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Tárgy: VERSENYKIÍRÁS 2012.  
 
Tisztelt Igazgató Nő/Úr, Kedves Gyerekek! 
 
A Féja Géza Közösségi Ház az előző évekhez hasonlóan, immáron IX. alkalommal rendezi 
meg a nagy népszerűségnek örvendő ISTER- GRANUM EURORÉGIÓS RAJZVERSENYÉT 
általános iskolás gyermekek számára.  
 

Az idei téma: „Történt egy napon, hogy vadászni indultak…” - Magyar mondák és 
legendák 

 
Fontos: 

 A Versenyen azok a leány és fiú tanulók indulhatnak, akik: 
- valamely, az Ister-Granum Eurorégió területén (www.istergranum.hu) 
magyarországi vagy szlovákiai általános iskolában tanulói vagy 
vendégtanulói jogviszonnyal rendelkeznek, 
- nappali rendszerű képzésben vesznek részt. 
 
!! Egy pályázótól csak egy pályaművet fogadunk el! 
 
Technikai megkötés nincs. 
 

 A művek beadási formátuma: A/4-es méretű rajzlap, paszpartu, keret 
nem kell! 
 
!! Az alkotás elején jól olvashatóan szerepeljen a diák neve, iskolája, 
osztálya, a felkészítő pedagógus neve, valamint a mű (a monda) címe! 

 
Az alsós és felsős korosztály munkái külön kerülnek elbírálásra a zsűri által. 
 
A pályamunkák beérkezésének határideje: 2012. november 9., zsűrizés: november 13. A 
díjazottak névsorát november 15-től közzétesszük honlapunkon (fejageza.uw.hu). 
 
Az alkotásokból kiállítást rendezünk, amelynek megnyitója egyezik a díjátadó ünnepség 
időpontjával. Ez várhatóan november 17. (szombat) 10 óra. A kiállítást december 7-ig 
tekinthetik meg. 
 
Kérem, hogy a versenyen való részvételi szándékukat és a résztvevő gyermekek nevét, 
névlistáját az alábbi címen jelezzék: 

  
Féja Géza Közösségi Ház 

2509 Esztergom-kertváros 
Damjanich u. 50. 

e-mail: fejageza@gmail.com 
Tel: 33/555-605 

 
 

Esztergom-kertváros, 2012. szeptember 24.        Köszönettel:  
Nagy Anita, szervező 
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Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza.

CIVILHETES

Ahogy újraindult a politikai szezon egyre többen beszélnek az 
ellenzéki összefogás szükségességéről a 2014-es választások 
sikerének érdekében. Hogy ki kivel fog össze, szerintem 
részletkérdés. Ami sokkal fontosabb, hogy mire és mi alapján 
kötnek szövetséget.

Arra, hogy leváltsák a jelenlegi kormányt nem nehéz összefogni, 
sőt kifejezetten könnyű. A kérdés már csak az, hogy mi lesz utána? 
Hogy egyeznek meg a szereplők az egyes tárcák elosztásában, ki 
miért lesz felelős – vagy felelőtlen – a következő négy évre. 

A kutya itt van elásva. Ki hogyan gondolja Magyarország és a 
benne élők sorsát a következő években. Az látszik, hogy a mostani 
kurzus sok tekintetben nem érti az idők szavát, elég itt az oktatás 
centralizációjára és az eddig elért eredmények visszafejlesztésére 
gondolni. Ahhoz, hogy a 21. században az ország sikeres legyen, 
elengedhetetlen, hogy minél okosabb emberek népesítsék be. És 
ez csak egy kérdés.

Nem beszéltünk akkor a gazdaság beindításáról az adórendszer 
újragondolásáról, a nemzetközi kapcsolatok újjáépítéséről, 
vagy az egészségügy átalakításáról. Ezekre a kérdésekre már a 
választás előtt választ kell adni. Nem lehet úgy nekiállni a 2014-
es kampánynak, hogy az ellenzék nem mutatja be, hogy miként 
hozza helyre az országot a matolcsyzmus után. Mert félreértés 
ne essék, a jelenlegi bajok nagy része a gazdaági miniszter 
ámokfutásának és nem a nemzetközi környezetnek köszönhető.
Így a kérdés az lesz, hogy a különböző szervezetek képesek 
lesznek-e választ adni az előttünk álló kihívásokra, az egyes 
szervezetek rendelkeznek-e akkor társadalmi támogatottsággal, 
hogy érdemben tudják képviselni az egyes kérdéseket, vagy 
csak politikai akciókra futja. Nem elég csak tiltakozni, hogy 
nem jó, alternatívát kell állítani. ÉS ebben a munkában nekünk 
állampolgároknak is szerepe van. Nem lehet csak várni a messiást 
– nem fog jönni – hanem tenni kell érte, nem elfordulva a 
közélettől, hanem részt venni benne. 

GT

Összefogás, de hogyan
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A Kúria helybenhagyta a Győri 
Ítélőtábla ítéletét, amelyben kétmillió 
forint megfizetésére kötelezték Knapp 
János Pált, Esztergom volt fideszes 
alpolgármesterét és az írását közlő 
Hídlap kiadóját, mert megsértették 
Horváth Mihály jó hírnévhez való 
jogát.

Zalán Gábor, a felperes ügyvédje 
szerdán az MTI-nek elmondta:  az 
alperesek az ítélőtábla jogerős ítélete 
ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtottak 
be, amelyet a Kúria elutasított. A volt 
alpolgármester egy újságcikkben azt 
állította, hogy Horváth Mihály esztergomi 

vállalkozó együttműködik azzal, aki 
felgyújtotta Meggyes Tamás (Fidesz), a 
város volt polgármesterének házát.

Az indoklás szerint még politikai vita 
sem jogosít fel senkit arra, hogy az 
ellenfeléről valótlan tényeket állítson, őt 
valótlanul bűncselekményekkel hozza 
összefüggésbe - ismertette az ügyvéd.

Horváth Mihály korábban Meggyes 
Tamás kampányfőnöke volt, és tagja 
volt az esztergomi képviselő-testületnek 
is. A volt polgármesterrel akkor romlott 
meg a viszonya, amikor ellenezte, hogy a 
város 1,68 milliárd forintért mélygarázst 

vásároljon, ötmilliót fizetve garázsonként. 
A Fideszből kizárták, képviselő-testületi 
tagságáról lemondott, a közélettől 
visszavonult.

A volt polgármester házát és autóját 2008. 
április 7-én hajnalban gyújtották fel. A 
bűncselekményben részes nyolc embert 
az elkövetéstől számított két hónapon 
belül elfogták, és börtönbüntetésre 
ítélték. A cselekmény egyik elkövetője 
Misznéder János esztergomi építési 
vállalkozó volt, akit a támadás előtt 
az önkormányzat nagy összegre 
megbírságolt.

Milliókat fizethet a volt alpolgármester

A templomi falfreskóiról, táblaképeiről 
és festett üvegablakairól ismert 
Kákonyi Asztrik ferences festőművész 
munkáiból látható kiállítás szerdától  
Esztergomban a róla elnevezett 
kortárs galériában.

Az 1990-ben elhunyt alkotó mintegy 
hetven templomban készített falfreskókat 
- közülük legismertebb a pilisszentléleki 
-, valamint tervezett liturgikus tereket, 
miseruhákat, miseedényeket, készített 
táblaképeket és festett üvegablakokat. 
Utolsó megbízatása a győri Szentlélek 
templom belső díszítése volt 1985 és 
1989 között.

Kákonyi Asztrikot a magyar nonfiguratív 
egyházművészet úttörőjének tartják. 
"Élénk színekkel jeleníti meg a gyötrődő 
világból a mennyei fényességbe, 
a Szentháromsághoz törekvő 
kereszténység útját és fogja egységbe e 
két világot" - írta róla egyik méltatója.

A kiállításon művészeti fejlődését 
nyomon követve az első teremben 
figuratív, többségében ferences témájú 
alkotásai láthatók, majd fokozatosan 
teret nyernek a nonfiguratív művek, 
míg a harmadik teremben már kizárólag 
nonfiguratív alkotásokat mutatnak be, a 
művek szakrális témájúak.

Kákonyi Asztrik (1923-1990) eredetileg 
papi pályára készült, de egészségi 
állapota miatt elsőre nem nyert 
felvételt a szemináriumba. Egy évre 
a műegyetem építészhallgatója lett, 
majd munkaszolgálatra vitték, végül 
1957-ben szerzett teológiai doktorátust 

Budapesten. Művészi eredményeire és 
érdeklődésére tekintettel az esztergomi 
ferences főiskolán a művészeti témák 
oktatásával bízták meg, 1962-től tagja 
volt az esztergomi egyházművészeti 
tanácsnak.

