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Bizottságok, munkaterv, létszámbővítés -  
rendkívüli testületi Esztergomban

Rendkívüli testületi ülést tart november 19-én 17 órakor Esztergom önkormányzatának 
képviselő-testülete a Városháza nagytermében. Napirenden az SZMSZ, a bizottságok, a 
munkaterv és a létszámbővítés.
1. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési  
Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

2. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete Bizottságainak megalakítása
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

3. A Képviselő-testület 2014. november – decemberi munkaterve
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

4. Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

A konkrét javaslatokat a Városháza polgármesteri titkárságának kell címezni levélben vagy a  
varoshaza@esztergom.hu emailcímre küldeni 2014. november 20-ig. Az ötletek mellé a napirendre tűzés  
javasolt időpontját is meg lehet jelölni.

Civil szervezetek javaslatait várja az  
esztergomi városvezetés

A 2015-ös munkatervhez várja az esztergomi civil szervezetek javaslatait a város képviselő-
testülete. A konkrét ötleteket levélben vagy emailban lehet elküldeni a Városházának.



KÖZÜGY www.infoesztergom.hu

5

Esztergom-M1-es összeköttetés a gazdaság és 
foglalkoztatás bővítéséért

Megépül az Esztergom-M1-es összeköttetés, a komáromi Duna-híd is, egyebek között a 
2020-is tartó uniós ciklus részeként. Mindez a gazdaság élénkítését, a versenyképesség 
növelését, a foglalkoztatás bővítését szolgálja.
A közlekedés fejlesztése a 2014-2020-as uniós pénzü-
gyi ciklusban a gazdaság élénkítését, a versenyképes-
ség növelését, a foglalkoztatás bővítését szolgálja, az 
időszak egyik nagy nyertese pedig a vasút - nyilat-
kozta Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
(NFM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára az 
MTI-nek.
Hangsúlyozta: 2014-2020 között az Integrált Közle-
kedésfejlesztési Operatív Programban (IKOP) és az 
Európai Hálózatfejlesztési Eszközből (CEF) a magyar 
közlekedésfejlesztésre összesen nettó 1605 milliárd fo-
rint keretösszeg áll rendelkezésre, amit további unió 
források egészítenek ki. Például a Gazdaságfejlesz-
tési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) a  
turisztikai célú kerékpáros projektekre fordítható 
vagy a területi operatív programokban a térségi 
elérhetőséget javító támogatások.

Hozzátette: az unió által nem támogatott közúti  
fejlesztési célok megvalósítását a hazai költségvetés 
több száz milliárd forinttal segíti majd.

Tasó László emlékeztetett arra, hogy a kormány  
augusztusban elfogadta a Nemzeti Közlekedési  
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát, amely kijelöli a 
közlekedéspolitikai célokat, és ennek alapján a tárca 
elkészítette a társadalmi egyeztetés alatt lévő IKOP-ot.

Az uniós költségvetési időszak egyik nagy nyertese 
Magyarországon a vasút, a rendelkezésre álló uniós 
források akár mintegy háromnegyede is itt hasznosul-
hat majd, a városi közlekedésfejlesztésben pedig a ko-
rábbi arányokhoz képest nagyobb lehetőséget kapnak 
a vidéki nagyvárosok - mutatott rá a közlekedéspoli-
tikáért felelős államtitkár.

Tasó László kifejtette: a megyeszékhelyek és a 
megyei jogú városok közül Békéscsaba, Szombathely,  
Sopron, Szolnok, Salgótarján, Kaposvár és Eger ma-
gas szintű közlekedési bekötésre számíthat, megépül-
nek az M3-as, az M4-es, az M6-os autópálya, va-
lamint az M2-es, az M30-as és az M85-ös autóút 
országhatárig tartó szakaszai. A Debrecen-Nagyvárad  
gyorsforgalmi kapcsolat részeként magyar oldalon  
létrejön az észak-erdélyi folyosó folytatása, megépül 
az Esztergom-M1-es összeköttetés és a komáromi 

Duna-híd. A tervek szerint elkerülő utakat építenek 
Csorna, Hódmezővásárhely, Várpalota és Győr-Pápa  
térségében.

