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Miután eredménytelennek bizonyult minden 
kísérlet, amellyel rendezni lehetett volna Esz-
tergom és a helyi járat közlekedést eddig biz-
tosító Vértes Volán üzleti viszonyát, a vállalat 
súlyos szerződésszegésre hivatkozva, 2011. 
április 04-én, három hónapos felmondási 
idővel, azaz július 4-vel felmondta a helyi 
autóbuszjáratok üzemeltetésére vonatkozó 
szerződést. Magyarul – ahogy arra Tétényi 
Éva polgármester januárban többször is fi-
gyelmeztetett - az elmúlt 3 év elmaradt 
fizetése és a képviselő-testület hanyagsága 
miatt megszűnik a buszközlekedés Eszter-
gomban. A közlekedési vállalat igazgatója, 
Németh Tamás szerint többször is kísérletet 
tettek a hatvan éves múltra visszatekintő, 
ám az utóbbi években az előző városvezetés 
kifizetetlen számlái miatt megromlott vis-
zony rendezésére, ám nem értek el ered-
ményt. A szolgáltatás további sorsát sem 
sikerült rendezni, miután az újabb pályáza-
tról szóló előterjesztés többször is szerepelt 
a testület napirendi pontjai között a tavasz 
folyamán, ám a fideszes többség nem volt 
hajlandó foglalkozni a témával. A Vértes 
Volán igazgatója aggályosnak tartja azt is, 

hogy az adósságrendezési eljárás folyamán 
a tartozást ugyan befogadta a város, de nem 
rendelkeztek sem a rendezés mértékéről, sem 
határidejéről. Így viszont valószínűsíthető, 
hogy a tartozás jelentős részét veszteségként 
kell elkönyvelniük.  A Volán társaság azon-
ban nem hagyja teljesen sorsára a várost, az 
esztergomiak megsegítésére tervet dolgo-
zott ki, amelynek lényege, hogy a távolsági 
buszjáratok menetrendje alakul át úgy, hogy 
azok részben használhatóak legyenek a város 
határain belüli utazásra is.

Esztergoml kontra Vértes

A Volán és Esztergom között nem ez az első 
csörte. A „Meggyes-kabinet” alatt többször 
beharangozott Tesco melletti új buszpályaud-
var átadása is beláthatatlan időn túlra csús-
zott. 2002-ben hallhattak az esztergomiak 
először az akkori vezetés részéről arról, hogy 
a piac végéről elköltöztetik a pályaudvart. 
Az elmúlt években a Hídlap tudósított több-
ször is a költözésről és annak tervezett, végső 
időpontjáról – amely aztán soha nem valósult 
meg. 2007. szeptemberben arról számoltak 

be egy testületi ülésen a város akkori vezetői, 
alpolgármesterei, hogy legkésőbb 2008. ele-
jén megkezdődhet a költöztetés, majd 2008 
februárjában már úgy fogalmaztak, hogy 
legkésőbb másfél éven belül az új helyre 
érkeznek, illetve innen indulnak a buszok. A 

Lestoppolt Vértes Volán
Július 4-én leáll Esztergomban a helyi buszközlekedés. Az utca embere talán elvitatkozik 
rajta, ki tehet róla, de a tények ismeretében könnyebb lesz döntést hozni. Miközben a 
legtöbb érintettet egyre kevésbé érdekli, ki tehet a buszok leállásáról, a közvilágítás 
kikapcsolásáról, a közterületek elgazosodásáról, nem biztos, hogy akkor is ilyen érdek-
telenek maradnak, ha megtudják, október óta politikai célra használja őket a frakció, 
ugyanúgy, mint a nyugdíjasokat, a lakótelepeken élőket, vagy a romákat. A január 20 
elfogadott válságköltségvetésbe olyan „aknákat” rejtett el a Meggyes vezette frakció, 
mellyel csupán egyetlen céljuk van: a polgármestert bármi áron ellehetetleníteni, és a 
város haragját maguk helyett őrá irányítani.     

• A város 2008 óta nem fizet a Vértes 
Volánnak, aki többször jelezte ezt a 
Meggyes vezette önkormányzatnak.

• Esztergom összesen több, mint 112 
millió forinttal tartozik a közlekedési 
vállalatnak.  

• Az önkormányzat évek óta a város 
minden iskoláskorú gyermeke után 
havonta „állta” a havi tanulóbérlet 
összegét, dacára annak, hogy semmily-
en felmérés nem készült arról, hányan 
használják valóban a városi tömegkö-
zlekedést.

• 2008-ban az akkori polgármester, az al-
polgármester és egy kertvárosi fideszes 
részönkormányzati kép-viselő közös 
céget alapítottak, mely nem sokkal 
ezután egy zárt ülésen sokmillió forin-
tos közbeszerzést nyer el gyermekszál-
lítás jogcímen, amit aztán pár héttel 
később, szintén zárt ülésen visszavon-
tak. Ezt követően pár hónappal Meg-
gyes kiszállt a cégből.

• Az előző önkormányzat különös gaz-
dasági megoldásai – köztük a Vértes 
Voláné 2011-re élesednek ki, melyekkel 
megpróbálják „bedönteni” a polgárm-
estert.
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város, a Tesco és a Volán részvételével történő 
tárgyalások azonban az előző vezetés elkép-
zelései miatt megakadtak, a buszpályaudvar 
ezért ma is a Simor János utcát „ékesíti”.  
Nyilván van megoldás a probléma kezelésére, 
ehhez azonban egy együttműködő testüle-
tre volna szüksége a polgármesternek, aki 
megkeresésünkre elmondta: a helyi járatok 
pótlására alternatív megoldás lehet (helyi 
vagy környékbeli vállalkozók bevonásával), 
főleg a nyári időszakban, a kisbuszos szemé-
lyszállítás kiépítése, iránytaxik beállítása, 
természetesen meghatározott menetrend 
figyelembevételével. Tétényi Évától meg-
tudtuk azt is, többször figyelmeztette a 
fideszes képviselőket arra a tavasz folyamán, 
hogy ha nem hajlandóak tárgyalni a város 
életét súlyosan befolyásoló ügyeket, an-
nak az esztergomiak isszák meg a levét. Azt 
mindenesetre jelezte lapunknak a város első 
embere, hogy ehhez hasonló „nyári meg-
lepetésbombákra” sajnos számíthatnak az 
esztergomiak, mivel a frakció január 20-án el-
fogadott büntető költségvetésében számos 
olyan ügyet „rejtettek el”, amelyek szándékuk 
szerint egyszerre kellett volna, hogy rob-
banjon, rombolva az ő népszerűségét. Hogy 
közben a város szenved, az úgy tűnik, vajmi 
keveset számít a fideszeseknek.