Kákonyi Asztrik kiállítása Esztergomban
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Egy 1939-es Weiss Manfred 
gyártmányú, Csoda típusú kerékpár 
nyerte az Év Veterán Kerékpárja 
díjat, amelyre az interneten lehetett 
szavazni a magyar gyártmányú veterán 
kerékpárok virtuális múzeumának 
oldalán.

A versenyre 20 induló jelentkezett, 
képekkel és szöveggel bemutatva 
kétkerekűjét. A szavazásban részt vevő 
kerékpárok között voltak helyreállított, 
eredeti állapotukban tündöklő gépek, de 
akadtak olyanok is amelyek még a gyári 
festést, csíkozást viselték magukon.

A járművekre összesen 429 egyéni 
szavazat érkezett, ebből 262 a Csodát 
jelölte meg a legszebbnek. A díjat 
szombaton Esztergomban, a Féja Géza 
Közösségi Házban adják a kerékpár 
tulajdonosának, Móringer Lajosnak.
"Minden eredeti rajta, a fényezés, a 
matricák, a nyaktábla, a csengő, a 
macskaszem, a kerekek, a fék. A hátsó 
Torpedó agyban látszik az 1939-es 
évszám. Az összes kerék és küllő eredeti, 
minden egyes láncszemben benne van a 
WM. A fehér színű keménygumi pedálba 
is bele van nyomva a WM, a lánckerék 
Csoda feliratú" - írta a díjra jelentkezve 
járművéről egy évvel fiatalabb, 72 éves 
tulajdonos, aki naponta használja a 
kerékpárt Esztergomban és környékén, 

akár 30-50 kilométeres távokra.

A Magyar Gyártmányú Veterán 
Kerékpárok Virtuális Múzeuma a 
hazai gyártókról és termékeiről gyűjt 
információkat, rendszerezi azokat, és 
mindenki számára elérhető, egyfajta 
kollektív tudástárként üzemel Gyűjtik 
a még fellehető eredeti állapotú 
kerékpárokat, közzéteszik a fellelt 

könyveket, újságokat, katalógusokat, 
dokumentációkat.

A közösségnek 550 regisztrált tagja van, 
évente több alkalommal szerveznek 
találkozókat, túrákat. Programjaik 
megtalálhatók http://veterankerekpar.
gportal.hu címen.

Esztergomi az év veterán kerékpárja

Esztergom Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
ülését 2012. szeptember 27-én 
(csütörtökön) 17 órakor a Városháza 
nagytermében a következő napirendi 
pontok tárgyalásával tartja:

1. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről és a költségvetés 
végrehajtásainak szabályairól szóló 
36/2012.(IV.17.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

2. Állásfoglalás a Kúria Önkormányzati 
Tanácsa részére az Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről és a 
költségvetés végrehajtásainak 
szabályairól szóló 36/2012.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára vonatkozó indítványra 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

3. Javaslat az állattartásról szóló 38/2007. 
(V. 31.) ör. rendelet hatályon kívül 

helyezésére 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

4.  Javaslat a tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról 
szóló 42/2012.(.......) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

5. Déli városrész szabályozási 
terv módosításával, valamint a 
Településszerkezeti terv módosításával 
kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

6. Esztergom, Hegyvidék szabályozási 
tervével kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

7. Parkolással kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

8. Beszámoló az Esztergomi 
Kistérségi Társulás 2012. első félévi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

9. Interpellációk, kérdések
10. Esztergom Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő 
lakásokkal kapcsolatos döntések 
ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi 
Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 
elnöke

11. Az adósságrendezési eljárást 
lezáró egyezséggel kapcsolatban 
ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi 
Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság

12. A jegyző fegyelmi ügyével 
kapcsolatos döntés 
ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 
Tájékoztató:
*Tájékoztató a kisebbségi 
önkormányzatok és a Kisebbségi 
Bizottság 2012. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Stámusz Andrea, a 
Kisebbségi Bizottság elnöke

Szabályozási tervek, parkolás a napirenden



CIVILHETES   2012. SZEPTEMBER 25.

6. oldal 2012. SZEPTEMBER 25.  /  II. ÉVFOLYAM  /  15. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: civilhetes

Sturcz Viktória alezredes 2010 
decembere óta vezette az esztergomi 
rendőrkapitányságot. Szeptember 
15-i hatállyal országos szinten tíz 
rendőrkapitány megbízását vonták 
vissza.

Szombati hatállyal a balassagyarmati, 
a dunaújvárosi, az egri, az esztergomi, 
a fonyódi, a füzesabonyi, a siklósi, a 
szigetszentmiklósi, a szombathelyi és 
a dunakeszi rendőrkapitányok vezetői 
megbízását vonták vissza - olvasható az 
ORFK kommunikációs szolgálata által 
az MTI-hez eljuttatott tájékoztatóban. 
Az új vezetők kinevezéséig a 
kapitányságvezetők helyettesei irányítják 
az érintett rendőrkapitányságokat.
Sturcz Viktória 2010. decemberében 
váltotta az indoklás nélkül felmentett 
korábbi városi rendőrkapitányt, Varga 
Ferenc Csabát.

A mostani leváltások hátteréről annyit 
lehet tudni, hogy Pintér Sándor 
belügyminiszter utasítására az ORFK 
vezetője a rendőrség helyi szervei 
tevékenységének értékelése alapján 
felülvizsgálta "a leggyengébben teljesítő 
rendőrkapitányságok vezetőinek vezetői 
alkalmasságát".

Kifejtették, hogy a szervezetek értékelése 
során a szubjektív biztonságérzetet 
leginkább befolyásoló mutatókat 
vették figyelembe, egyebek mellett az 
egy hivatásosra jutó nyomozások és 
az eredményes nyomozások számát, a 
nyomozáseredményességi mutatót, a 
nyomozások időszerűségét, a felderítési 
eredményességet a tulajdon elleni 
szabálysértéseknél, az egy hivatásosra 
jutó szándékos bűncselekményen 
tetten értek számát, a személyi sérüléses 
közlekedési balesetek számának 
változását, valamint az önkormányzatok 
véleményét.

Tétényi Éva polgármester a képviselő-
testületi ülésen is elmondta: az 
1,1 milliárd forintos, korábbi ön- 
kormányzati intézmények működte-
tésével kapcsolatos állami inkasszó 
nagyon nehéz helyzetbe hozta a 
várost. Szükség van újabb bevételekre.

Az elképzelések között szerepel nyolc 
üresen álló lakás eladása, illetve 
huszonkettő bérbeadása. A nem lakás 
céljaira szolgáló helyiségek negyvenegy 
sorában van raktár, üzlethelyiség, 
garázs, volt kollégium, orvosi rendelő, 
kukatároló és légóhelyiség is. Nagyobb 
falat a Jókai utcai Sándor palota, illetve 
az élményfürdő. Utóbbit hirdetést 
közzétéve, üzemeltetési joggal, terhelten 
adnák el.
A hozzászólók sorában Steindl Balázs 
(Fidesz) frakcióvezető azt kérte, hogy a 

fürdő ne szerepeljen a listán. Ha megépül 
a létesítmény közelébe tervezett két 
szálloda, gazdaságosabban lehet majd 
üzemeltetni.
Némi meglepetésre frakciótársa, 
Meggyes Tamás azt javasolta, hogy 
ha komoly vevő jelentkezik, adja el a  
város a 2005-ben átadott, 3,6 milliárdos 
beruházással megépített fürdőt. A 
korábbi polgármester megjegyezte, 
hogy a koncepció egy dolog, jelen 
gazdasági helyzetben nehéz lesz a 
tervezett értékesítéséket nyélbe ütni. A 
képviselők döntése szerint az Aquasziget 
rajta maradt a listán.
A koncepcióban szerepel a balaton- 
szepezdi ifjúsági tábor, a Szent István 
téri általános iskola, illetve a volt Vár- 
megyeháza jelentős részének 
hasznosítása is.

Szeptember 18-án, 17.00 órakor a 
Városházán tartotta irodájának megnyitóját 
az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány. 
Az irodanyitó rendezvényen az alapítvány 
vezetője Lukács Anikó bemutatta új 
projektjüket, amelyet az Új Széchenyi 
Terv, TÁMOP – 5.51B-11/2 pályázatán 
elnyert összeg segítségével valósítanak, 
meg és amelyhez az önkormányzat az 
irodahelyiség rendelkezésére bocsátásával 
járult hozzá.   

