Deutschmarknationalismust egy fejlett gazdaság és egy 
integrált társadalom táplálja, és nem átmeneti meggazdagodás, 
egyszeri nekirugaszkodás. És az életformaverseny legfőbb 
jellemzője, hogy egy ideig lefelé – honnan indultam, kik közül 
jöttem, mennyit értem el magamhoz és hozzájuk képest? – 
mér, de meghatározott fejlettségi, szolgáltatási, társadalmi 
koordinációs szinttől elkezdi magát felfelé mérni – eljutottam-e 
a fölöttem lévők, az utánzottak szintjére? –, fölülről nézni.

A második nacionalista hullám –az első a rendszerváltást 
követően következett – szerelmi csalódás: te engem nem 
veszel komolyan, nem akarsz igazán elvenni feleségül, csak 
kihasználtál engem. Akkor dögölj meg, megleszek magam is, 
sokkal jobb egyedül, vagy hozzámegyek egy keleti fiúhoz. De 
titkon tudja, nem lesz meg egyedül, és nem jön a keleti fiú, vagy 
ha jönne, utálna hozzámenni. A magyar, a török, a kínai, a brazil, 
az orosz életforma-nacionalizmusokban az életforma telis-tele 
világelemekkel: az életformánk internacionális és kozmopolita. 
A magyar „modernizációs kisebbségnek” az a része, amelyik 
nem szeretne nemzeti életformában, a nemzeti államban, 
az egy nyelv, egy vezető, egy monológ világában, távlatok 
nélkül megrohadni, azért tekintett reménykedve a múlt ősszel 
az ellenzékre, hátha van másik, többnyelvű, sokszínű, nyitott, 

Lengyel László: Suttogások, sikolyok
Kentaurbeszéd

Fotó: REUTERS - Fotó: Marko Djurica
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békés dialógusa.

Háát… A mélyben suttogta, neszezte. A magasban provinciális 
nemzeti sivalkodás és monológok egymás mellett. Most 
abban reménykedem, hogy aki akarta, kihallotta a suttogást. 
Kérditek, miért beszélek a „modernizációs kisebbségről”. Miért 
nem a hatalmas, elszegényedett, magára hagyott, becsapott 
többségről? Nem ez a többség csalódott Európában? Nem 
ez gondolja, hogy ő aztán soha nem fogja elérni London és 
Berlin, Villach, sőt Győr szintjét, hogy őt becsapták, ámították, 
de végre most kinyílt a szeme? Nem ők azok, akik nem 
akarnak hinni a saját szemüknek, amikor a holland és a német 
adófizetők pénzén épült iskolában szónokolnak az európai 
gyarmatosítókról, amikor egy osztrák vagy olasz bankot 
tesznek felelőssé minden rosszért? Nem ők nem hisznek a 
fülüknek, amikor durván becsapja vagy kirúgja őket a nemzeti 
vállalkozó, a magyar állami vállalat, amikor a nemzeti kormány 
föléli a megtakarításaikat?

Ha egy elhagyatott, néma vagy ordító többségnek nincs példát 
adó „modernizációs kisebbsége”, vagy „antimodernizációs 
kisebbsége” által vezettetik, mint ahogy most történik, akkor 
nincs esély a felemelkedésre. Ha nem fölfelé, hanem lefelé 
akarnak integrálni, ha nem a „minél többen vagyunk, annál 
jobb nekünk”, ha „minél élhetőbbé tesszük a világunkat, annál 
élhetőbb nekünk” eszméi győzedelmeskednek a felfelé 
húzókban, akkor kizáró, államilag rendet teremtő, korrupt és 
erkölcstelen világ lesz. Ma nem azt mondom, hogy egyetlen 
esélyünk, ha beilleszkedünk az integrált Európába, hanem ha 
beilleszkedünk az életforma-európaiságba, ha nem hagyjuk, 
hogy az európai életforma Európában és bennünk semmivé 
legyen. Lehet szabadon és civilizáltan is élni, nem csak túlélni.