Aknamezőn a polgármester?

A Vértes volán ügye úgy tűnik csupán egy ál-
lomása Meggyes hatalom visszaszerző tech-
nikáinak. A helyi fidesz politikai stratégiáját 
mi sem jellemzi jobban, mint a novemberi 
közvilágítás kikapcsolás, decemberben a 
díszvilágítás és a Széchenyi téri programok 
ellehetetlenítése, a februári önkénteseket 
és városházi ügyintézést egyaránt nehezítő, 
akadályozó, később az adatvédelmin biztos 
által is elítélt beléptetési rend kialakítása, 
vagy a füvet vágó, virágot ültető polgárok 
eljárással, szankciókkal való fenyegetése. 
Meggyes Tamás az elmúlt 10 év alatt megt-
anulta, mivel lehet az esztergomiakat, azon 
belül is a meghatározó létszámú társadalmi 

csoportokat felbosszantani, hangolni. A busz-
közlekedés megszűnése pont azt a réteget 
érinti a legérzékenyebben, akiktől már alig 

van mit elvenni. A nyugdíjasoknál pedig, 
miközben nagyrészüknél a mindennapok 
is gondot okoznak, egy ilyen drasztikus vál-
tozás érzékeny húrokat penget. Ahogy a 
lakótelepen és a Kertvárosban élőknek sem 
könnyű megemészteni a jelenlegi helyzetet, 
pláne ha még félre vannak tájékoztatva.   
    
Lett volna rá idő...

Tétényi Éva megválasztása után – találkoz-
va a Vértes Volán vezetőivel, és megértve a 
problémát - először 2010. november 25-én 
tűzte napirendre „a helyi menetrend szerinti 
személyszállítás szolgáltatásainak ellátására 
vonatkozópályázat” kiírását. A frakció, 
későbbi burkolt szándékának megfelelően 
azonban nem volt hajlandó tárgyalni a 
polgármesteri előterjesztést. Ezt követően 
február 17-én, március 3-án, március 17-én 
és március 31-én négyszer is megpróbálta 
testület elé vinni az buszközlekedést rendez-
ni kívánó tervezetet Tétényi, de a Steindl és 
Meggyes vezette frakció még napirend előtt 
levette az előterjesztést a tárgyalandó ügyek 
listájáról. Szintén a szándékosságot jelzi az is, 
hogy bár a fideszesek az április 12-én alkot-
mányellenesen a polgármester és az ellen-
zéki képviselők nélkül megtartott „testületi 
ülésükön” döntöttek egy Vértes Volánnal 
foglalkozó ideiglenes bizottság felállításáról, 
melynek elnöke Juhász István, Vállalkozók 
Párta által delegált képviselő, tagjai pedig 
három fideszes, Petróczy Gyula, Pócsföldi 

József és Knapp János Pál lettek. A bizottság 
munkájáról azóta semmit sem lehetett hal-
lani. A bizottság „..az Önkormányzat Vértes 
Volán Zrt. felé fennálló tartozásának meg-
nyugtató rendezése, javaslatok kidolgozása, 
egyeztetés a Vértes Volán Zrt. képviselőivel” 
feladatot kapta a frakciótól, de erről azóta 
sem esett szó. Azt pedig feltételezni sem 
meri az ember, hogy ha esetleg mégis tárgy-
altak volna a Vértessel a bizottság tagjai, ak-
kor a város érdekeivel szemben hoztak volna 
döntést.

Mi lehet a megoldás?

Tétényi Éva és önkéntes stábja hetek óta azon 
dolgozik, hogy alternatív megoldást találjon 
a helyi buszközlekedés ideiglenes pótlására. 
A polgármester felvette a kapcsolatot a helyi 
civil szervezetekkel, vállalkozókkal, illetve 
az ipari parki cégekkel, és azt vizsgálják, 
milyen módszerekkel lehetne enyhíteni a 
július 4-től leálló buszok okozta káoszon. 
Mivel a probléma megoldása hosszútávon 
csak egy megfelelő technikai eszközökkel és 
munkaerővel rendelkező céggel lehetséges, 
és a Vértes Volán ezen a területen monopol 
helyzetben van, valószínűleg a velük való 
megegyezés az egyetlen járható út. Addig 
is azonban, amíg Esztergomban a kéthar-
mados többséggel rendelkező képviselők 
nem értik meg, hogy ezekkel a politikai 
trükkökkel azokat büntetik, akik őket meg-
választották, illetve hogy ez a magatartás 
csak a közösségnek okoz kárt, nincs mit tenni. 
Egy normálisan együttműködő testület és 
polgármester körülbelül pár óra alatt me-
goldhatna egy ilyen problémát, de miköz-
ben a frakció legfontosabb célja Tétényi Éva 
minden szempontból való lejáratása, ez nem 
fog menni. Addig is egy biztos, ahelyett hogy 
kulturáltan gombot varrnánk saját prob-
lémáinkra, Esztergom újabb hírbombákkal 
lepi el a magyar sajtót.

p.h.a.

A város tömegközlekedésének meg-
szűnését az előző képviselőtestület által 
felhalmozott hatalmas adósság okozza, 
amelynek kicsiny hányadát képezi az a 
112 millió 75 ezer forint is, amellyel Esz-
tergom több mint három éve tartozik a 
Vértes Volán Zrt.-nek.
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Ki vitte csődbe esztergomot?