Az alapítvány eddig iroda nélkül működött, 
ami azért is példaértékű, hiszen az 
országban10 éve elsőként városunkban 
jött létre az Otthon Segítünk Szolgálat. Az 
indulástól kezdve napjainkig önkéntesek 
végzik az alapítvány által kitűzött célok 
megvalósítását. Legfontosabb feladatuknak 
a rászoruló családok megsegítését tekintik. 
A családlátogatások során felmérik a 
családok egyéni problémáit és ezek alapján 
személyre szabott segítséget nyújtanak, 
amelyek lehetnek gyermekfelügyelet, 

tanácsadás, családi konfliktusok kezelése és 
más jellegű segítségnyújtás is. Az alapítvány 
rendszeres tart foglalkozásokat többek 
között csecsemőkorúaknak, kamaszoknak 
és szülőknek, de van kézműves klubjuk is. 
. A projekt 2012.április közepén indult és 
2013. februárban fejeződik be. Az új forrás 
lehetővé teszi, hogy az önkéntesek mellett 
4 esztergomi, nagycsaládos édesanyát 
alkalmazzanak félállásban. 
Az irodanyitón Esztergom város 
polgármestere köszöntötte a 
megjelenteket., beszédében kiemelte az 
Otthon Segítünk Alapítvány és a hozzá 
hasonló szervezetek működésének 
fontosságát. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a törődés, jó szándék, odafigyelés 
olyan pénzzel ki nem fejezhető fogalmak, 
amelyek sokszor a bajban, lelki válságban, 
anyagi gondokkal küzdők életében értékes 
segítséget jelentenek. A megnyitó végén 
a gyermekek vették birtokukba játékokat 
és az udvarra készített meglepetés 
„szivárványt”. 

Az esztergomi 
rendőrkapitányt is 
felmentették

Élményfürdőjét is eladná Esztergom

Új helyen, új projekttel
Otthon Segítünk Alapítvány 
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Az egymástól kiáltásnyira lévő két 
testvértelepülés, a szlovákiai Karva 
és a Duna innenső partján található 
Lábatlan közötti futó-, illetve kerék-
páros versenyt harmadszor rendezték 
meg.

A klasszikus maratoni táv leküzdése volt 
a feladat. Természetesen nem kellett 
senkinek sem a vízen járnia. A 250 
induló hazai csoportját kishajóval 
vitték át a túlsó partra a karvai rajthoz. 
A többségében kerékpárosokból álló 
mezőny az Esztergom és Párkány közötti 
Mária Valéria hídon át érkezett magyar 
felségterületre.
Egy kis kacskaringózás után a Duna-
parti kerékpárúton tekerve, lépdelve 
érkeztek a célba, amely a lábatlani 
Gerenday-arborétumban volt. Az ered-
ményhirdetést a városi napok keretében 
tartották festői környezetben.
Többször is elhangzott, hogy a verseny 
nem csak új rekordok felállításáról, 

embert próbáló nagy küzdelmekről 
szólt, hanem lehetőséget kínált 
családoknak, baráti társaságoknak 
együtt kerekezve megismerni a Duna 
menti települések értékeit, illetve a 
futóknak ideális körülményeket kínált 
szenvedélyük gyakorlására. Minden 
részvevő emlékérmet, pólót, meleg ételt 
kapott. A szervezők nagy segítséget 
kaptak a rendőrségtől, a megyei polgárőr 
szövetségtől és önkéntesek népes 
csapatától is. Az eseményt a Vértes Volán 
Zrt. támogatta kiemelten.

Tornacipőben, kerékpáron, 
párban és négyesben

A kerékpárosok mezőnyéből egyszerre 
ért célba Pécskai Gábor és Bauer Róbert, 
négy perccel előzték meg a hölgyek 
legjobbját, Oetl Nettát. A futók 1973–
1994-es korosztályában Molnár Péter, 
illetve Vakán Rita, az 1963–1972-es 
korcsoportban Vaczkó Zsolt, az 1953–
1962-esek mezőnyében Dawson Don, az 
idősebb indulók között Bögi Alexander 
volt a leggyorsabb. A kettes váltóban a 
Beták Bence-Deli Gergely duó bizonyult a 
legjobbnak, a győztesként befutó négyes 
váltóban Besenyi József, Vimmer László, 
Molnár István és Lanczmann Viktor 
gyűrte le a távot.

kemma

Maraton a Duna egyik oldaláról a másikra

Párkány Városa értesíti az 
érdeklődőket, hogy a hagyományos 
Simon – Júda napi vásár 2012. október 
11 - 14. között kerül megrendezésre.

A vásári helyeket a nem frissítőket 
árusító személyek részére 2012. 
szeptember 3-tól (hétfő) árusítjuk a 
városi hivatal épületében. A frissítőket 
árusító vállalkozók részére a vásári 
helyek árusítása 2012 szeptember 10-től 
történik.
A vásárban résztvevő árusok lehetnek 
azon fizikai vagy jogi személyek , akik 
vállalkozói engedéllyel rendelkeznek és 
az előző években nem voltak kitiltva a 
vásárból.
Személyautók, teherautók , utánfutók 
elhelyezése a vásári területen tilos, kivéve 
a vásár térképén erre a célra kijelölt 
helyeket (46,47 €/nap).
A megvásárolt hely azon résztvevő 
nevéhez kötődik, aki kifizette a vásári 
illetéket a városi hivatal pénztárában.

Vásári helyek előfoglalása tilos.
Élelmiszeripari termékeket árusítóknak, 

a vállalkozási engedélyen kívül fel kell 
mutatniuk szlovákiai ÁNTSZ – től kapott 
engedélyüket is.

A vásár térképe innen tölthető le:
http://hu.sturovo.sk/download_file_f.
php?id=293982

A sorszámokat a városi rendőrség fogja 
osztani 2012. szeptember 2-tól 24,00 
ótától.
Bővebb információ a városi hivatal 
épületében: II. emelet 33. és 36. ajtó.
telefon: 00421 36 7511073, 315-ös mellék
00421 36 7511464
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Mgr. Oravec Ján
polgármester

Párkány városa szeretettel meghívja
Önt a hagyományos 466. Simon – Júda vásárra
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Már 15. alkalommal rajtolt el a 
környékbeli ifjúság és felnőtt 
futók egyik legnépszerűbb 
utcai futóversenye a Sulisprint-
Sarpi futás. Örvendetes, hogy az 
indulók döntő többsége az iskolás 
korosztályt erősítette, akiket népes 
szülői szurkolótábor is buzdított 
a cél felé vezető utolsó szakaszon. 
Sok szülő egykoron talán maga 
is rótta a métereket az immáron 
elmaradhatatlan dorogi sprintek 
valamelyikén. 

Idén nyolc versenyszámban mérhették 
össze „futótudásukat" az ifjak, és azok a 
felnőttek, akiket rabul ejtett ez a sportág. 
A napos péntek délutánon parázs 
hangulatban, közös sikoly elkiáltása után 
startoltak a népes mezőnyök. 
A Dorog Város Diáksportjáért Egyesület 
és a DOKI Petőfi iskola közös rendezvénye 
az országos Diáksport Naphoz is 
csatlakozott. Az indulók sikerrel 
teljesítették ennek feltételeként a 2012 
méteres Diáksport Napi Futótávot.
A célba érkezők jutalmul emléklapot, 
üdítőt, almát és emblémás pólót 
kaptak. Az eredményeket a Petőfi iskola 
honlapján tekinthetik meg:  http://
petofidorog.webnode.hu/ 

Dorog Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2012. szeptember 
24-i, rendkívüli ülésén hét igen 
szavazattal és két tartózkodás mellett 
támogatta a Dr. Varga Győző által, a 
Dorogi Szent Borbála Szakkórház és 
Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft. 
főigazgatói álláshelyre benyújtott 
pályázatát. 

A dorogi Arany János Városi Könyvtár 
programjai
az Országos Könyvtári Napokra

2012. október 2. (kedd)
16 óra: „A társas élet lehetőségei 
időskorban"
Előadó: Holló Márta pszichológus 

2012. október 3. (szerda)
11 óra: „Mit (t)egyek, hogy jól legyek?" 
- kóstolóval egybekötött életmód 
tanácsadás
Előadó: Kovács Dóra, közreműködik a 
Menta bolt
15 óra: „Az együttalkotás öröme" 
Kézműves foglalkozás nagyszülőknek és 
unokáknak
A foglalkozást vezeti: Koncz Árpádné 

2012. október 4. (csütörtök)
15 óra: „Időskorúak sérelmére elkövetett 
bűncselekmények megelőzése"
Előadó: Fekete István rendőrhadnagy 

2012. október 5. (péntek) 
17 óra: „Ha egy kicsit jobb lesz a világ"
Benkő Péter előadóestje 

2012. október 1-6. (hétfő-
szombat)
Hobbi - kiállítás
Fürst János fafaragásai 

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül megrendezésre. 

Az italos karton nem értéktelen szemét. 
Kiöblítve, papírhulladékkal együtt 
gyűjthető a szelektív gyűjtőkben. 
Újrahasznosítva jelentős mennyiségű 
papír nyerhető ki belőlük. Többek 
között ez is kiderült a szeptember 18-
án, az Italos Karton Környezetvédelmi 
Egyesülés tájékoztatóján, amelyet 
intézmény vezetőknek tartottak 
a polgármesteri hivatal Gadányi 
termében. 