A közúti nagyprojektek összes hossza megközelíti a 
600 kilométert, ennek az összesített forrásigénye 1500 
milliárd forint, amelyből a kifejezetten gyorsforgalmi 
fejlesztések - autópályák, autóutak - költsége több 
mint 1100 milliárd forintot tesz ki. A nettó uniós fi-
nanszírozást a hazai önrészen túl ebben az esetben 
elsősorban az e-útdíjrendszer bevételeiből származó 
költségvetési források egészítik ki - tette hozzá az ál-
lamtitkár.

Elmondta, hogy a vasút számára korábban sosem lá-
tott fejlesztési lehetőségek nyílnak, a szolgáltatási szín-
vonal pedig minden eddiginél látványosabban nőhet 
tovább.

Előzetes tervek szerint a vasúti nagyprojektek 800 ki-
lométert érintenek, a teljes költség megközelíti a 1300 
milliárd forintot - ismertette Tasó László. Kiemelte, 
hogy a korszerűsítés érinti a Rákostól Hatvanon és 
Miskolcon át Nyíregyházáig, a Kelenföldtől Százha-
lombattán, Pusztaszabolcson és Dombóváron át 
Gyékényesig tartó, továbbá a Biatorbágy és Tata, vala-
mint a Debrecen és Püspökladány közötti szakaszokat. 
Folytatódik a dél-balatoni vonal felújítása a Szántód-
Kőröshegy utáni részen is, újabb szakaszokon épül ki 
a GSM-R vasúti kommunikációs rendszer, még több 
korszerű elővárosi motorvonatot vásárolnak, akár 300 
férőhelyeseket is. Megújul a szolnoki és a szombathe-
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lyi állomás, létrejön a magas színvonalú kötöttpályás 
kapcsolat a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi 
repülőtér és a Nyugati Pályaudvar között.
A városi-elővárosi nagyprojektek összesített 
beruházási értéke megközelíti majd a 330 milliárd 
forintot - hangsúlyozta az államtitkár. Példaként em-
lítette a helyi forgalmat is kiszolgáló elővárosi vasúti 
fejlesztéseket, a helyi és helyközi közlekedést össze-
kapcsoló intermodális személyszállítási csomópon-
tok fejlesztéseit. Tasó László ismertette, hogy a váci és 
veresegyházi vasútfejlesztéseken túl egyebek mellett 
korszerűsítik a HÉV-et, fejlesztik Debrecen és Szeged 

agglomerációs vasútvonalait, létrehozzák több megyei 
jogú város vasúti és autóbuszos átszállási kapcsola-
tait, P+R parkolókat építenek, Budapesten felújítják a 
Keleti és a Nyugati pályaudvart.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nagyszabású jog-
szabály-módosító csomagot készít elő, amely egyebek 
mellett a hatósági, engedélyezési eljárások határide-
jének csökkentését kezdeményezi majd. Határozott 
szándék, hogy egy beruházás a megvalósítást jóvá-
hagyó döntéstől számított legfeljebb másfél-két éven 
belül megkezdődjön - mondta Tasó László.  MTI

Aknavetőgránátokat találtak Esztergom- 
Kertvárosban, kiürítették az óvodát

Nyolc aknavetőgránátot találtak Esztergom-Kertvárosban péntek délután - közölte a  
Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-vel.
 Várkonyi Melinda tájékozta-
tása szerint nyolc, nem kilőtt ál-
lapotú, 81 milliméter átmérőjű 
aknavetőgránátot találtak egy 
családi ház udvarán. A robbanó-
testeket elszállították és később 
megsemmisítik. A tűzszerészeti 
vizsgálatok idejére korábban 
kiürítettek két családi házat, és egy 
szakaszon lezárták a Kolozsvári 

utat, ezeket a korlátozásokat már 
feloldották - tette hozzá.

