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Ma kaptam kézhez azt a levelet, amelyben a Raiffeisen Bank Zrt. Követeléskezelési Főosztályának vezető munkatársai tudtom-
ra adják, hogy amennyiben nem, vagy csak részben teszek eleget az adósságrendezés végrehajtásának, abban az esetben „a 
képviselő-testületnél és a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésért felelős szervnél is fogja kezdeményezni a polgárm-
ester fegyelmi felelősségének megállapítását”. Ezen felül a levélben felhívják a figyelmemet arra, hogy a Ptv. 7. § 4. bekezdése 
alapján „a polgármester jogviszonya a fegyelmi eljárás ideje alatt felfüggeszthető, valamint hogy a polgármester a tisztségéből 
eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik”.

Esztergom jelenlegi gazdasági helyzete nem teszi lehetővé a bérek kifizetését és a kötelező feladatok ellátását, valamint az 
adósságrendezés első ütemének teljesítését egyszerre. Vagy bért fizetünk az embereknek, vagy a bankok követelésének teszünk 
eleget. Nekem, mint Esztergom Város független polgármesterének csak az itt élő családok mindennapi életének biztosítása és 
a kötelező feladatellátás lehet az első. Ezért ezúton is nyomatékosítom, - amit már szóban többször elmondtam a képviselő-
testületnek és a bankok képviselőinek is -, csak abban az esetben és olyan mértékben tudjuk teljesíteni az egyezségi megál-
lapodások első ütemét, amely biztonsággal kigazdálkodható az önkormányzat saját forrásaiból. 

Abban a demokratikus jogállamban, amelyben maga a Miniszterelnök Úr, Orbán Viktor jelentette ki nemrégiben, hogy első az 
kisemberek érdeke, és legfőbb feladatunk az eladósodás elleni küzdelem, megengedhetetlennek tartom, hogy egy pénzintézet 
ilyen hangú levelet írjon a város megválasztott polgármesterének, kényszerítve őt a törvényellenes, felelőtlen gazdálkodásra. Es-
ztergomnak elege volt ebből. Nem lehet tovább folytatni az előző városvezetés hitelfelvételi gyakorlatát, és ki kell állni amellett, 
hogy az emberek érdeke minden esetben megelőzi a bankok érdekeit. Remélem, hogy ebben az ügyben a Kormány, meghird-
etett szándékának megfelelően mellém és az esztergomiak mellé áll.

Tétényi Éva
Esztergom, Esztergom-kertváros
és Pilisszentlélek polgármestere

Bank fenyegeti a polgármestert?

Egy jogállamban a választópolgárok a helyi közügyekben a közhatalmat kétféle módon gyakorolhatják. Egyrészt közvetlenül: 
helyi népszavazás, népi kezdeményezés útján, másrészt közvetetten: választott képviselőik által. Városunkban ez utóbbi hata-
lomgyakorlási forma megbukott. Ezért az alábbi szervezetek vezetői úgy döntöttek, hogy a város életét közvetlenül befolyá-
soló, 5 lényeges kérdésben helyi népszavazást kezdeményeznek, ezáltal visszaadva a választóknak a közvetlen hatalomgyakorlás 
lehetőségét.

A helyi népszavazási kérdések:
 
1. Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom Város Önkormányzatának képviselő testülete alkosson rendeletet a gyermekosztály 

visszaállításáról, az Esztergomi Vaszary Kolos kórházba integráltan? 
2. 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? 

3. 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?

4. Egyetért-e Ön azzal, hogy a város gazdasági működésének átláthatósága érdekében, Esztergom Város Önkormányzata a 
Strigonium Zrt. közgyűlésén kezdeményezze a társaság megszüntetését, tevékenységének és vagyonának átvétele mellett?

5. Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom Város Önkormányzata a megvalósíthatatlan Gyarapodás Programját váltsa fel az új, 
korszerű városfejlesztési stratégiát megvalósító Öko-Város programmal, amelynek mottója: „A város, ahol jó élni”.

Tisztelettel felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a jelen helyzetben a helyi népszavazás maradt az egyedüli módja annak, 
hogy az akaratukat érvényesítsék és ezáltal ismét kezükbe vegyék saját sorsukat.
 
Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete
Haladó Esztergomért Egyesület
Jobbik Magyarországért Mozgalom Esztergomi Szervezete
Lehet Más a Politika Esztergomi Szervezete
Magyar Szocialista Párt Esztergomi Szervezete

Kezedben a sorsod - Szavazz Esztergom jövőjéről!
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A Polgármester válaszol
Tétényi Éva polgármester 
minden hónap második 

szerdáján, 14-18 óráig tart 
fogadóórát. Bejelentkezni 

a polgármesteri hivatal 
ügyfélfogadása szerint, 

hétfőn, szerdán, és pénteken 
személyesen, vagy a

36 33 542 005
telefonszámon lehet. A 

polgármester e-mailben a
kerdes@tetenyieva.hu 

címen is várja az 
esztergomiak kérdéseit.

Előbb értetlenül figyeltem, aztán aggódtam, végül mára komolyan kezdem szégyelleni magam 
egykor szebb napokat látott gyermekem hülyére kamaszodását figyelve. Bár mint egyik szülője, 
aki ha gyermeke (ideológia)gyilkos lesz, nem feltétlenül kell szégyent éreznem, - lehet, hogy az 
öregapja volt ilyen, kitudja. Hogy bűn-e, hogy egykor egy olyan (híd)lapnál dolgoztam, amely 
mostanság kezd úgy viselkedni, mint egy megkergült búgócsiga, amikor a pajkos gyerek 
kutyagumit ken rá, az meg pörögve dobálja szét a mindenségbe a bélsárt, gondolván, ha már ő 
olyan lett, legyen mindenki egyformán barna és büdös? Nem hiszem. Egykori kollégáim nem igen 
kímélnek engem sem, de annyira azért ismerhetnének, hogy nem szoktam visszariadni egy vidám 
csörtétől. A szükséges lépéseket megtettük a hídlapban szerintem álnéven megjelenő, valami 
Mészáros Tibor aláírással bódító, állítólagos „beolvasói levél”, illetve a másik remekbe szabott, 
szocipánikot keltő cikk kapcsán, de azért néhány kulisszatitkot elárulok a szerkesztőségről, hadd 
örüljenek ők is, amikor rendes újságot olvasnak. Én elhiszem, hogy a párkányi főszerkesztőnek, 
vagy a dorogi munkatársnak itt nem sokat számít a lokálpatriotizmus, vagy maximum az adott 
szülőfaluhoz, városhoz köti őket ez az amúgy igen magasztos közösségi érzés, de azért az elég 
beszédes, hogy a „Jobbra át, Lépés indul:bal, bal…” című íráshoz készült illusztráción maga az 
újság egyik, amúgy jobb sorsra érdemes szerkesztője villant a fogai között egy szegfűt. Nem 
akarom megbántani egyikőjüket sem, mégis amit művelnek, arra nekem nincs jobb szavam, 
mint a szánalmas. Tőlem aztán haragudhatnak, komcsizhatnak, meg tétényizhetnek, velük 
dolgoztam évekig, ismerem mindannyiójuk képességeit, nekem két sorból egyértelműen kiderül, 
ki írta, mikor, mennyit evett előtte, és veszekedett-e aznap a barátnőjével. Mészáros Tibike 
személyazonosságát éppen ezért egyelőre hagyjuk, a stílus maga az ember, akinek meg nincs, 
annak nem is lesz. Abban meg megegyezhetünk, hogy ők is, én is tudom az igazat. Ezt blöffnek 
hívják, és jobb érzésű vadnyugati településeken az ilyenért szurokba meg tollba mártják az illető 
szélhámost, aztán lóra ragasztják és usgyi, irány Kansas. Nem akarom megbántani a művészeti 
vezetőt sem, de ha már a főszerkesztő nem mer jegyzetet írni, inkább töltsék ki reklámmal a 3. 
oldalt, minthogy harmadjára olvastassa el az esztergomiakkal burkolt mondanivalóját, amit én 
mondjuk nem értek. Dorogról – már bocsánat – de nem kéne osztani az észt, mert szerintem 
– és ez jó tanács – nem tesz jót a lapnak Esztergomban. Mondjuk az olvasói levelek hirtelen 
felszaporodása kapcsán is felvillant bennem, hogy miközben Tibibácsi azt állítja szörnyen 
eccerű, Bayer Zsoltira hajazó írásában, hogy kommenista mocskok pénzelik a tétényista sajtót, 
valakinek közülük vajon eszébe jutott egyszer is, hogy emberek, csak úgy az igazságért meg a 
közösségért hajlandóak áldozatot vállalni? (nem pénzbenit, nyugalom) Nem hiszem, mert 
erre nem futja az kapacitásból, de ugyanígy a függetlenséget sem értik. Ilyen állat márpedig 
nincs, mondta a parasztbácsi, oszt elfordult a zsiráf kifutójától, de ami egy egyszerű embertől 
elfogadható, az egy újságírótól bűn. Esztergomot a baloldal rémével fenyegetni Tétényi Éva 
kapcsán? Kedves exkollégák, kapjatok már a fejetekhez, siessetek fel a polgármesterhez holnap, 
kérjetek elnézést, aztán rögtön egy interjút, utána kezdhetünk beszélgetni arról a szakmáról, 
amelyről nektek alapfokon volna mit tanulni. Például kiegyensúlyozottságot. Nektek tényleg 
rendben van, hogy mára majdnem ugyanolyanok letettek, mint egykor Meggyes Tamás volt? Ő 
egyszer azt találta mondani egy interjú során, hogy a polgármesterséget nem tanítják, és egy jó 
városvezető egyszer vízügyi szakember, egyszer közlekedési szakértő, egyszer régész – mindig, 
ami kell. Úgy emlékszem, ezt 2007. nyarán mondta, miután tehetségéről tanúbizonyságot adva 
megreformálta a város közlekedési rendjét. Az is jól sikerült, emlékszünk rá, de a kedvencünk 
nekünk esztergomiaknak mégis az volt, amikor oktatási szakértő lett. És mivel  a hidlaposok 
állandóan ezzel jönnek,  hát jólesne végre egy elhatárolódás a hídlap részéről a fidesz-frakciótól 
az elmúlt tíz hónap várost büntető magatartása miatt, a Széchenyi téri kivetítőt megrongáló, és 
így a nyilvánosságot megnyirbáló ismeretlen tettesektől, vagy Bánhidy Vajktól, amikor engedély 
nélkül magánbeszélgetéseket hoz nyilvánosságra, vagy Pinokkió bácsitól, amikor ordenárén 
viselkedik a polgármesterrel, vagy az országgyűlési képviselő úrtól, amikor a legősibb mesterség 
jelzőjével illeti a város első emberét. Szóval, az eredeti kérdés igazából az lett volna, hogy mióta 
lettek ott a szerkesztőségben az emberek közigazgatási szakértők, politológusok, gazdasági 
szakemberek, stb.? Mert amíg bátor hídlap aláírások biggyeszkednek az írások nagy része alatt, 
illetve álnevek ’megett kell rejtezkedni ebben a fene nagy kommunista veszélyben, addig talán fel 
kellene venni néhány valódi újságírót a céghez, és gatyába rázni a renomét. Talán még menne. 
De nem biztos.  Mosolygós hétvégét mindannyiunknak!

Váczy-H. István

Mese a parasztbácsiról, a zsiráfról meg a 
mindentudó expolgármesterről

ÜNNEPI MEGHÍVÓ
Az Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete, a Haladó Esztergomért Egyesület, és a 

Civilhetes szerkesztősége szeretettel meghívja Önt és családját,
2011. október 3-án (hétfőn) 17.30-ra, a Széchenyi téri   

 ESZTERGOMI FÜGGETLENSÉG  NAPJA ünnepségre 
Az elmúlt egy év értékelése, zenés műsorok, ingyenes pezsgő, sör, üdítő, zsíros kenyér.
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A Mária-Valéria Híd újjáépítésének 
10. évfordulóját ünnepelte Esztergom 
és Párkány az elmúlt hétvégén . A  ju-
bileumra a Duna mindkét partján há- 
romnapos programmal készültek. Még 
különlegesebbé tette az idei ünnepet 
az, hogy éppen 20 éve történt a 
Párkány és Esztergom közötti testvér-
városi szerződés aláírása. A hivatalos 
megnyitó esemény az esztergomi Vár 
Lovagtermében szeptember 23-án, 
délelőtt 9 órakor került megrendezés-
re.  Az ünnepségen jelen volt a Magyar 
Katolikus Egyház részéről  Paskai László 
bíboros-érsek, Székely János eszter-
gomi-budapesti segédpüspök, vala-
mint a MOL vezérigazgatója, Hernádi 
Zsolt.  

Patinás vendéglátás a 
Lovagteremben
A meghívott vendégek között jelen volt 
Párkány polgármestere,  Jan Oravecz és 
alpolgármestere, Kornélia Slabáková, 
valamint az ottani képviselő-testület több 
tagja. A rendezvényen a helyi történelmi 
egyházak is képviseltették magukat.  Az 
ünneplők sorában számos esztergomi 
intézményvezetőt is felfedezhettünk,  de 
mellettük Esztergom testvérvárosainak 
küldöttei is helyet foglaltak. A szép 
számú párkányi delegáció mellett a 
németországi, Ehingenből és Bambergből  
üdvözölhettünk vendégeket, valamint 
a lengyelországi testvérvárosunkból, 
Gnieznoból  is érkezett küldöttség. 
Szintén jelen volt a partneri kapcsolatok 
kiépítésére törekvő Izmit város 
delegációja, akik Törökországból 
érkeztek. A megnyitó beszédet Tétényi 
Éva, Esztergom Város független 
polgármestere tartotta, őt Jan Oravec  
követte, majd kellemes meglepetésként,  
Gniezno alpolgármestere, a több 
napig városunkban tartózkodó  
Czeslaw Kruczek köszöntötte az 
egybegyűlteket. Mindhárom felszólaló 
a híd szimbolikájának sokrétűségét 
hangsúlyozta, más-más szemszögből. A 
beszédek közös momentuma a népek 
közötti perszonális, kulturális, turisztikai, 
gazdasági kapcsolatok meglétének és 
fejlesztésének szükségszerűségének 
hangsúlyozása volt. A felszólalók 

egyetértettek abban, hogy a jelenlegi 
embert próbáló időkben az embernek 
maradás, a jó szomszédi és baráti 
viszony sok nehézségen átsegíthet. 
Rámutattak arra is, hogy az Európai 
Unió kínálta lehetőségeket együtt, 
a közös tapasztalatokra alapozva, 
hatékonyabban tudjuk majd a jövőben 
használni. A beszédek végén Tétényi 
Éva ismertette a három nap esztergomi 
programját, majd Polgár József, a 
Szentgyörgymezői Olvasókör vezetője 
adott tájékoztatást egy a Művészetek 
Palotájában október 2-án megrendezésre 
kerülő eseményről, amelynek egész nap 
Esztergom lesz a vendége. A hivatalos 
programot állófogadás zárta, amelynek 
teljes költségét lakossági felajánlásokból 
és adományokból fedezték a szervezők, 
a Tétényi Téri Nők Klubja. Az esemény 
előtt és a reggeli alatt a Zsolt Nándor 
Zeneiskola vonósnégyesének színvonalas 
műsorát hallgathatták a vendégek.

