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NÉPÜNNEPÉLY a�Jubileum�téren

Dorog,�2012.
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Állandó�kiegészítõ�programok
Sörivó�verseny,�játékos�vetélkedõk,�kézmûves�foglalkozások,�játszóház.
Mutatványosok,�vidámpark,�búcsúsok,�árusok.
Sörsátor�-�meleg�ételek,�hideg�italok,�forró�hangulat!

Ünnepi�események
augusztus�27.�hétfõ

augusztus�31.�péntek

szeptember�1.�szombat

13 A�bányaipar�dolgozóinak�és�nyugdíjasainak
köszöntése
a�dorogi�József�Attila�Mûvelõdési�Házban

14 Temetõi�koszorúzás�Dorogon
16 Század/vég�–�Balla�András�fotómûvész

kiállításának�megnyitója�a�Dorogi�Galériában
6 Zenés�ébresztõ
9 Hagyományos�bányásznapi�koszorúzások

00

00

00

00

00

Szeptember�1.�szombat
15.00 –�a�Bóbita�együttes�mûsora

bemutató
operettmûsor�Kalocsai�Zsuzsával

és�a�Pesti�Magyar�Operettszínház�csillagaival

mûsora,�vendég:

21.00

Csodálatos�állatvilág
Kolibri,�Carmen,�Ciklon,�Hastánc,�Fitless,
Crazy�Dance,�Ezüstszál�együttesek,�Kempó
Cintányéros�cudar�világ

Bolba�Éva�és�Orosz�Zoltán

a�YERBLUES�BAND-del

HOT�JAZZ�BAND

TÛZIJÁTÉK
utcabál�24.00�óráig

Augusztus�31.�péntek
17.00 a�Sportcsarnoktól�a�Jubileum�térre
17.30

Zenés�felvonulás
A�Bányász�Zenekar�játszik

19.00

a�színpadon:

ROCKPÉNTEK
Reflected,�Philip�Gyuri�Band,�Barabontó,

Macskanadrág,�Graveyard�At�Maximum

BányászNAP

Szeptember�2.�vasárnap
15.00

útvonal:�Penny�Market–�Bécsi�út–Mária�út–Köztársaság�út.
Zenekarok:�Dorogi�Bányász,��Mogyorósbányai�Fúvószenekar
Mazsorett�csoportok�bemutatója�a�Jubileum�téren

XI.�Térségi�Mazsorett�Találkozó�és�felvonulás,

HOOLIGANS�KONCERT�–�Privát�Menyország



3. oldal

Főszerkesztő:
Harvay Péter

Munkatársak:
Silyéné Grim Erika / Gál Tamás

Szerkesztőség:
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Kiadó:
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Lapzárta:
Minden páratlan héten hétfőn 1700

Az újságban megjelent tartalmak  
máshol történő felhasználásához 

a szerkesztőség írásbeli engedélye 
szükséges.

Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza.

CIVILHETES

2500 Esztergom,  
Bajcsy Zsilinszky út 15.

Hétfő - Csütörtök: 9:00 - 22:00
Péntek - Szombat: 9:00 - 04:00

Vasárnap: 13:00 - 22:00

Időről-időre fellángol magyarkodó énünk. vagy lehet, hogy 
állandóan lobog, csak már én nem veszem észre. Mire is gondolok, 
mikor magyarkodásról beszélek? Arra a jelenségre, amikor kiáll 
az aktuális megmondó ember és belemondja a világba, hogy 
mi igenis annyira nagyszerűek vagyunk, hogy az egész világnak 
minket kell irigyelnie és mi mindenhez értünk, mert nyertünk a 
legutóbbi olimpián is nyolc aranyérmet. Félre értés ne legyen, 
sportolóink eredménye minden tiszteletet megérdemel, főleg úgy, 
hogy hajlamosak vagyunk csak négyévente és csak aranyéremben 
elismerve teljesítményüket. Azt, hogy valaki ötödik a világon, már 
nem tartjuk sokra, ami elég nagy baj, lássuk be.

Lássuk be, attól nem lesz jobb a közoktatás, nem lesz több a 
GDP, ha nyerünk pár aranyat egy világversenyen. Ezzel csak 
ideig-óráig elfedjük azt a tehetetlenségünket, hogy nem igazán 
mennek a dolgaink. Legutóbb már maga a miniszterelnök ismerte 
el, hogy a kelet-közép-európai társaink sokkal sikeresebbek 
válságkezelésben. Én annyit tennék hozzá, hogy ők sikeresek, 
nálunk meg recesszió van, köszönhetően a fantazmagórikus 
gazdaságpolitikának.

Jelen helyzetben, mikor milliók élnek a létminimum alatt, amikor 
sorra szűnnek meg munkahelyek, mikor a befektetők menekülnek 
az országból, érdekes azt hallgatni, hogy a világ minket irigyel. 
Még nevetnénk is, ha nem mindannyiunk bőrére menne a játék. 
Sajnos megy!

Egyszer el kellene jutni odáig felkent vezetőinknek, hogy olyan 
politikát folytassanak, amely az országért, és nem kevesekért 
van. És itt nem az osztogatásra gondolok, hanem olyan környezet 
megteremtésére, ahol az emberek, a családok, a közösségek 
boldogulni tudnak. Ahol nem kell attól rettegni, hogy ki mit mond 
az épp aktuális hatalomtól, mert fél, hogy az állásába kerül. Ez 
nem normális. 

Magyarország eljutott oda, hogy ami nem normális az a 
normális, és ami normális az az abnormális. Így nehéz lesz. 
Miközben másokhoz méregetjük magunkat, és deklaráljuk önnön 
nagyszerűségünket, aközben ők szépen csendesen elhagynak 
bennünket. Miközben hamis dicsfényben tetszelgünk, az élet 
elmegy mellettünk. Keserű lesz az ébredés. Magunkkal szúrunk ki, 
nem mással.

GT

Kinőhető-e a magyarkodás?
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A fidesz-frakció nem vesz részt azon 
a nyílt egyeztetetésen, amelyet a 
polgármester a város anyagi hely- 
zetének rendezésére hívott össze 
csütörtökön öt órára - írta az 
esztergomi képviselő-testület két-
harmados többségét adó csoport az 
MTI-hez eljuttatott közleményében.

A szervezet rámutatott, ők arra kérték 
a polgármestert, hogy csütörtökre 
rendkívüli ülést hívjon össze két napirendi 
ponttal, amely döntés esetén kedvezően 
befolyásolhatja a város helyzetét. 
Ennek elmulasztásával a polgármester 
véleményük szerint megsértette az ön-
kormányzati törvényt, ezért a fidesz-
frakció a kormányhivatalhoz fordul 
jogorvoslatért.

A polgármester "egy olyan egyeztetést 
kezdeményezett, melynek során érdemi 
döntés nem születhet ... Ezért a frakció 
nem kíván részt venni ezen a programon, 
mely kizárólag Tétényi Éva politikai 
ambícióit szolgálja" - írta a fidesz-frakció.

A frakció közölte: Tétényi Éva pol-
gármester önhatalmúlag indított adós-
ságrendezési eljárást a város ellen, 
miközben az összes tartozásból még két 
százalék sem volt esedékes, és számos 
megoldás mutatkozott a probléma 
kiküszöbölésére.

A polgármester csütörtökre a város 
anyagi helyzetével kapcsolatos dön- 
tésekről nyilvános egyeztető tárgyalást 
hívott össze. A rendezvényre a kép-
viselő-testület tagjain kívül meghívta 
a Komárom-Esztergom Megyei Kor-
mányhivatalt, a várost finanszírozó 
bankok képviselőit, valamint a város civil 
és szakmai szervezeteinek vezetőit. Az itt 
elhangzott javaslatok alapján született 

döntések meghozatalára keddre hívott 
össze rendkívüli testületi ülést.

Czunyiné Bertalan Judit kormány-
megbízott az MTI érdeklődésére el-
mondta, hogy a kormányhivatal nem 
vesz részt az egyeztetésen, mert ott 
nincs feladata. "Érvényes önkormányzati 
döntések képviselő-testületi ülésen szü-
lethetnek, azonban az aggályos, hogy a 
polgármester nem arra az időpontra és 
nem azokkal a napirendi pontokkal hív 
össze ülést, mint amit a kezdeményezők 
jogosan kértek" - fogalmazott a kor-
mánymegbízott.

A polgármester sajtóreferense az MTI-vel 
közölte, öt óra után kívánnak reagálni a 
Fidesz-frakció közleményére, mert addig 
több tárgyalást folytatnak a pénzügyi 

helyzetben érintett szervezetekkel.

Korábban a képviselő-testület Esztergom 
2012-es költségvetését 1,1 milliárd fo-
rintos hiánnyal fogadta el, amely abból 
származik, hogy az állam az esztergomi 
önkormányzattól inkasszóval leemeli 
az általa tavaly decemberben átvett 
intézmények működtetési költségét.

