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Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza.

CIVILHETES

Lassan újraindul a politikai szezon, politikusok, újságírók, 
véleményvezérek újult erővel vetik bele magukat a mindennapi 
küzdelmekbe, hogy bebizonyítsák, megmondják, hogy mi a jó a 
népnek. Félre értés ne essék, egy demokráciában politikusokra 
szükség van.

Mégis az az érzet alakul ki az emberben, hogy a fenti tevékenység 
nem érte, hanem lassan inkább ellene folyik. Minden fontos, csak 
ő, a választó kerül egyre hátrébb a sorban. Pedig a politika nem 
szól másról, mint közös ügyeink intézéséről, a jelen problémáira 
való válaszadásról, a jövőnk építéséről. 

Mégis, eleink egyre többször fordulnak a múltba, mintha annak 
megnyerésével akarnák igazolni jelen cselekedeteiket. Pedig az 
már a múlt, megnyerni nem lehet, csak tanulni belőle. Tanulni 
pedig nyugodtan, egymást meghallgatva, vitázva lehet, nem 
pedig bárdot, baltát hajigálva.

Igen, a baltás történet csúfos kudarca a magyar diplomáciának/
kormánynak. Egy lépéssel felszítani egy hosszú ideje tartó 
nemzetiségi konfliktust (azeri-örmény), tiltakozásra késztetve 
Moszkvát, Washington és az EU országait, valljuk be, nem kis 
teljesítmény. Persze legyinthetünk, hogy nincs ránk hatással, de 
lesz. Nem lesz annyi befektetés, nem lesznek belőle új munkahelyek, 
nem fognak tudni az emberek megélni. Nem bonyolult.

Szűkebb hazánkban, Esztergomban, is beindult a politikai gépezet. 
A leosztás nem változott, van egy makacs fideszes többség, egy 
vergődő polgármester, és a kiábrándult emberek sokasága, akik 
nem kérnének sokat, csak, hogy üljön el a csatazaj, foltozódjanak 
a kátyúk, ne dőljön rájuk a hivatal, tudjon a gyerek óvodába járni, 
legyen helyi járat a nagymamának. 

Talán majd az új politikai ülésszak meghozza az áttörést minden 
fronton. Végül is csak akarni kell. Vagy lehet, hogy ennél azért 
többre lesz szükség?

GT

Nincs új a nap alatt
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Az esztergomi önkormányzat számláin 
jelenleg annyi pénz van, hogy a segé- 
lyeket ki lehet fizetni. Az iparűzési 
adóból származó tízmillió forint körüli 
összegen felül az önkormányzatnak 
még néhány millió forintja van - mond- 
ta Tétényi Éva a képviselő-testület csü- 
törtöki ülésén. A független polgár-
mester idézte a könyvvizsgáló véle- 
ményét, aki szerint a városnak finan-
szírozási gondjai lesznek a második 
félévben.

A polgármester a városi költségvetés 
első féléves előirányzatainak teljesítésé- 
ről elmondta, a hatósági bevételek meg- 
haladták a tervezettet, ingatlaneladások- 
ból ugyanakkor nem származott számot- 
tevő bevétele az önkormányzatnak.

A korábbi testületi ülésen a képviselő-
testület egyhangúlag megszavazta, hogy 
a nemzetgazdasági miniszterhez fordul- 
nak a város elleni állami inkasszó felfüg- 
gesztéséért. A minisztérium válaszában 
 közölte, hogy a tárca vezetőjének nem áll 

jogában az inkasszót felfüggeszteni.

Tavaly decemberben az állam a város 
anyagi gondjai miatt átvette az eszter-gomi 
intézményeket, azonban az önkormány-
zattól inkasszóval leemeli ezen intéz- 
mények működtetési költségét, ezért a 
város költségvetését 1,1 milliárd forintos 
fedezetlen hiánnyal fogadták el.

Tétényi Éva független polgármester a 
mostani ülésen újra kezdeményezte, 
hogy a testület, felterjesztési jogával 
élve, kérje a törvény módosítását, azaz 
a felfüggesztés helyett töröljék el az 
inkasszót.

A testület többségét adó fidesz-frakció 
nem vette az ülés napirendjére a 
polgármester kezdeményezését.

Hamarosan elfogy Esztergom pénze

Az állam 2012 január 1-jével átvett 
11 esztergomi intézményt: hét 
iskolát, egy kollégiumot, valamint a 
Balassa Múzeumot, és a Vaszary Kolos 
Kórházat. A jogszabály szerint az 
intézmények fenntartói joga mellett, 
azok teljes vagyona és a tartozásai is az 
állam kezébe kerültek. Ennek ellenére 
az idén összesen 1,18 milliárd forint 
befizetésére kötelezi az állam a várost, 
a már átadott intézmények után. 
Inkasszóval emelik le a pénzösszeget. 
Esztergom lehetetlen helyzetbe került. 

Lukács Zoltán (MSZP) a parlament őszi 
nyitóülésén interpellációt intézet Orbán 
Viktor miniszterelnökhöz, akinek távol- 
létében Cséfalvay Zoltán, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium államtitkára 
válaszolt. Lukács Zoltán kiemelte: Eszter- 
gom a fizetésképtelenség határára került. 
Hiába ül hét Komárom-Esztergom megyei  
fideszes képviselő az országgyűlésben, 
senki nem szól egy szót sem a város 
érdekében. - A  idei költségvetés bevételi 
oldalán 1,118 milliárd forint szerepel, 
amit inkasszóval be is szed az állam a 
várostól. Egy csiki-csuki helyzet tanúi 
vagyunk, hiszen az első reagálásunkra 
megszüntették az inkasszót, majd azt 
újra alkalmazták – mondta a képviselő.  
Ki az, aki leveheti az inkasszót, ki az, aki 
visszaállíthatja?  Hajlandóak e meg-
menteni Esztergomot, vagy ölbe tett 
kézzel nézik Esztergom tönkremenetelét? 
- tette fel a kérdést a szocialista politikus

Cséfalvay Zoltán válaszában hang-
súlyozta: Az országgyűlés döntésén 
kívül senkinek sincs joga az inkasszót 
elrendelni vagy megszüntetni. Az 
államtitkár arra is hivatkozott, hogy 
Esztergom vezetése intézményeit, illetve 
polgármesteri hivatalát több mint 1 
milliárd forinttal drágábban tervezte 
üzemeltetni, mint ahogy azt tavaly 
ilyenkor tette. A helyzetért pedig a 2010 
óta folyó gazdálkodást okolta.

Lukács Zoltán nem fogadta el a választ. 
- Valaki nem mond igazat - jelentette ki. 
Az első inkasszó után pár órával még 
visszavonták azt. Akkor ki döntött? Nem 
az országgyűlés, az biztos, mert aznap 
ilyen döntésről nem szavaztunk - tette 
hozzá. Előbb-utóbb szembesülni fognak 
azzal, hogy cserbenhagytak egy várost 

- zárta interpellációját a szocialista 
képviselő.

Háttér - kronológia
Szeptember végén vagy az 
adósságrendezésben jóváhagyott 
kifizetéseket teljesíti a város, vagy 
az intézmények működtetésére és 
a kötelező feladatellátásra jut pénz, 
vagy a fizetéseket, segélyeket utalja 
az önkormányzat, mivel minden nem 
finanszírozható - hívta fel a figyelmet az 
Esztergomot fenyegető veszélyre Tétényi 
Éva független polgármester.

Tétényi tájékoztatása szerint egy au- 
gusztus végén hozott képviselő-tes-
tületi határozat alapján az állami in- 
kasszó felfüggesztését kérték a nem- 

(folytatás az 5. oldalon)

Csiki-csuki helyzet Esztergommal
Hallgatnak a megyei fideszes képviselők
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Esztergomban a KDNP megkezdte a 
felkészülést a 2014-es választásokra, 
és mind a tíz körzetben önálló 
jelölteket indít - tájékoztatta a párt 
márciusban megválasztott városi 
elnöke pénteken az MTI-t.

Révfalvi Gergely közölte: Esztergomban 
nincs Fidesz-KDNP-szövetség és a kép-
viselő-testület fideszes csoportja sem 
használhatja a Fidesz-KDNP-frakció meg- 

nevezést, mivel a képviselők között nincs 
kereszténydemokrata politikus, a jelen-
legi fideszes képviselőket pedig a KDNP 
nem jelölte.

Az elnöke hozzátette, hogy keresztény-
demokraták esztergomi szervezete mo-
rálisan elítéli, és egyben elhatárolódik a 
független Tétényi Éva polgármester és a 
fideszes többségű képviselő-testület által 
együttesen végzett "közösségromboló 

politikától", és azt mindkét fél részéről a 
közhatalommal való visszaélésnek 
minősíti.

"A helyi KDNP nem vallási csoportosulás, 
hanem a helyi politikai akaratképzés 
része, amely közéleti tevékenységét nem 
a problémák mélyítésére, hanem azok 
megoldására összpontosítja, a keresztény 
értékek figyelembe vételével, javító szán-
dékkal" - fogalmazott Révfalvi Gergely.