Ünnepi testületi ülés 
Párkányban
A  jó hangulatú reggeli után a résztvevők 
a szintén felajánlott  esztergomi 
kisvonattal utaztak át Párkányba, az ott 
11 órakor megtartott ünnepi képviselő-
testületi ülésre, amelyen Párkány Város 
Pro Urbe díját vehette át Burián Lászlú 
esperes úr. Megtisztelte az ünnepet 
jelenlétével Bugár Béla, a Most-Híd 
elnöke, a Szlovák Köztársaság Nemzeti 
Tanácsa alelnöke, valamint Beer Miklós 
püspök, beszédet mondott Párkány és 
Esztergom polgármestere.

Ünnep folyón innen s túl
A délután folyamán tett látogatást a 
Városházán Bamberg küldöttsége, 
melyet Ursula Sowa képviselő 
vezetett. Az esztergomi kulturális 
programsorozatot közösen nyitotta 
meg az esztergomi Erzsébet parkban 
16 órakor Jan Oravecz és Tétényi Éva. 
A volt Zsinagógában eközben Kolláth 
György alkotmányjogász várta azokat, 
akik kíváncsiak voltak arra, hogy van-e 
létjogosultsága az önkormányzatiságnak 
Magyarországon. Este 7 órakor az 
ehingeni  delegáció Dr. Wolf Brzoska 
vezetésével  látogatott a Polgármesteri 

Hivatalba, ahol tárgyalásokat folytattak a 
jövő évben megrendezésre kerülő közös 
programokról. Szombat délelőtt került 
sor a nagyszabású Párkány-Esztergom 
ünnepi sakkmérkőzésre, amelyet 100 
táblán vívtak a versenyzők. A Városháza 
tanácstermében ugyanekkor közös 
reggelivel várták a külföldi delegációkat. 
A közel 20 fő étkezését szintén 
felajánlásokból biztosította a maroknyi 
rendező. A közel két órás program 
hangulatos eszmecserére biztosított 
lehetőséget, amely alatt a hozzánk 
látogatók megismerhették egymást és 
informálódtak az esztergomi állapotokról 
is. A testvérvárosi küldöttek elismerésüket 
fejezték ki városunk polgárainak az 
elmúlt egy évben elvégzett munkájukért.  

A 10 évre visszatekintő Hídnapok 
elmaradhatatlan programja a Hídfutás, a 
Széchenyi térről indult 13 órakor. 

A Technika Házában 14 órától 
megrendezett Civil Akadémia a mai 
magyar közállapotok visszásságára hívta 
fel a figyelmet. Az Erzsébet parkban 
délelőtt helyi fellépők szórakoztatták a 
látogatókat, délután  több nagysikerű 
produkciónak tapsolhattak , köztük a 
gnieznoi Fantázia vokál csoportnak, a 
Győri Nemzeti Színház művészeinek, 
akik musical részletekkel szórakoztatták 
a nagyérdeműt. Este  Kálloy Molnár Péter 
és Hrutka Róbert zenekara, valamint a 
Kormorán varázsolt parázs hangulatot 
a hűvös estébe. A Mária-Valéria híd 
közepén 21 órakor 60 kívánságlampiont 
gyújtottak meg és engedtek az ég felé –
Esztergomért -  a kivilágított Bazilikával 
a hátérben. Vasárnap is folytatódtak 
a rendkívül színvonalas, jól szervezett 
és változatos programok. Volt  aikido 
bemutató, tánc előadás a Kerekecske  

10 éves a Mária Valéria híd
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Testvérvárosi delegációk a Hídünnepen
A tizedik, jubileumi Hídünnepen négy testvérvárosunk képviseltette magát, de a törökországi  Izmitből is érkeztek vendégek, 
akik tolmácsolták városuk kifejezett szándékát a közös kapcsolatok kiépítésére. A meghívottak a város nehéz helyzetére való 
tekintettel a saját költségükön tartózkodtak Esztergomban, illetve a Lengyel, Német és Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 
nagylelkű támogatásával sikerült a három napos látogatásukat finanszírozni. 
Párkánnyal az együttműködés eddig is többnyire zökkenőmentes volt, ám az elmúlt egy évben valóban testvérivé vált 
a kapcsolat. A közösen szervezett 10. Hídünnep és 20. testvérvárosi évforduló lebonyolítása, valamint az előző hónapok 
programjai, melyen a két város egyaránt részt vett, igazi, élő kapcsolattá alakította a két település viszonyát.
Lengyelországból, Gnieznoból Czeslaw Kruczek alpolgármester és kísérője már 21-én, szerdán este megérkezett. Csütörtökön 
először a Montágh iskolában jártak, majd a Balassa iskolát látogatták meg, ahol vendégül látták őket egy kellemes ebédre is. 
Délután a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökével és feleségével együtt látogatott a Városházára, ahol megbeszéléseket 
folytattak Tétényi Éva polgármesterrel. Péntek este a Kisebbségi Önkormányzat vacsorát adott a gnieznoi vendégek 
tiszteletére, amelyen a városunkat  Stámusz Andrea, a Nemzetiségi és Kisebbségi  Bizottság elnöke képviselte. 
Német testvérvárosaink közül a jelenlegi városvezetőnek a bambergi ekkel ez már az második találkozása volt. A delegációt 
vezető Ursula Sowa képviselő asszony korábban az országos politikában is részt vett, mint a Zöldek képviselője. A bambergi 
hölgy maga is építész, így különösen kíváncsi volt városunk épített múltjára, de érdeklődve nézett körül a Polgármesteri 
Hivatalban is, ahol meglepődött a jelenlegi és a volt polgármesteri szoba közötti óriási különbségen. A péntek délutáni 
látogatáson a két város közötti kapcsolat továbbfejlesztését tűzték ki célul, melynek következő fontos állomása lehet a 
jövő évben Bambergben megrendezésre kerülő több hónapos „Bamberger Gartenschau”,azaz kert és kulturális expón való 
esztergomi részvétel.
Ehingen városával és a most hozzánk érkező Ehingent képviselő Brzoska házaspárral már nem nevezhető új keletűnek. 
Több személyes találkozás és sűrű levélváltás jellemzi a két város kapcsolatát. A jó viszony kialakításához a helyi Német 
Kisebbségi Önkormányzat tevékenysége és segítő szándéka is jelentősen hozzájárult. A mostani hétvégén is, a két német 
város delegációjának szombat délutáni és esti programjairól ők gondoskodtak.
Török vendégeink Izmitből, a Márvány-tenger partjáról érkeztek.  Eltökélt szándékuk, hogy felvegyék a hivatalos kapcsolatot 
Esztergommal. Minden delegáció nagyon jól érezte magát városunkban, és kiemelték, hogy ilyen meleg vendégszeretetben 
eddig nem volt részük. A város lakói, a hivatal önkéntesei, kedvességükkel és közvetlenségükkel elvarázsolták a vendégeket.  
A  rendkívül változatos programok pedig igazi kikapcsolódást biztosítottak testvérvárosaink küldötteinek, akik azt az ígéretet 
tették, hogy amint lehetőségük nyílik, visszatérnek Esztergomba. 

ha

Ifjúsági Néptánccsorttól, fellépet a 
Mindszenthy iskola kórusa Horányi 
Lászlóval, és este a húrok közé csapott 
a Sic Transit, valamint a Hobby Blues 
band. A városi civil rendezvényekkel egy 
időben a Nagy-Duna parton, a régi úttörő 
pályán zajlott a Tudatos Vásárló Fesztivál, 
ahová szintén sokan ellátogattak. 

A kultúrára szomjazók a keresztény 
Múzeum nyílt napján vehettek részt. A 20 
éves Párkány-Esztergom  évfordulóhoz 
kapcsolódott a Párkány-Esztergom 
Piknik, a PEPI. A PEPI sátornál a  látogatók 
egy zöld karszalag megvásárlásával 
egyrészt adakozhattak a város javára, 
másrészt számos kedvezményt igénybe 
vehettek a karszalag felmutatásával a 
helyi kereskedőknél, múzeumokban, 
vendéglátó helyeken, de olcsóbban 
kaphattak szállást is az akció keretében.

2011-ben Esztergom és Párkány  méltón 
ünnepelte a 10 éve újra avatott Mária 

Valéria hidat, a 20 éves szlovák-magyar 
barátságot és igazi szórakozást nyújtott 
az itt élőknek és a ide látogatóknak. 
Mindezt, úgy, hogy a képviselő-testület 
fidesz-frakciója egyetlen forintot sem 
adott erre a célra. Álljon itt a Bazilika 
honlapján található  e heti gondolat  „ 
Mit használ, ha valaki azt állítja, van hite, 
belőle fakadó cselekedetei azonban 
nincsenek ?” (Jak.2,14).  

A három napos rendezvény teljes 
egészében a város polgárainak, a helyi és 
környékbeli vállalkozóknak a jóvoltából 
jött létre. Köszönet érte mindenkinek.

ha. / vi.

Támogatók:
Magyar Suzuki Zrt., Kirhhoff Hungaria 
Kft., Gran-Fer Kft., Aerzen Hungaria Kft., 
Esztergomi Szerszámgépgyár Kft., EMKO 
CNC Kft., D+D Autócentrum, Evelyn 
Trade Kft., Saubermacher Magyarország 
Kft., Haász László, Bádi festékbolt, Fuji 
Kati Foto, Berze Vas-Műszaki, Gyermely 
Zrt., Pohárfutár Bt., Bádi GranCafe, Rajos 
szikvíz, Nyomdaker Kft., Resszer pékség, 
Molnár pékség, Váczy Kálmán, Ottáwa 
Hús Kft.

Közreműködő partnereink:
L.V. Hang, TREFFORD LEMON Kft., 
Globépterv Kft., Árpád-házi Szent 
Erzsébet Középiskola, Óvoda és 
Általános Iskola, Szalma Csárda, Féja 

Géza Művelődési ház, Pilismarót Község 
Önkormányzata, Toi Toi Kft., Bánomi 
Óvoda, Szentgyörgymezei Óvoda, 
Esztergom Város Önkormányzata, Esz-
tergom Város Tűzoltó parancsnokság, 
Esztergom Város Rendőrkapitányság, Or- 
szágos Mentőszolgálat, Máltai Szere-
tetszolgálat, Bogáncs kutyamenhely, Ha-
tártalan Szív Alapítvány, Főszé-kesegyház 
Esztergom, Magyar Posta Zrt., Várszínház 
és Kultúrmozgó Kft., Teplánszky Zsolt, 
Misznéder és Társa Kft.

Piacosok (a város éléskamrája): Fizel 
József, Nagy Zöldséges, Szili Hentesáru, 
Lángosos, Őstermelők, Pesti és Vidéki 
kereskedők, Sáska János, Szabó János 
Hentesáru, Esztergomi Vállalkozók,

Reklám és médiapartnerünk:
ŐszinténSolva Rádió, Kékduna Rádió, 
Csolnok Ktv., Tát Ktv., KTV., Duna Tv, 
Népszava, StudtZászló, Spori Print V Kft.,

Köszönet a fellépőknek, árusoknak, 
vendéglátósoknak és minden részt-
vevő vendégnek.

A lista sajnos nem teljes, akik kimaradtak, nem 
feledkezünk meg róluk és helyet biztosítunk a 
következő lapszámban!
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Közel 1 milliárd 400 millió a számlán - 
Tétényi Éva csak pánikot kelt (ez a címe a 
fidesz sajtóközleményének).
Közel 1 milliárd 600 millió a kifizetetlen 
folyószámlahitelünk - Steindl Balázs 
csak ködösít (válasz a fidesz-frakció 
vádaskodásaira a közleményben tett 
kijelentések tételes cáfolatával)

Közel 1 milliárd 400 millió forint van a 
város folyószámláján – állítja Steindl 
Balázs közleményében, de ez mellett 
az az igazság, hogy jelenleg közel 1 
milliárd 600 millió forint folyószámla-
hitele is van a városnak, a többi egyszerű 
matematika.
Tétényi Éva mégis azzal riogatja az 
önkormányzati intézmények dolgozóit, 
hogy októberben már nem kapnak fizetést. 
- Steindl Balázs, a Pénzügyi Bizottság 
elnökeként úgy tesz, mintha nem tud-
ná, hogy ha nincs a költségvetésben el- 
különítve keret az intézményeknek, akkor 
nem utalhatóak a bérek, ha van rá fedezet, 
ha nincs. Tehát a bérek kifizetéséhez min-
denképpen szükséges a testület döntése, 
amit eddig két alkalommal nem volt haj-
landó megtenni a Meggyes-csoport.
A polgármester- asszony továbbá augusz- 
tus 1-e óta nem nyújtotta be azt a kamat- 
támogatási igénylést sem a Belügy-
minisztériumhoz, amelynek köszönhetően 
az Önkormányzat több 100 millió fo-rint 
támogatáshoz juthatna – állítja Steindl
Balázs. Azt azonban elfelejti a frakcióve-
zető, hogy a kamattámogatás is HITEL,
amelyhez ugyancsak testületi dön-
tés szükséges, hiszen jelenleg a polgár-
mester egyetlen forintról sem dönthet 
egy személyben. Kérdés, hogy ha ez 
ennyire fontos, vajon miért nem kez-
deményezte a pénzügyi bizottság 
elnöke ennek tárgyalását a legutóbbi 
testületi üléseken? Mindezek ellenére
hogyan lehetséges az, hogy a pénz-
ügyi biztos 2011. augusztus 16-án 
kezdeményezte ezt az igénylést az Ön- 
kormányzat nevében, holott az adós-
ságrendezés jogerősen 2011. július 29-
én lezárult, tehát az önkormányzattal 
semmiféle jogviszonyban nem állt és 
felhatalmazást nem kapott? Kik mű-
ködtek közre ebben az akcióban, ha a 
polgármester erről csak most szerzett 
tudomást? Vajon milyen politikai 
céljai lehetnek a frakciónak, hogy a 
polgármester háta mögött tárgyalva 
próbálnak „ügyeket” kreálni ellene?
Az 1,324 milliárdból 1 milliárd 64 millió 
forintot kell kifizetnie a városnak az 
adósságok törlesztésére a bíróság által 
jóváhagyott egyezség alapján, így még 
mindig marad 260 millió a számlán, 
amelyből ki lehet fizetni az önkormányzati 
dolgozók bérét is. A dolgozók ennek 
tükrében csak akkor nem kapnak fizetést, 