A polgármester a város gazdasági 
helyzetére való tekintettel felfüggesztette 
a képviselők tiszteletdíjának folyósítását, 
és közölte: az előrejelzések szerint 
szeptemberre kétmilliárd forint 
lesz a város hiánya, egyidejűleg az 
adósságrendezési eljárásban is ki kellene 
fizetni egymilliárd forintot, és az államnak 
is lesz egy 400 millió forintos inkasszója. 

MTI

A fidesz és hivatalnokai távollétükkel 
segítik a válságkezelést

Fotó: Váczy-H István városházi sajtófőnök

A házaspár a tévét nézte vasárnap este, 
amikor a rablók rájuk rontottak. A férj 
a szomszédos Dorog polgármestere.

A késő esti órákban támadtak meg 
otthonában ismeretlen elkövetők egy 
esztergomi férfit és feleségét vasárnap. 
Épp a tv-t nézték, mikor két férfi 
berontott a házba és fegyvernek látszó 
tárggyal a kezükben pénzt követeltek 

tőlük. Bankkártyákat és készpénzt vittek 
magukkal.
A rablás információink szerint Esztergom 
búbánatvölgyi részén történt. Az áldozat 
a dorogi polgármester, dr. Tittmann 
János, aki magánügyként szeretné 
kezelni az ügyet, ezért nem is nyilatkozik 
arról.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügyi Osztálya 

fegyveres rablás megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást ismeretlen 
elkövetők ellen. Az eljárás részleteiről 
a nyomozás érdekeire való tekintettel 
a Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság nem ad bővebb 
tájékoztatást.

Fegyveresek raboltak ki egy politikust 
Esztergomban
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A Komárom-Esztergom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság fel-
mérte, hogy a megye települései 
milyen katasztrófavédelmi kocká-
zatokkal rendelkeznek.

Hogy az esetleges természeti vagy 
emberi mulasztásból származó ka-
tasztrófahelyzetekre felkészülhessen, 
ellenük hatékonyan védekezhessen, a 
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 
a megye összes településén elkészítette a 
katasztrófavédelmi osztályba sorolást. A 
besorolást a települést érintő valamennyi 
veszélyeztető hatás komplex elemzése 
alapján, kockázatbecsléssel készítették 
el.

A felmérést végzők figyelmét nem kerülték 
el az elmúlt időszak nagy esőzései, a 
Dunán levonuló árhullámok, valamint a 
térség földtani veszélyforrásai. Emellett 
a civilizációs eredetű veszélyek, valamint 
az infrastruktúrák sérülékenységével 
kapcsolatos kockázatokat is figyelembe 
vették.

A leginkább figyelembevett veszé-
lyeztető tényezők megyénkben az árvíz, 
a földrengés, a rendkívüli időjárás során 
kialakult villámárvizek, a veszélyes ipari 
üzemek, valamint a veszélyes áruk közúti, 
vasúti és vízi szállítása.

Ez alapján hét település (Tatabánya, 
Komárom, Almásfüzitő, Dunaalmás, 
Nyergesújfalu, Esztergom, Dorog) került 
az első, legveszélyeztettebb osztályba, 
huszonnyolc második, negyvenegy 
harmadik, legkevésbé veszélyeztetett 
besorolást kapott.

Hét település 
veszélyes

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek hálaadó szentmisét 
mutat be a Szatmári Irgalmas Nővérek 
rend fennállásának 170. évfordulója 
alkalmából az esztergomi bazilikában 
szerda délután.

Tóth János Csaba elmondta: a szertartáson 
részt vesznek a tanító-nevelő, szociális-
karitatív hivatással élő rend tagjai és 
iskolájuk növendékei. A hivatalos nevén 
Páli Szent Vincéről Nevezett Szatmári 
Irgalmas Nővérek Társulata az első magyar 
alapítású női szerzetesközösség. Alapítójuk 
Hám János szatmári püspök volt.
1842. augusztus 29-én érkeztek az első 
nővérek, akik leányokat neveltek, tanítottak, 

illetve betegeket ápoltak, és gondozták 
a szegényeket. 1866 óta a nővérek 
különféle iskolatípusokat működtettek az 
óvodától a tanítóképzőig, árvaházakat és 
internátusokat tartottak fenn a leányifjúság 
nevelésére. Trianon után Romániában 
Szatmáron, Csehszlovákiában Rozsnyón, 
Magyar-országon Esztergomban hozták 
létre tartományi központjaikat. Jelenleg 
az általános központjuk Szlovákiában, 
Rózsahegyen van. Amikor a kommunista 
államhatalom elkezdte üldözni a rendeket, 
a magyar tartományban 32 helyen hatszáz 
nővér tevékenykedett. Legnagyobb 
részük elszenvedte a kilakoltatást, sokan 
börtönbe kerültek, másokat kitelepítettek. 
A szétszóratás évtizedeiben a nővérek 

a legkülönbözőbb világi munkahelyen 
dolgoztak.
Az újjászerveződés után a három tartomány 
újjáalakult, a magyarországi székhely újra 
Esztergom lett. 1990-ben megnyitották az 
idősek napközi otthonát, 1991-ben pedig 
létrehozták az Árpád-házi Szent Erzsébetről 
nevezett kollégiumot az egészségügyi 
szakközépiskolába járó növendékek 
számára. Az oktatási intézmény jelenleg 
Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola, 
Óvoda és Általános Iskola néven működik. 
Az iskola folyamatosan bővíti képzéseit. A 
humán és a környezetvédő szakok mellett 
leánygimnáziumot és nyelvi előkészítő 
osztályt is indítottak. Jelenleg harminc 
nővér tartozik a magyar közösséghez.

Hálaadó szentmisét mutat be Erdő Péter a Szatmári Irgalmas Nővérek jubileumára

Mint ismeretes a Fidesz-KDNP frak-
ció rendkívüli képviselő-testületi ülés 
összehívását kezdeményezte augusz-
tus 23-ra olyan napirendekkel, mely 
segíthet Esztergom helyzetén. Tétényi 
Éva megsértve az Önkormányzati tör- 
vény ide vonatkozó paragrafusait nem 
hívta össze a testületi ülést az adott 
napirendi pontokkal, hanem ezen a  
napon egyeztetést tartott, melyen sem 
a bankok képviselői, sem a képviselő 
testület tagjai, sem a Kormányhivatal 
nem jelent meg, vagyis egy meg-
hívott sem vett részt az általa kezd-
eményezett egyeztetésen.

Ezen a napon két fontos döntést kellett 
volna hoznia a testületnek:
Kamattámogatással kapcsolatos döntés  
(előterjesztő: Zoltai Dániel)
Az önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévő önkormányzatok (ÖNHIKI) 
támogatásának igénylésével kapcsolatos 
döntés. (előterjesztő: Zoltai Dániel)
(a kamattámogatás akár 400 millió forint 
segítséget jelenthet a városunknak, 
bár Polgármester Asszony álláspontja 
szerint be se nyújtsa a testület az 
állam felé a kérelmét, mert szerinte az 
adósságrendezési eljárás alatt kinevezett 
gondnoknak kellett volna igényelni, 
azonban a törvény és az Államtitkár úr 
egyértelműen fogalmazza meg ennek 
ellenkezőjét)
Ezt követően Tétényi Éva törvényt sértve 
augusztus 28-ra teljesen más napirenddel 
hívta össze a testületi ülést, azonban 
szerepel benne a testület feloszlatását 
szorgalmazó előterjesztés, valamint 
újabb adósságrendezési eljárás indítása, 
amelyből egyértelműen kiderül: Tétényi 
Éva ismét nem a megoldást keresi, hanem 
saját politikai érdekeit szolgálva a minél 
nagyobb politikai hírverés mellett döntött.

A Fidesz-KDNP frakció tagjai nem kí- 
vánnak részt venni a mai újabb szín-
játékban, ezért 2012. szeptember 4-re 
egy újabb rendkívüli testületi ülés ösz-
szehívását kezdeményezte az alábbi 
napirendekkel, melyből egyértelműen 
kiderül, hogy frakciónk a megoldást keresi 
városunk problémáira, illetve szeretnénk 
városi kitüntetésben (Díszpolgári címben 
ill. Pro Urbe díjban) részesíteni Esztergom 
színeiben szereplő olimpiai bajnokot és 
annak edzőjét, mely dicsőséget hozott 
városunknak:
1. Kamattámogatással kapcsolatos 

döntés 
Előterjesztő: Zoltai Dániel, a 
Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság 
elnöke

2. Az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 
(ÖNHIKI) támogatásának igénylésével 
kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Zoltai Dániel, a 
Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság 
elnöke

3. Kincstári inkasszó felfüggesztésével 
kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Steindl Balázs, a 
Pénzügyi, Ellenőrző és Tulajdonosi 
Bizottság elnöke

4. Városi kitűntetésekkel kapcsolatos 
döntés 
Előterjesztő: Pál György és Juhász 
István, képviselők

5. Forgalmi renddel kapcsolatos döntés 
előkészítése 
Előterjesztő: Zoltai Dániel, képviselő

Reméljük, hogy ezúttal betartva a tör-
vényeket, polgármester asszony összehívja 
a rendkívüli testületi ülést és nem kívánja 
újból saját politikai céljaira felhasználni 
Esztergom helyzetét. 

