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

www.skipgood.com/omerta
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Minden páratlan héten hétfőn 1700

A szerkesztőségünkbe beküldött 
kéziratokat szerkesztve jelentetjük 

meg, illetve fenntartjuk a jogot a 
kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 

nem tartunk meg, és nem küldünk 
vissza.
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Esztergom neve mára egyet jelent a botrányokkal, a csőddel, a szűk csoportérdekekkel, a 
közért tenni egyre kevésbé akaró városvezetéssel. A 2010-es önkormányzati választások egyik 
alapgondolata az volt, hogy az elmúlt tíz év gyakorlata nem folytatható tovább. Nem lehet 
Esztergom lakosait másodrendű polgárként kezelni saját városukban csak azért, mert nem értenek 
egyet a polgármesterrel. Egész médiabirodalom épült ki, amelynek célja az ellenfelek lejáratása és a 
Szeretett Vezető tömjénezése volt. A hangzatos propaganda és a megfélemlítések ellenére a várost 
tíz évig irányító polgármester megbukott.

Sokan voltak a választás éjszakáján, akik őszintén hitték, minden megváltozhat, akik bíztak 
benne, hogy eljött az idő, amikor együtt virágoztathatják fel a települést. 

Eltelt egy esztendő, ami alatt sok minden (meg)változott. Ami örökségként megmaradt, az a 
gigantikus adósságállomány. A hozzá nem értő, szakmaiatlan városvezetés cselekedeteit minden 
valamirevaló egyetemen oktatni kellene, mint annak a példáját, hogyan nem szabad egy település 
vagyonával gazdálkodni. Félreértés ne essék, nem a források voltak szűkösek – lásd: sokmilliárd 
forintos iparűzési adó -, hanem az álmok voltak akkorák, amelyeket lehetetlen volt elérni, és 
kísérletezni is felelőtlenség volt vele.

Mára bebizonyosodott, hogy az akkori ellenzéknek bizony nem csak a polgármesterjelölt 
személyében, hanem a választókörzeteket érintő együttműködésben sem tudott megegyezni.  
Ez nem sikerült, főleg azok miatt, akik ma fennen hangoztatják: nagy szükség lett volna rá. A 
politikában, akárcsak a mindennapi életben, nem azoknak van igazuk, akik a leghangosabban 
kiabálnak, hanem azoknak, akik csendben, szinte láthatatlanul teszik a dolgukat. Ők alkotják a 
többséget.

Ez a többség ma Esztergomban hallgat, meghasonlott. Hitt a szép szavaknak és annak, hogy 
kész program van a város rendbetételére. Ehelyett a sokat emlegetett változás mára abban ölt(ött) 
testet, hogy ugyanazok sertepertélnek a jelen első embere körül, akik tették ezt a bukott polgármester 
feltétlen híveként is. Azok pedig, akik végigküzdötték az elmúlt éveket, partvonalra kerültek, és a 
fejüket csóválják. Naná, hogy nem ilyen lovat akartak!

A személyi kultuszt talán túlzó rajongás váltotta fel, úgy tűnt, hogy kritika nélkül fogadta el 
Esztergom többsége a város első emberének döntéseit.  „Munkásságáról” könyv íródott, saját nevét 
viselő rajongótábora szerveződött, az „aki nincs velem, az ellenem van”-mentalitás pedig tovább él.

Az is teljesen egyértelmű, hogy a képviselők esküjüket - miszerint a város érdekében cselekszenek, 
az ott élők érdekeit tartják szem előtt munkájuk során - megszegték! Jönnie kell tíz új embernek, 
olyanoknak, akik a saját területükön már bizonyítottak és megfelelően képzettek. 

Nem mártírokra, tenni tudó és akaró csendes, ám hozzáértő képviselőkre van szüksége a 
városnak! Ez mindannyiunk közös érdeke!

GT

Nem kellenek mártírok
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Tisztelt 
Esztergomiak!
Az Esztergomi Lokálpatrióták 
Egyesülete, a Haladó Esztergomért 
Egyesület, és a három ellenzéki 
párt, a Jobbik, az LMP és az MSZP 
által szervezett népszavazási 
aláírásgyűjtést a helyi Választási 
Bizottság  mind a 11 kérdésben 
eredményesnek ítélte meg, hiszen az  
érvényesnek nyilvánított aláírások 
száma jóval meghaladta az előírt 10 
%-ot! A polgármester előterjesztésére 
a képviselő-testület így kénytelen volt 
kiírni a népszavazást.

2012. március 25., vasárnap  

lesz az a nap, amikor a helyi demokratikus 
erők összefogásának eredményeként, 
megnyílik annak jogi lehetősége, 
hogy az esztergomiak a képviseleti 
demokráciát felcseréljék a közvetlen 
hatalomgyakorlással, azaz a  testülettől 
a képviseleti jogot  – az esztergomi 
ellehetetlenült helyzet és a demokrácia 
helyreállítása érdekében –  megvonva, a 
közakaratnak érvényt tudjanak szerezni 
az alább felsorolt kérdésekben:

1. Alkotmányos 
szemétrendeletet!
Egyetért-e Ön azzal, hogy  Esztergom 
Város Önkormányzatának képviselő 
testülete a települési szilárdhulladék-
kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004 
(IV.1.) esztergomi önkormányzati 
rendeletét úgy módosítsa, hogy az 
megfeleljen a 2000. évi XLIII. tv. a 
hulladékgazdálkodásról, valamint a 
64/2008 (III.28.) Korm. rendelet a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló jogszabályoknak?

2. Rendezett, tiszta piacot!

Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzata a városi piac 
működtetésével azt a pályázót 
bízza meg, aki Esztergom Város 
Önkormányzata által e célból kiírt 
nyílt közbeszerzési pályázaton a város 
számára összességében a legkedvezőbb 
ajánlatot adta?

3. Költségkímélő temetkezést!

Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzata a városi temetők 
üzemeltetésével azt a pályázót bízza 
meg, aki az önkormányzat által e célból 
kiírt nyílt közbeszerzési pályázaton, a 
temetkezési költségek minimalizálása 
mellett, a temetők fenntartásának és a 

temetői szolgáltatások színvonalára a 
legkedvezőbb ajánlatot adja?
4. Gazdaságos parkolási 
rendszert!

Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzata a városi parkolók 
és parkolóházak üzemeltetésével azt a 
pályázót bízza meg, aki az önkormányzat 
által e célból kiírt nyílt közbeszerzési 
pályázaton, az önkormányzat által 
meghatározott parkolási díjak mellett, a 
város számára a legnagyobb jövedelmet 
biztosító ajánlatot adja?

5. Költségkímélő 
ingatlangazdálkodást!

Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzata a városi 
tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, 
hasznosításával és értékesítésével azt a 
pályázót bízza meg, aki az önkormányzat 
által e célból kiírt nyílt közbeszerzési 
pályázaton, a város számára 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot 
adja?

6. Elővásárlási jogok 
töröltetését!

Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzatának képviselő-
testülete hozzon határozatot arról, hogy 
az önkormányzat javára esztergomi 
ingatlanokra bejegyzett elővásárlási 
jogok az ingatlan-nyilvántartásból 
töröltetésre kerüljenek?

7. Nyereséges hirdetés 
szervezést!

Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzata a városi tulajdonú 
közterületeken lévő óriásplakátok 
üzemeltetésével, hasznosításával azt a 
pályázót bízza meg, aki az önkormányzat 
által e célból kiírt nyílt közbeszerzési 
pályázaton, a város számára 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot 
adja?

8. Magánvád magán pénzből!

Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzatának képviselő-
testülete hozzon határozatot arról, 
hogy a magánvádas perek költségeinek 
megtérítésére közpénzből ne 

11 kérdés - 11 igen
Népszavazás Esztergomban!
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történhessen kifizetés, az érintettek 
maguk legyenek kötelesek ennek 
költségeit viselni?

9. Közétkeztetés pályáztatását!

Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom Város 
Önkormányzata a városi intézmények 
közétkeztetésével azt a pályázót bízza 
meg, aki az önkormányzat által e célból 
kiírt nyílt közbeszerzési pályázaton, 
a város számára összességében a 
legkedvezőbb ajánlatot adta?

10. Élményfürdő üzemeltetés 
pályáztatását!

Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzata a városi Aquasziget 
élményfürdő  üzemeltetésével azt a 
pályázót bízza meg, aki az önkormányzat 
által e célból kiírt nyílt közbeszerzési 
pályázaton, a város számára 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot 
adta?

11. Szent Miklós Alap 
felülvizsgálatát!

Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom 
Város Önkormányzatának képviselő-
testülete  hozzon határozatot, a Szent 
Miklós Alap keretében a már megkötött 
szerződések teljesítésének meghiúsulása 
okait feltáró – a képviselő-testülettől 
független – szakértői bizottság 
felállításáról?

Az aláírásgyűjtés során, a 11 kérdésre 
több mint 32.000 sort kellett az íveken 
kitöltetni! Ebben a heroikus munkában 
60-70 fő vett részt, fáradságot nem 
kímélve, heteken keresztül járták a 
lakásokat, álltak a hidegben a szabadtéri 
gyűjtőpontokon, több ezerszer 
elmagyarázták a kérdéseket. Minden 
esztergomi polgár érdekében végzett 
önzetlen,  ellenszolgáltatás nélküli 
munkájukat elismerés és köszönet 
illeti. Ezt a szép eredményt köszönjük 
természetesen azoknak az esztergomi 
szavazópolgároknak is, akik adataik 
megadásával, aláírásukkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy a közakaratnak érvényt 
tudjunk szerezni.

Sokan voltak azok is, akik nem merték 
vállalni nyilvánosan a véleményüket, 
mert féltek a retorziótól, állásuk, 
egzisztenciájuk elvesztésétől, de 
többségében biztosítottak arról, hogy 

a népszavazáson támogatni fogják a 
kezdeményezést. Ez a jelenség senkiben 
se keltsen megvetést, megértéssel kell 
fogadni ezen véleményeket is, értük is és 
minden olyan esztergomiért küzdenünk, 
tennünk kell, akik a demokráciát, a tiszta 
közerkölcsöt fontosnak tartják.  

Ahhoz, hogy az eddigi erőfeszítések 
ne legyenek hiábavalók, a népszavazáson 
a választásra jogosultak legalább 50 %-a, 
azaz 12.280 fő kell, hogy részt vegyen és 
legalább 6.141 igen szavazat szükséges. 
Ez sem lesz kis próbatétel. Itt legalább 
egy olyan mértékű összefogásra van 
szükség, mint a 2010-es önkormányzati 
választások alkalmával, amikor szinte 
minden civil szervezet, ellenzéki párt, 
és a választók elsöprő többsége – egy 
közös cél érdekében félretéve minden 
különbséget, ellentétet – együttesen le 
tudták váltani a polgármestert. Most, 
ezen a népszavazáson még többről 
van szó.  Aki a testületi üléseket a 
KTV közvetítésein, vagy az interneten 
keresztül  figyelemmel kíséri, annak 
azt hiszem nem kell különösebben 
magyarázni, hogy miről beszélünk.
A népszavazás eredményességének 
elérése érdekében, a civil szervezetekkel, 
pártokkal összefogva, széleskörű 
tájékoztató kampányt szeretnénk 
szervezni a következő hetekben. Ennek 
keretén belül, kiadványokban, lakossági 
fórumokon kívánjuk bemutatni a 11 
témát, lehetőséget biztosítva arra, hogy 

minden esztergomi választó részleteiben 
megismerhesse a város működésében, 
anyagi-vagyoni helyzetében és a lakosság 
életében  alapvetően meghatározó kér- 
déseket. Ezek azért bírnak különös 
jelentőséggel, mert szinte minden 
választópolgárt életminőségében és 
anyagi helyzetében közvetlenül is 
érintenek, teljes mértékben lefedik 
azokat a problémákat, melyek az elmúlt 
több mint egy év óta, a Fidesz frakció 
elutasító, a város lakosságát büntető, 
jogszabály ellenes, a közhatalommal, 
a testületi létszámfölénnyel visszaélő 
döntéshozatali gyakorlata miatt, hiába 
várnak megoldásra.

Reméljük, a választók többsége 
Esztergom jövőjét, a mindennapok 
problémáinak megoldását, a demokráciát, 
a tiszta közerkölcsöt fontosnak tartja  
és ezt a szavazáson való részvételével 
kifejezi annak érdekében, hogy a  
népszavazás, – mint a közakaratunk 
közvetlen megvalósításának egyetlen 
lehetséges törvénytisztelő módja – 
eredményes legyen. 

Most itt a lehetőség! Vegyük 
kezünkbe sorsunkat!

Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete
Körmöczi Miklós

elnök

A helyi népszavazás a község, a város, a fővárosi kerület, a főváros, 
illetőleg a megye lakosságának közvetlen részvétele a helyi önkormányzat 
hatáskörébe tartozó helyi ügyek intézésében. Helyi népszavazást 
kezdeményezhet meghatározott számú települési (megyei) önkormányzati 
képviselő, az önkormányzat bizottsága, a helyi társadalmi szervezet, 
továbbá meghatározott számú választópolgár.

Hasonlóan az országos népszavazáshoz a jogszabályok megkü-
lönböztetnek kötelezően kitűzendő és fakultatív helyi népszavazást; utóbbi 
esetben a képviselőtestület mérlegelheti a helyi népszavazás kitűzését. 
Már az 1848-as forradalom idején felmerült az általános választójogra 
alapozott népszavazások megtartásának lehetősége, ám a kor politikai éle- 
tében aktív szerepet játszó polgárság és középnemesség az erős kép-
viseleti rendszer mellett volt. A dualizmus kései időszakában a népsza-
vazás törvényesítése ismét felvetődött, de a mellé álló,  Jászi Oszkár körül  
csoportosuló politikai erők nem voltak képesek akaratuk érvényesítésére.

Az első magyarországi népszavazás az 1921-es soproni népszavazás 
volt, ám ezt nem a magyar állam szervezte. Az 1918 és 1990 között fennállt 
demokratikus rendszerek túl rövid élettartamúak voltak egy népszavazás 
lebonyolításához, míg a jobboldali és kommunista autoriter rendszerek – 
jellegükből adódóan – nem éltek a népszavazás eszközével. A népszavazás 
mint közvetlen hatalomgyakorlási forma bevezetését az 1989 előtti 
rendszerváltó csoportok is felvetették. Országos népszavazásokra csak 
az 1989-es rendszerváltás után kerülhetett sor először Magyarországon, 
miután az 1989-es XVII. törvény szabályozta a kérdést.
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Valamelyest lesarkítva a legendássá 
lett Winston Churchill gondolatait: 
messze nem a demokrácia a leg- 
hatékonyabb rendszer a világon, 
de jobbat még nem találtak ki. 
A huszonegyedik század Magyaror- 
szágán és szűkebb környezetünk- 
ben is érdemes áttekinteni azokat 
a fogalmakat, eszméket - de leg-
főképp: - intézményeket, amelyek 
szavatolják egy-egy ország, közösség 
demokratikus működését. Ábécé-
rendben haladva az első ilyen 
fogalom az átláthatóság, azaz a 
transzparencia. Felhívom a figyelmet, 
hogy a cikkek nyíltan demokrácia- és 
kapitalizmuspártiak lesznek!

Az átláthatóság fogalmát igen 
széles körben alkalmazzuk. Miként 
a politikában, úgy a műszaki 
tanulmányokban és a gazdaságban is nap 
mint nap előkerül. Jelentésének lényege 
a nyitottság, az információk áramlása, az 
elszámoltathatóság megteremtése. 
Az elmúlt két évtizedben Magyarországon 
talán ez volt a politikának az az 
attribútuma, amelyet mellékvágányon 
kezelt a honi közvélemény. Pedig az 
átláthatóság hiánya egye-
nesen vezet a majd később 
tárgyalandó korrupció 
elburjánzásához. Ez utóbbit 
– lássuk be – már-már 
olyan természetességgel 
kezeli a magyar közvélemény, mint a brit 
az esős időjárást. Jóllehet a kenőpénzek 
osztogatása és elfogadása rövid- és 
hosszútávon is jelentős károkat okoz 
a társadalomnak, jelentősen rontva a 
közösség életminőségét, beszűkítve 
jövőbeni lehetőségeit, nehéz helyzetbe 
hozva a jövő generációit.

Az átláthatóság egyfajta ellenőrzést, 
visszacsatolást biztosít a választóknak 
a köz működéséről, a pénzzel történő 
gazdálkodásáról. Az emberek többsége 
nem érzi a súlyát a tíz- és százmilliárdoknak, 
pusztán sommázza, hogy „az rengeteg 
pénz”. Sokkal érthetőbb lenne a helyzet, 
és tisztábbak volnának a viszonyok, ha 
az állampolgár minden év lezárultával 
megtudhatná, hogy a közös kasszába 
befizetett adói és járulékai milyen módon 
hasznosultak. Ennek ismeretében joggal 
észrevételezhetné, bírálhatná, mire 
mennyit költött az állam. Bizonyos, 
hogy vannak feladatok, amelyeket 
nem éri meg a legmagasabb szinten 
finanszírozni, ám akadnak, amiket – a köz 
valamint a későbbi kiadások elkerülése 
érdekében – bölcs megoldás a közös 
kasszából fizetni. Az ilyen és ehhez 
hasonló visszakapcsolások bevonják az 
embereket a politikába, a köz ügyeinek 
jobb, részletesebb nyomon követésébe.

A politika nem ördögtől való. Azért, 
hogy ily’ miértékben eldurvult az elmúlt 
tíz évben, éppen annak a gondolkodásnak 
a meghonosodása okolható, amely a 
politikát egyfajta úri huncutságként 
definiálja. Ugyanakkor tény és való: az 
effajta rossz beidegződések mélyen 
gyökereznek a magyar társadalomban. 
Rögzítsük: sosem maga a politika rossz, 
káros vagy „csupán” nem elég hatékony, 
hanem az azt körülvevő környezet nem 
megfelelő. 

Meggyőződésem, hogy amennyiben 
nő a közügyek iránt érdeklődők 
száma, akként fokozódik a pártokra 
nehezedő nyomás. Ennek egyenes 
következményeként egyre „minőségibb” 
politikusokat szükséges jelölniük a 
különféle tisztségekre. El kell érni, hogy 
a köz érdekében kifejtett teljesítmény 
váljon a választások fokmérőjévé. Ez 
a tisztulási folyamat a későbbiekben 
önmagát erősítve termeli ki azon 
emberek tömegét, akiknek természetes, 
hogy a „mindenki ügyei” átláthatóvá 
váljanak. 

Mivel Esztergomban élünk, 
feltételezem, mindenki megfogalmazott 
már nyomdafestéket nem tűrő véleményt 

politikáról, közéletről egyaránt. Anélkül, 
hogy ítéletet mondanánk az egyes 
történések felett, egyvalamit nyugodt 
szívvel kijelenthetünk: mind a választott 
testületnek, mind a választópolgároknak 
jobb lett volna, ha az egyes döntések 
hátterét a maga teljességében 
megismerhetik. A döntéshozóknak 
azért, mert így könnyebben védhető 
egy-egy határozat. Másfelől pedig: a 
polgárokban erősíti azt az érzést, hogy az 
önkormányzat, a politika - ha úgy tetszik 
- értük és nem szűk csoportérdekek 
mentén szerveződik. Sajnos ez elmaradt. 
Bár vannak törvényi kötelezettségek 
arra nézvést, hogy az önkormányzatok 
kötelesek gazdálkodásukat átlátható 
módon vezetni, és azt havonta 
hozzáférhetővé tenni, ez a módszer 
nemcsak 2010 előtt, hanem azóta is 
hiányosan működik.

Miként megy ez Nyugaton? Év végén 
az USA számos településén minden 
helyi lakos kap egy hivatalos levelet 
az önkormányzattól. Ebben tételesen 
felsorolják, hogy a polgár befizetett 
adójából mekkora részt fordítottak 
– példának okáért – a tűzoltóság 
fenntartására, oktatásra, fejlesztésekre, 
szociális támogatásokra és sok minden 
másra. Az emberek aktívan részt vesznek 

a helyi ügyek alakításában, és számon 
is kérik választott vezetőiken a köz 
vagyonával való sáfárkodás eredményét. 
Miért ne lehetne ezt Magyarországon, 
Esztergomban is megvalósítani? Hiszem, 
hogy ez pusztán akarat kérdése. Az 
eszközök rendelkezésre állnak mindkét 
oldalon. Egyrészről megoldható, hogy 
az önkormányzat pontosan megmondja, 
a lakosok adója hogyan hasznosult, 
másfelől az állampolgárok is kérhetik - 
és meg is kaphatják - a gazdálkodásra, 
a döntésekre vonatkozó információkat. 
A politika, még ha városi is, nem úri 
huncutság, hanem mindannyiunk közös 
életének alakítója.

Ugyanez az átláthatóság vonatkozik 
a település cégeire is. 

Nonszensz, hogy egy 
döntően helyi bevé-
telekből városi felada- 
tokat ellátó cég – 
a Strigónium Zrt. 

– gazdálkodásáról szinte lehetetlen 
információkat szerezni. Ezt a kérdést nem 
szabadna letudni holmi alkalomszerű 
nyílt napokkal, üzleti érdekekre történő 
hivatkozással, miközben több százmillós 
- ha ugyan nem milliárdos - vagyon az, 
amelyet a köz annak reményében „bízott” 
a vállalatra, hogy az azzal megfelelő 
módon gazdálkodik, fejleszt, gyarapít.

A demokrácia kihívás. Ahhoz, hogy 
jól működjön, a köz(össég) érdekei 
érvényre jussanak, egyre több embernek 
kell részt vállalnia belőle. Első lépésként 
azzal, hogy nem fordul el közönyösen, 
már csak azért sem, mert a döntések így 
is, úgy is megszületnek, tehát érdemes 
alakítani azokat. Természetesen mindig 
akad elfogadható kifogás – munka, 
gyermekgondozás –, ám a döntés 
elkerülhetetlen. Mindenki jól felfogott 
érdeke, hogy a végeredmény a lehető 
legszélesebb körű konszenzuson 
nyugodjon, hiszen nem lehet mindig 
mindent négyévenként elölről kezdeni 
sem helyben, sem országosan. Ezért 
kérjük, mi több, követeljük, hogy a városi 
gazdálkodás átlátható, és az itt élők 
számára minél hasznosabb legyen!

GT

Miért jó, ha egy önkormányzati gazdálkodás átlátható? 

Demokratikus ABC
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MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
V Á L A S Z T M Á N Y A  

E L N Ö K É TŐ L

KEDVES BARÁTOM! 
 

Az MSZP Választmánya régi hagyománya, hogy az ország egy – egy régiójában időről 
időre  Regionális  Választmányi  ülést  tartunk.  A  mostani  ülésünk  címe:  helyszíne  is 
szimbolikus, mert  Esztergomba,  ebbe  a  gyönyörű,  de  a  Fidesz  által  leginkább  tönkretett 
városba hívlak. 
 

Szükség  van  az  ilyen  típusú  közvetlen  találkozásokra, megbeszélésekre.  Az  elmúlt 
hetek  akciói,  megmozdulásai  is  megmutatták,  hogy  össze  kell  fogni  az  Orbán‐kormányt 
leváltani  akarókkal.  Bebizonyosodott,  hogy  helyük  van  a  rendhagyó  politikai 
kezdeményezéseknek, politikai akcióknak. Hiszem, hogy különösen most az ország életében 
is fontos szerepe van az ilyen típusú összejöveteleknek. 
 
           A  Regionális  Választmányi  ülést  követően  –  az  érintett  megyei  elnökök 
közreműködésével – nyitott, közvetlen beszélgetésre, egyfajta politikai talk showra hívjuk a 
minket vendégül látó régió és település lakóit és MSZP tagjait. 
 
A rendezvény címe:  „Merre tovább, hogyan tovább Magyarország?!”, 
 
A beszélgetés résztvevői:  
             Mesterházy Attila, az MSZP Elnöke 

Lukács Zoltán, az MSZP Országgyűlési Képviselőcsoportja frakcióvezető – helyettese, 
az MSZP Komárom‐Esztergom megyei szervezete elnöke, 

Simon Gábor, az MSZP Választmánya elnöke 
valamint  Győr‐Moson‐Sopron,  Fejér,  Somogy,  Tolna,  Vas  és  Zala  megye 
szervezeteinek vezetői 

 
A fórumot vezeti Filep István szerkesztő, újságíró, a Klub rádió munkatársa. 
 
Időpontja: 2012. január 20. (péntek) 17:00 óra,  
Helyszíne: Technika Háza, Esztergom, Imaház utca 2.  
 
Budapest, 2012. január 13. 
 
Barátsággal: 

Simon Gábor 
az MSZP Választmánya elnöke 

A HVG kiadásában megjelenő, a 100 legjobb magyar 
középiskola című kiadványba belekerült az esztergomi Dobó 
Katalin Gimnázium is. A rangsor 1100 középiskolából mutatja 
be a száz legjobbnak ítélt intézményt. Bár hasonló toplisták 
eddig is készültek, a HVG először állított össze ilyen kiadványt a 
négy-, hat- és nyolcosztályos gimnáziumok, szakközépiskolák, 
technikumok eredményeiről. Az összpontszám 80 százalékát 
az országos mérések, pl. az oktatott nyelvek száma, verseny- 
és érettségi eredmények, a beiskolázási és felvételi mutatók, 
nyelvvizsga-arányok tették ki, tizenkét százalékot értek a 
tanulmányi szolgáltatások, mint például az iskolai könyvtár 
és annak kötetszáma, a maradék nyolc százalékot pedig a 
kényelmi mutatók (az iskola megközelíthetősége, ebédelési 
és sportolási, szabadidős lehetőségek) adták. A kiadó minden 
szempontot egyetlen rangsorban érvényesített, nem pedig 
szempontonként készített külön-külön listákat. Egyedüli 
esztergomi iskolaként, és egyben megyei elsőként a Dobó 
Katalin Gimnázium jutott be a lap százas listájába, megszerezve 
az összesített lista 98. helyét. Az intézményben a közel hatszáz 
diákot 43 pedagógus tanítja, a tanulók az angol, a német, a 
francia és az orosz nyelvet is elsajátíthatják. Négy évfolyamos, 
öt évfolyamos nyelvi előkészítős és nyolc évfolyamos képzési 
formák választhatóak. 