Putyin és Erdogan meg se rezdültek. Meg se rezdültek? Kínában 
az új és fiatal vezetés éppen az októberi pártplénumon dönt 
majd arról, hogy a reformok és a nyitás, a bátor növekedéslassítás 
és az integráció vagy a stimulus, a zárás, a növekedésgyorsítás 
és a széttartás folytatódjék. Németországnak mint Európa 
„modernizációs kisebbségének” a választások után ugyancsak 
döntenie kell, hogy Angela Merkel Ms. Europe-ként vagy Frau 
Deutschlandként viselkedik-e, hogy bátran egész Európa 
integrálása mellé áll, vagy enged a Deutschmarknationalismus 
kísértésének. Valljuk meg, ha Kína az államnacionalizmus és a 
zárás, ha Németország és a hozzá kapcsolódó európai centrum 
önös érdeke, ha a japán kísérlet csődöt mond, ha Amerikában 
nem sikerül a jegybanki puha földet érés, és ha az orosz, a török 
nemzeti utak példamutatóvá válnak, akkor minket megevett a 
fene.

Akkor mi csak az egyik ronda és undorító, korrupt, pretoriánus 
államkapitalista rendszer leszünk a sok közül a darabjaira hullott 
Európában. De tudjuk, hogy a zárás/nyitás, nemzetállam/világ 
piac, kiválás/beilleszkedés szakaszai ciklikusan ismétlődnek. 
2008 óta a zárás, a nemzetállami megoldások, a kiválás, a 
dezintegráció tendenciái erősödtek. Nem hoztak eredményeket 
a válság megoldásában. Lassan felülkerekedhet a nyitás, 
a világpiaci koordináció, a beilleszkedés és az integráció. 
Legalább akkora esélye van a kínai reformok folytatásának, a 
német integrációs felbátorodásnak és nagyvonalúságnak, az 
amerikai válságkezelés sikerének, a japán nekilendülésnek, az 
orosz és török államnacionalizmusok lejáratódásának és a mi 
európai megmenekülésünknek. „Adja meg az Isten, / mit adni 
nem szokott / Száz bús vasárnap helyett, / sok víg hétköznapot…”

nol.hu

A tizedikes irodalomkönyv borítóján 
illusztrációként egy deszkakerítés van, amelyre 
felvéstek egy jól látható péniszt.

“Irodalom 10.”, olvasható nagy betűkkel a Nemzedékek Tudása 
Tankönyvkiadó (a volt Nemzeti Tankönyvkiadó) tankönyvén, 
az alcímek alatt pedig illusztrációként egy deszkakerítésre 
felvésett pénisz látható, hívta fel a figyelmet a Facebookon egy 
tanár.

Nem tudni, hogy valóban pénisznek szánta-e a grafikus a dolgot, 
vagy csak véletlen sikerült így, mindenesetre az ábra tényleg 
meglehetősen hasonlít a klasszikus gyermeki péniszrajzhoz.

Pénisz a tizedikes irodalomkönyvön
Forrás: Nemzeti Tankönyvkiadó

A kép biztosan valódi, a könyv borítója 
a kiadó honlapján is megnézhető, 
és még nagyobb, nagyítható képet 
láthatnak, ha a lapozható változatra, 
úgynevezett flipbookra kattintanak.

A tankönyvcsalád neve egyébként 
az, hogy “Középpontban a befogadó”. 
A sikeresen a deszkába vésett pénisz 

alatt egy félúton abbahagyott változat is van. Vagy egy 
hangjegy, nézőpont kérdése.

A kiadó később nyilatkozatot adott ki, amelyben azt írta, mivel 
az emberi fantázia határtalan, ezért sokféle értelmezése lehet a 
borítónak, de azon egy kulcslyuk látható.

Megszólalt a 10. osztályos irodalomkönyv 
szerzője!
Nagyon jókat mond.