2010. október 3-án az esztergomiak elzavar-
ták Meggyes Tamást a polgármesteri székből. 
Akkor a város polgárainak zöme úgy gon-
dolta, hogy elég volt a diktatórikus vezetési 
stílusból, amely a város egész életét áthatot-
ta. Akkor még úgy tűnt, hogy a legnagyobb 
gond az akkori városvezetővel van. Hamar 
kiderült azonban, hogy az önkényeskedő 
vezető oly mértékben folyatta el a város 
pénzét, olyan hatalmas adósságot halmozott 
fel, hogy annak kezelése megkerülhetetlenné 
vált. A választásokat követő átadás-átvétel 
során világossá vált, hogy a Meggyes Tamás 

vezette önkormányzat évek óta hazudott a 
város anyagi helyzetét illetően. Nemhogy 
minden rendben lett volna - a kassza üres 
volt. Rég lejárt tartozások, – némelyik 2009-
es – valamint hitelhegyek bukkantak elő az 
amúgy is késve, vagy sokszor hiányosan átad-
ott aktákból. 

El kellett indítani az adósságrende-
zési eljárást, avagy sem?  

A törvény erről szigorúan rendelkezik. Ha az 
önkormányzat a tartozásait 60 napon belül 
nem fizeti ki, akkor vagy maga az önkor-
mányzat, vagy a hitelező kezdeményezheti 
az adósságrendezési eljárást. Azonban, ha 
az adósság még a fizetési határidő utáni 90 

napon túl is fennáll, akkor a polgármester – 
a képviselőtestület döntésétől függetlenül 
– 8 napon belül köteles adósságrendezési 
eljárást kezdeményezni a megyei bíróságon. 
Nincs más lehetőség. A jelenleg hatály-
os 1996. évi XXV. törvény mindenkit 
egyformán kötelez. Ezért is érthetetlenek 
Kósa Lajos megnyilatkozásai, amikor az új 
polgármester felelősségéről beszél, hiszen 
azzal a Debrecen első emberének is tisztában 
kell lennie, hogy ebben az esetben Tétényi 
Évának nem volt mérlegelési lehetősége. Az 
elmúlt 7 hónap során mást sem hallottunk 

a leváltott városvezetőtől és a Fidesz frak-
ciótól, hogy Tétényi csődbe vitte a várost. A 
csőd azonban már 2009-ben megvolt. Az, 
hogy Meggyesék ezt megpróbálták eltitkol-
ni, a tényeken mit sem változtat. A törvény 
által kötelezően elrendelt adósságrendezés 
megindításához ugyanis csatolni kell az 
eljárás szükségszerűségét igazoló dokumen-
tumokat. Ezek az iratok pedig a választásokat 
megelőző időszak adatait tartalmazták. A 
bíróság – és nem Tétényi Éva – ezen beadott 
anyag átvizsgálása után döntött úgy, hogy 
Esztergomban meg kell indítani az adósság-
rendezési eljárást. Ezek szerint – Kósa La-
jos logikája mentén – a megyei bíróság is 
csődbűntettet követett el.

Válságköltségvetés Meggyes módra

Esztergomban a válságköltségvetés meg-
alkotása sajátosan alakult. A város ebben az 
időszakban csupán a kötelezően ellátandó 
feladataira költhetett volna, ilyen például az 
utak, zöldfelületek, játszóterek karbantartása, 
de ahogy erről legutóbbi Civilhetesben beszá-
moltunk, Meggyes pontosan tudta a sokmil-
lióba kerülő közvélemény-kutatási adatokból, 
hogy a városlakók jelentős hányada ebből a 
három tényezőből ítéli meg a városvezetés 
munkáját. A frakció ravasz volt, és bár Tétényi 
Éva már a válságköltségvetés elfogadása-
kor, január 20-án többször figyelmeztette a 
képviselőket arra, hogy ne áldozzák fel poli-
tikai céljaikra a várost, a fideszesek pontosan 
tudták, hogyan változtassanak a számukra 
kedvezőtlen közhangulaton. Így történhetett 
meg, hogy a kötelezően ellátandó felada-
tok közül a fentebb felsoroltakon kívül nem 
emelték be a válságköltségvetésbe például 
a közcélú foglalkoztatást, az illegális hul-
ladéklerakók felszámolását, az ivóvízellátás, 
valamint ivó kutak karbantartását. Emellett 
egyetlen forintot sem szánt a frakció a vis 
maior és havaria (életveszély elhárítása, várat-
lan katasztrófa) keretre, tehát árvíz és tűz, 
vagy komolyabb viharkár esetén, szándékuk 
szerint az önkormányzat teljesen kivonná 
magát az események kezeléséből. A törvén-
nyel ellentétben viszont az Élményfürdő ál-
lagmegóvására, amely korántsem alapfeladat, 
a válságköltségvetésben 90 millió forintot 
szavaztak meg. A Strigónium Zrt. szintén 90 
millió forintot kapott a frakciótól, de Meggyes 
Tamás és Bayer Zsolt újságíró pereire is 30 mil-
liót gondoltak a válsághelyzetben költeni az 
esztergomi fideszesek. Ennek a 210 millió fo-
rintnak bármilyen más arányban és más célra 
történő felhasználásáról hallani sem akartak.

Másfél éve tudják, hogy baj van?

A reorganizáció azt jelenti, hogy a hitelezőkkel való megegyezés után város 
működését egy jóval takarékosabb módon újra lehet indítani. Ez kifejezetten 
előnyös abban az estben, ha a tartozás mértéke nem túl nagy és alatta marad a for-
galomképes vagyon értékének, hiszen akkor bizonyos vagyontárgyak eladásából 
fedezni lehet az adósságot és marad pénz a működésre is. A reorganizációs 
terv továbbá nem jelenti a hitelezők automatikusan történő, maradéktalan ki-
elégítését. Mindkét fél számára előnyös lehet az a megoldás, amikor a hitelező a 
bizonytalan visszafizetésre való tekintettel lemond a 100%-os követelésének egy 
részéről és megelégszik egy alacsonyabb, de biztos összeggel. 

Hogy is fest ez Esztergomban? Értékesíteni kell a forgalomképes vagyonból annyit, 
amennyi fedezi az adósságot. Az esztergomi eladható összvagyon 9,5 milliárd fo-
rint. Tehát a teljes vagyonunkat fel kell áldozni, vagyis mindent el kell adni a fidesz-
es reorganizációs terv szerint és még ez is kevés. A törlesztendő összeg 25 milliárd 
forint. A hiány, Esztergom teljes vagyonának eladása után is még 15,5 milliárd fo-
rint maradna.