Olvasóink viszont azt jelezték, 
hogy nem családi házat, hanem a 
kertvárosi óvodát kellett kiüríte-
ni a robbanószerek miatt. Az 
aknavetőgránátoknak köszönhetően 
az utcában rendőrök és polgárőrök 
biztosították a helyszínt.

Folyamatos a termelés az esztergomi  
instanttészta-gyárban – jövőre rádupláz az üzem
Naponta közel 90 ezer csomag instant tésztakészítmény előállításával folyamatossá vált a termelés a Thai 
President Foods esztergomi ipari parkban található gyárában - mondta el a gyár vezetője az MTI-nek.
Csaba Gergely tájékoztatása szerint egy gyártósoron 
egy műszakban folyik a termelés 35 fővel. A tervek 
szerint a második műszak beindításával 2015 ápri-
lisára megduplázzák a létszámot.
A napi 350 ezer csomagos teljes kapacitás elérésékor 
a második gyártósor is két műszakban üzemel majd, 
ekkor a létszám meghaladhatja a 140 főt. A tervek 
szerint a cég árbevétele jövőre meghaladhatja az öt-
millió eurót.
A Thai President Foods 2013-ban vásárolt meg egy 
korábban megszűnt vietnami tésztagyárat az ipari 
parkban. A 10 millió dolláros beruházás során a gé-
peket és gyártósort modernizálták és kibővítették. A 
gyár egy hónapja kezdte meg üzemszerű működését.
Teljes kapacitáson üzemelve a gyár naponta 20 ton-
na instant tésztát állíthat elő. A gyártás legfőbb alap-
anyaga a búzaliszt, amit magyar termelőktől vásárol-

nak. A fűszereket Thaiföldről 
importálják, azokat az any-
avállalat farmján termelt 
növényekből készítik.
A gyár vezetője hozzátette, az 
üzem a német TÜV vizsgála-
ta után az élelmiszeriparban 
használt IFS minőségbiztosítási eljárás kiemelt foko-
zatát szerezte meg, ezzel multinacionális áruházlán-
cok saját márkás termékeit is készítheti.
A bögreleveseiről és félkész tésztaféléiről ismert 
thaiföldi vállalat május végén alapított leányvállala-
tot Esztergomban az európai igények kiszolgálására. 
Legfőbb piacuk Németország és Ausztria, jelen van-
nak Belgiumban, Észtországban, Finnországban és 
Szlovéniában. Termékeiket Magyarországon is for-
galmazzák majd.    MTI
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Fokozott rendőri ellenőrzés útjainkon
Komárom-Esztergom megyében a megváltozott látási és útviszonyokra figyelmeztetik a 
rendőrök a járművezetőket. Az egyenruhások fokozott ellenőrzést tartanak a következő 
hetekben a megye útjain.
A rendőrök segítő, balesetmegelőző szándékkal ál-
lítják meg a járműveket. Ellenőrzik, hogy a kerék-
párok fel vannak-e szerelve valamennyi kötelező tar-
tozékkal, vezetőjüknek van-e láthatósági mellénye. 
A személy-, illetve haszongépjárművek, valamint a 
motorkerékpárok esetében azok világítását, a vezetői 

engedélyben szereplő szemüveg viselését, illetve a 
kiegészítő szemüveg meglétét ellenőrzik a rendőrök. 
Akiknél hiányosságot észlelnek az egyenruhások, fel-
hívják figyelmüket azok soron kívüli pótlására, javí-
tására. Arra ösztönzik a járművezetőket, hogy éljen-
ek a programban résztvevő szakszervizek, optikai  
szaküzletek által felkínált díjmentes lehetőséggel és 
vizsgáltassák át az autójukat, ellenőriztessék a látásukat.  
A vizsgálatokon megjelent gépjárművezetők részére 
a szervizek külön a kampányra készített igazoló lapot 
adnak át, mely igazolja, hogy a vizsgálaton részt 
vett, és ott a járműve megfelelt a jogszabályokban 
előírtaknak. Javasolt, hogy a kapott igazoló lapot min-