ha Tétényi újabb törvénysértéssel nem 
írja alá az utalást – állítja Steindl 
Balázs közleményében, ugyanakkor a 
biztonságos működéshez márciusig 
havonta 120 millió forintot (azaz 600 
millió forintot) kell elkülöníteni a 
bérekre, és akkor még nem számoltunk 
semmilyen dologi kiadással, kötelező 
feladatellátással. Nem csak az adós-
ságrendezés alatt, hanem azután is 
első a bérek kifizetése és a kötelező 
feladatellátás, minden más kifizetés 
csak ezután következhet.
A költségvetést valóban módosítani kell, 
azonban erre is azért van szükség, mert a 
polgármester asszony fegyelmi vétséget 
elkövetve, törvénytelenül nem tartotta 
be a válságköltségvetést – írja a fidesz-
frakció vezetője. A válságköltségvetés 
elfogadásakor a képviselő-testület több 
törvényt és jogszabályt sértett meg azzal, 
hogy a kötelező feladatokon kívül például 
forrást biztosított az Élményfürdőnek, 
vagy a magánvádas perekre. Ezzel 
szemben egyetlen forintot sem szavazott 
meg a frakció például a biztonságos 
közúti közlekedésre, azaz az útkátyúzásra, 
vagy játszótereink rendben tartására. A 
reorganizációs tervet pedig közjogilag 
érvénytelenül alkotta meg a Meggyes-
csoport, amelyről csak idő kérdése, 
hogy az Alkotmánybíróság kimondja 
annak törvénytelenségét. Ennek fe-
lelőssége kizárólag a testületet, azon 
belül a 2/3-os erőfölényben lévő 
frakciót terheli.  
Emlékeztetnénk, hogy nem véletlenül 
tiltakozott és könyörgött a frakció a 
csődeljárás elindítása ellen. Miután 
polgármester asszony törvénytelen módon 
mégis elindította a csődeljárást - úgy hogy 
a városnak meg volt a számláján a pénz 
a külsős hitelezők kifizetésére - számolnia 
kellett volna annak következményeivel, 
de ő tisztán politikai célból indította el az 
eljárást. – Gyenge és az esztergomiak 
számára unalomig ismert téveszme 
Steindl Balázs érve. Az adósságrendezési 
eljárást (és nem csődeljárást) ugyanis 
a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 
indította el, mivel az 1996. évi XXV. törvény 
ezt kötelezővé tette a polgármestereknek 
akkor is, ha a testület ezt nem szavazza 
meg. Az eljárás a törvény betartása 
miatt indulhatott el és le is zárult. A 
folyamat során kiderült, hogy a lejárt 
tartozások meghaladják a 4 milliárd 
forintot, a hosszú lejáratú hitelek pedig 
a 20 milliárdot. Egy adósságrendezési 
eljárástól nem lesz több, vagy kevesebb 
pénze egy önkormányzatnak, maximum 
mindenki tisztába kerülhetett a tényleges 
adatokkal, melyet az előző vezetés 
nagy előszeretettel kozmetikázott a 
nyilvánosság előtt. 
Majd azok után, hogy Esztergom városát 

teljesen tönkretette a csődeljárásával, 
a fidesz frakciótól várja a megoldást, 
pedig az hetek óta ott van a kezében. 
A polgármester asszony ugyanis nem 
nyújtotta be azt a kamattámogatási 
kérelmet sem – pedig ez kizárólag az ő 
joga - a Belügyminisztériumhoz, amelynek 
köszönhetően az Önkormányzat több 
100 millió forint támogatáshoz juthatna. 
Nyilván könnyebb és politikai szempontból 
nagyobb érdek fűzi ahhoz, hogy a fidesz-
frakcióra tolja a felelősséget - állítja a 
közlemény. Az adósságrendezési eljárás 
segít a bajba jutott településeknek a 
hitelek, adósságok visszafizetésében, 
hogy jobb feltételekkel, és a telje-
sítőképességüknek megfelelően történ-
jenek a kifizetések. Az egyezségek tel-
jesítéséhez a képviselők név szerinti 
szavazással úgy döntöttek, hogy nem 
kérnek pénzügyi tervet. A kamat-
támogatás ugyancsak hitel, ami nem 
oldja meg a helyzetet, hiszen a hiányzó 
összeg 1 milliárd körüli. A fidesz frakció 
hozta eddig is a döntéseket, tehát 
a teljes felelősség is őket terheli. A 
vagyonfelosztás előtt biztos, ami biztos 
a Fidesz frakció a Strigonium-hoz 680 
millióért ingatlant tesz át, melynek 
„valószínűleg jó gazdája” lesz, hiszen ott 
ül a felügyelő bizottságban Meggyes 
Tamás és Steindl Balázs is.
A képviselők továbbá azt is kérték a 
múlt heti testületi ülésen, hogy két 
fordulóban tárgyalja a képviselő testület 
a válságköltségvetést, de polgármester 
asszony törvénytelen módon nem engedte 
ezt az ügyrendi javaslatot megszavaztatni, 
nyílván azért, mert tudta, hogy e hét 
csütörtökre törvénytelen módon nem 
hívja össze a képviselő testület munkaterv 
szerinti ülését, a heti programját nézve 
fontosabb neki egy tévés szereplés, mint 
a város, és lakosságának problémája. 
2011. szeptember 27. keddre 
rendkívüli testületi ülést hívott össze 
a polgármester egyetlen napirendi 
ponttal, a válságköltségvetés tár-
gyalásával. A tv-s szereplés pedig nem 
más, mint Esztergom-Kertvárosban egy 
élő adás, amelyben az aktuális váro- 
si problémákról és az illegális hulla-
déklerakók kérdéséről lesz szó.
A pénzügyi biztos munkájával kap-
csolatban kifogással élt a város pol-
gármestere a Komárom-Esztergom Me- 
gyei Bíróságnál. Ennek ellenére a 
frakció és a bankok egy éves szer-
ződést kívánnak kötni a biztossal saját 
munkájának ellenőrzésére, valamint a 
közjogilag érvénytelen reorganizáció 
végrehajtásának figyelemmel kíséré- 
sére 500 ezer forint + ÁFA/hó meg-
bízási díjért.  

Tétényi Éva

Válasz a fidesz-frakciónak
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más: a legutóbbi rendkívüli testületi  
ülésen a fideszesek ismét nem tárgyalták 
a válságköltségvetést.
a valóság: a várost a 1o-ek továbbra
is lejtmenetre teszik. Meggyes az október 
3-i bukása napján a szószékről előadta, 
színház a polgármesterség. A  1o év alatt 
drága lett az előadás, s most is vannak né- 
zői  (esetleg énekesei), akik némán ül- 
nek.  Ilyenek még az ország-vezetők, élük- 
ön a miniszterelnök, a város díszpolgárai 
vagy azok, akik csendben, de biztosan jól 
éltek a városból. A nép, a választók eddig 
kértek és türelemmel vártak a segítségre, 
de Orbán úgy tesz, mintha nem is tudna 
Esztergomról. Talán valamiért hallgatnia 
kell, ezért bátor Tamás és csapata? A 
békés megoldás halogatása bizony súlyos 
hiba Orbán úr! A város működése veszély- 
ben, az átlagemberek zsebe üres, ez az 
állapot tarthatatlan. Senki sem hiszi, 
hogy ön és kiszolgálói nem ismerik az 
esztergomi helyzetet. 
más: egy ingyenes lapban fotókontraszt 
jelent meg a város néhány helyszínéről. 
a valóság: kedves Háber csak ennyi 
tellett a civilek és a várost szerető polgárok  
zsebéből és energiájukból. Kiemelt kö-
szönet nekik.  Na és, hol vannak azok az ön- 
kéntesek, a 1o-ek fotói, azokat ki-
felejtették?  Pedig ők sokat tesznek a 
városért, még a fürdőkádban is ér- 
tünk dolgoznak (dicsekedett a volt dik- 
tátor), érezzük is. A fidesz klikk volt az, 
akik kötelezte a jegyzőt, hogy eljá- 
rást indítson közterület rongálása miatt 
az önkéntesség évében az önkéntesek 
ellen. A sors iróniája, hogy a volt aljegyző 
egy másik város székéből felmenti az-
okat, akik füvet nyírtak locsoltak stb. S 
hol a további kontraszt, nos segítünk. 
1o éve a Könözsi-időben nem volt 
számottevő hitele a városnak, és most 
mennyi a tartozás? 1982 óta használtuk 
a Bástya tolókocsis feljárót a személyes 
bosszú eredményeként egy nap alatt 

szétverették. 197o-es évektől szolgálta 
az olvasókat a szigeten a könyvtár, a gi- 
gantománia néhány nap alatt lerom-
bolta. Malonyai utca, és a Sissay köz fáit 
tiltakozás ellenére  dacból kivágatták, hi- 
vatkozva a beteg törzsekre, idén is az 
összes fa gyökérről kihajtott. A város 
évente karbantartotta a Kis-dunai gátat, 
az elmúlt 1o évben semmit sem költöttek 
oda. A platánfák leveleit utóbb már az 
ott lakók gyűjtötték össze, saját kukáikba 

tették és méreg drágán szemétdíj 
ellenében vitték el. Fürdőszálló, Szemker 
épület, csaknem Tétényi tette tönkre? 
Fotó Háber nyitott szemekkel kell 
tényszerűen körülnézni Esztergomban. 
Egy albumra valót gyűjthet. Követeljük a 
képviselői önkéntesség képeit is!
más: nemzeti együttműködést hirdetett 
a miniszterelnök.
a valóság: Esztergomban kézzel fogha-
tó. 1o-en ezt művészi szinten gyako-
rolják. Úton-útfélen belegázolnak a pol- 
gármesterbe és mindazokba, akik itt 
élnek. Már annyira bátrak, hogy a vá-ros 
legnagyobb foglalkoztatójának is neki- 
feszültek. Érdektelen számukra a köz-
alkalmazottak sorsa, de valamennyi 
adózót is hanyatt löktek, amikor pl. 

a kátyúzásra nem szavaztak anyagi-
akat. Unjuk már, amit a szemétdíjjal, a 
tömegközlekedéssel csinálnak. Elmond- 
hatják százszor és ezerszer, hogy ki a 
hibás, mi mind tudjuk, hogy önök tízen és 
csak is önök. Nos, mi is együttműködünk 
önökkel, fizessenek ki minden tartozást, 
amit Meggyes összehordott a saját zse-
bükből. A miniszterelnök intelmeihez 
példaadóan mi kérjük, önök teljesítik és 
kollektíven lemondanak. Fogadjanak el 
egy apróságot, nyugodtan lehet nyíltan 
olvasni a Civilhetest, nem szükséges 
spirálfüzetbe rejtve.
más: egy éve szenved, de eddig békésen 
tűrte a város a 1o-ek politikáját.
a valóság: annyira szétverte a 1o fő
a várost, hogy már mindenki a saját  bőrén 
érzi. A bosszúvágyukban fürdenek, s pró- 
bálják az embereket jogellenes maga-
tartásra kényszeríteni. Nem fog menni! 
Önöknek viszont menni kell!  Mihamarabb! 
Esztergom függetlenségi napja lett ok- 
tóber 3. Vajon melyikükben lesz annyi ge- 
rinc, hogy október 3-án közénk jöjjön?  
És ne tegyék tönkre szándékosan mások 
örömét kábelelvágással. Kálmán Sándor 
filozófiája alapján mindaddig mondható, 
hogy önök voltak a felbújtok, amíg 
konkrétan meg nem nevezik a „kivi-
telezőt”.
más: lakossági fórum volt minap a sze-
métügyben.
a valóság: telt ház előtt egyeztettek 
azok, akik eltartják az Eszköz kft-t,  
csak-hogy az  ügyvezető nem tartotta 
szükségesnek a megjelenését. Eltiltást 
kapott a 1o-től. Pedig busás kis zseton üti 
a markát havonta a szemétből. Ott kellett 
volna lenni, mert vegye tudomásul ön 
abból él, amit mi fizetünk. Megállapítható: 
önnek  még mindig politikai kérdés a 
szemét.                   

ghyos               

Más és más 

Szeptember 28-tól lesz látogatható a 
nyergesújfalui Ady Endre művelődési 
Házban a Kernstok Károly 
Képzőművész Kör új tárlata. Az Őszi 
tárlat címet viselő kollekció premierjén 
Mihelik Magdolna polgármester mond 
megnyitó beszédet. A megnyitó után 
levetítik a Nyolcak nyomában című, a 
Kernstok Kör munkásságát bemutató 
dokumentumfilmet.
Bangó Miklós akvarelljeiből nyílik 
tárlat  a Gyakorló iskolában  szeptember 
19-én. A kiállítás október közepéig lesz 
megtekinthető az intézmény földszinti 
aulájában.

A Pozsonyi Magyar Galéria Szent István 
Pozsonyban című gyűjteményes 
kiállítása tekinthető meg a Szent Adalbert 
Központban október közepéig.
Szamódy Zsolt fotóművész India 
rejtett mosolya című kiállítását nézhetik 
meg az érdeklődők a Duna Múzeum 
Európai Közép Galériájában. A tárlat 
október 10-éig lesz Esztergomban.
A Keresztény Múzeumban Markó 
Károly rajzkiállítása és a Herendi 
Porcelángyár remekeinek kollekciója 
látható október végéig.

