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A Fidesz-frakció az általuk 
vezényelt városi újságban próbálja 
folyamatosan megtéveszteni a 
közvéleményt. Az elmúlt félévben 
a Meggyes-csoport mindent el-
követett, hogy Esztergomot és az 
esztergomiakat tudatosan büntet-
ve, alattomosan rossz színben tün-
tesse fel a város polgármesterét. 
Steindl Balázs és a Meggyes Tamás 
vezette frakció azonban soha 
nem fogja vállalni vagy átérezni 
azoknak a pusztán Tétényi Éva 
ellehetetlenítését szolgáló, de 
az esztergomiak mindennapi 
életét veszélyeztető döntéseknek 
a súlyát, melyek miatt 2011. 
májusára a városra lassan kikerül-
het a „bezárt” tábla.

Esztergom város független 
polgármestere a településen 
élők érdekében indította útnak a 
„Zarándoklat Esztergomért” moz-
galmat, melynek részeként minden 
parlamenti párttal felvette a kapcso-
latot. Tétényi Éva „új függetlenséget” 
hirdet, amelynek értelmében a 
pártpolitikát alá kell rendelni az itt 
élők érdekeinek. A polgármester 
elsősorban a kormányzópárttól vár 
segítséget, de ahogy Esztergom 
esetében sem tesz különbséget 
polgár és polgár között, úgy a 
pártok felé is egyformán nyitott. A 
helyi Fidesz-frakció ezt megpróbálja 
arra felhasználni, hogy politikai-
lag a saját érdekeinek megfelelő 
színezetben tüntesse fel Tétényi Évát, 
aki ettől függetlenül tovább folytat-
ja a „nyitottság mindenki felé” elvet 
hirdető új közpolitikáját.

A Steindl Balázs vezette Meggyes-
csoport az elmúlt félévben össze-
sen 7 testületi ülést hiúsított meg. 

Tétényi Éva polgármester közel 
400, a város sorsát befolyásoló 
előterjesztéséből 255-öt úgy se-
pert le az asztalról a frakció, hogy 
azokról még vitatkozni sem volt 
hajlandó. A március 17-i testüle-
ti ülésen telt be a pohár, amikor 33 
előterjesztésből összesen hármat 
voltak hajlandók tárgyalni a fides-
zes képviselők. A Meggyes-féle 
nemzeti együttműködéslegkirívóbb 
példája az volt, amikor a január 
20-ai képviselő-testületi ülésen 42 
előterjesztésből összesen egyet vol-
tak hajlandók napirendre venni és 
megtárgyalni Steindl Balázsék.

A helyi buszközlekedés ügyének 
rendezését először 2011. január 14-
én, majd január 20-án tűzte napi-
rendre Tétényi Éva, de Steindl Balázs 
azokat még az ülés elején kihúzta a 
listáról. Ezután még kétszer, február 
3-án, majd március 17-én próbálta 
meg a testülettel tárgyaltatni az 
égető kérdést a polgármester, de a 
Meggyes-csoport továbbra sem 
volt hajlandó napirendre tűzni azt.

A Magyarországon egyedülálló 
módon, immár ötödik éve 
törvénysértő szemétdíj-rendelet 
módosítását gondos előkészítés 
után ebben az időrendi sorrend-
ben tűzte napirendre Tétényi Éva: 
2010. december 16., 2011. január 
14., 2011. január 20., 2011. február 
3., 2011. március 10., 2011. március 
17. A Meggyes-csoport egy eset-
ben sem volt hajlandó érdemben 
tárgyalni az ügyet.

A belvárosi piacon immár negyedik 
hónapja a helyi kisvállalkozók sze-
dik be a kötelező helypénzt, - eddig 
több, mint 6 millió forintot fizet-
tek be az önkormányzat kasszájába 

– ők takarítanak, tartanak rendet, 
fizetik a kötelező mellékhelyiségek 
költségeit. Az e témában különböző 
variációkban előterjesztett 
polgármesteri javaslatokat január 
14. és március 17. között a frakció 
8 alkalommal még az ülés előtt le-
vette a napirendről.

Ígéretéhez híven a polgármester 
április 18-ra összehívta a rendkívüli tes-
tületi ülést, hogy a képviselő-testület 
meghozhassa az adósságrendezési 
eljárásban szükséges döntéseket. 
Ennek ellenére a Fidesz-frakció és 
a Vállalkozók Pártjának képviselője 
által április 12-én törvényellenesen 
meghozott reorganizációs ren-
deletet nem voltak hajlandóak 
újratárgyalni a fideszes képviselők. 
Ez is azt bizonyítja, hogy a testület 
kétharmadát adó Meggyes-frakció 
semmibe veszi a magyar jogren-
det és a csak a bankok érdekeit 
szolgálja. A polgármester minde-
zeket mérlegelve úgy látja, sem-
mi értelme annak, hogy újabb 
döntésekkel büntessék Esztergomot.