A rendezvényre azért került sor, mert 
az egyesület idén szeptembertől 
városunkat is bevonja abba a programba, 
amelynek során az általános iskolák és 
óvodák között italos karton gyűjtési 
versenyt hirdetnek. Az összegyűjtött 
kartonokért a mennyiség függvényében 
fizetnek is, sőt különdíj elnyerésére 
is van lehetőség. Ám az elsődleges 
cél a környezettudatosság fejlesztése 
és a szelektív gyűjtés fontosságának 
felismertetése, és az ezáltal nyert új 
ismeretek beépítése a kisgyermekek 
szokásainak alakításán keresztül az 
egész család, a felnőtt társadalom 
mindennapjaiba. A „versenyben” az idei 
tanévben 18 város, 50 település és 6 
budapesti kerület, összesen több mint 
100. 000 kisgyermek vesz részt. 
Az egyesület programját Esztergomban 
az Eszköz Kft.-vel segítségével valósítja 
meg, ők mérik le és szállítják el az 
intézményekben összegyűjtött italos 
karton dobozokat. 
További részletek az Italos Karton 
Környezetvédelmi Egyesülés honlapján: 
www.italoskarton.hu oldalon találhatók. 
A jelentkezni és információt kérni a 06 
1 483 18 60-as telefonszámon, vagy 
a szelektiven@premiercom.hu e-mail 
címen lehet.

Környezetvédelmi óra, bemutató iránt 
a 0 6 1 215 99 44-es telefonszámon és a 
simon.adrienn@italoskarton.hu e-mail 
címen érdeklődhetnek. 

Ismét sprinteltek Érdekes programok 
a könyvtári napokon

Támogatták a pályázatot

Ne dobjuk ki az 
italos kartont! 
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2012. szeptember 20-án, 17 órai 
kezdettel elindult a Közéleti Klub 
Esztergomban. A szervezők az 
átalakuló oktatás témakörét 
választották első fórumtémának.

A programot Winkfein Csaba ifjúság-
szakpolitikus, az MSZP országos 
elnökségének tagja nyitotta meg. 
A fórum előadói, Kunhalmi Ágnes 
oktás-szakpolitus, az MSZP országos 
elnökségének tagja és Korózs Lajos, 
szociológus, nyugdíjszakértő az MSZP 
országos elnökségének tagjai voltak.

Az első felszólaló, Kunhalmi Ágnes volt, 
aki a jelenlegi oktatási rendszerről beszélt. 
Hangsúlyozta, hogy az a pénzelvonás, 
amely napjainkban az oktatásban folyik, 
az nem a pénzügyi válság,  hanem a 
hibás gazdaságpolitika következménye. 
Jelenleg milliárdokat spórol az állam 
azon, hogy a tankötelezettséget 18 
évről 16 évre csökkentette. Kunhalmi 
Ágnes elmondta, hogy a jelenlegi 

oktatáspolitikának a vesztesei a 
szegény és motiválatlan családból 
érkező gyerekek. A politikus véleménye 
szerint ezzel az állam lemond ezeknek a 
gyerekeknek a jövőjéről. A 16 évre levitt 
tankötelezettség másik nagy baja pedig 
az, hogy nagyon sokan szakképesítés 
nélkül kezdik meg a felnőtt életüket.
Nem helyes a kirekesztés oktatás-
politikáját folytatni, mert pontosan 
olyanná lesz a társadalmunk, amilyen az 
oktatáspolitika.

Winkfein Csaba az államosított, esz-
tergomi oktatási intézményekről beszélt.

Korózs Lajos arról beszélt, hogy 
a nyugdíj ügye nem csak 3 millió 
nyugdíjas problémája, hanem az egész 
társadalomé is. Ugyanis a nyudijstratégia 

egy össztársadalmi rendszer. Olyan lesz 
a mai fiatal munkavállalók nyugdíja, 
amilyen az oktatási rendszerünk. 
Hangsúlyozta, hogy a nyugdíj mértékét a 
képzett munkaerő határozza meg. Hiszen 
minél kébzettebb a társadalom, annál 
magasabb lehet a nyugdíj mértéke. Kitért 
arra is, hogy a jelenlegi Alaptörvény 
már nem kötelezi az államot arra, hogy 
biztosítsa a korábban mindenkinek 
járó alapellátásokat. Megdöbbentőnek 
találta azt is, hogy ma már vannak olyan 
szociális intézmények, ahol annyira 
megkurtították a normatív támogatást, 
hogy az ott lakók éheznek. Beszélt arról 
is, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer 
felszínes és igazságtalan. A szabályozás a 
jelenlegi 3 millió nyugdíjasból 1,2 millió 
embert kiemel.

Közéleti Klub Esztergomban

Kunhalmi Ágnes, Winkfein Csaba, Korózs Lajos, Nyíri Attila

A Közéleti Klub következő 
programjai:

2012. október 11. csütörtök 
17 óra, Dorog
Kunhalmi Ágnes - Beszélgetés az 
átalakuló oktatásról

József Attila Művelődési Ház
2510 Dorog, Otthon tér 1.

2012. október 22. 17 óra, 
Nyergesújfalu
Lakner Zoltán 

Az esztergomi önkormányzati kép-
viselő-testület egy korábbi ülésén 
elfogadta azt a vagyonhasznosítási 
tervet, amelynek keretében az ön-
kormányzat eladásra kínált fel olyan 
területeket is, amelyek az Esztergomi 
Ipari Parkban találhatók.

Az elképzelések részleteiről Tétényi Éva 
polgármester kedden a városházán 
tájékoztatást adott az esztergomi 
vállalkozások vezetőinek, képviselőinek.

Mint elhangzott, település mostani nehéz 
gazdasági helyzetéből a városvezető 
szerint – többek között  – egy új gaz-
dasági stratégia jelentheti a kivezető 
utat. Néhány éven belül remélhető, hogy 
az ipari parki területek még meglévő 
részének értékesítése eredményként a 
városba települő cégek adójuk révén 
hozzájárulnak Esztergom bevételeinek 
növeléséhez.

Tétényi Éva jelezte azt is, hogy az ön-

kormányzat a helyi kis-, és közepes 
vállalkozások számára is új lehetőséget 
kíván biztosítani újabb területek 
felajánlásával. A városban megtelepedett 
már jelen lévő cégek, például az 
autóklaszterhez tartozó vállalkozások és 
beszállítóik számára is fontos jövőbeni cél 
lehet az esztergomi bővítés, ahogy tette 
ezt a közelmúltban például a Kirchhoff 
Hungária és a Neuzer kerékpárgyár is.

Ipari parki területeket adnának el 
Esztergomban
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Apám mesélte, hogy náluk gyerekkorában - egy szegény 
angyalföldi munkáscsaládról van szó a háború utáni 
évtizedekben - téglát kellett a vécétetőre tenni, hogy ne jöjjön 
föl a patkány. Mielőtt az ember felhajtotta volna, illedelmesen 
bekopogott, hogy most ő jön, a rágcsálók addig legyenek 
szívesek visszahúzódni a csatornába. Mindez csak arról jutott 
eszembe, hogy megjelent a Helyi Témában egy írás Budapest 
patkányhelyzetéről.

A rövid visszatekintő szerint:

"A hatvanas évek végéig patkányirtási munkák csak Budapest 
bizonyos részein történtek, a patkányfertőzöttség jelentős 
közegészségügyi veszélyt jelentett, és komoly gazdasági károkat 
okozott. A Fővárosi KÖJÁL 1970-ben körülbelül 2 millióra becsülte 
a patkányok számát Budapesten. A vizsgálat megállapította, hogy 
a fővárosban átlagosan az objektumok 30 százaléka, ezen belül 
a belváros majdnem 100 százalékban volt patkánnyal fertőzött. 
Budapesten 99 százalékban a vándorpatkány (Rattus norvegicus) 
fordult elő, a házipatkány (Rattus rattus) csak a raktárakban és a 
kikötőkben bukkant fel szórványosan. A rendkívül súlyos helyzet 
miatt 1971-ben a Fővárosi Tanács VB. elrendelte, hogy Budapest 
525 km2–es területét patkánymentesíteni kell."

Ezt akkor a bábolnaiaikra bízták és azóta is ők végzik a feladatot. 
Én még az általános iskolában úgy tanultam, hogy Budapesten 
- egyedülálló módon Európa nagyvárosai közt - azóta sincs 
patkány, az úgy eltűnt a civilizációval, mint a fekete himlő.

Azóta változott a helyzet: vagy a patkányok szaporodtak el 
megint, vagy már nem kötelező azt mondani, hogy nincsenek. 
Bár én azóta sem láttam őket Budapesten (viszont például 
Drezdában fényes nappal korzózni igen), de többen is mesélték, 
hogy volt szerencséjük hozzá itt-ott. A már idézett cikk szerint:
"az elmúlt 3 évben a főváros 226 ezer objektumában évente 
nagyságrendileg 200 esetben vált ismertté patkányfertőzöttség, 
amely az összes objektumhoz viszonyítva 0,09 százaléknak felel 
meg."