Esztergomban a KDNP önállóan indul a 2014-es választásokon

Esztergom nehéz anyagi helyzetében 
akár a volt fideszes esztergomi 
polgármester, Meggyes Tamás 
szívügyének tekintett - Orbán Viktor 
jelenlétében felavatott - élményfürdőt 
is eladná a város új vezetése. 
Tétényi Éva független polgármester 
lapunknak elmondta, szeptember 
végére elfogyhat az önkormányzat 
pénze, ezért csütörtökön 
ingatlanhasznosítási koncepciót 
terjeszt a fideszes többségű testület 
elé.

Ez az élményfürdő mellett üres ipari 
parki telkek hasznosítását, értékesítését 
cálozza, bár Tétényi is elismerte, hogy 
ez azonnal nem, legfeljebb középtávon 
enyhítene a helyzeten. Az ingatlanok 
háromnegyedén egyébként jelzálog 
van - az egyik kivétel az akár 4-6 milliárd 
forintot is érő Aquasziget élményfürdő. 

Tétényi szerint rövid távon más 
megoldás kell, mert szeptember végén 
valószínűleg választaniuk kell majd, 
hogy a korábban felhalmozott 26 
milliárd forintos adósságállomány miatti 
adósségrendezés költségeit fizetik 
ki, vagy az állami inkasszót, esetleg a 
béreket és a segélyeket. Emlékeztetett: 

a pénzügyi helyzet hátterében az áll, 
hogy az állam tavaly év végén - éppen 
az anyagi gondok miatt - átvette az 
esztergomi intézményeket, de le is emeli 
a működtetési költségeiket, így a várost 
733 milliós inkasszó terheli. Tétényi szerint 
folyószámlahitel-keretüket kimerítették, 
most abban bíznak, hogy kaphat a város 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe 
került önkormányzatoknak adható állami 
támogatásból.

A képviselő-testület korábban hiába 
kérte az állami inkasszó felfüggesztését, 
ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium 
visszautasította. Tétényi szerint az 
rendezhetné a kérdést, ha a testület 
élne felterjesztési jogával, melynek 
hatására a törvényt módosítanák és 
az inkasszót eltörölnék - ilyen döntést 
azonban eddig a fideszes többség nem 
támogatott. Matolcsy György július 
végén a polgármesternek írt levelében 
egyértelművé tette, hogy a város 
befizetési kötelezettségétől "nincs mód 
eltekinteni." Levele végén azzal próbálta 
vigasztalni a miniszter Tétényit, hogy ez 
az év átmenetinek tekinthető, hiszen a 
2013-as költségvetési törvényjavaslat 
már nem tartalmaz ilyen elvonást.

Népszava

Eladná Esztergom az 
Élményfürdőt

(folytatás az 5. oldalról)
zetgazdasági minisztertől, miután a vá-
ros a fizetésképtelenség szélén áll. ,,A 
hatályos törvényi rendelkezés alapján 
a nemzetgazdasági miniszternek nincs 
hatásköre arra, hogy felfüggessze az Esz-
tergommal szembeni inkasszót" - reagált 
a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Augusztus utolsó hetében Tétényi Éva 
külön egyeztetésre is kérte a képviselő-
testület tagjain kívül a Komárom-Esz-
tergom Megyei Kormányhivatal, illetve 
a várost finanszírozó bankok képviselőit, 
valamint a város civil és szakmai szer-
vezeteinek vezetőit.  A megbeszélésen 
azonban a polgármesteren kívül egyetlen 
képviselő sem jelent meg, csupán a civil 
szervezetek képviseletében vettek még 
részt az egyeztetésen. 

Czunyiné Bertalan Judit  Komárom-Esz- 
tergom megyei kormánymegbízott el-
mondta, hogy a kormányhivatal nem vesz 
részt az egyeztetésen, mert ott nincs 
feladata. „Érvényes önkormányzati dön- 
tések képviselő-testületi ülésen szület-
hetnek, az azonban aggályos, hogy a 
polgármester nem arra az időpontra és 
nem azokkal a napirendi pontokkal hívott 
össze ülést, mint amit a kezdeményezők 
jogosan kértek" - mondta.

Winkfein Csaba, az MSZP elnökségi tagja, 
Esztergom-Dorog választókerületi elnö- 
ke, arra szólította fel  Meggyes Tamás or-
szággyűlési és önkormányzati képviselőt, 
volt esztergomi polgármestert, hogy be-
folyását vesse latba és végre érdemben 
szólaljon fel az Országgyűlésben, hogy 
Esztergom pénzügyei rendeződjenek. 

Úgy tűnik, hogy a város díszpolgára, 
Orbán Viktor miniszterelnök sem 
tud segíteni, mint mondta még idén 
áprilisban: "Nem a kormány bénította 
meg Esztergom működését, hanem a 
helyiek által választott vezetők. Éppen 
ezért én azt kívánom nekik, hogy ahogyan 
mindezt elrontották, úgy sikerüljön majd 
helyre is hozniuk".

CIVILHETES
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Múlt hétvégén a Vármúzeum Lovag-
termében sikeres jótékonysági árve-
résre került sor, amelyen a régió kép-
zőművészei által felajánlott alkotások 
között szemezgethettek a műértők. 
Az árverésből befolyó összeggel a mű-
vészek a Magyar Nemzeti Múzeum Vármú- 

zeumában szeptember 8-9-én megren- 
dezett hagyományteremtő kulturális prog- 
ramot, az Esztergomi Történelmi Napo-
kat - Esztör Napok - támogatták. A felaján- 
lott műtárgyak kikiáltási ára az eredeti 
értékük töredéke volt, s közülük az alábbi 
 alkotások kerültek új tulajdonosaikhoz:

Sikeres árverés az esztergomi Várban

Funk Péter: Lassú Nap
15 000 Ft

Lábik János: Nyári emlék
17 000 Ft 

Lábik János: Holtág
15 000 Ft 

Bangó Miklós: Elszáradt fűzfa
35 000 Ft

Brassai Gabriella: Pipacs I.
25 000 Ft

Brassai Gabriella: Pipacs II.
22 000 Ft 

Az Esztergomi Történelmi Napok 
eseménysorát szeptember 7-én, 10 
órakor a Vármúzeum lovagtermében 
Tétényi Éva polgármester és Rezi Kató 
Gábor múzeumigazgató nyitja meg. 

Hagyományteremtő céllal idén először 
tartanak török napokat.  

Szeptember 8-án, szombaton 10 órakor a 
Széchenyi térről indulva a Bethlen Gábor 
Hagyományőrség és a Pálffy Kompánia 
díszes középkori ruhákban vonul fel a 
várba. Délelőtt a gyerekek a Nagyváradi 
Bábszínház előadásában a Temesi 

oroszlán című bábelőadást nézhetik 
meg. Napközben íjászversennyel és 
fegyverbemutatóval, délután négy 
órától pedig a Kecskés együttessel 
múlathatják az időt az érdeklődők. Este 
hat órakor a törökök megostromolják 
a várat, a védők hősiesen visszaverik a 
támadást, de csak azért, hogy 19 órától 
a Mindszenty iskolaszínpad előadásában 
az Egri csillagok musicalt tekinthessék 
meg az érdeklődők. S ha még marad 
szufla a várvédők ükükunokáiban, akkor 
kivételes látványban lesz majd részük: a 
Szent Tamás-hegyen fáklyás menettel 
és díszsortűzzel búcsúznak aznapra a 

végvári vitézek. 

A fesztivál második napján, 9-én, 
vasárnap a reggeli őrségváltás és 
középkori viselet-bemutató után 15 órai 
kezdettel felnőtteknek szóló bábszínházi 
előadást tekinthetnek meg a látogatók, 
"Szamárcsel" - Esztergom várának török 
kori regéje, és a Szamárhegy mondája 
címmel, 17 órától pedig igazi középkori 
csatában vehetnek részt mindazok, akik 
ellátogatnak a Várhegyre. Este a fesztivál 
zárásaként az esztergomi Sic Transit 
zenekar örömzenéjével búcsúznak a 
szervezők és résztvevők. 

Esztergomi Történelmi Napok
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Kézigránátot talált egy iskola 
gondnoka Dorogon - tájékoztatta 
a Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtóreferense 
pénteken az MTI-vel.

Léber Gabriella közölte: a gondnok 
egy rozsdás kézigránátot tett a dorogi 
rendőrkapitányság ügyeletese elé 
csütörtök délután, és elmondta, hogy 
az illemhely öblítőtartályának javítása 
közben találta meg.

Hozzátette: a kiérkező tűzszerészek 
megállapították, hogy a kézigránát 
gyújtószerkezetét kiszerelték, így már 
nem robbanhatott volna fel.

MTI

Kézigránátot 
vittek a dorogi 
rendőrségre Novemberben és decemberben 

egyműszakos munkarendet vezet be 
esztergomi gyárában a Magyar Suzuki 
Zrt. - közölte a társaság hétfőn az MTI-
vel.