Vajon miért hangos az ország az esztergomi botrányoktól? Hogyan lett Esz-
tergomnak 25 milliárdnyi adóssága? Miért szűnnek meg munkahelyek, miért 
zárnak be, vonnak össze intézményeket, miért nincs pénz támogatásokra, út-
javításra, de még árvízi védekezésre sem? A válasz egyszerű: az előző város-
vezetés felelőtlenül kezelte az általunk, választók által rájuk bízott vagyont. 
Elherdálták a város javait, kiürítették a kasszát, elköltötték a Szent Miklós Alap-
ban lévő pénzt. Felélték a jelenünket, de ami nagyobb baj, gyermekeink jövőjét 
is. Természetesen mondhatja erről Debrecen polgármestere, hogy Tétényi Éva 
csődbűntettet követett el, de valószínűleg ő is tudja, hogy a valós tények bir-
tokában be kellene látnia, Esztergomban csupán egy bűnös van. 
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Öntudatra ébredő esztergomiak

Így történhet meg, hogy a város minden ed-
diginél rosszabb helyzetbe került. Amivel 
viszont a városi lapot olvasók nem feltétlenül 
vannak tisztában az az, hogy az elmúlt fél 
évet a frakció kétharmados döntései határoz-
ták meg. Ezeknek a döntéseknek egyrészt 
az volt a célja, hogy az eddigi hatalmi elit 
anyagi vesztesége minimális legyen, más-
részt, hogy a számos várost sújtó döntéssel 
kapcsolatosan a polgárok szembe fordul-
janak a Meggyest Tamást a palettáról lemosó 
Tétényi Évával. Azzal nem számoltak, hogy 
az egyre inkább öntudatra ébredő Eszter-
gomban egyre kevesebben hiszik el, hogy 
frakció által minden jogkörétől megfosztott 
és a fideszen kívüli összes helyi párttal is csak 
egyharmados arányú kisebbségben lévő je-
lenlegi polgármester lenne hibás a városban 
fellelhető állapotokért.

Királyvárosból adósrabszolgát csi-
nálna a frakció?

A fideszes kétharmad szeretné megszabni 
a város jövőjét is. Ezúttal távolabbra tekin-
tenek. Úgy harminc évre előre. Addigra már 
jó néhány jelenlegi képviselő nem lesz köz-
tünk, de munkásságukat még unokáink is 
nyögni fogja. Április 12-én ugyanis az esz-
tergomi Fidesz frakció és a Vállalkozók Pártja 
képviselője egy törvényellenesen összehívott 
és megtartott rendkívüli testületi ülésen(?), 
olyan reorganizációs(újjászervezési) rendele-
tet fogadott el, amely egyrészt érvénytelen, 
másrészt jól mutatja választott képviselőink 
hozzáállását Esztergomhoz és polgáraihoz. 
Szerintük a város érdekét szem előtt tartva 
akarják az adósságot rendezni. Ám egyúttal 
mind a 25 milliárd forintnyi tartozást is ma-
radéktalanul vissza kívánják fizetni, helyeseb-
ben szólva fizettetni velünk, esztergomiakkal. 
Amennyiben ez megtörténne, úgy 30 éven át 
fizetné a város Meggyes Tamás félresikerült 
álmainak hozadékát. Ám a fő kérdés az, tud-
juk-e fizetni? 

Mit jelent a reorganizáció és a 
vagyonleltár?

A törvény szerint a reorganizációs program-
nak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat 
gazdasági helyzetének részletes leírását, 
másrészt az adósságrendezésbe vonható 
vagyon hasznosítására, illetve az adósságren-
dezéssel kapcsolatos egyéb intézkedésekre 
tett javaslatot. Fontos meg-
jelölni azt is, hogy a vagyon 
hasznosításával és az egyéb 
intézkedések által az önko-
rmányzat milyen bevételhez 
juthat. A jogszabály szerint 
a reorganizációs terv alap-
feltétele a pontos vagyonleltár, illetve a 
reorganizációt megelőző egyezségkötések 
a hitelezőkkel. Márpedig Esztergomban 

nincs naprakész vagyonleltár. A ren-
delkezésre bocsátott lista az elmúlt évek ny-
ilvántartása alapján készült és meglepően 
pontatlan. Arról, hogy Esztergomnak mi a 
jobb, a reorganizáció, vagy a vagyonfelosz-
tás, csak egy nagyon pontos vagyonleltár 
ismeretében lehetne dönteni. Az önkor-
mányzati vagyonról tudni kell, hogy két 
részre bontható. Vannak olyan vagyontár-
gyak, amelyek nem forgalomképesek, tehát 
nem adhatók el és vannak forgalomképes, 
azaz értékesíthető vagyontárgyak. Nem elad-
hatóak például a kötelező feladatot ellátó 
intézmények, óvodák, iskolák, a betegel-
látás fenntartásához szükséges ingatlanok, 
valamint az államtól átvett bérlakások. Esz-
tergom forgalomképes vagyona zömmel 
földekből és telkekből áll, valamint néhány 
ingatlanból. Rendkívül érdekes ugyanakkor, 
hogy az Élményfürdő nem szerepel a vagy-
onleltárban. Esztergom büszkesége, amelyre oly 
sokat költött és költ a város, nincs nyilvántart-
va a vagyontárgyak között. Helyette ezen a 
területen többek között a KPM. telephely, egy 
sporttelep, egy bútorbolt és ételbár is szere-
pel. (A mai 20-25 évesek nem is emlékeznek a 
szigeti bútorboltra, vagy a teniszpályára.)

Reorganizáció, vagy vagyonfelosz-
tás jobb a városnak?