Forrás: szeretgom.hu

A Dobó a megye legjobb 
középiskolája

A CIVILHETES rajzpályázatot hirdet
alsó tagozatos gyermekek részére 

Én tavaszom címmel.
A pályamunkáknak a tavaszról 

kell szólniuk, a gyerekek „szemü-
vegén” keresztül.

Legkisebb méret: A4!

A rajzokat február 29-ig várjuk :

Elektornikusan: info@civilhetes.hu
Postán: 2500 Esztergom, Jókai u. 8. I/6.

Szentgyörgymezei Olvasókör - Állandó klubok, szakkörök
Hétfő

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

8.00 foltvarrás
9.45 50+ jóga

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

9.00 sakk-klub
9.00 foltvarrás

10.00 bábműhely

Hirdetésfelvétel: 2500 Esztergom, Jókai u. 8. I/6  /  H-P: 900-1700  /  Telefon: +36 33 898 005  /  E-mail: info@civilhetes.hu 7. oldal
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Január 12-én este, kirabolt egy 
lottózót egy ismeretlen férfi csütörtök 
este Dorogon.

Léber Gabriella tájékoztatása szerint 
az arcát sállal eltakaró férfi nem sokkal 
zárás előtt lépett be a dorogi lottózóba. 
Az elkövető egy fegyvernek látszó 
tárggyal a kezében a kasszában lévő 
pénzt követelte, amelyet a dolgozó a 
fenyegetés hatására ellenkezés nélkül 
átadott neki. A tettes ezt követően 
távozott a lottózóból.

A főkapitányság fegyveres rablás 
megalapozott gyanújával indított 
eljárást ismeretlen tettes ellen és egyben 
a lakosság segítségét kéri az elkövető 
felkutatása érdekében. A biztonsági 
kamera felvétele szerint a 30-35 éves, 170 
centiméter magas férfi a bűncselekmény 

Kiraboltak egy 
lottózót Dorogon

A szeretgom.hu internetes oldalon 
publikáló Bejó Gábort - kommentjeiért, 
blogbejegyzéseiért - első fokon 
három pontban marasztalta el a 
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság; 
ezt egészítette ki egy továbbival az 
ítélőtábla.

Így a szerzőnek a portálon nem 
csupán azt kell helyreigazítania, és azért 
elégtételt adnia, mert 2009-ben azt írta, 
hogy azt a személyt, aki a polgármesternek 
ellentmond Esztergomban, kirúgják 
a munkahelyéről vagy családtagjával 
szemben tesznek hasonló intézkedést, 
illetve átvilágítják, a cégei szerződéseit 
felülvizsgálják, illetve Meggyes Tamás 
átveri Esztergom képviselő-testületének 
tagjait, valamint hazugságon alapulva 
Esztergom vagyonából elvert 1,6 milliárd 
forint összeget, de azért is, mert arról írt: 
a polgármester ellenfeleit lefényképezik 
az utcán.

Ugyanakkor - akárcsak az első fokon 
eljáró megyei bíróság - nem adott helyt 
Meggyes Tamás azon kérelmének, 
hogy egymillió száz forint kártérítést is 
ítéljenek meg neki.

Részben 
pert nyert az 
esztergomi ex-
polgármester

A gyanúsított az Esztergom-
Budapest autóbuszjáraton október-
ben először pénzt kért egy fiatalkorú 
sértettől, majd közölte vele, agyon-
szurkálja, ha nem adja oda a mobilját 
- mondta Léber Gabriella, a megyei 
főkapitányság sajtóreferense.

A rabló két hónappal később az
Esztergom-Budapest vonalon közlekedő 
személyvonaton egy 17 éves fiatal-
embertől folyamatos fenyegetőzéssel 
10.000 forintot szerzett meg. A rendőrség 
szerdán közzéteszi a támadással gya-
núsított  férfi fényképét, mert alapos a 
gyanú, hogy több sértett is lehet, aki 
eddig nem tettek feljelentést - tette hozzá.     
A férfi őrizetbe vétele után derült ki, 
hogy ellene a VIII. kerületi kapitányság is 
nyomozást folytat hasonló módon elkö-
vetett rablás kísérletének gyanúja miatt.

Fiatalokra 
támadó rablót 
fogtak

Tétényi Éva polgármester az ülés 
után az elmondta: a korábbi rendelet 
2004-től volt érvényben, a díjat 
"törvényekkel ellentétben" nem a 
hulladékmennyiség, hanem a lakosok 
száma alapján szabták meg. "A 
kérdést már tárgyalásra tűzte ki az 
Alkotmánybíróság, majd az eljárást 
december 31-ével megsemmisítették" 
- közölte.

A polgármester hozzátette, hogy 
a mostani módosítással egy vegyes 
rendszer jött létre, azaz az adott 
háztartásban élők számából és az igénybe 
vett térfogatból számítják ki a díjat. 
Közlése szerint az egyfős háztartásoknak 
lényeges könnyebbség, hogy bevezették 
a 35 literes edényt, de a városvezető úgy 
véli, a díjszámítás módja még mindig nem 
felel meg a hulladéktörvényeknek, ezért 
szükség van a megyei kormányhivatal 
törvényességi észrevételére.

A szavazás után szóváltás alakult 
ki az ülés nézői és a képviselők között, 
majd Kálmán Sándor (Fidesz) közölte az 
érdeklődőkkel, hogy a teremben nincs 
joguk véleményt nyilvánítani, "morogni 
sincs joguk".

Az ezt követő hangzavar miatt Tétényi 
Éva polgármester öt perc szünetet 
rendelt el, majd az LMP-s Batyikné Csőke 
Ágnes közölte, a képviselő megsértette 
az esztergomiakat és szolidaritásból nem 
vesz részt tovább az ülésen.

Az ülés utolsó napirendi pontjának 
a tárgyalásakor a képviselők zárt ülésen 
utasították el a jobbikos Stámusz 
Andreának a jegyző elleni fegyelmiről 
szóló indítványát. Az ülés után a 
polgármester az MTI-nek elmondta: a 
jelenleg gyesen lévő jegyző aláírt és 
kihirdetett egy az adósságrendezéshez 
kapcsolódó rendeletet, amelyet az 
Alkotmánybíróság törvénytelenség miatt 
megsemmisített, ráadásul az aláírás 
idején a jegyző betegszabadságon volt.

Az ülés után a Régió Tv Esztergom 
főszerkesztője közleményben tájékoz-
tatta az MTI-t arról, hogy megrongálták 
a kábelüket, amely az internetes 
közvetítéshez nélkülözhetetlen, ezért 
késett az élő közvetítés.

"A teremhez egy másik bejárat 
is létezik, amit azonban csak a pol-
gármester, Tétényi Éva kezel, valamint 
a hozzá tartozó önkéntes munkatársak. 
(…) Az ügyben ismeretlen tettes ellen 
feljelentést tesz a televízió" - írta Bakos 
Norbert.

Tétényi Éva polgármester a felvetésre 
reagálva sajnálatosnak nevezte az ese-
tet, hozzátéve: számára fontos, hogy a 
nézők legszélesebb köre élő adásban 
követhesse az eseményeket, s reméli, 
hogy a következő testületi ülésre 
elhárítják a hibát.

Módosították a 
hulladékkezelési 
rendeletet 
Esztergomban

idején fehér baseballsapkát, fekete 
kapucnit és fekete dzsekit viselt.

Szuhi Attila geográfus tartott előadást 
Dorogon, a József Attila Művelődési 
Házban. A szakember katasztrofális 
jövőképet vázolt. 

A Nap-Út Alapítvány "Légy a változás! 
– Fenntarthatósági megoldások vidéki és 
városi életünkben" elnevezésű nyertes 
pályázatának égisze alatt megtartott 
kerekasztal-beszélgetések második 
felvonását tartották kedden a József 
Attila Művelődési Házban.

A rendezvény meghívott előadója 
ezúttal Szuhi Attila geográfus volt, 
aki a globális felmelegedés okozta 
éghajlatváltozást és annak középtávú 
hatásait vette górcső alá. A szakember úgy 
vélekedett: a gazdasági válság pusztán 
az előszele annak a „negatív előjelű” 
társadalmi és környezeti változásnak, ami 
az emberiségre vár.

– Optimista forgatókönyv szerint 
2100-ra legalább másfél, ám jóval 
valószínűbb, hogy öt-hat fokkal nő a Föld 
átlaghőmérséklete – vázolta a geográfus. 
Szuhi Attila hozzátette: az extrém meleg 
időszakok lényegesen gyakoribbakká 
válnak, és egyre kevesebbszer lehet 
részünk átlag-közeli hőmérsékletekben. 

Elmondta továbbá: a borús, ám 
számtalan kutatásra és tanulmányra 
épülő jövőkép alapján ő maga is a 
természeti kataklizmák számának 

Özönvízre, 
aszályra kell 
készülnünk
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Nagyszabású, sokszereplős ünnepi 
koncertet tartottak január 7-én, este 
a bányászváros művelődési házának 
színháztermében, ahol is a dorogi, az 
esztergomi, a nyergesújfalui valamint 
a párkányi zeneiskola növendékeinek 
és tanárainak előadásában csendültek 
fel „vidám és reményteli” dallamok. 

Jóllehet az említett intézmények 
között kiváló az együttműködés, egyelőre 
a szárnypróbálgatás, az összecsiszolódás 
időszaka ez a számukra. 

A hangverseny – amely teltházat 
vonzott - ennek dacára rendkívül 
színvonalas volt. A közönség a 
zeneművek között nem fukarkodott 
a tetszésnyilvánítással, Erkel Palotása, 
Brahms V. magyar tánca, Bizet Habanera-
ja és Rodriguez La Cumparista-ja 
különösen nagy sikert arattak. Pásztóiné 
Nádudvary Erika a karmesteri pálcát 
olykor hegedűre cserélte, ekképp’ 
„hangolva össze” a jobbára vonósokból 
álló - Solymosi Eszter és Málnai József 
zongoristákkal valamint Orth Alán 
ütőssel kiegészült - zenekart. 

Gréts Katalin, a dorogi Erkel Ferenc 
Zeneiskola igazgatója abbéli reményének 
adott hangot, hogy a mostanit további 
sikeres koncertek követhetik, és az 
„eseti felkérések” teljesítése mellett 
a hagyományteremtés szándéka is 
érvényesül.

Sikeres újévi 
koncert Dorogon

Az új adónem esetleges bevezetésé-
nek hatásait a városvezetés felmérte, 
...átgondolva az ebrendészeti hozzá-
járulás 2012. évi bevezetését elvetette.

Az Országgyűlés többsége 2011. 
novemberében elfogadta az állatok vé- 
delméről és kíméletéről szóló törvény 
módosítását, mely lehetőséget ad a 
települési önkormányzatoknak "eb-
rendészeti hozzájárulás" (ebadó) ki-

Nem lesz ebadó 
Lábatlanon

növekedésével számol, hiszen a szén-
dioxid-kibocsátás miatti energiatöbblet 
„utat keres magának”. A szakember 
szerint már nincs esély a folyamatok 
megfékezésére.

vetésére évente 6000 Ft, veszélyes ebek 
esetében 20000 Ft összegben. Az adó 
alól mentesül az állatmenhelyről átvett, 
a chippel ellátott, és az ivartalanított eb 
tulajdonosa.

Az új adónem esetleges bevezeté-
sének hatásait a városvezetés felmérte.

A gazdasági válság begyűrűző ha-
tása, a helyi cégek megszűnése, a 
közüzemi díjak emelkedése és az adó-
változások összességében jelentős mér-
tékben emelték a lábatlani családok 
kiadásait. Álláspontunk szerint a lakosság 
terhei tovább nem növelhetők. Az 
ebadó bevezetése -a jelenleg is súlyos 
problémát jelentő- kóbor ebek számát 
gyarapítaná, ugyanakkor az ebállomány 
felmérése, azonosítása és nyilvántartása, 
az adó behajtása jelentős erőforrásokat 
igényelne. Az adónemből származó 
csekély bevételhez számos költséges 
ebrendészeti feladat ellátása társulna.

Lábatlan Város képviselő-testülete 
a fentieket átgondolva az ebrendészeti 
hozzájárulás 2012. évi bevezetését 
elvetette. 

Kérünk ugyanakkor minden eb 
tulajdonost, hogy az állat mikrochippel 
történő ellátásáról, vagy szükség esetén 
ivartalanításáról gondoskodjon, melynek 
költsége nem éri el az adó éves mértékét, 
így közösen megakadályozhatjuk a nem 
kívánt szaporulat újratermelődését, 
továbbá jogszabályi változás esetén a 
fenti beavatkozások adómentességet 
biztosítanak a tulajdonosnak.

Polgármesteri Hivatal Lábatlan

A KOMTŰZ Kft. 2012. január 13-
tól megkezdi Lábatlanon az éves 
kéményellenőrzést és tisztítást, 
valamint a szolgáltatási díjak 
beszedését.

Értesítés

Ezúton értesítjük a T. Lakosságot, 
hogy a KOMTŰZ Kft. 2012. január 
13-tól megkezdi településünkön 
a jogszabályban előírt kötelező 
kéményseprő-ipari munkák közül az éves 
kéményellenőrzést és tisztítást, valamint 
a szolgáltatási díjak beszedését. 

A turbós kémények (égéstermék 
elvezető rendszerek) időszakos 
ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását 
a fűtési szezon befejezése után végzik, 
melyről az ingatlantulajdonosokat 
egyénileg értesítik.

A következő kéményseprő-ipari 
közszolgáltatást az év utolsó harmadában 
végzik a kémények második ellenőrzését, 
szükség szerinti tisztítását.

Évente kötelező ellenőrzés, tisztítás díjai (éves díj 
27% Áfá-val)

Megnevezés Lakossági Közületi

Egyedi (db)

- gravitációs 1 268 Ft 3 256 Ft

- turbós 4 060 Ft 5 221 Ft

Gyűjtő (szint)

- gravitációs 808 Ft 1 778 Ft

- turbós 3 175 Ft 4 055 Ft

Kisközponti 60 kW alatt (db)

- gravitációs 2 080 Ft 4 877 Ft

- turbós 5 763 Ft 7 394 Ft

Kisközponti 60 kW felett (fm)

- gravitációs 775 Ft

- turbós 2 217 Ft

A központi kémények díjai egy 
alkalomra vonatkoznak. A tartalék 
kémények (amelyekre nincs rákötve 
tüzelőberendezés) ellenőrzése, tisztítása 
az éves díj fele.

A KOMTŰZ Kft. tatai kirendeltsége 
minden hétfőn 8.00 – 20.00 óráig 
meghosszabbított ügyfélfogadást tart. 
(Tata, Tárkányi L. u. 2. Tel.: 34/382-577)

Kérjük a Tisztelt 
Ingatlantulajdonosokat, hogy saját 
biztonságuk érdekében tegyék lehetővé 
a kémények felülvizsgálatát.

Polgármesteri Hivatal Lábatlan

Kéményellenőr-
zés Lábatlanon

2011. december 31-én Lábatlanon, 
a Zalka M. ltp. 20. szám alatt tűz 
keletkezett az egyik társasházi 
lakásban.

A tulajdonosok valamennyi ingósága 
megsemmisült. 
Kérünk minden segíteni szándékozót, 
amennyiben felesleges bútort, 
konyhai eszközt, ruhaneműt tud 
felajánlani, vagy más módon segíteni 
tud, akkor azt jelezze a 

Kuckó Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat 
Lábatlan, Zalka M. ltp. 
5. szám alatti irodájába, 
telefon: 36 33 461 091.

Segítségkérés

Ön miről olvasna szívesen?
E-mail: info@civilhetes.hu
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A renoválással együtt olyan új 
művelődési színteret is ki akarnak 
alakítani, ahol az egyre nagyobb 
számban megjelenő civil szervezetek 
programjaikkal aktívan részt vehetnének 
a város és a kistérség szellemi életének 
színesítésében. Mód nyílna olyan vonzó, 
interaktív programok, rendezvények, 
konferenciák megrendezésére, amely 
a város és környéke programkínálatát 
bővítené, illetve kiegészítené. A 
könyvtár állományfejlesztési, raktározási 
problémái is megoldódnának, valamint 
az évek óta méltatlanul raktárokban 
elhelyezett helytörténeti gyűjteményt, a 
dorogi művészek város által megvásárolt 
alkotásait és Hopp Ferenc ornitológus 
madártani gyűjteményét és Kelet-Ázsiai 
hagyatékát is ki lehetne állítani, amely 
országos érdeklődésre is számot tarthat. 

A pályázat fő gondolata az 
építészeti értékeink megőrzése 
mellett tehát új, gazdasági funkciók, 

új szolgáltatások bevezetése, például 
könyvesbolt, antikvárium, netkávézó, 
az emeleten galéria, előadó terem, 
konferencia helység kialakítása. Ezáltal új 
munkahelyeket is teremtenek. Az épület 
körül parkolóhelyeket is kialakítanak. Az 
összköltséget 250 millió forintra becsülik 
az önkormányzatnál, körülbelül 200 
millió forintra lehet pályázni.

Az 550 m2-es épület külső és belső 

felújításának kiemelt műszaki része 
az alternatív energia felhasználás is. A 
város kulturális hagyatékának méltó 
megjelenítése jól beilleszthető lenne új 
értékteremtő és korszerű szolgáltatásokat 
kínáló intézményhálózatba, kulturális 
kínálatába. 

Másik kiemelt beruházás 2012-ben 
a Bécsi út utáni legforgalmasabb út, 
a Köztársaság út és a Bányász körönd 
egy szakaszának felújítása, melyre már 
be is adta pályázatát az önkormányzat. 
Dorog város szerkezetében meghatározó 
jelentőséggel bír ez az útszakasz, mely 
gyűjtő és tehermentesítő, a Bécsi út 
lezárása esetén elkerülő út, valamint 
elővárosi tömegközlekedési útvonal is. A 
pályázat az út felújításon túl tartalmazza 
a meglévő autóbusz öblök felújítását és 
újak kialakítását, gyalogátkelőhelyek, 
járdák építését, közvilágítás fejlesztést, 
közműkiváltást, fejlesztést is: a 
csapadékcsatorna, a szennyvíz csatorna 
felújítását, a vízvezetékek és elektromos 
kábelek cseréjét. Ha sikeres a pályázat, 
akkor jövő év második felében, június 
után kezdődhet a munka. 

dorog.hu

Nagyszabású tervek Dorogon
A napokban adja be az önkormányzat pályázatát a Közép-Dunántúli Regionális 
Operatív Programra azzal a céllal, hogy a városi könyvtár épületét minél 
hamarabb felújíthassa. 

Eredményt hirdettek a 2011-es Dorog 
Város Év Homlokzat Felújítási Terve 
pályázaton. A képviselő-testület 
kiírására beadott művek közül 
második helyezést ért el Tóth Mihály, 
aki Mária utcai üzletét újítja fel, az első 
pedig a Román Sándor és Palkó Pál 
által beadott terv lett, mely a Zrínyi 
iskola melletti lakóépület komplett 
renoválását tartalmazza. 

Dorog Város Képviselő-testülete 
és a Baumit Kft. közösen írta ki a 
pályázatot. A cél Dorog utcaképeinek 
javítása, színes, korszerű építési anyagok 
felhasználásával, harmonikus, tetszetős 
épülethomlokzatok megjelenítése. 

A nyerteseknek a Baumit rendkívüli 
kedvezményt ad a felhasználásra kerülő, 
legkorszerűbb anyagokból. 
Először 2010-ben lehetett pályázni, és 
már látható is a valóságban a két akkori 
támogatott elképzelés: a Mária utca 

és a Szent József utca sarkán található 
élelmiszerüzlet, és a Bécsi út és a Mária 
utca sarkán található Molnár Söröző. 
Az első példát mutathat, hogyan lehet 
egy elhanyagolt, építészeti értéket nem 
hordozó épületen tetszetős, esztétikus 
homlokzatot építeni. A második pedig 
az építészeti értékek megőrzésére, 
hagyománytiszteletre buzdíthat.

Az idei győztes lakóépület 
védettséget élvez, fontos építészeti 
eleme a városnak, így a bíráló bizottság 
nagy örömmel vette jelentkezésüket. 
A ház megújulásával a főút is tovább 
színesedik. 

Dr. Tittmann János polgármester 
szerint a pályázattal a tulajdonképpeni 
győztese maga a város. Meg kell köszönni 
mindenkinek, aki veszi a fáradságot és 
pályázik, terveket nyújt be, és vállalja, 
hogy Baumit anyagokat használ fel, és a 
szakmai útmutatást is elfogadja.
 

Védett épület nyert a pályázaton  Nyomdaipari Kereskedelmi Kft.

Papír alapú dobozok (minden 
méretben, mikró, 3 rétegű, 5 rétegű) 
gyártása kis darabszámban is!

Tartós élelmisze-rek, nagy felhasz-
nálók részére is!

Takarítószerek és eszközök 
Tisztítószerek, higéniai termékek 
értékesítése. 
HACCP-hez szükséges vegyiáruk!
Csomagolástechnikai anyagok raktárról 

vagy rövid beszerzéssel

2500 Esztergom, Táti út 65. 
Tel/Fax.: 36 33 523 190

Diszkont és rendelésfelvétel:
munkanapokon 600-1400 óra között.
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Emelkednek az idei évtől 
az adók Nyergesújfalun. Az 
építményadó mértéke 700 
forint/négyzetméterről 
900 forint/négyzetméterre 
emelkedik. 

Építményadóban továbbra is 
mentességet élveznek a lakások és a 
belterületi egyéb építmények. Az adózás 
hatálya alá újonnan belépő, külterületi, 
nem lakás céljára szolgáló építmények 
után 25 négyzetméter alapterületig 
nem kell fizetni, az e fölötti rész után 200 
forintot kell fizetni négyzetméterenként. 
A kommunális adó az évi 4000 forintról 
7000 forintra emelkedik. Kommunális 
adót minden lakás célját szolgáló 
építmény (bel- és külterületen egyaránt),  
minden belterületi üres telek és minden 
nem magánszemély tulajdonában lévő 
bérlakás után fizetni kell. A 75. életévét 
betöltött tulajdonos és bérlő 50 százalék 
kedvezményben részesül.

A helyi iparűzési adó az állandó 
jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
esetén nem változott, továbbra is az 
adóalap 2 százaléka. Az ideiglenes 
jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
esetén naptári naponként 3000 forint.

Az önkormányzat közleménye 
szerint a jelenlegi emelés nem más, 
mint a stabil költségvetési helyzetért 
folytatott küzdelem, valamint kényszerű 
eszköz a kötelező feladatok megtartása 
érdekében.

Adóváltozások 
Nyergesújfalun

Egy gyönyörű, egy igazi 
kikapcsolódást nyújtó hely, 
szép környezet, közvetlen és 
barátságos emberek. Talán így 
lehetne jellemezni a nyergesújfalui 
teniszpályát, amely 2010. májusában 
nyitotta meg kapuit, a vendégek 
nagy örömére.

Héjjas Mihály, a Piszkenet Kft. 
egyik tulajdonosa lapunk kérésére 
elmondta, hogy a régi faházak helyén 
egy csodálatos sportlétesítményt 
alakítottak ki, ahová egyre többen 
érkeznek, sportolás és kedvtelés 
céljából, amely reggel 8-tól este 8-ig 
várja a mozogni vágyókat.
Itt nyolc pálya működik, amelyből 
jelenleg hármat lefedtek, télisítettek.

A pálya melletti teljesen felújított 
faház a sportolóknak teljes mértékű 
pihenést nyújt, ahová betérhetnek egy 
üdítőre, kávéra.

Megtudtuk, hogy folyamatosan 
sor kerül a Piszkenet által szervezett 
rendezvényekre is. 

A soron következő országos 
kiemelt F12 korosztályos verseny 
január 21-23-án várja a vendégeket, 
amelyen a teniszversenyzők legjobb 
32 versenyzője van jelen, a szövetség 
jóvoltából. .

Minden hónap utolsó szombati 
napján férfi páros versenyt szerveznek 
amelyen általában 14-20 páros indul. 
Két havonta, vasárnaponként pedig női 
páros verseny kerül megrendezésre, 
7-14 páros hölgy részvételével.

Havi rendszerességgel várja az 
apróbbakat a mini teniszverseny. Ezen 
a megmérettetésen január 15-én, 18 
lelkes gyermek indult, óriási sikert 
aratva.

Nyergesújfalu a házigazdája idén 
a már 21. alkalommal megrendezésre 
kerülő Oldboys Komárom-Esztergom 

Megyei versenynek is, amelyet 
szeptemberben rendeznek meg a 
városban. Ez is azt mutatja, hogy 
egyre többen és egyre szívesebben, 
nagy lelkesedéssel járnak teniszezni és 
versenyezni.

Minden évben helyt adnak az 
amatőr versenyzők egyik legrangosabb 
versenysorozatának, az ATT Ttournak 
is. Az egyik állomása júliusban 50-60 
versenyzővel startolt.

Idén tenisztalálkozót is rendeznek 
a pályán, ahová minden játékost 
terveznek meghívni, akik valaha is 
teniszeztek Nyergesen. Előre láthatóan 
150-200 fő kerül majd meghívásra.

Részt vesznek az Országos 
Bajnokság másod és harmad 
osztályában egy-egy férfi csapattal. 

A Megyei Bajnokságban a többiek 
számára is van versenyzési lehetőség, 
ők tavaly második helyezést értek el. 