denki tartsa magánál a gépjárművével történő közle-
kedése során, és azt a közúti ellenőrzés alkalmával az 
intézkedő rendőrnek átadhatja. Ebből kifolyólag egy 
szabályszegés elkövetése esetén a jogkövetkezmények 
alól ugyan nem mentesíthet az igazolás, de esetlegesen 
a szankció alkalmazása során a hatósági mérlegelés  
alapja lehet. A www.latnieslatszani.hu internetes  
oldalon megtalálhatók az egyes szervizek, optikusok, il-
letve egy szerviz- és optikakereső szolgáltatás is segíti az 
érdeklődőket. Az optikusok és a szervizek elérhetősége 
megtalálható továbbá a TraffiHunter elnevezésű 
népszerű okostelefon-alkalmazás segítségével is. 
A rendőrség a láthatóság mellett a megváltozott út-
viszonyokra is felhívja a járművezetők figyelmét. Ősszel 
a közlekedési balesetek bekövetkezésében jellemzően 
szerepet játszik, hogy a gépjárművezetők nem az 
időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően veze-
tik járműveiket. Ebben az időszakban a járművezetők 
felelőssége a járművük őszi-téli felkészítése, valamint 
a szemük épségének, a látásuk megfelelőségének biz-
tosítása. Az őszi-téli átállással kapcsolatos felkészülés 
időszerű, melynek keretében fontos a futómű, az ak-
kumulátor, a gumiabroncsok, a világítás, a fékrendsz-
er ellenőrzése, a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a 
jégoldó spray és a megfelelő ablakmosó folyadék vagy 
a páramentesítő használata. Javasolt, hogy nagyobb 
követési távolságot tartva a szokásosnál lassabban  
vezessünk, illetve elsősorban a kezdő járművezetőknek 
és azoknak, akik a tavaszi, nyári hónapokban tanultak 
vezetni, érdemes gyakorolni.

Faárus csalók – Vigyázat az átverőkkel!
Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel egy időben megjelenhetnek a tűzifával házaló, por-
tékájukat személyesen, szórólapon vagy interneten keresztül hirdető árusok is, akik min-
den évben több tucatnyi embert csapnak be.
Az alkalmi fakereskedők találé-
konysága kimeríthetetlen. Olcsó 
árujukon különböző módszerek-
kel szeretnének túladni, minél na-
gyobb haszonnal. A leggyakoribb 
trükk a tűzifa beáztatása és a mér-
legek elállítása. Gyakori módszer 
továbbá, hogy a tároló alját nehe-
zékkel rakják meg és arra pakolják 
rá az eladásra kínált fát, amely így 
jóval nehezebbnek tűnik, mint 

amennyi valójában. A gyanútlan 
vásárló csak a tűzifa kipakolását 
követően eszmél rá, hogy átver-
ték. További veszélyforrás, hogy 
az árusok az értékesítés alkalmával 
- különböző ürüggyel – bejutnak 
a vevő lakásába, elterelik a sértett 
figyelmét és eközben értékeket tu-
lajdonítanak el.
Felhívja a rendőrség a figyelmet 
arra, hogy lehetőleg ne vásároljunk 

olyan faárustól, aki jóval a kereske-
delmi ár alatt kínálja a portékáját. 
Fontoljuk meg a jónak tűnő 
ajánlatot! Mindenki csak olyan 
tüzelőanyagot vásároljon, mely-
nek ellenőrizhető a származása, a 
minősége és a szállító rendelkezik 
a megfelelő okmányokkal.
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75 éves évforduló és hittanterem avató az Eszter-
gom-Kertvárosi Arany János Általános Iskolában

Nagyszabású ünnepélyt rendeztek az Arany János Általános Iskolában, ahol az iskola 75. 
éves fennállását ünnepelték és felavatták a Savio Szent Domonkos hittantermet.