Fidesz Esztergomi Frakció

Ma sem lesz testületi
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A rendezvénysorozaton 
közreműködnek:
Dorogi Amatőr Művészeti Csoportok, 
Dorogi Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesület Bányász 
Zenekara, Fekete Gyémánt Dorogi
Mazsorett Csoport, Mogyorósbányai 
Fúvószenekar

Augusztus 27. hétfõ

13:00 - A Bányaipar dolgozóinak és 
13:00 - nyugdíjasainak köszöntése

augusztus 30. csütörtök 

14:00 - Központi Bányásznapi 
ünnepség, Eger
Temetõi koszorúzás Dorogon
a József Attila Művelődési 
Házban

augusztus 31. péntek

14:00 - Temetői koszorúzás Dorogon
16:00 - Század/vég - Balla András 

fotóművész kiállításának 
megnyitója a Dorogi Galériában

17:00 - Zenés felvonulással kezdődik a 
bányásznapi népünnepély

Szeptember 1. szombat

06:00 - Zenés ébresztő
09:00 - Hagyományos bányásznapi 

koszorúzások a bányász 
emlékműnél

10:00 - 90 éves a Szent Borbála Kórház 
Ünnepi megemlékezés a József 
Attila Művelődési Házban

Köszöntőt mond:
Dr. Tittmann János polgármester

Kórháztörténeti előadások:
•	 Dr. Pák Gábor

A belgyógyászati betegek korszerű el-
látása Dorogon, 1970-1999

•	 Dr. Dávid Dezső
A reumatológiai osztály megalakulása 
és működése Dorogon, 1976-2000

•	 Dr. Varga Győző
Porladó romkórházból szakkórház

•	 Dr. Zsembery Dezső 
A kórház, a szakorvosi rendelõintézet 
és a gyógyszertárak története 
Dorogon 1922-2012, címû könyv 
bemutatása 

16:00-22:00 - Mazsorett csoportok 
bemutatója,

15:00-24:00 - szórakoztató programok a 
Jubileum téren

szeptember 2. vasárnap

15:00 - XI. Térségi Mazsorett Találkozó 
és felvonulás
Útvonal: Penny Market–Bécsi út
–Mária út –Köztársaság út– 
Otthon tér

16:00-22:00 - Mazsorett Csoportok 
bemutatója
szórakoztató programok a 
Jubileum téren

17:00 - Ünnepi szentmise
Útvonal: Penny Market–Bécsi út
–Mária út –Köztársaság út–
Otthon tér

17:00 - Az ünnepi szentmisét celebrálja:
Közreműködik:
A Szent József Plébániatemplom 
külső felújítása befejezésének 
alkalmából az Erkel Ferenc 
Zeneiskola  Halleluja Kórusa és 
Pachelbel Kamarazenekara

62. Bányásznap – Dorog 2012

A táti Musik-Land Utazási Iroda 
szervezésében szeptember 5-én 
(szerdán) érkezik hazánkba Bjorn 
Wennberg egyesületi elnök 
vezetésével, az Oslo közelében 
található Hokksund város 
fúvószenekara.

A Øvre Eiker Veterankorps tagjai Rolf 
Henry Andersen karmester vezényletével 
szeptember 8-án (szombat) 11 óra 
30 perckor az esztergomi Bazilikánál 
játszanak térzenét. Szintén szombaton, 
17 órai kezdettel a táti Kultúrházban, 
a Zagyi István karnagy által dirigált 
Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar 
társaságában adnak közös hang-
versenyt. A koncert befejezéseként a 
két zenekar tagjai néhány számot együtt 
fognak eljátszani.

A Musik-Land Utazási Iroda valamennyi 
rendezvényére, így erre is, a belépés 
díjtalan.      

A Øvre Eiker Veterankorps zenészei 
szeptember 6-án, csütörtökön, 11 órai 
kezdettel a Halászbástyán adnak 
térzenét.

Öt napos programjuk során a norvég 
vendégek megismerkednek Budapest 
és Esztergom nevezetességeivel. 
Természetesen ellátogatnak a pusztára 
és megtekintik Visegrádon a középkori 
lovagi tornát is.

Térzene és 
hangverseny
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Hétfőtől lehet pályázni támogatásért 
fűtési rendszerek korszerűsítésére. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
költségvetési forrásból meghirdetett 
konstrukciójára a 864,4 millió forintos 
keret kimerüléséig lehet pályázatot 
benyújtani - hívta fel a figyelmet hétfői 
közleményében a minisztérium.

A tárca rámutatott arra, hogy az 
Új Széchenyi Tervből elnyerhető 
támogatás hozzájárul a lakóépületek 
energiahatékonyságának javításához, 
elősegíti a széndioxid-kibocsátás további 
csökkentését.

A vissza nem térítendő, utófinanszírozású 
támogatás kondenzációs kazántechno- 
lógiát és megújuló energiát hasz-nosító 
fűtési rendszerek beszerzésére és 
telepítésére fordítható. 

A támogatásra kizárólag természetes 
személyek, láncházak, sorházak, iker-
házak, családi házak és legfeljebb 
négylakásos társasházak tulajdonosai 
nyújthatnak be pályázatot, ha az érintett 
lakóépület 2006. december 31. előtt 
kiadott jogerős használatba vételi 
engedéllyel rendelkezik.     Az elnyerhető 
támogatás a beruházás értékének 40 
százaléka, de kondenzációs gázkazán 
beépítésével lakásonként legfeljebb 
850 ezer forint, megújuló energiát 
hasznosító hőtermelő berendezés 
(napkollektor, hőszivattyú, brikett, pellet 
stb.) telepítésével lakásonként maximum 
1,5 millió forint.     A berendezések beszer-
zésének és beüzemelésének költségén 
felül támogathatók a korszerűsítéshez 
kapcsolódó tervezési, tanúsítási és 
engedélyeztetési munkálatok költségei is.     
Az Új Széchenyi Terv "Fűtéskorszerűsítési 
Program" pályázati felhívása, a pályázati 
útmutató és a további kapcsolódó 
információk a www.kormany.hu oldalon 
és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft. honlapján  
(www.emi.hu/futeskorszerusites) 
érhetőek el.

Már lehet pályázni 
a fűtési rendszerek 
korszerűsítésének 
támogatásáért

Ízekkel, korokkal, hangulatokkal 
üdvözli Esztergom az őszt. Szeptember 
7-9. között kulturális és gasztronómiai 
fesztiválnak adnak helyet a királyváros 
legpatinásabb utcái.
 
Az esztergomi Várhegy, a Víziváros és 
közvetlen környezete olyan eredeti 
„terepül” szolgál a rendezvényhez,  
egyszt mindent áthat a „genius 
loci” (a hely szelleme), másrészt 500 
esztendő elmúltával is bejárhatjuk, 
végigsétálhatjuk az akkori helyszíneket, 
épületeket, és az interaktív programok 
által néhány órára magunk is királynővé, 
vitézzé, krónikássá, egyszerű paraszttá 
vagy kézművessé válhatunk.
 

A kulturális programok a Mindszenty 
téren felállítandó színpadon, az Erzsébet 
parkban és a középkori piactérnek 

helyet adó Kis Duna sétányon zajlanak. 
Az ide látogatók lépten-nyomon 
vásári komédiásokba, utcazenészekbe, 
felcserekbe, pestises koldusokba, 
akasztófára való csibészekbe botlanak 
majd. A rendezvényen fellép többek 
mellett a Kolompos, a Balkan Fanatik, 
a Cimbaliband és a Magashegyi 
Underground. A régió által őrzött 
hagyományokat valamennyi településen 
ápolják az önkormányzatok, egyesületek, 
civil kezdeményezések.
 

Kincseik bemutatására a térségben 
saját, helyben működő tájházaikban 
berendezett néprajzi kiállításaikon kívül, 
összművészeti fesztivál keretében nincs 
lehetőségük. Az Ízek-Korok-Hangulatok 
terve és középtávú koncepciója ennek 
a hiányrendezvénynek a pótlására 
született meg.

Visszatekerik az időkereket Esztergomban

Bécsből Budapestre érkezik a 
jövő héten jubileumi különútján a 
Schönbrunn nevű százéves gőzhajó 
- közölte a Magyar Turizmus Zrt bécsi 
képviselete.