Az is kérdéses, hogy a jelenlegi vagyont a becsült 
értéken tudja-e a város értékesíteni. Számtalan 
olyan tétel szerepel a vagyonleltárban, aminek 
az értéke abszurdan alacsony - a Széchenyi 
tér 21., Kossuth L. u. 5. a volt Takarékpénztár 
hatalmas épülete, amely a vagyonleltár szerint 
csupán 31,3 millió forintot ér - vagy kirívóan 
magas értéken szerepel - az Élményfürdő gáz-
motor épülete 84 milliós értéken van feltün-
tetve. Az eladható vagyontárgyak közé sorolja 
a leltár a Meggyes Tamás polgármesternek, 
Knapp János Pál és Németh József alpolgár-

mesterek magánházaira 
felszerelt biztonságtech-
nikai rendszert, egyenként 
62.945.480 forintért, ame-
lynek végösszege majd-
nem 190 millió forint. 
Ilyen vagyonleltár mellett 

valószínűleg hemzsegnek majd az esztergomi 
ingatlanra vágyók, csakúgy, mint a Széchenyi 
tér karácsonyi díszkivilágításáért, ami a vagy-

onleltár adatai szerint közel 220 millió forintot 
ér. Ezt a vagyonleltárt a polgármesteri hivatal a 
köznyelvben csak „jutalékos osztálynak” hívott 
vagyongazdálkodási irodája készítette, me-
lynek munkatársai ellen jelenleg nyomozás fo-
lyik. Közülük többen a mai napig „polgármester 
úrnak” szólítják Meggyes Tamást, aki naponta 
bejár ezekbe az irodákba dirigálni.

Kinek „szurkol” vajon a helyi fidesz?

Tegyük fel, hogy sikerül mindent eladni, ám 
az adósság nagyobbik részének törlesztése 
még mindig hátra marad.  A fidesz frakció 
nem törekedett arra, hogy akár a tőke, akár 
a kamattörlesztésekből valamennyit is le-
faragjon. Az általuk jóváhagyott reorgani-
zációs tervet végigolvasva kiderül, hogy a 
mindent megadnak a hitelezőknek, ezzel 
szemben drasztikus megszorításokat, ke-
serves adóséletet mérnek hosszú éveken át 
a városra, és annak lakóira. Jelen helyzet-
ben tehát a reorganizáció egyet jelent 
a teljes vagyonvesztéssel, vagyis sem-
miben sem különbözik a vagyonfelosz-
tástól. Viszont mellette közel 30 éven át 
fizetnénk a fennmaradó 15,5 milliárdnyi 

adósságot. Ezt az alternatívát „testvérla-
punk” elfelejtette megemlíteni cikkeiben, 
miközben hétről hétre a vagyonfelosztás 
rémével fenyegetőzik. A fenti, egyszerű 
magyarázat tükrében Ön, kedves olvasó 
melyik verziót választaná?

Mindezek ismeretében kérdés, miért akarja a 
Meggyes-csoport olyan nagyon a reorgani-
zációt? Miért riogatnak a vagyonfelosztás-
sal? Nem látják, hogy mindkét estben mind-
ent el kell adni, csak a reorganizáció még 
rengeteg adósság megfizetésére is kötelezi 
a várost 30 éven át? Mi érdekük fűződhet a 
hitelezők 100%-os kielégítéséhez?  Furcsa 
csavar a történetben, hogy amennyiben az 
Alkotmánybíróság semmisnek nyilvánítja a 
frakció által szabálytalanul meghozott reor-
ganizációs rendeletet, akkor az automatiku-
san vagyonfelosztáshoz vezet, vagyis végső 
soron önmaguk idézik elő azt, amitől óva 
intettek.

Sz. Gy.

Mi jelent az adósságrendezés?

Az eljárás lényege, hogy egy kinevezett 
pénzügyi gondnok irányításával ésszerű 
döntések sorával helyreállítsák Esztergom 
fizetőképességét. Ennek első lépése az 
ún. válságköltségvetés megtervezése és 
kivitelezése. A válságköltségvetés szigor-
ításokat és elvonásokat tartalmaz arra az 
átmeneti időre (2011.május 25-ig), amíg 
a város szempontjából legkedvezőbb 
utat megtalálják a jövőt tekintve.

Amennyiben nem születik megegyezés a 
hitelezőkkel, úgy a bíróság intézkedik az 
önkormányzat adósságának rendezésről, 
elrendeli az összes forgalomképes vagy-
ontárgy eladását, abból egy adott rend 
szerint kifizeti a hitelezőket, ezzel pedig a 
város leírja az összes adósságát. Ez a vagy-
onfelosztás. A vagyonfelosztás Esztergo-
mban annyit jelent, hogy a 9,5 milliárd 
forintnyi eladható vagyon értékesítése 
után a városnak nem marad egyetlen fo-
rint adóssága sem és nem kell további 30 
évig fizetni a Meggyes örökséget.

„A fideszes kétharmad 
döntött esztergom elmúlt 
hónapjairól”
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Az elmúlt napokban egy uniós rendezvényen kérdezték tőlem, 
mi van az esztergomi siralomházban? Gondolkodnom kellett, de 
hamarosan rájöttem, hogy az esztergomi polgármesteri hivatal-
ról kérdeznek. A halálraítélteket tartották a siralomházban, ahol 
várták a kivégzésüket. Ahogy telnek-múlnak a napok, valóra vá-
lik, amit megjósoltak: a Fidesz kétharmados erőpolitikája nem 
ismeri az együttműködést. 

Minden, amit állítanak, annak az ellenkezője igaz. Legalábbis ez 
vonatkozik a helyi szervezetre. Bár kétségtelen, hogy segítik őket a 
kormánypárt tagjai is. Kósa Lajos rendszeresen úgy nyilatkozik, mint 
aki tisztában van az esztergomi helyzettel. Többször meghívtam őt 
is, vagy a Kormány bármely tagját, jöjjön el hozzánk és nézzük át 
együtt, hogy milyen út vezetett idáig. Elég lenne elolvasni az Állami 
Számvevőszék jelentését, amelyben egyértelműen leírják az adósság 
felhalmozásának menetét. 2010-ben 6 milliárd külső forrásra volt 
szüksége egy harmincezres városnak ahhoz, hogy a költségvetési 
hiányt pótolni tudja. Gondoljunk csak bele ennek a kamataiba! És Es-
ztergomban 25 milliárdnyi az adósság. A megmentő ötlet részükről 
egy újabb hitel, az úgynevezett reorganizációs hitel lenne. Az adóssá-
grendezést már évekkel ezelőtt meg kellett volna indítani nem a város 
ellen, hanem a városért! Soha nem hittem, hogy emberek egymás 
életét tönkre tehetik a hatalomért. Rám éppen azért vár meghurcol-
tatás, mert megmutatom a kétharmados döntéshozás diktatórikus 
módszereit, a település ellehetetlenítését célzó döntéseket, az alko-
tmányellenes működést.