Az ünnepélyen meghívott volt Hegedűs Zsuzsa 
miniszterelnöki főtanácsadó, Novák Katalin az EMMI 
család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Soltész 
Miklós EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadal-
mi kapcsolatokért felelős államtitkára, Dr. Kancz 
Csaba Kormánymegbízott, Gerendás János az Okta-
tási Hivatal osztályvezetője, Sztojka Attila az EMMI 
osztályvezetője. Az egyház részéről: Ábrahám Béla 
szalézi tartományfőnök, Kiss-Maly László esperes, 
plébános és Rajk János plébános – az iskola korábbi 
tanulója. A megjelenteket Baranya István igazgató 
köszöntötte. Ünnepi beszédében az iskola szellemisé-
gét és íratlan értékrendjét sorolta:

„A mi iskolánkban nincs elit oktatás, mégis mindenki 
továbbtanul.
A mi iskolánkban tanáraink nap mint nap kimerül-
nek, másnap mégis megújulnak.
A mi iskolánkban a gyerekek a tanév végét várják, mé-
gis mindenki maradni akar.
A mi iskolánkban nem minden család vallásos, mégis 
vannak hittanosaink.
A mi iskolánk nem katolikus iskola, de itt mégis van 
szentmise.
A mi iskolánkba sok szegény gyerek jár, mégis mi va-
gyunk a gazdagok, de a szeretetben.

Családja van minden tanulónknak, sokuknak mégis a 
mi iskolánk az otthonuk.”

Nagy Gabriella tankerületi  igazgató a fenntartó 
nevében köszöntötte a vendégeket,  majd az ünnepi 
beszédek következtek. Dr. Kancz Csaba kormánymeg-
bízott külön kiemelte az integrált nevelés, a keresz-
tény értékrend jelentőségét. Megítélése szerint az 
Arany János Általános Iskolában mindkettő jelen van, 

köszönhetően Baranya István igazgatónak és tantestül-
etének. Hozzátette, hogy a kormányváltás után lassan 
a helyére billen minden, meghonosodik az a stabil ér-
tékrend, amely táptalaja lehet a felnövekvő ifjúságnak.  
 
„Nem elég az iskolában nap mint nap bejárni az órákra a 
csengőszó hallatára, több kell mindenki részéről – min-
den nap meg kell újulni a pedagógusoknak is. A rohanó 
világban nehéz lekötni a gyerekek figyelmét, idejét és 
aktivitását nagyon nagy kihívást jelent ez a pedagógu-
soknak” – tudatosította az ünneplőkben Kancz Csaba. 
„Mindezt nagyon nehéz lenne elérni és fenntartani, 
ha nem lenne ott mindenki mögött a keresztény hát-
tér és vallásosság. Példát mutatott az iskola, amikor a 
kormányzat nem ismerte még fel, hogy mennyire fon-
tos a hittan, mennyire fontos hogy erkölcstant, hittant 
tanuljanak a gyerekek” – emlékeztetett mindenkit a 
kormánymegbízott.

Ezután az iskola példát statuáló eredményeit tárta 
a közönség elé. Az uniós forrásokat példaértékűen 
használták fel, amellyel az iskola gyarapodását segítet-
ték elő. Erőt sugároztak a környéknek, a városrész az 
iskola nélkül halálra van ítélve. Bevezették a minden-
napos testnevelést, kitüntetett helyet biztosítottak az 
iskola életében a sportnak, kiemelten a labdarúgás-
nak, amely beruházások révén megfogták a fiatalokat.

Nacsa Lőric  államtitkári kabinetfőnök az EMMI tá-
mogatásáról biztosította az iskolát. Üdvözölte , hogy 
az iskola pedagógiai programja, a szülők bevonása, a 
sport kiemelt szerepe országos hírűvé emelte az intéz-
ményt.
Majd hozzátette: „a kormányzat szándéka, hogy 
olyan testben, szellemben és legfőképpen lélek-
ben is kiteljesedő emberek kapják meg az alapo-
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kat, akik képesek meghaladni a mai értékválságot 
is magában hordozó problémákat. Ezt a célt szol-
gálták az intézmény vállalásai is, mint a min-
dennapi testnevelés bevezetése, a felmenő rend-
szerben megjelenő hit és erkölcstan oktatás is. 
Mindez jelen van az Arany János Általános Iskolában”. 