A Shönbrunnt Óbudán építették 1912-
ben az Első Dunai Gőzhajózási Társaság 
(DDSG) hajógyárában. Ez ma az egyetlen 
működő hajó a 300 gőzhajó közül, 
amelyek egykor a társaság flottájába 
tartoztak. Kovács Balázs képviseletvezető 
az MTI-nek elmondta, a Schönbrunn 
vasárnap kezdi meg százéves jubileumi 
útját Bécsben jelenlegi tulajdonosa, az 
Osztrák Vasúttörténeti Társaság (ÖGEG) 
és egy utazási iroda szervezésében.
Útja során a Schönbrunn kiköt 
Pozsonyban, majd Komáromban, 
Esztergomban, valamint Visegrádon 
is, mielőtt kedd este megérkezik 
Budapestre. A fővárosban két napon 
át tekinthetik meg az érdeklődők és 
tehetnek vele városnéző utakat a Dunán, 

mielőtt visszaindul Bécsbe.
A hajózás hagyományainak ápolói 
a Schönbrunnt Budapesten az 52 
éves Sopron muzeális vontatóhajóval 
fogadják az Árpád-híd felett és 
végigkísérik a Belgrád rakparti 
Nemzetközi Hajóállomásig - közölte 
az MTI-vel a Magyar Hajózásért 
Egyesület. A Schönbrunn - olvasható 
az ÖGEG honlapján - egészen 1985-
86-ig közlekedett menetrend szerinti 
járaton Bécs és Passau között, ezután 
1988-ig különjáratokat teljesített. 
1988-ban kivonták a forgalomból 
és kaszinóhajóként Budapesten 
horgonyozták le.
A vasúttörténeti társaság 1995-ben 
vásárolta meg a Schönbrunnt jelképes 
összegért, 1,20 schillingért. 1995 és 2000 
között a társaság munkatársai önkéntes 
munkával, 20 ezer munkaóra alatt ismét 
üzemképessé tették a hajót és korhűen 
helyreállították belső berendezését.

A százéves gőzhajó kiköt!



CIVILHETES   2012. AUGUSZTUS 28.

8. oldal 2012. AUGUSZTUS 28.  /  II. ÉVFOLYAM  /  13. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: civilhetes

A 2012/2013. tanévben a tanítási év 
első tanítási napja 2012. szeptember 
3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 
2013. június 14. (péntek). A tanítási 
napok száma 182 nap. A nappali 
oktatás munkarendje szerint működő 
középiskolában és szakiskolában 
a tanítási napok száma 181 nap.  A 
tanítási év első féléve 2013. január 11-
ig tart. Az iskolák 2013. január 18-ig 
értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló 
esetén a szülőket az első félévben 
elért tanulmányi eredményekről.

Mi mennyibe kerül?

Tankönyvárak  2012/13-as tanévre

1. osztály 10000 - 13000 Ft

2. osztály 9000 - 11000 Ft

3. osztály 10000 - 13000 Ft

4. osztály 12000 - 14000 Ft

5. osztály 13000 - 20000 Ft

6. osztály 12000 - 16000 Ft

7. osztály 19000 - 20000 Ft

8. osztály 13000 - 20000 Ft

A legfontosabb dolog, ha kezdődik a suli, 
az iskolatáska, és bizony egyáltalán nem 
mindegy, hogy ez milyen. Fontos, hogy 
az iskolatáska jól támassza a hátat, és 
az is, hogy párnázott legyen a válla, de 
talán még fontosabb, hogy divatos, és 
igazán szerethető legyen. A legolcsóbb 
„nevenincs” táskákat pár ezer forintért 

megvehetjük gyermekünknek, de amint 
egy éppen „aktuális mesehős” figurája 
látható rajta, az ára máris az egekbe 
szökik, mely nem ritkán a 20000 Ft-ot is 
meghaladja.

Tolltartó, és ami benne van
– üresen már pár száz forinttól kapható, 
de itt is a márka határozza meg az árat, de 
megtöltve mindennel, amire a lurkónak 
szüksége lehet, az ár itt is eléri a tízezres 
nagyságrendet.

Füzetek
– van sima, egyszerű, olcsó, amiben 
a szülők gondosan húzogathatják a 
margókat, vannak jó minőségűek, 
márkásak, ezeknek az ára több száz forint 
is lehet.

Tornazsák, és ami benne van – 
pár száz forinttól több ezerig kaphatóak 
az üres zsákok. 
Tornacipő a kínaiban 700 Ft, ebből jó 
mindjárt két párat venni, mert nem bírja 

sokáig. A márkás cipő ára meghaladhatja 
a 20 ezer forintot is. A kislányoknak 
ajánlott tornadressz már 2000 Ft körül 
kapható, de ebből is akad több márkás 
és csinosabb darab tízezer forint felett. 
A fiús szülők helyzete könnyebb, egy 
sima fehér póló már pár száz forintért 
beszerezhető, és a rövidnadrág ára sem 
eget rengető.

Mi kell még?
Címke, füzet- és könyvborító, vonalzó, 
körző, szögmérő, betűtartó, atlasz, 
irattartó mappa, rajzfelszerelés, számo- 
lógép, tisztasági csomag.. sorolhatnánk.
Egy a lényeg! Mélyen a pénztárcába 
kell nyúlni minden szülőnek, akinek 
a gyermeke szeptemberben iskolába 
megy.

SGE

De nehéz az iskolatáska…. Kollégiumok:
Kőrösy László Kollégium

A kollégium, mint önálló nevelési-
oktatási intézmény, fél évszázada 
fogadja Esztergom város középfokú 
iskoláinak távolban lakó diákjait.

2012. január 1-óta a Komárom-
Esztergom Megyei Intézményfenntartó 
Központ fenntartásában működik a 
kollégium.

Diákjaik számára segítséget nyújtanak 
tanulmányaik folytatásához. A 
korszerű intézményi struktúra, a belső 
szabályozási rendszer, a megfelelő 
személyi és tárgyi feltételek garantálják 
a tanulók biztonságát. Céljaik elérése 
érdekében folyamatosan kapcsolatot 
tartanak a szülőkkel, a kapcsolódó 
iskolákkal, a város intézményeivel.

A kollégium a lehetőségek széles 
skáláját biztosítja a kollégisták 
tanulási , közösségi és szabadidős 
tevékenységéhez.

A 

tanítási évben - a tanítási napokon 
felül - a nevelőtestület a tanév helyi 
rendjében meghatározott pedagógiai 
célra az általános iskolában öt, a 
nappali oktatás munkarendje szerint 
működő középiskolában és szakisko-
lában hat munkanapot tanítás nélküli 
munkanapként használhat fel, amely-
ből egy tanítás nélküli munkanap prog-
ramjáról a nevelőtestület véleményének 
kikérésével az iskolai diákönkormányzat 
jogosult dönteni.

Őszi szünet
2012. október 29-től november 4-ig 
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

október 27. (szombat), a szünet utáni 
első tanítási nap november 5. (hétfő).

Téli szünet 
2012. december 27-től 2013. január 2-ig 
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
2012. december 21. (péntek), a szünet 
utáni első tanítási nap 2013. január 3. 
(csütörtök).

Tavaszi szünet 
2013. március 28-tól április 2-ig tart. A 
szünet előtti utolsó tanítási nap március 
27. (szerda), a szünet utáni első tanítási 
nap április 3. (szerda).

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli 
munkanapokon
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Az egykor híres „iskolaváros” mára 
inkább a botrányoktól hangos, egy-
re másra vonnak össze oktatási in-
tézményeket, szüntetnek meg egykor 
híres iskolákat, a maradék, valamire 
való pedig egyházi fenntartású, a 
többit az állam magáévá tette.

Általános iskolák

Babits Mihály Általános Iskola (állami)
Arany János Általános Iskola (állami)

Mindszenty József  Katolikus Általános 
Iskola (egyházi)
József Attila Általános Iskola (állami)
Babits Mihály Általános Iskola (állami)
Arany János Általános Iskola (állami)

Középiskolák, gimnáziumok, 
szakképző iskolák

Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola 
és Szakiskola, Esztergom (állami)
OKTÁV Üzleti Szakközépiskola és 
Kollégium (alapítványi)

Iskolahelyzet Esztergomban

Montágh Imre Általános Iskola és 
Speciális Szakiskola (állami)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz 
János Kar Katolikus Általános Iskola 
(egyházi)

Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola, 
Óvoda és Általános Iskola (egyházi)

Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakközépiskola (állami)

Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája 
(állami)

Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, 
Kollégium és Szakközépiskola (egyházi)

Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom 
(állami) 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképző Iskola 
(alapítványi)

Balassa Bálint Gazdasági 
Szakközépiskola és Szakiskola, 
Esztergom (állami)

Kolping katolikus Szakképző iskola 
(egyházi)
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Valamelyest lesarkítva a legendássá lett Winston 
Churchill gondolatait: messze nem a demokrácia a 
leghatékonyabb rendszer a világon, de jobbat még 
találtak ki. A huszonegyedik század Magyarországán és 
szűkebb környezetünkben is érdemes áttekinteni azokat 
a fogalmakat, eszméket - de legfőképp: - intézményeket, 
amelyek szavatolják egy-egy ország, közösség 
demokratikus működését. Ábécé-rendben haladva a 
következő ilyen fogalom a közteherviselés. Felhívom a 
figyelmet, hogy a cikkek továbbra is nyíltan demokrácia- és 
kapitalizmuspártiak lesznek!