Vagyis beléjük lehet azért botlani. Lamerle például végigfotózta 
egy macska patkányvadászatát a Duna-parton, a végkifejletet 
nem árulom el...

Ui: Ha város és macskás patkányüldözés, akkor mindenképpen 
meg kell említeni a dublini Christ Church katedrálist, ahol van 
egy mumifikálódott macska-patkány páros, akik rohangálás 
közben beragadtak az orgonasípok közé, aztán ottmaradtak 
pár száz évig.

urbanista.blog.hu

Láttatok már patkányt Budapesten? 
Osszátok meg a legjobb rágcsálós kalandotokat
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A kormány forradalmi hevületében az idegen nyelvű 
oktatást korlátozná: aki idegen nyelven tudja tanítani az 
adott tantárgyat, annak Hoffmann Rózsa szerint magyarul 
is menni fog, a történelem tantárgy pedig a hazafias 
nevelésről szól. 

Az oktatási kormányzat újraszabályozná a kéttannyelvű iskolák 
működését: a jelenleg egyeztetési fázisban lévő tervezet 
szigorúan meghatározná, hogy mely évfolyamokon milyen 
tantárgyakat lehet idegen nyelven oktatni és milyeneket nem. 
Az ügy első látásra részletkérdésnek látszik, mégis igen súlyos 
problémákra világít rá: a jelenlegi oktatáspolitika elképesztő 
inkompetenciájára és a kormányt jellemző forradalmi „mindent 
megváltoztatás" kártékonyságára.

Magyarul is menni fog!

Az oktatási államtitkár érvelése szerint a közoktatásban eddig 
ex lex állapotok uralkodtak, amiért nem volt központilag 
szabályozva a tantárgyak idegen nyelvű oktatásának kérdése. 
Hoffmann Rózsáék állításuk szerint azért kívánnak ezen a 
helyzeten változtatni, hogy növeljék az oktatás színvonalát.

A központosítási mániában szenvedő oktatáspolitika indoklása 
nem csupán azért abszurd, mert az állítólagos színvonalbeli 
problémákat automatikusan állami (túl)szabályozással akarja 
megoldani. Hanem azért is, mert láthatóan a szabályozni 
kívánt terület legalapvetőbb jellemzőivel sincsen tisztában: a 
kéttannyelvű iskolák köztudottan az ország legszínvonalasabb 
intézményei között találhatóak, és eddig tradicionálisan az 
elitoktatás részei voltak.

De nemcsak a probléma felvetése, hanem a megoldás is 
abszurd. Úgy tűnik, Hoffmann Rózsa például arról sem hallott, 
hogy ezekben az intézményekben meglepő módon sok idegen 
anyanyelvű tanár is dolgozik. Egy rádióinterjúban ugyanis 
arról beszélt, hogy „aki idegen nyelven tudja tanítani az adott 
tantárgyat, annak magyarul is menni fog".

A Véleményvezért igen csak érdekelné, hogyan is gondolja 
ezt az államtitkár asszony: talán a natív spanyol tanár tanuljon 
meg gyorsan magyarul? De egyáltalán: mi azt sem látjuk, vajon 
miért is lenne jó a diákoknak, ha mondjuk egy tíz éve tanító 
osztrák lektor helyére innentől egy magyar anyanyelvű tanár 
kerülne. Miért emelné ez az oktatás színvonalát éppen egy 
kéttannyelvű gimnáziumban?

Hazafias nevelés

Az indoklás komolyan vehetőségére és az egész újraszabályozás 
átgondolatlanságára talán a legjobb példa a történelemoktatás 
kötelezően magyar nyelvűvé tétele. Hoffmann Rózsa ugyanis 
itt már arról beszél, hogy a történelem mint „a hazafias 
nevelést szolgáló, szemléletformáló tárgy magyarul tanítható." 
Mi tényleg nem értjük, mitől lenne alacsonyabb színvonalú 
történelemtudása egy diáknak, aki idegen nyelven (vagy 
magyarul és idegen nyelven egyaránt) tanulja a történelmet, 
vagy miért lenne ő attól majd kevésbé „hazafias". És 
egyébként is: belegondolt vajon Hoffmann Rózsa, hogy a 
Külügyminisztérium hogyan fogja tudni védeni holnaptól 
a magyar nyelvű oktatás ügyét a határainkon túl, amikor ő 
Magyarországon ilyen magyarázattal akarja szűkíteni a nem 
magyar nyelvű oktatást?

A fenti kérdésekre nincsen és nem is lehet válasz, ugyanis ezeket 
láthatóan soha senki nem gondolta át. Ami a legfájóbb, hogy 
természetesen nem készültek kutatások és hatástanulmányok 
sem, melyek megmutatnák, hogy mi indokolja az állami 
beavatkozást és hogy a tervezett változtatásoktól milyen 
pozitív eredményeket várhatnánk.

Játszótéri anyukák

A Hoffmann Rózsa alatt működő oktatáspolitika legújabb 
tervezete egyes játszótéri anyukák beszélgetéseinek 
színvonalát tükrözi, akik mindenféle előképzettség, szaktudás 
és statisztika nélkül is mindig pontosan tudják, hogy az 
óvónéni, a tanító néni vagy a tanár néni miért tanít rosszul, 
és hogyan kellene megreformálni a magyar oktatást a 
bölcsődétől az egyetemekig. Akárcsak a gazdaságpolitikában, 
a Fidesz-kormány az oktatás területén is retorikájához híven 
igazi forradalmárként viselkedik: valaki a hasára üt, és rögtön 
ismét évtizedes hagyományokat, jól működő szervezeteket és 
intézményeket forgatnának fel.

velemenyvezer.blog.hu

Hoffmann Rózsa harca az idegen nyelvű 
oktatás ellen

Az oktatási államtitkár szerint a félelmek erősen eltúlzottak, 
mert mint mondta, nem szükségszerűen kell elküldeni 
tanárok tucatjait, ugyanis aki idegen nyelven tudja tanítani 
az adott tantárgyat, annak magyarul is menni fog.
Hoffmann Rózsa szerint nem véletlen, hogy a történelmet 
a jövőben csak magyarul taníthatják majd. Úgy véli, hogy a 
hazafias nevelést szolgáló, szemléletformáló tárgy magyarul 
tanítható. Elsősorban a természettudományok irányába 
szeretnénk eltolni a kéttannyelvű oktatást, mert azok 
erősítése és nemzetköziesítése a cél.

Hoffmann a kéttannyelvű iskolákról: nem kell tanárok 
tucatjait elküldeni (inforadio.hu)
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Hiába beszerzési stop és takarékos-
kodás, a minisztériumok az utóbbi két 
évben még így is 90 milliárd forintot 
költöttek bútorra, autóra, utazásra, te-
lefonra, ügyvédre és informatikai be- 
szerzésekre. Az NFM és az utazásra a 
külügynél ötször többet költő Emmi 
toronymagasan vezeti a rangsort, a két 
tárca költötte el a teljes keret kéthar- 
madát. Jogászokra főleg a közigazga-
tási tárca költött. Az adatsor több mint 
kétszáz írásbeli képviselői kérdésre 
adott válaszokból állt össze.

Bár Orbán Viktor miniszterelnök a 
2010-es gazdasági akciótervében 
beszerzési stopot rendelt el, és a tárcák 
kiadásainak felülvizsgálatát ígérte, a 
tiltás mindössze december végéig volt 
érvényben, a minisztériumok januártól 
újabb beszerzésekbe kezdhettek. 
Hogy ne boruljon a költségvetés, 2011 
szeptemberében a kormány újabb 
takarékoskodást kért év végéig. Majd 
idén is, hogy a hiánycél tartható legyen, 
újabb moratóriumot hirdetett a kormány, 
ezúttal az újabb gépjárművek, bútorok, 
telefonon és informatikai eszközök 
beszerzésének szüneteltetését kérték.

Igaz, a tilalom alól vannak kivételek. Nem 
vonatkozik például az államháztartási 
körön kívüli gazdálkodó szervezetek 
és a fejezet vagyonkezelésében levő 
gazdasági társaságok beszerzéseire, 
valamint olyan eszközök beszerzésére, 
amelyeket a költségvetési szerv a hatályos 
számviteli szabályok előírásai alapján kis 
értékű tárgyi eszköznek minősít.

89 910 963 285 forint

Azt, hogy a takarékoskodás nélkül 
mennyit költöttek volna a minisztériumok, 
háttérintézmények, és az általuk irányított 
szervezetek, nem tudni. Az viszont 
kiderül az MSZP-s Józsa István több mint 
kétszáz írásbeli kérdésének válaszaiból, 
illetve a válaszok összesítéséből, hogy 
majdnem kilencvenmilliárd, egészen 
pontosan 89 910 963 285 forintot 
költöttek el a minisztériumok a 2010-
es kormányváltás óta jármű-, bútor-, 
telefon-, informatikai beszerzésre, 
utazásra és külsős foglalkoztatásra. 
A minisztériumok természetesen a 
méretüktől és igényeiktől függően eltérő 
összegeket költöttek a beszerzésekre.