Farkas Péter – a Nemzeti Csalás-és Szociálpolitikai 
Intézet főigazgatója – köszönetét fejezte ki Baranya 
István igazgatónak azért, mert a hittanterem kialakí-
tásával  a keresztény értékrend is az iskola szerves 
részévé vált.
Sztojka Attila EMMI osztályvezető – az iskola koráb-
bi diákja és tanára – az együttélés, a másság elfoga-
dásáról és a közélet iskolai bevonásának jelentőségéről 
beszélt. Szerinte az ilyen nagyszabású rendezvények is 
erősíthetik az emberek egymás mellett élését.
Baranya István igazgató és Nagy Gabriella tankerü-
leti igazgató  emléklapokat adott át az iskola nyugdí-
jas tanárainak, szülőknek, aktivistáinak, és mindazo-
knak a korábbi önkormányzati képviselőknek, RÖK 
tagoknak, akik tanúságot téve önzetlenül támogatták 
az iskolát.

Az ünnepi műsorban az iskola diákjai,  az Esztergomi 
Zeneiskola és a Ceferinó Cigány Táncegyüttes lépett 
fel. A műsor csúcspontja Szolnoki Tibor – Jászai díjas 
színész, operett énekes – Bánk Bán (opera) Hazám, 
hazám… c. áriája volt.
A programot további  protokolláris események követ-
ték. Savió Szent Domonkos hittantermet Ábrahám 
Béla szalézi tartományfőnök és Kiss-Maly László 
esperes, plébános avatta felés áldották meg. Az is-
kolatörténeti kiállítást Gerendás János az Oktatási Hi-
vatal osztályvezetője nyitotta meg.

Látogatói rekord a megyei pályaválasztási kiállításon
Rekordszámú érdeklődő volt kíváncsi a hétvégén a megyei munkaügyi központ pályaválasz-
tási kiállítására Tatán. 
Rekordszámú látogató, közel háromezer ember kereste 
fel pénteken és szombaton a megyei munkaügyi köz-
pont pályaválasztási kiállítását a tatai edzőtáborban. A 
szervezett iskolalátogatásokon túl szombaton számos 
család gyermekekkel együtt is ellátogatott a rendez-
vényre. A kiállítók elmondták, több hetedik osztályos 
diák is felkereste a standokat. A legjobb középiskolai 
kiállító díját a tatai Bláthy Ottó Szakközépiskola és a 
tatabányai Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és 
Gimnázium közös standja nyerte el. Emléklappal is-
merték el a tatabányai Bánki Donát Integrált Szakis-
kola és Középiskolát és a neszmélyi Launai Miklós 
Református Iskolát. A Szakma-sziget legjobb kiállítója 
díját a D-Tectum Építőipari és Szolgáltató Kft. vehette 
át. A legjobb kulturális műsorért a tatabányai Árpád 
Gimnázium kapott elismerést.
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Harry Potter fordítója Szentgyörgymezőn
Esztergomba érkezik J.K. Rowling Harry Potter történeteinek magyar fordítója. Tóth Tamás 
Boldizsárral november 20-án találkozhatunk a Szentgyörgymezői Olvasókörben.
November 20-án 18 órakor tart 
beszélgetést a Szentgyörgymezői 
Olvasókör a Harry Potter 
könyvek fordítójával. Az esemé-
nyen Vereckei Réka magyar-
német szakos egyetemi hallgató 
beszélget Tóth Tamás Boldizsár-
ral. A műfordító szót ejt egyebek 
mellett a Harry Potter történe-
tek fordítási érdekességeiről és 
nehézségeiről is.
Tóth Tamás Boldizsár angol-német szakos egyetemista volt, 
amikor megélhetési okokból elkezdett filmeket fordítani. 
Közben megismerkedett az Animus Kiadó tulajdonosaival, 

akik a humorának köszönhetően megkedvelték. Így lett 
Harry Potter-sorozatának magyar fordítója, a könyvek mel-
lett pedig a filmek szinkronszövegét is ő írta.