“Azt gondolom, hogy mindenki azt lát bele, amit szeretne és amire 
asszociál. Sem a kiadó, sem én, sem a szerkesztő nem gondoltuk, 
hogy ez egy pénisz. Ha egy kicsit valaki közelebbről megnézi ezt 
a felületet, valamiféle glettelést lát, és valamilyen csapolás vagy 
hibajavítás eredményét. Aki valaha látott már deszkakerítést, az 
tudja, hogy a deszkakerítés nem így néz ki. Ez inkább egy régies 
bútorfelület.

A borító egy metaforikus koncepcióba illeszkedett: a kilencedikes 
tankönyv borítója kő, az alapozás, a tizedikesé a fa, a szerves 
fejlődés, a tizenegyedikesén egy villamossín fut, tehát megjelenik 
a fém, a megszilárduló tudás. A tizenkettedikes könyvnek pedig 
egy üvegfelülelet gondoltunk, amely az átláthatóság metaforája.”

origo.hu / 444.hu

Sem a kiadó, sem én, sem a szerkesztő 
nem gondoltuk, hogy ez egy pénisz
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Továbbra is várjuk olvasóink 
leveleit az info@civilhetes.hu 
emailcímre!

Új Suzuki

Az folyik a TV-ből, az internetről, hogy 
ismét itt járt Díszpolgárunk, Orbán 
Viktor. Valóban. Olvashatjuk azt is, hogy 
a Magyar Suzuki délelőtt termelt, csak az 
új típus átadó ünnepélyének idejére állt le 
a termelés. Ez majdnem igaz is. Valóban 
leállt a termelés, de nem erre az időre.

Amit mi dolgozók ebből érzékeltünk, az 
nem más, mint, hogy a nagyok parádéját 
megint mi szívjuk meg. 

Mostanában szerencsére van munka 
bőven. Ez azt jelenti, hogy az egyik műszak 
éjjel 1 óra 31 perckor teszi le a lantot, a 

másik pedig 1 óra 55-kor. Hogy mi ez a 
különbség? Valószínűleg nekünk le kell 
dolgoznunk az ünnepségre fordított időt.

Terjengtek pletykák arról, hogy Orbán 
Viktor talán tart a sori dolgozóktól, ezért 
nem lesz termelés.

Ez nem igaz. Termelés azért nem volt, mert 
a csarnok egy részét elfoglalta az átadó 
ünnepség.

Az pedig, hogy vezérünk fél-e a melósoktól? 
Nem hinném. 

A T.E.K. jelenléte inkább arra utal, hogy az 
Elnök Úr mindenkitől tart egy kicsit.

Sötétség

Szeretném felhívni a figyelmüket néhány 
veszélyes helyre a sötét esztergomi 
éjszakában. Mi konkrétan a Szentkirályi 

utca végében lakunk. Ez az a hely, ahová 
talán nappali világosságban is elég sok idő 
kigyalogolni.

Amikor leszállok a fogasnál a buszról, 
már ott is csak néhány lámpa világít. A 
rendőrség előtt minden a legnagyobb 
rendben, de amint elérjük a Lázár Vilmos 
utcát, vége a jó világnak, beköszönt az 
igazi esztergomi éjszaka.

Nem lehet ellátni az orrunkig sem. 

A kérdés a következő: Mikor fogjuk újra 
látni, hogy ki mászkál az utcán, mikor 
fogunk úgy hazajárni a munkából, hogy 
nem kell attól tartanunk, mikor esünk el 
egy kátyúban, mikor jön nekünk egy kutya 
a sötétben, vagy mikor rabolnak ki a sötét 
utcán?

Valójában kinek a felelőssége a kialakult 
helyzet?

Olvasói levél

Szerencsére az ősz számos 
finom gyümölcsöt hoz 
számunkra, amelyeket érdemes 
is fogyasztanunk, hiszen 
számos értékes vitamint és 
ásványi anyagot tartalmaznak, 
amelyek elengedhetetlenek 
a szervezetünk megfelelő 
működéséhez. 
 