Az európai autópiacok romló értékesítési 
mutatói miatt a Magyar Suzuki Zrt. 
átszervezi jelenlegi munkarendjét, és 
az év végi időszakban egyműszakos 
munkarendben működik - írta 
közleményében a vállalat.

Leszögezték, hogy a "Magyar Suzuki 
a zord üzleti környezet ellenére 
sem csökkenti a vállalat munkaerő-
állományát, mivel a dolgozók a vállalat 
értékes erőforrását képezik". A gyár tervei 
szerint 2013 januárjában visszaállnak a 
kétműszakos munkarendre.

Tájékoztatásuk szerint a változások 
nem érintik a hazai és az európai 
márkakereskedések kiszolgálását, a 
beérkező megrendelések teljesítése 
zavartalan lesz.

A Magyar Suzuki 2011-ben 171.700 

gépjárművet gyártott Esztergomban, 
ami 1 százalékos növekedés a korábbi 
évhez képest. Magyarországon az 
importált modellekkel együtt 2011-ben 
összesen 1.598 új Suzukit regisztráltak, 
az értékesített modellek között 665 Swift, 
486 SX4 és 343 Splash volt.

A Magyar Suzuki Zrt.-t a Suzuki Motor 
Corporation többségi tulajdonosként 
1991-ben alapította. Az anyacég 
egyedüli termelő leányvállalataként a 
kontinensen, a Magyar Suzuki látja el a 
teljes európai piacot az Esztergomban 
gyártott gépjárművekkel.

Alapítása óta a társaság összes beruházása 
eléri az 1,3 milliárd eurót. A 3.400 
Suzuki-dolgozó mellett a beszállítói és 
márkakereskedői körrel együtt a Magyar 
Suzuki több tízezer ember számára nyújt 
megélhetést.

Exporttevékenysége során a vállalat 
nem csupán az európai piacot látja el 
gépjárművekkel, de szállít Japánba, 
Oroszországba, Ukrajnába és néhány 
közel-keleti és észak-afrikai országba is.

Egyműszakos Suzuki

A Magyar Labdarúgó Szövetség nagy-
szabású átszervezést tűz ki a 2013-14. 
évi alsóbb szintű bajnokságok lebonyo-
lítására. Ezekről a végén adunk tájé-
koztatást. Az új idény elkezdődött, au-
gusztusban az NB III-ban három forduló 
bonyolódott le. A többi sportágban 
szeptemberben indul a bajnokság. 

Labdarúgás: csapatunk ez ideig az NB III. 
Duna Csoportjában szerepelt és mondhatni 
sikeresen búcsúzott ebből a csoportból. Az 
új idényt már a Bakony Csoportban kezdte 
el, új, ismeretlen csapatok társaságában. A 
lejátszott három mérkőzésből kettőre került 
sor Dorogon, fél sikerrel. A bemutatkozás a 
Körmend ellen balsikerű volt, mert csapatunk 
gól gazdag mérkőzésen 3-2 arányban ve-
reséget szenvedett. Már a félidőben is ve-
zetett az ellenfél 1-0-ra. Szünet után az új szer-
zemény, Máté Miklós hamar egyenlített, majd 
Faragó Tamás nagyszerű fejessel fordított az 
eredményen. Aztán jött az utolsó negyedóra 
sajnos két vendég góllal, így alakult ki a 
végeredmény. A mérkőzésen két sérülés is 
történt, mégpedig Sebestyén Dávid és Csirinyi 
Zsolt sérült meg súlyosan, nem is tudtak a 
következő mérkőzéseken játszani. Négy új 
játékossal gyarapodott a felnőtt játékoskeret: 

Máté Miklós csatár, Mészáros Áron szintén 
csatár, míg a középpályára Lajer Gábor és Tóth 
Ádám jött. 

Mind a négyen fiatalok, tehetségesek, 
erősségei lehetnek a csapatnak. A második 
mérkőzés régi ismerős csapat otthonában, 
az Újbuda ellen került sorra, itt is gól gazdag 
mérkőzést játszottunk, a kedvező ered-
ménnyel: Máté, Janetka, Vígh és Mészáros 
góljaival 4-2 arányú győzelmet arattunk. A 
harmadik mérkőzés ismét Dorogon került 
sorra, az ellenfél a Répcelak csapata volt. 
Nagy küzdelem során az utolsó percekben a 
védő Máj Gábor bomba gólt lőtt. Ennek révén 
sikerült az 1-0-s győzelmet megszerezni. Igy 
két győzelemmel és egy vereséggel zárult az 
őszi idény negyede. A benyomás: a két hazai 
ellenfél szívós, bátor és jól játszó csapat volt, 
a látottakból következtetve ilyen ellenfelekre 
számíthatunk a jövőben is. 

A hazai mérkőzéseken folytatódott a törzs 
szurkológárda lelkes bíztatása, amire nagy 
szükség lesz a jövőben is. A félidőben a 
szurkolók 11-es rúgó párbajt vívtak és 
folytatódott a régi sportolók bevonása a 
kezdő rúgásokra. Az első hazai mérkőzésen 
Peszeki Jenő, a Répcelak elleni találkozón a 
7 éve elhunyt kiváló, sokszoros válogatott 

kapus, Ilku István emlékére lánya, Ildikó 
végezte el a szurkolók nagy tapsa közepette 
a kezdőrúgást. 

A szeptemberi program: 16-án Andráshidán, 
majd 22-én idehaza a Mór ellen , végül 29-én 
Hévízen lesznek a mérkőzések. 
Végül egy kellemes hír: a Magyar Kupa selej-
tezőjében Zsámbékon játszott a csapat és 
7-2-es győzelemmel tovább jutott. 

Utánpótlás csapataink is elkezdték az őszi 
idényt. Az eddig lejátszott eredmények:
U-11-es csoport Bp Sima Energia - Dorog 1-4
U-13-es korosztály Dorog - Csepel 7-0
U-l7-es korosztály Dorog - Csákvár 1-1 és 
Dunaföldvár - Dorog 3-2.
U-19-es korosztály Dorog - Csákvár 7-0 és 
Dunaföldvár - Dorog 2-5
U-l7-es és az U-19-es csapatok együtt 
játszanak az ellenfeleikkel. 

Végül ejtsünk szót a következő évi bajnokság 
átszervezéséről: egy NB-II-es osztály lesz az 
eddigi kettő helyett és három NB III-as az 
eddigi hat helyett. Tehát az első öt csapat 
megy tovább, a hatodik osztályozót játszik és 
a többi kiesik. Ezért adva a feladat - a 2012-13-
as bajnokságban az első 5-ben kell végezni!

GS. 

Dorogi sportképek
Nagy feladat előtt az NBIII
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Tény, hogy hazánk útja siralmas képet festenek. Bár 
mindig vannak nagy fogadkozások, nekibuzdulások 
–sok helyen megoldások is – de aztán gyakran elhal- 
nak a dolgok. Nincs pénz, nincs terv, nincs semmi. Eszter-
gom útjai természetesen nem most mentek tönkre, nem 
is akarjuk ezt a mostani vezetés nyakába varrni. Értjük azt 
is, hogy adósságrendezés, válság-költségvetés, csak az  
autók futóműve nem érti, hogy nem kell szétesni, ha 
kátyú van, mert most mindenki összehúzza magát. 

Értjük, hogy a Meggyes-korszakban tucatjával aszfaltozták le az 
utakat, ennek örülnek is akik ott laknak, mert rajtuk kívül nem 
nagyon használja más. De ne legyünk igazságtalanok, ez egy vá- 
roshoz hozzátartozik. Azt viszont nem értjük a mai napig, hogy 
ott, ahol jelentős forgalom halad, nem sikerül megcsinálni 
már évek óta. Ilyen például a Megvető-szobor környéke, az 
Arany János utca, Szentgyörgymezőn napestig sorolhatnánk, 
a buszpályaudvarról nem is beszélve, ahol bár történt javítás 
az idén, inkább csak tűzoltásnak volt nevezhető, mint tartós 
megoldásnak.

Pedig az autós súlyadót, az üzemanyagban ilyen-olyan adót 
fizet, hogy az utak rendben legyenek. Világos, ne járjunk 
autóval, de akkor meg miből lesz pénz a javításra?

CIVILHETES

Kátyúk városa

Schweidel József utca

Schweidel József utca

Járda - Schweidel József utca

Járda - Baross Gábor utca

Verseghy Ferenc utca

Verseghy Ferenc utca

Fotózzon kátyúkat és küldje el az 
info@civilhetes.hu email címre!



9. oldal

Béke tár Dessewffy Arisztid utca - Szentgyörgymező

Dessewffy Arisztid utca - Szentgyörgymező Dessewffy Arisztid utca - Szentgyörgymező

Dessewffy Arisztid utca - Szentgyörgymező Dessewffy Arisztid utca - Szentgyörgymező

Dessewffy Arisztid utca - Szentgyörgymező Dessewffy Arisztid utca - Szentgyörgymező
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Kedves Olvasók! 
 