Esztergom, 2011. május 1.
Tétényi Éva

Esztergom polgármestere
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2011. április 12-én Esztergom Vá-
ros Képviselő-testületének Fideszes 
tagjai olyan testületi ülést tartottak, 
melyet nem a jogszabályokban arra 
jogosult személy hívott össze és ve-
zetett. A megküldött jegyzőkönyv 
alapján megállapítható, hogy a Pol-
gármester Asszony a 2011. április 
12-ére általa összehívott testületi 
ülést elfoglaltsága miatt 2011. április 
11-én lemondta és erről a képviselő-
testület tagjait és a polgármesteri hi-
vatal dolgozóit értesítette.
Ennek következtében a 2011. ápri-
lis 12-i testületi ülés nem tekinthető 
összehívottnak, azon a polgármester 
és a képviselők egy része a fentiek 
alapján nem is jelent meg.

A FIDESZ frakció által törvénysér-
tő módon megtartott és levezetett 
testületi üléssel és az ott elfogadott 
határozatokkal és rendeletekkel kap-
csolatosan megérkezett a Komá-
rom- Esztergom Megyei Kormány-
hivatal törvényességi felhívása,  
amely összefoglalva következőket 
állapította meg: 
A képviselő-testület összehívására, 
vezetésére a polgármesteren kívül 
kizárólag az alpolgármester, illetve 
a szervezeti és működési szabályzat-
ban kijelölt személy jogosult.
A fentiek alapján a képviselő-testü-
leti ülést kizárólag a polgármes-
ter hívhatta volna össze, más erre 
jogszerűen nem jogosult, ezért 
a 2011. április 12-i ülés testületi 
ülésként való megtartása törvény-
sértő.

Törvénysértő működést jelent, 
hogy a szabálytalan testületi ülés 
levezetésére a jelenlévő képvi-
selők a kor-elnököt jelölték ki. A 
korelnöknek kizárólag az alakuló 
ülés levezetésére van lehetősége.  

A képviselő-testület üléseit az Ötv. 
12.§ (2) bekezdés alapján a pol-
gármester jogosult vezetni.

A képviselő-testület működése, 
a testület döntéshozatala akkor 
törvényes, ha a képviselők a jog-
szabályok által meghatározott 
eljárási rendet betartják. A kép-
viselő-testület a 2011. április 12-i 
ülésen a 135., 136., 137. számon 
határozatokat hozott melyek az 
ülés jogszabálysértő megtartása 
miatt szintén törvénysértőek.
A Legfelsőbb Bíróság egy ügyben 
korábban már  megállapította:
Ha a testületi ülés megtartása jog-
szabályba ütköző volt, így jogsza-
bálysértőnek minősülnek a testület 
által hozott határozatok is.

A jogszabályokkal ellentétes tes-
tületi működés sérti az Alkotmány 
2.§ (1) bekezdésében megfogal-
mazott jogállamiság elvét, és sér-
ti a választópolgárok Alkotmány 
42.§ (1) bekezdésében biztosított 
önkormányzáshoz való jogát. A 
választópolgárok helyi önkormány-
záshoz való jogukat többek között 
általuk választott képviselőik útján 
gyakorolják. Ennek megfelelően a 
települési képviselők részt vesznek a 
döntések előkészítésében, a döntés-
hozatalban, illetve azok végrehajtá-
sában is.

Az 2011. április 12-i ülés elmaradá-
sáról szóló polgármesteri értesítés 
következtében a képviselők egy 
része eleve nem is jelent meg az 
ülésen, így a jogszabálysértő mó-
don megtartott testületi ülés sérti 
az önkormányzáshoz való alkot-
mányos jogot is.
A Fidesz frakció által megtartott 

törvényellenes testületi ülésen 
nem csak határozatokat fogadott 
el törvénysértő módon, hanem 
rendeletet is alkotott, szintén tör-
vényt sértve.

A képviselő-testület a 2011. április 
12-i ülésen megalkotta a Képviselő-
testület és szervei Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 18/2004.
(IV.29.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról szóló 15/2011.(IV.14.) 
önkormányzati rendeletet, valamint 
Esztergom város reorganizációs 
programjáról szóló 16/2011.(IV.15.) 
önkormányzati rendeletet, melyeket 
a jegyző, valamint az ülésvezetésre 
kijelölt korelnök írt alá.

A jogalkotás során a képviselő-tes-
tület nem hagyhatja figyelmen kí-
vül az Ötv. 16.§ (3) bekezdésében 
foglalt előírást sem, mely alapján 
helyi rendeletet a polgármester, 
illetve a jegyző írja alá. E jogkör-
ében a polgármestert az Ötv. 34.§ 
(1) bekezdés alapján kizárólag az 
alpolgármester helyettesítheti.
A fentiek alapján megállapítható, 
hogy a képviselő-testület 2011. 
április 12-i ülése törvénysértő volt, 
az ülésen meghozott döntések 
közjogi érvényességének feltét-
elei nem állnak fenn.
A képviselő-testületnek a Kor-
mányhivatal által adott határidő-
ig, 2011. május 20-ig a határoza-
tok, rendeletek  visszavonásával 
kell a törvényes állapotot  helyre-
állítani.
 