Alma

Az alma nem csupán 
egészséges, de a 
szellemi aktivitásban 
is segítséget nyújt, 
éppen ezért érdemes 
akár az iskolába is 
magunkkal vinnünk 
egy-két almát, 
hiszen felfrissíti az 

idegrendszerünk működését. Az alma 
véd a daganatok kialakulásától, tisztítja 
a beleket, ráadásul a koleszterinszintet 
is csökkenti. Az alma A-, B-, és C-vitamint 
tartalmaz, emellett pedig található benne 
foszfor, kálium, magnézium, kalcium és 
vas is.

Körte
Szintén megfelelő nasi lehet a suliban, hi-
szen segíti a mentális éberséget. Emellett 

megfelelő segítséget 
nyújt a csontritkulás 
megelőzésében, va-
lamint az ereket is 
erősíti. Szabályozza 
a bélműködést, 
vízhajtó és méreg-
telenítő hatóanyagai 
pedig a fogyókúrában 

is remek segítséget nyújtanak, ráadásul 
elég hamar jól is lakhatunk tőle. 
Rengeteg B2- és C-vitamint, foszfort, 
folsavat és káliumot is tartalmaz, tehát 
mindenképpen érdemes fogyasztanunk.

Szőlő
A szőlőnek szintén 
remek hatása van 
az idegrendszerre, 
azonban vértisztító 
és izomregeneráló 
tápláléknak is kiváló. 
Jó hatással vannak a 
daganatos betegség- 
ek, és a vese-, illetve  

a hólyagkő megelő-zésében.  Mivel a 
szőlő káliumot is tartalmaz, ezért segíti a 
sejtek megújulását, valamint a megfelelő 
szívműködést is. A szőlőben található 
C-, E- és B-vitamin pedig befolyásolják 
az immunrendszer és az anyagcsere 
működését is.

Szilva

Alacsony nátrium-
tartalma miatt remek 
a szív- és érrendszeri 
megbetegedésekben 
szenvedők számára. 
Jelentős mennyiségű 
almasavat, A-pro-
vitamint és B-vitamint 
tartalmaz, amelyek 

szükségesek a szervezet egészséges 
működéséhez. Egy kis szilvával pedig az 
emésztésedet is rendbe hozhatod.

Dió
Zsírsavakban és vi- 
taminokban is gaz-
dag. Emellett pedig 
kiváló ellenszere és 
megelőzője az influ- 
enzának és a meg-
fázásnak, éppen ezért 
érdemes elrágcsálnod 
belőle minden nap 

pár szemet. Arra viszont ügyelj, hogy 
vannak, akiknek a bőre érzékenyen 
reagál a túl sok dió fogyasztására, 
de ha mértékkel fogyasztod, akkor 
elkerülheted, hogy a bőröd zsírossá és 
pattanásossá váljon.

Az őszi gyümölcsök jótékonyhatásai



Több ízben is beszámoltunk már arról, hogy 
néhány magas költségvetésű, játékra alapozó 
film munkálatai csak nagyon nehezen akarnak 
beindulni. 

5. Street Fighter - Harc a végsőkig
(amerikai-japán akciófilm, 1994)

A Street Fighter volt az első olyan videojáték 
alapján készült film, ami profitot termelt. Na 
jó, nem robbantottak bankot, csak olyan 
60 millió dollárt hozott a konyhára, de ez 
már csodálatos teljesítmény tekintve, hogy 
mennyire rossz a film. 