Az alábbi sorokban a Szentgyörgymezői 

Olvasókör 2012/2013-as évadra szóló klub- és 

szakkör ajánlóját olvashatják. Válogassanak – 

válasszanak ajánlatainkból! a 2012/2013-as 

évadra az alábbi klubokat, szakköröket, egyéb 

foglalkozásokat ajánlja a 

felnőttek figyelmébe: kertbarát kör, nőklub, sakk-

klub, méhész csoport,  jóga (kezdő, haladó, 50 év 

felettieknek szeptembertől), csuhézás, foltvarrás, 

nemezelés, agyagozás, bőrözés,  néptánc, 

kismama torna, baba-mama torna. 

gyermekek figyelmébe: sakk-klub, agyagozás, 

bőrözés, nemezelés 7 éves kortól, néptánc 3 éves 

kortól, zeneovi, zenebölcsi (szeptember 10-től.) 

Érdeklődni a 06(33)413-434-es, üzenetrögzítős 

telefonon, illetve személyesen a 

csoportfoglalkozások ideje alatt az Olvasókörben. 

További információ a www.olvasokor.uw.hu 

honlapon olvasható. 

Polgár József 

    igazgató 

 
 
 
 
 
 

NYITVATARTÁSI REND: 
 

Hétfő  13 – 21 
Kedd    9 – 22 
Szerda   8 – 21 
Csütörtök  13 – 21 
Péntek 13 – 22 
Szombat   8 – 13 

2500 Esztergom, Andrássy u. 23. 
 

 
 

 telefon: 33 413-464 
mobil: 30 355-4243, 30 355-3150 

sz.olvasokor@gmail.com 
olvasokor@citromail.hu 

 
A honlapunk címe megváltozott: 

www.olvasokor.uw.hu 

SZEPTEMBERI PROGRAMOK 
 
7. péntek 10.00 Maminti Klub 
11. kedd  9.00 GÁBRILLA vásár 
15. szombat 10.00 V. Méz Nap 
26. szerda 18.00 dr. Reisinger János 
irodalomtörténész előadása 
29. szombat 17.00  szüreti ünnep 
29. szombat 19.00 Kertbarát Kör negyedéves 
névnapi ünnepsége (zártkörű) 
 

ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK 
 

hétfő 
10.00 zenebölcsi, aprók (6 hó – 3 év) 

(szept. 10-től) 
10.45 zenebölcsi , aprók (6 hó – 3 év) 

(szept.10-től) 
16.00 zenebölcsi, manók (3 – 4 év) (szept. 10  

től) 
16.45 zeneovi (4 - 6 év) (szept. 10-től) 
17.00  Könyvtári órák (kölcsönzés  

csoportfoglalkozások ideje alatt  is) 
19.00 Kertbarát Kör 

kedd 
10.00 hatha jóga (igény szerint) 
16.00 Gyermek néptánc, kezdő csoport (szept.  

18-tól) 
17.00 Gyermek néptánc, középső csoport  

(szept. 18- tól) 
17.00 Nőklub 
18.00 Kerekecske Ifjúsági Néptánc csoport  

próbája (szept. 18-tól) 

19.30  VÁRALJA Néptánc Együttes próbája  
(szept. 11-től) 

szerda 
10.00 Kismama torna (igény szerint) 

csütörtök 
  8.30 Foltvarrás (szept. 13-tól) 
10.00 Baba-mama torna (igény szerint) 
16.30 Foltvarrás (szept. 13-tól) 
18.00 Jóga (szept. 6-tól) 

péntek 
17.00 Vöröskereszt (hónap utolsó péntek) 
20.00 VÁRALJA Néptáncegyüttes próbája 

(igény szerint) 
szombat 

  9.00 sakk-klub 
  9.00 Foltvarrás (szeptembertől) 

Maminti Klub: anyáknak és babáknak. 
Előadó: Lukács Anikó Anna (Otthon Segítünk 
Alapítvány vezetője) Téma: Találd meg az egyensúlyt: 
ANYA – NŐ – FELESÉG.  Időpont: szeptember 7. 
péntek, 10 óra. A részvétel ingyenes. 

V. MÉZ-NAP IN MEMORIAM MUDRÁK 
BÉLA 2012. szeptember 15-én, szombaton a 
Szentgyörgymezői Olvasókörben. 
10.00 – 10.45: Szabó Anna (népmesemondó) 
meseelőadása. 
10.45 – 11.00: Gyermekrajz-pályázat 
eredményhirdetése.  
11.00 –14.00: kézműveskedések:  
- mézeskalács sütés mézes-bábos formában a 
Balassa Bálint Múzeum munkatársával (Szakálos Éva) 
- mézeskalács díszítés (Kecskeméti Katalin) 

- agyagplasztikák készítése ( Lakatos Nikolett) 
- mozgásos játékok apróbbaknak védőnővel (Huberné 
Erdélyi Mária) 
- méhecske és virág csuhéból (Erős Istvánné, Szurdiné 
Éva, Víg Lajosné) 
- gyöngyfűzés méhsejt mintával (Kubovics Anna Mária) 
- bőrözés (Bagó Natália) 
- kreatív dolgok készítése (Otthon Segítünk Alapítvány) 
- textil apróságok készítése (Patakfalviné Jankovics 
Erika) 
- fonalgrafika (Vereckeiné Farkas Mónika) 
13.45 – 14.00: Méztotó értékelése, melynek leadása  
13 óráig valamelyik méhésznél, ahol mézet is  
kóstolhat. 
14.00 – 15.00: Mézzel készült sütemények  
versenyének  
eredményhirdetése, majd süteménykóstolás 
süteményjeggyel, amit darabonként 50,-Ft-ért lehet a  
nap folyamán megvenni.  
A Környezetkultúra Egyesület – Élj zölden! 
programjával – a környezettudatos háztartásra hívja fel 
a figyelmet. 
A nap folyamán mézkóstolás, mézvásár, mézzel 
készült szörp és fagylalt is vásárolható, méhészeti 
eszközök bemutatója. Méhészeink: Petróczy István 
Szentgyörgymezőről, Keresztes Nagy Árpád 
Zsámbékról, Kiss Sándor Ipolyságról, Szokolay Pál 
Biatorbágyról, valamint Méhes-mézes szörpök Szárról, 
Szerencsés Tibor Esztergomból.  
Éhes bendőt kemencés lepénnyel lehet megtölteni és 
innivalókkal lehet a szomjúságot csillapítani. Mindezt a 
büfé biztosítja.Belépés díjtalan! 

Dr. Reisinger János irodalomtörténész 
előadása: szeptember 26-án, szerdán 18 órakor 
hallható.  Terembérleti hozzájárulást elfogadnak (100-
200,- Ft). 
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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 kör-
nyezetünkben 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 legitimáció. 
Felhívom a figyelmet, hogy a cikkek 
továbbra is nyíltan demokrácia- és 
kapitalizmuspártiak lesznek!

A legitimáció fajtáját tekintve sokféle 
lehet. Beszélhetünk jogi, politikai le-
gitimációról. Jelentését nagyjából úgy 
határozhatnánk meg, hogy valaki, vala-
milyen feltételek mellett jogosítványokat 
szerez arra, hogy egy közösséget vezes-
sen, irányítson, a hatalmat a csoport 
tagjai felett bizonyos keretek között 
gyakorolja.

A politikai és jogi legitimáció optimális 
esetben együtt jár, de akár el is válhat 
egymástól. Erre jó példa a 2006 őszén 
bekövetkezett események, amikor is az 
őszödi beszéd kapcsán kibontakozó vi- 
harban az akkori miniszterelnök hiába 
rendelkezett jogi legitimációval, a po-
litikai felhatalmazása szépen lassan 
elfogyott, az őt és politikáját támogató 
tömegek kiálltak mögüle.

A politikai legitimáció igen illékony jó- 
szág. Nem lehet igazán megfogni, ál-
talában a meglétét illetve a hiányát lehet 
észrevenni, a kettő közötti átmenetet 
már sokkal nehezebb megfogni. Ezt az 
átmenetet nemcsak a benne lévők, hanem 
a kívülállók is csak akkor veszik észre, 
amikor már megtörtént. 2006 nyarán-
őszén az hamar lejátszódott, ráadásul 
úgy, hogy csak a kommunikáció változott 
meg, az érdemi lépések, megszorítások, 
csak az utolsó negyedévben léptek 
életbe.

Valami hasonló zajlik most is, a mostani 
kormánypárttal és annak vezetőjével, 
különbség, hogy itt a kommunikáció ma- 
radt az állandó, és a valóság elszakadt a 
felvázolt világtól. Az egyéni kiábrán-
dulások megvannak, csak ez nem áll 
össze ellenzéki oldalon, mivel nincsenek 
olyan víziók, amik mögé fel tudna 

sorakozni. Lássuk be, az elmúlt 22 
évben sok mindent ígértek, és ebből 
sok mindent nem tartottak be a 
különböző pártok. Amit betartottak, 
vagy megcsináltak – út, iskola, óvoda – az 
természetes, amik elmaradtak, azok pedig 
megbocsáthatatlanok. Természetesen az 
igazság, mint oly sokszor most is a kettő 
között van.