A vezetőség nagyon büszke arra, 
hogy van egy 12-15 főből álló idősebb, 
60 év feletti társaság is, ez az Öreg Fiúk 
Csapata, a Dzsembori.

A teniszpálya vezetője elmondta, 
hogy két gyermek, Szabó Zsolt és 
Szabó Csongor az F12-es korosztály 
válogatott edzésein kiemelkedő 
munkát végeznek.

A nyári iskolai szünetben a  
szervezők folyamatosan indítanak 
táborokat is heti ciklusban, napi 4 
óra elméleti oktatással., ebéddel és 
fürdőzéssel egybekötve.

A Piszkenet Kft. több táncos-zenés 
rendezvényt is szervez a pályán, 
amelyre sok szeretettel várják az 
érdeklődőket!

A programokról folyamatosan 
értesítjük az olvasóinkat.

Kovács Ági 

K-EMÖ ZSIGMONDY 
VILMOS GIMNÁZIUM 
ÉS INFORMATIKAI 
SZAKKÖZÉPISKOLA

Képzéseink:
•	 emelt óraszámú nyelvi osztály 

angol/ német nyelv: (kód: 02/ 03)
•	 általános tantervű gimnáziumi 

osztály: (kód: 01)
•	 informatikai szakközépiskolai 

osztály: (kód: 04)
•	 érettségi után: internetes 

alkalmazásfejlesztő

Elérhetőségeink:

Cím 2510 Dorog, Otthon tér 3.
Telefon 33/431-675
Fax 33/441-340
Web http://zsigmondy-dorog.hu
E-mail dogim@freemail.hu

Új sportlétesítmény Nyergesújfalun

Mintegy kétszáz pályázatot adtak be 
a Vértes Gerecse Leader Közösséghez 
(Vércse). A legaktívabb a tatai 
kistérség volt. Legtöbben szabadtéri 
közösségi területre pályáztak.

A Vértes-Gerecse Közösség (Vércse) 
tíz célterület támogatását hirdetett meg 
480 millió forintos keretösszeggel. Az 
elmúlt év végéig rekord mennyiségű, 
összesen csaknem 200 pályázat érkezett 
be az elektronikus rendszeren keresztül.

A munkaszervezet már meg is 
kezdte a ügyintézését, és az év végéig 
lezárult az úgynevezett, alapjogosultság 
megállapítását. Az év elején indultak 
el a pályázatok részletesebb formai, 

tartalmi ellenőrzései, a hiánypótlások 
kiküldése és az előzetes helyszíni 
szemlék. A munkaszervezetnél, január 
végétől számított, átlagosan 10-15 
nap áll rendelkezésre a hiánypótlások 
benyújtására. Minden olyan esetben, 
ahol felújítással járó a beruházás, ott 
előzetes helyszíni szemlét kell tartani, 
annak érdekében, hogy a fejlesztés 
beazonosítható legyen, és ellenőrizzék, 
az építés még nem kezdődött el.

Az előzetes szemléket is a Vértes-
Gerecse Közösség munkatársai végzik, 
előre egyeztetett időpontban. A szemlék 
február végén zárulnak.

Forrás: kemma
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Túl szigorúan szabályozott szarvas-
marha-megtermékenyítés, fóliázott 
szélvédőjű autók tiltása és védett 
farkasok vadászata miatt is marasztalt 
már el kötelezettségszegés-ügyben 
az Európai Bíróság uniós tagállamot. 
Most a magyar kormány ellen in-
dul ilyen eljárás, amely - ha nincs 
megegyezés - az Európai Bíróságon 
érhet véget. Magyarország a bírósági 
elmarasztalást eddig megúszta. Leg-
többször az olaszokról mondta ki a 
testület a mulasztást.

Ilyen procedúrákat akkor kezdenek, 
ha egy tagállamról úgy látják, nem 
vagy nem megfelelően teljesítette 
az uniós alapszerződésből eredő 
kötelezettségeit. Három magyar jog-
szabály, a decemberben elfogadott 
jegybanktörvény, a bírák 62 éves korban 
való kötelező nyugdíjazása, illetve az 
adatvédelmi biztos intézményének 
átalakítása esetében gondolja úgy 
Brüsszel, hogy ellentétes az uniós joggal.

Brüsszel már korábban kifejtette, hogy 
a december 30-án elfogadott jogszabály 
nem garantálja teljes mértékben a 
nemzeti bank független működését 
a politikától. A jegybanktörvény több 
pontját is bírálja a Bizottság, ezek egy 
része a tagállami központi bankok 
függetlenségének követelményét 
sérthetik.

Ha az Európai Bizottság hivatalosan 
is kifogást emel az elfogadott magyar 
törvényi előírások némelyikével 
szemben, akkor arra Györkös Péter 
nagykövet szerint háromféle magyar 
reagálás képzelhető el, de mindhárom 
eshetőségben benne van a párbeszéd 
eleme. Az első eshetőség az a reagálási 
mód, amely a médiatörvény kezelésekor 
is megmutatkozott: a brüsszeli bizottsági 
kifogásokra akkor Magyarország azt 
válaszolta, hogy elfogadja azokat, és 
ennek megfelelően módosította a 

törvényt. A második eshetőség, hogy a 
magyar fél azt javasolja majd az Európai 
Bizottságnak: üljenek le, és tekintsék 
át, miként lehet az eltérő álláspontokat 
összebékíteni, kölcsönösen elfogadható, 
közös megoldást találni. A harmadik 
eshetőség, ha Magyarország nem tartja 
megalapozottnak a bizottsági kifogást. 
Ebben az esetben Brüsszel megindítja 
az úgynevezett kötelezettségszegési 
eljárást.

Magyarország ellen 2004-es csat-
lakozása óta összesen 225 eljárást 
indított az Európai Bizottság közösségi 
jogszabályok átültetésének elmaradása 
miatt, négy esetben az ügy el is jutott az 
Európai Bíróságra. Ítélet egy ügyben sem 
született, mivel az aktuális kormány végül 
mindig megváltoztatta az unió által elvárt 
módon a kifogásolt intézkedéseket, így 
a bíróság az eljárást minden esetben 
megszüntette.

2009-ben például azért marasztalták 
el Olaszországot, mert a hazainál ma-
gasabb osztalékadót állapított meg a 
külföldi székhelyű, de Itáliában működő 
társaságok számára. Veszítettek pert 
az olaszok már amiatt is, hogy csak 
gyógyszerészdiplomával rendelkező ma- 
gánszemélyeknek engedélyezték ma-
gánpatika üzemeltetését. Bukott az olasz 
kormány akkor is, amikor versenyeztetési 
eljárás nélkül vásárolt helikoptereket 
a hadsereg és civil állami testületek 
számára. Elmarasztalta az országot az 
Európai Bíróság azért is, mert a 2005-
ös alpesi sívilágbajnokság előtt kör-
nyezetvédelmi hatásvizsgálat nélkül en-
gedélyeztek beruházásokat egy védett 
madárrezervátumban.

Megnyerték viszont 2009-ben az 
olaszok azt a pert, amelyet azért indított 
ellenük az Európai Bizottság, mert nem 
engedélyezték motorkerékpárok számá-
ra pótkocsi vonatását.

Franciaországot többek között a France 
Télécom adókedvezményekkel történő 
állami támogatása miatt marasztalták el 
2007-ben. Egy évvel később azért ítél- 
tek ellene, mert Párizs csak a fran-
ciaországi központoknak adott enge- 
délyt szarvasmarhák mesterséges meg-
termékenyítésére, ezzel pedig megsér- 
tette a szolgáltatásnyújtás szabad-
ságának alapelvét.

Elmarasztalták már a legnagyobb 
uniós tagállamot, Németországot is, 
mert nem írt ki közbeszerzési eljárást, 
mielőtt szerződést kötött a biztosítókkal 
az önkormányzati alkalmazottak nyugdíj-
előtakarékossági szolgáltatására. 
Spanyolország azért bukott, mert nem 
ismerte el az Olaszországban megszerzett 
mérnöki szakképesítéseket. Portugáliát 
azért büntették, mert megtiltotta az 
autók szélvédőinek fóliázását, pedig az 
uniós jog a megfelelő tanúsítvánnyal 
rendelkező termékek esetében ezt 
megengedi.

A bíróság egyik legutolsó, 
interneten is elérhető ítélete azért 
sújtja Lengyelországot, mert az uniós 
irányelvekkel szemben korlátozta a 
lengyel nyugdíjalapok más tagállamokba 
irányuló befektetéseit.

Magyarország ellen 2004-es 
csatlakozása óta összesen 225 eljárást 
indított az Európai Bizottság közösségi 
jogszabályok átültetésének elmaradása 
miatt, négy esetben az ügy el is jutott az 
Európai Bíróságra. Ítélet egy ügyben sem 
született, mivel az aktuális kormány végül 
mindig megváltoztatta az unió által elvárt 
módon a kifogásolt intézkedéseket, így 
a bíróság az eljárást minden esetben 
megszüntette.

Forrás: origo.hu, portfolio.hu

Elmarasztalási eljárást indít Magyarország ellen 
Brüsszel
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A napokban jelentek meg az 
országutak mentén a Magyar Koalíció 
Pártjának (MKP) új óriásplakátjai, 
melyek a társadalom legégetőbb 
problémáira hívják fel a figyelmet.

Őry Péter, az MKP kampányfőnöke 
tájékoztatása szerint óriásplakátjaikkal 
rávilágítanak azokra a problémákra, 
melyek leggyakrabban hangzottak el a 
választópolgárokkal való találkozásaik 
során. Mint ismeretes, az MKP "Beszéljük 
meg..." címmel programalkotó fórumokat 
tartott Dél-Szlovákia magyarok által 
lakott településein. 

A találkozókon elhangzottak 
is formálják majd a párt választási 
programját, melyet előreláthatóan január 
24-én mutatnak majd be.
Az MKP mintegy 350 óriásplakáton hívja 
fel a figyelmet négy témakörre, melyre 
"Megoldás kell". 

A plakátok kétnyelvűek, magyarul és 
szlovákul is megszólítják a polgárokat. 
A négy üzenet közül három a szociális 
területet érinti: "Kevés a nyugdíj!", "Az 
egészség nem eladó!", illetve "Munkát 
szeretnék!", egy pedig az oktatásügyet: 
"Tanuljon az anyanyelvén!".

A Most-Híd vegyespárt január 
második hetében indítja választási 
kampányát, sőt az előkampányt már 
karácsony előtt megkezdték. Erről a 
párt elnöke, Bugár Béla nyilatkozott a 
SITA kereskedelmi hírügynökségnek.

„A gyűléseken elmagyaráztuk, hogy
mi történt, miért lesznek előreho- 
zott választások, mert a jobboldali 
pártok szavazói kissé csalódottak. A 
kampányt január második hetében 
indítjuk." – tájékoztatta a SITA hír-
ügynökséget Bugár.

Az ünnepek alatt a párt fel-
függesztette választások előtti aktivi- 
tásait. A kampányt a párt, a téli idő-
járás miatt, kultúrházakban kívánja le- 
bonyolítani. „Más lehetőségünk nincs." – 
konstatálta a Most-Híd vezére.

Bugár azonban meglátogatja majd a 
síközpontokat is. „Én síelni nem tudok. Én 
olyan jó, dél-szlovákiai magyar vagyok. 
Sosem tudtam síelni. Forralt bort mérni 
viszont igen." – jelentette ki azzal, hogy 
az átfagyott síelőknek január 14-én fog 
forralt bort osztani a Martinské hole 
sípályáin.

Forrás: Felvidék.ma

Egy új jelenség van felfejlődőben a 
szlovákiai magyar közéletben. Magyar 
szavazatokkal gyakran jut-nak szlovák 
nemzetiségű jelöltek olyan posztokra, 
amelyeken azután nem igazán magyar 
választóik érdekeit képviselik. Most a 
szlovák-magyar vegyespárt listáján 

Az 1994-es komáromi nagygyűlés 18. 
évfordulójára emlékezett a Csemadok 
Komáromi Területi Választmánya. A 
résztvevők meg-koszorúzták a komáromi 
Csemadok székház homlokzatán 
elhelyezett emléktáblát, és 1994 mai 
üzenetére hívták fel a figyelmet.

A megemlékezés szervezői jelezni
kívánták, hogy a szlovákiai magyarok több- 
sége még mindig nemzetben gondol- 
kodik, annak ellenére, hogy veszély- 
ben a megélhetése, nyugdíja kétes, 
régiónkban az egészségügyi ellátás rende- 
zetlen és demokratikus jogainkat nem veszik 
figyelembe szülőföldünkön. A megoldást 
a nagygyűlés ma is pozitív üzenete jelenti, 
hogy saját magunk és lakókörnyezetünk 
javát csak aktív, regio-nális és magyar 
érdekképviselettel tudjuk szolgálni.

Az előző években azt tapasztalhattuk, 
hogy politikai alkukat kötöttek, önös gaz- 
dasági alkuk tárgyává tették idehaza a 
magyarságot. Magukkal és egymással 
foglalkoztak, az egyszerű emberek pedig 
elbizonytalanodtak és a semmi határán 
élnek. Az 1994-es nagygyűlés mottóját  

átértelmezve magu-kért mindent a 
közösségért semmit sem tettek! Az 1994-es 
nagygyűlés ma is időszerű üzenete: hiteles, 
sajátjaikat nem áruba bocsátó embereket 
a közéletbe, megteremteni a felvidéki 
magyar családok biztonságát és létrehozni 
a szülőföldön való maradáshoz szükséges 
megélhetés alapjait".

Az 1994. január 8-án mintegy 3500 
felvidéki magyar képviselő a komáromi 
sportcsarnokban fogalmazta meg a fel- 
vidéki magyarság önrendelkezési tö- 
rekvéseit és céljait. A felvidéki magyarság 
alkotmányos jogállásáról tanácskoztak. A 
célkitűzéseknek mára a töredéke sem 
valósult meg. A komáromi nagygyűlésen 
részt vett a Szlovák Köztársaság Nemzeti 
Tanácsának minden magyar képviselője, a 
felvidéki magyar polgármesterek zöme, a 
magyar helyi önkormányzati képviselők 
jelentős része és egyéb tisztségviselők, 
tekintet nélkül a pártállásra Az 1990 
októbere óta folyamatosan végzett 
szociológiai felmérések azt bizonyították, 
hogy a Szlovák Köztársaságban a magyar 
lakosság körében nagy a parlamenti 
demokrácia iránti elkötelezettség, az 

összlakossághoz viszonyítva a legkisebb mér- 
tékű az idegengyűlölet, az antiszemitizmus 
és a legnagyobb a másság iránti türelmesség. 
A magyarok pozitívan viszonyulnak a 
szlovákokhoz, és a szociológiai felmérések 
azt bizonyítják, hogy a magyarokkal együtt 
lakó szlovákok is hasonlóképpen gondol- 
koznak. A nagygyűlés résztvevői ezekre 
a tényekre alapozva kívánják a jövőben 
fejleszteni a szlovákiai magyarság társadal- 
mát és azokat a területeket, ahol a 
magyarok és szlovákok együtt élnek. 
Tudatosítják, hogy a különböző nemzetisé- 
gűek közötti békés és törvényekkel sza- 
bályozott viszony a társadalmi béke, a 
fejlődés és az emberi jólét alapja.  Ez az 
előfeltétele annak, hogy a közép-európai 
térségben mihamarabb végbemenjen a 
politikai és gazdasági rendszerváltozás, és 
a térség országai integrálódjanak az európai 
unióba. A nagygyűlés résztvevői ezért 
három alapvető kérdésben fogalmazták 
meg állásfoglalásukat. A magyarok 
alkotmányos jogállásáról, az önkormányza- 
tok jogairól és Szlovákia közigazgatási 
és területi átszervezéséről.
 

1994: Hiteles embereket a közéletbe! 

indul a Matica Slovenská egy volt (?) 
potentátja.

Tavaly előtt a 
szlovákiai magyar 
választók egy része 
is meglepődött 
azon, kiket juttatott 
szavazataival a 
parlamentbe. 

Június 13-án nem győztek csodálkozni 
azon, hogy bevittek a parlamentbe 
14 képviselőt, amelyből 7 szlovák 
nemzetiségű volt.  Peter Zajac és Ondrej 
Dostál ugyan nem tett értünk semmi 
különöset, de nem nyilvánult meg velünk 
szemben sem.

Most viszont ott van a Most listáján 
Martin polgármestere. Aki a Matica 
Slovenská nevű ultranacionalista szer- 
vezet egyik volt (?) vezetője. A régi 
bölcsek ugyanis azt mondják, hogy 
ha valaki egyszer belépett  egy szer-
vezetbe, azt bizonyára azért tette, mert 
egyetértett annak szellemiségével. A 
múltban a politikában is próbálkozott 
több párttal is, most ez jött össze. A 
Maticából ugyan állítólag kilépett, de 
a pszichológusok azt is mondják, hogy 
azok a személyiségjegyek, amelyek annak 
idején oda vitték őt, nem múlnak el 
nyomtalanul. Arról nem is beszélve, hogy 
az internet tele van az illető úr viselt - 
gazdasági jellegű - ügyeinek elemzésével.

Martinnak kétségkívül joga van par-
lamenti képviseletre. De biztos, hogy 
magyar szavazatokkal kell ezt elérniük?
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Magyarországon 2011-ben jelen-
tősen bővült a napelem- és nap-
kollektorgyártó kapacitás. A japán 
Sanyo márciusban adta át a dorogi 
üzemét, és ezzel a cég a duplájára, évi 
315 megawattra növeli kapacitását. 
Dorogon a világ leghatékonyabb 
napelemmodulját gyártják: energia-
átalakítási aránya 21,6 százalék. Ez a 
4,5 milliárdos beruházás 900 millió 
forintos európai és hazai támogatást 
kapott 300 új munkahelyet teremtve. 

„Az új üzem belépésével a 
duplájára emelkedik a Sanyo Hungary 
termelési kapacitása és eléri az évi 315 
megawattot. Ezzel a Sanyo napelem 
üzletág éves összteljesítménye 
globálisan 680 megawattra emelkedik" 
- közölte az üzletág vezetője, Tetsuhiro 
Maeda. Itt szerelik össze a világ jelenleg 
leghatékonyabb napelem-modulját, 
melynek energiaátalakítási aránya 21,6 
százalék, a modul teljesítménye 240 watt. 
A terméket a müncheni kereskedelmi 
központon át Európában értékesítik. 

A beruházást az Európai Unió és a 
magyar költségvetés 900 millió forinttal 
támogatta. A Solar III-as gyáregységet 
egy korábbi csarnokból alakították ki, 
termelőterülete 9 ezer négyzetméter. 
A Sanyo dorogi gyárában jelenleg 
1170 főt foglalkoztatnak. A Sanyo első 
magyarországi gyára 1999-ben épült fel a 
Dorogi Ipari Parkban, légkondicionálókat, 
mobil telefonok és kéziszerszámok 
akkumulátorait és tölthető elemeket 
készített. 

A Sanyo gyártja jelenleg az egyik 
leghatékonyabb, fotovoltaikus nap-
elemet, amely a szűrt fényt is hasznosítja, 
árnyékban is működik. A vállalat 2007-
ben a világ napelemgyártói között a 10-

11. helyet foglalta el, 2012-re az első négy 
közé szeretne kerülni.

Becslések szerint a hazai 
napelemgyártás a többszörösére ugrik, de 
a kapa-citásokat jórészt az exportigények 
szülik. A szakma elégedetlen a hazai 
felhasználással, tavalyi piaci becslés 
alapján az értékesített vagy beépített 
kollektorfelület csupán évi 21 ezer 
négyzetméter. Pedig Magyarországon 
a nap sugárzásából 1250 kilowattóra 
energia jut egy négyzetméterre, 
amelynek a duplája elegendő egy 
átlagos háztartás éves villamosenergia-
ellátására. A nem 100 százalékos hatásfok 
miatt ennél persze nagyobb felületre 
van szükség. Az országban a tetők 40, a 
homlokzatok 15 százaléka lenne alkalmas 
a napelemek hatékony felhasználására. 

Az Új Széchenyi-terv keretében 

önkormányzatok, állami intézmények 
és kisvállalkozások összesen közel 14 
gigawattóra elektromos energiát termelő 
napelemet telepítenek – mondta nemrég 
Bencsik János klíma- és energiaügyért 
felelős államtitkár. Emlékeztetett rá, hogy 
a napenergián alapuló villamosenergia-
termelés 2010-ben 0,85 gigawattóra 
volt, ami a teljes megújuló alapú 
villamosenergia-termelésnek csupán 
0,03 százalékát jelentette. A támogatott 
napelemes projektek megvalósulása 
esetén a beépített kapacitás a 2010-
es évihez viszonyítva több mint a 
tízszeresére növekszik.

Forrás: hvg.hu

Dübörög a dorogi Sanyo
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Egy kategória, ahol újra Suzuki van 
az élen: 2011-ben a legnépszerűbb 
mini kategóriás autónak a Splash 
bizonyult a magyarországi autó- 
vásárlók körében. Decemberben 
3261 személyautót helyeztek újként 
forgalomba Magyarországon, 14,6 
százalékkal (557 autóval) keve- 
sebbet, mint 2010 decemberében. 
2011-ben 45094 személyautót 
helyeztek forgalomba a Datahouse 
adatai szerint, 3,7 százalékkal 
(1598 autóval) többet, mint egy 
évvel korábban, de 25,3 száza- 
lékkal (15 282 autóval) kevesebbet, 
mint 2009-ben. 

Mini kategória
1. Suzuki Splash - 343 autó
2. Fiat 500 - 181
3. Chevrolet Spark - 126
4. Fiat Panda - 64
5. Suzuki Alto - 63
6. Kia Picanto - 57
7. Renault Twingo - 56
8. Hyundai i10 - 47
9. Toyota Aygo - 38
10. Peugeot 107 – 23

4 490 000 forint - ennyibe kerül a 
már itthon is kapható Suzuki Swift 
Sport remek hajtáslánccal és gazdag 
ellátmánnyal. Már azt is tudjuk, 
hogyan gyorsul: nos, elődjénél 
hangyányival fürgébben.

2 790 000 forint a háromajtós 
Suzuki Swift alapára GC-kivitelben. 4 
490 000 forint - ennyibe kerül az új, 
szintén háromajtós, négyszemélyes 
és szintén benzines Sport változat, 
amely azonban mind hajtásláncával, 
mind felszereltségével alaposan rátesz 
az alapra, ráadásul ki-nézetével is 
egyértelművé teszi, hogy ez a mi autónk 
bizony tényleg fürgén szedi a lábait. 

Az 1,6-os benzinmotor 136 lóerjét jó

magasan, 6900-nál adja le. Nyomatéka 
160 Nm 4400-nál, végsebessége 195 km/h, 
100-ra 8,7 mp alatt gyorsul, míg vegyes 
fogyasztása gyári érték szerint 6,4 l/100 
km. Utóbbi 8 tizeddel takarékosabb 
üzemet ígér a korábbi generációhoz 
viszonyítva. A váltó viszont már 6 
fokozatú, ami a fogyasztás-ra és az 
autópályás zajkomfortra is biztosan jó 
hatással van. Gazdag felszereltség is 
indokolja a 4,5 milliós árat.

Még néhány szám: 5 csillagos tö-
résteszt, 7 légzsák, 6 fokozatú manuális 
váltó (az elődben ötös dolgozott), a 
módosított lökhárítóknak köszönhetően 
4 centivel toldott hossz, 17 colos köny-
nyűfém kerék, 1045 kg-os önsúly - ilyen az 
új SSS. Bent a sportülés, ami nagyon más 
a hétköznapi Suzukikhoz szokottaknak, 
különben némi kormány-vastagítás, 
apró, műszerfali módosítás, piroscérnás 
varrás, felirat és fémpedál tudatja az 
utasokkal, hogy a legvagányabb Swifttel 
van dolguk. 

A 4,5 millió forintért cserébe a haj-
tásláncon és a hagyományosan kiváló 
futóműn túl gazdag felszereltség indo-
kolja a magas vételárat: széria az ESP és 
a 7 légzsák, a klíma automata, a kulcs 
intelligens, a sok egyéb mellett pedig 
tempomat, tolatóradar és metálfény is jár.

Egy 4 méter hosszú, kompakt SUV 
koncepcióval lepte meg közönségét 
a Maruti Suzuki az idei Delhi 
Autószalonon. Az XA Alpha elsősorban 
a nagyvárosban élő ázsiai fiatalokat 
célozza meg, akik aktívan töltik sza-
badidejüket. A Swift alapjaira épülő 
szabadidő autó természetesen pá-
rosítható összkerékhajtással, gyártása 
pedig 2014-ben indulhat.

Kína mellett egyre kiemeltebb helyen 
szerepel az autógyártók listáján India, 
ahol egyre több autót adnak el, ráadásul 
az egy főre jutó négykerekűek száma 
még messze elmarad a kínai adattól. 

A Maruti Suzuki vezérigazgatója, 
Shinzo Nakanishi Delhiben kifejtette, 
hogy India hamarosan a világ egyik 
legnagyobb autópiaca lesz, a Maruti 
pedig továbbra is vezető helyen lesz. Az 
XA Alpha koncepció 4 méter hosszú, így 
méretben a 3,64 méteres Jimny és a 4,5 
méteres Grand Vitara közé illeszthető be. 
Méretben a 4,06 méteres, háromajtós 
Grand Vitara áll hozzá a legközelebb, és 
az sem zárható ki, hogy a háromajtós 
modellt kívánják leváltani egy hasonló 
méretű, de praktikusabb, takarékosabb 
és olcsóbb modellel. Az XA Alpha 
formaterve a Suzuki és a Maruti közös 
munkájának eredménye, de a fejlesztés 

többi részén is együttműködött az indiai 
és a japán kutatás-fejlesztési központ. 
A LED-es lámpák ma már egy Suzuki 
tanulmányautón is természetesek. A 19 
colos könnyűfém felnik látványosak, de 
a végleges modellen kisebb kerekekre 
számíthatunk, ahogy a feltűnő lámpákról 
és az egymással szemben nyíló ajtókról 
is le kell majd mondanunk. A Delhiben 
leleplezett XA Alpha a legújabb 
Swift padlólemezére épül, és akár 

összkerékhajtással is felszerelhető. 
A Suzuki hivatalosan még nem 

jelentette be, hogy gyártásba kerül az XA 
Alpha tanulmány, de a vállalat vezetőinek 
nyilatkozata szerint 2014-ben gördülhet 
le az első kompakt SUV a Maruti gyárának 
futószalagjáról. A végleges modell 
takarékos benzinmotorokat kaphat, és 
ha esetleg Európában is forgalmaznák, 
akkor az 1.3 literes és 2.0 literes Fiat 
dízelek kerülhetnek a képbe.