Köztudott dolog, hogy egy állam fejlődéséhez elengedhetetlen, 
hogy ne fojtsa meg azokat a csoportokat, akik képesek 
beruházni és befektetni, hogy újabb és újabb értékeket 
hozzanak létre. Egyszóval annyi pénzt, ha úgy tetszik tőkét, 
hagy az embereknél, hogy azok képesek vállalkozást indítani, 
fejleszteni, munkahelyeket létrehozni.

Szintén evidens, hogy az embereknek hozzá kell járulniuk 
a közös kasszához aszerint, hogy abból szolgáltatásokat 
– oktatás, egészségügy, rendőrség, tűzoltóság – vesznek 
igénybe. A kérdés – és a bonyodalom – ott szokott kezdődni, 
hogy mekkora is legyen ez a mérték.

A jelenlegi rendszer – ami majdnem egykulcsos személyi 
jövedelemadó – mindenkitől ugyan akkor arányban von 
el jövedelmet, 16%-ot. Ha ez jól is hangzik, hogy arányos, 
mindenki ugyan olyan arányban járul hozzá a közös kasszához, 
könnyen belátható, hogy a százezer forint és az egymillió 
forint 16 százaléka nem ugyan akkora összeg. Az utóbbiból 
könnyedén megél az ember, az előbbiből elég nehezen. 

Magyarországon az a paradox helyzet állt elő az utóbbi 
években, hogy az adók viszonylag magasak – a bérre rakodó 
adók és a járulékok a legmagasabbak között vannak az OECD 
országok között – addig a közszolgáltatások után szépen lassan 
fizetni kell. Idén ősztől a felsőoktatásban már van tandíj – igaz 
nem így hívják – az egészségügyben már hosszú évtizedek óta 
mindenki fizet paraszolvenciát, és még sorolhatnánk. Úgy néz 
ki, hogy lassan kétszer fizetünk minden egyes szolgáltatás után.
Az egykulcsos adó éves szinten 500 milliárd forintot vesz ki 
a közös kasszából úgy, hogy ez a megmaradt jövedelem a 
társadalom felső tíz százalékánál csapódik le. Miért nincs akkor 
mégis gazdasági növekedés, ha ilyen mennyiségű pénz marad 
ennél a rétegnél? Azért mert ők már nem fogyasztanak többet. 
Megvan a maguk életszínvonala, nem eszik meg még egy 
zsömlét, ha éhes, mert már eddig is megette. Még a másik része 
a társadalomnak, még meg tudná enni azt a zsömlét, ezzel 
megrendelést adva a helyi péknek, aki így munkát tud adni az 
embereknek.

És ez a nagy problémája a mai magyar gazdaságpolitikának, 
hogy egyrészt nem jól látja az összefüggéseket, másrészt 
olyan perverz jövedelemelosztási viszonyokat teremtett, ahol 
a gazdagok gazdagabbak, a szegények szegényebbek lesznek. 
A jövedelmek elvonásával és az úja adók bevezetésével, pont 
azoktól a rétegektől vesznek el pénzt, akik jövedelmük jelentős 
részét fogyasztásra költik – és itt most nem a hitelből megvett 
plazmatévére kell gondolni, hanem élelmiszerre, ruhára és 
más olya mindennapi szolgáltatásra, amelyek működése 
munkahelyek tízezreit jelenthetné, újabb és újabb embereknek 
jelentene megélhetést.

Igazságos közteherviselést persze lehetetlen létrehozni, de 
törekedni kell arra, hogy a különböző társadalmi rétegekben 
keletkező jövedelmek úgy kerüljenek újraelosztásra, hogy az 
segítse a gazdaság fejlődését. Munkahelyeket az állam nem 
tud teremteni, kapitalizmus van, ezt a vállalkozóknak kell 
megtenniük. Ők csak akkor fogják ezt tudni megtenni, ha az 
állam olyan feltételeket teremt, hogy érdemes vállalkozni, 
érdemes befektetni. Ha nincsenek meg ezek a feltételek, ha 
jogbizonytalanság van, nem is érdemes tovább gondolkodni, 
hogy itt hozzon e létre munkahelyet, vagy külföldön.

Épp ezért amikor azt látjuk, hogy szomszédaink egyre inkább 
leköröznek minket, nyugodtan higgyük el, vagy legalábbis 
kezdjünk el gyanakodni, hogy a hiba a mi készülékünkben lehet 
és nem egy újabb nemzetközi összeesküvés áldozatai vagyunk. 
Magunknak teszünk jót, ha ezt felismerjük. Ha ezt felismertük 
jöhet a következő lépés, változtatni kell a jelenlegi felálláson, 
ha máskor nem, hát 2014-ben.

GT

Demokratikus ABC
Gazdaságpolitika
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A közüzemi tartozások miatt egyre 
több végrehajtási eljárás indul 
Komárom-Esztergom megyében. 
Csaknem tízezerre tehető a 
bedőlt hitelek száma, derült ki a 
Banki és Végrehajtási Károsultak 
Fogyasztóvédelmi Egyesületének 
összeállításából.

Megyénk eladósodottsági adataiban 
jelentős változások álltak be. Első 
sorban a közüzemi tartozások miatt 
indult egyre több végrehajtási eljárás. 
A tapasztalatok alapján ez sok esetben 
magával rántja a jelzálog hiteleket is, 
ugyanis a pénzintézetek manapság 
sokkal könnyebben csatlakoznak egy 
közüzemi-, közös költség- és egyéb 
tartozások miatt elindított végrehajtási 
eljáráshoz.

Amíg 2011. első félévében 8 280 bedőlt 
hitelt regisztráltak, addig az idén 
ugyanebben az időszakban már 9 936 
volt, amely négytagú családdal számolva 
mintegy 40 000 lakost érint.

A kilakoltatási kvótának köszönhetően 
az idei évben még csak az ügyek kisebb 
része jut el a kilakoltatási szakaszig . 
Jelenleg összesen 3 421 ingatlan vár 
árverésre. Ebből az első negyedévben 3 
százalékot, 96, a második negyedévben 
122 családot lehet kilakoltatni. Becslések 
alapján a harmadik negyedévben 140, 
a negyedik negyedévben pedig 160 
kilakoltatatás várható.

Előzetes információk szerint a megyében 
csak nagyon korlátozott lehetőségek 
vannak a kilakoltatottak elhelyezésére. 
A kisebb települések egyáltalán nem 
rendelkeznek ideiglenes lakhatást 
biztosító feltételekkel, de ezek a 
nagyobbaknál is  csak korlátozottan 
állnak rendelkezésre.

A Banki és Végrehajtási Károsultak 
Fogyasztóvédelmi Egyesület több új 
megoldási javaslatot juttatott el az 
illetékesekhez.

Az egyesület az egész országban djítalan 
tanácsadást biztosít a bajba jutottaknak. 
Az ezzel kapcsolatos információkat az 
érintett családok megtalálhatják a www.
bankikarosultak.hu honlapon.

Ötödével nőtt 
a bedőlt hitelek 
száma az idén

A munkabéreket csökkentő hatást 
tompítja, hogy az új kódex több 
szakaszban lép hatályba. Az a rendelkezés 
például, miszerint több, jövedelmet 
befolyásoló kérdésben a távolléti díj lesz 
meghatározó, csak januárban lép életbe, 
a műszakos munkarendben dolgozóknál 
csak ezt követően lehet komolyabb 
konfliktusokra számítani, mondta a 
Napi Gazdaságnak Székely Tamás, a 
Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon 
Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti 
Szövetsége elnöke. Sokaknak azonban 
már a szeptemberi fizetésnél kiderül 
majd, hogy az új műszakpótlék-
számítások csökkentik a kereseteket.
Az ágazatban akad olyan munkaadó, 
amely a megújított kollektív szerződés-
ből mindössze a régi mt. paragrafusaira 
utaló részeket vette ki, előfordul, hogy 
csak év végéig szól a hosszabbítás, 
de akad olyan cég is, amely a teljes 
kollektív szerződést felmondta, és az mt. 
keresetcsökkentő lehetőségeivel élne. 
Székely szerint azonban a kormány annyi 
terhet rótt a cégekre és a dolgozókra, 
hogy a munkáltatóknak nem érdekük 
újabb frontot nyitni a munkavállalókkal 
szemben.
Az MSZOSZ szeptemberben méri fel,  
hogy milyen konkrét jövedelem-
befolyásoló hatása van az új kódexnek, 
tudta meg a napilap Pataky Pétertől, 
a konföderáció elnökétől. A MÁV-nál 
azonban már érződik a keresetcsökkentő 
hatás, az új jogszabálytól ugyanis állami 
vállalatoknál kollektív szerződésben 
sem lehet eltérni, ezért megváltozott 
a munkaidő elszámolása (a korábbi 
kollektív szerződés szerint a munkaközi 
szünet beleszámított a munkaidőbe). 
A Munkástanácsok ígéretet kapott a 
miniszterelnöktől, hogy ezen a szabályon 
változtatnak, ahogyan a szakszervezetek 
működését korlátozó új munkajogi 
intézkedéseken is. A Munkástanácsok 
tagszervezetei szerint egyelőre nem 
jellemző, hogy a munkaadók az üzemi 
tanácsok létrehozását preferálnák a 

szakszervezeti egyeztetéssel szemben.
A többletadminisztráció ellenére egyre 
több vállalkozás él a munkajogban eddig 
létező több hónapos munkaidőkeret 
alkalmazásával, a munkanap-
áthelyezések miatt így kevesebb túlórát 
és egyéb pótlékot kell kifizetniük. 
Az új szabályok alapján a munkaadó 
és a dolgozó megállapodásaként 
lehet a túlórát a ledolgozott idő 
duplájára rúgó szabadidőként kiadni. 
E passzushoz azonban egyelőre nem 
rendeltek szankciót, ezért a munkaügyi 
ellenőrzés is tehetetlen az esetleges 
szabálytalanságok kapcsán, véli Palkovics 
Péter, a Munkástanácsok elnöke.