Jogilag a mostani kormány erősebb 
legitimációval rendelkezik, mint elődjei 
– kétharmad. Ám ez a kétharmad már 
csak az ülésteremben van meg, és 
ahogy közelednek a választások előbb-
utóbb ott is inogni fog. Most még 
nem, de a képviselők már érzik, hogy 
nem áll mögöttük az a hatalmas bázis, 
ami megvolt 2010 tavaszán. Már nem 
olyanok a lakossági fórumok, már nem 
invitálják őket olyan szívéjesen, már 
idegesen néznek össze a beosztottak 
egy-egy újabb törvényjavaslat kapcsán. 
A döntéshozatalhoz szükséges jogo-

sítványok még megvannak, de a bizalmi 
tőke elfogyott. 

Hosszú idő van még hátra, 2014 tavasza 
még messze van. Addig is működtetni 
kell egy országot, a nyugdíjakat ki 
kell fizetni, az állami alkalmazottak is 
dolgoznak, nekik is jár a bér. Működtetni 
kell a hivatalokat, iskolákat, egyéb 
intézményeket, hogy az országban ne 
álljon meg az élet. Ezért újabb és újabb 
áldozatokat kell kérni az emberektől, 
akiket a kormány kommunikációs 
szinten még most is meg akar óvni. De 
az emberek már egyre nehezebben 
hiszik el, hogy ő értük meg a dolog, 
inkább ellenük. És a legitimáció, az erős 
kétharmados felhatalmazás elfogy szép 
csendben. Még viszi a lendület, de az 
üzemanyag már kifogyott, már csak 
gurulunk, a szakadék pedig közeleg. 

GT

Demokratikus ABC
Legitimáció
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Frissen vagy aszalva, nyersen, 
édességként vagy sült húsok mellé 
tálalva egyaránt finom csemege. Egyik 
legízletesebb hashajtónk!

Ismerjük meg!

A szilva (Prunus domestica) a rózsafélék 
családjához tartozó csonthéjas gyü-
mölcsünk. Számtalan fajtájának és 
változatának megkülönböztetése nem 
könnyű feladat, hiszen könnyen ke-
reszteződnek egymással. A gyümölcs 
említésekor általában a liláskék vagy 
sötétkék szemű fajták - például a zamatos, 
viszonylag kicsi szemű Besztercei - 
jutnak eszünkbe, s ezek éretlenül, azaz 
"zölden" pirosas árnyalatúak, de vannak 
már éretten is zöldes, pirosas és sárgás 
változatok. Összesen mintegy kétezer 
fajtája ismeretes. Tulajdonképpen 
a sárgás vagy zöldes ringlókat is a 
szilvákhoz lehet sorolni. Formájukat 
tekintve vannak hosszúkásak, tojás 
alakúak és gömbölyűek is. Magvaváló 
vagy nem magvaváló voltuk, valamint 
érési idejük alapján is megkülönböztetjük 
őket. A hazai szilva szezonja a 
sokféleségnek köszönhetően júliustól 
egészen októberig tart, importból szinte 
bármikor kerülhet szilva az asztalra. 
A szilvafák termésmennyisége 40-50 
kg fánként. Életkoruk átlagosan 30 év. 
Évente és fejenként átlagosan hat-hét 
kiló gyümölcsöt fogyasztunk róluk. Az 
érett szilvát finom, fehéres, halványkékes 
hamvasságot adó viaszréteg fedi, ami 
a gyümölcsöt védi a kiszáradástól, s 
egyben a minőség, frissesség garanciája 

is. A jó és kellően érett szilva keményebb 
vagy puhább, de mindig feszes héjú, 
üde illatú, élénk színű és kifényesedett 
héjú. Hogy éppen melyiket vásároljuk, az 
főként a kínálattól függ. A hagyományos 
hazai fajták sokoldalúan felhasználhatók, 
de például a nagy, gömbölyű, zöldes 
húsú szilvát főként nyers fogyasztásra, 
a kisebb, aromás fajtákat szilvás 
gombócnak vásároljuk.

Miért jó?

Kevés cukor, sok nedvesség jellemzi a 
friss szilvát. Mintegy 85% víz van benne, 
jól oltja a szomjat. 100 gramm gyümölcs 
nagyjából 50 kalória (209 Kj) energiát 
hordoz. Szénhidráttartalma 10,3 g körüli. 
Vitaminjai közül az A-, az A-provitamin, a 
béta-karotin, a B1- és B2-, illetve csaknem 
valamennyi B-vitaminféleség, továbbá a 
C-vitamin érdemelnek említést. A fontos 
ásványi anyagai a kálium, kalcium, foszfor 
és magnézium, nyomeleme a cink. A 
növényi antioxidánsok közül antocián 
színanyagokat és flavonoidokat; rutint 
és quercetint tartalmaz jelentősebb 
mennyiségben. Mindezen anyagoknak 
köszönhetően javítja az immunrendszeri 
ellenálló-képességet, véd a szív- és 
érrendszeri megbetegedésekkel szem- 
ben. Élettani hatásait tekintve igen 
fontos rosttartalma - héjában például 
rengeteg cellulóz van -, ami jól meg-
mozgatja a beleket, így ajánlható szék- 
rekedés ellen. Különösen az aszalt szil- 
vának nagy a fajlagos rost- és gyümölcs- 
cukor-tartalma. Nem csak a bélből 
segít üríteni a salakanyagokat; vizelet-
hajtó hatása is ismert. Így egyrészt 
súlycsökkentő hatású, másrészt aszalt 
formában a szilva kifejezetten tápláló 
étkeink közé tartozik, kalóriaértéke sem 
kevés. Ráadásul az étvágyat is fokozhatja. 
Mindent összevetve napi 20 dkg friss 
szilva fogyasztása hasznára lehet a 
fogyókúrázóknak.

Hogyan fogyasszuk?

Először is természetesen nyersen. Van-
nak nedvdús, zöldes fajták, melyek 
szinte csak így fogyaszthatók. Az őszi 
gyümölcsöstálon szép színfolt a kék 
szilva, arra csábít, hogy együnk belőle. 
Megfőzve finom kompót-összetevő. 
Hamar szétfő, ezért ügyelni kell rá, 
nehogy túl sokáig főzzük, mert egyben 
maradva esztétikusabb. A szilva kerül-
het süteménybe, rétesbe, tortába is. 
Ha édességbe szánjuk, aszalással szá- 
rítva vagy mélyhűtőben eltartva 

egyaránt sokáig felhasználható marad. 
És természetesen ne feledkezzünk 
meg a szilvás gombócról sem, amit 
szezonjában szinte illik készíteni. 
Kétségtelenül az egyik legfinomabb, 
tartósítószer nélkül készíthető, jól 
elálló lekvárunk alapanyaga. A lekvárt 
érett, a szára körül már fonnyadó, puha 
gyümölcsből érdemes főzni. Hagyjuk 
azonban az édességeket, a szilva 
ugyanis sós ételek, sült húsok mellé vagy 
azzal együtt sütve is nagyon ízletes, a 
baconba csomagolt, sült aszalt szilvákról 
nem is beszélve, amelyet ínycsiklandó 
előételnek adhatunk asztalra. Az 
aszalással ma már kevesen bíbelődnek, 
szerencsére azonban egyre nagyobb 
keletje van az aszalt gyümölcsöknek, 
így piacon, nagy élelmiszerboltokban 
könnyen beszerezhető. A szilva szoba-
hőmérsékleten kicsit után érik, ezért 
érdemes inkább hűtőben tartani, és 
minél hamarabb, lehetőleg egy héten 
belül elfogyasztani. A magyar szilvák 
nagyon sokoldalúak, zamatosak. Termé- 
szetesen nem minden napi fogyasz-
tásra, de méltatlan lenne kihagyni a 
hazai szilvapálinkát, amit az érett szilva 
cefréjéből főznek.

Tippek, tanácsok

Az aszalt szilva hashajtó képességét úgy 
használhatjuk ki legjobban, ha reggel 
éhgyomorra fogyasztunk néhány friss 
szemet, vagy evés előtt vízben áztatjuk. 
Ha kertje, s benne szilvafája van, tudnia 
kell, hogy a szilva nagyon meghálálja a 
trágyázást, és nem árt lombkoronáját éven- 
te egyszer szakszerűen megmetszeni.

Érdekességek

A rómaiak is kedvelték a szilvát. Kis-
Ázsiából és a Kaukázus vidékéről hozták 
magukkal, majd terjesztették el szerte 
Európában, ahol a mérsékelt égövön 
mindenhol megterem, sőt a Dél-Amerikai 
kontinensre is eljutott. Praktikusabb 
és gazdaságosabb gyümölcsöt nehéz 
volna találni. Fája nem igényel különös 
gondozást, metszést, permetezést, 
mégis megtermi gyümölcsét. A szilva 
őse valószínűleg egy a mainál sokkal 
savanyúbb és szárazabb gyümölcs volt, 
őshazájának a Földközi-tenger keleti 
medencéjét valószínűsítik. A szilvafák 
döntő többsége a házi kertekben él, 
itthon minden negyedik gyümölcsfánk 
szilva.