Sok jó nem származhat abból, ha valaki 
egész estés filmet akar készíteni egy 

verekedős játékból, amelynek fejlesztői amúgy sem sokat 
tököltek a történettel. Azon túl, hogy egy harcos meg akarja 
hódítani a világot, sokkal tovább nem merészkedik a sztori, de 
nem is tudna, hiszen nincs mibe belekapaszkodni. A játékosok 
nem a karakterek mély háttértörténete, vagy megnyerő 
személyisége miatt választják ki Guile-t vagy Ryu-t, így nehéz, 
szinte lehetetlen egy épkézláb történetet kihozni egy ilyen 
felütésből. Persze lehetne egy látványos harcjelenetekkel 
tarkított, „olyan rossz, hogy már jó” akciófilmet kapni, de 1994-
et írunk és Jean-Claude Van Damme a főszereplő, az a Van 
Damme, aki ekkor nagyjából már túl volt a filmes karrierjének 
csúcsán. 

4. DOOM
(angol-cseh-német-amerikai akciófilm, 2005)

A Doom-film tragédiája az volt, hogy 
a készítők tényleg szerettek volna egy 
olyan filmet készíteni, ami közel áll az 
alapanyaghoz, ráadásul a forgatókönyvben, 
a stábban és a díszletekben is kedves 
utalások tömkelegével találkozhatunk: a 
két tudós, Dr. Todd Carmack és Dr. Willits 
például egyenes utalás az id Software 
alapítóira, a zene elkészítésébe Trent Reznor 

is besegített, aki annak idején az eredeti Quake-en dolgozott, a 
BFG-t pedig az IDKFA tárolóban helyezték el, ez pedig ugye a 
játék egyik cheat-kódja. 

Az egyetlen érdekes momentum a játékot megidéző belső 
nézetes szekció, ami nosztalgiázásra tökéletes volt. Ezzel 
egyébként meg is dolgoztak a srácok, hiszen 14 napig csak ezt 
forgatták, de ezért csak erős jóindulattal jár piros pont, hiszen 
az alapanyag egy az egyben lemásolásához nem kell nagy 
kreativitás.

3. FAR CRY
(német-kanadai akciófilm, 2008)
Szinte biztos, hogy az író emlékezetből készítette el a 
forgatókönyvet, hiszen pár lényegesebb ponton van egyezés, 
ám nagyrészt „kreatív szabadsággal” élt -- értsd: spórolt. A 
játék ugye egy paradicsomi szigeten játszódik, a derék Boll 
és csapata azonban egy kicsit költséghatékonyabb módszert 

választott, és Kanadában forgatott, ami 
tényleg egy nagyon szép hely, de semmi 
köze az alapanyaghoz. Ehhez aztán hozzá 
jön a még a katasztrofális forgatókönyv és 
a nevetséges alakítások monoton módon 
felmondott szövegekkel, ezzel megkapva 
Boll egyik legrosszabb filmjét. Persze az 
már ízlés és vérmérséklet kérdése, hogy ez 
vagy a tucatnyi másik filmje közül melyik a 

legrosszabb, én viszont azért választottam ezt, mert a 30 millió 
dolláros költségvetés mellett szánalmas módon csak 750 ezer 
dollárt kapart össze.

2. WING COMMANDER
(amerikai-luxemburgi akciófilm, 1999)

Elméletben ez egy pofonegyszerű adaptáció 
lehetett volna, hiszen már maga a játék 
is az akkori mércével mérve kimagaslóan 
jó, élőszereplős videókkal mélyítette a 
történetét. A díszletek csak arra vártak, hogy 
újrahasználják őket, volt egy gyakorlatilag 
kész forgatókönyvük, és egy olyan rajongói 
bázis, amelynek tagjai szívesen látták volna 
ezúttal már rendes felbontásban a kedvenc 

karaktereiket. Minden adott volt ahhoz, hogy egy kellemes sci-
fit kapjanak az emberek, de nem... 