Sokak fizetése csökkenhet
A nyári szezon miatt egyelőre ke-vesen alkalmazzák az új munka törvénykönyve 
keresetcsökkentésre lehetőséget adó rendelkezéseit, bi-zonyos ágazatokban 
azonban már érezhető ez a hatás.

A CIVILHETES következő száma
2012. szeptember 11-én jelenik meg.

Írjon nekünk!
info@civilhetes.hu
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Orbán gyakorlatilag államosítaná a lakossági 
rezsiszolgáltatásokat. Most a külföldi a rosszfiú, de ennyi 
erővel akár az ellenzéki vagy a megfelelő helyre vissza nem 
osztó tulajdonos is sorra kerülhet.

Félázsiai népnek 
félázsiai megoldások 
– ez jutott eszünkbe, 
amikor olvastuk 
Orbán Viktor 
bejelentését, miszerint 
a rezsiszolgáltatókat 
nonprofittá kívánják 
tenni. Attól félünk, a 
kormányfő ismét saját 
rövid távú hatalmi 
céljai érdekében 
áldozná fel azt, ami 
az ország hosszú távú 
jóléte szempontjából 
fontos.

Lassú államosítás
Nézzük a nyilvánvaló 
következményeket: 
ha egy szolgáltatás csak nonprofit lehet, akkor abba 
értelemszerűen nem éri meg befektetni. Magyarul: a lakossági 
áram-, gáz- és vízellátással foglalkozó privát intézményeknek 
semmilyen ösztönzőjük nem lesz arra, hogy bármilyen 
további befektetést eszközöljenek az általuk fenntartott 
infrastruktúrába. Ennek hiányában pedig egyre alacsonyabb 
minőségű ellátásra és egyre gyakoribb szolgáltáskimaradásra 
kell majd számítanunk.

Nyilvánvaló továbbá az is, hogy egy ilyen rendszer csak akkor 
fenntartható, ha a szóban forgó vállalatok előbb-utóbb állami 
kézbe kerülnek. A kormány elképzelései szerint valószínűleg 
ingyen, hiszen ami a jövőben nem termel profitot, annak 
gyakorlatilag piaci értéke sincs. Valójában tehát a lakossági 
szolgáltatások lassú államosítására tett kísérletről van szó.

Szörnyű ötlet
Az ötlet olyan szörnyű, hogy a hátunkon feláll a szőr. Egyrészt 
a magyar államnak a valóságban nincsen pénze arra, hogy 
a lakossági közszolgáltatási infrastruktúrában szükséges 
felújításokat elvégezze. Az államilag finanszírozott beruházások 
döntő többsége már ma is EU-pénzből történik, és nagyon 
valószínűtlen, hogy az elkövetkezendő néhány évben ebben 
változás következzen be.

De hajmeresztő az ötlet már csak azért is, mert bár 
természetesen tudunk olyan elméleti modellt gyártani, ahol az 
állami vállalat nem a hatalomban lévő politikai párt egyszerű 
kifizetőhelye, csak éppen erre Magyarországon valahogy eddig 
nem akadt példa és szintén nem tűnik valószínűnek, hogy ez a 
közeljövőben megváltozzon.

Harmadrészt ismét precedenst teremtünk arra, hogy hazánkban 

a magántulajdon szentsége csak a kormány úri kénye-kedvétől 
függ. Most éppen a külföldi tulajdonos a rosszfiú, de ennyi 
erővel holnap akár az ellenzéki vagy a megfelelő helyre vissza 
nem osztó tulajdonos is sorra kerülhet.

Kell a harc
Ha tehát az intézkedés 
rossz a fogyasztóknak 
és rossz az ország 
egészének, akkor vajon 
miért forszírozza mégis 
a kormány?

A Véleményvezér 
szerint egyrészt azért, 
mert mint a héten 
már megírtuk, a 
kormányfőnek és a 
kormánynak égető 
szüksége van az 
újabb konfliktusra. 
Ezzel a lépéssel pedig 
garantált, hogy ismét 
magukra ölthetik 
a szabadságharcos 
pózát a kamerák 

előtt. Másrészt szerintünk a kormányfő már hisz is abban a 
retorikája által felépített párhuzamos világban, ahol a Föld 
egyébként leggazdagabb országai vesztesként jelennek meg, 
miközben társadalmi problémák által terhelt, nyomorúságos 
életkörülményeket biztosító államok pedig valamifajta 
követendő modellt jelentenek.

Ezért aztán 2012 Orbán Viktora valószínűleg egyszerűen 
kizárja a gondolataiból mindazt, amit 1990, vagy akár 1998 
Orbán Viktora még tudott a kézivezérelt magyarországi állami 
vállalatok működéséről.

Pedig lehetne civilizáltabban is
ásul lenne olyan megoldás, amelyik csökkenti a fogyasztók 
rezsijét, de közben nem hozza ránk az EU-t és nem tépázza 
tovább a magántulajdon szentségét. Mivel szabályozott 
iparágakról van szó, ezért a megfelelő hatóság egészen 
egyszerűen alakíthatná úgy a vonatkozó árakat és feltételeket, 
hogy a tulajdonosok tényleg csak elenyésző nyereséget 
termeljenek. Ez annyira egyszerű, hogy az áramszolgáltatók 
esetében a kormány már két éve ezt alkalmazza is.

Akkor miért nem ezt az utat választja a kormányfő? Mert 
elsősorban nem ezek a szempontok érdeklik, hanem hogy 
tovább vihesse a „függetlenségi harcot” – az egyetlen dolgot, 
amit a következő választásokon híveinek eladhat.

http://velemenyvezer.blog.hu

Nonprofit rezsi: félázsiai népnek félázsiai megoldások Orbán 
Viktortól
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Orbán Viktor bejelentette, hogy kb. felére fog csökkenni az 
állami részvétel a felsőoktatásban, majdnem mindenkinek 
ki kell fizetnie az egyetemi tanulmányai teljes költségét. 
Minimálisra csökkentik az állami ösztöndíjak számát. Ez 
persze nyilván nem lesz tandíj, mert ő a tandíjnak mindig 
is az ellensége volt.

Erről is lehetne posztot írni, fognak is. Az, hogy Orbán úgy 
nézett ki és úgy is beszélt, mint egy maffiózóvá avanzsált 
kecskepásztor Tirana-felsőn sem képezi tárgyát eme posztnak. 
Ez a rövid poszt talán arról szól, vagy még arról sem, hogy 
Orbán szerint ezen változások miatt a magyar felsőoktatás 
Európában a legversenyképesebb lesz, és végre bekerül egy 
magyar egyetem a legjobb kétszázba a ranglistán. 

Orbán sikeresen felcsútizálta Magyarországot, gyakorlatilag 
teljhatalom birtokában van. A legfelső bíróságot, az állami 
pénznyeldét és a médiatanácsot telepakolta a cimboráival, a 
személyi testőrének pedig alakított egy külön kis terrorelhárító 
szervezetet. Ha ő azt mondja, hogy Tóth III. Benedek benne van 
a legjobb kétszáz felcsúti futballistában, akkor benne lesz, ha ő 
azt mondja, hogy Ilus néni pacalpörköltje benne van a legjobb 
kétszáz felcsúti pacalpörköltben, akkor benne lesz. És igen, ha 
azt mondja a Hoffmann Rózsikának, hogy — és nem írom le, 
hogy mit —n akkor a Hoffmann Rózsika átvedlik Samantha 

Ironná, de izibe'. Lássuk be, lassan az egész ország átvedlett 
Samantha Ironná, már nagyon várom, hogy testületileg 
Magyarországnak ítéljenek egy speciális Oscar-díjat a triple 
penetration kategóriában. Ha Orbán Viktor azt mondja, hogy 
a magyar felsőoktatás Európa legversenyképesebbje lesz, 
akkor....  sírva röhög rajtunk egy egész kontinens.