SGE

Szilva
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A Balavány-ügyhöz hasonló boszorkányüldözésekkel 
precedenst fognak teremteni: egy más színezetű kormány 
alatt jobboldaliakat citálnak majd bíróság elé puszta 
véleménynyilvánításuk miatt.

A múlt héten a Magyar Távirati Iroda keresetet nyújtott be 
Balavány György ellen, mivel az újságíró két blogbejegyzésében 
az MTI szerint megsértette az intézmény szakmai jóhírnevét. Az 
ügy remek példája annak, hogy az elmúlt években mennyire 
elkezdték félreérteni a sajtószabadságot.

A vélemény szabad volt

A rendszerváltozás utáni magyar médiaviszonyok rendkívül 
hektikusak voltak, a mindenkori ellenzék és a velül szimpatizálók 
legtöbbször teljes joggal élhették úgy meg, hogy a 
kormányoldal nyomás alá helyezi mind a közmédiumokat, mind 
a piaci sajtótermékeket, őket pedig politikai véleményük miatt 
háttérbe szorítják. A valóságban azonban a rendszerváltozás 
utáni két évtizedről azt lehet mondani, hogy alapvetően 
politikai véleménye miatt nem volt szokás az embert bíróság 
elé citálni, ha ez ritkán meg is történt, az ügy általában gyorsan 
elbukott.

Sokkal inkább az jelentett problémát, hogy a médiában 
elhangzott szavaknak nem volt súlya. Gondoljunk vissza: 
hányszor esett az meg, hogy egy országos televízió vagy újság 
valakiről egészen hajmeresztő képtelenségeket tett közzé 
hírként, másnap pedig bebizonyosodott, az „értesülésből” 
semmi nem igaz. Aztán a sértett maximum egy helyreigazítással 
meg néhány százezer forint kártérítéssel vonulhatott el, és 
persze azzal a tudattal, hogy jóhírnevét szépen helybenhagyták.
Miközben tehát a vélemény meglehetősen szabad volt, a 
szavaknak sokszor alig volt súlyuk.

Más lett a világ

A 2010 utáni világ alapvetően más. A Médiahatóság immár 
figyel rá, hogy a nyugati trendeknek megfelelően, ha valaki 
súlyos jogsértést követ el a médiában, annak komoly 
következményei legyenek. A politika azonban továbbra is 
nyomást akar gyakorolni a médiára, sőt: mind a kormányoldal, 
mind a szocialista ellenzék és sajtójuk esetében igaz, hogy a 
nyomás csak nőtt. Az igazi probléma ott kezdődik, hogy egyre 
inkább úgy látszik – főleg, de nem csak a mai jobboldalon 
–, a szólásszabadság mint vívmány az emberek fejében 
általánosságban is fokozatosan háttérbe szorul.

Balavány György esete iskolapéldája lehetne ennek a 
változásnak. Érdemes elolvasni a két inkriminált blogbejegyzést: 
azokból teljesen egyértelműen kiderül, Balavány a véleményét 
fogalmazza meg, amikor azt sérelmezi, hogy az MTI tudatosan 
nem arról tudósít, aminek hírértéke van, más fontos híreket 
elhallgat, vagy akár ha van egy olyan hír, melynek lehetséges 
egy, a kormányoldal számára kedvezőbb olvasata is, ők 
biztosan azt fogják megmutatni. Balavány ezt úgy interpretálja, 
hogy az MTI közpénzen hazudik. Lehet Balavány kritikája éles, 
igazságtalan vagy akár megalapozatlan is, ennek teljesen 

mindegynek kellene lennie, hiszen mindenki véleménye, a 
tények interpretációja: szabad.

Vissza fog ütni

A legszomorúbb és a legárulkodóbb, hogy az MTI vezetésének 
nem is az fájt, hogy Balavány a véleményét valamiféle 
téves adatokra vagy tényekre alapozta volna. Nekik az fáj, 
hogy az Balavány véleménye, hogy ők hazudnak. És noha 
itt most a jelenlegi jobboldal hatalmi arroganciájának a 
megnyilvánulásáról van szó, sajnos ez az ügy jól illeszkedik azon 
esetek sorába, amikor a politikától függetlenül, illetve nem 
jobboldali közszereplők hasonló okokból citáltak újságírókat 
bíróság elé véleményük és stílusuk miatt. Így például Vásárhelyi 
Mária, aki Bede Mártont és Szily Lászlót perelte egymillióra, 
vagy a Tokaj Kereskedőház, akik miatt Uj Péternek egészen 
Strasbourgig kellett elmennie, amiért egy borról leírta, hogy 
az „szar”. Sajnos tehát úgy tűnik, a mostani magyar közélet 
általában is teljesen megfeledkezik arról, hogy a vélemény 
mindenki számára szabad, így az nem helyreigazítható, hiszen 
téves sem lehet.

Persze jó dolog, ha a médiának van kötelezettsége is, de azért 
illene nem elfelejteni, hogy eleink több mint 160 éve egyebek 
mellett azért fogtak fegyvert, hogy a sajtóban elhangzott 
véleményért senkit ne lehessen meghurcolni.

A Véleményvezér ilyenkor egyszerre sajnálja a sajtószabadságot 
és azt a jobboldalt, mely nem méri fel, hogy ez előbb vagy 
utóbb rájuk is vissza fog ütni. A Balavány-ügyhöz hasonló 
boszorkányüldözésekkel precedenst fognak teremteni, és 
majd egy más színezetű kormány alatt őket citálják bíróság elé 
puszta véleménynyilvánításuk miatt.

velemenyvezer.blog.hu

Az új trend: véleményt nyilvánítasz, 
beperelnek



CIVILHETES   2012. SZEPTEMBER 11.

14. oldal 2012. SZEPTEMBER 11.  /  II. ÉVFOLYAM  /  14. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: civilhetes

Cikkünk írásának pillanatában még zajlik a családon 
belüli erőszakról szóló vita a Parlamentben. Mi már nem 
követjük. Nem követjük, mert amit a fideszes parlamenti 
képviselők művelnek a parlamentben, attól csak hányni 
tudunk. Itt van pár idézet csemegéül:

“...A nők az önmegvalósítás, emancipáció mellett elfelejtenek 
gyereket szülni. Ha önök azt szeretnék, hogy ötven-hatvan 
év múlva legyen még magyar…majd ha mindenki megszülte 
a maga két-három vagy négy gyerekét, akkor mehet 
önmegvalósítani meg emancipálódni” - Varga István, Fidesz

“A fiatal nők legfontosabb hivatása a gyerekszülés.” - Varga 
István, Fidesz

“Nők is zsarolnak gyerekekkel férfiakat, ez nem csak ilyen 
egyoldalú dolog” - ismeretlen KDNP-s

“Talán az anyáknak vissza kéne térniük a gyereknevelés mellé, 
szülni két-három vagy inkább négy-öt gyereket, és akkor lenne 
értelme annak, hogy jobban megbecsülnék egymást, és fel sem 
merülhetne a családon belüli erőszak” - Varga István, Fidesz

“Ha ennek a népi kezdeményezésnek helyt adnánk, akkor a 
családon belüli és a családon kívüli, a különböző erőszakos 
cselekmények tényállását egybevonnánk, ami nem célszerű” - 
ismeretlen fideszes

“Tessék példát mutatni a normális családból, és akkor utána 
majd lehet a nőknek érvényesülni...” - Karvalics Ottó, KDNP

“Az asszonyoknak a hölgyeknek a legfontosabb hivatásuk, 
hogy gyereket szüljenek!!” - Ismeretlen Fideszes

“Az emancipációs mozgalmak mindig is átcsaptak abba, hogy 
az egyenlőség iránti vágy átment férfigyűlöletbe” - Szávay 
István, Jobbik

“Ha így gondolkodtok, kihalunk!” - fideszes bekiabálás

“Minden tiszteletemmel együtt kérem a páholyban helyet 
foglalókat, hogy ne tegyék, hogy érzelmeiket kifejezzék, mert 
ezt a házszabály nem teszi lehetővé” - az ülésvezető

Kösz a forrásokat:sztivan.tumblr.com

magyarinfo.blog.hu

A fideszes képviselők szerint ha a nők 
emancipálódnak, akkor elfogy a magyar
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El kellene engednem a fülem mellett, de annyira bánt és zavar 
és felháborít, hogy nem tudom szó nélkül hagyni.
Mit jelent ez a kifejezés? Mitől lesz, mitől válik valaki komcsivá? 
Ki szabja meg, ki dönti el és úgy egyáltalán? Könnyű kimondani, 
de vajon tudja-e aki mondja, hogy miért mondja? Vagy csak 
azért mondja, mert a ma regnáló jobb oldal szerint ez a trendi 
kifejezés azokra, akik másképp gondolkoznak? 