4,5 millióba kerül az új Swift Sport
Top 10 mini

Kis szabadidő autót mutatott be a Suzuki
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Nem lesz létszámcsökkentés a Magyar Suzuki Zrt.-nél 
Esztergomban - jelentette ki a vállalat kommunikációs 
vezetője hétfőn az MTI-nek, arra a hírre reagálva, hogy a 
General Motors elviszi az esztergomi Suzuki-gyárból az 
Agila összeszerelését, mely a Suzuki Splash testvérmodellje.

Ruska Viktória közölte, a Suzuki és General Motors 
közötti megállapodás értelmében a GM jövőbeli 
gyártási terveiről, modellválasztékáról, gyártási 
darabszámáról nem közölhet infor-mációkat, azonban 
létszámcsökkentést nem terveznek, továbbra is 3400 fő a 
vállalat létszáma.

„Amennyiben egy modell kiesik a gyártásból, akkor 
módunkban áll egy másikat beemelni a helyére. Fontos, hogy 
az Agila mellett a Suzuki Splash is itt készül, és egyelőre nem 
tervezzük a modell gyártásának megszüntetését" - tette hozzá a 
kommunikációs vezető.

Tájékoztatása szerint a tavalyi évhez hasonlóan az idén 
is 170.000 autó gyártását tervezik, amelyben az Opel Agila is 

szerepel. A gyártás a thaiföldi cunami miatti alkatrészhiány 
miatt a tervezettnél lassabb ütemben indult, azonban sikerült 
a hiányzó alkatrészeket más forrásból, majd a korábbi thai 
beszállítókon keresztül pótolni.

A Magyar Suzuki Zrt. 2011 júliusában ünnepelte 
Esztergomban a gyár húszéves fennállását és a kétmilliomodik 
Suzuki elkészülését. Hisashi Takeuchi vezérigazgató akkor 
elmondta, hogy a 3400 saját dolgozó mellett az első körös 
beszállítóknál 18.000 munkahely és további 84 cégnél 32.6000 
állás köszönhető a Suzukinak. A 50.000 beszállítói munkahely a 
magyarországi foglalkoztatás egy százaléka.

A vezérigazgató megemlítette, hogy a 20 év alatt 
1,29 milliárd eurót, azaz 347 milliárd forintot fordítottak 
fejlesztésre. A Suzuki éves exportbevétele 1,4 milliárd euro, ez 
a magyarországi export két százaléka. Az itt készülő autókat 45 
országba exportálják, legtávolabbra Új-Zélandra.

Forrás: MTI

Megtartja dolgozóit a Suzuki 

Banner akkumulátor akció

Műanyag lökhárítók javítása

Matador téli gumik akciós áron

Vihari autóvillamosság és 
spoilerszervíz 

 2500 Esztergom Virágos utca 2/b
www.vihariauto.hu

Generátor és önindító javítás
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Tisztelt Olvasó!

Kérem olvassa el a következő sorokat és ha van rá lehetősége 
segítsen a családon!
Molnár Máté Bence vagyok. Most lettem 3 éves. Sokat 
betegeskedtem mióta megszülettem. Idén nyáron kiderült, 
hogy Acut Lymphoid Leukémia-s beteg vagyok. Azok közé 
a betegek közé tartozom, akik állapota már sokat javult, de 
hosszú út áll még előttem. Egy másfél éves kezeléssorozaton 
kell átesnem ahhoz, hogy meggyógyulhassak. Ez sok 
fájdalommal jár, de én kibírom, mert erős vagyok. Van viszont 
valami, ami nem rajtam múlik. A betegségem miatt anya 
nem tud dolgozni, mert mellettem van minden percben. 
Apa otthon van Esztergomban és dolgozik. Anya és én itt 
vagyunk Budapesten a SOTE II. számú Gyermekgyógyászati 
Klinika Haematológiai Osztályán kezelésen. Apa egy héten 
többször is jön hozzám, hogy láthasson engem, de ez sajnos 
nagyon sok pénzbe kerül. Amikor nem folyik a kezelés, akkor 
haza mehetek az otthonomba. Anyának és apának steril 
környezetet kell otthon biztosítaniuk, mert csak így lehet 
eredményes a kezelésem. Erre is sokat kell költeni. Kérek 
szépen mindenkit,  aki tud segítsen nekünk, hogy egészséges 
legyek és újra együtt lehessen a családunk! A következő 
bankszámlaszámokra várjuk a felajánlásokat:
Köszönjük!
Mag Net Bank
16200106-00067379

Molnár József
MKB Bank
10300002 - 10356775 – 
49010015

Közlemény: Molnár Máté gyógyítására

A CIVILHETES rajzpályázatot hirdet 
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. A rajz 
születhet kézzel, céges értekezlet közben, 
netán számítógép és egér segítségével. 

Egyetlen megkötés van csupán, a téma, ami 
nem is lehetne aktuálisabb: a tél.
A skicceket, irodai jegyzettömbökre firkált 
alkotásokat, gyerekrajzokat vagy akár 
kidolgozott számítógépes munkákat a 
szerkesztőségnek kell elküldeni. Egy alkotó 
csak egy művel jelentkezhet. 

Az alkotások nem lehetnek kisebbek, 
mint A4!

Az elküldött képekre február 29-ig a facebook 
oldalon (facebook/sejt) lehet szavazni, az öt 
legtöbb szavazatot kapott rajz közül a zsűri 
választja ki a legjobbat.

Elektornikusan: info@civilhetes.hu
Postán: 2500 Esztergom, Jókai u. 8. I/6.
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A Magyar tudomány ünnepe 
megyénkben
A Magyar Tudományos Akadémia 
immáron 1997-óta emlékezik meg a 
magyar tudomány fontosságáról, ám 
hivatalosan 2003-tól ünnepeljük. 
Minden év november 3-án kez-dődnek 
a programok, azon a napon, melyen 
1825-ben Széchenyi István felajánlotta 
birtokainak egy évi jövedelmét a 
Magyar Tudós Társaság 
megalapítására. Mivel az ország-
gyűlés fontosnak tartja a tudományt, 
így ezt a napot törvényben 
ünnepnappá nyilvánították. 

Ezzel a nappal minden évben egy 
többhetes rendezvénysorozat veszi 
kezdetét. egy-egy vezérgondolat 
keretén belül szerveznek előadásokat, 
kiállításokat, bemutatókat és tudo-
mányos fórumokat.

Megyénkben ehhez a rendez-
vénysorozathoz csatlakozott immáron 
több évvel ezelőtt a TIT Komárom-
Esztergom Megyei Egyesület.

2011-ben három helyszínen - 
Esztergomban, Táton és Tatán szerveztek 
előadásokat. Esztergomban a Bajor Ágost 
Művelődési Ház szolgált helyszínül, Tatán 
pedig a Posztoczky Károly Csillagvizsgáló 
és Múzeumban várták az érdeklődőket.

Táton november 4.-én, 14.-én és 18.-
án halhattak előadást a csillagászat és 
űrkutatás legújabb eredményeiről.

A különböző helyszíneken az 
érdeklődők megismerhették a Marsi 
élet kutatás legújabb eredményeit, a 
magyar holdjáró a PULI tervezésének 
nehézségeit, illetve a  feketelyukak 
keletkezésének  rejtelmeit.

Tavaly a Tudományos Isme-
retterjesztő Társulat Komárom Esztergom 
Megyei Egyesülete az Építő közösségek 
- Közművelődési intézmények az 
élethosszig tartó tanulásért című TÁMOP 
3.2.3-09/2-2010 Tanulás, Művelődés 
Korhatár Nélkül pályázaton nyert. 
Ennek a pályázatnak köszönhetően 
több helyszínen tudtak, illetve tudnak 
előadásokat szervezni. Ez jó lehetőséget 
biztosít arra is, hogy a pályázatban 
vállalt programokat népszerűsítsék. 

Ennek legfőbb célja, hogy a 
munkaerőpiacról kiszorult felnőtteknek 
a kompetenciafejlesztő tréningekkel 
segítik az álláskeresést, a gyerekeknél 
pedig támogatják a tehetséggondozást, 
a tudományos  ismeretek átadását, 
a szabadidő hasznos eltöltésére. 
Közvetlenül összesen 196 felnőtt 
részére szerveznek digitális írástudás 
kom-petenciafejlesztő képzéseket, 
angol német nyelvtanfolyamokat, és 
232 gyermek részére szakköröket. Ezen 
kívül ismeretterjesztő  előadásokkal  sok 
gyermekhez és felnőtthez jut el ez a 
program.

Ennek a sorozatnak egyik érdekes 
előadását  november 18-án pénteken 
Táton hallhatták  az érdeklődők  Zsom-
bok Gábor amatőrcsillagásztól az  „Az 
űrállomások évtizede” címmel.

A pályázatnak köszönhetően a táti 
általános iskolában három szakkör is 
működik: Csillagászati-és vizuális kultúra 
szakkör, valamint angol szakkör. 
Mogyorósbányán, és Tokodaltárón is 
várja az érdeklődőket a csillagász szakkör. 

Megyénkben még Esztergomban, 
Tatabányán, Tatán és Szárligeten is 
szerveznek hasonló tehetséggondozó 
előadásokat - és szakköröket.

A csillagász szakkörök színesítésére 
2011 decemberétől egy internetes 
vetélkedőt is szervez közösen a 
TIT Komárom-Esztergom Megyei 
Egyesület és a Magyar Csillagászati 
Egyesület, Kulin György Országos 
Csillagászati Diákvetélkedő általános és 
középiskolásoknak címmel.

A TIT Komárom Esztergom Megyei 
Egyesület a pályázaton 38 600 962 
forintot nyert, a Magyar Állam és az 
Európai Unió társfinanszírozásában 2010.
június.01. és  2012.április.30. között, a 
fenntartás időszakában pedig további 
5 évig saját forrásból szervez hasonló 
programokat a megyében.

Kovács Ági

"Paloták és kuny- 
hók" című kiál- 
lítás Végh Éva fes- 
tőművész mun- 
káiból a lábatlani 
Gerenday Közös-

ségi Házban. 
Megnyitó: 2012. január 20-án, 16 

órakor.
Szeretettel meghívjuk Önt és barátait 

a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
2012. január 20-án 16 órára a Gerenday 
Közösségi Házba Végh Éva festőművész
"Paloták és kunyhók" című kiállításának 
megnyitójára.

A tárlatot megnyitja Kapa Melinda 
művésztanár.

Verset mond Gerencsér Dániel.
Közreműködnek a Szabolcsi Bence 
Zeneiskola növendékei.

Megtekinthető február 17-ig, hétfő-
péntek: 9:00-16:00
Gerenday Közösségi Ház 
2541 Lábatlan, Rákóczi u. 170. 
Telefon: 36 33 524 000

Magyar 
Kultúra 
Napja

2012. január 15-én a lábatlani 
református templomban, január 22-
én a lábatlani Szent István római 
katolikus templomban

A mindannyiunk számára 
fontos felekezetközi kapcsolataink 
továbbépítése érdekében idén is 
megrendezzük hagyományos évkezdeti 
ökumenikus istentiszteleteinket, 
melyeket a következő időpontokban és 
helyszíneken tartunk:

2012. január 15-én, vasárnap 
délután 4 órakor a lábatlani református 
templomban. Igét hirdet: Tóth Bertalan 
római katolikus plébános úr. 

2012. január 22-én, vasárnap 
délután 4 órakor a lábatlani Szent István 
római katolikus templomban. Igét hirdet: 
Darányiné Csonka Valéria református 
lelkész.

Az istentiszteletek keretében el-
hangzanak közös imádságok, szavalatok, 
ének- és zeneszámok.

Alkalmaikra szeretettel meghívják 
Önt és kedves Családját:

A lábatlani Református és Római katolikus 
Egyházak Gyülekezetei.

Meghívó

A Körúti Színház társulata ezúttal a Minden lében három kanál című előadását hozza 
el 2012. február 13-án, hétfőn, 19 órai kezdettel, a színházbérlet sorozat második 
előadásaként.
Az előadásra szólójegyek is válthatók, 2800,- Ft-os áron a művelődési ház irodájában, 
minden hétköznap, 7:30-tól 19 óráig.

Előzetes helyfoglalás telefonon is lehetséges a 06-33-521-000-ás számon.  

Minden lében három kanál   
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PÖTTÖM-KLUB - újra össze- 
jövünk, játszunk, szeretünk, 
nevetünk és elindítunk va-
lamit.... 

A gyermekkönyvtár és a védőnői 
szol-gálat közös rendezvénye
2012. január 16-án /hétfőn/ 16-18 óra 
között a gyermekkönyvtárban. 

•	 Vendégünk: dr. Juhász Aida Laura 
fogorvos 

•	 „Lóg a lába lóga" - mondókával kísért 
mozgásos játék Nagy Józsefné óvónő 
vezetésével. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
kortól függetlenül! 

Még egy hétig látható a fotós Jóska 
bácsi hagyatékából rendezett kiállítás 
a Dorogi Galériában. A 100 éve, a 
fényképezés feltalálásának 73. évében 
született Hir József fotói révén hírnök 
a múltból, krónikása a múltnak, a 
dorogi történéseknek, eseményeknek, 
a munka világának és ünnepeinek. 
A bányában és az üzemekben érezte 
otthon magát. 

1945-ben jutott kisfilmes gépéhez, 
pedig akkor már húsz éve fényképezett. 
Igazi amatőr volt és mindent megörökített 
az emberekről. Sokáig fotószakkört 
vezetett, kiállításokat rendezett. Sok 
képe dokumentum jellegén kívül is 
értéket képvisel, országos kiállításon 
díjazták őket. Több száz fotója kallódott 
hosszú időn keresztül, de ma már az 
önkormányzat is részt vállal a hagyaték 
feldolgozásában, gondozásában. A 
mostani kiállítási anyagot, mely az egész 
életmű legjava, Lévay Jenő grafikus 
művész válogatta és tette alkalmassá 
kiállításra. 

A képek és fotómasinái január 15-ig 
tekinthetők meg a Dorogi Galériában, 
minden nap, 8-19 óráig. 

Fotós Jóska bácsi 
100 éves lenne

Bóbita Muzsika zenés 
foglalkozások zenepedagógus 
vezetésével hétfőnként 
a Szentgyörgymezői 
Olvasókörben.

Zenebölcsőde: A baba a biztonságot 
jelentő szülői háttér mellett bekerülhet 
egy közösségbe, ahol a mama 
nyomon követheti gyermeke nyitottá, 
barátságossá, kezdeményezővé válását.
Zeneóvoda: A 45 perces foglalkozás 
keretein belül a gyermekek meg-
ismerkedhetnek a zene alapelemeivel 
játékos formában. Játék a hangokkal, 
éneklés, zenehallgatás, improvizációs 
készség fejlesztése az alternatív 
rögtönzéspedagógia módszereivel.
További információk a www.
bobitamuzsika.hu honlapon, vagy
a foglalkozások vezetőjénél, Vörös 
Nikolettnél a 06/ 20-371-6000-as 
telefonon.

Dorog Város Képviselő-testülete,
Dorog Város Kulturális Közalapítványa 

és a Dorogi Vállalkozók Egyesülete 
védnökségével

a Dorogi Közművelődési Nonprofit Kft. 
szervezésében 

  
2012. február 4-én 20 órai kezdettel 
kerül sor a József Attila Művelődési 

Házban 
a vacsorával egybekötött 

BÁL A VÁROSÉRT 

hagyományos jótékonysági estre. 

Az idei rendezvény bevételét
a Dorogi Szent Borbála Szakkórház 

és Szakorvosi Rendelő
járóbeteg-részlegének 

műszerfejlesztésére
ajánlják fel a szervezők. 

A bált dr. Tittmann János polgármester
nyitja meg. 

A zenét az Elektron Band szolgáltatja. 

Az est folyamán fellépnek:
Rékasi Károly és Mérai Kata

színművészek 
Belépők 8.000.- Ft-os áron kaphatók. 

A részvételi szándékot bejelenti, 
illetve asztalfoglalást igényelni 

személyesen a Művelődési Házban, 
illetve telefonon, a 33/521-000 

számon lehet. 

  Jelentkezési határidő: január 30. 

 Támogatásokat a jegyvásárláson 
túl tombolatárgyakkal, támogatási 

részjegyek vásárlásával (4.000,- Ft/db) 
és az Alapítvány számlaszámára
OTP Dorog 11740023-20031426

történő átutalással is felajánlhatnak. 

  Várjuk jelentkezésüket! 
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Köszönjük szépen a sok szép 
rajzot, amelyeket karácsonyi rajz-
versenyünkre küldtetek nekünk! 
A verseny győztese:
I. Takács László - nyereménye egy 
CIVILHETES ajándékcsomag, amelyet 
szerkesztőségünkben vehet át:)
II. Pollák Krisztina 
III. Rékási Panni - Rékási Marci

Pollák Krisztina II. helyezett

Rékási Marci III. helyezett

Rékási Panni III. helyezett

Jóni Cintia

Kovács Nikolett

Debrecenben, aratás idején történt 
ez az eset. Sok földje volt Agárdinak, jó 
búzavetése, kiderült, hogy aratáshoz fel 
kell fogadni néhány aratót.

Megparancsolta hát a János 
kocsisának, fogjon be, elmennek az 
embervásárra aratót fogadni. János 
befogott öt lovat, mert a nemzetes úr 
ötös fogattal járt a tanyára is, elöl három 
ló, a hámfánál kettő, és nyeregből hajtott 
a kocsis.

Így mentek ki az embervásárra, de 
már nem leltek egy szál embert sem, 
mindenki elszegődött, aki arra való volt. 
A Csapó utca végén volt egy csárda, 
ott is leszálltak, hátha találnak lézengő 
embert. Négyet találtak is. Négy cigány 
hevert a csárda árnyékában. Agárdi meg 
is szólította őket:
- Akartok-e dolgozni, morék?
- Hogyne akarnánk, instálom! - válaszolták 
a cigányok.
- Aztán értitek-e az aratást?
- Voltunk mi már ilyen munkában, 
instálom! - állították a cigányok.
- Na, jól van. Egy napra kaptok egy forint 
ötven krajcárt meg kosztot. Üljetek fel 
a szekérre, szombaton visszahozlak 
benneteket!

A Miklós utcában volt Agárdinak két
háza egymás mellett. Mondja a cselé-
deknek, hogy még négy embernek 
pakoljanak élelmet a kocsira, enni is 
adjanak nekik, mert viszi a tanyára őket. 
Ha ettek, indulhatnak.

A tanyán rég dolgoztak már az em-
berek, a cigányok is hozzáfogtak ímmel-
ámmal, inkább az árnyékot meg a kutat 
keresték. Agárdi bő gatyában, fél szem-
mel figyelte őket, mondta is magában:
- Na, ezekkel sokra megyek, akár vannak, 
akár se!

Jött a szombat, az embereket haza 
kellett vinni a városba. Felcihelődtek 
a cókmókjukkal együtt, a cigányok is 
kinéztek maguknak egy szekeret, de 
Agárdi leintette őket:
- Ne legyetek ott egymás hegyén-hátán, 
majd hazaviszlek négyőtöket a magam 
szekerén, hátul a faroskasban.

De közben a kocsisnak is kiadta a 
parancsot:
- Kösd ki a faroskast az eperfához! Érted?

Hogyne értette volna!
Fenn ülnek a cigányok hátul, a 

nemzetes úr elöl az ülésen, a kocsis a 
nyeregben, kicsapja az ostort, megkapja 
az öt ló a szekeret, a cigányok a kassal 
levágódnak! Óbégatnak az elnyargaló 
szekér után:
- Nemzetes úr, elmaradt a kas!

Agárdi meg visszakiabált:
- Hozzátok haza, már nem fordulok vissza!

A négy cigány elébb elagyabugyálta 
egymást, de hogy jól kicivakodták 
magukat, megegyeztek, hogy a kast 

mégis beviszik Debrecenbe, mert fizetés 
nélkül maradnak.

Agárdi kiöltözve állott ki pipázni a 
kapuba, várta a cigányokat. Jöttek is, 
már az utca végénél cipelték a kast. Azon 
tanakodtak, hogy is hívják a nemzetes 
urat, akinek a házát keresik. Egyik a 
másikra utalt:
- Mondjad már, te, olyan hosszú 
kutyaneve van!

Agárdi bevárta őket.
- Kit kerestek, hé!
- Nemigen tudjuk, instálom, olyan hosszú 
kutyaneve van.
- Nem Agárdi az, te?
- Az, az, instálom.
- Itt lakik, ni, a másik házban.

A cigányok megköszönték az 
útbaigazítást, Agárdi meg bement, 
visszavette a bő gatyát megint, és a másik 
háznál fogadta őket.
- Na, hé, hazahoztátok a kast? Jól tettétek, 
menjetek a tornácra, egyetek!

A cselédeknek odakiáltott:
- Hozzátok a vacsorát!

Korpaciberét hoztak, de éhesek 
voltak a cigányok, jól belaktak belőle.
- Hozzátok a többit! - kiáltotta Agárdi.

A szakácsné hozta a nagy tál töltött 
káposztát, a cigányok meg összenéztek.
- Úristen, miféle ember ez? Nemhogy 
ezt hozatta volna előbb! - és szinte 
szakadásig ették magukat.
- Jöhet a többi, ami még van! - kiáltotta 
Agárdi.

Hozták a finom szabógallért, tele 
túróval, jól beszórva zsíros tepertővel.
- Úristen! - a cigányok csak sopánkodtak.

Agárdi hagyta, hadd rakják tele az 
ingük derekát tésztával, azok meg csak 
pislogtak:
- Jó lesz a rajkóknak!
- Na, hé, jóllaktatok-e? - kérdi Agárdi.
- Jóllaktunk, instáljuk, elég volt nagyon is!
- Ne hálálkodjatok! Hátravan még a 
kancsó bor, igyatok. Ha meg ittatok, 
táncoljatok, szeretem, ha jókedve van az 
embereimnek.

Ott várakozott három zenész, 
azok rároppantottak, emezeknek meg 
táncolni kellett, hullott a gelebükből 
a szabógallér. Agárdi meg lekapott a 
szegről egy karikást.
- Né, azt a rézfán fütyülő mindenségit! Ti 
meg egészben eresztitek ki magatokból 
az ennivalót! Erre-arra, disznóadta!

