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LETDOBOZ
Várunk minden

észrevételt, kritikát, problémát és panaszt, ötletet
és történetet.

civilhetes@gmail.com

2011. április 11-én villáminterjút készítettünk
Tétényi
Éva
polgármester asszonnyal.
Megjelenő
számunk tartalmából
Nem is kezdhettünk
mással, mint az április 8-i
zarándoklattal.
Először is sikerült-e kipihennie magát?
- Bár a jobb lábam fáj még egy kicsit, köszönöm szépen,
jól vagyok. Mostanában nem sportolok, mert időm nem
engedi, de ez a gyaloglás rámutatott arra: fontos hogy a
fizikai erőnlétem is rendben legyen.
Hogy érezte magát rajta, azon túlmenően, hogy edzésbe
lendültünk.
Felemelő érzés volt tudni, hogy együtt megyünk az úton
és számíthatunk egymás segítségére. A holtpontokon csak
a közösség erejével sikerült túljutnunk. Az adhat nekünk
tartást a következő időszakra, hogy bízzunk egymásban,
és a közös ügy érdekében tegyük félre eddigi sérelmeinket. Hiszek abban, hogy ezzel az úttal példát mutattunk
mások számára is.
Mit szól a Lázár János-féle reakcióhoz?
- A parlament az önkormányzat működésbe nem szólhat
bele. Kérésünk arra vonatkozott elsősorban, hogy a hon-

atyák ismerjék meg az esztergomi helyzetet, és lehetőség
szerint segítsenek a politikai patthelyzet feloldásában. Az
elmúlt hat hónap világosan megmutatta, hogy az általam
előterjesztett, a mindennapi életet befolyásoló döntések
a Meggyes-csoport számára nem fontosak. Átlagosan
minden 10 előterjesztésemből 8-at lesöpört a Steindl Balázs vezette frakció az elmúlt hónapok testületi ülésein,
helyette olyan “fontos” dolgokkal foglalkoztunk hajnalba
nyúló testületi üléseken, mint például az úgynevezett
törvénytelenségeim megszavazása. Mindez bizonyítja,
hogy bár a sajtóközleményeikben és a Hídlapban - ők még
mindig Meggyes Tamás alatt nyögnek - folyamatosan azt
hazudják, ők együtt akarnak működni, ellenben világosan
látszik, egyetlen céljuk van, engem lemondatni.
Látja-e a hogyan továbbot?
- A képviselő-testület a választásokat követő félév eltelte
után oszlathatja fel magát, vagy működésképtelenség,
illetve alkotmányellenes működés miatt oszlathatja fel a
parlament. Természetesen, ennek a legkorábbi időpontja
csak az adósságrendezési eljárás során elengedhetetlenül
Folytatás a 2. oldalon.
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szükséges döntések (reorganizációs terv, egyességi ajánlat,) elfogadása után lehetséges. A képviselő-testület április 18án döntheti el a város sorsát: az egyességkötések irányába fordulunk-e, vagy a vagyonfelosztást választja inkább a fideszes többségű testület.
Hol szerepelne a város egyik legelhanyagoltabb városrésze, a Kovácsi és Kovácsi lakótelep egy olyan programban, ami Esztergom lakossági- és közösségi terei, parkjai
és játszóterei felújítására illetve korszerűsítésére, EU-s
megfeleltetésükre irányulna?
- Esztergom város jövőjének tervezésében alapvetően fontos, hogy a következő 3 évben milyen gazdasági alapokra
építhetünk. Ezt csak a reorganizációs terv elfogadása után
lehet megtervezni, és ennek függvénye a közösségi terek,
parkok és játszóterek felújítása, korszerűsítése is. Felajánlások érkeztek arra, hogy közösségek örökbe fogadnának
játszótereket, így a legkézenfekvőbb megoldás, ha a
lakóközösség vállalja a közösségi terek gondozását erre az
átmeneti időszakra.
Polgármester asszony milyen megoldást lát arra, hogy a
Schweidel József utca tehermentesüljön az ipari méretű és
jellegű átmenő forgalom zaj- és porterhelése alól?
- Megválasztásom után felvettem a kapcsolatot az ipari
parkban működő cégekkel annak érdekében, hogy
elsősorban az elkerülő utat használják. Megoldást jelenthetne még az említett útszakasz felújítása, és az idenéző
nyílászárók cseréjének támogatása is. Ha rendeződik a
helyzet, és egy normális testülettel megindul az érdemi
munka, megígérem, soron kívül napirendre veszem ezt a
problémát.