A jelentős eltérések aligha az egyes 
tárcák méretéből fakadnak, 2012-es 
nyári adat szerint a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumban 626-an dolgoznak, a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban 793-
an, a Vidékfejlesztési Minisztériumban 
598-an vannak, a külügynél 630-an, a 
KIM-nél 860-an. A háttérintézmények és 
az egyes tárcák alá tartozó cégek száma 
azonban eltérő, ha az egyes költések mást 
nem is, azt mindenképpen sejtetik, mely 
minisztériumok befolyása a legnagyobb.

A legnagyobb költekező a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium lett, ahol 
összesen majdnem 30 milliárdból 
vásároltak. A legkevesebbet a 
Külügyminisztériumban költötték, itt 
két év alatt alig több mint egymilliárd 
forintot fordítottak új beszerzésekre és 
külsős tanácsadó, ügyvédi szerződésekre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma alig 
maradt el a Németh Lászlóné vezette 
NFM-től, itt 28 milliárd forintot költöttek. 
A két minisztérium tehát együttesen az 
összes elköltött pénz kétharmadát vitte, a 
nagy költekezők dobogójának harmadik 
helyén álló Honvédelmi Minisztérium a 
maga 11 milliárdjával meg sem közelíti 
a két tárcát. Hogy melyik tárca pontosan 
hány forintot költött, azt az alábbi 
táblázat foglalja össze.

Spórolásban a Külügyminisztérium 
mellett élen járt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium és a Belügyminisztérium 
is, mindkettő 2,3 milliárdot költött el 
beszerzésekre az utóbbi két évben. 
Érdekes, hogy míg a külügynél csak 862 
millió ment el utazásra, addig az Emmi 
több mint ötször ennyit költött ilyen 
célra. A Honvédelmi Minisztérium pedig 
ennél is többet, csaknem 6,5 milliárdot. 
Informatikai beszerzéseknél is élen járt az 
Emmi, 20 milliárdot költöttek, az NFM-nél 
11 milliárdot.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
költötte a legtöbbet járművekre is, 

11 milliárdból vásároltak, miközben 
a többi tárca nagyrészt egymilliárd 
alatt maradt. Tanácsadói, ügyvédi 
szerződésekre, külsős foglalkoztatásra 
viszont a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fizette a legnagyobb 
összeget, 2,7 milliárdot, a többi tárca 
ennek csak töredékét fordította hasonló 
célokra. Bútorokra az NFM 2,3 milliárdot 
költött, a Külügyminisztérium csak 650 
ezer forintot.

A beszerzéseket böngészve kiderül, 
az Állami Autópályakezelő Zrt.például 
csak ebben az évben 77 millióért 
vásárolt mobiltelefont és 863 millióért 
szerzett be járműveket, a MÁV pedig 
több mint egymilliárdot költött 
informatikai beszerzésre. A MAG Magyar 
Gazdaságfejlesztési Központ 220 
millióért vett autókat, a Magyar Közút 
idén több mint 8 milliárdért vásárolt 
gépjárműveket. 66 millióért készült 
országkép-stratégia, 450 millióért pedig 
kutatás arról, hogyan lehetne külföldön 
pozitívan megjeleníteni Magyarországot.

A szocialista kérdésekre adott írásbeli 
válaszokból azonban nemcsak az derült 
ki, hogy ki mennyit költött az utóbbi 
időben például bútorbeszerzésre vagy 
utazgatásra, de a válaszadás stílusa, a 
készségesség vagy épp annak teljes a 

hiánya is van olyan érdekes, mint a konkrét 
számok. Az Index egy januári értékelése 
alapján – amelyben azt vizsgáltuk, melyik 
tárca hogyan áll a nyilvánossághoz – 
a legsumákabb tárca a Pintér Sándor 
vezette Belügyminisztérium volt, míg 
akkor a legjobban a Vidékfejlesztési 
Minisztérium teljesített.

JM

Csak elment 90 milliárd minisztériumi 
bevásárlásra
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Most kezd a kormányzat szembesülni az egész országot 
sújtó aszálykár következményeivel. A szakemberek 
hangsúlyozzák, hogy a növekvő élelmiszerárak társadalmi 
feszültségekhez vezethetnek.

A kenyér, a tej és a hús árának 20 százalékkal való emelkedése 
várható. A gazdasági válság, a devizaadósok emelkedő terhei 
és a magyarországi visszaesés miatt az emelkedés hatása 
beláthatatlan következményekkel jár. 

Magyarországon a lakossági terhek csökkentése érdekében 
szükség lenne az alapvető élelmiszerek ÁFA-tartalmának a 
csökkentésére. Ha kedvezményes, 5 százalékos ÁFA-körbe 
tartoznának az élelmiszerek, akkor pont a legelesettebb 
rétegen segítene a kormány. Továbbá jótékony hatással 
lenne az intézkedés a mezőgazdasági termelőkre is, hiszen 
az élelmiszer-feldolgozó ágazat romokban hever. A gyulai és 
a kaposvári húskombinátok a csőd szélén egyensúlyoznak. A 
világháború óta nem volt ilyen kevés sertés Magyarországon, 
mint jelenleg, a tejágazat pedig nem versenyképes a szlovák 
tejtermelőkkel szemben. Ezeket a tényeket a különböző PR-
akciók sem képesek elfedni, hiába művelik őket a kormánypárti 
politikusok mostanában.

A 2013. évi költségvetés számaiból jól látszik, hogy az alapvető 
élelmiszerek áfa tartalmának a csökkentése 70 milliárdos 
tételt jelent a költségvetésben, tehát csak politikai akaraton 
múlik a legelesettebb rétegek támogatása. Most kiderül, 
hogy mennyire érzékeny a kormánypárt a legszegényebbek 
gondjaira.

Ez a politikai akarat a MOL-részvények megvásárlásával 
összehasonlítva még kérdésesebb. A kormány szívfájdalom 
nélkül kifizetett 400 milliárd forintot a MOL-részvényeinek 
20 százalékáért. A vásárlást követően a részvények árai 
lejtmenetbe kerültek, többek között a direkt politikai befolyás 
miatt is. Így az eredeti értékük mindössze 2/3-át érik jelenleg. 

Lehet bűvészkedni az államosításokkal, úgy, hogy nem az 
adófizetők pénzéből veszik meg a kiszemelt cégeket - E-On, 
Takarékbank, Rába, és még lehetne sorolni, hogy az adófizetők 
forintjaiból mire költ a Fidesz-kormány.

Európai összehasonlításban már most is jelentős a politika 
befolyása az állami újraelosztásban. Ha versenyképesebb 
országot akarunk, akkor csökkenteni kellene a politika 
befolyását, nem pedig jobboldali kormányként szocialista-
populista gazdaságpolitikát folytatni.

Kézenfekvő a megoldás az élelmiszerek áremelkedésének 
megakadályozására. A MOL részvények egy részét el kellene 
adni. Bár alighanem erről nem lesz Nemzeti Konzultáció. Pedig 
érdekes lenne tudni, hogy mit akarnak az emberek: magasabb 
élelmiszer árakat, vagy MOL-részvényt a Fidesz kezében.

GT - stop 

A kormány adjon magyarázatot, hogy miért akar pénzt 
kivonni a szociális rendszerből - követelte kedden Korózs 
Lajos, az MSZP elnökségi tagja.

A politikus felszólította a kabinetet, hogy ne riogassa 
a kisgyermekes családokat, ne bizonytalanítsák el a 
kisnyugdíjasokat, akik alacsony jövedelmük mellett számítanak 
a társadalom szolidaritására, és elhibázott gazdaság és 
adópolitikájuk árát ne a legszegényebbekkel fizettessék meg.

A szocialista politikus kijelentette, hogy a kormány 
már az alaptörvénnyel fölmondta a szolidaritás alapú 
kockázatközösségen létrejött társadalombiztosítást, és 
kétszintű ellátást vezetett be az egészségügyben és a 
nyugdíjrendszerben is. Kifejtette, hogy az egészségügyben 
a szegényeknek egy sok sebből vérző, alacsony színvonalú, 
nehezen hozzáférhető, míg a jobb módúaknak fizetős 
rendszer kezd kialakulni, ugyanakkor az állami ellátásra 
nem vállal kötelezettséget a kormány. Hozzátette, hogy a 
nyugdíjrendszerben már csak az öregségi nyugdíj a nyugdíj, 
további egymillió ember ellátott csupán. Ellátásra pedig csak az 
jogosult, aki szociálisan rászorult, de annak mértékét, tartalmát 
az állam nem konkretizálja.