1. SUPER MARIO BROS
(angol-amerikai sci-fi kalandfilm, 1993)
A legendás film, ami örökre elintézte a videojátékok alapján 

készült filmeket,

A Super Mario Bros. volt az első élőszereplős 
film, ami egy videojáték alapján készült, 
és rögtön megalapozta, hogy a film- 
és játékrajongók mire számíthatnak a 
jövőben. Az elmúlt húsz évben javarészt 
ehhez hasonló nagyon rossz, komolytalan 
próbálkozások láttak napvilágot - volt 

azonban pár film, ami nem csak a pénztárakban, hanem a 
kritikusok előtt is tudott teljesíteni. A Prince of Persia, előtte 
pedig a Tomb Raider bizonyította, hogy lehet ezt jól is csinálni 
- vagy legalábbis olyan minőségben, ami nem gyalázza meg 
teljességgel az alapként szolgáló szellemi tulajdont. Bízzunk 
tehát abban, hogy majdan megjelenő filmek készítői egy kicsit 
jobban figyelnek arra, hogy mit is csinálnak.

hp

Az öt legrosszabb film, ami játék alapján 
készült



Itt van az ősz a nyakunkon. A 
nyári láblógatós délutánokat 
felváltották a strapás 
hétköznapok. Fakul a bőröd? 
Egyre kevesebb az energiád? 
Tovatűnt a jókedved? Már most 
unod a sulit és a munkát? Ne 
csüggedj! Ne ess bele az őszi 
depresszióba, inkább mozdulj 
meg, pezsdülj fel, foglald el 
magad! 
 
Ne merülj el a monoton hétköznapokban! 
Ideje, hogy erőt gyűjts és megújulva vágj 
neki az új évszak nyújtotta kihívásoknak. 
Tanácsainkkal talán könnyebben veheted 
az akadályokat. Munkára fel!

Tervezd meg az elvégzendő 
teendőidet!
A feladataid továbbgondolása felkeltheti 
benned az érdeklődést az új kihívások 
iránt! Írd össze vagy szerkeszd meg a 
számítógépeden egy Excel táblázatban 
mi az, amit ebben és a következő 
hónapokban el kell érned, teljesítened kell 
vagy  el kell intézned. Nyelvvizsgáznod 
kéne? Régóta halogatod a fogorvost? 
Határidős munkád van? Gyűjtesz 
valamire? Fogyózol? Jobb jegyekre 
hajtasz? A célok elérésére jó motiváló 
eszköz lehet az asztalodra vagy faladra 
kiragasztott ütemterv!

Mozdulj meg!
Rázd meg magad és irány az edzőterem, 
a park, a tornaterem vagy az uszoda! 
A rendszeres sportolással teli leszel 
energiával és a közérzeted is javul majd. 
Ha nem akarsz egyedül edzeni, csábítsd 
el a barátaidat is magaddal. Próbálj ki 
valami újat! Rengeteg tánctanfolyam, 
aerobic óra, küzdősport, egyéni 
vagy csoportos mozgási lehetőség 
közül válogathatsz. A lényeg, hogy 
rendszeresen csináld! Mozdulj meg és 
meglátod, egyből felpezsdülnek majd a 
szürke hétköznapok!

Legyél kreatív egy új hobbiban!
Unod a munkád? Agyadra megy az iskolai 
száraz tananyag? Gondolkozz el azon, 
mi az, amit régóta ki akarsz próbálni és 
vágj bele! Találj valami kreatív hobby-t 
az őszi délutánokra! Eregess sárkányt, 

makettezz, fess, rajzolj, fűzz gyöngyökből 
ékszereket, kezdj el gitározni, barkácsolj, 
szereld meg a nagypapa régi rádióját! 
Ha elfoglalod magad, értelmesen és 
gyorsan telnek majd a hétköznapok és 
jobb kedvre derülsz majd! A lényeg, hogy 
élvezd azt, amit csinálsz!

Dolgoztasd meg az agyad!
Az ősz mindig valami újnak a kezdete. Az 
évnek ebben az időszakában, még annak 
is kedve támad újra tanulni valamit, 
aki már régen nem jár iskolába. Ez az 
érzés, a tettvágy, a tudásszomj valahogy 
bennünk van, így szeptember idején. Ha 
van rá időd suli vagy munka után, kezdj el 
tanulni valamit, ami nem kapcsolódik az 
iskolai kötelező tananyaghoz, vagy nem 
szükséges tudás, a jelenlegi munkádhoz. 
Járj el egy tanfolyamra! Tanulj idegen 
nyelvet, vagy ismerkedj meg egy 
izgalmas szakmával!