Két hete zártkörű megbeszélésre hívtam minden képviselőt, mivel 
azt mondták, hogy eddig erre azért nem voltak hajlandóak, mert 
nyíltan nem lehet tárgyalni, az ilyesmi politikai zsarolás. Sajnos ak-
kor este 4 „ellenzéki” képviselő jelent meg rajtam kívül, hogy a Város 
érdekében kiegyezést kezdeményezzen. A tízektől egy levél érkezett, 
amelyben visszautasítják a zárt ajtók mögötti megbeszélést. Pedig 
minden fideszes városatyát személyesen hívtam fel telefonon. A 
rövid beszélgetésekből úgy tűnt, hogy mindenki szívesen egy asztal-
hoz ülne már, hiszen közös felelősségünk a békés jövő megteremtése. 
Megjegyezték ugyan, hogy lesz még előtte egy frakció ülés. A parancs 
ezek szerint a merev ellenállás.

Mi lehet a színfalak mögött? Ezt nem tudhatom, de azt tudom, hogy 
a soros EU elnökség a hét végén véget ér. Talán több idő marad a 
belügyekre koncentrálni, és észrevenni, hogy ezt nem lehet seho-
gyan máshogy értelmezni, mint úgy, hogy Meggyes Tamás nem haj-
landó tudomásul venni, az ő hatalmának vége. A testület tagjainak 
felelőssége egyetemleges. Bánhidy Vajk, Kálmán Sándor, Pócsföldi 
József, Petróczy Gyula, Zoltai Dániel, Pál György, Ivanov Mihály, 
Németh József, Steindl Balázs. Ők azok, akik le sem ülnek meghallgat-
ni a másik felet, és Esztergom érdekében képtelenek együttműködni. 
Vajon mivel magyarázható, hogy nem jönnek el? Sőt a Kormányhi-
vatal nekem címzett levelét a Fidesz sajtóközleményéből ismerem 
meg. Már a levéltitok sem szent Esztergomban. Nagy bajban vagy-
unk. A felhalmozott adósságok eltörpülnek az erkölcstelen tettek 
mellett. Senki sincs közülük, aki vállalná, hogy ha nem engedik tárgy-
alni, akkor visszalép?

A hivatalban sem jobb a munkamorál. Jellemző epizód, hogy a 
városszépítési osztályvezető, aki az előző polgármester élettársa nem 
köszön nekem. Minap utána szóltam: Andrea tessék köszönni! Mire 
visszaszólt: Megmondtam, neked soha nem fogok. Megteheti, mert 
nem áll velem szóba a jegyző sem, sőt írásban utasításokat küldözget 
nekem. A fidesz frakció választottja kézi vezérléssel teljesíti a bukott 
polgármester akaratát, akit némelyek polgármester úrnak szólítanak 
még ma is. A munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja a hivatalban, 

a jegyzőt pedig csak a testület fegyelmezheti meg. Jobb érzésű 
köztisztviselők már más településeken vállaltak munkát. Vezető nélkül 
maradt a tanügy, nyár végétől a pénzügy és a kincstár. Nincs jogi iro-
da, és gyakorlatilag megszűnt a városüzemeltetés. Aki tud, és teheti 
új helyre pályázik. A kiszolgáltatott helyzetben lévő családfenntartók 
azonban megpróbálnak megfelelni az elvárásoknak. Előbb utóbb a 
félelem megbetegíti őket. Várhatóan augusztusban áll le a hivatal, 
ahol még mindig az előző városvezető dirigál. A kettős vezetés sehová 
nem vezet. Ez zsákutca. Érdemi munka így nem folyhat.

A helyijárat megszüntetése előre tervezett volt, ahogy minden 
más megszorítás is. Utánanéztem, hogy a helyi tömegközlekedésre 
kiírandó közszolgáltatási közbeszerzési pályázatot még az előző 
városvezetés írta ki, majd érvénytelenítette azt. Ráadásul három évig 
nem fizetett a szolgáltatónak kompenzációs költséget. Tavaly novem-
ber 25-e óta négyszer kértem a képviselő testületet, hogy tárgyal-
janak erről, de még napirendre sem vették. Ami pedig terítékre került, 
az a közösség érdekeivel szemben történt. Például a közterületekre, 
útkátyúzásra, játszóterekre nem, de a saját érdekeltségekre szavaztak 
meg pénzt. Minden döntés náluk volt, van és lesz. Tessék választani! 
Azonnal elkezdünk egyeztetni és megkapom az elvárható feltétele-
ket, vagy feloszlatják végre a működésképtelen Önkormányzatot.

Elődeink gondolkodásukról, hazaszeretetükről és egyenes tartásukról 
voltak híresek. Hová tűntek a szellem és lélek nagyjai? Ősi fővárosunk 
tavaly október óta kér. A polgárok kérik a helyi fideszes képviselőket az 
együttműködésre. Akik működnek is, de csak saját magukkal együtt. 
Kérik az új választást. 7519-en vállalták nevükkel, hogy szeretnének 
újraválasztani, mert a mostaniak nem méltóak a képviseletükre. Ter-
mészetesen ez az én távozásomat is jelentené. Csak a Város, ez az 
egyetlen szempont egy független városvezetőnek. Éppen ezért aján-
lottam fel, hogy oldjuk fel közösen a kialakult helyzetet. A kiegyezési 
javaslat lényege, hogy csak annyi fideszes lépjen vissza, ami egy feles, 
együttműködő testülethez szükséges; legyen új jegyzője a Hivatal-
nak, aki képes a polgármester irányítását elfogadni és törvényesen 
dolgozni; legyen külsős alpolgármester, akit a KDNP javasolhatna, 
valamint kerüljön be a civil kontroll a bizottságokba. Sajnos erre is, 
mint eddig mindig, teljes elutasítás volt a válasz.

A jövőt a szívekben kell építeni. A társadalmat összetartó közösségek 
rövid távú alapja a pénz, hosszú távon az erkölcs. A kétharmados több-
séggel lehet sarkalatos törvényeket hozni az ellenzék megkérdezése 
nélkül, lehet bebetonozni pártkatonákat a döntéshozó testületekbe, 
lehet bohóckodni, de egyet nem lehet, a felelősséget áthárítani má-
sokra. Sok hazug szót hallani. Esztergomban szokás bűnöst kiáltani 
ártatlanokra, feketének mondani a fehéret és széttárt kezekkel mind-
ent az új polgármester nyakába varrni. Ám a kétharmados többség 
a döntés súlyát a képviselőkre helyezi itt is és az országban is. Vajon 
minek kell még ahhoz történni, hogy ezt megértsék? Vegyük észre, 
Magyarországon mindenki esztergomi!