Kiállítások és tárlatok 
Esztergomban és környékén

www.skipgood.com
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Egy évvel ezelőtt, 2010. október 3-án, 
Tétényi Éva független polgármester- 
jelölt megnyerte a választást. Az or- 
szágban egyedülálló módon a jobb- és 
baloldali pártok, a civil szervezetek 
és az esztergomi demokratikusan gon-
dolkodó polgárok összefogtak annak 
érdekében, hogy az elő-ző városvezetést 
leváltsák, közösen nemet mondtak a 
diktatúrára, a megfélemlítésre, a fele- 
lőtlen, hozzá nem értő,  hűtlen gazdál-
kodásra.
A siker azonban nem volt teljes, a válasz-
tóknak rövidesen szembesülniük kellett 
azzal, hogy a testületbe beszavazott fidesz 
képviselőket csak egy cél vezérli, minden 
döntésükkel büntetni az esztergomiakat 
azért, mert szembe mertek szállni a 
korábbi hatalommal. Ennek érdekében 
minden jogszabályi, erkölcsi korlátot 
semmibe véve, a demokrácia alapelveit 
lábbal tiporva csak arra törekednek, hogy 
a gazdasági hatalom megtartása mellett, 
a lakosság kétharmada által megválasztott 
Tétényi Éva polgármestert ellehetetlen- 
ítsék, lemondásra kényszerítsék.  Az elmúlt 
egy év során naponta tapasztalhat- 
tuk, hogy a frakció a  hivatal műkö- 
dését módszeresen tönkreteszi, Esz- 
tergom gazdasági és kulturális jövőjét 
feláldozva, a totális hatalomra törek- 
szik. A lakosság akaratának ellenében 
intézményeket von össze, célszerűtlen át- 

szervezéseket hajt végre, az anyagi 
forrásokat továbbra is saját érdekkörének 
megfelelően osztja szét, ugyanakkor a 
kötelező alapfeladatok ellátására nem bizto- 
sít fedezetet. Mindezt teszik úgy, hogy 
az elmúlt években áldásos tevékeny-
ségükkel, 26 milliárd Ft adósságot hal- 
moztak fel Esztergom számláján úgy, 
hogy e mellett a szebb sorsa érdemes város- 
unk romokban hever, mindenütt abbaha- 
gyott beruházások torzói, a rombolás jelei 
láthatók! Ennek tetézéseként ezt a korábban 
letagadott adósságot, maga a volt polgár- 
mester Meggyes Tamás és alattvalói „ren- 
dezték” oly módon, hogy a várost 
a következő harminc évre teljes rabszol- 
gaságba taszították. Némi kiutat jelent- 
het a kilátástalan helyzetből, hogy a 
frakció – minden szakmai alapot nélkü- 
löző és ráadásul törvénytelen módon elfo- 
gadott –  válságkezelő, adósságszolgálati 
terve már most megbukni látszik, hiszen 
pénz hiányában már az első törlesztő 
részlet kiegyenlíthetősége is kérdésessé 
vált. Itt tartunk egy évvel a válasz-
tások után! Mindebből azonban téves 
lenne azt a következtetést levonni, hogy 
minden hiábavaló volt, lehajtott fejjel 
némán kéne tűrnünk a megaláztatásokat, 
beletörődéssel kéne viselnünk az égbekiál- 
tó törvénytelenségeket, a képviselői hata- 
lommal való visszaéléseket, a város polgá- 
rai akaratának semmibe vevését! Nem! 

Nemet kell mondanunk minderre, ahogy 
a város választóinak kétharmada egy 
évvel ezelőtt is nem mondott! Idézzük 
fel magunkban mi történt a 2010. október 
3-a estéjén, amikor a Széchenyi téren több- 
ezres tömeg euforikus állapotban ünne- 
pelte a győzelmet! A független polgár-
mester, a függetlenség győzelmét! Nagy-
szerű volt látni, ahogy az emberek örül- 
nek a közös sikernek, újra beszélnek 
egymással, visszanyerték hitüket, hogy 
közös erővel a város jövőjét jobb, szebb 
pályára sikerül állítani. Merítsünk erőt 
ebből az emlékképből, és fogadjuk meg, 
hogy nem hagyjuk magunkat megfélem- 
líteni, legyőzni, a példátlan összefo-
gásunkat szétzilálni. Folytatjuk amit el-
kezdtünk, mindaddig amíg a jelenlegi 
képviselő-testület hatalmon van. A vá- 
lasztások évfordulójára az Esztergomi 
Lokálpatrióták Egyesülete, és a Haladó 
Esztergomért Egyesület közösen ünnep-
séget szervez, 2011. október 3. 17.30 
órára a Széchenyi térre, ESZTERGOMI 
FÜGGETLENSÉG  NAPJA címmel. Találkoz- 
zunk újra és ünnepeljük meg az egy évvel 
ezelőtti győzelmet!

Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete
Körmöczi Miklós elnök

Esztergomért Egyesület
Manga Gyula elnök

Esztergomi függetlenség napja

Alulírott Sáska János, mint a piacot önkén-
tesen működtető társaság szószólója a 
2011. szeptember 25-i Hídlap 7. oldalán 
megjelent „Piac ügy” című cikkben foglal-
takkal kapcsolatban kérem az alábbi hely-
reigazítást megjelentetését a levelem kéz- 
hezvételét követően megjelenő következő 
Hídlap kiadványban, teljes terjedelemben, 
azonos rovatban, az eredeti cikkel azonos 
tördeléssel, betűmérettel, a törvényes ha- 
táridőn belül a 2010. évi CIV. törvény 
12. § alapján, mivel a cikkben a piaccal 
kapcsolatban valótlan tényállítások szere- 
peltek. Kérjük, hogy az alábbi helyre- 
igazítási kérelmet a hidlap.hu portálon 
haladéktalanul, valamint a nyomtatott új- 
ság következő számában szíveskedjenek 
megjelentetni: Az Esztergomi Piac üzemel- 
tetése ügyében a Strigonium Zrt. nevé- 
ben Arany Tamás Úr már nem első al- 
kalommal próbálja meg valótlan állítá- 
sok felhasználásával igazolni azt, hogy 
miért kell nekik üzemeltetniük a piacot. 
Véleményük szerint többek között azért, 
mert a kereskedők feladata az árusí- 
tás, és egyébként is nem tartható fenn 
hosszútávon az, hogy a működtetést a 
kereskedők szabad idejük feláldozásával 

látják el. A valóság ezzel szemben az, 
hogy a jelenlegi helyzetbe a kereskedők 
kényszerből kerültek bele, miután a 
piacfelügyelői státuszt az előző polgár- 
mester megszüntette, az Eszköz Kft. a 
konténereket elszállítatta, az illemhelyet 
megszüntették, stb. A kereskedők kény- 
telenek voltak kezükbe venni a dolgok 
intézését, miután a munkahelyük és a 
megélhetésük volt a cél. És, valóban, sza- 
badidejük terhére végzik ezt a munkát. Azt 
azonban soha nem állították, hogy ez így 
van jól, nekik is az a céljuk, hogy előbb 
-utóbb ismét a „saját feladatukat végez- 
hessék”. Ugyanakkor az önkéntességgel so- 
ha nem adódtak problémák, mindenki jó- 
szándékkal, szívesen végezte el a rájutó fe- 
ladatokat.  Ezért adtak be már február- 
ban kérelmet arra, hogy a város rendezze 
a piac működtetését pályázat formájában, 
és ezzel egyidejűleg megtették saját aján- 
latukat is. (Évi 6 millió Ft befizetését, 
valamint az e fölötti nyereség visszafor- 
gatását a piac felújítására) A Képviselő-
testület hónapokig nem volt hajlandó 
tárgyalni a kérelmet, sőt Zoltai Dániel 
Úr, rendszeresen tagadta az árajánlat meg- 
létét, máskor pedig  150ezer forintos aján- 

latot emlegetett, amely tények tehát nem 
felelnek meg a valóságnak.  A piaci keres- 
kedők és őstermelők ajánlata nem a je-
lenlegi helyzet fenntartásáról szólt „sza-
badidőben”, hiszen ők is tudják, hogy 
a jelenlegi helyzet nem tartható fenn a 
végtelenségig. Az ajánlat egy kft. létre-
hozásáról szólt, amelynek kizárólagos fe-
ladata a  piac üzemeltetése lenne. Szintén 
érdekes állítás, miszerint a „piacosok a fel-
hívások ellenére nem jelentkeztek náluk”.
Az emlegetett felhívások egyrészt a Hídlap 
hasábjain  jelentek meg, másrészt egy tele- 
fonos üzenet formájában érkezett, misze- 
rint Arany Tamás úr várja a piacosokat. 
A kereskedők ezzel szemben úgy gon- 
dolják, hogy nem az ő feladatuk jelent- 
kezni az esetleges új üzemeltetőjénél, 
ennek fordítva kellene történnie, ha meg- 
beszélni valója van, akkor a piac terü- 
letén megtalálja a kereskedőket, akik ott 
a „saját feladatuk” mellett még „önkéntes 
 munkát” is végez-nek, ezért napi több 
órában ott tartózkodnak. 

Esztergom piaci kereskedők és őstermelők 
nevében:

Sáska János

A Hídlap szerkesztősége részére
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Tisztelt Frakcióvezető Úr! 

Az egyesületünk nevében, a városunk 
élhető jövőjének biztosítása érdekében 
tisztelettel kérem, hogy mondjon le a 
város pénzügyi vezetésének tisztéről, 
és képviselői mandátumát visszaadva, 
kímélje meg Esztergomot dilettáns 
tevékenységének vissza nem fordítható, 
romboló hatásától. Szívesen vennénk, ha 
búcsú gesztusként erre rábírná frakció 
társait is.

Egyesületünk tagjai többször kifejtették 
a civil álláspontot az adósságrendezési 
eljárásról és lezárásának lehetséges 
megoldásairól, részletesen bemutatva 
az egyes variációk előnyeit és hátrányait. 
Június 29-én, „Adósságrendezés 
közösen” címmel – politikától mentesen, 
kizárólag szakmai alapon – tartottunk 
egy városi fórumot, ahol Szathmáry 
Tibor pénzügyi biztos és munkatársa 
mellett, szinte minden civil szervezet 
és párt képviseltette magát és kb. 350 
esztergomi polgár tartotta érdemesnek 
arra a rendezvényt, hogy jelenlétével 
kifejezze érdeklődését. Természetesen a 
Fidesz frakció képviselőit is meghívtuk, 
Önt a tértivevényes meghívó mellett 
telefonon is megkerestük, de többszöri 
szóbeli ígérete ellenére sem jött el 
és nem is képviseltette magát, ill. a 
frakcióját. Pedig úgy érzem, hogyha 
eljön – még alapfokú előképzettség 
nélkül is – talán ragadt volna Önre 
valami az ott elhangzottakból, amit 
később hasznosítani tudott volna a város 
érdekében, vagy legalábbis elkerülhette 
volna azt, hogy folyamatosan lejárassa 
magát. 

Az elmúlt testületi üléseken tett 
hozzászólásai abban erősítették meg 
eddigi gyanúmat, hogy Önnek még 
most, két hónappal az adósságrendezési 
eljárást lezárását követően sincs 
fogalma arról, hogy ennek a gazdasági-
pénzügyi folyamatnak mi (volt) a 
lényege. A szomorú az egészben az, 
hogy Ön Esztergom, egy harmincezer 
fős, ősi királyi város pénzügyeiért 
felelős csoport első embere. Ráadásul 
a testületen belül a Fidesz frakció Önt 
találta a legérdemesebbnek, szakmailag 
a legfelkészültebbnek arra, hogy az ötfős 
adósságrendezési bizottságba delegálva, 
rendbe tegye az előző városvezetés, azaz 
az Önök által felhalmozott 26 milliárd 
forintnyi adósság ügyét. 

Megdöbbentő, hogy Ön csak most 
ismerte fel azt a tényt, miszerint a város 
pénzügyi helyzete nem engedi meg, 

hogy a szeptember 30-ig utalandó több 
mint egy milliárdnyi adósságtörlesztésre 
és az esedékes működési (pl. bér) 
költségekre egyaránt fedezetet nyújtson! 

Tisztelettel kérdezem: 

Miért gondolja, hogy a jelenlegi 
katasztrofális, szinte megoldhatatlan 
pénzügyi helyzet kialakulásáért 
Tétényi Éva polgármester a felelős?

Már a „csődeljárás” kezdetű szánalmas 
monológjával együtt unalomig ismételt 
tény, hogy Tétényi Éva polgármester 
által kezdeményezett adósságrendezési 
eljárás nemcsak szükségszerű volt, 
hanem a vonatkozó törvények előírásai 
szerint kötelező érvényű, elkerülhetetlen 
is. 

Ön még – egyéb érv híján – még most 
is csak azt tudja szajkózni, hogy az 
eljárás vitte a jelenlegi megoldhatatlan 
pénzügyi helyzetbe a várost, mert a 
megindításakor minden tartozása a 
városnak azonnal lejárttá vált. Arról 
sohasem adott tájékoztatást, hogy az 
akkori lejárt több mint egymilliárdnyi 
követelést, e mellett a folyamatos 
működési költségeket és a további belépő 
adósságszolgálati kötelezettségeket 
hogyan, miből gondolták kiegyenlíteni. 
Mikor álltak elő egy hosszú távú 
adósság kezelő tervezettel, amiből 
megállapítható lett volna a pénzügyi 
helyzet megoldhatósága? Még 2010. 
novemberében is a csak beruházási 
célra rendelkezésre álló 1,2 milliárd 
forintos hitelből akarták az égető 
működési költségeket fedezni. A végzet 
elkerülésének csak egy módját látták, 
újabb és újabb hitelekből tömni a 
lyukakat, majd csak történik valami, 
esetleg sikerül még néhány évet 
kibekkelni, de legalább 2013-ig, amikor a 
nagy kötvénykibocsájtások türelmi ideje 
lejár és már a tőkét is törleszteni kell, nem 
csak a kamatokat fizetni. És akkor ágyő 
testület, nekünk ennyi elég volt, most 
már jöhet helyettünk akárki! Hát, tisztelt 
Steindl úr, mi esztergomiak nem így 
gondoljuk. Mi valami mást szeretnénk. 

Milyen reorganizációs tervet 
készítettek és fogadtak el Önök 
(jogszabály ellenes módon) április 12-
én? 

Ebben a tervben kellett volna a teljes 
adósságszolgálati időszakra kidolgozni 
egy szakmailag megalapozott törlesztési 
ütemezést olyan módon, hogy e mellett a 
kötelező feladatok ellátása folyamatosan 

biztosítható legyen. Steindl Úr! Nem az 
egyik vagy másik! Ezen nem most kéne 
elcsodálkozni és a polgármesterre áttolni 
a felelősséget, hogy most Ő mondja meg, 
melyiket fizessék. Ez nem a polgármester 
kompetenciájába tartozó döntés, hiszen 
a reorganizációs tervben és a hitelezőkkel 
kötött egyezségek során, már Önök 
határozták meg azt a folyamatot, ami 
most halad előre, befolyásolni már nem 
lehet, a törlesztési határidők jönnek, 
fizetni kell(ene)! Hogy nincs miből? 
Erről beszélünk már több mint fél éve, 
fórumokon, cikkekben. Tetszettek volna 
egy kicsit figyelni a piszkálódás helyett, 
vagy egy kicsit képezni magukat, hogy 
legalább eljussanak egy háziasszonyi 
szintre, aki a háztartási kasszát 
egyenlegben tudja tartani.
 
Miért kellett a hitelezőkkel 100%-
os visszafizetésben, kiegyenlítésben 
megállapodni és úgy, hogy ráadásul 
még kamatot is felajánlottak a tartozási 
időszakra?

A hitelezőkkel ki lehetett volna 
egyezni kb. 50 %-os szinten és akkor az 
adósságszolgálatunk csak a fele lenne.

Miért próbálták minden áron elkerülni 
a vagyonfelosztást?