Stámusz Andrea sk önkormányzati képviselő 

Zentai Plajner Zsolt sk megyei önkormányzati 

képviselő

Forrás: szeretgom.hu

A Kormányhivatal  végre kimondta: 
törvénysértő volt az április 12-i „ülés” 
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Azt beszélik az emberek...

...hogy a Kovácsi - Kovácsi lakótelep városrészből nem 
sokan járnak Meggyes 5,5 milliárdos “élményfürdőjébe”... 
...tudják az emberek, hogy 2 milliárdról volt szó a 
tervezésnél és ez az ámokfutás is csak viszi a százmilliókat...

...hogy az esztergomi sportéletet Meggyes Tamásék 
tették tönkre... ...tudják az emberek, hogy a 2010-es aláírt 
sporttámogatásokat sem fizették ki Meggyesék, pedig 
még nem volt adósságrendezés...

...hogy a Kovács lakótelepnek szüksége van az 1-es és 6-os 
helyijáratra... ...itt nem élnek politikusok luxus autókkal, 
látszik is az útjaikon...

...hogy körzetünkben a járdák-utak állapota, a közvilágítás 
botrányos... ...Megyes Tamás édesanyjának 6. vk-ben lévő 
utcájában nincsenek ilyen gondok...

...hogy a korrupt politikusoknak hűvösön lenne a helye... 

...sok esztergomi szeretné, hogy Meggyesnek Tamásnak 
nyáron se legyen melege!...

Hajléktalan helyzet

Körzetünkben van a legtöbb fedélnélküli, ebben is elsők 
vagyunk.

A legtöbb lecsúszott ember nálunk vert tanyát, 
köszönhetően a vasútállomás és a TESCO közelségének, 
illetve a nyitott hulladéktárolóknak.

Lakóhelyünk non-stop nyitvatartó kocsmája is vonzza az 
ide betelepülőket.

A MÁV elhanyagolt ingatlanjai balesetveszélyes 
búvóhelyei a hajléktalanoknak. Gyermekeink is 
veszélyben vannak, példaként említeném meg, a 
Schweidel József utcában lévő romos épületeket, 
amelyekben nyitott vízaknák vannak és áramot rejtő 
vezetékek lehetnek. (fényképek: facebook: SEJT)

Rendbe kellene hozni a MÁV-ingatlanokat, vagy 
elrendelni azonnali bontásukat. Véleményem szerint 
összefüggés lehet a lecsúszott emberek megjelenése, 
és a kerékpárlopások, kisebb lopások és garázda jellegű 
bűncselekmények elkövetése között.

Nincs rend, ezért közbiztonság sincs. Meg kell oldanunk 
összefogva, hogya kétes dicsőség ne a kovácsi lakótelepé 
legyen!

www.kosztan.hu



5.oldal

Mire játszanak Pál Györgyék?

Pál György, a körzet Fideszes képviselője. 

A Szlovákiában adózó önkormányzati képviselőnk nem 
is lakik köztünk. Meggyes Tamás katonája, ahogy a másik 
nyolc és a Vállalkozók Pártjának vezetője is. Ők tudják, 
hogy a város érdekei és a választópolgárok ellen tettek 
és tesznek, ezért a következő választáson valószínűleg 
elvéreznének. Ennek okán, az új Alkotmányban bízva, 
igyekeznek húzni az időt 2011. december 31-ig. Azután 
érvénybe léphet a „Lex Esztergom” az Alkotmányból, 
amelyet az utolsó pillanatban csempészett bele Lázár 
János frakcióvezető.

Mit jelent ez?

Leegyszerűsítve annyit, hogy a mi többségi akartunkat 
lesöpörve, kormánybiztost neveztetnek ki a város élére, 
Tétényi Éva helyére. Erre játszanak a Pál György félék, ők 
az új demokrácia építői.

Kérdeznénk: Ez nem diktatúra?

Szégyenkezünk „Kolompár” György miatt

Több mint 21ezren nézték meg csak a YouTube 
videomegoszston önkormányzati képviselőnk szegénységi 
bizonyítványát. 2010. október 21-én Pál György a vörösiszap 
károsultjait sze-rette volna segíteni. Hiába súgtak neki és 
segített Tétényi Éva polgármester asszony, a mi jó Gyurink 
Kolontár helyett csak „ Kolompározott”!

Mert minden áron őket akarta segíteni. Mi kinevettük 
Pál Györgyöt, lett KolomPál György, de egy ország röhög 
a körzetünkön, hogy milyen embert választottunk 
képviselőnek! Ezen mindenki gondolkodjon el. 

A felvétel megtekinthető:
http://www.youtube.com/watch?v=gBYL2QnkK6E

Esztergom gazdasági helyzete azért botrányos, mert a 
leggazdagabb magyar városok között lenne a helye.

A csalódások városa lett az elmúlt 11 évben Esztergom. 
Egyre kevésbé diákváros, a fiatalok hasznos időtöltésével 
Meggyesék nem törödtek. A sportolási és az egészséges 
időtöltési lehetőségek beszűkültek.