Nyakuk közé csergetett a karikással.
A cigányok egymást taposva 

szaladtak kifelé a kapun, s mikor már az 
utca végén jártak, kiáltott csak utánuk:
- Hé, a pénzeteket meg itt hagytátok!
- Egyen meg véle a fene!

szerk. Dömötör Ákos
Fótonfót király - Móra Ferenc Könyvkiadó

Budapest - 1985

Agárdi (népmese)
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más: újabb merénylet az esztergomiak 
ellen, leállították a telefonos lelki 
segélyszolgálatot. 

a valóság: Esztergomot ismét meg-
fosztották egy sokak által – sajnos 
-  igénybe vett szolgáltatástól. Hogy 
kinek a keze van benne, csak sejteni 
lehet, de már felháborító  egyesek 
bátorsága. Egyedül élők, lélekben 
sérültek, a magányosság szomorúságát 
nehezen viselők elvesztették egyfajta  
lelki támaszukat. Tétényi Éva felismerte 
és azonnal a visszaállítás lehetőségét 
kereste. Köszönjük, de köszönetet 
érdemelnek azok is, akik a vonal túlsó 
végén valahányszor bizalmat, bátorítást 
adtak.  A polgármester saját pénzéből  
ismét elérhetővé válik a szolgálat. 
Csakhogy az emberek, a polgárok 
elleni merénylet felett így elmenni nem 
lehet. Követeljük: tárják a nyilvánosság 
elé az eseménysort, ki vagy kiknek a 
keze tapad e szégyenteljes döntéshez? 
(Feltételezzük: hétköznap a 11 fő veszi 
igénybe a szolgálatot felkészülve a 
pénteki ülésekre, hét végén pedig övéké 
a gyóntatószék.)  Várjuk a választ!

más: csendes rendkívüli testületi ülés 
január elején.
a valóság: ismét bizonyított a 
fidesz Esztergomban. Nehogy 
valakit megtévesszen az évnyitó ülés 
csendessége. A fiúk valójában azért 
hallgattak, mert  Esztergom gondjainál 
fontosabb volt  a külügyminiszter igéit 
hallani,  avagy a magamutogatás.  Volt, 
akinek még a testületin a megjelenés 
sem  fontos, inkább a bájmosolyra 
sietett, nehogy már 20 percig gombot 
nyomogasson.  Véleményem: a  fiuk 
eltévesztették a sorrendet,  mert első 
Esztergom, majd ezután a többi. A  
napirendi pontokhoz sem szóltak hozzá, 
látták volna egyikük arcát,  talán be is 
ragasztotta volna Batyikné száját,  amikor  
hozzászólt.

más: közzé tette a parlament a néma 
képviselők nevét is.

a valóság: M.T. tudja-e ön, hogy az 
országgyűlési képviselői határ túlnyúlik 
Esztergom közigazgatási határán. Még 
2010 tavaszán tudta, azóta elfeledte?  
Dömös, Pilismarót, Dorog, Kesztölc, 
Leányvár, Piliscsév, Dág, Csolnok, Sárisáp, 

Annavölgy, Máriahalom polgárait azért 
nem kellene büntetni. Ők is szavazataikkal 
hozzájárultak, hogy havi egy millióért 
tegyen is valamit értük. Lehetett volna 
lobbizni, legfeljebb kivéve Esztergom 
megjegyzéssel. Úgyis Önök specialisták a 
személyre szabott törvényalkotásban.  Ha 
a némaságáért ennyit van képe felvenni, 
mennyit kért volna néhány percért?  
Drága képviselő ön a mi zsebünkből. 
Köszönjük „emté", ebből többet nem 
kérünk! Becsapott minket. 

más: a szokásos hétfői sétát Budapestre 
szervezte a polgármester.

a valóság: minden rosszindulatú 
megjegyzőnek elmondom, mi akik a 
sétán részt vettünk,  nem  a tüntetés, 
hanem az operaházi alapünnep miatt 
mentünk arra (ugye tetszett látni a 
köztévében,  nem is voltak tüntetők.).  
Az önök figyelmébe ajánlom, ha 
utólag is, kellemes környezetben, tiszta 
levegőn lehetett sétálni, ugyanis a rend 
őrei  már reggeltől lezárták a helyszínt. 
Tetszenek tudni, nagyon sokan voltunk, 
meglepődhetett volna ön is, hány tízezer 
ember vigyázza saját egészségét.  A 
büdös szobában irt gúnyos megjegyzései 
helyett  máskor inkább jöjjön velünk, 
gondolom szüksége van egy kis testi és 
szellemi felfrissülésre önnek is.  Ez ugyan 
nem közfeladat, tehát ingyen van, védje 
az egészségét, vigyázzon magára!!!  
Szóljon a társainak is, tudja a jeligét, 
mindenki hozzon magával egy főt. Tíz 
ember elfért volna még.

más: valami készül Esztergomban, 
legalábbis egyesek tudni vélik.

a valóság: egyre több az önjelölt 
polgármester e  kis hazánkban, itt a 
Duna mentén.  Szakemberek a javából, 
akik tudják mit és hogyan kellett 
volna csinálni az elmúlt egy évben. Túl 
teljesítenek ügyvédeket,  közgazdászokat 
és  műszaki szakembereket, persze 
csak szájhősként.  Névvel vagy  anélkül 
virtuális megoldásokat hallatnak. Csak 
egy szóra önjelöltek: tetszenek tudni, ha 
az apjuk reggelre téliszalámis zsemlét 
kér vajasan anyjuktól, de az anyjuk csak 
baromfi-virsliset tud adni, vajon önök mit 
tesznek üres pénztárcával? Ugye nem 
küldik el anyjukat melegebb éghajlatra? 
Végül is ha az apjuk megelégszik a zsíros 
kenyérrel, miközben anyjukkal együtt 
takarít a városért, azt az egy kisfröccsöt 
ne sajnálják az öregtől. Önjelöltek, kell  
ám egy pici élettapasztalat is, hogyan 
fogjuk meg a poharat. Ugye?

más: „január 31-én szombaton …
köszöntötték a 999., az 1000. és az 1001. 
Szent Miklós babát…” 

a valóság: folytatás itt.  „ Meggyes 

Más és a valóság
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Tamás …által kitalált kezdeményezés 
gyümölcsöző….A majdan felvehető 
összeg 21 évig gyűlik, évi 50 ezer forintos 
befizetésekkel … a fiatalok várhatóan 
3,3 millió forinttal kezdhetik önálló 
életüket, ennyit fordíthatnak –ez az alap 
kikötése-  lakásvásárlásra, vagy felsőfokú 
tanulmányokra… a 2008 decemberi 
záró állapot: …a Szent Miklós alapban 
halmozódó vagyon 693 millió.”  A fenti 
idézeteket a valóság tükre azoknak, 
akik igazán szeretik  Esztergomot 
mottóval - egy három éve megjelent 
helyi lapból ollóztuk. Na most akkor egy 
kis valóság,  hol a pénz? Vagy már akkor 
tudták „emtéék", hogy átverés az egész. 
Elfelejtették kikötni, ehhez a pénzhez 
senki nem nyúlhat. Honnan is volt a 
pénz, várom a választ:  „emtéé" vagy az 
adófizető polgároké? És még egy kérdés 
ez a „valóság tükre azoknak, akik igazán 
szeretik Esztergomot”? 

más: volt kapható legalább 40 
féle szaloncukor, hét féle fenyőfa 
decemberben az esztergomi piacon.

a valóság: a napokban Tétényi Éva 
polgármester aláírta a piacrendeletet. 
Letelt egy év, ezalatt önkéntesek 
működtették a nagy múltú városi piacot 
minden fennakadás nélkül. Sőt soha 
ennyi bevétele nem volt  a városnak 
ebből, több mint 20 millió Ft. Ezek után 
megteremtődött a nyílt pályáztatás 
feltétele, az folytassa az üzemeltetést, aki 
a legjobb ajánlatot adja, nem mutyi cég és 
nem tákolmány kft-k, hanem a polgárok 
érdekében tevékenykedő átlátható  
vállalkozás. A képviselőtestületnek ki kell 
írni  a nyilvános közbeszerzési pályázatot 
és eszerint kötelező kiválasztani a legjobb 
ajánlattevőt. Minél több hazai terméket 
ide, a narancs nem terem meg idehaza 
tömegméretben.  Elvégre mindenki a 
piacról él!

más: a nem-takarítás következményei.

a valóság: szinte városszerte látható 
hogy  a takarítás hiánya miatt soha 
nem látott mértékben elkoszolódott 
Esztergom. Tapasztaljuk is: tele falevéllel 
az út, a járda, ami a tél közeledtével 

megnöveli a csúszásveszélyt.  
Elszaporodtak a kis rágcsálók, számtalan 
helyen megjelentek az egerek és a 
patkányok. Egyénileg irthatók, de városi 
összefogásra van szükség, megszüntetni 
az életterüket. Bizony mondom tisztelt 
esztergomiak, 2011-ben egy fillért 
sem  adott a 11 fő a közterületek 
tisztántartására, de az erre hivatott és 
befizetéseinkből kiválóan élő cég sem 
tett semmit a köztisztaságért. Példa 
a „nagy munkájukra”  a város összes 
közterülete,  (két héttel az adventi vásár 
után még mindig egy teherautónyi 
szemét van a főtéren). Talán pár Ft-ot 
át lehetne csoportosítani a majdnem 
háromszoros szemétdíj tételből. (a kft. 
vezető jan. 13-i arroganciája hány literes 
kukába fér bele?)   

más: közhírré tétetik, új bizottságot  
alakított a 11.

a valóság: január 13-án másfél fővel 
létrejött  a csend-őr csoport, vezetővé  
a baloldalon elöl ülő „tan-árt"   nevezte 
ki önmaga. Azonnal meg is sértette 
az esztergomiakat (már nem először). 
„Micsoda dolog az, hogy a városért éjjel-
nappal dolgozókat(???)  beszólásokkal 
zavarják!  A választók maradjanak 
csendben, erre nyomatékosan  
figyelmeztessen  a polgármester is”.  
Mondat-frázisok repkedtek a levegőben.   
A kedélyek   az öt percnyi  higgadtsági 
szünetben   sem csitultak. Mégis K.S., 
mit képzel ön magáról?  Tisztában 
van azzal, hogy miért ül ott, ahol? Az 
üres dumát vigye haza! És ha a 11-ek a 
közmeghallgatásra nem jöttek el, itt el 
kell viselni a nép-véleményt, nincs más 
lehetőség, ez bizony így van K.S.  Tetszik 
tudni, ha „Mohammed nem megy a 
hegyhez…".  Egyetlen gondolatával azért 
egyet kell  érteni: nem ezerszer – elég 
csak egyszer – de most már fel kell állni!  
A szájhős lépjen a tettek mezejére - minél 
hamarabb!  Vele együtt a jobb oldali 
utolsó fél és az oldalon a fekete inges 
meg a körülöttük ülők.                                                                      

ghyos

Tisztelt Polgármester 
Asszony, Polgármester Úr!

Egyesületünk  egy esztergomi 
civil szervezet. Tisztelettel kérjük 
Önt és számunkra megtisztelő, 
ha  Meggyes Tamás országgyűlési 
képviselő ténykedésével 
kapcsolatban néhány 
kérdésünkre  válaszol. Mi is az 
5-ös választókörzetbe tartozunk, 
ezért e  körzet valamennyi 
polgármesterétől megkérdezzük  :

-_Meggyes Tamás  a kampány-
időszakot leszámítva tartott-e 
kép-viselői fogadónapot, vagy 
képviselői lakossági fórumot az 
Ön településén,
-_a kampányidőszakot leszámítva 
megkereste-e Önt a képviselő 
úr, különös tekintettel 2010 
április után bármilyen közérdekű 
témában,
-_a kampányidőszakot leszámítva 
kereste-e Ön Meggyes Tamást 
a települését érintő közérdekű 
témában, különös tekintettel 2010 
április után,
-_ha igen, akkor tud-e Ön 
arról hogy a felvetett témában 
lobbizott-e a képviselő úr és 
milyen eredménnyel,
-_tud-e arrról, hogy településéről 
valaki személyesen kért  
segitséget Meggyes Tamástól 
és a választópolgár gondja 
az országgyűlési képviselő 
közbenjárására megoldódott, 
külö-nös tekintettel 2010 április 
utáni időszakban,
-_tudja-e Ön, hogy 2010 
áprilist követően Meggyes 
Tamás az 5-ös választókörzet 
érdekében hányszor szólalt fel a 
Parlamentben?  

Várjuk közérdekű kérdéseinkre 
vá-laszát (2012. január 15-ig), 
amelyet bizalmasan kezelünk, 
ezért a feltett kérdéseket csak 
2012. január 15. után hozzuk 
nyilvánosságra, válaszaikat pedig 
csak összefoglalóan települési 
megnevezések nélkül értékeljük. 
Köszönjük, hogy időt szakított 
ránk, tisztelettel egyben kellemes 
ünnepeket is kivánunk:

Esztergom, 2011. december 22.  
     
Haladó Esztergomért Egyesület
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Elnézést uram, de az év végi felfordulás 
miatt még nem végeztem a rendrakással. 
Azután itt az áfa-változás, meg a 
pénztárgép átállítás, nem is tudom, 
mit csináljak a minimálbérrel, tudja 
mostanában rosszul megy a bolt. De hát 
nem panasznapra jött, vágjunk is bele. 
Vettem a karácsonyi leárazásnál néhány 
új lapot, majd találkozik vele. Foglaljon 
helyet! Íme az új digitális füstölő ledes-
fénnyel. No lássuk! Az elemek újak, 
működni kell a cuccnak. Bekapcsolom 
és láss csodát: marha nagy hangszóró 
képe jön elő.  Lassan kiúszik a füstből egy 
hólapát és egy szemetes zsákot. Végül 
hatalmas tömeg, lehetnek vagy tízezren. 
Kérem húzzon öt lapot az új pakliból!

Az elsőn három évszám: 2010, 
2011, 2012. Nos az első évben megtört 
a bebetonozott hatalom, a városba 
üstökösként érkezett egy hölgy, 
akire még akkor szeptemberben  alig 
számítottak, de nagyon vártak. 8 ezren 
biztosan, másik 8 ezren bizakodva. 
Beteljesült a remény, meg van az új 
masiniszta, Esztergom új –remények 
szerint – jó irányba roboghat. Csakhogy 
a régi nem akart hinni a szemének, már 
nem ő a vezér csak a bakter, ezért hogy 
mutassa magát a váltókulcsot magánál 
tartotta. Mi meg ültünk a vonaton, 
amely csak ide-oda mozgott, de előre 
nem. Na ebből elég! 2012-ben vége a 
felmondási időnek, le kell számolni a 
bakternek, a jegykiadónak, a kazánosnak, 
a fékmesternek, a kalauznak, az 
étkezőkocsisnak, a szemafor kezelőnek 

és a bárca-jegy kiadónak. Új masiniszta, 
új irány, régi utasok : vége a toporgásnak. 
Mire a fák virágoznak, nekünk utazni kell. 
Mert a pestiek is utazni fognak.

Kérem, húzza ki a második lapot! 
Igenis, de ezen nincs semmi! Ön nem 
látja, de egy újfajta szájzár prototípusa 
van a lapon. Tudja ez a találmány 
nagyon drága. Majd hatvan ezer ember 
fizeti, havi nyolcszázezerbe kerül és 
használatával némaságot lehet elérni. 
Tudja 2010 áprilisától alkalmazzák, ez 
idáig 16 millióba került nekünk, fejenként 
közel 3000 Ft-ba. Ugye milyen hasznos 
dolog? Annyira jól zár, hogy a 20 hónap 
alatt csak egy „igen és egy nem” szó 
tudott kijönni, hátránya hogy egyenlőre 
Pesten a Kossuth téren alkalmas. Persze 
tovább dolgoznak a találmányon, 
az utóbbi három hónapban már a 
használó személye is eltakart, nemsokára 
véglegesen, ez a fejlesztők célja. A jövő 
hónapban az elnevezésére pályázatot 
írnak ki - közpénzből. Azt hiszem „ne 
szólj szám, így is fáj a fejem” megnevezés 
fog nyerni, szavazzuk meg! A „kálmán-
szájzár” is a tervező asztalon fekszik, a 
kivitelezéshez most gyűjtik az anyagot.

Jöjjön hát a harmadik lap! Ni' csak 
seprű, lapát és egy zsák útszóró só képe. 
11 ember ajánlotta fel, hogy a közelgő 
téli síkosság ellen megküzdenek. Mi csak 
menjünk bátran, nem lesz csúszós sem a 
járda, sem az út. Megcsúsztak ők 11-en, 
nem akarják, hogy mások is így járjanak. 
Mert ők Esztergomért vannak, mondta 

„Sanci", elhiggyük-e neki? Mondjátok 
csak fiuk, felnőttünk mi is, a meséket 
meghagyjuk a gyerekeknek. Kezdjétek 
mihamarabb a szemét eltakarítását, mert 
jön a hó. A sót nyomjátok, ne a sódert. 
Vagy sok hű-hó semmiért? Dolgozni 
csak szépen, mint …, mert azt jósolom, 
rövid lesz a tél. Utána csak Szibériában 
lesz munka, de legalább Esztergom 
újra virágosan várja a nyarat. Lesz majd 
közvilágítás, tiszta piac, helyi közlekedés, 
olcsóbb és igazságosabb szemétszállítás, 
és az örökség (26 milliárd). Vidám kis 
barakkot hagytok ránk. 

A negyedik lapon egy szemafor 
és egy menetrend, meg sok-sok 
olvashatatlan név. Új intézmény kell 
Esztergomba. Masinisztaképző. Mert 
sokan akarnak ám pályára kerülni. A 
vezetést tanulni kell, rutin is szükséges, 
tudni kell, hol van a kitérő, hol kell 
megállni pihenőre, kinek integetni, kinek 
beinteni, mikor szabad a pálya és mikor 
kell visszatolatni. Szóval nem egyszerű, 
gyakorlat nélkül meg inog a vezetői állás. 
S kell egy pici lélektan is, a tét az utas. 
Mozgásteret és tiszta vizet a pohárba. 
Annyi gázt, hogy vész esetén lehessen 
fékezni vagy megállni. A vezetőre bízott 
gépezet ha célba ér sikeres a manőver, ha 
nem, akkor cserélni kell. De addig bízni 
kell, nem szabad azonnal a kontra pedált 
nyomogatni. Rövidesen zöldre vált a 
lámpa, irány a jövő, utazni kényszerülünk. 
Hosszú és rázós a sin, mégis a szabályokat 
betartva a legtöbb vonat célba ér. Jó utat, 
indulhatunk már? Türelmetlenül várjuk!   

Az ötödik lapon egy dátum: március 
25. Irén napja. 13000 ember vonul a 
szavazófülkékhez. A hóvirágharc eldőlt. 
A helyi fidesz umbulda meg megdől. 
Bebizonyosodik, másfél éven át „emté", 
„öbalázs", „csend-őr", „suszter" és a 
többiek. agymosása eredménytelen. 
Kezdettől fogva senki nem hitt nektek. 
Vége a dalnak, az asszonykórus is 
hazamehet. Esztergomban a jövő 
elkezdődött. A nép visszaszerezte 
hatalmát. Bármi is legyen a szavazás 
végeredménye, fiuk bukásra álltok. 
Népképviseletből elégtelen. Még ma 
álljatok fel, és ha a város pénzét kímélitek, 
egybe köthetitek a népszavazást az 
időközi választással. 11 kérdés hát 
válasszatok! Mától nincs „melléduma", 
a „dicsőséges csőcselék" tudja, mit 
cselekszik. Fiuk, előljáróitok alatt is 
inog a szék, most példát mutathattok 
nekik, hogyan kell ezt csinálni, mert 
ha máshonnan jön az ukáz, az bizony 
nagyon kínos lesz nektek. Esztergomiak: 
március 25-én, Irén napján népszavazás! 
Jöjjön mindenki!!!       
Köszönöm a jóslást, viszont látásra 
legközelebb.                   

ghyos

Jósda
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A Carment Tánccsoport évről-évre 
óriási sikereket ér el. A folyamatos 
edzések, táncórák meghozták a 
várva várt eredményt. A gyerekek 
lelkesek, a tanárok pedig nagyon 
büszkék. Puksáné Dr. Nagy Margitot 
a tánccsoport külföldi fellépéseiről 
kérdeztem.

- Valóban elmondható, hogy szép 
sikereket értek el idén a Carmen TSE 
táncosai immár a nemzetközi versenyeken 
is. 
Idén június 24-26-án a Veszprémi 
Moderntánc Világbajnokságon a Mini 
korosztályon belül a Break kategóriában 
Kenyeres Bendegúz világbajnok lett. 
Hip-hop szóló kategóriában  Kenyeres 
Bendegúz a dobogó második helyére 
került, így ezüstérmes lett. Az 5. helyen 
Jónás Roland végzett.
Show duóban Jónás Roland és Szépvölgyi 
Szabina lettek a világbajnokok. Az 
ezüstérmes helyezést pedig Kenyeres 
Bendegúz és Mikler Mercédesz nyerte el. 
Az International Federation of Modern 
Dance Sport által színvonalasan 
megrendezésre kerülő 2011. évi Modern 
Táncsport Világbajnokságon több száz 
versenyző indult. A magyar versenyzők 
közül Magyar Bajnokság keretében VB 
kvótát szerzett versenyzők indulhattak. 
Nagyon nagy sikerként értékeljük, hogy 
egyesületünk versenyzői ilyen előkelő 
helyezéseket értek el! A versenyzők pedig 
még nagyon fiatalok, csupán 6 és 9 évesek.
- Innentől kezdve pedig már nem volt 
megállás, hiszen jött a többi külföldi 
verseny….
- 2011. szeptember 14-18 között 
Bochumban jártunk a Divattánc 
Világbajnokságon. Táncosaink a disco 
kategóriában léptek fel.
A gyerekcsoporton belül a 14.helyezést 
Szeibert Krisztina, Marosújvári Bettina, 
Körmöndi Míra, Reichenbach Panna, Újvári 
Lili, Willner Kata és Bartha Anna érték el.
Ezen a versenyen a gyerek csoportunk 
Magyar Bajnokként vett részt. 
Több mint 4.000 versenyző vett részt 
ezen a Disco Világbajnokságon 25 ország 
képviseletében. A gyermekek a Disco 

csoportos produkcióban kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak és a 28 csoportból 
az előkelő 14. helyen végeztek.
Ezt követően október 12-16 között 
Gratzban szerepeltünk. 
A Divattánc Világbajnokságon hip-hop, 
electric-boogie, break kategóriában léptek 
fel a táncosok.
A gyerek korosztályon belül az elektric-
boogie duó kategóriában a 4.helyen Jónás 
Roland és Kenyeres Bendegúz végzett.
Az Electric–boogie szóló kategóriában 
Kenyeres Bendegúz a 6.helyet, Jónás 
Roland pedig a 14.helyet nyerte el.
Gratzban az IDO által megrendezésre 
kerülő Streetdance Világbajnokságon 
vettünk részt ahol több mint 5000 
versenyző vett részt, több, mint 20 ország 
részvételével! Földünk számos részéről 
érkeztek kiváló táncosok a rendezvényre. 
Így például Kínából, Japánból, Dél-
Afrikából, USA-ból, Kanadából, Angliából, 
Svédországból, Németországból, 
Dániából, Szlovákiából, Szlovéniából, 
Oroszországból, Ukrajnából, Litvániából, 
Magyarországról és Ausztriából.
Egyesületünk táncosai kiválóan 
szerepeltek, hiszen a nagyon erős és nívós 
mezőnyben 2 döntős helyezést is sikerült 
elérniük!
- Azért tegyünk említést a hazai sikerekről 
is!
- Idén szeptember 11-én Budapesten a
Divattánc Világkupán, a hip-hop kate-
góriában álltak színpadra a táncosaink. 
A gyerek korosztályon belül  hip-hop ka-

tegóriában, szólóban a  2. helyen Kenyeres 
Bendegúz végzett.
A junior korosztály  hip-hop csoporton 
belül 5.helyen Heves Ramóna,Kacsó 
Renáta ,Láng Szandra, Mester Virág ,Puksa 
Franciska, Tokai Rebeka és Vakán Patrícia 
végzett.
Az Intenational Dance Organization 
Világkupáját a Magyar Divat és Sporttánc 
Szövetség rendezte Budapesten a Kör-
csarnokban. 
Versenyzőink fantasztikus szerepléssel 
érték el a fenti eredményeket. 
A tanárok nagyon büszkék minden ver- 
senyzőre, aki részt vettek idén a nem-
zetközi megmérettetésen!
A sok-sok órai munka, kimagasló tehetség, 
illetve jelentős áldozatvállalásra volt 
szükség ahhoz, hogy a fenti eredményeink 
megszülethessenek.
A tánctanárok: Puksa Tiborné Dr. Nagy 
Margit, Szeibertné Csékei Brigitta, Mika 
Péter, Sárközy Ágnes, Csányi Balázs, 
Mohácsi Attila, Imre Tibor, Návrádi Nóri, 
Mitter Renáta , Jáger Kitti , Kovács Lilla, 
Tokodi Eszter, Iszlai Eszter és Virsinszky 
Róbert.
- Hol léptek fel a közeljövőben?
- Nemzetközi versenyen legközelebb 
2011.december 14-17 között kerül 
sor, Zágrábban. A Streetdance 
Európabajnokságon vesznek majd részt a 
Carmen TSE táncosai, melyre már nagyon 
lelkesen készülnek a gyerekek!

Kovács Ági

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

TV - VIDEÓ - DVD - HI-FI JAVÍTÁS
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Műhely: 36 33 401 883
Mobil: 36 30 993 4355
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Csolnoki Belcanto Kórus

Énekelni szerető férfiakat és nőket 
várunk kórusunkba, akikkel hazai 

és külföldi kórustalálkozókon, 
versenyeken indulhatunk. Próbák a 

Művelődési Házban 
hétfőn 17 órától. Pozitív csapat 

vagyunk, a szeretetet szolgáljuk.

Kutai Annamária karnagy,  
36 20 559 2850,  36 33 478 718
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Nem várt sikert ért el a csehországi 
Brnoban a decemberben rendezett 
meghívásos tornán az esztergom-
kertvárosi amatőr focicsapat. 

Nagy Zoltán, a négy éve  alakult 
csapat menedzsere elmondta, hogy 
hosszabb ideje fennálló sportkapcsolat 
alapján rendszeresek a barátságos 
mérkőzések. Decemberben a kilenc 
csapat részvételével lezajlott tornán 
szoros mérkőzések után a magyar csapat 
került az élre. További siker, hogy a torna 
gólkirálya Kiss László (a kép jobb oldalán 
alul) lett, a legtechnikásabb játékosnak 
pedig Dobány Norbertet (balról a 
második) választották.

Bravúros 
esztergomi siker 
Csehországban Véget értek decemberben a 2011/2012. 

évi bajnokságok őszi versenyei. Van 
még egy szakosztályunk, melynél az 
utolsó fordulóra januárban kerül sor: 
ez az asztalitenisz. A többi sportág 
sem ült tétlenül, hanem hetente egy-
két alkalommal könnyebb mozgással 
igyekezett szinten tartani magát. 

Labdarúgás: Az NB III-as csapat 
nagyot lépett előre az elmúlt évek nagyon 
gyenge szerepléseihez viszonyítva. 
Az elnökség véleménye szerint az őszi 
teljesítmény várakozáson felüli, mert 
több fiatal játékos került a csapatoz, 
beépítésük nem kis feladatot rótt az új 
vezetőedző, Miskei Attilára. Szerencsére 
rövid idő alatt sikerült ezt megoldani, a 
kezdeti eredmények önbizalmat adtak a 
játékosoknak, az összeszokás, az akarás, 
a jó baráti közösség és az edző munkája 
úgy állt össze, hogy megszületett az évek 
óta hiányolt siker. Ezzel párhuzamosan 
növekedett a nézőszám, olyan arcok 
voltak újra láthatók, akik régi rajongói 
voltak a csapatnak, de a rossz szereplés 
miatt elmaradtak. Ebben a munkában 
nagy szerepet vállalt Kiss László 
ügyvezető, aki minden nyitott kérdést 
szakszerűen, gyorsan elintézett. Még 
javítani, fejlődni kell - ez a jelszó a tavaszi 
idényre. Január közepén kezdődik a 
felkészülés és a február végi, illetve 
március eleji indulásra rajtra kész lesz 
csapatunk.