Mielőtt megpróbálom megválaszolni a saját kérdéseim, hiszen 
aki komcsizik, az nem tud ezekre a kérdésekre válaszolni, mert 
csak annyival tudja kiegészíteni a szót, hogy büdös.

Orbán Viktor, a fidesz politikája a középosztály fogalma köré 
szerveződik. Ideológiájának központi eleme nem más, mint 
az a tényként kezelt gazdasági ballépés, hogy az egykulcsos 
adó visszaadta a középosztály hitét abban, hogy munkájukat 
megbecsülik és évről-évre többen fognak felzárkózni ehhez 
a társadalmi kaszthoz a ma még nem dolgozók vagy nagyon 
rosszul keresők tömegeiből. Ezen a logikán haladva úgy látom, 
hogy a fidesznek sikerült beilleszkedni a jobboldali pártok 
világnézetébe.

Igen ám, de felmerül bennem a kérdés, hogy a mai 
Magyarországon kik tartoznak a középosztályba? A KSH adatai 
szerint 2011-ben a havi bruttó átlagbér 210.000 Ft környékén 
volt, amely 140.000 Ft nettót jelent átlagosan. Arról, hogy 
a fenti adatok alapján hol van a középosztály alsó határa 
hosszasan lehetne vitázni, de egyezzünk ki abban, hogy a lapos 
bértábla okán a 100.000 Ft nettó alatt keresők már szegénynek 
számítanak. Gondoljunk csak arra, hogy a nettó 100ezer már 
nagyon közel van a minimálbérhez. Felfelé egészen más a 
helyzet, én, egy büdös komcsi nem tudom megmondani, hogy 
hol van a középosztály felső határa.

A kedvezményeket most ne vegyük figyelembe, az egykulcsos 
adó hatásait ismerjük. Így 293.000 bruttó Ft felett válnak 
pozitívvá a jelenlegi adórendszerünk hatásai. Ez kereken 83ezer 
forinttal van a hazai bruttó átlagkereset felett. Ez alatt a bruttó 
bér alatt keresők nem, hogy többet, hanem inkább kevesebbet 
vihetnek haza, hónapról-hónapra! Ilyen munkabérrel a 2011-es 
adatok alapján már gazdagnak számított valaki! Ergo messze a 
középosztály felső részében, gyakorlatilag a gazdagok között 
találjuk azokat, akiket az egykulcsos adó pozitívan érintett.

Tehát, ha én azért emelem fel a hangom, mert azt szeretném, 
hogy újra több kulcsos adórendszere legyen Magyarországnak, 
akkor komcsi vagyok? Igen, ebben az esetben az vagyok, mert 
ezzel a vágyammal a jelenlegi középosztály ellen tennék, 
megrövidítve őket hónapról-hónapra.

Az a legszomorúbb és legelkeserítőbb az egészben, hogy 
nagyon-nagyon sokan ebben az országban csak vegetálnak, 
túlélni próbálnak, nem élni. Depresszióssá és szomorúvá téve 
saját magukat és környezetüket. Elfordulnak a változtatás 
lehetőségétől, mert annyira rá vannak minden idegszálukkal 
feszülve a túlélésre, hogy már nincs energiájuk meghozni azt 
a döntést, amely sorsuk megváltoztatásához, életük jobbá 
tételéhez nélkülözhetetlen lenne.

Azt is szeretném megjegyezni, hogy vállaltan baloldali vagyok, 
mivel sokkal jobban érdekel, hogy egy panelben élő ember a 
rezsije kifizetése után tud-e venni magának például húst, mint 
az, aki az egykulcsos adónak hála nagyobb autóba tud átülni. 
Lehet, hogy ez igazságtalan, de higgyék el, a példaként hozott 

„panelben élő” emberek vannak többen és az ő, javarészt 
kétkezi munkájuknak köszönhetően tud a jelenlegi, igen kicsi 
középosztály a gazdagodás – más szóval, az európai közép – 
irányába elmozdulni. Sokkal igazságosabbnak tartanám egy 
olyan Magyarország létezését, ahol mondjuk az átlagember 
nem a bérének 60, hanem mondjuk „csak” a 40 százalékát 
költené el rezsire.

Amikor lekomcsiznak, sokszor olyanok teszik, akik akkor 
születtek vagy plusz-mínusz két évvel a rendszerváltáshoz 
képest. Valóban, én náluk egy kevéssel, pontosabban 10 év, 
plusz-mínusz két évvel korábban születtem. Ez azt jelenti, hogy 
én általános iskola 6-ik osztályában még tanultam oroszul, és 
egy évig voltam úttörő. Bizony-bizony nagyon nagy szerepem 
volt az államforma és a társadalom alakításában. Ugye nem 
gondolja ezt senki komolyan? Fogalmazhatok másképp? 
Tetszik, nem tetszik, minden velem egyidős ember pontosan 
ugyanígy élt, mint én. Amikor Brezsnyev meghalt, ha jól 
emlékszem középsős voltam az óvodában, amikor kikiáltották 
a Köztársaságot, az általános iskolában az osztályunkban lévő 
hangszóróból hallottam. De bevallom őszintén, mivel gyerek 
voltam, sokkal jobban érdekelt, hogy fogok-e csókolódzni a 
Piroskával a nagy szünetben vagy sem.

Kicsit később kialakult bennem egy értékrend, amire ebben 
az országban ez idáig négyévente lehet szavazni. Nem az 
lenne a normális, ha ez a kérdés csak négyévente jönne elő 
és akkor ott a fülkében ki-ki eldöntheti a saját értékítélete 
alapján? Együtt élünk ebben az országban, megismerkedünk 
egymással, szimpátiák, barátságok, munkakapcsolatok, társas 
kapcsolatok, szerelmek alakulnak ki közöttünk. Ezek közül a 
kapcsolatok közül többől is gyermekek születnek, akikben 
tovább fogunk élni és ha megöregszünk, gondoskodnak 
rólunk. Kíváncsi lennék, vajon hány kapcsolat megy szét ebben 
az országban a pénztelenség és hány van halálra ítélve a 
politikai megosztottság miatt? Ez így normális?

HP

Már megint lekomcsiztak
Mi az, hogy komcsi?
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Ma kimentem a szőlősbe. Sose szerettem ott dolgozni, most 
is csak muszájból mentem. Szüleim úgy döntöttek hogy 
abbahagyják a szőlőművelést. Elfáradtak. Nem csodálom. 
Dolgoztak eleget életükben. Édesapám szólt hogy szedjem 
össze a szőlőkarókat, tüzeljem el, legalább ennyi haszon legyen 
még belőle.

Nekiláttam a szokásos "már megint dolgozni kell" utálattal. 
Ekkor átjött a szomszédból egy idősebb férfi(úrnak mégse 
hívhatom , itt a szőlőben ez nem szokás). Megkérdezte ki 
vagyok. (Még működik az ösztönös védelmi reflex, másét is 
védi még ez a korosztály.) Elkezdtünk beszélgetni, és innentől 
már nem úgy gondoltam a szőlősre mint azelőtt. Kiderült 
hogy rokonok vagyunk. Édesanyám unokatestvére. Örül hogy 
megismert. 44 éves leszek, egy kis községben lakom, és nem 
ismertük egymást! Úristen 20 év múlva az én fiaim fogják 
ismerni az én unokatestvéreimet? Nem valószínű.

Mikor megtudta hogy eladjuk a szőlőst(valakinek van pénze 
rá és lovakat fog ott tartani), láttam rajta hogy elszorul a szíve.
Beszélgettünk a nagyszülőkről, a munkáról,arról hogy sokan 
hagyják veszni a szőlőt, aztán elbúcsúzott.

Maga a beszélgetés is meglepett,nem szoktam(szoktunk) csak 
úgy beszélgetni, csak hogy beszélgessünk. Én különösen nem. 
Ha nagy ritkán gyalog járok akkor is csak illendőségből állok le, 
ha valaki rám kérdez. Ilyen vagyok. De azt hiszem nem csak én. 
Eléggé jellemző ez manapság. Mindig rohanunk valahová.

Ezután nem tudtam már úgy gondolni többet erre a föld 
darabra mint eddig. Az én nagyszüleim még a földből húzták 
ki a répát, a fáról szedték a barackot, otthon vágták a disznót, 
a tyúkot, a nyulat. Szőlővesszővel és kukoricacsutkával fűtöttek 
(na nem csak azzal tudom) Mi pedig felcsavarjuk a termosztátot 
és káromkodunk hogy milyen drága a gáz... Meg kellene 

tanulnunk hogy mindennek 
ára van.