A kocsmák száma viszont ugrásszerűen megnőtt, 
propaganda volt  csak az erőltetett-kötelező, heti 10 
testnevelés óra, hiszen Meggyesék soha nem mutattak 
példát az ifjúságnak, sem szellemileg, sem emberileg, 
sem erkölcsileg és sosem törődtek az egészséges 
életmóddal. (Elég Zoltaira ránézni.)

A városházi Fideszt Esztergomban már csak a zsákmány 
tartja egyben. Nem az ideológiájukat (nincs is), hanem 
a rabolt vagyont védik foggal-körömmel. Cipészeket, 
hideg-konyhásokat, kertészeket, sofőröket vezet a magát 
félistennek képzelő ex-polgármester, aki a mai napig 
rettegésben tartja a várost.

Polgármester asszony hatás- és mozgásterét törvényte-
lenül korlátozzák, Esztergom működését  ellehetetlenítik.  

Ki kell mondani:

Nagyon buta ember, aki azt gondolja, hogy Tétényi Éva 
felelőssé tehető a 2008-2009-2010-ben felgyülemlett 
25 milliárd Forintos adósságért. Esztergom városa már 
2010 év elején csőd közeli állapotban volt, hiszen a 
sporttámogatásokat Meggyesék nem utalták 30 napon 
belül. Félrevezettek mindenkit.

TOP 10 helyett a legszerencsétlenebb helyzetű város 
lettünk, hatalmas adósággal. Véleményem szerint még 
Ózdnál is sanyarúbb a sorsunk! 

Esztergom nem Borsod-Abaúj-Zemplén megye vagy 
Sza-bolcs Szatmár-Bereg megyében található.

Ki érti ezt?                                               
                                                                                                                                        

Vígh Zoltán

Esztergomnak a top 10-ben 
volna  a helye!
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A Vértes Volán Zrt. 2011. június végén megszünteti 
a helyi tömegközlekedést Esztergomban, mert az 
önkormányzat három éve nem fizet a szolgáltatásért.

Esztergom 112 milliós tartozást halmozott fel. Németh 
Tamás, a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatója szerint a 
problémát súlyosbítja az önkormányzatnál indult 
adósságrendezési eljárás, melynek keretében a tartozást 
befogadták, de sem garancia, sem határidő nincs a fizetési 
kötelezettségre. Valószínűsíthető, hogy az elmúlt három 
évre és az idei hat hónapra vonatkozó szolgáltatási árnak 
egy részét veszteségként kell elkönyvelni - áll a társaság 
közleményében.

A tömegközlekedési szerződés felmondásáról a 
közlekedési vállalat hétfőn személyesen kézbesített 
levélben értesítette az önkormányzatot, miután többször 
is eredménytelen kísérletet tett a vita rendezésére.

Hogy látják a nem esztergomiak ezt a kérdést? 
(2011. április 6-án)

Petrov a mandíner blogról:
“Lehet, hogy bennem van a hiba de a legkevésbé sem tudom 
sajnálni az esztergomiakat. Igazából megérdemelnék, 
hogy eladják őket rabszolgának és abból törlesszék a város 
tartozásait.

Az esztergomiak voltak akkora hülyék, hogy 
megválasztották Meggyest polgármesternek - sőt, az 
ámokfutása ellenére legutóbb még képviselőnek is! Most 
viseljék szépen az elkúrásuk következményeit, nem kell 
óbégatni, tudjuk anélkül is hogy mekkora marhák voltak...”

Esztergom* Budapest
Menetjegy elővételben 155 Ft 320 Ft

Menetjegy járművön 190 Ft 400 Ft

Gyüjtőjegy 140 Ft 2 800 Ft/ 10db

Összvonalas bérlet - havi 4 800 Ft 9 800 Ft

Nyugdíjas bérlet - havi 2 200 Ft 3 700 Ft

Tanuló bérlet - havi 1 800 Ft 3 850 Ft

Mozgáskorlátozott bérlet - havi 8 500 Ft
*utasbiztosítás nélkül

Összehasonlítottuk az Esztergomi és a Budapesti 
tömegközlekedési tarifákat. Ha csak az árakat nézzük, az 
esztergomi tarifák aránytalanul magasak a budapestiekhez 
képest.

Jogsegélyszolgálat az itt élőknek civilhetes@gmail.com | 06 30 241 4510

Hídlap megint
Kérjük, minden lépcsőház gyűjtse 

megsemmisítésre Meggyes Tamás lapját,

a Hídlapot!

Ez nem a város lapja, semmi köze 
Esztergomnak ehhez a kiadványhoz. Politikai 
szócsöve egy olyan embernek, akinek nem 

szabadlábon lenne a helye. Csak gondoljunk 
a Szent Miklós Alapra…

Május 5-én 18 órakor az esztergomi Városházára várta 
Tétényi Éva polgármester asszony azokat, akik komolyan 
gondolják a város érdekében az együttműködést.

Meggyesék ismét nem jelentek meg. Az önkormányzati 
képviselők közül Nyiri Attila (MSZP), Stámusz Andrea 
(Jobbik) és Batyikné Csőke Ágnes (LMP) a kijelölt helyén 
foglalt helyett. 