A labdarúgók, a gyerekcsapatoktól 
a felnőttig december 10-én a városi 
sportcsarnokban évzárót rendeztek. 
Mayer László elnökhelyettes vezetésével 
a csapatok edzői révén nagyszerű 
játékos esemény szemtanúi lehettek a 
sportcsarnok nézőterét megtöltő szülők 
és szurkolók. Kara Dániel elnök és Mayer 
László köszöntötte a játékosokat és a 
megjelent szülőket, sportbarátokat. 
Mindketten kiemel-ték, hogy a kezdeti 
nehézségek ellenére eredményes félévet 
zártak csapataink és reménykedve 
tekinthetnek a jövő elé. Varga János 
utánpótlás vezető számot adott 
utánpótlás csapataink őszi fordulóban 
elért eredményeiről, helyezéseiről.

Ifjúsági csapat: U-19. II. osztály, közép-
nyugat csoport
Helyezés: 8. hely. Legtöbb gólt lövő: 
Csordás Dávid és Takács Erik 6-6 gól. 
Edző: Bodó László

Serdülő csapat: U-17. II. osztály. Közép-
nyugat csoport
Helyezés: 9. hely. Legtöbb gólt lövő: 
Nebehaj Patrik 10 gól. Edző: Für István

Serdülő csapat: U-15. II. osztály. Közép-
nyugat csoport
Helyezés: 5. hely. Legtöbb gólt lövő: 
Pázmándi Gergő 11 gól. Edző. Varga 
János

Előkészítő csapat: U-13. II. osztály. Közép-
nyugat csoport
Helyezés: 12. hely. Legtöbb gólt lövő: 
Ungvári Máté 13 gól. Edző: Csapó Károly

U-12 Előkészítő csapat: Komárom- 
Esztergom megyei bajnokság, Északi 
csoport:
Helyezés: 3. hely. Legtöbb gólt lövő: 
Gyügyei Márk 11 gól. Edző: Schaffer Péter 

A bajnokságon kívül működik 
még három korosztály, mégpedig a 
következők: U-7, U-9, U-11.es labdarúgó 
csapatok. E korosztályok a Magyar 
Labdarúgó Szövetség által újra indított 
Bozsik programban vesznek részt 
kötelező jelleggel, emellett még a saját 
szervezésű és a környező klubok által 
rendezett tornákon szerepelnek. A 
korosztályoknak felkészítő edzőjük Szabó 
Ferenc tanár. Jelen pillanatban a Dorogi 
FC-nél sportoló gyerekek száma eléri a 
közel 160 főt és ez a szám elegendőnek 
tűnik, ámbár az edzők szívesen látnának 
még több fiatalt. 

Kézilabda: Az őszi idényben a 
felnőtt csapataink - férfi és női - az NB 
II. bajnokságban nyújtott teljesítménye 
elmaradt a várttól. Igaz, hogy sok sérülés 
akadályozta a jobb szereplést és végül 
a bajnoki táblázat utolsó harmadában 
fejezték be. Remélhetőleg a tavasz 
folyamán Bóna Gergő szakvezető 
szakmai munkáját nem befolyásolja 
betegség, sérülés és egyéb gond. 

Asztalitenisz: Az utolsó forduló még 
hátra van, az elérhető jó eredmény 
nagyban befolyásolhatja a tabellán a 
helyezést. 

Röplabda: NB II-es férfi röplabda 
csapatunk az ősz folyamán jól helytállt, a 
4. helyen zárta az idényt. 

Teke: Javában tart a Téli Kupa, izgalmas 
mérkőzések jellemzik az mérkőzéseket. 

A Dorogi FC vezetői, sportolói 
boldog Új Évet kívánnak a 
sport-szerető szurkolóknak! 

Göb Sándor  

Dorogi sportképek
Csak az ünnepek jelentettek teljes pihenőt   
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A klub hetvenegy éves fennállásának 
eddigi legnagyobb sikerét aratták 
a dorogi birkózók 2011-ben. A 
napokban összesítették az országban 
működő birkózó szakosztályok 
eredményeit a tízévesektől kezdve 
veteránokig, a nemzeti bajnokságtól 
a diákolimpiákig és a korosztályos 
valamint felnőtt világversenyekig. 
Az elért pontszám alapján az élen 
végeztek a dorogiak, megelőzve az 
egyik legmotiváltabb ellenfél, az évek 
óta bajnoki címre törő Vasas csapatát. 

Így már kijelenthetjük, hogy 
birkózásban Dorog a legjobb. Indokolt 
is az öröm a Dorogi Nehézatlétikai Club 
birkózó szakosztálya háza táján, mert 
ilyen nagy sikert még nem értek el a 71 
év alatt. Az eddigi legjobb eredmény 
körülbelül húsz éve egy hetedik helyezés 
volt. Magyarországon jelenleg 140 
egyesület van, és közülük olyan neveket 
utasítottak maguk mögé, mint a második 
helyezett Vasas, a harmadik helyezett 
Orosháza, a hatodik a Ferencváros, vagy 
a még hátrébb végző Újpest csapata. 

Rászolgáltak tehát még az év 
elején kiérdemelt „Birkózás városa" 

címre, melyet Hegedűs Csaba elnök 
adományozott Dorognak a Magyar 
Birkózó Szövetség nevében. 

Dr. Kövecs Károly technikai alelnök 
tájékoztatása szerint a szép eredményből 
oroszlánrészt a Lévai Zoltán és az 
által edzett serdülő korosztály, azaz 
az 1996-os születésűek érdemeltek 
ki. Nagy munkája van benne Knyaskó 
Máté edzőnek is. Sokan tesznek azért, 
hogy akadálytalanul folyhasson a 
munka. A Dorogi Nehézatlétikai Club 
a modern európai gondolkodást 
magába szívva regionálisan működik 
és értékes nevelő munkájuk kiterjed a 
tokodi-, esztergomi-, táti- és a nagysápi 
kihelyezett szakosztályaikra is. Cserében 
az említett települések önkormányzatai 
is támogatják a birkózást és az 
egyesületet. Ezen példaértékű kistérségi 
összefogásnak köszönhető, hogy ez a 
csoda megszületett és sporttörténelmi 
jelentőségű győzelmet arathattak a 
birkózók.

A dorogi önkormányzattól a volt 
Dózsa iskola tornatermét kapta meg 
a szakosztály, melyet lassacskán 
igyekeznek felújítani. Sok egykori birkózó 
anyagilag is hozzájárul a zökkenőmentes 
munkához. Az alelnök szerint az abszolút 
elsőséget megszerezni sem volt könnyű, 
de majd megtartani iszonyú nehéz lesz. 

Voltak már dorogi birkózó bajnokok a 
30-as évektől kezdve és ez a győzelem 
nélkülük talán nem is jött volna össze. 

Az irántuk érzett tiszteletből érdemes 
a nevüket felidézni: Beke Imre, Próka 
István, Laczkó Tibor, Molnár Kálmán, 
Hasenfranz Attila, Kismóni János, Bacsa 
Péter, Rajos Csaba, Rajos István, Dr. 
Kövecs Károly, Puksa Ferenc, Micskei 
László és Dr. Farnady Péter és Aubéli 
Ottó. Ők jelentik a mostani eredmény 
sport előzményét. Nemcsak előélete volt, 
hanem utóélete is lesz ennek a nagyszerű 
sikernek. Jövő márciusban, európa 
egyik legszínvonalasabb versenyének 
ad otthont a város, 20-25 ország kadet 
birkózói mérik össze erejüket és egy 
hetet edzőtáboroznak Dorogon. Minden 
érintett arra törekszik, hogy a fenti címre 
továbbra is méltó legyen Dorog városa, a 
birkózás városa, ahol most már közügy ez 
szép sportág. 

A versenyzők között több „húzónév" 
van, akik 2011-ben Diákolimpiai vagy (és) 
Magyar-bajnoki címet nyert: Lévai Zoltán, 
Jäger Szimonetta, Szakolczi Zoltán, Rajos 
Csaba, Torba Erik, Szentes Kristóf, Szekér 
Szimonetta, Vitek Adrienn, Putnoki Zsolt, 
Gyarmathy Kata, Szekér Cintia, Hódi Erik, 
Vitek Kálmán, Ribym Maxim, Vitek Dárius, 
Molnár Enikő, Lévai Tamás. 

Fiatalok közül két versenyző nem 
„csak eredményeivel", tehetségével, 
de példaértékű magaviseletükkel 
és a tanulásban nyújtott remek 
teljesítményükkel is élen járnak: ifjabb 
Lévai Zoltán, aki EB és VB bronzérmes 
kadetban, ezek mellett még két magyar 
bajnoki címmel is büszkélkedhet 2011-
ben. A másik csillag Torba Erik, aki két 
magyar bajnokságot nyert idén és a VB-n 
7.helyet ért el.  

Dorognak van a legjobb birkózó csapata az országban   

Az olimpiai bajnoki címvédő magyar 
vízilabda-válogatott 12-8-ra legyőzte 
az olasz csapatot az eindhoveni 
Európa-bajnokság A csoportjának 
első fordulójában. A magyar férfi 
vízilabda-válogatott az eindhoveni 
Európa-bajnokságon a legnehezebb 
csoportellenféllel, a világbajnok 
olaszokkal játszotta első meccsét, a 
csoport többi tagja (Görögország, 
Hollandia, Törökország, és a közülük 
legerősebb Macedónia) ugyanis mind 
verhető.

A rangadó döntő volt a későbbi 
sorrend szempontjából is, a csoportelső 
rögtön a legjobb négy közé, az 
elődöntőbe jut. Néhány napja, a Volvo-
kupán Kemény Dénes csapata 11-8-ra 
legyőzte az olaszokat. Az olaszoké volt 

az első ráúszás, vezető góljukat szépen 
megjáratott labdából Varga Dániel 
egyenlítette ki. Az újabb olasz gólt a 
káprázatosan játszó Kásás egyenlítette 
ki, aki átlőtte a fegyelmezetten védekező, 
és fizikálisan nagyon erős olaszokat. 
Kemény, küzdelmes meccs volt a csoport 
rangadója, nem a szép játék dominált, 
Figlioli góljával 3-2-re nyerték az olaszok 
az első negyedet. A második ráúszás is az 
olaszoké lett, de utána beindult a magyar 
csapat, 5-0-ra nyerte a negyedet, és ezzel 
gyakorlatilag eldöntötte a meccset. 
Hosnyánszkyé volt az első emberelőnyös 
gólunk, 4-3-nál Kis Gergő góljával 
vezettünk először. Szécsinek három 
emberhátrányos védése volt, a 2. negyed 
végére elmentünk 7-3-ra. Az olaszok 
harmadszor is elhozták a labdát, de 
Steinmetz Ádám csodás centergóljával, 

Kiss Gergő, Varga Dénes, Szivós lövéseivel 
már 10-4 volt ide. Felváltva jöttek a gólok, 
a harmadik negyed végére 11-6 lett 
az eredmény. Az utolsó játékrészt 
2-1-re nyerték az olaszok (Hárai dobta 
a magyar gólt), de a meccs simán, 12-
8-cal a magyar csapaté lett. A második 
negyedtől egyértelmű volt a magyarok 
fölénye, az olaszok szinte feladták, 
Szécsi fantasztikusan védett, a csapatba 
visszatérő Kásás remekül játszott. 
Csapatunk a győzelemmel közel került a 
csoport első helyéhez, és az elődöntőhöz.

A nagyszerűen bemutatkozó magyar 
válogatott legközelebb 24-én száll vízbe: 
19 órától a házigazda holland csapat az 
ellenfél.

Forrás: index.hu 

Elkente a világbajnokot a férfi vízilabda-válogatott
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A farsang változó hosszúságú 
ünnep. Ideje vízkereszt napjától 
(január 6.) hamvazószerdáig tart. 
Ilyenkor a nagyobb téli munkák 
már befejeződtek, a disznóvágás is 
lezajlott, a lakodalmak is elmúltak, a 
tavaszi földmunkák ideje még nem 
jött el. Így ez volt a legalkalmasabb 
időszak az ünneplésre, vigasságra, 
táncra. Elnevezése és a legrégebbi 
szokásadatok középkori német 
polgári hatásra vallanak, de vannak 
az Anjouk és Mátyás királyi udvarából 
itáliai hatásra utaló adatok is. A 
farsang bajor-osztrák jövevényszó, a 
„vaschang"-ból származik. 

Első írásos jelentkezését 1283-
ból ismerjük bajor-osztrák adatokból. 
Magyarországon a középkorra tehető 
a kialakulása. Elterjedése valószínűleg 
három fő területen történt: a királyi 
udvarban, a városi polgárság és a falusi 
lakosság körében. A királyi udvarban 
jelentős volt az itáliai hatás, míg a másik 
két szinten német mintával kell számolni. 
Ezt az is bizonyítja, hogy nálunk a latin 
gyökerű karnevál kifejezés a farsangra 
vonatkozóan nem honosodott meg, 
inkább a városi, álarcos, báli mulatságokra 
használják a hétköznapi szóhasználatban.
A farsang a tél befejeződésére utal. 
Ennyiben a téli ünnepkör része, de már 
előre, a tavaszra utaló mozzanatok is 
megjelennek benne. Innen adódnak a 
határnapjai: Gergely-nap, virágvasárnap. 
Eleve egy ősi hiedelem hívta életre a 
hozzá kapcsolódó zajos mulatságokat. 
Azt hitték ugyanis az emberek, 
hogy a tél utolsó napjaiban a Nap 
legyengül, és a gonosz szellemek életre 
kelnek. Vigalommal, alakoskodással, 
boszorkánybábu elégetésével akarták 
elűzni őket. 

Egyes helyeken tüzes kerekeket 
görgettek, mert azt remélték, a földi tűz 
segíti a Napot abban, hogy erőre kapjon. 

A kormozás, busójárás, téltemetés 
szokásai mind a gonosz tél elűzését 
jelképezték. A tél és a tavasz küzdelmét 
jelmezekbe bújt emberek játszották el. 
Természetesen a tavasz lett a győztes, és 
a tél elbujdosott szégyenében. 

Csúcspontja a farsang vasárnaptól 
húshagyó keddig tartó utolsó három 
nap, ami tulajdonképpen nagy mu- 
latságok közepette, valójában tél-
búcsúztató is. Számos városban ekkor 
rendezik meg a híres karneválokat (Rio 
de Janeiro, Velence). Magyarországon 
a farsang farkának nevezett időszak 
legnevezetesebb eseménye a mohácsi 

busójárás. 

A Busójárás (Poklade) története

Mohácson a hagyomány eredetét a 
törökűzés legendájával is magyarázzák. 
A mondának – mely szerint a Mohács-
szigeti mocsárvilágba menekült őslakos 
sokácok megelégelve a rabigát, ijesztő 
álarcokba öltözve, maguk készítette 
zajkeltő eszközökkel, az éj leple alatt 
csónakokkal átkelve a Dunán, kizavarták 
a törököket Mohácsról – aligha van 
történeti alapja. 

A város 1687-ben szabadult fel a 
török uralom alól, s a sokácság nagy 
arányú betelepítése csak mintegy tíz 
évvel ezután kezdődött meg. Minden 
bizonnyal a balkáni eredetű sokácok 
korábbi hazájukból hozták magukkal 
a szokást, mely aztán Mohácson 
formálódott tovább és nyerte el mai 
alakját. 

A busó öltözete régen is olyan volt, 
mint ma: szőrével kifordított rövid 
bunda, szalmával kitömött gatya, 
amelyre színes, gyapjúból kötött cifra, 
női bütykös harisnyát húztak, lábukon 
bocskort viseltek. A bundát az öv vagy 
marhakötél fogta össze derekukon, erre 
akasztották a marhakolompot. Kezükben 
az elmaradhatatlan kereplőt vagy a 
soktollú, fából összeállított buzogányt 
tartották.

A leglényegesebb azonban, ami a 
busót busóvá teszi: a fűzfából faragott, 
hagyományosan állatvérrel festett  birka-
bőrcsuklyás.   

Az így beöltözött busókat kísérik a 

jankelék, akiknek az a szerepe, hogy távol 
tartsák az utca népét, főleg a gyerekeket 
a busóktól.

Jellemzőjük, hogy korommal bekenik 
vagy rongy maszkkal fedik el arcukat  
és színes rongyokat húznak magukra, 
fegyverként pedig, egy zsákot, harisnyát 
rongyokkal megtöltenek, és ezzel fejezik 
ki az ördögi pajkosságukat a nőkkel 
szemben.  Ehhez az alakhoz is tartozik 
egy legenda, miszerint, volt egy öreg, 
kissé púpos zsidó kereskedő - Jan Görl 
- aki Mohács utcáit járva, nyersbőröket 
vásárolt. A kapott bőröket, pedig az egyik 
vállára vetve vitte. Ez e kissé vicces kinézetű 
alakot a gyerekek gyakran csúfolták 
különböző mondókákkal, „Jánkele gri, 
jánkele gri, jánkele gri, kell e nokedli?” 
és ekkor az öregember a vállán lévő 
bőrökkel feléjük csapot, hogy elijessze 
őket. Hogy mi az igazság, azt sajnos már 
nem tudjuk, de az biztos, hogy a zsidók 
is tartottak jelmezes felvonulást farsang 
idején. Egyes kutatók hipotézisükben 
a helyi németekhez kapcsolja ezt az 
alakot. (Baja történelmében találunk 
erről a zsidó jelmezes népszokásról írásos 
feljegyzést.).

Hamuval, liszttel, ma már csak 
ronggyal vagy fűrészporral töltött 
zsákjukkal püfölik a csúfolódó 
gyerekhadat.

Régen a tülkölő, kereplő, kolompot 
rázó és „bao-bao!”-t ordítozó busó 
csoportok tulajdonképpeni célja 
az volt, hogy házról-házra járva 
kifejezze jókívánságait, elvégezze 
varázslatait és részesüljön azokban 
az étel-ital adományokban, amiket 

Farsang és népszokásai       

Nem kapja meg a CIVILHETES-t? Terjesztési panaszait kérjük jelezze az 
info@civilhetes.hu e-mail címen vagy a 36 33 898 005 telefonszámon!
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sehol sem tagadtak meg tőlük.  A 
mohácsi busók napjainkban kb. 
600-an vannak, és 20-22 csoportba 
tömörülnek. „Egymástól részben vagy 
teljesen függetlenül szerveződve, zárt 
csoportközösséget alkotva alakítják 
jellemző rítusaikat. Összetételük, 
a tagok hierarchiája, motivációi, 
térhasználati szokásai csoportonként 
eltérőek. Beleértve a felkészülés idősza- 
kát és rendjét, emberiség szellemi 
kulturális örök-ségének reprezentatív 
listájára. 

Farsang farka, tobzódócsütörtök

A szokások és hiedelmek zö-
mének szempontjából azonban több- 
nyire farsang-vasárnap, farsanghétfő és 
húshagyókedd alkotja az igazi farsangot. 
A záró három napot „farsang farkának" 
is nevezik.. Ezek a felszabadult mókázás, 
vagy ahogyan mondják: a fordított világ 
napjai. Ezt mutatják a zártkörű kocsmai 
asszonymulatságok, a farsangi paródiák / 
pl. temetésparódiák / és az álesküvők. 

Gonoszűző, tisztulatot adó, termés-
varázsló a farsang farkának minden 
szokása. Ilyen a zajos kongózás, hajnalozás, 
az állakodalom, a hamis bíróság, a tré-
fás temetés, amely a falu bűneinek el-
temetésével együtt a tél "elhantolása" 
is; de ilyen a turizás, sardózás, a turka, a 
busó, és kuka (dőre) járás is. Régen ide 
tartozott a legény és lányavatás kemény 
próbája is; de a fiatalasszonyok és lányok 
életvesszővel való megütögetése és az 
állatok zabáltatása, körülfüstölése. A 

lakodalmak, a háromnapos vigadalom és 
rítusrend általában hétfőn vagy szerdán 
kezdődött. A régiségben a legtöbb 
lakodalmat farsang végén tartották. 
Valamikor a szombat estétől húshagyó 
kedd éjfélig tartó időszakot nevezték 
farsang farkának, a hét hátralévő részének 
csonkahét volt a neve. Húshagyót 
néhol sonkahagyónak is mondták, a 
hamvazószerda vidékenként kapott 
más-más titulust: pl. hamvas böjtfő, 
böjtfakadó, de csak a száraz és fogöblítő 
szerda népi eredetű. Csütörtöknek 
pedig csonka, zabáló, torkos, tobzódó 
a neve, mert akkor felfüggesztették 
a böjtöt, hogy a farsangi maradék 
elfogyjon. Ez volt a zabáló-, torkos- vagy 
tobzódócsütörtök. A következő naptól 
kezdve azonban valóban nem ettek az 
emberek húst és zsíros ételeket húsvét 
vasárnapjáig. Ebben a 40 napban az 
egyház azért tartatta a böjtöt és tiltotta 
a vigadalmakat, még a lakodalmakat is, 
hogy az emberek teljesen megtisztult 
testtel és lélekkel várják a húsvétot. 

Tehát húshagyókedd éjfélkor a meg-
konduló harangszó már a farsang végét 
jelezte, melynek hossza a húsvéthoz 
igazodott, így hol rövidnek, hol hosz-
szúnak bizonyult. 

A farsang farkát előző kövér csütörtök 
sonka- és kocsonyafőző, meg száraz-
tészta-sütő nap volt, de estefelé már 
látogatónap is. 

Éjféltől szombat estig szünetet 
tartottak, akkor azonban megkezdődött 
a farsangozás, annak a palack bornak 
a kiadásával, amelyet az elmúlt évi 
avatáskor a legények a kocsma földjébe 
ástak. Ettől kezdve hamvazóig evés, ivás, 
móka, alakoskodás, tánc következett. 
Tobzódás mindabban, ami zsírossá teszi az 
ember testét, lelkét. Az általános farsangi 
lakomázásnak fajtái voltak vasárnap vagy 
kedden a kanivók, csütörtökön pedig 
az asszonyok ivója. Amazt a gazdák, 
emezt pedig az asszonyok tartották a 
kocsmában. Mindkettő példája a falusi 
nép közt bizonyos termésvarázsló 
alkalmakkor és jeles napokon még ma 
is élő, nemek szerint elkülönülő, férfias 
vagy asszonyos szokásoknak. 

Első nap tehát húshagyóvasárnap, 
az egyházi nyelvben ötvenedvasárnap. 
A moldvai, diósfalusi csángóknál piros- 
kavasárnap a neve, mert az ünnepre 
különleges kalács, a piroska sült. 

A Székelyföldön, Csíkban csonthagyó-
vasárnap, sonkahagyóvasárnap, ha pedig 
farsangon esküdött újpár van a háznál vő- 
vasárnap néven emlegetik. A Zobor-
vidéken sardóvasárnap a neve: a leg-
ények sardóznak, vagyis szerencsét, bő-
séget mennek kívánni.  

Tyúkverőzés

Farsanghétfőn délelőtt a legények 
felöltöztek, egyik cigányasszonynak, 
másik koldusnak, harmadik menyasz-
szonynak, negyedik vőlegénynek, az ötö- 
dik vőfélynek. A menyasszonynak szal-
makötélből font koszorú volt a fején, 
a vőlegénynek bokréta a kalapjánál, 
a legényeknek szalmából sarkantyú 
a csizmáján. Tarisznyával és kosárral 
indultak az útjukra, és bementek minden 
házba, mondván:

A vers után táncoltak, majd a 
gazdasszonytól lisztet, szalonnát vagy 
tojást kaptak, amit a kocsmában közösen 
elfogyasztottak. /Rozsnyó/ 

Tuskóhúzás
A farsangi lakodalmas játékok közül 

a leglátványosabb a nyugat-dunántúli 
rönkhúzással, tőkehúzással összekötött 
mókaházasság. Pl.: Rábatótfalun 31 
méter magas fát döntöttek ki, ezt húzták 
végig a lányokból, legényekből alakult 
párok a Szentgotthárdig vezető úton. 

A menetben 168 jelmezes figura vett 
részt. Kétszer is megálltak,és ilyenkor 
tréfás esküvő játszódott le. Jellegzetesen 
húshagyókedden rendezték a tuskó-
húzást olyan községekben, melyekben 
az esztendő során nem volt lakodalom.

Kongózás

Szatmárban húshagyókedden úgy 
csúfolták ki a pártában maradt lányokat, 
hogy pléhdarabokat kongattak az  
ablakuk alatt. Ennek egy változata a 
szegedi tőkehúzás hamvazószerdán. 
Ekkor szoknyába öltözött legények 
váltakozva olyanokkal, akiknek fél 
lábukon magyar nadrág, a másikon 
bugyogó, fejükön kakastoll van, arcuk 
tűzszínűre van festve, járnak fel s le 
a városban. Az egyik lámpást tart a 
kezében, a másik bográcsot fog, benne 
víz és meszelő, s ezzel csapkodnak 
jobbra-balra, a harmadik meg húzza a 
tőkét, tambura, cintányér, rossz bogrács 
verése mellett. A negyedik ostorral hajtja 
a tőkést.

CIVILHETES
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Hazánk   legelső  sípályáit    Dobogó-
kőn   alakították  ki  1923-ban. A  szebb 
napokat  is megélt pályák az ezred-
fordulóra már csak részben voltak 
használhatóak, elterjedt a jogos hír,  
hogy a dobogókői pályák kövesek, 
jegesek,  gyorsan  buckásodnak  és  a  
felvonó  rossz  minőségű.  A síelők zöme  
ezért  elpártolt  a  tereptől.Az  1-es  
pálya  rendbetétele után  következett  
a  felvonó  kiszállóinak  felújítása,  majd  
a  2-es pálya minőségi feljavítása.  A  
pályák  folyamatos karbantartását egy 
2004-ben  vásárolt hótaposógéppel   
oldják   meg. A  fejlesztések  nyomán  
már az elmúlt három szezonban is 
jelentős minőségi   javulással   várták  
a  síelőket  a  dobogókői  pályák.