De Felcsút az övé. Büntetlenül belemondhatja a felcsúti 
arcunkba, hogy attól, hogy nem lesznek állami ösztöndíjak, 
máris az élre fogunk törni, legversenyképesebbek leszünk 
egész Európában. Nem nagyon különbözik ez attól, mint amikor 
Nicolae Ceau?escu a nehézgépiparról adta elő a téziseit. A 
dübörgő taps is ugyanaz. Borókai fegyelmező jellegű pillantása 
is ugyanaz lesz. Traiasca Felcsut, Traiasca Tricolorul. Enjoy.

Európa majd néz ránk azzal a szomorú bociszemével, ezek 
a felcsútiak már megint betették a szájukba a lábukat 
(lefordíthatatlan nyelvi lelemény lefordítása), aztán megy a 
dolgára. Mi meg maradunk. 

http://orulunkvincent.blog.hu

Orbán és a legjobb kétszáz
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Hosszú éveken át városunk egyik 
legnagyobb ünnepe a Szent István 
nevéhez fűződött, amikor is az 
államalapítónk megkoronázásának év- 
fordulóját és az új kenyér meg-
szentelését a hozzá méltó módon 
együtt ünnepelte városunk lakossága. 

Az előző városvezetők idején, ösz-
szehangolt, kulturált városi ünnepek 
kerültek megszervezésre, persze 
mindenki joggal mondhatja, hogy 
akkoriban jutott pénz rá bőven. Az 
előző évben sikerült egy példátlan 
civil összefogással megszervezni 
nulla forintból az ünnepségsorozatot, 
ahol Esztergom és Párkány város 
polgármesterei közösen szegték meg az 
új kenyeret, együtt, egymás kezét fogva 
álltunk az Erzsébet-parkból a Mária 
Valéria Hídon át a párkányi Duna parton 
és nézhettük együtt a két város közös 
tűzijátékát. Megható és felejthetetlen 
pillanatok voltak ezek.

Idén egészen más színezete lett az 
ünnepnek, már-már feledésbe merült, 
hogy mit is ünneplünk valójában. 
Összefogás helyett a „klikkesedés” 
jellemezte a várost, hat helyszínen voltak 
rendezvények, melyekről kiszűrődő 
zajok már-már elviselhetetlenek voltak a 
pihenni vágyó lakók számára, és nem hogy 
összehozta a közösséget, egyre inkább 
lehetőséget adott arra, hogy mindenki 
máshol és másképp ünnepeljen. Nem 
volt közös kenyérszegés, a tűzijáték 
kis időkülönbséggel két helyen is 
látható volt, a szervezők pedig mindent 
megtettek annak érdekében, hogy a 
saját programjukra vonzzák a fizetőképes 
vendégeket.

Sajnos a mai helyzetben Esztergomnak 
nem ezt kellene tennie. Összefogás 
az, ami a leginkább hiányzik, és erre jó 
alkalom lehetett volna ez az ünnep, de 
ennek lehetőségét nem biztosította a 
város. Ki ezért a felelős? Elgondolkodtam 
rajta. Talán nem kellett volna a hivatalnak 
ennyi engedélyt kiadni egy városon 
belül ugyanannak a megünneplésére, 
vagy esetleg egy asztalhoz kellett volna 
ültetni mindazon vállalkozó szellemű 
embereket, akik hajlandóak voltak, 
pénzt, energiát, szabadidőt áldozni arra, 
hogy az ünnep valóban ünnep legyen.

Szent-István napok Esztergomban
-régen és most

Kaleidoszkóp hegy - 2012 Kaleidoszkóp hegy - 2012

Rugby Club Hotel Rugby Club Hotel

Párkány (Ján Oravec) és Esztergom 
(Tétényi Éva) polgármesterei, civilek 
körében megnyitják a 2011. évi Szent 
István napi rendezvényt

Idén sajnos nem láttunk ilyen táblát 
sehol sem.
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Augusztus 19.-én vasárnap megrendezték az elmúlt tíz 
évben hagyománnyá vált párkányi szabadtéri boksz-
gálát, melyen idén nem kevesebb, mint 17 profi ökölvívó 
mérkőzést láthatott a sokezres publikum, Klement Tibor 
emlékére.

Egyre nagyobb rangja van az évről évre megrendezésre kerülő 
gálának, idén magyar, szlovák, cseh, osztrák, német, ukrán és 
orosz bunyósok is kötelek közé léptek a nagyszabású, monstre 
eseményen. Beszámoló a teljesség igénye nélkül. 

A korábbi cirkálósúlyú magyar-bajnoki kihívó Bozai Gyula 
szűk négy év fél perc alatt felőrölte Frantisek Pastort (TKO), 
mely sikerrel megkezdte a visszazárkózást a honi cirkálósúlyú 
élmezőnyhöz. 

Az Ausztriában profiskodó váltósúlyú soproni reménység, Tóth 
László igazi erődemonstrációt tartott Stefan Kollár (2-4-2) ellen, 
s mindössze 39 másodpercre volt szüksége egy klasszikus 
KO-hoz. Tóth némi puhatolózás, és 1-2 ütésváltás után testre 
bődületes erejű jobb-bal kombinációt ütött, melynek mindkét 
„eleme” tisztán betalált, ekképp Kollár szenvedve terült el a ring 
vászonborításán. A magyar fiú immáron 11 győzelmet jegyez, 
és csak egy döntetlen színesíti a rekordját. 

A Horváth László – Haáz László összecsapás parázs küzdelmet 
hozott, és érdekes, elgondolkodtató eredménnyel zárult. 
Ennek oka, hogy Horváth egyértelműen jobb volt a küzdelem 
első két menetében, technikailag és sebességben is jócskán 
ellenfele fölé nőt. Ám Horváth a 3. menetre elfáradt, vagy 
legalábbis jelentős hullámvölgybe került, melyet Haáz egy 
komoly rohammal azonnal kihasznált. Horváth padlóra került, 
s nem tudta folytatni a ringcsatát. A paksi Haáz egy közel két 
éves sikertelenségi szériát zárt le ezzel a TKO sikerrel. 

Jó volt a Hubert László – Gáspár Gyula mérkőzés is, hiszen „Dupla” 
laza stílusban támadta riválisát, aki látványos elhajlásokkal, 
elmozogva próbált érvényesülni. Hubert azonban a második 
menetben testen többször leküldte riválisát, aki a harmadik 
perc végén már képtelen volt a folytatni az összecsapást (TKO a 
menet vége előtt pár másodperccel). 

Az egykori nehézsúlyú amatőr OB győztes Tóth Tamás (4-
0-1) szintén laza stílusban támadta szlovák ellenfelét, Jozef 
Kusmireket, aki ugyan igyekezett komoly ellenállást kifejteni, 
de a végén örülhetett, hogy lábon kihúzta a 4 menetet. Némi 
meglepetésre Tóth „csak” többségi döntéssel nyert, holott, 
minden menetben többet mutatott riválisánál, ráadásul 
Kusmirektől pontot is vontak egyszer. 

Dmitrij Szabnyin 2010-végén mutatkozott be a profik táborában, 
méghozzá Miami-ban, ahol pontozással győzött Puerto Rico-i 
ellenfelével szemben. „Dima” azóta hazatért, profi karrierjét 
szüneteltette, de hírek szerint hamarosan ismét a tengerentúl 
felé veszi az irányt. Addig is, amolyan bemelegítésként, ringbe 
lépett Párkányban, méghozzá a fizikailag erősebb Gyalog Zsolt 
ellen. Szabanyin jól kezdett, de az első rohammal még nem 
tudta leküldeni riválisát, így kicsit hagyta Gyalogot is bokszolni. 
„Dima” a menet végén egy szűk ütéssel padlóztatta riválisát, 
aki nem tudta folytatni a párharcot (TKO). Ezzel a sikerrel az 
Ukrajnában, korábban magyar korosztályos válogatott ökölvívó 
hivatásos rekordja 2 győzelemre hízott. 

Szintén jól szerepelt a korábban nemzeti mezben is pofonokat 
osztó hajdúhadházi Vajda Gyula, aki alig egy perc alatt elintézte 
Pászti Istvánt (3-7-0), mely sikerrel öt győzelemre hizlalta 
hibátlan rekordját. 

Pofonok kifulladásig az idei párkányi 
boksz-gálán
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A körte – Pyrus Communis – mérsékelt égövi gyümölcs. A 
fanyar vackortól a fenséges alexanderig és a császárkörtéig 
számtalan változata terem hazánkban.

Hatástan…
A körte gyümölcskúrához is ideális. Különösen az idült 
székrekedésben szenvedőknek jelent komoly segítséget. 
Emellett kitűnő a salaktalanító és savközömbösítő hatása. Ezt 
a tulajdonságát használhatják ki a reumások, a köszvényesek, 
az érelmeszesedésben szenvedők, a vesebetegek, mivel a 
húgysavakat és a savkristályokat kitűnően oldja. A kívánt hatás 
elérése érdekében lédús, lágy és édes fajtáit keresd!