Korózs bírálta a kormányt, amiért plafonértékről beszél a szociális 
segélyek esetében, mert úgy vélekedett, hogy nem lehet tudni, 
pontosan mit értenek alatta. Szerinte a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, támogatásokat - például az álláskeresőkét 
- csökkenteni életveszélyes, mert már most is 283 ezren 
ellátatlanok, miközben a keresetpótló juttatásból lehetetlen 
megélni. Az ellenzéki politikus hozzátette, hogy a nyugdíjakkal 
sem lehet már mit tenni, hiszen a Fidesz kormányzása alatt több 
mint 10 százalékot csökkent a reálértékük, míg a rendszeres 
szociális segély összege is megalázóan alacsony. 

Kitért a kisgyermekes családok helyzetére is: mint mondta, a 
családi pótlék a gyermeknek és nem a szülőnek jár. Nem segély, 
hanem az állam hozzájárulása a gyermeknevelés költségeihez, 
tehát nem csökkenthető. Korózs kijelentette, hogy a terhességi 
gyermekágyi segély (TGYÁS), a gyermekgondozási díj (GYED) 
és a táppénz egyaránt társadalombiztosítási jogviszonyhoz 
kötöttek, összegüket az adózott jövedelem határozta meg. 
Mivel nem segélyek, így összegük nem csökkenthető.

A legutóbbi kormányzati felvetés a legkiszolgáltatottabb 
helyzetben lévők anyagi támogatásának szűkítését jelenti - 
foglalta össze Korózs a plafonértékekkel kapcsolatos álláspontját, 
hozzátéve, hogy ha foglalkoztatáshoz és az álláskereséshez 
kapcsolódó juttatásokat és a családtámogatásokat nem emeli a 
kormány, akkor nincs értelme plafonról beszélni, mert ott olyan 
kevés a pénz, hogy nincs mit elvonni. Kijelentette ugyanakkor, 
hogy amennyiben a jövőben az lesz a kormány célja, hogy 
senki ne maradjon a megélhetését biztosító jövedelem nélkül, 
ezt a szocialisták támogatni fogják.

GT

Megint a legszegényebbektől 
vennének el?

Brutális élelmiszer-
áremelkedés jön - éhen 
döglünk?
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Mindenki csak úgy ismeri, hogy 
panelprogram 2012, azt kevesen 
tudják, hogy eredetileg iparosított 
technológiával épült lakóépületek 
energia-megtakarítást eredményező 
korszerűsítésének, felújításának tá- 
mogatása néven került be az állam 
programjába. A lakóépület rehabili-
tációs program keretén belül olyan 
fejlesztéseket támogatnak, melyek az 
energiagazdálkodást hatékonyabbá 
teszik. Ezen felül a felújításokban 
jelentős szerepet játszik, az épület-
gépészeti elemek felújítása is, így 
például a villanyszerelés is.

A panelprogram 2012 – 2013 alapvető 
célja, hogy a régi rendszerben épült 
panel társasházak hőszigetelését kor- 
szerűsítse, mert a házaknak a leg-
nagyobb hibája a hőszigetelés elégte-
lensége. A rossz szigetelés mellett a  
panelprogram elindításához az is hozzá-
járult, hogy ezeknek a házaknak a fűtését 
gyakran külföldről beszerzett drága 

energiahordozóval oldották meg. A kor- 
mány döntés elé kényszerült, vagy a 
programot támogatja, vagy a külföldi 
energiát. A program választásával hosszú 
távon a Magyar gazdaság biztosan nyerni 
fog.

A panelprogram érdekessége, hogy a 
kezdete nagyjából 2001-re tehető, és a 
legutolsó pályázati kiírást idén alkották 
meg, így elmondható, hogy talán az 
egyetlen olyan kormányprogram, mely 
pártállástól függetlenül folyamatosan 
napirenden van. A panelprogram 2012 a 
panelházak külső falainak hőszigetelése 
mellett külön támogatja az elavult 
nyílászárók cseréjét, és az épületgépészeti 
felújítások egy részét. Így lehetőség nyílik 
korszerűbb nyílászárok használatára, 
valamint a villanyszerelés munkálatok 
elvégzésére is. A programba több város 
is csatlakozott, melynek eredménye, 
hogy ahol sikeresen végre tudtak hajtani 
mindent, egész városrészek újultak meg, 
teljes lakótelepek öltöttek új arcot.

Esztergomban sajnos ezidáig nem sok 
minden történt. Sok városban járva azt 
kell látnom, hogy vannak települések, 
ahol komolyabban veszik a panelek-
latótelepek és az ott élő emberek 
problémáit.
Nem lenne szabad mindent a pénz-
telenségre fogni, ugyanezzel a lendülettel 
pedig a panelben élő emberek gon-
dolkozásában is szükség lenne egy para-
digmaváltásra.
Ahhoz, hogy a lakótelepen élők a ma-
gukénak kezdjék érezni az épületükkel 
kapcsolatos gondokat-problémákat, ér-
dekeltté kell tenni az ott lakókat.
Több fokozatban, de el kell indítani 
Esztergomban is a panelprogramot. 
Ne felejtsük el, hogy városunk lakossá- 
gának közel harmada ilyen épületekben 
él!
Képes összefoglalónkban a várost jár- 
tuk és fotóztuk a lakótelepeket. 

CIVILHETES

Panelprogram - Panelkórkép

A focipálya mögött - Schweidel József utca Budai Nagy Antal utca

Öreg ház - Budai Nagy Antal utca Szemét gondok - Móricz Zsigmond utca
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Schweidel József utca, ha eldugul a csatorna A félig kidőlt fa - Bánomi lakótelep

A kopás jelei - Bánomi lakótelep Jól áll az épületeknek a távolság - Bánomi lakótelep

Funkciótlan enyészet - Bánomi lakótelep Veszélyes lépcső - Bánomi lakótelep

Panelben él? 
Írja meg véleményet!

info@civilhetes.hu



A szőlőtermesztés végigkíséri az emberiség történetét. A 
szőlőtermesztés Homérosz Iliászában és Odüsszeiájában 
többször előfordul. A görög épületdíszek szőlőindát 
mintáznak.
Szinte minden európai nép történetében van néhány 
szőlővel kapcsolatos monda, mese vagy rege.

Kutatások szerint az első jelentősebb borkészítők az 
egyiptomiak voltak. Egyiptomban Ozirisnek, a halál és az 
újjászületés istenének tulajdonították a szőlőtermesztés 
meghonosítását.
A fáraósírokban talált falfestmények hű képet adnak az ókori 
Egyiptom fejlett szőlő- és borkultúrájáról.

Szőlőtermelés története Magyarországon

Szőlőtermelés már Magyarországon is igen régóta van. Ezt 
bizonyítja az írásos emlékeken kívül az ásatásokból előkerülő 
sokféle szőlőművelő szerszám (metszőkés, kapa, stb.) is.
A honfoglaló magyarok már itt találtak szőlőt, és letelepedésük 
után – a gabonatermelés mellett – a szőlőművelést sajátították 
el leghamarabb. Mátyás király adókedvezményt adott a szőlőt 
telepítőknek, és a korvinák iniciáléit is szőlőmotívumokkal 
gazdagították.
A hun, majd az avar és a frank uralom idején is művelték a 
szőlőt az itt élő népek.
1875-től pusztít Magyarországon a filoxéra (szőlőgyökértetű) 
vész, amely szinte teljesen letarolja a borvidékeket. A 18. század 
végén és a 19. század elején a Duna – Tisza közén a futóhomok 
megkötésére nagyszámú szőlőtelepítés kezdődött el.
Ennek eredményeképpen a homoki szőlőterület néhány évtized 
alatt jelentősen megemelkedett. Alig hogy megkezdték a 
filoxéra vész utáni helyreállításokat, az első világháború súlyos 
csapásokat mért a borgazdaságokra.

Szőlőtermelés a második világháború 
időszakától

A második világháború időszakában a szőlőtermelés 
színvonalában a munkaerő és a termelési eszközök hiánya 
miatt hanyatlás következett be. Majd 1961-1965 között 
megkezdődött a második szőlőrekonstrukció, amikor közel 47 
ezer ha-t telepítettek, és egyidejűleg megkezdődött a borászati 
üzemek korszerűsítése, továbbá az új borászati üzemek építése 
is.