A felosztásba bevonható vagyonelemek 
amúgy sem vesznek részt az 
alapellátásban, a város nem gazdálkodik 
vele rentábilisan, vagy egyáltalán nem 
is használja (csak a városképet rontják), 
vagy évente jelentős ráfordításokkal jár. 
(pl. az élményfürdő kb. 350 millió Ft-ot 
visz el a város éves bevételéből) Ha az 
eljárást vagyonfelosztással zárták volna 
le, akkor a kb. 12 milliárdos felosztható 
városi vagyon átkerült volna hitelezői 
tulajdonba és a továbbiakban a város 
megszabadult volna minden ezen felüli 
tehertől. Tiszta lappal, egy fillér adósság 
nélkül kezdhettük volna a szeptembert.

Karba tett kézzel nézhettük volna, hogy 
a jelenleg romos épületek, Bajcsy úti régi 
bérházak, Zöldház, Fürdőszálló és egyéb 
elhagyatott épületek hogyan újulnak meg 
a magántulajdon felújítási, hasznosítási 
kényszeréből fakadóan. E mellett a 
város fenntartási költségei évente fél 
milliárddal lennének alacsonyabbak, 
ezekből lehetne útfelújításokat, az 
alapfeladatok ellátásához kapcsolódó 
beruházásokat, szociális támogatásokat, 
stb. finanszírozni.

Steindl Úr, Ön miért riogat még most 
is azzal, hogyha a város nem tudja 

Nyílt levél Steindl Balázshoz, a Fidesz-frakció 
vezetőjéhez 
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A Hídünnepen ta- 
lálkoztam dr. Dániel 
Péterrel, akit olva-
sóink onnan ismer- 
hetnek, hogy  leön- 
tötte ketchuppal az 
A l a p t ö r v é n y ü n k 
Asztalát. Villámin-
terjúnkban erről az 

akcióról is kérdeztük. 
CIVILHETES: Mit jelképez a kék szalag?
Mennyien viselik?
dr. Dániel Péter: A kék szalag a bátor 

és öntudatos, civil ellenállást jelképezi. 
Azt jelképezi, hogy nem félünk az orbáni 
diktatúrától és soha nem leszünk ennek 
a diktatúrának az alattvalói. Jelképezi to-
vábbá, hogy minden áron megvédjük a 
demokráciánkat és alapvető, emberi, 
állampolgári és szociális jogainkat. De úgy 
is mondhatnám akár, hogy ugyanazt jel- 
képezi, mint az esztergomi civil szövet-
ség és ellenállás... A kék szalagot mára 
már tízezrek viselik és tízezres tömeg van 
az interneten szerveződő, virtuális klub-
jainkban is. A tagság létszáma pedig napról-
napra nő, ráadásul pedig egyre több, más 

civil szervezettel kötünk szövetséget.
CIVILHETES: Miért éppen ketchuppal ön-

tötte le az Alaptörvény Asztalát?
dr. Dániel Péter: Azért éppen kethuppal

öntöttem le az alaptörvény bárgyú asz-
talkáit, hogy vigyek egy kis vörös színezetet, 
a jelenlegi, egyre súlyosodó fehér terrorba... 
De komolyra fordítva a szót, azért döntöttem 
a ketchup mellett, mert egyrészt ez ötlött a 
szemembe, mikor az akcióm előtt, reggel 
kinyitottam a hűtőszekrényt, másrészt pe-
dig úgy véltem, hogy a ketchup remekül 
fog mutatni a fotókon. Ebben pedig igaz-
am is lett... Egyébként nem a ketchup a lé- 
nyeg, hanem a humoros gesztus, a civil ku- 
rázsi, amellyel könnyen zavarba lehet hoz- 
ni az orbáni, merev, gőgös és egyre big-
ottabb hatalmat. Hiszen mint azt tudjuk, a 
diktatúrák legnagyobb ellenfele a humor.

CIVILHETES: Lehet tudnunk, hogy mi a kö-
vetkező akcója? 

dr. Dániel Péter: Következő akciónk a D-
Day, amikor is a magyar demokraták, az ön-
tudatos állampolgárok végre „partra száll- 
nak" a jogaikért, szeptember 29-én, 15.00 
órától, Budapesten, a Lánchíd környékén. 
A további akciókat pedig majd az élet hoz- 

za. Egy biztos. Orbánék akármilyen újabb, 
demagóg jelképet tesznek majd közszem- 
lére, azzal is történni fog majd valami... 
hiszen „demokratának lenni annyit tesz,  
mint nem félni." /Bibó István/

CIVILHETES: Hogy érezte magát a Mária
Valéria híd újjáépítésének 10. évforduló- 
jára rendezett civil ünnepségen?

dr. Dániel Péter: Remekül éreztem ma-
gam az esztergomi rendezvényeken, a civil 
„majálison" és a civil akadémián is. Jó volt 
látni, hogy Esztergomban már megvalósult 
az, ami hamarosan országos szinten is meg 
fog valósulni. Nevezetesen, hogy a széles-
körű, civil összefogással Orbánék is legyőz-
hetőek és le is fogjuk őket győzni. A civil 
akadémia egyik felszólalójaként is azt emel- 
tem ki, hogy jelenleg nem a pártlogók men- 
tén kell gondolkodni, hanem a tisztesség, a 
józan ész és a helyi érdekek mentén kell vég- 
re létrehozni erős, hiteles és jól működő ci- 
vil közösségeket. Végezetül szeretném még 
egyszer megköszönni Tétényi Évának a meg- 
tisztelő meghívást, segítőinek pedig a re- 
mek szervezést és a szíves vendéglátást. 
 Jó volt egy napra „esztergominak" lenni...

Harvay Péter

Vörösben az Alkotmány

fizetni az esedékes törlesztést, akkor 
vagyonfelosztás lesz?

Ilyen kinyilatkoztatásai, a polgármester 
támadásának céljával előadott politikai 
süketelései helyett, jobban teszi ha 
szépen csendben marad, nyilvánosan 
nem bizonyítja azt, amit már mindenki 
tud, hogy Önnek fogalma sincs erről az 
egészről, Önt képzettségének hiánya, 
erkölcsi normáinak alacsony színvonala 
teljesen alkalmatlanná teszi a választók 
által adott feladatainak ellátására.

Ha a város nem tudja az Önök által 
kötött előnytelen egyezségekben foglalt 
kötelezettségeit teljesíteni, akkor ez 
nem automatikus vagyonfelosztáshoz 
vezet, hanem ha valamelyik hitelező ezt 
sérelmezi, akkor egy új adósságrendezési 
eljárást kezdeményezhet a város ellen. 
Ekkor kezdődik minden elölről, minden 
hitelezővel szemben, ezzel lehetősége 
nyílna a városnak arra, hogy megfelelő 
tapasztalatok birtokában átgondoltabb 
módon, a város számára előnyösebb 
feltételekkel egyezzen meg a hitelezőkkel.

Önök miért jutalmazták a bíróság által 
megállapított díján felül, 50 millió forint 
sikerdíjjal a pénzügyi biztost, amikor 
munkássága, tanácsai nyomán, a város 
számára a legelőnytelenebb és már most, 
másfél hónap után kiderült, hogy meg- 
valósíthatatlan adósságrendezési meg-
oldás született?
Miért akarnak vele további egy évre, 
havi 625 ezer forintos szerződést kötni 

arra, hogy felügyelje a végrehajthatatlan 
hitelezői egyezségeket?
Erre csak elképzeléseim vannak, nem 
tudhatom a pontos választ, szeretném, 
ha erről Ön tájékoztatná a választókat, 
hiszen itt közpénzek (felelőtlen) 
elköltéséről van szó. Nem hiszem, hogy 
a város kontójára amerikai nagybácsit 
kellene játszaniuk akkor, amikor lyukas a 
gatyánk. 

Hogy mi a kiút?

Két megoldás látszik körvonalazódni. Az 
egyik rosszabb mint a másik. Ebben azért 
benne van az is, hogy az egyik talán egy 
kicsivel mégis jobb, mint a másik.
A rosszabb az, ha már most belekezdünk 
a hitelfelvételek végtelen sorába, 
és ebből próbáljuk a túlélésünket 
biztosítani. Ehelyett, vagy ennek 
kiegészítéseként a város megkezdi az 
egyes vagyontárgyainak értékesítését, 
hogy pénzeszközhöz jusson, vagy 
természetben adja azokat át a hitelezői 
esedékes követelések fejében. Ez a 
saját értékesítés-átadás variáció nem 
szerencsés, hiszen a kényszerből 
adódóan mindig velejárója az áron 
aluli megállapodás, a korrupció, mutyi 
lehetősége.
A jobbik megoldás szerint az önkor- 
mányzat az alapfeladatainak ellátását 
tekinti elsődlegesnek, ezeket finan-
szírozza és az e fölött megmaradó sza- 
bad forrásaiból tesz eleget adósság-
szolgálatának. Ha ez a szabad keret 
kevésnek bizonyulna, megvárja amíg 

a hitelezők – most már ők és nem 
a polgármester – elindítja az újbóli 
adósságrendezési eljárást, ennek folya-
mata alatt az alapfeladatok (beleértve a 
kátyúmentesítéseket, zöldfelületek kar- 
bantartását, stb. de élményfürdő támo-
gatás, magánvádas perköltségek nem!) 
továbbra is elláthatók lennének. Termé- 
szetesen nem úgy, ahogy ez az előző 
körben, a frakció „büntető válság-
költségvetése” megszavazásával történt.
 
Tisztelt Steindl Balázs, frakcióvezető, 
pénzügyi bizottsági elnök Úr!

Az egyesületünk nevében, a városunk 
élhető jövőjének biztosítása érdekében 
tisztelettel kérem, hogy a fentieket 
megfontolva mondjon le a város pénzügyi 
vezetésének tisztéről, és képviselői 
mandátumát visszaadva, kímélje meg 
Esztergomot dilettáns tevékenységének 
vissza nem fordítható, romboló hatásától. 
Szívesen vennénk, ha búcsú gesztusként 
erre rábírná frakció társait is.
 

Tisztelettel: 

Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete
Körmöczi Miklós
elnök
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Szeptember 24-én, az esztergomi volt 
Zsinagógában 14 órai kezdettel került 
megrendezésre a Civil Akadémia. A 
kezdeményezés a szervezők terve szerint 
azért jött létre, mert egyre többen 
keresnek alternatív megoldásokat a 
minket körülvevő világ problémáira. 
Egyre több ember szeretne olyan világban 
élni, ahol biztosak a mindennapjaink, 
tervezhető a gyermekeink jövője, ahol szá-
mítanak a törvények és fontosak az erkölcsi 
alapértékek.  Ahol nem veszekszünk, hanem 
 vitatkozunk, ahol nem meglessük egymást, 
hanem figyelünk egymásra és figyelünk 
a környezetünkre is, hogy még nagyon 
sokáig élhessünk ezen a bolygón.   A rendez- 
vényen tizennégyen szólaltak fel, és bár 
a hozzászólók palettája igen széles körű 
volt, abban egyetértettek, hogy az alulról 
szerveződő civil összefogás adhat választ 
a kérdésekre, oldhat meg problémákat 
és kényszerítheti a döntéshozókat jobb, a 
közösség szempontjait figyelembe vevő 
döntések meghozatalára. Nagy Sándor, 
aki részt vett az amerikai elnökválasztási 
kampányban, kiemelte, hogy az amerikai 
demokrácia azért működőképes, mert pol- 
gárainak töretlen a tenni vágyása, a rész- 
vétele a jövő formálásában. „Mi vagyunk 
azok, akikre vártunk!” Szerinte ezt vallja a 
legtöbb amerikai. Szenkovits Péter  a Ne-
hezebben Élők Pártján állók, a NÉP egyik 
alapítója a vidéki emberek  nevében a vi- 
dék visszafejlesztés helyett a valódi vi-

dékfejlesztést tartaná fontosnak, amelyet 
egy középen álló szervezet tudna 
képviselni, amelyik valóban középen áll és 
– az ő szavaival élve – nem csámborogna, 
mert arra nincs idő. A rendszerváltás 
tényét vitatta Lakatos Pál újságíró, aki 
szerint a mai napig a Kádár-rendszer alatt 
szocializált és kiválasztott szűk elit uralja 
az országot, a médiát is és a cenzúra 
ugyanúgy virágzik, mint régen, mert 
ma már minden párt kitermelte a saját 
cenzorát. Törökszentmiklósról érkezett 
Horváth Róbert, az ottani képviselő-
testület független tagja, a Vass Albert 
Kör alelnöke. Náluk is hasonló arányban, 
hasonló körülmények között vívja csatáit 
a kormánypárti többséggel szemben az 
ellenzéki képviselők szűk csoportja. Ő úgy 
gondolja, hogy ami elvárható minden 
magyartól az, hogy védje meg az országát. 
Azzal, hogy tisztességesen él és dolgozik. 
Szerinte: „Ha tisztába akarunk tenni 
valamit, akkor nem a fejkendőt cseréljük, 
hanem a pelenkát.”  Kónya Péter és Árok 
Kornél a hivatásos rendvédelmisek és 
tűzoltók emblematikus vezetői szerint 
senki nem akar forradalmat. Ám a jelen 
helyzetben „beszélni lehet, de tenni kell!” 
mert a demokrácia veszélyben van Ma-
gyarországon. A régi Alkotmány, amely 
szavatolta a demokratikus jogokat már csak 
3 hónapig él, helyette január 1-től egy olyan 
új Alaptörvény lép életbe, amely mögé, 
szerintük mindent, amit a jelenlegi kormány 
akar, be lehet bújtatni.  A Kék Szalaggal a 
Demokráciáért vezetője Dr. Dániel Péter 
úgy vélte, hogy minden népnek olyan 

kormánya van, amilyet megérdemel. Ha 
változtatni akarunk, akkor nekünk kell 
változni és változtatni. Ő is hangsúlyozta, 
hogy demokratikus úton erre, már csak 
december 31-ig van idő. A Civil Kontroll, 
Egymillióan a Demokrácia két felszólalója 
szerint  a magyarországi fejekben nincsen 
rend, nem értik a fogalmak tartalmát. 
Ezért torzult a demokrácia értelmezése 
is. Ettől a magyar demokrácia beteg. A 
szervezet megszólalói szerint a politika 
a közös ügyekkel való törődés. Ez nem 
megkerülhető, csak nem pártpolitizálni kell, 
hanem a közösség, az ország problémáira 
kell megoldást keresni. A Reális Zöldek 
elnöke, Juhos László határozottan kiállt 
a szakmaiság mellett, szerinte a civilek 
szakmai alapon kell, hogy szerveződjenek, 
mert csak így tudnak erőt felmutatni. A 
délután „kakukktojása” Petró Tibor volt, a 
Green Living Mátrix egyik megálmodója, 
aki a zöld szemléletet próbálta közelebb 
hozni a hallgatósághoz. A politikánál 
fontosabbnak ítélte az embert és azt 
hangsúlyozta, hogy a Földet a következő 
nemzedéktől kaptuk kölcsön, ezért nem 
herdálhatjuk el felelőtlenül a javait.  A 
Civil Akadémiát Tétényi Éva moderálta 
és azzal zárta, hogy reméli, a jövőben 
országszerte ilyen és hasonló kulturált 
párbeszédek zajlanak, ahol találkozhatnak 
és ütközhetnek a vélemények, , amelyek 
mindenkit gondolkodásra ösztönöznek. Az 
együtt gondolkodás pedig mindenképpen 
pozitív változásokat hoz majd a jövőre 
nézve. 

ah

Civil akadémia

Aradi vértanúk emlékünnepsége 
október 6-án
Esztergom Város Önkormányzata tisz-
telettel meghív minden esztergomit az 
Aradi vértanúk tiszteletére rendezett 
emlékünnepségre. Program: 12.45:  XXV. 
Jubileumi Kegyeleti Staféta a Hősök 
teréről a Bottyán hídnál lévő célig. 13.00 
Ünnepi megemlékezés az Aradi vértanúk 
terén lévő emlékműnél Ünnepi műsorral 
fellépnek a József Attila Általános Iskola, 
Esztergom tanulói. További ünnepi 
program: 19:00: Ünnepi hangverseny 
a Ferences templomban az Esztergomi 
Városi Szimfonikus Zenekar és a Balassa 
Bálint Vegyeskar  közreműködésével. (W. A. 
Mozart: Requiem) A belépés díjtalan

Népszámlálás 
2011. október 1. és 31. között népszám-
lálást tartanak Esztergomban, melyet 
interneten és papíron, vagy a szám-
lálóbiztosoknál lehet megválaszolni. 
A biztosok egyedi, névre szóló, a sze-
mélyi igazolvánnyal együtt érvényes 
igazolvánnyal érkeznek. Akik ez idő alatt 
nem tettek eleget adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, azok a polgármesteri 

hivatalban november 1. és 8. között 
jelentkezhetnek.