Vélemény
Ez a fajta Hídlap nem kell
Nem akartunk a “Meggyes kiadványról” írni, de kénytelenek vagyunk. Eddig is az árokásás eszköze és egy
szűk megélhetési mag szócsöve volt, de a IX. évfolyam
13. szám 2011. április 9-én minden határt túllépett.
Az első 19 oldalon, 9 újságcikkben Tétényi Évát alpári
stílusban gyalázzák, még a tényeket is meghazudtolják, Tétényi Éva véleményét adakozásból a “ város
lapjában” csak pénzért mondhatja el.
Lakókörzetünkben erre nincs szükség, ahogy egész
Esztergomban sem. Kell majd egy független esztergomi újság szerényebb kivitelben, de ez nem lehet a
Hídlap...
Mivel begyújtáshoz nekünk a panelban nem kell, itt az
ideje, hogy összegyűjtsük a szemetet és szervezetten
visszaszállítsuk a feladónak.
A Hídlapnak. Meggyesnek...

Mit üzen a Kovácsi és Kovácsi lakótelep lakóinak?
- Türelmet és időt kérek ehhez az átmeneti időszakhoz.
Ameddig a Meggyes-csoport által megszavazott büntetőválságköltségvetés tart (a reorganizációs terv és az egyességek megkötéséig), nem jut pénz a közterek rendbetételére, hiszen ebben nulla forintot szavaztak meg Steindl
Balázsék az útkátyúzásra, és a zöldfelületek karbantartására is. Remélem, hogy a jövőben több gondot fordíthatunk a lakótelepeken élők gondjainak megoldására, a
közbiztonságra és a közüzemi díjak elfogadható szinten
tartásának segítésére.

Jogsegélyszolgálat az itt élőknek

civilhetes@gmail.com | 06 30 241 4510

Megszerveztük, hogy havonta egyszer a 7. választókerületben lakók részére ingyenes jogi tanácsokkal tudjunk segíteni.
Jogvédőink állnak rendelkezésükre.
Fogadónap: 2011. április 17. vasárnap, Pufi bácsi kocsmája, 17:00-18:00
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Sok szeretettel üdvözlöm az olvasót!
Elindítunk valamit, ami eddig nem volt. Egy olyan
újságot, amely kifejezetten az itt élőknek és az itt élőkről
szól. Ennek szellemében várunk minden építő jellegű
kritikát és ötletet.
Harvay Péter

Azt beszélik az emberek...
…hiába szedjük közös társadalmi munkával össze az avart
és a szemetet, csak az avar elszállítása lakókörzetünkben
7-800ezer Ft-ba kerülne…
…elégetni nem lehet, így érthetetlen, hogy a „Meggyes
10-ek” 0 Ft-ot szavaztak meg a zöldfelületek karbantartására…
…balesetveszélyesek a játszótereink, nemrég a Schweidelen egy fiú nyakába fémdrót állt…
…a „Meggyes 10-ek” 0 Ft-ot szavaztak meg a játszótereink
rendbehozatalára…
…Pál György, körzetünk önkormányzati képviselője azt
ígérte decemberben, a Babits Iskolában, hogy megismerhetjük városrészünkhöz kapcsolódó javaslatait januárban…
…nem hallottuk, nem láttuk és nem a mi fülünkkel, szemünkkel van probléma…
…Meggyesék olyan helyekre ültették ki a reális ár felett
vett csemetefákat, ahová nem lett volna szabad…
…így is több fát kellene átültetni, kivágni, amelyek már
balesetveszélyessé váltak, de ez csak az itt élőket érdekli…
…hogy az előrehozott választásokon egy, a pártok felett
álló összefogás kell…
…és csak azt szabad támogatni, aki közülünk való, itt él és
tesz is körzetünkért!

T

étényi Éva polgármester asszony, körzetünk problémáit jól ismeri. Na nem azért, mert a megválasztott
egyéni "meggyesista" képviselő együttműködve erről
beszámolt volna, vagy hangját hallatta volna legalább
egyszer értünk, hanem azért mert Mi, akik itt élünk, városunk első emberét tájékoztatjuk folyamatosan.
Ő végre figyel ránk, jegyzetel és meghallgat bennünket.
Tudjuk, hogy január 20-án a 10-ek törvénytelen büntető
költségvetést szavaztak meg, ellenünk. Nem jut pénz semmire, ami nekünk fontos, pl. utak, parkok, játszóterek.
Nincs pénz az avar elszállítására, a Meggyesék által a valós
ár felett vett facsemeték átültetésére. Várjuk ezt a Sugár
úton, a Móriczon, a Schweidelen. A Budai út elején hatalmas nyárfákat kellene kivágni amely a házak alapját rombolja. A bolgár kertész meg "kolompár" megjelent, de csak
hiteget hosszú évek óta. Érdekpolitizálnak. A facsemeték
változnak, óriás fákká nőnek.
Csak a problémák maradnak, meg Meggyes emberei.
Egyelőre...