A bejegyzést „A magyar szabadság napján” a kétharmados több-
séggel megválasztott független polgármester írta Magyarország ál-
lam- és egyház alapítási székhelyén 2011-ben a soros EU elnökség 
zárásakor.

Esztergom 2011. június 28.

Tétényi Éva
Esztergom, Esztergom-Kertváros
és Pilisszentlélek polgármestere

A polgármester továbbra is várja az esztergomiak kérdéseit a  
kerdes@tetenyieva.hu email címre. 

Siralomház esztergomban
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Ingatlan
Dobogókői úton 130 nm 
családi ház, gondozott 
díszkerttel eladó.
+36 30 580 8856
Esztergomban Dunaka-
nyarra panorámás 1.621 
nm telek eladó, gyűrűs 
kúttal, 9 nm kisházzal, 
telekhatáron villanynyal, 
jó közlekedéssel, közel a 
Tesco-hoz és a városhoz.
+36 30 589 8239
Pilismaróton, az Ady 
Endre utcában paraszt-
ház melléképületekkel, 
nagy udvarral és kerttel 
eladó.
+36 20 3937433

Bérlemény
Visegrádon különálló, 
galériás, tetőtéri lakás 2 
fő részére hosszútávra 
kiadó.
+36 70 2380578

Szolgáltatás
Olcsó szállítás! Olcsó 
árakkal a hét minden 
napján, non-stop várom 
megrendelését
Hétvégén és ünnep-
napokon is felár nélkül! 
Mosógép? Kanapé? Akár 
kisebb költöztetés is.
+36 20 5261912

Élő vagy konyhakész 
állapotban sertés, csirke, 
marha, birka eladó. 
+36 70 7780334

Állás
Telekommunikációs cég 
értékesítőt keres!

Megnyitotta piacát a 4. 
telekommunikációs cég 
Magyarországon! Gyere 
és dolgozz velünk, hogy 
mindenkinek megmu-tas-
suk a technika legújabb 
vívmányait a telekommu-
nikáció területén. 
+36 30 7518908

Egyéb
1400 literes akvárium-
sor eladó, 16 részes 
hátsó rendszerű, rozsda-
mentes váz, világítással, 
vízmelegítővel, oxigén 
pumpával. 
+36 30 3999364
Siemens no frost 280 
l combi hűtőszekrény 
eladó.
+36 30 5898239
150×245 termo műanyag 
ablak eladó.
+36 30 5898239
17” CRT monitor eladó.
+36 30 5898239

21” CRT monitor eladó.
+36 20 392 3364
Parasztszövőszék olcsón 
eladó.
+36 20 5400330
Patkányládák, 
igény szerint ajándék 
patkányokkal eladó.
+36 30 6644660

Jármű
Camping (összecsuk-
ható) kerékpár eladó.
+36 30 5898239
ALARIK márkájú használt 
MTB kerékpár eladó.
+36 20 5400330

Állat
Eladó papagájok, fi atal 
énekes papagáj valamint 
kecske papagáj.
+36 20 4333829
Cicák ingyen, cirmos 
és fekete 5 hetes cicák 
elvihetők. 
+36 30 2357313

• Kutakat fúrtak a krisztusi kereszt szomszédságában.
• Esztergom szigeti hajóállomás (látványterv és széles sajtópropa-

ganda).
• A szigeti mesepark (látványterv és széles sajtópropaganda).
• Szigeti szállodasor (látványterv és széles sajtópropaganda).
• Hévíz konferencia turizmus épület komplexus (látványterv és 

széles sajtópropaganda).
• Petőfi  utca-Dobogókői út, körforgalom (előkészületek).
• Az Alkotmánybíróság tervezett székhelye (előkészületek, 

tetőrekonstrukció).
• Városháza díszudvar és játszótér, Széchenyi tér: szökőkutak vala-

mint a kihasználatlan pavilonok a téren. Az utazási kiállítások városi 
pavilonja.

• Az értelmetlen mellékutcai parkolók kialakítása, a „tudományos” 
forgalmi rend megteremtése.

• A közvélemény-kutatások, a sajtófőnök(ök), a helyi Tv támogatása, 
az országos kábítás.

• A városőrség, a szigeti „termál” fürdő támogatása.
• A heti 10 óra testnevelés, a városi történelemkönyv íratása / kiadá-

sa.
• A sok-sok polgári per a lakosság (választó) kontra Városháza között.
• A városi könyvtár épületének rombolása földig, az átépítése, a 

helyébe került mélygarázs.
Mindezek és ezeken túlmenően mennyibe kerültek városunknak? 
Ugye nem csoda a  25 milliárdnyi adósság?
Ha valaki bővíteni akarja a sort, várjuk a további „mennyibe került” 
felsorolásokat. Várjuk azt is, aki(k) a fenti tényeket forint-osítani is 
tudják!

ghyos

VETŐMAG ÉS KONYHAFELSZERELÉS
HÁZTARTÁSI KELLÉKEK

- edények
- darálók
- kések, nyitók
- kávéfőző alkatrészek
- kukták, szifonok
- műanyagok
- virágládák, ruhaszárítók

KERTÉSZETI ESZKÖZÖK

- gyomirtók, rovarirtók
- permetezőszerek
- műtrágyák
- virágtápok
- vetőmagvak
- szerszámok
- tömlők, csatlakozók

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

Matematika korreptálást 
vállalok. Érdeklődés:

36 70 776 3452

Német nyelvből korre-
petálást, felkészítést vállalok.
Érdeklődés: 36 70 519 3864