Koszorúzás a híd lábánál
A Mária Valéria 
híd újjáépítésének 
10. évfordulóján 
a hídépítést kez- 
deményező polgá- 
rok előtt mondott 

tisztelgő beszédet Besey László, a Ma- 
gyar Mérnöki Kamara Történeti Bizott-
ságának titkára. Az emlékkőnél koszorút 
helyezett el Tétényi Éva Esztergom és Jan 
Oravecz Párkány polgármestere, Manga 
Gyula a Haladó Esztergomért Egyesület 
elnöke, a Magyar Mérnöki Kamara 
Komárom Esztergom megyei szervezete 
valamint Homor Kálmán egykori, tervező 
irodai munkatársai.

Elhunyt Makovecz Imre 
Életének 76. évében elhunyt Makovecz 
Imre, az aktív közéleti szerepet is vállaló 
Kossuth-díjas építész, aki nemrég vehette 
át Esztergomban a Szent István-díjat. A 76 
éves szakember haláláról az MTI számolt 
be kedden délelőtt, a család tájékoztatása 

alapján. Halálának okáról, körülményeiről 
egyelőre nem tudni részleteket.

Szüreti bál Szentgyörgymezőn
Szüreti bál lesz Esztergomban a 
Szentgyörgymezői Kertbarátkör szervezé- 
sében,  mely  november 1-én délután 
4 órától kezdődik az Olvasókörben. A 
megnyitóbeszédeket követően a Hegy- 
bíró ajándékot ad át a polgármesternek, 
majd a Borrendek köszöntői és néptánc 
bemutató következik.

Nyugdíjas napok
Október 13-án városi nyugdíjas napot 
szervez az ENÉKE a párkányi nyugdí-
jasokkal együtt.

Nagyinap az Angyalkertben
Szeptember 30-án nagyinapot szer-
vezünk az óvodában az Idősek világnapja 
alkalmából. Szeretettel várjuk a nagyikat, 
és a környéken lakó nagyszülőket. A Csibe 
csoport kis műsorral köszönti a nagyikat, 
és egy kis ajándékkal is kedveskedünk. A 
rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik. 
Cím: Esztergom, Budai Nagy Antal út 20. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Események tegnap és holnap
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Az ország több mint 70 oktatási 
intézményének tanuló álltak rajthoz, 
a 2011/2012. tanév Országos Evezős 
Diákolimpiai versenyén, a Velence-tavi 
evezős pályán. 
A rendező Országos Diáksport Szövet-
ség, a Magyar Evezős Szövetség és a Ve- 
lence–tavi Vizi sport Iskola, 4-4 leány és 
fiú korcsoportban, összesen 41 verseny-
számban hirdetett bajnokokat és helye- 
zetteket. Esztergomot, a Dobó Katalin 
Gimnázium, az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Középiskola, Óvoda és Általános Iskola, 
a József Attila Általános Iskola, a Szent Imre 
Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola 
tanulói képviselték. A diáksportolókat 
az Esztergomi Evezősök  Hajós Egylete 
készítette fel.

Dobó Katalin Gimnázium
Bajnokok: V. kcs. leány kétpárevezős: 
Kovács Liza - Kiffer Dorina. Ezüstérmesek:
VI. kcs. vegyes túra: Orsós Ivett - Bajai 
Tamás - kormányos Orsós Anna. VI. kcs. leány 
túra: Orsós Glória - Orsós Anna - kormányos 
Orsós Ivett. IV. helyezettek: VI. kcs leány 
négypárevezős: Orsós Anna - Orsós Glória 
- Orsós Ivett - Kovács Liza VI. kcs. vegyes 
négypárevezős: Orsós Anna - Orsós Glória - 
Nagy Marcell - Bajai Tamás VI. helyezettek 
V. kcs. leány egypárevezős: Kiffer Dorina. 
Testnevelők: Mihalovics Gábor, Horváth 
Szeder Enikő, Petkó Krisztina.
Árpád-házi Szent Erzsébet Iskola
Bajnokok: III. kcs. vegyes kétpárevezős: 
Sólyom Jázmin - Szlovák Rajmund Ezüst-
érmesek: VI. kcs. fiú túra: Nagy Péter

- Erős Á. Márton - kormányos Szitás Richard. 
VI. kcs. fiú négypárevezős: Szitás Richard - 
Nagy Péter - Erős Á. Márton - Szlovák Bence. 
Bronzérmesek: V. kcs. fiú egypárevezős: 
Szlovák Bence IV. helyezettek: III. kcs. fiú 
egypárevezős: Szlovák Rajmund. V. kcs. 
fiú kétpárevezős: Szitás Richard - Szlovák 
Bence. VI. he-lyezettek: VI. kcs fiú két-
párevezős: Nagy Péter - Erős Á. Márton. 
Testnevelők: Taicht István, Szánthó Roland, 
Schőn Mária.
József Attila Általános Iskola
V. helyezettek: IV. kcs. leány egypáreve-
zős: Marjai Fanni. Testnevelő: Kugler 
Endréné. Az  egylet felkészítő edzői: fiúk- 
nál Búza József, leányoknál: Fiala József

Mármarosi Győző

Esztergomi diáksportolók országos eredményei

A dorogi Városi Sportcsarnoka adott ott- 
hont a 2011-es 19 csapatot felvonultató Di- 
ák birkózó kötöttfogású Országos Csapat- 
bajnokságnak. A Dorogi NC fiataljai ebben 
a korcsoportban is eséllyel szálltak harc- 
ba a dobogó valamely fokáért. A magyar 
birkózás ebben a korcsoportban igen erős 
és kiegyensúlyozott, ezért négy szőnye- 
gen zajlottak a maratoni összecsapások. 
A négy csoportos mezőnyben a Dorog, a Tö- 
rökszentmiklós, a Túrkeve, a Dunaújváros és 
a Szigetszentmiklós csapatait győzte le az 
első négy közé jutásért folyó küzdelemben. 
Az első négy között a többi csoport első 
helyezettjei szerepeltek. Itt is körmérkőzé- 
ses formában, azaz minden csapat meg- 
mérkőzött egymással. A pesterzsébeti ESMTK 
birkózóival igen fordulatos és izgalmakban 
gazdag mérkőzésen a dorogi legények alul- 
maradtak, de a Tatabánya és a Csepel gár- 
dáját legyőzve megszerezték az ezüstérmet.

A dorogi birkózók a döntőig 
meneteltek

Az ezüstérmes csapat tagjainak névsora:

Horváth Renátó / Dorogi NC-Esztergom, 
Csernik Balázs / Dorogi NC-Tát, Szekér 
Szimonetta / Dorogi NC-Esztergom, 
Valek Bence / Dorogi NC, Spányik Ákos 
/ Dorogi NC-Esztergom,   Szányi Áron 
/ Dorogi NC-Esztergom,  Gremsberger 
Bertalan / Dorogi NC, Putnoki Zsolt / 
Dorogi NC-Esztergom, Hódi Erik / Dorogi 
NC-Esztergom, Bádi Balázs / Dorogi 
NC-Esztergom, Lévai Tamás / Dorogi 
NC-Esztergom, Vitek Dárius / Dorogi 
NC-Esztergom, Kozák Kevin / Dorogi NC, 
Rajos Richárd / Dorogi NC, Vitek Kálmán / 
Dorogi NC-Tokod, Kovács Győző / Dorogi 
NC-Esztergom, Németh Anna / Dorogi 
NC-Esztergom, Gyarmathy Kata / Dorogi 
NC-Esztergom, Kismóni Botond / Dorogi 
NC-Esztergom, Klányi Krisztofer / Dorogi 
NC, Balogh Zsolt / Dorogi NC

DOROGI  NC eredményei:
Dorogi NC – Csepel 35 : 8 
Dorogi NC - ESMTK 15 : 26 
Dorogi NC – Tatabányai SC 28 : 15 
Dorogi NC - Törökszentmiklós 44 : 0 
Dorogi NC – Sziget SC 43 : 1
Dorogi NC – Dunaferr 33 : 11

Diák Kötöttfogású Csapatbajnokság 
2011.szeptember.17., Dorog 
1. Erzsébeti SMTK   
2. Dorogi Nehézatlétikai Club  
3. Csepeli BC   
4. Tatabányai BC

Videók a versenyről: http://www.
youtube.com/user/zoltanlevai#grid/
user/5C17EFB17817CA99

Fényképek a versenyről: http://www.
dorogibirkozas.coelnet.hu/modules.php?nam
e=coppermine&file=thumbnails&album=363

www.dorogibirkozas.coelnet.hu

Lévai Zoltán

2011. szeptember 23-25. között került 
megrendezésre a 112. Országos Eve- 
zős Bajnokság Szegeden. Sáska Beáta, 
magyar válogatott evezős is feláll- 
hatott a dobogóra. Sportpályafu-
tását az Esztergomi Evezősök Hajós 
Egyletében kezdte. 
Szeptember 23-án a felnőtt női egypár
evezős kategóriában a 6. helyen vég- 
zett. Röviddel a döntő után következett 
a vegyes csapat váltó verseny, amit idén 
először hagyományteremtő céllal vezet- 
ett be a Magyar Evezős Szövetség. 
Itt öt különböző hajóegység képviselt egy 
-egy egyesületet, így a saját - azaz a Buda-
pest Evezős Egyesület színeiben is indult 
a női egypár evezős kategóriában. Végül 
a váltó csapat a 3. helyen futott célba. 
A hajó egységek: női egypár evezős, 
férfi egypár evezős, női kétpár evezős, 

férfi kétpár evezős, férfi váltott evezős. 
Szombaton Sváb Dorottyával, aki klub-
társa Beának, a női felnőtt kétpár evezős 
egységben az 5. helyen végeztek. Fél órá-
ra a döntőre jött az ugyancsak jubiláló 
500m-es női felnőtt sprint szám, amit 0,9 
mp -el nyert meg. Ilyen versenyszám most 
először szerepelt az Országos Bajnokság 
műsorában, így ezért is, és mert előző 
nap a 6. helyért egy picit csalódott volt, 
különösen édes volt a győzelem. A 
nap utolsó versenyszáma a női felnőtt 
nyolcevezős volt, ahol csapata a 2. helyen 
ért célba. Vasárnap a női felnőtt négypár
evezős versenyszámban állt társaival rajt- 
hoz (SztankóZsuzsanna, Svád Dorottya, 
Péczöli Nikolett), akikkel az 5. helyet 
szerezték meg.

Érdy Tamás

Evezős siker
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Olvasóinktól
Fontos a véleménye számunkra! Írjon nekünk a város öt pontján elhelyezett véleményládákba! (Esztergom: piac, 
Híd Gyermekjóléti Szolgálat, Szentgyörgymező: Sáska Zöldséges, Esztergom-Kertváros: Dalanics Optika, Pilisszentlélek: 
Tájház). A borítékra írja rá: CIVILHETES! E-mailben: info@civilhetes.hu.