Tervezz a hétvégékre belföldi 
kirándulást! 
Akár vonattal, busszal vagy autóval 
is nekivághattok Magyarországnak! 
Ősszel az idő kellemes az erdei 
sétákhoz, városnézéshez, szabadtéri 
programokhoz. Olcsón ki lehet hozni egy 
hazai kirándulást, arról nem is beszélve, 
hogy annyira feltölt majd élményekkel, 
hogy utána jóval könnyebben veszed a 
hétköznapok akadályait!

Kertészkedj!
Remek kikapcsolódás fiúknak és 
lányoknak egyaránt! Ha nincs kerted 
az sem baj! Lakásokba való kaspókat 
lehet már kapni különböző méretben, 
amelyekbe kedvedre ültethetsz 
és gondozhatsz szebbnél-szebb 
növényeket!

Ezeken kívül is van még ötletünk az őszi 
fáradtság és kedvetlenség elűzésére: 
menj moziba, koncertre, színházba! 
Ősszel óriási a kínálat a friss előadásokból 
és az új filmekből! Az erdőben szedj 
gombát vagy gesztenyét, gyűjts termést! 
Néha segít a lelkiállapotodon az is, ha csak 
átrendezed a szobád vagy kitakarítod 
a lakást! Lepd meg magad valamivel! 
Merülj el egy remek könyvben! Ne feledd 
ősszel különösen fontos, hogy táplálkozz 
egészségesen, nem árt feltöltődni 
a fagyos tél előtt sok vitaminnal és 
nyomelemmel!

Ha ősz, akkor wellness!
Az őszi hetek előrehaladtával az ember 
testében, lelkében is egyre inkább 
érzi a tél közeledtét. A napsütés 
ritkulásával egyre többen panaszkodnak 
fáradékonyságra, nehezebben megy 
a munka, hajlamosabbak vagyunk a 
kesergésre. Hangulatunkon egy kellemes 
wellness-hétvége valamelyik szállodában 
azonban sokat lendíthet.

A wellness arra az alapgondolatra épül, 
hogy az egészség azt jelenti: minden 
téren jól érezzük magunkat. Olyan 
szolgáltatásokat takar, amelyek minden 
korosztályú és egészségi állapotú 
embernek kikapcsolódási, gyógyulási, 
szépülési lehetőséget kínálnak személyre 
szabott, kontrollált és biztonságos 
keretek között.

A sokak által már életmódként is követett 
wellness lényege, hogy az ember jól érezze 
magát, kényeztesse kicsit testét és lelkét 
is. Az ehhez ajánlott módszerek, kúrák, 
terápiák eszköztára szinte határtalan. 
Van, aki a fényre esküszik, más a sportot 
helyezi előtérbe, megint más az áztatós 
fürdőprogramokat szereti, de általában 
nem marad ki az összeállításokból a 
masszázs, a szauna, valamilyen sport, 
esetleg aroma- vagy olajterápia. A 
hazai wellness-szállodákban ezek a 
szolgáltatások kivétel nélkül elérhetők.

Az alapszolgáltatások közé tartozik 
a legtöbb helyen az általános 
állapotfelmérés és táplálkozási 
tanácsadás is, a kezeléstervet pedig 
minden esetben szakemberek állítják 
össze.

sge

Pezsegj, mozdulj meg ősszel is!
Tippek a depresszió ellen



17. oldal

Tokodnak komoly nevezetességei vannak mint 
pl. a bronzkorból származó földvár, vagy a római 
tábor, de a mai fiatal generáció birkózói a legjobb 
"reklám hordozók". Szinte hihetetlen de a 4.200 
főt számláló nagyközségben olyan kvalifitású 
sportolók vannak melyet nemhogy más település, 
de a világ számos országa megirigyelhet...