A 7. választókerületet képviselve Kovács Géza megtette 
javaslatainkat. Árnyéktestület felállítását szorgalmazza és 
a törvényes engedetlenségi lehetőségeinket vázolta.

„Az Árnyéktestületnek meg kell mutatnia, hogy 
összefogva Esztergomért, együtt tudunk és akarunk 
dolgozni. Pozitív üzenete lenne a közös munkának, hogy 
nem bennünk a hiba és tudunk Esztergomért tenni.

Az engedetlenség meg nem Tétényi Éva ellen irányulna, 
hanem Meggyesék ellen, akik nem elég, hogy felelősek 
a kialakult helyzetért, de törvénytelenül a mai napig a 
város gazdasági irányítói is. „  

Indokolta Kovács Géza nagy tetszést arató szavait.

CIVILHETES információ

Árnyéktestület és  
engedetlenség

Esztergom:  megszűnik a 
tömegközlekedés



7. oldal

Esztergom város déli városrészének a neve, mely a 7. 
választókörbe tartozik.

Nevét az Árpád-kori ötvösök falujáról kapta, mely a 
Kincses pataktól északra feküdt, keleten a Dobogókői út, 
nyugaton kb. a mai Bartók Béla utca vonaláig húzódott. 
A település már a X. századtól létezett, ennek bizonyítékai 
az 1956-ban feltárt fémolvasztó kemence, és a kora-
Árpádkori házak nyomai. Írott forrásokban a falu először 
1245-ben szerepel, mint a pénzverők faluja. 1270-ben 
ismét a pénzverők falujaként említik, ekkor három 
templomának neve (Szt. Kozma- és Damján, Szt. János 
és Szt. Mihály) is szerepel az oklevélben. A falu 1326-ig 
királyi birtok, abban az évben Károly Róbert Esztergom 
városának adományozza a birtokot.

A falu a török háborúk idején, valószínűleg már 1543-ban 
elnéptelenedik, majd elpusztul.

A város 1708. évi kiváltságlevelében még mint 
„Kovácsi pusztát” emlegetik, ahol a városiak szabadon 
legeltethetnek. A második katonai felmérés (1819-1869) 
térképlapján is szántóként jelzik a területet, mindössze a 
Kincses patak gátja és az azon átvezető három híd látszik.

 A terület a XIX. században indul fejlődésnek: a városrész 
területén 1893-ra felépült Esztergom vasútállomása, s 
1891 november 29-én megindult a forgalom Almásfüzitő, 
majd 1895-től Budapest felé is. 

1904-ben itt, a mai Budai Nagy Antal utcában (1905-től 
Villanytelep utca) nyílt meg a város első villanytelepe 
(mely 1918-ig működött).

Egy, a századfordulón készült térkép szerint a villanytelep 
mellett egy posztógyár is működött. A Schleifer utcában 
pedig Spielhacsek (Sziklai) Ödön kertészete.

1912-ben, a vasútállomás bővítési munkái során napfényre 
kerültek a névadó település, Kovácsi falu Szt. János  
templomának alapfalai. A kutatások szerint ez egy 
hatalmas, háromhajós, kéttornyú templom lehetett – 
sajnos, mára a felszínen semmi nyoma nem maradt.

1953-ban költözött a Baross Gábor utcába, mai helyére a 
városi Tűzoltóság.

A lassan kiépülő városrész életébe az 1970-es évek hoztak 
nagy változásokat: ide, a város peremére, a Schweidel 
utca folytatására több ipari üzemet is építettek, a kertes 
házakat nagy részét lebontották, helyére kiépült a mára 
Kovácsi Lakótelep névre hallgató lakótelep.

1992-ben beindult az esztergomi Suzuki gyárban a 
termelés, azóta jelentősen megnőtt a városrészen 
áthaladó gépjárműforgalom, melynek csillapítására 
azóta sem történtek megnyugtató intézkedések.

Tolnay Gergely

Meggyesék előszeretettel kommunistáznak. Akik nem az ő 
szekerüket tolják, azok pillanatok alatt piszkos vörös bérencekké 
minősülnek.

A Kovácsin élő emberek közül, ha párttagok (MSZMP) is voltak, 
nem karrierből, mint mondjuk Meggyes szülei, hanem akik az 
ideológiát testesítették meg, azoknak jutott a panel. Akik pedig 
napraforgó módjára narancssárgába öltöztek, átmentették a 
hatalmukat. De most nem az átvedlőkről szeretnék írni.

2011. május 2-től a Városházára csak akkor léphetünk be, ha kitöltünk egy adatlapot.

Le kell írnunk, hová megyünk, kihez és mennyi időre. A Személyi Igazolvány számunk is szükséges a 
belépéshez. Ezt a rendelkezést, a Meggyesék által kinevezett dr. Laczó „összeférhetetlen jegyző” Éva hozta. 
A tízek újra bűncselekményt erőltetnek a bábként asszisztáló jegyzőre. Nem más ez, mint adatgyűjtés! 
Visszahozták az 50-es éveket, de ők kommunistáznak!