Én kérek bocsánatot
Többször néztem az Esztergom város 
képviselő-testületének ülését. Ami meglep- 
ett, milyen pitiáner módszerekkel teszik le- 
hetetlenné az érdemi és szükséges javas- 
latokat. Tízen vannak, akik minden  esetben 
obstrukciót alkalmaznak. Félve vezetik a gyű- 
lést, komolytalanná teszik az ülést. Nem 
egy esetben gyalázatos módon viselkednek. 
Felvetnek egy látszatproblémát, majd 
amikor választ kapnak rá, oda sem figyel- 
nek, egymással beszélgetnek félig, vagy tel- 
jesen hátat fordítva a válaszadónak. Ezekre 
a képviselőkre nincs szüksége a városnak. 
Mert ezek a tahók tették tönkre és folyama- 
tosan teszik nyomorékká a várost és annak 
lakóit. Lépjenek le erről a színről és legyen- 
ek új választások! Lovas Gyula

Esküszegők?
Isten engem úgy segéljen. Így fejezték be 
ígéreteiket a képviselők 2010.10.18-án a 
Dobó aulájának közönsége, a KTV és az ETV 
nézőinek ezrei előtt. A törvények betartására, 
a város boldogulására, a választási kampány-
ukban tett ígéreteik megvalósítására tettek es-
küt. Igen ám, de már 10.03-án Meggyes híres 
sportcsarnokbeli hordószónoklata alkalmával 
összezárták fideszesek Tétényi elemésztésére. 
Akkor 2 hét múlva hamisan esküdtek? Hiszen 
ilyenek hangzottak el a bukott polgármester 
szájából: „…meg fogunk akadályozni mind-
ent, amitől félni kellene a mi közösségünknek.”  
Ez a közösség a fidesz. Tomika egyéb durvasá-
gait most nem idézem. A város ezer sebből 
vérzik. Volt már elsötétítés, mert Meggyes 
és vitéz testülete 2006-10 között nem fizette 
becsületesen a város villanyszámláját. A Ko-
vácsi és más városrészek időseinek iszonyú-
zarándoklatot kell tenniük, ha szeretteik sír-
ját akarják rendbe tenni a szentgyörgymezei 
temetőbe, mert megszűntek a helyi buszjára-
tok. Évekig nem fizettek rendesen a Volánnak 
Meggyesék. Élen az aranyszájú és intelligen-
ciától duzzadó Kálmán, Petróczy, Pócsföldi, 
Ivanov és Német képviselőkkel. Elbocsátások. 
A közszféra fizetésére nincs pénz. Bezárt az 
élményfürdő, mert nincs miből fizetni a gázt, 
villanyt, vizet. A félig sem kész buszpályaud-
varon derékig érő gaz. A Tesco készre csinálta 
volna, de a városunkért reszkető urak inkább 
az árát kérték el. Majd ők! A Csalamádétemető 
egy új szeméttelep lett. Félkész szállodák mere-
deznek a szigeten keserves mementóként. A 
Bástya mögötti parkolón, épületrészen és a 
Zöldházon mintha a III. világháború söpört 
volna végig. Meggyes néhány éve büszkén 
küldött egy Gyarapodás programja c. köny-
vet minden családnak. Nem hiszem, hogy egy 
igazhívő fideszes pirulás nélkül újra tudná 
olvasni! Ha egyszer is elolvasta egyáltalán. A 
fent említett csodaképviselőkhöz csatlakoz-
tak a 2010 őszi választások után Zoltai, Pál, 
Steindl és a renegát Bánhidy képviselők. Ők is 
hamisan esküdtek? Mert Esztergom épülésére, 
szépülésére még semmit sem szavaztak 
meg. Ám versenyre keltek Tétényi Éva sérteg-
etésében. Ebben kétségtelenül Pál képviselő 
lett a győztes a Pinocció-ötletével. És ezt mi-
lyen okosan és fölényes mosollyal tette! Fan-
tasztikus! Tudják polgártársaim, nem az a baj, 
hogy adva van 10 fideszes legény és pechünkre 
egyiknek sem volt gyerekszobája. Nem telt rá. 
Az a baj, hogy értünk és a városért nem tesznek 
semmi hasznosat. Kedves esztergomi fideszes 
testvéreim! Gondolják végig logikusan, mit 
jelent Meggyes 30 milliója magánpereire a 
város /tehát az önök is!/ pénzéből. Egyfelől 
az összeg nagysága elárulja, hogy rengeteg/

egyes források szerint több száz!/ perről van  
szó. Másként nem lehet szükség ilyen nagy 
összegre. Másfelől pedig, ha ezek jogos és 
igazságos perek lennének, akkor 1 Ft-ra sincs 
szüksége, mert pernyertesként minden költségét 
a pervesztes fizeti. Én, a kis senki 70 éves nyugdí-
jas két perben vagyok /voltam/ érdekelve Meg-
gyes feljelentése alapján egy írásomért. Egyiket 
bűncselekmény hiányában jogerősen megszün-
tették. A másik 3 éve tart, és szeptember végén 
lesz az újra kitűzött első tárgyalása. A per tárgya 
becsületsértés, mert le mertem írni azt, amit a 
felzaklatott Széchenyi-téri tömeg skandinált. 
Miszerint amit az István Gimnáziummal, Sitku 
igazgatóval és Zara tanárnővel művelt, az 
törvénytelen és Meggyes személyes bosszúja. 
Nos, ilyenekre kell neki a város 30 milliója, mert 
nem biztos benne, hogy ezt és sok más ha-
sonló pert meg fog nyerni. Esztergom fideszes 
polgárai! Gondolkodjatok el ezeken a sorokon! 
Ne hagyják egy félreértelmezett párthűség okán 
veszni városukat, városunkat. Találják meg az 
arany középutat, amelyen hűségesek marad-
nak a Fidesz-KDNP-hez, és különb képviselőket 
küldenek Esztergom végvári harcainak meg-
vívására. Szívem és eszem szerint az igazat, 
csakis az igazat írtam. Isten engem úgy segéljen.

Képmutató Hídlap
A Hídlap 2011. 29. száma ismét felbőszített. 
Most éppen a „Jobbra át!” című szerkesztőségi 
írásával. A szerző elfelejti, hogy alapvetően 
kétféle fideszes olvasója van. Az egyik vakon 
issza – és itta a múltban is – minden szavát. 
A másik gondolkodni is tud, meg újságot 
olvasni is. Ezeknek már a párthűség mellett 
csípi a szemét a mellébeszélés, a félrevezetés, a 
hamisítás, a képmutatás. De nézzük sorjában. 
A 10. oldal aljáról kell kezdenem. Azt írja: „ a 
Civilhetes… erősen átpolitizált”, a Hídlap „a 
Civilheteshez képest szinte politikamentes”. 
Nos, az egész „Jobbra át!” merő politika úgy, 
hogy belemar ötletszerűen Láposiba, az ATV-
be, a Klubrádióba és az összes esztergomi 
pártba, szervezetbe „politikamentesen”. Majd 
igy folytatja: „számolják, meg hányszor szerepel 
Tétényi neve a kiadványban… számolják, meg 
nyugodtan nálunk hányszor szerepel helyi 
politikus neve…”. Miután „megnyugodtam” 
elővettem a Hídlap gyűjteményemet és elő-
vettem egy-egy 2008. 09-10-es lapszámot. 
Egyikben Meggyes 11-szer szerepel 4 fölényesen 
mosolygó fényképével, a másikban 13-szor öt 
elbájoló fotóval, a harmadikban ez az arány 19-
7! A Civilhetes legutóbbi számának 16 oldalán 
4 Tétényi név van ugy, hogy az egyik cikket Ő 
írta és aláírta a nevét. Az ugye nem számít a 
Hídlapnak, hogy az összehasonlítása úgy valós, 
ha az előző Meggyes-éra lapjaival hasonlítjuk 
össze. A híd újjáépítésének 10. évfordulóján így 
kesereg a szerző: „éppen a Hídlap nem szerepel 

a médiatámogatók között”. A város 3 napos 
sikeres ünneplést tudhat maga mögött. Erőn 
felüli civil összefogásból és költségkeretből! 
A komoly városi pénzekből „kitartott” 
Hídlap most a siker fényéből kér magának? 
Arra nem volt soha egyetlen írása sem, 
hogy intelligens magatartásara, a város 
érdekében való döntésekre biztassa, bírálja 
a fideszes többségű képviselőtestületet. 
Ehelyett Tétényire célozgató írás jelenik 
meg 2010. dec. 4-én az egyik újságíró 
tanoncnő tollából, miszerint Szt. Miklós 
napján semmi sem kerül a Szent Miklós 
Alap gyermekeinek csizmájába. Micsoda 
képmutatás! Ekkorra már ország-világ 
tudja, hogy az „agyondicsekedett” alapban 
600 millió helyett már 600 ezer Ft sincs. Ezt 
éppen a Hídlap ne tudná?! Az még talán 
ennél is nagyobb képmutatás, amit a 13. 
oldalon /és a korábbi lapszámokban/ 
láthattunk. Ilyen szép volt régen, ilyen 
ronda most. Csak azt képtelenek leírni 
őszintén, hogy a „szép képek” fenntartására 
szükséges pénzeket mire pazarolta el a 
korábbi képviselőtestület. Engem leginkább 
a 3. képsor gondolkodtatott el. Az Ister-
kút régen és ma! A szökőkutak gépészét az 
elsők között rúgta ki a Strigonium. Nincsen 
rá pénz. Az idézett mű címének folytatása is 
van: „Lépés indul: bal, bal”. Az írás pedig így 
fejeződik be: „nem Esztergomért, hanem… 
a kormánypárt és annak helyi frakciója ellen 
küzdenek…” a jobb és a balolda. Előbbi /te- 
hát csak a fidesz!/ egy magasztos erkölcsi 
cél, utóbbi pedig /tehát mindenki más!/…
gátlástalan hatalmi, politikai törekvés.” Ej, ej, 
Esztergom! Ha a Meggyes-érát választottad 
volna újra, már tejben-vajban, Ister-kútban 
fürödhetnél. Az igazmondó Hídlap pedig 
a hídünnep médiatámogatóinak élén tün-
dökölhetne.

Gyöngyösi László
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Ciklon Sporttánc Egyesület

Ha szívesen kipróbálnád az akrobatikus rock and roll-t, szereted a jó zenéket, imádsz 
mozogni, bátran jelentkezz kezdő tanfolyamainkra, melyek szeptemberben indultak 

Esztergomban és Dorogon óvodás kortól a felnőtt korosztályig.

Edzések Esztergomban
Óvodásoknak 5 éves kortól keddenként 16:00-17:00 Szent Imre Általános Iskola.

Iskolásoknak és felnőtteknek  szerdánként 16:00-17:00 Szent Imre Általános Iskola és 
péntekenként 16:00-17:00  Rugby Club. További információ: 36 30 631 7506.

Edzések a Dorogi Művelődési Házban
Óvodásoknak 5 éves kortól szerdánként és péntekenként  17:00 -18:00 

Iskolásoknak és felnőtteknek  szerdánként és péntekenként 18:00 -19:00 .
További információ: 36 70 506 6195.

Az első óra mindenkinek ingyenes!

FIÚK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

VETŐMAG ÉS KONYHAFELSZERELÉS

HÁZTARTÁSI KELLÉKEK KERTÉSZETI ESZKÖZÖK

BORÁSZATI ESZKÖZÖK ! ÓRIÁSI VÁLASZTÉK !
Kedvező árú, tartós, jó minőségű termékek!

Nyitva tartás: H – P: 830-1600 Szo: 830-1200

Esztergom, Petőfi S. u. 10. Tel: +36 20 968 2311

Lassan végéhez ér a felújítás, az épület 
egy részének rendbetétele, mely egyéni 
felajánlásoknak köszönhető. A legkisebb 
termünk, amit tavasszal a Praktiker lami- 
nált padlóval borított le, a most frissen 
festett falakkal lett teljesebb és tisztább 
a legapróbbak és szüleik legnagyobb 
örömére, hiszen elsősorban az őket érin- 
tő foglalkozások zajlanak itt. A másik 
nagy munka az épület, udvar felőli fa- 
lainak munkálatai, amit a Géza Fejede- 
lem Ipari Szakképző Iskola kőműves 
és festő tanulói végeznek. A munka- 
erőn túli anyagi hozzájárulást a Praktiker 
és Bádi Gábor vállalkozó vállal-ta fel. 
A már megszokott szakkörök mellett új 
csoportok kezdték meg működésüket, 
növelve a ház értékeit. Októberben is hét- 
főnként találkoznak a Kertbarát Kör tagjai. 
Tevékenyek és - bár halad az idő felettük 
is - fáradhatatlanok. Várják soraikba a ker- 
tészkedés iránt érdeklődő fiatalabb fel- 
nőtteket, akikkel szívesen megosztják a ker- 
tészkedéssel kapcsolatos tapasztalataikat. 
Hétfőn találtunk helyet a Bóbita – Muzsika
Zenebölcsödének, ami a ritmus-ének-zene 
hármasára épül. A készségfejlesztő foglal- 
kozások a baba 6 hónapos korától 4 éves 
koráig ajánlottak. A baba – egy biz- 

tonságot jelentő szülői háttér mellett 
– bekerül egy közösségbe, ahol a mama nyo- 
mon követheti gyermeke nyitottá, barát- 
ságossá, kezdeményezővé válását. A foglal- 
kozásokat Vörös Nikolett zenepedagógus 
tartja, csakúgy, mint a Bóbita – Muzsika Ze- 
neóvodát. Ez utóbbi, a hangritmus-dallamra 
épülő készségfejlesztő foglalkozáson a gyer- 
mek játékos formában ismerkedhet meg a 
zene alapelemeivel. Játék a hangokkal, ének- 
lés, zenehallgatás, improvizációs készség 
fejlesztése az alternatív rögtönzéspeda-
gógia módszereivel.  Kedden délelőtt hatha
jóga Tóth Zsuzsannával. Az órákon ászaná- 
kat (testtartásokat), relaxációt, nadi shodana 
pránajámát (energia csatornák tisztítását, 
blokkok oldását) gyakorlják. Keddenként 
a nőklub is összejön, beszélgetnek, együtt 
vannak és egyes rendezvényekben is ki- 
veszik a részüket. A 2011/2012-es évad-
ban folytatódik a néptánc oktatása. A leg- 
kisebbek, már 3 éves kortól ismerked- 
hetnek a tánc alapjaival. A négy csoport 
– kezdő, haladó, ifjúsági fellépő és felnőtt 
– kellemes hangulatot csempész a kedd 
délutánokba. A szerda délelőtt a tornáz-
ni vágyó kismamáké. Délután pedig a 
csuhésaink érkeznek, akiktől lehet és ér- 
demes is tanulni. A szalmából, csuhéból 

elkészíthető gyermekjátékok épp oly em- 
lítésre méltóak, mint a tányéralátét, vagy 
a hagyománnyal kapcsolatos díszek meg- 
fonása. Mindez elsajátítható, persze idővel 
és energiával. Csütörtökön délelőtt a ba-
bákat és anyákat várjuk egy kis közös 
tornára. Egy másik teremben jógázhatnak 
az 50 év felettiek, de délután is jógázhatnak  
az érdeklődők kezdő szinten, ahol minden 
nagyobb megterhelés nélkül mozgathat- 
ják át a porcikájukat. A foltvarrós csoport 
egész nap két turnusban hajtja a varró- 
gép pedálját, ahol mindig szép munkák 
születnek. Hónap utolsó csütörtökén elláto- 
gatnak hozzánk a méhészek is. A hónap 
első péntekén Maminti klub anyáknak és 
babáknak. Az előadókat Mészáros Attiláné 
védőnő szervezi kellő odafigyeléssel. A 
hónap utolsó péntekén találkoznak egy- 
mással a Vöröskereszt Szentgyörgymezői 
Alapszervezetének tagjai. A haladók szá-
mára ajánlott jóga is ezen a napon van. 
Szombaton a kitartó sakkosaink, az ügyes 
foltvarrósaink és az induló bábműhely 
foglalja le termeinket. A bábműhelyben 
megismerkedhetnek a gyerekek a bábfaj- 
tákkal, ami alapján elkészítik a figurákat 
egy-egy meséhez. 

Olvasókör

Évadkezdés Szentgyörgymezőn, az Olvasókörben

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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Az apróhirdetések megjelentetésének feltételei a következők: 20 szóig 300 Ft, ki-
emelt apróhirdetés 20 szóig 500 Ft, keretes hirdetés +200 Ft+Áfa. Cserébe
hirdetése 15ezer pédányban jelenik meg. Apróhirdetését csak személyesen tudja 
feladni a szerkesztőségben (Esztergom, Jókai utca 8. I/6.), H-P 900-1700 óra között.