Kezdjük mindjárt az első 
számú tokodi birkózóval 
Korpási Bálinttal, aki a 
napokban harcolta ki a felnőtt 
válogatottságot és több 
korosztályos világversenyen 
nyert érmet. Bálint több 
mint 15 éve űzi ezt az ősi 
sportágat, de nem csak a 
sport területén, hanem a 
civil életben is a gyerekek 
példaképe lehet. 8. után Pesten 
a Központi sportiskola Mr. Tus 
birkózóiskolájába folytatta 
pályafutását és közben a 
Csanádi Árpád gimnáziumban 
érettségizett, ezt követően 

Egerben lediplomázott és jelenleg az aktív sportpályafutással 
párhuzamosan edzői iskolába jár. Kiemelkedő teljesítményeinek 
köszönhetően 2008-ban Tokod Önkormányzata Díszpolgári 
Címet adományozott neki. A tapasztalt tokodi sportoló évek 
óta a német birkózó Bundest-ligát erősíti.

Bálint tagja a Felnőtt Kötöttfogású Magyar Válogatottnak 
és mindenki örömére szeptember 22-én a Papp László 

Budapest Sportarénában lép szőnyegre a 74kg-os 
súlycsoportban a Felnőtt Birkózó Világbajnokságon. Aki nem 
tudja személyesen megtekinteni a hazai rendezésű Felnőtt 
Birkózó Világbajnokságot és ott Korpási Bálint szereplését, 
az nyomon követheti a Magyar Televízió közvetítéseiben. Az, 
hogy tokodi birkózó csodáról beszélhetünk, azt erősíti Papp 
Bertalan idei teljesítménye is, aki az elmúlt hetekben lett 
ezüstérmes az Ifjúsági korosztályban megrendezett Kadet 
Kötöttfogású Birkózó Világbajnokságon. Berci az esztergomi 
Dobó Gimnázium eminens tanulója és már kétszer megkapta 
a Köztársaság "Jó tanuló, jó sportolója" címet.

Cikkünk főcímét erősíti Torba Erik is, aki 2013 év nyarán 
az ifjúsági korosztályban az Európa-bajnokságon is és a 
Világbajnokságon is bronzérmet szerzett. Erik a dorogi 
Zsigmondy Vilmos Gimnázium emelt szintű angol osztályában 
készül és idén érettségizik. A tokodi birkózók nem csak a 
szőnyegen eredményesek, hanem az iskola padban is, ezt 
ékesen bizonyítja, hogy 2009-ben Torba Erik is megkapta a 
Köztársaság "Jó tanuló, jó sportolója" címet. Ezt az eredményes 
és immár tradicionális hagyományt szeretné Papp György 
továbbvinni, aki szintén tokodi, volt kadet válogatott birkózó 
és a Tokodi Birkózó SE ifjú edzője. Eltökélt szándéka, hogy azok 
a tokodi gyerekek, akik belekezdenek e szép sportágba, minél 
hosszabb ideig Tokod Nagyközség nevét dicsőítsék szerte a 
nagyvilágban, mert a cikkben említett birkózók egyike sem volt 
a 2010-ben alakult Tokodi BSE tagja. A Tokodi BSE első ízben 
szeretné önállóan betoborozni a tokodi fiúkat és lányokat, 
mely a kormány által elfogadott elindult Sportágfejlesztési 
Koncepciónak köszönhető. Reméljük minél több tokodi fiatal 
viszi majd tovább a jelenkor eredményeit...

Reméljük minél több tokodi fiatal viszi majd tovább a jelenkor 
eredményeit...

Tokodi birkózó csoda...

Uszoda nyitva tartás:
06-21-ig

Pénztár nyitva tartás
06-20.30-ig

Pénztár: 33/503-316

Cím: 2510 Dorog, Iskola utca 9-11