FELHÍVÁS
Olyan itt élő embereket keresünk, akik bátrak,
hisznek a közösség erejében és saját véleményüket
merik vállalni. Kérjük keressenek minket, írásaikat a
következő számunkban megjelentetjük.
Újságunk következő száma már nagyobb terjedelemben és még több példányban jelenik majd
meg. Így lehetőség nyílik arra is, hogy reklámozza vállalkozását, indul az apróhirdetési rovat is.
Körzetünk összes háztartásába eljuthat hirdetése.
Szeretnénk ha lenne körzetünknek kispályás futballcsapata, sportköre. Aki érez ehhez erőt, keressen minket!

Hajrá Kovácsi! Hajrá Esztergom!
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Portré

Kovács Géza

M

inden hónapban olyan itt élő embert mutatunk be,
aki tesz a közösségünkért, szívén viseli lakókörzetünket. Természetes volt, hogy az első számban egy igazi
lokálpatriótát, Kovács Gézát kérdezzük, aki a legutóbbi
önkormányzati választáson a második helyen végzett
független jelöltként.
Mi a véleményed a kialakult esztergomi helyzetről?
KG: Tragédia, ami a városunkban történik. Tétényi Évát
hiába hatalmaztuk fel kétharmadnyian, az Esztergomot
válságba sodró, a múltba révedő visszahúzó erők teljes
mértékben ellehetetlenítik munkáját. Ezért megítélésem
szerint hatalmas hiba volt az a szlogen, hogy „Fidesz igen,
Meggyes nem!”
Ezt kérlek pontosítsd, hol volt a hiba a szlogenben?

KG: Nem így kellett volna szavazniuk, az biztos. A pártoskodást el kellene felejteni. Pártokra az országgyűlési
választáson kell szavazni, bár meggyőződésem, hogy
2014-re a civil erők számottevően meg fognak erősödni!
Itt helyben a független, civil jelölteket kellett volna támogatni, akikre Tétényi Évá támaszkodhat. Ma már mindegy,
hogy ki melyen pártállású. Azt kell támogatni, aki köztünk
él, lokálpatrióta, mint mi, mindennap látja, átéli a mi problémáinkat. Közülünk valónak kell lennie. A mi körzetünkben is olyan emberre szavaztunk többségben, aki nem is
él itt és még egyszer sem (!) szólt a körzetünkért!
Ez elfogadhatatlan.
Mi a legnagyobb probléma és a legfontosabb a körzetünkben?
KG: Azt mondanám, hogy a mi körzetünket azonnal rehabilitálni kell. A legelhanyagoltabb és leghátrányosabb
helyzetű városrész. Sanyarú sorsunkat semmi sem indokolja, mégis számtalan probléma keseríti meg mindennapjainkat. Tudom és ismerem problémáinkat - én itt élek
szüleimmel együtt - és azt is tudom, ez a helyzet miből
adódik!
Tudomásul kell vennünk, az elmúlt 20-21 évben nem volt
igazi érdekképviseletünk a Városházán!

Köszönjük a beszélgetést, reméljük ez változni fog!

KG: Meggyőződésem, hogy Meggyes Tamás önmagát
verte meg. Viselkedésével rengeteget ártott a Fidesznek,
egyenes következményként, 3500 városi Fidesz-szavazó
helyette Tétényi Évára voksolt. Érthető, hiszen szakmai
felkészülltségüket, hozzáértésüket, szakmai végzettségüket össze sem lehet hasonlítani. Itt szeretném megjegyezni, hogy a hitelesség mérlegének nyelve is a polgármester asszony irányába lendül ki. Nem kerülöm meg
a kérdésedet, meggyőződésem, hogy Esztergomban nem
a Fidesz indult 2010-ben, hanem a „meggyesisták”. Ezért
a szórólapon annak kellett volna lennie: „Meggyes nem,
meggyesisták sem!”

CIVIL FÓRUM

Akkor kit kellett volna választani az esztergomiaknak? (Ismert, hogy mind a 10 körzetben a Fidesz jelöltjei győztek.)

Helyszín: Pufi bácsi kocsmája különterem

Várunk mindenkit szeretettel civil alakuló fórumunkra. Kovács Géza és Harvay Péter várja a
jelentkezőket, érdeklődőket!

Hajrá Esztergom! Hajrá Magyarok!

2011. ÁPRILIS 17. VASÁRNAP 17:00-TÓL

CIVILHETES sejtmag Kovácsi és Kovácsi lakótelep havilapja - 7. választókerület
Kiadja a szerkesztőbizottság.
Megjelenik: 1000 példányban, Budai Nagy Antal utca, Schweidel József utca, Móricz Zsigmond utca, Schleifer Mátyás utca, Sugár
lakótelep. Baross Gábor utca, Áchim András út, Mátyás Király utca, Tompa Mihály utca, Sugár út egyik oldalán
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