Mondja már el valaki, hogy van ez?

Helytörténet

Esztergom Kovácsi, Kovácsi Lakótelep”



Korlátozott jogok a „Jegyzői 
Hivatalban”
Esztergomban a Polgármesteri Hivatal helyett 
mától „Jegyzői Hivatal” működik. A polgármes-
ter megkérdezése és előzetes egyeztetés nélkül 
2011. április 29-én a jegyző új ügyfélbelépési 
rendet hirdetett ki, miszerint csak a hivatal fő-
kapuján keresztül lehet bejutni a Hivatalba, az 
Esztergomi Körzeti Földhivatalba, a Strigonium 
Zrt.-hez, valamint a Hídlap szerkesztőségébe.

Az új rend szerint az épületbe való belépéskor be és 
kilépési nyilatkozatot kell kitölteni, amelyen a belé-

pő neve mellett a személyi igazolványszámot is fel 
kell tüntetni, ami különleges adatkezelést igényel. 
A személyes adatok védelmére vonatkozó törvények 
értelmében szigorú szabályok vonatkoznak erre, 
amelynek biztosításáról a jegyző - a polgármester 
tudomása szerint - nem gondoskodott. Ez súlyosan 
sérti a személyes adatok védelmét, amiről Tétényi 
Éva még a mai nap értesíti az adatvédelmi biztost. 
A hivatalba napi ügyeiket intéző mozgáskorláto-
zottakat és a babakocsival érkezőket is hátrányosan 
érinti ez az intézkedés, miután számukra egy oldal-
kapu megnyitására van szükség, melyre várniuk kell. 
A feleslegesen okozott kellemetlenségekért a pol-
gármester elnézést kér az esztergomiaktól.

Forrás: szeretgom.hu
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Ivanov Mihály a 6. választókörzet önkormányzati képvi-
selője. A tizekhez tartozik, ez azért meglepő, mert régen 
karakán embernek ismerték meg az esztergomiak. Gula 
Sándorral és Tóth Ignáccal együtt ők voltak a becsületes 
kisgazdák, Torgyán pártján belül. Kőkeményen osztot-
ták a liberális Fideszt, jogosan tartották hülyegyereknek 
Meggyeséket.

Ivanov mindig azt mondta, hogy „A KDNP után az FKGP-t 
fogja megenni Orbán, de ezt ők nem fogják hagyni.”. Jós-
lata be is igazolódott, dacára annak, hogy Ivanovék ke-
mény utóvéd harcot folytattak.

A Kisgazdapárt kimúlása után Ivanov a könnyebb utat 
választotta, már nem volt  drogos hülyegyerek Meggyes 
sem. Vak és süket lett a bolgárkertész. Ekkor lett az egész-
ségével is komoly baja, a szíve talán nem véletlenül lett 
beteg. Sajnos a politika az ember szívére megy.

Az elmúlt években Ivanov 
a legszürkébb és szolga-
lelkű Meggyes báb lett. 
Azért kapta a legtöbb 
szavazatot, mert induló 
körzetében lakik Meggyes 
Tamás édesanyja. A másik 
9 körzet kárára csak ebben 
a körzetben volt fejlesztés! 
Elég az utakra és a kande-
láberekre néznünk.

A napokban viszont 
az esztergomi piacon választ kapott Ivanov Mihály a  
„Mennyire szeretnek?” kérdésre. A piachelyén óriási sze-
méthegy fogadta, engedetlenségből oda hordták a ki-
dobni valókat a lázadó esztergomiak.

Az Ivanov család a Városházánál gyarapodott, több csa-
ládtag itt találta meg számítását, a Németh famíliához 
hasonlóan. A szemét leborítása egy jel volt, az engedet-
lenség jele. Ivanov egyre népszerűtlenebb, és ez még 
csak a kezdet!

Folytatjuk...

CIVILHETES információ

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.
Van lehetőség arra, hogy reklámozza vállalkozását, indul az apróhirdetési rovat is.  

Körzetünk összes háztartásába eljuthat hirdetése. Lelkes és önkéntes terjesztőket keresünk!
Szeretnénk ha lenne körzetünknek kispályás futballcsapata, sportköre. Aki érez ehhez erőt, keressen minket!

civilhetes@gmail.com

Ivanov egyre népszerűt-
lenebb



Portré

Kui Rózsa
Ebben a hónapban Meggyes Tamás válófélben lévő 
felesége a portré vendége. Válópere a gyermekelhelyezés 
miatt húzodik, ez ügyben 1 éve nem volt tárgyalás. Rózsa 
kilenc éves kora óta lakik a Sugár úton, régóta körzetünk 
lakója.

Kire szavaztál a legutóbbi választáson?
A 2010. évi polgármester-választáson, Tétényi Évára 
szavaztam. Évát régóta ismerem, a sokévi ismeretség 
okán alkalmasnak tartom Esztergom vezetésére. 
Miután Meggyes Tamás önkényesen magához vette két 
közös gyermekünket, titkon abban reménykedtem, azért 
veszi el tőlem őket, hogy még több időt tölthessen velük. 
Ezzel szemben ideje nagy részét még most is a város 
vezetésével tölti.