Miért pont Solva? 
Esztergom régi római kori neve 
Solva volt.
Kikhez szól?
Mivel ez egy internetes rádió, 
ezért elsősorban azokhoz, akiknek 
van internet hozzá-férésük. Ezen 
belül bárkihez, akit érdekelnek 
az Esztergomot, annak térségét 
érintő hírek, események, riportok.
Miről szól?
A helyi emberekről, törté-
nésekről, programokról, sok ze-
nével. Műsoraink tárházában 
többek között szerepel reggeli 
magazinműsor,  helytörténet, 
sportműsor, közéleti riportok, 
vársosházi hírek, életmód taná-
csok, irodalmi- és művészeti 

műsor, gyermekműsor (esti me-
se), hangoskönyv, környezet- és 
állatvédelmi program. Mivel a 
hasunkat is szeretjük, nem hagyjuk 
ki a főzős műsort sem, szakértő 
kollégánk közreműködésével.
Egy rádió nem rádió zene nélkül. 
Folyamatosan bővülő zenei kí-
nálatunk a punktól a klasszikus 
zenéig átölel minden irányzatot, 
természetesen nem egymás után,  
hanem tematikus szerkesztésben.
Kapcsolat a hallgatókkal?
Lesznek interaktív műsorok, 
melybe a hallgatókat is  szeret-
nénk  bevonni,  ilyenek például 
az éjszakai beszélgetések, vala-
mint játékok nyereményekért.
Kik készítik a műsorokat?
Csapatunk lelkes önkéntesekből 
áll. Van közöttünk kezdő rádiós és 
tapasztalt profi  is!
Hol hallgatható?

www.oszintensolva.hu 
„Hallgatom” gombra kattintva.

Várjuk ötleteiket, észrevétele-iket, 
kérdéseiket:
oszinten.solva@gmail.com

Egy rádió Esztergomról nem 
csak esztergomiaknak!

Mennyibe került?

A  kihelyezésre került (Féja Géza Közösségi Ház – Esztergom-
Kertváros, Gyermekjóléti Szolgálat épülete, Piac eleje, Sás-
ka-zöldséges - Szentgyörgymező,  és Pilisszentlélek-Tájház) 
vélemény-ládákba július 10-ig várják a városlakók bejelentéseit 
és a véleményeket az úthibákkal, valamint a város szemét ren-
deletével  kapcsolatban.

PÉKÁRU - SZENDVICS - ÉDESSÉG - DOHÁNY
Esztergom, Lőric u. 2.

Nyitva: H-P-Sz: 630-1900, V: 630-1600

06 20 526 1912
Bármit-Bárhová-Bármikor

Fuvarozás kisteherautóval

2011. június 30-án csütörtökön testületi ülés lesz. 18 órára jöjjön 
mindenki a Széchenyi térre!

Haladó Esztergomért Egyesület
SEJT civil szerveződés

BOLHAPIAC ÉS ZSIBVÁSÁR minden páros szombaton
a KALEIDOSZKÓP-HÁZBAN
Esztergom, Pázmány P. u. 7. 

Telefon: +36 20 913 7279, +36 30 489 6909



teliholdfutam
Az ötödik éve „futó” Dunaparti 
Futópartik versenysorozat követ-
kező állomása a nyár éjszakai 
Teliholdfutam lesz, mely július 
16-án, szombaton este 22 órakor 
rajtol a Bazilika alatti Sötétkapu 
alagútból.

A versenyzők a Víziváros érinté-
sével érik el a kerékpárutat, ahol 
a 4 km-es és a 10 km-es távnak 
megfelelően kimért fordítópon-
tig futnak, majd viszszatérnek 
az Erzsébet parkban kialakí-
tott versenyközpontba. Az itt 
célbaérkezőket az Idill Kft. által 
készített kerámiaérem várja, a 
frissítésről pedig a Csocsaj pékség, 
a Grancafé és Rajos szikvíz gon-
doskodik. Az idei évben a nevezést 
sem érdemes az utolsó pillanatra 
hagyni: a verseny fő támogatója, a Dr. Padló 250 db Teliholdfutamos 
pólót biztosít a futamra, melyet a beérkezett nevezések sorrendjében 
osztanak ki a rendezők. A verseny részletes kiírása és az online nevezé-
si felület megtalálható az Esztergomi Futóművek honlapján: 

www.esztergomifutomuvek.hu

Korlátlan, vezetékes hívás bruttó 1.995,- Ft/hó
Korlátlanul, a nap 24 órájában, percdíj nélkül 

hívható az ország összes vezetékes telefonja. további 43 
ország vonalas telefonja korlátlanul a nap 24 órájában 

percdíj nélkül hívható.

Info
+36 33 898 005Esztergom, Hősök tere 9.  

Nyitvatartás: H-P: 500-1900, Sz: 530-1400, V: 700-1200

Hild József (Pest, 1789. december 8. – Pest, 1867. már-
cius 6.) magyar építész. A hazai klasszicista építészet 
egyik legnagyobb alakja, a reformkori Pest arculatának 
kialakításában meghatározó szerepet játszó építész. Hild 
János építész fia, Hild Viktor újságíró nagyapja.

CIVILHETES
Független esztergomi közéleti magazin

Főszerkesztő:
harvay Péter

Hirdetési- és terjesztési vezető:
Érdy tamás

Szerkesztőség:
2500 esztergom 

Jókai u. 8. I/6
Nyitvatartás: h-P 900-1700 

telefon: +36 (33) 898 005 
e-mail: civilhetes@gmail.com

Kiadó:
tReFFORD LeMON Kft.

Megjelenik:
esztergom / esztergom-Kertváros / 

Pilisszentlélek 
13 000 példány

Lapzárta:
Minden páratlan héten szerdán1630

Az újságban megjelent tartalmak  
máshol történő felhasználásához 

a szerkesztőség írásbeli engedélye 
szükséges.

Amikor Sáska János a „Virágos Esz-
tergomért” mozgalom keretén 
belül végigjárta a piac árusait, 
kérve őket, adományozzanak a 
város szépítése érdekében 5-10 
cserép virágot vagy palántát, 
Ivanovék standjához érve, ah-
ogy mások, ők is igent mondtak a 
felkérésre. Amikor sor került volna 
az adományok begyűjtésére, má-
sokkal ellentétben a képviselő úr 
felesége már azt mondta, hogy „ 
Esztergom városának semmit”. 
Köszönjük szépen, erre nem 
számítottunk a környzetvédelmi 
bizottság elnöke részéről.

Igaz-e?

fashion.skipgood.com

www.skipgood.com