Valószínűleg öregapámmal 
járhattam először ezen 
a helyen, barackért 
birsalmáért.  (Milyen 
jó, hogy idén az utolsó 
élve maradt fáról leszedtük 
és ettünk egy utolsó 
birsalmabefőttet-a többi fa 
már rég kihalt.) Valószínűleg 
ő kínált meg először itt egy 
kis fröccsel. Ők még tudták 
hogy addig dolgozunk míg 
el nem fáradunk,és míg nincs 
nagy meleg, aztán kicsit 
hazamegyünk, lepihenünk és 
estefelé lehet folytatni.

Édesanyám majd 50 évig járt 
ki kapálni, metszeni, kötözni, 
szüretelni, sokszor egyedül 
is, mert apám másodállásban 
dolgozott, (maszekolt ahogy 
akkor mondtuk) hogy legyen 
egy kis plusz. Pedig életében 
nem ivott meg 3 liter bort 
összesen. Miért akkor? Apám 

miatt, és mert itt ez így volt szokás. Most, ha az Ákosnak szólok 
csukd be az ajtót, azt mondja a Gergő hagyta nyitva, és fordítva.

Miközben húzogattam ki a karókat, találtam néhány ottfelejtett 
szőlőszemet a szüretről. Elkezdtem eszegetni , és minden 
zamatát ki akartam élvezni, mert ez volt az utolsó szőlő amit 
öregapám és apám szőlőséből ehettem. Ez ott, akkor fogtam 
fel. Szégyellni kezdtem magam kicsit. Ahogy Hobo megírta, és 
Bill megénekelte: szétszórjuk az örökséget.

Bár az én esetemben inkább szélnek eresztem. Mondhatnám 
füstbe ment örökség. Nem hiszem hogy a gyermekeim ezt 
valaha meg fogják érteni, de örülök hogy idén még egyszer 
utoljára ők is ott voltak a szüreten.

Holnap még kimegyek, összeszedem a kihúzogatott karókat 
(remélem még meglesznek, mert azért itt is előfordulnak 
dolgok) még egyszer körülnézek és soha többet nem fogok 
valószínűleg arra járni. El lesz kerítve, másé lesz. Sosem lesz 
már a miénk. Lehet hogy mégse kellene eladni? Mint írtam 
sose szerettem a szőlőst, nem is értek hozzá, időm sincs rá. Bár 
mindenkinek arra van ideje amire szán.

Egy két hét és eltüzelem a karókat, vele a gyerekkorom egy 
darabját, vele a nagyszüleimből, a szüleimből, a barátokból, 
ismerősökből, rokonokból - akik jöttek alkalmanként segíteni, 
és magamból is egy darabot. Remélem az emlékek nem 
szállnak el a kéményen keresztül....
13 sor szőlőkaró...nehéz örökség.............

Pfeiffer Gábor

13 sor szőlőkaró...nehéz örökség.............
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Egy egészen friss tanulmánykötettel találkozhatunk az 
interneten, ha a kultúratudomány témakörében keresünk 
olvasnivalót. Agárdi Péter egyetemi tanár a pécsi egyetem 
hallgatói jegyzeteit bővítendő gyűjtötte össze korábban 
már megjelent, ám most frissített könyvrészleteit, 
tanulmányait egy elektronikus dokumentumba 
Kultúravesztés vagy kultúraváltás? címmel. A tanulmány-kötet 
a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának digitális 
gyűjteményében található.

Az egyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Karának oktatója nem csak a hallgatóknak ajánlja írásait, 
hanem azoknak is, akik pusztán csak érdeklődnek vagy nyomon 
követnék a mai magyar kulturális folyamatokat. Az írásokban 
a szerző betekintést nyújt a kultúra, a köz- és felsőoktatás, a 
média, a tudomány, a művészet és a művelődéspolitika számos 
területére. A tanulmánykötet bevallottan problémafelvető 
és szemléletformáló válogatás. A tíz írás közül egy napjaink 
József Attila-kultuszával foglalkozik, nem véletlenül, hiszen 
Agárdi irodalomtörténészként évtizedek óta kutatja a költő 
munkásságát. 

A kötet címében feltett kérdésre a szerző az olvasóra bízza 
válaszadást, ő maga nem ad egyértelmű állásfoglalást. Jelen 
írás terjedelmi korlátai miatt nyilvánvalóan csak egy-egy 
megállapítást lehet kiragadni a tanulmányok közül, de az olvasó 
talán így is közelebb kerül a címben feltett kérdés válaszához.

A digitális kultúraváltás fogalma többször megjelenik a 
kötetben és összeköthető annak megjelenési formájával is, 
hiszen az olvasók a világhálón (és nem nyomtatva) a lehető 
legszélesebb körben juthatnak hozzá e dokumentumhoz. 
Nyilvánvalóan az imént említett fogalom nem kizárólag a 
hozzáférést jelenti, hanem magába foglalja a kultúraközvetítés 
új lehetőségeit, a mediatizált nyilvánosságot vagy a web 
2.0-nak is emlegetett közösségi tartalommegosztást (lsd. 
facebook). A lehetőségek bővülése mellett viszont, - ahogy 
Agárdi is fogalmaz – nő a túlinformáltság lehetősége, ami 
azt a veszélyt is hordozza, hogy képtelenek vagyunk kiszűrni 
a releváns, mértékadó információkat a napi hírfolyamból. A 
média manipulatív szerepe már nem kérdéses, ennek esetleges 
javítását semmiképpen sem orvosolja a hazai médiaszabályozás 
új törvényi háttere, amely sokszor nem feltétlenül a sokoldalú, 
kiegyensúlyozott tájékoztatást tartja szem előtt. 

Agárdi szerint a művelődés és a kommunikáció szerkezetének 

átalakulása, a globalizáció jelenségei nem adhatnak 
magyarázatot az olyan tendenciákra, amelyek szerint itthon 
a felnőtt társadalom 76%-a küzd szövegértési problémákkal, 
vagy, hogy már 60% a könyvet egyáltalán nem olvasó felnőttek 
aránya. A tendenciák és a tanulmányokban leírt adatok alapja 
számos kutatásban, művelődésszociológiai vizsgálatban 
fellelhető, amelyekre bőségesen találunk hivatkozást a 
lábjegyzetekben. 

A negatív tendenciák hosszú távú „korrekciója döntően az 
intézményeken, a közösségi, civil cselekvésen, az oktatásügyön 
és a közművelődésen, a médiumokon, a politikai mintákon, s 
nem utolsósorban az értelmiség, az írástudók nyilvánosság 
előtti felelősségén múlik” – véli a szerző. 

Esetünkben érdemes kiemelni az oktatásügyet a lehetségesnek 
mondott megoldások közül, hiszen az egyik tanulmány a köz- 
és felsőoktatás jelenlegi helyzetét, változásait boncolgatja. 
Agárdi nem túl szívderítő képet fest a mostani helyzetről. 
Szerinte a törvényi, és ezáltal a „tartalmi átalakítások riasztó 
visszalépésnek tűnnek az elmúlt másfél évszázad nemzeti 
kultúrájának progresszív társadalmi, vallási és kulturális 
törekvéseihez képest.” A radikálisnak mondható átalakítások 
közül talán a legfontosabb a tankötelezettség felső korhatárának 
16 évre történő leszállítása, amely majd egyszerűen kilöki 
az oktatásból a még képzetlen munkaerőt, emelve ezzel a 
lehetséges jövőkép nélküli munkanélküliek számát. Az új 
jogszabályok az iskolákat lényegében központosítják egységes 
tantervekkel és közvetlen kormányhivatali igazgatással, ahol az 
önkormányzatok feladata csupán az intézmények fenntartása 
lesz. A rendszer egyszerűsítése nyilvánvalóan forráskivonást 
is jelent majd. A felsőoktatás átalakítását jól jellemzi a tavalyi 
évhez képest 32 ezerrel kevesebb beadott jelentkezés és a 
radikálisan átalakított keretszámok. A szerző úgy véli „a cél: 
kurzushű értelmiséget kinevelni. Itt ér össze a tudomány-, 
a média-, a művészet- és a közművelődés-politika a köz- és 
felsőoktatási koncepciókkal.” 

Egy érdekes dokumentummal zárul a digitális tanulmánykötet, 
hiszen a szerző a függelékben az első (1979-ben szervezett) 
lakitelki konfereciáról ír, az akkori fiatal értelmiségiek 
törekvéseiről és későbbi útjaikat bemutatva – a szerző által 
bevallottan – személyes hangvételben. 

A digitális tanulmánykötet egészének bemutatására jelen 
keretek nem elegendőek, de talán mégis sikerült olyan 
részleteket kiragadni, amelyek segítenek megválaszolni a 
címben feltett kérdést, illetve kedvet csinálnak a leendő 
olvasónak a kötet alapos áttanulmányozására. Érdemes. 

Cím és elérhetőség: Kultúravesztés vagy kultúraváltás? Nemzeti 
értékek – kultúraközvetítés – művelődéspolitikák. PTE FEEK, Pécs, 
2012. ISBN 978-963-642-482-4 http://digitalia.tudaskozpont-
pecs.hu/books/agardi-peter-kulturavesztes-vagy-kulturavaltas-
pte-feek-pecs-2012/htm/index.html
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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.