Hütte hangulatú szezonkezdő sívásár  
meglepetésekkel

November 21-étől 23-ig rendezi meg klasszikus szezonkezdő sívásárát a Sítechnika  
szaküzlet Dorogon. Az esemény a meglepetések mellett a különleges hütte hangulat színesíti.

Síléc, sícipő, síruházat és snwoboard akciókkal vár és rengeteg meglepetéssel, ajándékkal, forralt borral és forró 
teával a Sítechnika november 21-én, 22-én és 23-án a dorogi szaküzletében.

Extra meglepetések:
25.000 Ft-50.000 Ft-os vásárlás esetén Sinner síszemüveget ad ajándékba a 
Sítechnika!
50.000 Ft-100.000 Ft-os vásárlás esetén Sinner síszemüveget+sísapkát jár 
ajándékba!
100.000 Ft feletti vásárlás esetén Prémium Salomon papucsot ad a szaküzlet 
ajándékba!

Idén is kedvezményes ivartalanítás a  
Bogáncs Kutyaotthonban

November végéig idén is kedvezményes ivartalaní-
tási lehetőséget nyújt a Bogáncs Kutyaotthon.
 
Az akciót szervező állatorvosok: 
Dr. Jäger János - Tát, Árpád u. 22/A 
33/445-255 vagy 70/210-8398 
Dr. Ozvald István - Esztergom, Kossuth u. 54. 
33/311-741 vagy 30/960-9825 
Érvényes 2014. november 30-ig. 
Telefonos egyeztetés szükséges! 
További részletek a www.bogancsotthon.hu oldalon 
vagy a www.infoesztergom.hu hírportálon!
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Teljeskörű temetkezési szolgáltatás Esztergomban és a 
térségben

Teljeskörű temetkezési szolgáltatás Esztergomban és a térség településein hivatali  
ügyintézéssel együtt - Gyémánt Temetkezési Kft.

 Az esztergomi Gyémánt Temetkezési Kft. teljes körű temetkezési szolgáltatással, több éves szakmai tapasz-
talattal, korrekt és díjmentes tájékoztatással segít a temetés megszervezésében és lebonyolításában. Addig ne 
döntsön a temetéssel kapcsolatban amíg nem kapott a Gyémánt Temetkezési Kft-től teljeskörű felvilágosítást.

“Nem kell minket választania, de díjmentes tanácsainkkal, jelentős összeget takaríthat meg” - vallja a cég 
vezetése!

Szolgáltatási terület főként az esztergomi temetőkre terjed ki, de a cég vállalja az elhunyt vidéki temetőbe 
való szállítását, és teljeskörű temetési szertartás lebonyolítását a környező településeken: Dorog, Kesztölc, 
Pilisszentlélek, Sárisáp, Tokod, Tát, stb... hivatali ügyintézésekkel együtt. 

Kórházban bekövetkezett halálozás esetén:
Az elhalálozás helye szerinti osztályt (belgyógyászat, kardiológia, stb.) szükséges felkeresnie. Itt kapja meg az 
elhunyt személyes tárgyait, személyi igazolványát és a zárójelentést. Ha a boncolás mellőzését szeretné kérni, 
ezen az osztályon kell kitöltenie-aláírnia a kórház által alkalmazott formanyomtatványt.
A patológiai osztályra (bonc) nem szükséges elfáradnia!! A Halottvizsgálati Bizonyítvány beszerzését Gyémánt 
Temetkezési Kft intézi.
Amennyiben befárad a cég irodájába, nyugodt körülmények között átbeszélheti munkatársaikkal az ilyenkor 
szükséges teendőket, melyeket teljes mértékben el tud intézni a Gyémánt Temetkezési Kft Ön helyett.

A Gyémánt Temetkezési Kft elérhetőségei és tovább tudnivalók a temetésekkel és díjtételekkel kapcsolatban a 
www.gyemanttemetkezes.hu oldalon!