Mit tapasztalsz, hogyan állnak hozzád az emberek?
Örömmel tölt el az emberek kedvessége, együttérzése és 
segítőkészségük, amit rendszeresen éreztetnek velem.

Mi a helyzet a Meggyes Tamással közös barátaiddal?
Az együttélésünk alatt, közös barátainkká váló emberek 
többségükben már csak Meggyes Tamás barátai, de azért 
akad köztük olyan is, akivel a mai napig jó kapcsolatom 
van.

Biztonságban érzed magad lelkileg és fizikailag?
Teljes lelki és fizikai biztonságban érzem magam, a 
szeretet mérhetetlenül sok energiát ad, és nem utolsó 
sorban az a sok-sok jó ember, akikkel mostanában közeli 
kapcsolatba kerültem.

Ha lehetne egy kívánságod, mi lenne az?
Imáimban azt kérem Istentől, hogy  tegyen csodát és 
változtassa át a nehéz valóságot.

2011. május 2-án Kui Rózsát, Meggyes Tamás válófélben 
lévő feleségét a bíróság jogerősen felmentette okirat-
hamisítás vétsége, valamint Meggyes Tamás és jelenlegi 
kedvese ellen állítólagosan elkövetett zaklatás vétsége 
elleni vád alól.

A bíróság megállapította, hogy Kui Rózsa becsületsértés 
szabálysértését követte el, ezért őt figyelmeztetésben 
részesítették.

Meggyes Tamás a bontóper beadása után kiskorú 
veszélyeztetése miatt, a Meggyes által vezetett 
Önkormányzat csalás miatt is kezdeményezett büntető 
ügyet, Meggyes Tamás jelenlegi kedvese rágalmazás miatt 
tett feljelentést. Ezekben az ügyekben sem találták Kui 
Rózsát bűnösnek.

Az adófizetők pénzén Meggyes Tamás, az Esztergomi 
Önkormányzat általa vezetett Képviselőtestülete és 
Meggyes Tamás jelenlegi kedvese feljelentései kapcsán 
a rendőrségen, az ügyészségen és a bíróságon eljárások 
folytak Tatabányán, Veszprémben, Dorogon, Esztergomban 
és Mosonmagyaróváron is valószínűsíthetően azért, hogy 
a büntető eljárások segítségével Kui Rózsa megítélését 
befolyásolja a gyermekek elhelyezésével kapcsolatos 
folyamatban lévő perben.

Forrás: szeretgom.hu 

Könyvajánló
Hamarosan megjelenik Meggyes Tamás igazi arca 
(Man with armoured face) címmel Kovács Géza 
könyve.  2010 példány, 250 oldal - 1 999 Ft

ELŐRENDELHETŐ
Bankszámlaszám: 10918001-00000094-64950005
(Kovács Beáta) 
civilhetes@gmail.com

Minden felelősség a könyv kiadóját terheli. 
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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

Szerkesztőség 
Telefon: 06 30 241 4510, E-mail: civilhetes@gmail.com, Internet: civilhetes.blogspot.com, Facebook: SEJT

Kos (03.21 - 04.20) 
A márciusban és áprilisban észlelt láthatatlan nyugtalanság végre megszűnik, így újra kiegyensúlyozottság  
költözhet életedbe május folyamán. A hónap második fele már igazán alkalmas arra, hogy új kapcsolatokat építs! 
Ha problémáid vannak családoddal, barátaiddal, esetleg szerelmeddel, akkor a hónap eleje kiváló időszak arra, 
hogy megbeszéld, és megoldást keress a bajokra.

Bika (04.21 - 05.20)
Minden Bika jegyű személy kellemes, könnyed, színes és mozgalmas májusra számíthat. Pihenj, szórakozz sokat, 
most van itt az ideje egy kis kikapcsolódásnak. Emellett mély és intenzív érzésekkel vagy tele, de ez semmiképpen 
se idézze elő azt, hogy másokon akarj uralkodni. A következő hetekben szinte bármit sikerre vihetsz, amit akarsz, 
ne hagyd, hogy elképzeléseidben meggátoljon bárki.

Ikrek (05.21 - 06.21)
Kissé nehezebben bírod a tempót, az elmúlt hónapban nagyon sokat dolgoztál. Még szerencse, hogy május har-
madik hetétől sokkal jobban fogod érezni magad a bőrödben, az élet minden területén, új barátságokra, vagy 
akár új szerelemre találhatsz. Május 20-a után napról-napra nyitottabbá válsz minden újdonságra, mindenkire és 
mindenre odafigyelsz, s könnyebben megérted és átérzed mások problémáit.