 Az  1-es pálya  980 m hosszú,  felső  
része  meredek,  az  alsó fele  lankás, 
melyet külön köteles felvonó is kiszolgál. 
Kezdőknek, tanulóknak is ajánlható.
A 2-es pálya az 1-es alsó felének alter-
natívája,  520 m hosszú, könnyű pálya.

2006/2007-es szezontól újra hasz-
nálható a Dobogókőről Pilisszentkereszt-
re vezető, mintegy 6 km hosszú síút is !

Jelenleg   két  felvonó   áll  a  Dobogó-
kőre  érkező   síelők   rendelkezésére:  
Tányéros felvonó a maga 635 méteres 
hosszával Magyarország egyik leghosz- 
szabb felvonójának számít, ennek szint-
különbsége 178 m.

Alacsony kötélvezetésű kapaszkodós 
felvonónk elsősorban a sípályák alsó felét 

igénybe vevő kezdő síelő vendégeinket 
szolgálja ki.

Szánkósok számára a sípálya hasz-
nálata balesetveszélyes, ezért tilos! 
Számukra egy külön lejtő van kijelölve, 
amely a Dobogókő első parkolója melletti 
erdőben található.

Sípályák környékünkön
Dobogókő

A hazai síterepek örvendetes 
fejlődésének egyik példája a kivételes 
adottságokkal rendelkező, ennek 
ellenére kevésbé ismert Nagyvillám 
sípálya, Budapesttől 43 km-re 
található.
 

A Nagyvillám-Hegy északi oldalán 
található pályát elsősorban kezdőknek, 
családosoknak de gyakorlásul minden-
kinek ajánljuk! A hódeszka kedvelői ug- 
ratókat is találnak a pályák szélén. A pá-
lyákat 2 db hóágyú és 2 db ratrak kezeli.

Egy köteles bébi- és egy tolókaros 
tanuló - síliftet állítottak üzembe az 
alsó szakaszon. Utóbbi a két tolókaros 
felvonó közepéig juttatja el a kezdőket, 
tehermentesítve a korábban épített 
lifteket. A síelők Nagyvillámon új büfét 
és egy hozzá tartozó melegedőt is 
találhatnak.

A fejlődésnek indult sípálya - az 
itt működő síiskolával - elsősorban 
kezdőknek, újrakezdőknek, de tudás-
szinttől függetlenül mindazoknak ajánl- 
ható, akik nagyobb külföldi sítúra előtt 

szeretnék tudásukat felfrissíteni. Buda-
pest közelsége, illetve a világítással este 
9-ig működő pálya a fővárosiak számára 
ideális besíző terep. Korlátozott számú 
síléc bérelhető, ingyenes kötésbeállítás 

szerszámok vehetők igénybe.
Nyitvatartás 9-21-ig, esti sízéssel, 
kölcsönzővel és büfével!
K-Cs hétköznapi árakkal!
Szombat nyújtott esti sízés 17-23-ig!

Visegrád

KÖZE VAN HOZZÁ!
Hasznos információkat, híreket vagy a véleményét megosztaná másokkal? 

Írjon e-mailt vagy hívja szerkesztőségünket a 36 33 898 005 telefonszámon!
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Az igazi téli sportok nagyon egész- 
ségesek, mert friss levegőn, gyönyörű 
környezetben, a havas tájat élvezve 
űzhetjük őket, a csúszás, a sebesség 
és lendület ugyanakkor felelőtlenség- 
re is csábíthat. Sajnos nem ritkák a  
tipikus téli sportbalesetek...

Persze a fagyott járdán is éppúgy 
kell vigyázni, de ha valaki síelni készül, 
biztos nem ússza meg egy-két aggódó 
megjegyzés nélkül, hogy "Csak vigyázz, 
hogy aztán egyben érkezz haza!" A jégről 
pedig mindenkinek a tenyérnyi liláskék 
foltok jutnak eszébe.

Ami igazán veszélyes, az sokszor 
megelőzhető volna

A kisebb zúzódások tulajdonképpen 
elkerülhetetlenek, valahogy "benne 
vannak a pakliban", és viszonylag ártal-
matlanok is. A súlyosabb balesetek 
kapcsán azonban szinte mindig kiderül: 
megelőzhetők lettek volna, ha nem 
előedzettség és bemelegítés nélkül kez- 
dett volna a "kocasportoló" embert pró-
báló mutatványba, ha számot vetett volna 
erejével és felkészültségével, és nem 
ment volna számára túl nehéz pályára, 
ha a sebesség-mámornak fegyelmezet- 
ten ellen tudott volna állni, és a te- 
repadottságnak, tömegnek megfelelően 
közlekedett volna, ha jó állapotú, 
ellenőrzött felszerelésben sportolt volna. 
Reméljük, még idejében vagyunk, hogy 
elébe menjünk az idei veszélyeknek. 
Nézzük hát sorban, mit tehetünk a 
téli sportok biztonságáért, számolva 
természetesen azzal is, hogy van, ami a 
legnagyobb elővigyázatosság mellett is 
kikerülhetetlen.

Szánkó, ródli

Nemcsak a legkisebbek tudnak bele-
feledkezni a szánkózás örömeibe, a fel-
nőttek is gyerekké válnak, a "lejtő tetején 
felejtik a veszélyérzetüket". A gyerekeket 
nem szabad egyedül hagyni a terepen, 
amit előzőleg be kell járni, ellenőrizni 
kell, nem fut-e rá betonútra, nincs-e rajta 
kerülendő farönk, kő, jeges folt. Nem 
szabad szánkózni sípályán, snowboard-
pályán, mert a különböző sportok űzői 
nem feltétlenül tudják kiszámítani 
egymás mozgását. Olyan lejtőn sem 
szabad lecsúszni, aminek az alját nem 
ismerjük, vagy nem biztonságosan 
lankás lefutású, ahol meg lehet állni. 
Lassabban kell menni tömött pályán, 
és mindig be kell tartani a biztonságos, 

legalább 20 méteres követési távolságot. 
A gyerekeknek is meg kell tanítani ezt, ha 
más nem, két fa távolságán szemléltetve. 
Legjellemzőbb szánkós sérülések a 
törések és agyrázkódások.

Sítalpakon és hódeszkán

A síelőknél és snowboardozóknál 
az előzetes edzés, és az aznapi 
bemelegítés elengedhetetlen. Egy 
hosszabb ebédszünet után sem árt újra 
bemelegíteni az elgémberedett izmokat. 
Különösen a kölcsönfelszereléseknél 
nagyon fontos, hogy ellenőrizzük a 
bakancs és a kötés beállításait. A túl 

könnyen és túl nehezen kioldó kötések 
egyaránt csúnya balesetek okozói. 
Nem olyan közvetlen a veszély, de ha a 
bakancsnak rossz a dőlésszöge, egyes 
izomcsoportok idő előtt elfáradnak, és a 

túlfáradás miatt is elvesztheti a kontrollt a 
sportoló a mozgása felett. A kényelmetlen 
bakancs nem csak vízhólyagot, okoz, a 
fájdalom és különböző kellemetlenségek 
elveszik a sport örömét, és ingerültté 
tesznek, ezért nagyon fontos a gondos 
bakancsválasztás. A szakszerű eladói 
tanácsokat vegyük figyelembe, de ne 
hagyjuk magunkat rábeszélni olyan 
bakancsra, amellyel kapcsolatban már 
a boltban is kételyeink vannak. Még a 
tökéletesről is kiderülhet a pályán, hogy 
valamiért 2-3 nap után felvehetetlen. 
A kezdőknek csak kék jelzésű pályára 
szabad menni. A piros lejtők is 
lehetnek alattomosak és veszélyesek, 
ha jegesek vagy hóbuckásak. A 
sielők és snowboardozók ugyan egy 
pályát használnak, de ez nem mindig 
ideális, hiszen eltérő ívben, különböző 
sebességgel kanyarodnak, a snowboard 
jobbal lehordja a hóréteget, ezért 
kölcsönösen tekintettel kell lenniük 
egymásra. A követési távolság betartása 
itt is elengedhetetlen. A másnapi 
sportolást készítjük elő, ha minden napot 
nem sokkal a lecsatolás, átöltözés után 
meleg lazító fürdővel, zuhanyzással, 
szaunával zárunk, akár sportkrémmel is 
megmasszírozzuk az izmokat. A tipikus 
sítörések sokszor csavartak, gyakori a 
ficam és rándulás, elsősorban a bokát és a 
térdet érintik, esetleg kicsavarodik a váll. 
Az agyrázkódás sem kizárt.

Korcsolya

Csak biztonságos jégen szabad 
elindulni, a természetes vizeknél 
különösen fontos ellenőrizni, a helyi 
hivatalos tájékoztatásból informálódni, 
hogy megfelelő vastagságú-e a jég. 
Beszakadt sporttársunk kimentésénél 
vigyázni kell, nehogy a mentő is 
beszakadjon, ezért hason csúszva 
közelítsük meg a lyukat, és a mentést 
végző személy lábát is jó, ha fogja valaki. A 
vizes kimentettnek azonnal száraz, meleg 
ruhára, és meleg takaróra van szüksége, 
ezért ilyesmi legyen kéznél. A jég mindig 
kemény, ezért a térd és könyökvédő, 
főként kicsiknél a bukósisak jó szolgálatot 
tehet. Eleséskor megtörténhet, hogy 
átcsúsznak a kezünkön. A kesztyű sajnos 
ez ellen nem jó, de a vastagnál mégis 
nagyobb az esély, hogy egyszerűen 
megússzuk ezt a balesetet, ezért célszerű 
kesztyűben csúszkálni, mert csökkenti a 
sérülés súlyosságát. Minden mesterséges 
pálya mellett van elsősegély-állomás.

É.T.

Vigyázat, csúszásveszély! 
Téli sportok és kockázatok

Tipikus sérülések ellátása
A törés többnyire már közvetlenül 
a baleset után kiderül. A végtag 
érintésre, tapintásra fájdalmas, 
nem tud megfelelően mozogni. 
Gyakran meg is dagad, elmoz- 
dult törésnél szembetűnő a de- 
formáció. A szakszerű segítség 
megérkezéséig a sérült végtag 
számára biztosítani kell a nyugodt 
helyzetet, de a rögzítő sín ké-
szítését bízzuk szakemberre. A fi- 
cam és rándulás között az alap- 
vető különbség az, hogy rándu-
láskor a csontok ízületi felszínei 
visszatérnek eredeti helyzetükbe, 
ficamnál nem. Az ízület mindkét 
esetben bevérezhet, duzzadt, fáj- 
dalmas lehet. A kificamodott test-
rész helyretétele szakembert kí-
ván. Az elsősegély a törésnél leír- 
takkal megegyezik. A rándulást is 
érdemes megmutatni orvosnak, ez 
könnyebben gyógyul, ha pihen- 
tetjük. Az agyrázkódás ténye nem 
derül ki mindig azonnal. Gyanú 
esetén érdemes megfigyelni a 
balesetes. Ha az érintett esés után, 
rövidebb-hosszabb időre elveszíti 
az eszméletét, hányingerre, fej- 
fájásra panaszkodik, azonnal for- 
duljunk orvoshoz. Nagy esés, bu- 
kás után ne hagyjunk senkit ma- 
gára, akkor sem, ha azt mondja, 
hogy most már biztosan jól van, 
nem fáj annyira. Különösen mere-
dek lejtőn legyünk egymás mellett 
legalább a pálya biztonságos aljáig.
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Az energiaitalok felerősítő ösz-
szetevőket tartalmaznak, amelyek 
nagy mennyiségben történő fogyasz-
tása előidézheti a koffein-túladagolás 
tüneteit
Édes, szénsavas, koffeintartalmú, szí- 
nezett, tartósított folyadékok, melye- 
ket felgyorsult világunkban egyre 
többen fogyasztanak fáradtságűző- 
ként, aktivitásfokozóként.

Nem szabad elfeledkezni azonban 
arról, hogy az energiaitalok koffeint, 
és más, a koffein hatását felerősítő 
összetevőket tartalmaznak, amelyek 
nagy mennyiségben történő 
fogyasztása előidézheti a koffein-
túladagolás tüneteit:

•	   erős hányinger és hányás,
•	   mellkasi fájdalmak,
•	   szapora pulzus,
•	   nyugtalanság,
•	   álmatlanság,
•	   pánikroham.

Veszélyük, hogy a rendszeres 
fogyasztással állandósulnak a neurózisos 

tünetek, az energiaitalok kedvelői 
ingerültekké, türelmetlenebbé válnak. 
Előfordul, hogy a máj is károsodik, 
arról nem is beszélve, hogy a magas 
cukortartalom a fogaknak és az egész 
szervezetnek árt. Koffein-tartalmú ital 
fogyasztásához nem szokott egyének, 
vagy 18 év alatti gyermekek esetében a 
túladagolás akár halálhoz is vezethet.

Az energiaitalok túlzott fogyasztása 
– amelyet a reklámok is ösztönöznek - 
elterjedt a fiatalok körében, miközben 
egyre többféle, és egyre koncentráltabb 
termékek kerülnek forgalomba.
Gyermekeink és saját egészségünk 
védelme és megőrzése érdekében 
javasoljuk az alábbiak megfontolását:

•	 A 18 éves kor alatti gyerekeket 
oktató, ellátó intézmények (iskolák, 
kollégiumok, otthonok) területén ne 
értékesítsenek, és ne fogyasszanak 
ilyen italokat!

•	 A szülők ne adjanak gyermekeiknek 
energiaitalt, és figyeljenek arra, hogy 
azok lehetőleg ne is fogyasszanak ilyen 
terméket!

•	 Az energiaital nem pótolja a napi 
folyadékbevitelt, ezért senki ne igya 
azt üdítőital vagy víz helyett!

•	 Az energiaitalok koffeintartalmát a 
terméken fel kell tüntetni, ha az eléri a 
150 mg-ot literenként! A forgalomban 
lévő energiaitalok legtöbbjének 
koffein-tartalma magas, akár 
háromszorosa is lehet egy csésze kávé 
koffeintartalmának.

•	 Várandós nők és szoptató anyák ne 
fogyasszanak energiaitalt! A túlzott 
koffeinbevitel a magzat, vagy a 
csecsemő szervezetébe jutva annak 
egészségére káros hatású.

•	  Ne fogyassza együtt az energiaitalokat 
alkohollal, gyógyszerekkel, 
étrendkiegészítőkkel, kábítószerekkel, 
egyéb tudatmódosító szerekkel! 
Ez kiszámíthatatlan, előre 
megjósolhatatlan következményekkel 
járhat.

•	 Intenzív fizikai terhelés, 

sporttevékenység során fogyasztott 
energiaital életveszélyes szívritmus-
zavarhoz vezethet.

•	 Legyen nagyon körültekintő, 
ha Interneten keresztül rendel 
energiaitalt! A világhálón illegálisan 
forgalomban lévő energiaitalokhoz 
is hozzá lehet jutni. Ezek a termékek 
félrevezető jelöléssel lehetnek ellátva, 
illetve a magas koffeintartalmon 
túlmenően egyéb, egészségre káros 
összetevőket is tartalmazhatnak, 
amelyek súlyos megbetegedéshez, 
akár halálhoz is vezethetnek.

Javasoljuk továbbá, hogy 

•	 Az energiaitalokat a 18 év alattiaknak 
szóló TV-műsorok reklámidejében, 
illetve egyéb, e korosztálynak szóló 
médiatermékekben, valamint 
a 18 év alatti fiatalokat is célzó 
rendezvényeken ne lehessen 
reklámozni!

•	 Minden olyan energiaital címkéjén, 
amely magas koffein-tartalmú, 
jelenjen meg a „18 éven aluliaknak, 
várandós nőknek és szoptatás alatt, 
valamint koffein-érzékenyek számára 
fogyasztása nem ajánlott” felirat!

Ne feledje!

Az energiaital által előidézett 
mesterséges pörgés megterheli a 
szervezetet, felborítja a normál élet-
ritmust, ami újabb és újabb energiaital 
fogyasztására ösztönözhet. Az ördögi 
kör vége egy kimerült, energiáját vesz- 
tett szervezet lesz, amely egészség-
károsodáshoz vezet.

Az egészséges életmód, a rendszeres 
fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás, 
a megfelelő mennyiségű alvás biztosítja 
az igazi energiát és jelenti az egészség 
megőrzését!

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Közegészségügyi Osztálya

Energiaitalok fogyasztásának veszélyei

 

2011. október 24-étől új műsorral bővült az esztergomi Őszintén Solva rádió palettája. A MiNdEnT bElE egy fiatalos, 
szórakoztató, kötetlen beszélgetés – ahogy a neve is mutatja – szerteágazó témákról a lazaság és a humor jegyében. 
A két műsorvezető Zana Dia és Kürtös István minden hétfőn este 7 órától új és pikáns témával garantálják a jó 
hangulatot. A műsor interaktív, hiszen a hallgatók is hozzászólhatnak az éppen aktuális témához, miután lájkolták 
a MiNdEnT bElE facebook-os oldalát. Már körüljártuk a szőkék, illetve a barna nők közötti agykapacitásbeli 
különbségeket (persze, ha van ilyen), hogy létezhet-e barátság fiú és lány között illetve, hogy ki milyen módon 
ismerkedik. Kiapadhatatlan kincstárunk még számtalan, a felsoroltakhoz hasonló izgalmas témát tartogat. Tehát, 
aki úgy gondolja, hogy ráfér egy kis lazítás, egy kis kacagás és pár érdekes információ a hét első munkanapjának 
végén, az hangolódjon ránk az interneten (www.oszintensolva.hu)!    

MiNdEnT bElE
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Az egészséges élet egyik titka a 
testmozgás. Szétnéztünk, milyen 
lehetőségei vannak a sportolni 
vágyóknak a környéken.

Dorogon számos sportolási 
lehetőségre van mód. A népszerű 
csapatsportok mellett (foci, kézilabda, 
kosárlabda) várja vendégeit a Dorogi 
Sportuszoda is, ahol nem csak úszni, 
vízilabdázni, szaunázni, hanem még 
búvárkodni is lehet vasárnaponként 
reggel 9 órakor, a felszerelésről a 
szervezők gondoskodnak. Jó időben 
persze a Pala tavon is próbára teheti 
magát a merülni vágyó. Izgalmas 
szórakozást ígér továbbá a Dorogi Teke 
Klub, valamint a műanyag borítású 
sípálya is, ahol bárki elsajátíthatja a sízés 
és a snowboardozás alapjait. A Tánckoktél 
Tánciskola jóvoltából bárki a táncparkett 
ördögévé válhat, sőt akár a hastánc 
rejtelmeibe is betekintést lehet nyerni. A 
Pataksor-alsó 51. alatt működő lőtéren ki 
lehet próbálni többek közt a lövészetet, 
a sportlövészetet, az agyaggalamb- és a 
pontlövészetet, de lőkiképzés is folyik, sőt 
rengeteg fajta fegyverrel, mint például 
sörétes vagy mesterlövész puskával, vagy 
akár a híres AK-47-vel is van mód tüzelni. 
Új lehetőség a lézerharc: a lézerharc egy 
lézerpuskát és egy fejpántot tartalmazó 
élőben, valós körülmények között 
játszható stratégiai lézerjáték, melyet 
télen a különlegesen átalakított dorogi 
moziban lehet kipróbálni. Konditermek 
is várják a mozogni vágyókat: az Oszi 
Fitness Szalon az István király u. 2. szám 

alatt hétfőtől péntekig 9-től este 8-ig, 
szobaton 9-től délig tart nyitva, az 
Energy Fitness Center hétfőtől péntekig 
7 és 21 óra között, szombaton 9 és 15 óra 
között, vasárnap 9 és 13 óra között várja 
vendégeit.

A harcművészetek kedvelői Dorogon 
három helyen is próbára tehetik magukat. 
A Dorogi Kurayfat Kempo Sportegyesület 
a Dózsa György Általános Iskolában 
működik, a felnőtt edzéseket hétfőnként 
este 8-tól, szerdánként este 7-től és 
vasárnaponként este 6-tól tartják. A 
gyerek edzések keddenként este 6-tól és 
szombatonként délután 3-tól kezdődnek. 
Az Aikido Shinbukan Dojo egyesület 
a József Attila Művelődési Ház mozi 
előterében a gyerekeknek hétfőnként 
17.30 és 18.30 óra között, szerdánként 
17.30 – 18.30 óra között tart edzéseket, 
még a felnőttek hétfőn és szerdán 19.00 és 
20.30 óra között edzhetnek. A Komárom-
Esztergom megyei Kick-box Szövetség a 
Hősök tere 1. alatt, a volt házasságkötő 
teremben várja az érdeklődőket hétfőn, 
szerdán és pénteken 18.30 és 20.00 óra 
között.

A Dorogi Nehézatlétikai Club négy 
városban is várja a birkózni vágyókat, 
Dorogon a Dózsa György Iskola birkózó 
termében (Bányász körönd 31.), 
Esztergomban a Sportcsarnokban, a  
Babits Mihály Általános Iskola és a József 
Attila Általános Iskola tornatermében, 
Tokodon a Béke út 13. alatt, valamint 
Táton a Tát-kertvárosi Általános Iskola 
tornatermében van mód az edzésre. 

Konditermek is várják a mozogni 
vágyókat: az Oszi Fitness Szalon az István 
király u. 2. szám alatt hétfőtől péntekig 
9-től este 8-ig, szombaton 9-től délig tart 
nyitva, az Energy Fitness Center hétfőtől 
péntekig 7 és 21 óra között, szombaton 
9 és 15 óra között, vasárnap 9 és 13 óra 
között várja vendégeit.

Esztergomban a Danger Zone 
Gym a Dorogi út 5-7. alatt hétfőtől 
péntekig 8 és 21 óra közt, szombaton 
9 és 18 óra közt, valamint vasárnap 9 

és 13 óra közt tart nyitva. A Spori Gym 
kondi-, kardio-, és boxterem a Madách 
tér 1. alatt, hétköznapokon 6 és 21 óra 
között, hétvégén 10 és 16 óra között 
várja vendégeit. Úszni is van mód a jól 
ismert Szent István Strandfürdőben, 
ahol szaunázásra is sort lehet keríteni, 
„élményfürödni” pedig ugye már 
egy ideje nem lehet… Lehet viszont 
lovagolni a Királyvárosi Lovasliget 
jóvoltából a Látóhegyi úton, vagy 
épp rögbizni az Esztergomi Vitézek 
pályáján a Prímás-szigeten. Az egyéni 
sportok kedvelő teniszezhetnek egy 
jót az Esztergom Városi Tenisz Klubban, 
a környéken csak de csak jó időben, 
a környéken az egyetlen fedett pálya 
Nyergesújfalun üzemel, három fűtött 
salakos pályán nyílik mód az ütögetésre. 
Egyébként a városban paintballozni is 
lehet. Párkányban igényes bowling klub 
várja az érdeklődőket. Az ülve sportolók 
rajongói az Esztergomi Sakk Club 
jóvoltából mérettethetik meg magukat 
a Szentgyörgymezői Olvasókörben, az 
Andrássy u. 23. alatt.   

Dombóvári Dávid

„A sport az élet tükre”

Hirdetésfelvétel: 2500 Esztergom, Jókai u. 8. I/6  /  H-P: 900-1700  /  Telefon: +36 33 898 005  /  E-mail: info@civilhetes.hu 33. oldal
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Kiadó két szobás, egyesi fűtéses lakás 
Esztergomban a Simor János utcában. 
Ár 65.000 Ft/hó+rezsi. 

Eladó Esztergomban, Gesztenyés park-
ban egy első emeleti, 75 nm-es két és 
félszobás lakás. 
Ár 15,9 M Ft. 

Eladó Esztergomban a Rudinayi úton 
egy földszintes, két szobás 49 nm-es 
lakás. 
Irány ár: 7,3 M Ft

Eladó Esztergom-kertvárosban egy új 
építésű, 96 nm-es kétszintes ikerház 
egyik fele, közel 1000 nm-es telekkel. 
Ár 19 M Ft

Eladó Dorogon, a Panoráma úton 
engedélyes tervvel rendelkező 120 nm-
es családi ház. A kivitelezés idén indul, 
igény szerint alakítható! 
Ár 27 M Ft. 

Eladó Pilismaróton kétszintes, felújított 
családi ház, gondozott kerttel, 
garázzsal. 
Ár 25 M Ft. 

Eladó Dorogon, Aranyhomok dűlőben 
egy 345 nm területű kétszintes családi 
ház, 4000 nm-es telekkel. 
Ár 38 M Ft. 

Eladó Esztergom frekventált részén 
egy alagsor+ kétszintes, 4 plusz egy 
félszobás sorház. 
Ár 22 M Ft. 

Dunainköz Kft.
www.dingatlan.hu
36 20 490 69 89

Január havi véradások - Aki vért ad, életet menthet!
2012.01.24. kedd 0800-1200 Esztergom, SUZUKI Esztergom, Schweidel J. u. 52.

1400-1700 Vérellátó Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

2012.01.26. csütörtök 1100-1600 Tokodaltáró, Polgármesteri Hivatal Tokodaltáró, József Attila u. 31.