Képviselők fogadóórái

Batyikné Csőke Ágnes LMP minden hónap utolsó péntek, 1400-1800 Polgármesteri Hivatal

Stámusz Andrea  
36 30 846 1296

Jobbik minden hónap második szerda, 1400-1700 Polgármesteri Hivatal 114/7

Nyíri Attila MSZP minden páros hónap első kedd, 

Juhász István fidesz minden hónap első csütörtök, 1600-1800 Polgármesteri Hivatal 114/7

Pál György fidesz minden hónap utolsó hétfő, 1200-1400 Polgármesteri Hivatal 114/7

Zoltai Dániel fidesz minden hónap utolsó szerda, 900-1100 Polgármesteri Hivatal 114/7

Petróczy Gyula fidesz minden hónap utolsó szerda, 1300-1500 Polgármesteri Hivatal 114/7

Bánhidy Vajk fidesz minden hónap utolsó szerda, 1500-1700 Polgármesteri Hivatal 114/7

Ivanov Mihály fidesz minden hónap utolsó szerda, 1500-1700 Polgármesteri Hivatal 114/7

Meggyes Tamás fidesz minden hónap utolsó csütörtök, 1600-1800 Polgármesteri Hivatal 114/7

Steindl Balázs fidesz minden hónap utolsó péntek, 1200-1400 Polgármesteri Hivatal 114/7

Németh József fidesz minden hónap utolsó péntek, 1300-1500 Polgármesteri Hivatal 114/7

Kálmán Sándor fidesz minden hónap utolsó szerda, 1500-1700 Esztergom-Kertvárosi Kirendeltség

Pócsföldi József fidesz 1minden hónap utolsó szerda, 500-1700 Esztergom-Kertvárosi Kirendeltség

Ingatlan

Egyéb

Szolgáltatás

Nyilvános véradások - 2011. október

2011.10.4. 800-1200 Vérellátó Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

1400-1700 Pilismarót, Polgármesteri Hivatal Pilismarót, Rákóczi utca 15.

2011.10.6. 1100-1600 Sárisáp, Művelődési Ház Sárisáp, Malom u. 3.

2011.10.11. 800-1200 Vérellátó Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

1400-1700 Dömös, Polgármesteri Hivatal Dömös, Táncsics M. u. 2.

2011.09.29. 1030-1630 Tát-Kertváros, Művelődési Ház Tát-Kertváros, Móricz Zs. u. 2.

Menyasszonyi ruha 2011. 
évi külföldi mintakollekció 
új darabjai, kiegészítő 
tartozékokkal kedvező áron 
eladók vagy bérelhetők. 
36 20 537 5858
Tetőfedő cserép műanyag-
kötésű, nagyszilárdságú, 
fagynak, UV sugárzásnak 
ellenálló, különböző színek-
ben eladó. Ára 1900 Ft/m2

36 20 537 55 85

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

Esztergom- Kertvárosban 
a Nyitrai utcában központi 
helyen 3 szobás összkom-
fortos családi ház kúttal, ga- 
rázzsal, új tetővel beköltöz-
hető állapotban, sürgősen 
eladó. Irányár: 17,5 M (alku 
lehetséges) 
36 70 248 2773

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

 

Az ŐszinténSolva rádió a térség kulturális, sport és 
egyéb eseményeit közvetíti a hallgatóságnak. Civil 
emberek összefogásából működik, akik saját sza- 
badidejüket áldozzák fel a működtetés során. Aki 
szeretné támogatni a rádiót, hogy az továbbra is 
fennmaradhasson, működhessen a következő 
számlára fizetheti be a támogatásra szánt összeget: 
BBRT.10103661-46823200-01000008 
Miért érdemes nálunk hirdetni?
• Tömeges elérést biztosít, a megfelelő célcso-

portot elérve
•  Rugalmas (akár azonnal adásba kerülhet)
•  Csoportunk saját eszközeivel szeretne segíteni 

önnek és cégének abban, hogy minél eredmé-
nyesebben működjön vállalkozása

•  A hirdetését a lehető legjobb időpontban, a 
legalkalmasabb helyen és a legmegfelelőbb 
formában jelentetjük meg.

Spot:
I. 08:00-19:00 120 Ft/sec+ÁFA
II. 19:00-22:00 80 Ft/sec+ÁFA
Reklámspot gyártási költsége 5.000 Ft + ÁFA
Különleges igények estén az ár megbeszélés 
szerint változik! A reklámok hossza 15-60 má-
sodperc lehet. Ajánlott 15-30 másodperc. Mi-
nimálisan rendelhető elhangzások száma napi 4 
darab.
Programajánló 1.000 Ft + ÁFA/elhangzás
A programajánló hossza maximum 15 másodperc 
lehet. Minden hétköznap reggel, délelőtt és 
délután, napi 3 alkalommal a programajánló 
műsorban való megjelenés. Szponzorálási díj Spot 
közlés díj szerint + gyártási költség. Elhangzik a 
támogató neve, címe. Minimálisan rendelhető 
mennyiség 10 darab.
Szponzorálható műsorok - Szponzorált Műsor 
óra 55.000 Ft + ÁFA
• Közlekedési információk/regionális hírek
• Időjárás jelentés
• Sport hírek
Reggeli műsorblokkban 600-900: horoszkóp, lap-
szemle, névnap, kalendárium, ébresztő. Előzetes 
beharangozóban 10 alkalommal elhangzik a tá- 
mogatás ténye, a szponzorált óra elején és 
végén a támogató neve, címe, valamint a reklám-
blokkban egy 15-20 másodperces spot.
Reklám riport 14.000 Ft/perc + ÁFA, ismét-
lésenként 7.000 Ft/perc + ÁFA 
Előre készített riport, amely a hirdető céget 
népszerűsíti. 

www.oszintensolva.hu

Esztergom, Jókai u. 8. 
szám alatti Irodaházban 
irodák bérelhetők, ugy-
anitt eladók különböző 
nagyságú irodahelységek.
36 33 520 491

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

Matematika 
korrepetálást vállalok. 

Érdeklődés: 36 70 776 3452

Eladó 2 szál 10×15×540 
cm-es fenyőgerenda, bon-
tott 150X240cm-es thermo 
műanyag ablak valamint 

egy 60×2m-es fa ajtó. 
36 70 250 2033



Megint eltelt két hét, pontosan jött, minden 
készen áll, beljebb, beljebb!  A félhomályban az 
asztalon az üveggömb, a füstölő. Gyufa sercen, 
a jósnő keze a gömbön, lassan tisztul a kép, s 
a homályban bevillan a fakanál, a mélytál és 
a varsányi mustár. Újabb villanás, egy major 
körben szeméttel, majd egy monoszkóp SKTV 
felirattal. 
Kérem, húzzon négy lapot!  Az elsőn 
bajuszpödrő, szemüvegtörlő és a tükör. Jozsó 
piperkőc, az orra alatt sorba rendezett szőrök, 
mint az orgonasípok, csak falshangon, mert az 
alattuk lévő nyiláson kijövő hanganyag mára 
üres szólamok. Vedd kezedbe a tükröt, töröld 
meg a szemüveged, nézz bele, láss tisztán, rád 
már senki sem kiváncsi. Jozsó Kertváros már 
kivetett, mára senki sem akar, hát csókold meg 
magad a tükörben. Látod a tükör nem torzit, 
ha nem hiszed, méresd meg magad,  a város 
mérlegét 8ezren hitelesitették. A második 
lapon egy halom valami. Jozsó a majorban 
sok szemét gyűlt össze. Ott a körzetben élsz, 
miért nem intézkedsz annak elszállitásáról? 
Te mondtad, ha valamire gyorsan kell mani, 
az  általatok zároltból löktök oda, vagy már 
elfeledted, öregszel Jozsó, bizony, bizony. 
Emlékszel, a tündér figyelmeztetett, és igaza 

volt, nem loptop kell neked, hanem repülő 
szőnyeg, gázt neki, start. Hidd el Jozsó, a 
választók már nem felnéznek rád, inkább le, 
még a majorban is. A harmadikon Tomi bácsi 
receptes könyve. Hozzávalók: 3 év hűség, 1 db 
fényes hosszú nyelv, udvari beszállitás, 1 db 
túlérett  esztergomi narancs, majonéz és sonka 
igény szerint, valamint fűszerek. Három évig 
szállitottad a hidegtálat a kiskirálynak és 
udvarának, máris csörgött a közpénz soronkivül 
a zsebedben, amig mások hónapokig vártak 
a kiegyenlitésre s ha sürgették, inkább 
elbontották a parkolót. Tényleg Jozsó cégednek 
mennyivel tartozik az  Önkörmi? Szóval nálatok 
nem paprikás a hangulat, ja a narancs, az 
már nem kell. A negyediken egy névre szóló 
megállójegy. Kiállitó valami holding, érvényes 
Esztergomban. Jozsó olvasd el a tájékoztatót, ha 
már a térről nem hallod, bármikor megállhatsz, 
de ne sokára, mert törvénytisztelők jönnek 
(nem) utánad, helyetted. Sötétre jár az idő, 
takarodó! Ne feledd a majonézt is hidegre tenni, 
mert  romlik, mi nem hazudunk!
Köszönöm a jóslatot, fizetségül hozok egy 
hidegtálat, de meleg szivvel.

gyhos                                                     

Jósda

Horoszkóp
Kos

Határozottan és célratörően teszed a dolgodat, 
mindenáron meg akarod valósítani az elképzeléseid. A 
környezeted nem sokat tehet ez ellen, el kell fogadniuk, 
hogy az lesz, amit te akarsz, kerüljön bármibe. Váratlan 
fordulatok, meglepő események történhetnek veled, de 
most sikerrel veszed az akadályokat.

Bika

Ikrek

Szűz

Mérleg

Skorpió

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

Hivatásod és munkád területén jelentős változásokra 
számíthatsz. Olyan feladatok várnak rád, ahol 
megmutathatod, mire vagy képes. Talán egy új 
feladatkörben próbálod ki magad, ami munkahely 
változtatással is járhat. Rajtad áll, hogyan döntesz. A 
párkapcsolatodban nehézségekre kell felkészülnöd.

Ebben a hónapban tele leszel energiával, sok időt tölthetsz 
a családoddal, kellemes beszélgetésekben, programokban 
lehet részed. Nagy tudásszomj keríthet hatalmába. Közeli 
ismerősökkel, rokonokkal lehetnek vitáid, nézeteltéréseid, 
bár nem veszed túlságosan a szívedre, azért okozhat némi 
csalódást, hogy nem tudtok közös nevezőre jutni. 

Kollégáid megbecsülnek, jól érzed magad a munka-
helyeden. Most még azokkal is jó a kapcsolatod, akiket 
eddig nem szerettél túlságosan. Úgy érezheted, hogy itt 
hosszú távon megtalálhatod a számításodat, még akkor is, 
ha anyagilag most még nem éppen legkedvezőbb a hely- 
zet. Családtagjaiddal, barátaiddal megértésre míthatsz.

Partnered mindent megtesz, hogy a kedvedben járjon, 
ennek ellenére néha mégis magányosnak érezheted ma-
gad. A ködös jövőről szövögetsz ábrándokat, de semmit 
nem vagy hajlandó tenni azért, hogy ez a szép álom való-
sággá váljon. Teljesen reménytelennek érzed, hogy olyan 
emberre találj, akivel minden téren tökéletes.

Hatalmas erőkkel munkálkodsz az önmegvalósításod 
érdekében, keményen képviseled az érdekeidet, amivel 
elriaszthatsz magad mellől egyes embereket. Változás 
történhet a kapcsolataidban, beleszerethetsz egy régi 
ismerősödbe. A gond az, hogy mindig hamar rájössz, hogy 
csak hirtelen fellángolás volt.

Nem igazán szereted magad elkötelezni egyetlen dolog 
mellett, inkább sok mindenbe belekezdesz, hogy szélesebb 
látókörre és nagyobb ismeretekre tegyél szert. Így van ez 
most is, rengeteg elképzelés kavarog a fejedben, ki sem 
látszol a megvalósításra váró nagyszerű ötletekből. Van-e 
elég kitartásod és erőd véghezvinni, amit eltervezel?

Sikerül megoldani régóta húzódó nehéz helyzeteket és 
új aspektusból nézni a dolgokat. Jól érzed magad a mun- 
kahelyeden, feletteseiddel és kollégáiddal harmonikus a 
viszonyod. A nézeteltéréseket jó kompromisszummal sike- 
rül elsimítani. Pároddal is komolyan el tudsz beszélgetni 
 a jövőről, a lényeges kérdésekben meg tudtok   egyezni.

Ideje számvetést készíteni és megtalálni a kiutat abból a 
helyzetből, amit magadra kényszerítettél. Ne mástól várj 
segítséget, nézz szembe a tényekkel, és fogd fel végre, 
hogy csak magadra számíthatsz. Vedd kezedbe az életed 
irányítását. Támadások és kritikák érhetnek a munkádban 
és a magánéletedben egyaránt.

Lelkileg kiegyensúlyozott időszakra számíthatsz. A 
munkádban sok támogatást kapsz a kollégáidtól, 
szeretnek, mert becsületes és megbízható vagy. Ha új állás 
után néznél, akkor esély van rá, hogy megtaláld a számodra 
legmegfelelőbbet. Mozgalmasnak ígérkezik ez a hónap a 
társasági eseményeket illetően is.

Rák
A munkádban pozitív változásokra számíthatsz. Kollégáid- 
dal harmonikus a viszonyod, főnökeid elismerik a szor- 
galmadat. Ha új munkahelyet keresnél, akkor jók az 
esélyeid, hogy találj egy megfelelő állást. Szabad- 
időd nagy részét szeretteiddel töltöd, nem vágysz nagy 
társaságra, családi körben érzed magad legjobban.

Oroszlán
Ebben a hónapban határozottan próbálod érvényesíteni 
az akaratodat, nagy erőbedobással küzdesz az 
önmegvalósításért, céljaidért. Hajt a lendület, nem bírsz 
egy helyben maradni, rengeteget mozogsz, intézkedsz, 
szervezel. A kollégáiddal vagy a feletteseiddel viszont 
nehéz időszakra kell felkészülnöd.

Derkovits Gyula (Szombathely, 1894. április 13. – Budapest, 1934. június 18.) magyar 
festő és grafikus. Sajátosan egyéni művészetet alakított ki a modern nyugat-európai 
stílusirányzatok (főleg az expresszionizmus, a kubizmus és a konstruktivizmus) 
mentén. 1923-ban Bécsben telepedett le, ott mecénásra akadt, rézkarcokat is 
készített. 1925-ben bemutatták képeit a bécsi Weihburg Galériában, ahol sikere volt. 
1928-ban elkészítette a korabeli magyar grafikai művészet egyik jelentős alkotását, a 
12 fametszetből álló Dózsa György-sorozatot
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