Epebetegség, gyomorhurut, bélhurut, emésztési zavarok. 
Ezekre mind-mind jó a körte. Ezen kívül tele van vitaminnal és 
nagyon finom is! 

Epebetegség
Az epebetegek számára előírt körtekúra szerint 3–8 napon 
át a körtén kívül semmi mást nem fogyaszthat a beteg. 
Természetesen a terápia ideje alatt sok, napi 1,5-2 liter folyadékot, 
ásványvizet és zsurlóból, csalánból, gyermekláncfűből készített 
gyógyteát kell meginnia az érintettnek. 
Gyomorhurut
A-vitamin-tartalmú ételek fogyasztásával megelőzheted és 
gyógyíthatod is a gyomor gyulladását. A körte kicentrifugázott 
leve nem csak hűsíti a hurutos gyomrot, hanem gyógyítja is azt.

Bélhurut
Kifejlődését a belek nagyfokú ingereltsége okozza, 
következménye székrekedés vagy hasmenés, esetleg azok 
váltakozása lehet. Oka lehet az erős stressz vagy tejjel, 
tejtermékkel, cukorral és fehér liszttel szembeni érzékenység is. 
A körte hasznos lehet a bélhurut gyógyításában.

Emésztési zavar
Emésztési zavar akkor is keletkezhet, ha valaki nehéz, sós és 
fűszeres étellel tömi tele magát. Ugyancsak gondot okozhat 
a nagyobb mennyiségben fogyasztott keményítő és fehérje 
is, különösen, ha nem fogyasztasz mellé zöldséget, ami 
megkönnyíthetné az emésztést.

Reuma
A körtelé  vagy a körte fogyasztása elősegíti a vér megtisztulását, 
így enyhíti a reumatikus fájdalmakat.

Extra tipp
A körte önmagában is pompás gyümölcs. Ha változatosságra 
vágysz, gyümölcscentrifugával préselhetsz belőle levet. Ha 
más gyümölcslével kevered, ízesítsd szegfűszeggel! Ez ajánlott 
akkor is, ha főzöd vagy befőzöd, mivel nem csak kellemes ízt 
kölcsönöz neki, de a tartósításban is szerepet játszik.

Mire jó a körte? 
Természetes orvosság

Nem kell mindig rohanni, kellenek olyan napok, amikor 
ráérünk, amikor az ebéd is ráér szép lassan megpárolódni a 
sütőben, miközben a körte és a bor illata szép lassan belengi az 
egész lakást. Vannak azok az ajándék ráérős délutánok, amikor 
mondjuk hirtelen el kezd szakadni az eső, ezért mégsem 
megyünk el túrázni a barátokkal, vagy a nagynéni náthára 
hivatkozva hirtelen lemondja a délutáni mozit, de nem bánjuk, 
sőt örülünk a nyakunkba szakadt pár óra semmit tevésnek.

Hozzávalók két személyre
1 pár csirkemell filé
3 ek olívaolaj
1 fej hagyma
2 ek piros curry paszta
10 dkg dió
1 dl kókusztej esetleg tejszín
3 körte
1 dl fehérbor

A csirkemellet apró kockákra vágjuk. A hagymát szintén 
felkockázzuk, és az olajon megfuttatjuk. Hozzáadjuk a 
csirkemellet, és kicsit lepirítjuk. Elkeverjük a curry pasztával és a 
kókusztejjel, végül beleszórjuk a diót is.

A körték közepét kanállal kivájjuk, megtöltjük a csirkehússal és 
egy tűzálló tálba tesszük. Aláöntjük a bort, letakarjuk alufóliával, 
és 180 fokra előmelegített sütőbe toljuk húsz percre. 

SGE

Körte diós csirkével 
töltve
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Az ősz talán az év legszebb időszaka. A természet csodálatos 
színekben pompázik, az idő még kellemes szabadtéri 
programok megvalósításához – legyen az  hétvégi 
kirándulás, kerti grillezés vagy piknik ebédidőben. Az egyre 
hidegebb és rövidebb nappalok azonban a tél közeledtére 
figyelmeztetnek, amire érdemes alaposan felkészülnünk –  
a családban, otthonunkban, életmódunkban. Ehhez adunk 
tuti őszi tippeket..

Család
A gyerekes családok fókuszpontja az iskola. Az iskolakezdők 
számára különösen fontos esemény az első tanítási nap, de 
még idősebb gyerekek is izgalommal várják  a tanévnyitót.  
A hosszú nyár „unatkozós” napjai után már a legtöbb szülő is 
örömmel várja az új tanévet! Hétvégekre szervezzünk családi 
kirándulásokat, szabadtéri összejöveteleket. 

Otthon – háztartás
Az ősz a lakásfelújítás és a dekoráció szezonja is. A nyári por után 
érdemes mindenképp egy nagytakarítást tartani, miközben 
írjunk egy listát arról, hogy mi az, amit meg kell javítani, ki kell 
cserélni, újra festeni vagy csupán dekorálni. Ezeket érdemes 
még tél előtt kipipálni, amikor az idő még aránylag jó. Lehetőleg 
alkalmazzunk természetes tisztítószereket, pácokat és egyéb 
háztartási szereket, ugyanis a hideg esték miatt egyre kevesebb 
ideig szellőztetünk, azaz egyre több mérgező anyag marad az 
otthonunk légterében.
Ősszel több energiát fogyasztunk, hiszen előbb-utóbb 
muszáj bekapcsolni a fűtést, és világításra is egyre korábban 
lesz szükségünk. Azonban ha környezetbarát háztartási 
eszközöket, termékeket használunk, és odafigyelünk a víz, gáz 
és áramfogyasztásra, nem csupán a természetet kíméljük, de a 
pénztárcánkat is.
Tél közeledtével ne csupán a nyári ruhákat cseréljük le 
melegebbre, az otthonunkat is ajánlatos felkészíteni a hideg 
hónapokra – vegyük elő a meleg dunnákat, pokrócokat, 
takarókat, míg a díszpárnahuzatokat cseréljük le bársony, 
gyapjú, szőrös textilekre. Az ősz pompás színeit hozzuk be a 
lakásba – készítsünk díszeket, dísztálakat vagy dekoráljunk őszi 
motívumokkal, színekkel. 

Az egészség
A napok hűvösebbek, rövidebbek és szelesebbek, ekkor testünk 
is változásokon megy keresztül, mert erősen befolyásolják 
a környezeti változások. Rajtunk múlik, hogy tartjuk 
egyensúlyban szellemünket és fizikumunkat, csökkentve ezzel 
a betegségek kockázatát.

Néhány tipp a betegségek kezelésére
1. Legyengült immunrendszeredet citromfű-illóolaj 

párologtatásával erősítheted. A párologtatóba 8 csepp 
olajat csepegtess!

2. Ha tüsszentenek a munkahelyeden, vagy valaki otthon 
náthás, vegyél kakukkfű- vagy rozmaring-illóolajat, és 
párologtass. Régen a kórtermek levegőjének fertőtlenítésére 
is ezeket használták.

3. Citromfűből, bodzából, hársfából és sédkenderfűből készült 
keverékkel is erősítheted a szervezetedet: két deci teához 
egy teáskanálnyi füvet kell leforráznod.

4. Szerezz be ginzeng ampullát, és fogyassz el belőle naponta 
egyet! A nátha messzire elkerül majd! Ha nem ízlik az 
ampulla, válaszd a kapszulát!

5. Kezdj el bíborkasvirág (echinacea)-cseppeket szedni, de csak 
akkor, ha nem vezetsz! Ha aktív sofőr vagy, válaszd inkább a 
tablettás kiszerelést, mert abban nincs alkohol.

6. Vegyél homoktövis-kivonatot tartalmazó termékeket: a 
drogériák polcain cseppeket, tablettákat, sőt még lekvárt is 
találsz. Ez a bogyó legendásan sok C-vitamint tartalmaz, így 
garantáltan felturbózza a szervezetedet.

7. Beszerezhetsz macskakarom-tablettát is, ami szintén 
stimulálja az immunrendszered. Figyelj, hogy ne szedd be 
éhgyomorra!

8. A méhek termékei is kiválóak: vehetsz propoliszos mézet, 
amit teába is tehetsz. Vehetsz propolisz tablettát is: először 
csak a kisebb kiszerelésűt szerezd be, hogy megtapasztald, 
tetszik-e vagy sem.

9. Ha nem vagy allergiás, kipróbálhatod a virágport 
is, csodákra képes. Ilyen a méhpempő is, amit kicsi 
kiszerelésben, mézbe keverve szerezhetsz be. Ebből csak 
egy kávéskanálnyit kell naponta elmajszolnod.

10. Ha már túl vagy egy antibiotikumkúrán, 
probiotikumokkal, élőflórás joghurtokkal tedd rendbe 
a gyógyszerek által felborított bélflórádat. Az egyensúly 
hiánya ugyanis újabb fertőzésekre hajlamosít.

Az említett terméket könnyedén beszerezheted a drogériákban 
vagy a natura boltokban.

SGE

Legszínesebb évszak az ősz



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.