Szőlőtermelés napjainkban

A legnagyobb probléma, amely napjainkban főleg 
nehézséget okoz, hogy a szőlőtermelés és a feldolgozó illetve 
tárolókapacitások nagyrészt elváltak egymástól.
A termés szőlőként történő értékesítése már nem igazán 
biztosítja az ültetvények felújítását, korszerűsítését, 
újratelepítésre pedig ebben a termelői körben sincs esély 
főként pénzügyi források hiányában. Ez vezetett oda, hogy 

Magyarország szőlőterületei évről évre csökkentek és 
napjainkra az ültetvények életkora 60 %-ban meghaladja a 20 
évet.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy újabb országos 
szőlőrekonstrukcióra lenne szükség. Az ültetvények állapota, 
jelentős tőkehiánya, fajta összetétele is eredője a nagyrészt 
veszteséges termelésnek.
Nem kis mértékben ez annak köszönhető, hogy hazánkban 
is egyre inkább divattá vált a bor, egyes esetekben mint 
státuszszimbólum, hogy ki, mennyire ismeri a nagynevű 
borászokat, és kiknek a borait tárolja a saját pincéjében.
Ez ígéretes, ám összességében eléggé elmaradt a magyar 
borok megismertetése a külföldi fogyasztókkal. Így nem igazán 
alakult ki a magyar bor-közkép és arculat. – Mi tagadás, így 
van. Emiatt a magyar borkivitel jóval kevesebb, mint a felére 
csökkent és ez kb. 800 ezer hl nagyságrendű piacvesztést 
jelentett.
A fentiekben felvázolt háttérrel vált tagjává országunk az 
Európai Uniónak, és lett szereplője annak a piacnak, melynek 
országai hozzávetőlegesen évente kb. 20-30 millió hl eladatlan 
bort termeltek s termelnek napjainkban is.
Mindehhez hozzáadódik, hogy az ún. “újvilági” országok 
boraival szemben, a védett magyar piacon zöld utat kaptak 
a minimális uniós vám miatt az ezen bortermelő országok 
termékei.
Hozzá kell tenni, hogy a teljes magyar borimport az elmúlt két 
évben kb. 150 ezer hl/év nagyságrendet tett ki, amely az összes 
belföldi fogyasztás mindössze 5%-a. Ez a mennyiség csupán 
választékbővítésnek tekinthető, mennyiségben azonban nem 
rendít meg egy 3 millió hl. nagyságrendű piacot.
Az importtermékek áralakító hatása azonban igen jelentős, 
és őszintén elmondhatjuk, hogy ezen borok többségének 
árértékaránya kiválónak minősíthető.
Tovább nehezítette Magyarország uniós tagságának első évét, 
hogy az országban egyrészt a magas terméshozamú évek 
miatt, másrészt a export visszaesése miatt, jelentős mennyiségű 
felesleges borkészlet halmozódott fel.
Az összes befolyásoló tényező eredményeként a borászati 
termékek egy negatív, zuhanó árspirálba kerültek és így az 
eladott borok értékesítése nulla vagy mínusz eredménnyel járt.
Úgy ítélhető meg, hogy az első néhány uniós év nehézségeit 
nem csak önmagában az uniós tagság, hanem több negatív 
tényező együttes hatása eredményezte.

SGE

Szőlőtermesztés 
története kezdetektől 
napjainkig
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Birkózásban megkezdődött a dorogiak 
számára oly kedves, kötöttfogású 
szezon és rögtön két igen fontos 
versennyel kezdődött az évad. Előbb a 
Diák Országos Csapat-bajnoki döntő, 
vasárnap pedig egy korosztállyal 
feljebb, a serdülő Országos Csapat-
bajnoki döntő zajlott Budapesten.

A Dorogi NC diák korosztályú azaz a 10-
12 éves birkózók esélyesként utazottak 
a fővárosba, bár ugyanezt elmondhatta 
magáról a hazai Pesterzsébet, a Cegléd és 
a Csepel csapata. Az országos döntőn 16 
csapat vett részt, melyet négy csoportra 
osztottak, és csak a csoport győztesek 
küzdhettek tovább körmérkőzéses for-
mában az érmekért.

A dorogi birkózók a csoportküzdelmeket 
magabiztosan nyerték, a rájátszásban az 
első négy között sem lehetett megállítani 
a dorogi legényeket.

Lévai Zoltán és Knyaskó Máté edzők 
által felkészített alakulat profi módon, 
egységbe tömörülve, igazi csapatmunkát 
produkálva, korukat meghazudtolva 
alázattal és nagy komolysággal menetelt.
A nagy tét és a kifejezetten erős mezőny 
miatt, egy-egy találkozón a szurkolóknak 
is köszönhetően, olyan hangulat és hang 
kavalkád alakult ki, melyet sok futball-
mérkőzésen is megirigyelnének.

Így a tavaszi szabadfogású bajnoki cím 
után, immár kötöttfogásban is BAJNOK 
CSAPAT A DOROGI NC diák korosztályban

Eredmények:

A 2012. évi KF. Országos Diák CSB 
végeredménye:

Dorogi NC-Nagyszénás: 44- 0 / 1.DOROGI 
NEHÉZATLÉTIKAI CLUB / Dorogi NC-
Ferencvárosi TC: 39-5 / 2.ESMTK / Dorogi 
NC-Ceglédi VSE: 32-11 / 3.CSEPELI BC / 
Dorogi NC-ESMTK: 20-18 / 4.Univer-KTE / 
Dorogi NC-Univer-KTE: 32-12 / 5.Ceglédi 
VSE / Dorogi NC-Csepeli BC: 28-14 /  
6.Orosházi Sp. / 7.Vasas SC / 8.Kaposvári 
SI / 9.Túrkeve / 10.Dunaferr / 11.Érdi Sp. / 

12.Ferencvárosi TC / 13.Törökszentmiklós 
/ 14.Sziget SC / 15.Nagyszénás / 
16.Tatabánya

Másnap a serdülők, azaz a 13-15 éves bir-
kózók csapatbajnokságára került sor. A do- 
rogi edzők előzetes latolgatása során, az 
5-8. hely elérését tűzték ki minimális cél-
ként, mivel a csapat 80 százaléka két év- 
vel idősebbekkel kellett, hogy felvegyék a 
versenyt. A dorogi birkózókról köztudott, 
hogy képesek a meglepetésre, ebben 
azért az edzők is bíztak titkon. Ezt be is 
bizonyítottak mindjárt a nap elején, ahol 
a tavaszi, szabadfogású bajnok Csepel 
legyőzésével jelezték, hogy ők is 
érmet szeretnének. A továbbiakban 
hihetetlen formában menetelt a csapat, 
sorra hozták azokat a mérkőzé- 
seket, melyek kifejezetten kiegyen- 
lített kellett volna, hogy legyenek. Ennek 
köszönhetően, csoportelsőként jöttek ki 
a küz-delmekből, és már a négy között 
találták magukat.

Az érmekért folyó harcban, 5 másod-
percen múlt, hogy ebben a korosztályban 
is bajnok legyen a Dorogi NC, de végül, 
körbeverések során bronzérem lett a ju-

talma a hősiesen küzdő, és reményekkel 
teli fiatal csapatnak.

A hihetetlen sikereket elérő Dorogi Nehéz- 
atlétikai Club a környékbeli települések 
(Dorog, Esztergom, Tát, Tokod) birkózóinak 
is köszönheti, hogy stabilan, az ország leg- 
jobbjai között végeznek versenyről-
versenyre.

Eredmények: 
 
A 2012. évi KF. Országos Serdülő CSB 
végeredménye:

Dorogi NC-Csepeli BC:   22-17 /  1. ESMTK
Dorogi NC-Dunaferr :  25-15 / 2. 
OROSHÁZI SPARTACUS / Dorog-ESMTK 
: 17-20 / 3.DOROGI NEHÉZATLÉTIKAI 
CLUB / Dorogi NC-Ceglédi VSE:  17-16 
/ 4. Vasas SC / Dorog NC-Orosháza:  17-
22 / 5. CSEPELI BC / Dorog NC-Vasas:  
24-17 / 6. CSABI / 7. Érdi Spartacus / 8. 
KASI / 9. Tatabányai SC / 10. Ceglédi VSE 
/ 11. Nagyszénás / 12. Univer-KTE / 13. 
Dunaferr / 14. Ferencvárosi TC

Másodszor rendezte meg Pilismaróton a 
Nyírő Csaba emlékét idéző sportnapot a 
helyi önkormányzat, illetve az Esztergom és 
Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás. 
Az emléknap névadója hosszú éveken át 
volt a pilismaróti sportkör vezetője, haláláig 
szívén viselte a községi labdarúgás sorsát. 

Az elmúlt év óta a nevét viseli a helyi 
sportcsarnok.
Az idei esemény fénypontja a magyar 
színészválogatott mérkőzése volt. A 
Nemcsák Károlyt, Straub Dezsőt, Balázs Palit, 
Lippai Lászlót, Gyetván Csabát soraiban 
tudó csapat egy-egy félidőt játszott a helyi 

öregfiúk gárdájával illetve a kistérségi 
közélet szereplőinek tizeneggyével. A 
vendégek jól színészkedtek, hét rúgott 
góljukra csak három válasz érkezett.
A II. Nyírő Csaba Emléknap fővédnöke Per-
gel István, Pilismarót polgármestere volt.

Hét gólt is rúgott a színészválogatott

Diák és Serdülő Birkózó Kf.Csapat-bajnoki sikrek



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.