Rák (06.22 - 07.22)
Egész május folyamán nagyszerű lehetőségek nyílnak meg előtted, itt az idő új vállalkozás beindításához, tanul-
mányok megkezdéséhez, vagy vizsgák letételéhez. Csupán a hónap közepén kell egy-két kisebb kellemetlenségre, 
nézeteltérésre, megoldhatatlannak tűnő probléma felbukkanására számítanod. Ám mégis szerencsésnek érezhe-
ted magad, mert szinte minden problémát könnyedén és gyorsan le tudsz rendezni

Oroszlán (07.23 - 08.23)
Merkúr és Vénusz együttes és hathatós segítségével egy új, váratlan szerelem jelenhet meg életedben, esetleg 
a meglévő fellángolhat, elmélyülhet. Munkádban sikereket érhetsz el, kitartásod végre meghozza a várva-várt  
eredményt. Vitás kérdésekben ne a hirtelen indulat vezessen, fontold meg alaposan kinek, mit mondasz. Mindig 
tartsd észben, hogy: „lassan járj, tovább érsz”, s ezt terjeszd környezetedben is.

Szűz (08.24 - 09.22)
Május első fele – még számodra is meglepő módon – kissé döcögősre sikerülhet, nem túl sok, de jelentősebb 
probléma keserítheti mindennapjaidat. De légy kitartó, mert 8-át követően igazán mozgalmas és egyre pozitívabb 
napok állnak előtted. A hónap utolsó napjaiban azonban kellemetlen hatását fejtheti ki egy konstelláció, mely 
vitákat generálhat. Ezért már az esetleges konfliktus kialakulásánál is utasíts vissza minden támadást.

Mérleg (09.23 - 10.23)
Vénusz és Jupiter együttes és pozitív hatása sokat segít neked a hónap folyamán, különösen érzelmi életedre lesz-
nek kellemes hatással. Hivatásod terén azonban akadályokba ütközhetsz az első napokban. Még mindig váratlan, 
sokszor észszerűtlen konfliktusokba keveredhetsz, ugyanakkor más pozitív hatások miatt sok apró, örömteli pilla-
natra is számíthatsz. Ez a hullámvasút szerű hatás május végére teljesen megszűnik.

Skorpió (10.24 - 11.22)
Az a Skorpió jegyű, akinek már van stabil párkapcsolata, figyeljen oda jobban a dolgok alakulására. Szerelmed-
del kisebb konfliktusok alakulhatnak ki, ha még magányos vagy, akkor a májusi hónap egyáltalán nem kedvez új 
kapcsolat alapjainak letételéhez. A hónap utolsó napjaiban azonban már újult erővel veted bele magad az életbe, 
használd kommunikációs képességed, bárkit levehetsz a lábáról. 

Nyilas (11.23 - 12.21)
A rég várt változások és csodák ideje jöhet el számodra májusban. Különösen anyagilag mosolyoghat rád a  
szerencse, nem kizárt, hogy új munkalehetőség kínálkozik, saját vállalkozást alapíthatsz, amiből jelentős pénzhez 
juthatsz. Szerelem terén is komoly mozgások mutatkoznak! Ezek a lehetőségek inkább a hónap első felében adód-
nak, így ne halogasd meghozni a döntéseket.

Bak (12.22 - 01.20)
Május számos változás lehetőségét rejti. Számodra különösen a hónap középső harmada kedvező. Karrier terén 
jelentős sikereket könyvelhetsz el. Bevállalhatsz egy utazást, költözést, könnyen megoldhatod párkapcsolati ne-
hézségeidet, vagy ha magányos vagy, akkor új szerelem kialakulását is hozhatják ezek a hetek. Titkos szerelmi 
viszonyba is belekeveredhetsz, de ezzel mindenképpen légy óvatos! 

Vízöntő (01.21 - 02.18)
Már május első napjai úgy alakulhatnak számodra, ahogyan előre – lépésről lépésre – eltervezted. A változás szele 
már érezhető lesz 4-től, különösen érzelmek terén állhat be igazán nagy fordulat. Ha már van párkapcsolatod, nagy 
döntések meghozatalára alkalmas időszak ez a hónap. Vagy még keresed a másik feled? 
Most jöhet a mindent elsöprő igazi!

Halak (02.19 - 03.20)
Anyagi ügyek terén várhatsz érdekes fellendülést vagy külső segítséget, szerelemben és karrier terén is jól alakul-
nak ügyeid. A havi csillagállások pozitív irányú változásokat hozhatnak, használj ki minden felbukkanó lehető-
séget, bárhonnan is kerül utadba... Ha új munkakörre, költözésre, anyagi bevételre vagy szerencsés változásokra 
vársz, most minden terveid szerint alakulhat! 

Horoszkóp, rejtvény

2011. MÁJuS

Sakkfeladvány

Világos indul, harmadik lépésben mattot ad.

Sakkiskola Esztergomban
Gyermek sakkoktatás kedden és csütörtökön, a Babits Mihály Iskola 

“Kuckó” teremben. 1400 - 1530

Májusi keresztrejtvényünk megfejtése Bakócz Tamással kapcsolatos.  

Bakócz Tamás (Erdőd, 1442 – Esztergom, 1521. június 15.), 
dominikánus pap, bíboros, egri püspök, majd esztergomi érsek, 
konstantinápolyi pátriárka. Évtizedekig Magyarország legnagyobb 
hatalmú ura. Az egyetlen magyar pap, akinek komoly esélye volt, 
hogy pápa legyen.