2012.01.31. kedd 0800-1200 Vérellátó Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

1400-1700 Féja Géza Közösségi Ház Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 50.
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3/1/3 Lakás
75m2, 2 szint, nappali + beépített amerikai konyha, 2 
szoba, 2 erkély, külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló
Irányár: 24 000 000 Ft
3/2/1 Lakás
135m2, 2 szint + tetőtér, nappali + beépített amerikai 
konyha, 4 szoba, 3 erkély, 2 külön fürdő, wc, gardrobe, 
teremgarázs 2 parkolóhellyel + tároló
Irányár: 31 2000 000 Ft 
3/2/3 Lakás
150m2, 2 szint, nappali + beépített amerikai konyha, 5 
szoba, 3 erkély, 2 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló
Irányár: 36 000 000 Ft
7/2 Lakás
125m2, 2 szint + tetőtér, nappali + beépített amerikai 
konyha, 3 szoba, 2 erkély, 3 külön fürdő, wc, gardrobe, 

teremgarázs 2 parkolóhellyel + tároló + kertkapcsolat
Irányár: 30 000 000 Ft

7/3 Lakás
150m2, 2 szint + tetőtér, nappali + beépített amerikai 
konyha, 4 szoba, 3 erkély, 3 külön fürdő, wc, gardrobe, 
teremgarázs 2 parkolóhellyel + tároló + kertkapcsolat
Irányár: 36 000 000 Ft

7/4 lakás
130m2 2 szint + tetőtér, nappali + 4 szoba, erkély
Irányár:  31 200 000 Ft

8/2 Lakás
125m2, 2 szint + tetőtér, nappali + beépített amerikai 
konyha, 4 szoba, 3 erkély, 3 külön fürdő, wc, gardrobe, 
teremgarázs 2 parkolóhellyel + tároló + kertkapcsolat
Irányár: 30 250 000 Ft + 4 000 000 Ft saját kert

8/3 Lakás

125m2, 2 szint + tetőtér, nappali + beépített amerikai 
konyha, 4 szoba, 3 erkély, 2 külön fürdő, wc, gardrobe, 
teremgarázs 2 parkolóhellyel + tároló
Irányár: 30 250 000 Ft

8/4 Lakás
75m2, 2 szint, nappali + beépített amerikai konyha, 3 
szoba, 2 erkély, 2 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló
Irányár: 23  000 000Ft

8/5 Lakás
80m2, 2 szint, nappali + beépített amerikai konyha, 3 
szoba, 2 erkély, 2 külön fürdő, wc, gardrobe, teremgarázs 2 
parkolóhellyel + tároló
Irányár: 24  000 000Ft

Minőségi német burkolatok, padlófűtés, klíma, biztonsági 
bejárati ajtók, automata kapuk. Az első ütem parkosított.

Panorámás, új építésű lakóparki lakások eladók.
A Bánomi úton, a Dobó Gimnáziummal szemben 
a hegyoldalban, Dunára panorámás lakások, saját 
kertrésszel megvásárolhatók! 36 30 853 5720

 

Az Őszintén Solva rádió Esztergom 
térségének kulturális, sport és 
egyéb eseményeit közvetíti a hallga-
tóságának. Civil emberek össze- 
fogásából működik, akik a saját 
szabadidejüket áldozzák fel a rádió 
működéséért. A rádió jelenleg net- 
rádióként üzemel, melynek nagy 

előnye, hogy a hallgathatóság ezáltal nincs területi  
korlátozásoknak kitéve. 
Miért érdemes nálunk hirdetni?
•	Tömeges elérést biztosít a megcélzott célcsoportot elérve, 

ezáltal vállalkozása még eredményesebben működtethető.
•	Hirdetését a lehető legoptimálisabb időpontban és a leg-

megfelelőbb formában szólaltatjuk meg
•	Rugalmas (akár szinte azonnal adásba kerülhet)
•	Munkatársaink professzionális eszközökkel készítik el az Ön 

hanganyagát
Reklámspot:
0,5 percig 700.-Ft + Áfa 
1 percig 1.000.-Ft +Áfa 
Gyártási költség: 4000.-Ft +Áfa
20 elhangzás megrendelése estén gyártási költséget nem 
számolunk fel.
Előre elkészített reklámspot sugárzási díjtétele:
0,5 percig: 1.050.-Ft +Áfa
1 percig: 1.500.-Ft +Áfa

20 elhangzás megrendelése esetén 50% kedvezményt adunk 
a 21. elhangzástól.
Kulturális események, rendezvények ismertetése díjmentes. 
Egyéb esetekben a programajánló díjtételei azonosak a 
reklámspot díjtételeivel.
Szponzorált műsorok, műsortámogatás:
5.000.-Ft +Áfa / Műsor Nincs gyártási költség!
Kétszeri elhangzás (a műsor elején és végén)
A támogató neve, címe és profiljának elhangzásával
Reklámriport:
Elkészítési díj: Egyedi árajánlat alapján
Sugárzási díj: Azonos az előre elkészített reklámspot díj-
tételével
Reméljük felkeltettük érdeklődését az Őszintén Solva rádió 
médiaajánlatával és mihamarabb köszönthetjük hirdetőink 
között. Ha a hirdetésekkel kapcsolatban kérdései merülnének 
fel, kollegáink készségesen állnak rendelkezésére, és örömmel 
keresik fel Önt.

Kovács Ágnes, kovacsagi2010@gmail.com,  
Tel: +3670 329 4884
Kondor Erzsébet, kondorerzsebet@gmail.com,  
Tel: +3630 522 4260

Aki szeretné támogatni a rádiót, hogy az továbbra is 
fennmaradhasson, működhessen a következő számlára 
fizetheti be a támogatásra szánt összeget: 
BBRT.10103661-46823200-01000008

Ami a CIVILHETES-ből kimarad, azt olvashatják weboldalunkon!
www.civilhetes.hu -/- facebook/sejt

Találkozzunk az interneten!
Következő számunk 2012. február 1-én jelenik meg.

Hirdetésfelvétel: 2500 Esztergom, Jókai u. 8. I/6  /  H-P: 900-1700  /  Telefon: +36 33 898 005  /  E-mail: info@civilhetes.hu 35. oldal
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Esztergom

2012.01.19. csütörötk 2000 másnap 730 Kis Duna Gyógyszertár 36 33 502-255 Aradi vértanúk tere 2/C

2012.01.20. péntek 2000 másnap 730 Bánomi Piros Patika 36 33 416 502 Kőrösi u. 41.

2012.01.21. szombat 2000 másnap 730 Kolos Patika 36 33 523 010 Petőfi u. 30.

2012.01.22. vasárnap 1900 másnap 730 Kolos Patika 36 33 523 010 Petőfi u. 30.

2012.01.23. hétfő 2000 másnap 730 Kolos Patika 36 33 523 010 Petőfi u. 30.

2012.01.24. kedd 2000 másnap 730 Kersi Patika 36 33 509 170 Kossuth u. 41.

2012.01.25. szerda 2000 másnap 730 Platán Gyógyszertár (TESCO) 36 33 500 275 Mátyás király u. 30.

2012.01.26. csütörtök 2000 másnap 730 Szent Anna Patika 36 33 411 184 Terézia u. 25.

2012.01.27. péntek 2000 másnap 730 Szent István Gyógyszertár 36 33 311 680 Széchenyi tér 24-26.

2012.01.28. szombat 2000 másnap 730 Kersi Patika 36 33 509 170 Kossuth u. 41.

2012.01.29. vasárnap 1900 másnap 730 Kersi Patika 36 33 509 170 Kossuth u. 41.

2012.01.30. hétfő 2000 másnap 730 Szent Korona Gyógyszertár (Kórház) 36 33 501 791 Petőfi u. 26-28.

2012.01.31. kedd 2000 másnap 730 Kis Duna Gyógyszertár 36 33 502-255 Aradi vértanúk tere 2/C

Dorog

2012.01.19. csütörötk 1800 másnap 800 Szent Margit Gyógyszertár 36 33 431 191 Rákóczi u. 9.

2012.01.20. péntek 1800 másnap 800 Révay Patika 36 33 442 910 Hősök tere 7/a

2012.01.21. szombat 1200 másnap 800 Szent Margit Gyógyszertár 36 33 431 191 Rákóczi u. 9.

2012.01.22. vasárnap 800 másnap 800 Szent Margit Gyógyszertár 36 33 431 191 Rákóczi u. 9.

2012.01.23. hétfő 1800 másnap 800 Szent Margit Gyógyszertár 36 33 431 191 Rákóczi u. 9.

2012.01.24. kedd 1800 másnap 800 Hársfa Gyógyszertár 36 33 503 105 Hám K. ltp. 1.

2012.01.25. szerda 1800 másnap 800 Révay Patika 36 33 442 910 Hősök tere 7/a

2012.01.26. csütörtök 1800 másnap 800 Szent Margit Gyógyszertár 36 33 431 191 Rákóczi u. 9.

2012.01.27. péntek 1800 másnap 800 Szent Margit Gyógyszertár 36 33 431 191 Rákóczi u. 9.

2012.01.28. szombat 1200 másnap 800 Révay Patika 36 33 442 910 Hősök tere 7/a

2012.01.29. vasárnap 800 másnap 800 Révay Patika 36 33 442 910 Hősök tere 7/a

2012.01.30. hétfő 1800 másnap 800 Szent Margit Gyógyszertár 36 33 431 191 Rákóczi u. 9.

2012.01.31. kedd 1800 másnap 800 Hársfa Gyógyszertár 36 33 503 105 Hám K. ltp. 1.

Nyergesújfalu

2012.01.21. szombat 800 1300 Kék Írisz Gyógyszertár 36 33 355 013 Tompa M. u. 5.

2012.01.22. vasárnap 800 1300 Kék Írisz Gyógyszertár 36 33 355 013 Tompa M. u. 5.

Lábatlan

2012.01.28. szombat 800 1300 Szent Miklós Gyógyszertár 36 33 461 459 Zalka M. ltp. 33.

2012.01.29. vasárnap 800 1300 Szent Miklós Gyógyszertár 36 33 461 459 Zalka M. ltp. 33.

Ügyeletes patikák - 2012. január 19-január 31.

Fektessen reklámba, megtérül!
Hirdesse cégét, vállalkozását a CIVILHETES-ben!

Lapunk kéthetente 50000 példányban jelenik meg,  
Komárom-Esztergom megye 37 településének minden háztartásába eljut! 

Ne hagyja ki a lehetőséget!
36 33 898 005 / info@civilhetes.hu
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Apróhirdetés feladásához kérjük vágja ki és töltse ki az oldal 
alján található szelvényt! Hirdetése 50000 pédányban jelenik 
meg (Esztergom / Esztergom–Kertváros / Pilisszentlélek / Almásfüzitő
(Kiskolónia) / Almásfüzitő (Nagykolónia) / Annavölgy / Bajna / Bajót
Csolnok / Dág / Dorog / Dömös / Dunaalmás / Epöl / Gyermely / Héreg
Kesztölc / Lábatlan / Leányvár / Máriahalom / Mogyorósbánya / Nagysáp
Neszmély / Nyergesújfalu / Piliscsév / Pilismarót / Sárisáp / Süttő
Szomód / Tardos / Tarján / Tát / Tokod / Tokodaltáró / Úny / Vértestolna
Štúrovo - Párkány).
Apróhirdetését csak személyesen tudja feladni a szerkesztőségben 
(Esztergom, Jókai utca 8. I/6.), H-P 900-1700 óra között.

INGATLAN
Eladó az Akácos út elején 
- Csenkei híd - 50 nm-es 
téliesített faház  LAKÁS - 18 
nm előtér, garázs, 840nm-
es telek, olcsó rezsivel. Iár.: 
7,5 M Ft. 
36 30 743 28 21

Eladó Esztergomban pa-
norámás, 1621 m2 
gyümölcsöskert ár alatt, 
gyűrűs-kúttal, kisházzal, 
Tesco-hoz közel. 
36 70 250 2033

Német nyelvből  
korrepetálást, felkészítést 

vállalok. 
Érdeklődés: 36 70 519 3864

17” CRT monitor eladó.
36 70 250 2033

21” CRT monitor eladó.
36 20 392 3364

1400 literes akváriumsor 
eladó, 16 részes háttsó 
rendszerű, rozsdamentes 
váz, világítással, vízmele- 
gítővel, oxigén pumpával. 
36 30 751 8908

Autóhitel, Lakás és 
Szabad felhasználású 
jelzáloghitel akár 0%-
tól 1 nap alatt! 
Szolgáltatásaink:     
•	 Autóhitel,-lízing
•	 Kötelező biztosítás,          

Casco
•	 Teljes körű Okmány-

irodai ügyintézés 
(gépjármű átírás 
stb...)

36 20 362 6666

Autómentés NON-STOP
•	 Azonnali ingyenes 

csereautó cégünknél 
való javíttatás 
esetén                          

•	 Bérautó
•	 Karosszéria javítás, 

fényezés 

36 20 361 6666

Esztergom belvárosában, 
frekventált helyen (piac 
utcában) 20m2-es és 
40m2-es (2 helységből álló) 
üzlethelységek kiadók!
36 20 920 3750

Menyasszonyi ruha 2011. 
évi külföldi mintakollekció 
új darabjai, kiegészítő tar-
tozékokkal kedvező áron 
eladók vagy bérelhetők. 
36 20 537 5858

Kiadó Esztergomban az 
Erzsébet Királyné úton 2 
szobás, bútorozott, felújít-
ott, fatüzelésű földszinti la- 
kás, 2-3 fő részére, 
kizárólag hosszútávra.  
36 20 571 2772

BÉRLEMÉNY

Esztergom, Jókai u. 8. 
szám alatti Irodaházban 
különböző nagyságú 
irodák bérelhetőek illetve 
eladók. 
36 33 520 491

EGYÉB

Eladó! Philips típusú új 
vasaló! Ár: 5000 Ft. 
36 30 743 2821

Matematika 
korrepetálást vállalok. 

Érdeklődés: 36 70 776 3452

Angol korrepetálás! Fiatal, 
lelkes angol szakos egye-
temistánál Esztergomban.
36 20 504 7787

190 négyszögöl telken, 
120 m2-es kétszintes 
családiház, sűrgősen eladó 
a PARK CENTER mögött. 
36 30 934 3330

Eladó! Olajradiátor, 
téligumi 175x14, kandalló, 
konyhai robotgép, 
bambusz körasztal, 
virágtartó, olasz kávéfőző, 
nyitható rekamié, faszékek, 
többszáz ruha. 
36 30 866 5285

Földműves utcában, két-
szintes családi ház emeleti 
része hosszútávra kiadó. 
Külön bejárattal, villany-víz 
és gázórával. Érdeklődni 
telefonon 16 óra után: 
36 20 828 9262

Esztergom legélhetőbb 
helyén, a Sugár úton 
eladó 4. emeleti 2 szobás, 
jó állapotban lévő 
lakás, panelprogramos 
házban (új nyílászárók, 
hőmennyiségmérő és 
szigetelés). 
Irányár: 9,299 Mft. 
36 30 383 0393

Eladó 2 db bükk színű lap-
ra szerelt tükör. 36X136 cm 
méretű, új, IKEA-s! 
Ár: 5000 Ft/db 
36 30 743 2821

3 éves korig lányka 
gyerekruhák, új 39-es bőr 
fekete bokacsizma, féláron 
eladó. 36 20 206 2793,  
36 33 316 517

63 cm képátlójú 
SAMSUNG, 3 éves TV 
eladó. Irányár: 30.000 Ft 
36 20 422 0694

Matematika magánóra, 
középiskolai felvételi 
előkészítés. Esztergom 
Szentgyörgymezőn, 60 
perc / 1000 Ft
36 70 557 7817

Esztergom- Kertvárosban 
a Nyitrai utcában 
központi helyen 3 szobás 
összkomfortos családi ház 
kúttal, garázzsal, új tetővel 
beköltözhető állapotban, 
sürgősen eladó. Irányár: 
17,5 M (alku lehetséges) 
36 70 248 2773 

Bérelnék hosszútávra 
lakásokat, családi 
házakat Esztergomban, 
Dorogon, Nyergesújfalun 
és vonzáskörzetükben, 
vezetőknek és 
dolgozóknak egyaránt. 
36 70 947 3323

FABRIKETT 55 Ft/kg 
áron. Ingyenes kiszállítás 
Esztergom – Dorog – 
Párkány területén! 
36 30 956 0409
 
Bélyegeket, bélyeggyűj-
teményeket (magyar, kül- 
földi), leveleket, képes-
lapokat, pénzeket, pénz- 
gyűjteményeket, plaket- 
teket, fegyvereket, kitün- 
tetéseket és könyveket 
vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! 
36 20 947 3928

SZOLGÁLTATÁS

Közérdekű 
Hívószámok

Mentők 104

Tűzoltóság 105

Rendőrség 107

Segélyhívó 112

Pontos idő 180

Autóklub segélyhívó 188

Ébresztő szolgálat 193

Belföldi tudakozó 198

Nemzetközi tudakozó 199

MÁV Direct 06 40 494 949

Volán információ   06 33 511 720

Posta Ügyfélszolgálat 06 40 464 646

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.  06 80 440 141

Északdunántúli Vízmű Zrt. 06 33 502 715

E.ON Áramszolgáltató Zrt. 06 80 533 533

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

Segítsünk  együtt a 
rászorultakon!
A Magyar Vöröskereszt Esztergom 
Területi Szervezete adománygyűjtést 
szervez a környéken élő rászorultak 
részére. A szervezet olyan feleslegessé 
vált holmikat, használati tárgyakat 
vár, amelyek mások számára még 
használhatóak lehetnek. Elsősorban 
ruhaneműt, cipőket, táskákat, játé-
kokat, egyéb gyermek tárgyakat, köny- 
veket, apró lakás-felszerelési cikkeket, 
függönyt, szőnyeget kérnek az ado-
mányozóktól. Az adományozni kívánt 
tárgyakat Esztergomban, a Basa u. 19. 
sz. alatt lehet leadni előzetes telefonos 
egyeztetés után. 

36 70 933 85 47 

Apróhirdetési szelvény
Áraink 27 % Áfá-t tartalmaznak, egy újságra és egy megjelenésre értendők! Normál Kiemelt

500 Ft 1 000 Ft

600 Ft 1 200 Ft

700 Ft 1 400 Ft

800 Ft 1 600 Ft

900 Ft 1 800 Ft

1 000 Ft 2 000 Ft

Megrendelő neve, címe:_____________________________________________________________________________________________________________________________

 
Megrendelő aláírása:____________________________________________________

Megjelenés: ......... alkalom. (Ha többszöri megjelenést kér, akkor az árakat kérjük a 
megjelenések számával beszorozni.) Ezt az összeget kell behoznia szerkesztőségünkbe: 
2500 Esztergom, Jókai u. 8. I/6 H-P 900-1700.

Hirdetésfelvétel: 2500 Esztergom, Jókai u. 8. I/6  /  H-P: 900-1700  /  Telefon: +36 33 898 005  /  E-mail: info@civilhetes.hu 37. oldal
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CIVILHETES / Sodoku / Horoszkóp / Keresztrejtvény

Horoszkóp
Kos

A kihívásokat mindig szeretted - így futsz neki a 2012-es esztendőnek is. Január havával szemben azonban ne támassz 
túl nagy elvárásokat, különben meglehetősen hamar nagyot fogsz csalódni. Közvetlen környezeted, leginkább szeretteid 
azok, akik bármit megtennének azért, hogy a kedvedben járjanak - ez jmégis elégedetlenkedéshez és sértődéshez 
vezethet. Inkább magad intéznéd az ügyeidet, és nem akarod, hogy bárki beleszóljon a dolgaid alakulásába. 

Bika

Ikrek

Meglehetősen sok újdonságot hoz január: lesz ebben mindenféle életérzés, negatív és pozitív egyaránt, bár összességében 
a sikerből jut majd több. Bár úgy tűnhet, hogy emberi kapcsolataid igen jól működnek, mégis könnyen megtörténhet, 
hogy néhány figyelmetlen és elhamarkodott cselekedet negatív hatással lehet lelkivilágodra, melyet kellő tudatossággal 
jól lehetne előre irányítani. Hajlamos leszel arra, hogy magadba fojtsd problémáidat, noha szeretteid segíthetnének. 

Rák
Nem számít, esik-e a hó, vagy fúj a szél, tele leszel energiával és nagyszerű ötletekkel. Ismét egy új évkezdet, s az 
ezzel együtt járó nagyszerű lehetőségek bukkannak fel! Január első hetében szükséged lesz minden ismert és eltitkolt 
képességedre, mivel számos olyan feladattal kell megbirkóznod, melyek nagyfokú kreativitást, no és extra odafigyelést 
igényelnek. Számolj azzal is, hogy nem telhet el úgy nap, hogy ne tennél valami jelentőset önmagadért vagy 
környezetedért. 

Ha azt hitted, ellébecolhatod az év elejét, hát rosszul gondoltad! Nem lesz menekvés, 2012 januárjában meglehetősen 
sokat kell majd improvizálnod ahhoz, hogy felül tudj kerekedni a hirtelen adódó gondokon. Habár a sok erőfeszítés 
mellett sem teljesen biztos, hogy megtalálod minden problémádra a legjobb megoldást, de legalább próbálkozz, ha 
most nem, februárban biztos a siker. Január legutolsó napjaiban nagy tervek fogalmazódnak meg benned, különösen 
karrieredet és anyagi ügyeidet illetően. 

Mérleg

Skorpió

A bolygók nagyszerű együttműködésének köszönhetően egész januárban azt fogod érezni, hogy végre fellélegezhetsz: 
új kapuk nyílnak meg előtted. Problémáid jelentős hányada a múlt homályába vész. Az év legelején egy régi, egyben 
nyomasztó családi probléma ismét felszínre kerülhet. Az is igaz, hogy leküzdhető a gond, ám mégis minden tudásodat és 
akaratodat össze kell szedned ahhoz, hogy megtaláld a mindenki számára legmegfelelőbb kompromisszumot.

Beköszöntött a híres, vészjóslatokkal terhelt 2012, de, mintha észre sem vetted volna, hogy túl vagyunk az újév 
köszöntésén. Magad sem tudod pontosan, mi zajlik a lelkedben, ám mégis érzed, hogy a változtatás szele megérintett, 
és nem akarod hagyni, hogy ez észrevétlenül elmenjen melletted. Szélsőséges érzelmek dúlnak benned, köszönhetően 
Neptunusz nehézkes hatásának. Ideje észrevenned, hogy rengeteg dolog megváltozott körülötted, leginkább emberi 
kapcsolataidat illetően. 

Oroszlán
Az új év első hava, sőt már legelső napjai is meglehetősen sok érdekes alkalmat rejtenek, csupán arra kell figyelned, 
hogy ne maradjon egyetlen feladat se lezáratlanul vagy elhanyagoltan, különben igen hamar feltorlódnak az elvégzetlen 
munkáid január közepére. Furcsa családi problémákkal is meg kell birkóznod, az ünnepek alatt ellustult szeretteidre 
pedig most végképp nem számíthatsz. Január 3. és 8. között kiváló lehetőség nyílik meg előtted, mely karrieredre lesz 
jó hatással.

Nyilas

Bak

Vízöntő

Ismét egy új esztendő, s megint jöhetnek a nagy fogadalmak, ám most egyértelműen fordul a kocka, hisz egy régi, eddig 
csendben dédelgetett álmod teljesülhet! Egy korábbi sikeres munkádért vagy kreatív ötletedért is végre megkaphatod a 
méltó elismerést, megbecsülést. Még hírnév is adódhat hozzá, sőt akár az is megeshet, hogy egy mások által is vágyott 
pozíciót tudsz megcsípni magadnak. Bizony tényleg jelentős változások várhatóak életedben. Csak bírd a strapát.

Téged is meglep, hogy milyen irtózatos módon szaporodnak az elvégzendő feladatok. Lényeges lesz az is, hogy nagyobb 
figyelmet fordíts magányügyeidre, mindennapos tennivalóidra, illetve a munkahelyeden betöltött szerepeidre, 
melyeket mind magad vállaltál, bár most néha tehernek fognak tűnni. Január második felében mély és elgondolkodtató 
beszélgetésekre kerül sor szeretteiddel vagy fontos ügyfeleiddel.

Az új év első hetei bizony nem telnek el új izgalmak nélkül. Lényeges, hogy nagyon alapos körültekintéssel fuss neki 
az újévnek, bármilyen meggondolatlan vagy gyermekies viselkedés sokat árthat neked. Minden lépést fontolj meg, 
s ne tégy olyan kijelentéseket, melyeket később megbánnál, mert visszaszívni már nem lehet. A néha felbukkanó, 
felelősségérzet nélküli viselkedésed akár egy komolyabb konfliktushelyzet kialakulására is lehetőséget adhat, úgyhogy 
inkább ne keresd a bajt.

Halak
Ez az év a másokkal való békekötés és az új ismeretek, információk befogadásának ideje. Sok fontos információ 
birtokába juthatsz, olyasmiről szerezhetsz tudomást, mely nem igazán tartozik rád, vagy még korai lenne tudnod, s ezen 
ismeretekkel nem is szabad visszaélned. Türtőztesd magad, ne ess abba a hibába, hogy elbizakodottá tegyen az, amit 
hallottál! Egyszerűen csak hagyd, hogy teljenek a napok teljes békességben, csupán légy az események külső, ám mégis 
alapos megfigyelője. 

Szűz
Tele vagy meglepően életszerű tervekkel és vágyakkal, melyeket most azonnal szeretnél megvalósítani. Az újév első 
hete tartogathat néhány apró, zökkenőkkel tűzdelt meglepetést, de ezen gyorsan túllendülsz. Könnyen megtörténhet, 
hogy egy barát vagy ismerős kellemetlen helyzetbe hoz 17-e és 20-a között, épp ezért lényeges lesz, hogy elhatárolódj 
a felhozott vádaktól - még akkor is, ha érzelmileg megterhel. Ne hagyd, hogy a te életedre is rányomja a bélyegét valaki 
más áskálódása. 

A Sudoku egy 9 × 9 cellából álló rács. A rács kilenc kisebb, 3 × 3-as blokkra oszlik, amelyben elszórva néhány 1-től 9-ig terjedő számot találunk. 
Az üresen maradt cellákat a játékosok töltik ki saját (ugyancsak 1-től 9-ig terjedő) számaikkal úgy, hogy minden vízszintes sorban, függőleges 
oszlopban, és 3 × 3-as blokkban az 1-től 9-ig terjedő számok pontosan egyszer szerepeljenek.

Rejtvény
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Idei első skandináv rejtvényünk megfejtése Victor-Marie Hugo (Besançon, 1802. február 26. – Párizs, 1885. május 22.) francia 
költő, regény- és drámaíró, politikus és akadémikus egy jeles gondolata. 




