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Legutóbbi jegyzetedben arról elmélkedtél, hogy a helyi 
fideszeseket életveszélyesen megfenyegették, és milyen 
dolog az, hogy nem határolódnak el az emberek ettől. 
Idézlek :„(…)Az akkor történtektől (Meggyes házgyújtása- 
a szerk.) minden józan gondolkozású ember azonnal el-
határolódott, azt hiszem, erre most is minimum szükség lett 
volna, ám lapzártánkig sem a nem fideszes önkormányzati 
képviselők, sem Tétényi Éva nem tette meg. Annak ellenére 
sem, hogy a levél szerzője az ő őrült, szélsőséges támogatója.
(??- a szerk.) Álljon itt egy idézet a házgyújtást követően, 2008. 
április 12-énmegjelent Hídlapból. Az írás pikantériája, hogy 
azt korábbi főszerkesztőnk, Tétényi Éva sajtósa írta:(…)”

Hétfőn, amikor tudomást szereztem a jegyzetedről, először 
megdöbbentem azon, hogy egykori munkatársam így gon-
dolkozik. Megteheted persze, és szíved joga azt írni, amit 
gondolsz, de ne felejtsd az általad leírtakért a felelősséget 
is vállalni. A szakmai morál hiánya ebben az esetben 
szembetűnő, inkorrektséged pedig kiverte a biztosítékot. 
Szakmailag, emberileg is kifogásolom, ahogy Meggyes be-
vett módszereit leutánozva próbálsz sarat dobálni, ráadásul 
a saját egykori jegyzetemmel tennéd ezt, anélkül, hogy meg-
kérdeztél volna róla. Máskor, ha „ütős”, tisztahangú írásra van 
szükséged, szólj nyugodtan, segítek szakmai tanáccsal, úgy 
látom, elfér. Ugyanakkor megkérdezném a nyilvánosság 
előtt, hogy az mennyire (nem) zavart a jegyzet megírásakor, 
miközben hónapok óta tisztában vagy vele – mert elmond-
tam – hogyan fenyegetnek, lehetetlenítenek el engem a 
polgármester politikai ellenfelei. Csak felsorolásszerűen és 
a teljesség igénye nélkül: hónapokig minden éjjel névtelen 
telefonálók zaklattak, biztos halált ígérve nekem és Tétényi 
Éva minden emberének, majd a rendőrségi bejelentésig 
hajnalonként minden áldott nap autó állt meg a házam 
előtt, melyből pár percig duhaj üvöltözés hallatszott, „meg-
döglesz” stílusban. Névtelen levélből hányat mutassak? De 
a hídlap.hu-n Meggyes egykori emberei is nyíltan szidhatják 
elhunyt rokonaimat, gyalázhatnak hazugságokkal engem, 
mert szerintetek az utólagos moderálás teljesen rendben 
van. (Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ha szóltam az  
ilyenek miatt, letöröltétek, ha viszont nem volt időm odafi-
gyelni rá, akár napokig kint voltak ezek a gyáva névtelen 
megjegyzések.)

Jó lenne tudni, hogy amikor a Hídlap a te vezetéseddel 
az egyetlen nyomtatott sajtóként az országban lehozta 
azt az általad is bevallottan egyértelmű hazugságot, mely 
szerint én készítettem az ominózus feketelistát, nem éreztél 
egy kis bökdösést a lelkiismereted mélyén? Az a hatalmas 
igazságérzet, amely kitört múlt héten belőled, vajon az én 
védelmemben miért nem működött eddig? A választ te is, 
én is tudom, válaszleveledben egyébként annyit állítottál 
erről, hogy visszatartottad a hírt, amíg csak tudtad. Mert? Ki 
dönt egy lap tartalmáról, ha nem a főszerkesztő?  Mindegy 
ez is, a te dolgod.
A kiegészített helyreigazítási kérelemmel hamarosan 
találkozol, akkor és ott vízválasztóhoz érkezel. A döntés 
mindig a kezünkben van, ahogy nekem is ott volt. Nekem 
azt kellett annak idején mérlegelnem, hogy a városháza 
parancsára megszűntetem-e a főszerkesztői jegyzetet. Nem 
tettem meg, aznap kirúgtak. Te képes lennél ilyenre, vagy az 
autós rovat mindennél fontosabb? 
Emlékszem, neked is emlékezned kell az együtt ledolgo-
zott harcos hídlapos évekre. Végig mellettem voltál, így 
szem és fültanúja lehettél az összes kiakadásomnak, amikor 
előbb Gulyát, majd Kálmán Sándort ültették a nyakunk-
ba cenzornak. Akkor és ott nem volt dolgod ezzel, mert  
helyetted is harcoltam, sokszor érted is. Ugye nem volt feles-
leges? Engem most is, akkor is bizonyos elvek mozgattak, 
ezeket eleget vizslatom magamban nap, mint nap, (vannak 
megbízható értékrendű barátok, családtagok körülöttem, 
akik kötelezően monitoringoznak) és nem találok magam-
ban komolyan megfogalmazható változást, vagy „gerinc-
sérülést”. Mellesleg az én akkori írásom nem volt megosz-
tó, te most újraértelmezve azzá tetted. Ez a legnagyobb 
bűne. Ma ugyanúgy vállalom egykori jegyzetem minden 
sorát, ahogy akkor is, te meg bújj ki bátran az árnyékból, és 
képességeidnek megfelelően válj igazi, véleményformáló 
főszerkesztővé. 

Esztergom, 2011. július 6.

Üdvözlettel: Váczy-Hübschl István 

Válasz a Hídlap főszerkesztőjének 
T. Főszerkesztő Úr! Krisztán!

A kormányzópárt július 4-én dél-
után tűzte napirendre az adós-
ságrendezésről szóló, 1996. évi 
XXV. törvény módosításának vég-
szavazását. Erre a délutánra Eszter-
gomból 30 ember érkezett a Parla-
mentbe a polgármesterrel, hogy az 
Esztergom sorsát gyökeresen be- 
folyásoló, a város 2/3-os többség-
gel megválasztott független veze- 
tőjét ellehetetlenítő, törvényes új-
raválasztását gátló törvénymódosí- 
tások végszavazásánál jelen lehes-
sen. 

Az esztergomi Fideszen kívül 
minden ellenzéki párt (MSZP, Job-
bik, LMP), illetve a város legnagy-
obb civil szervezeteinek képviselői 
is megjelentek az Országházban 
ezen a délutánon. Miután azonban 
a karzaton dolgozó parlamenti őr 
számára világossá vált, hogy az eg-
yik csoport tagja Tétényi Éva is, őket 
nem engedték be az ülésterembe. 
Az eset pikantériája, hogy a parla-
menti folyosón a csoport összefutott 
Meggyes Tamással, Kollár Zoltánnal,  
a Vaszary Kolos kőrház főigazgatójával, 
és Steindl Balázzsal a helyi Fidesz-frak-

ció vezetőjével. A megjelent esztergo-
miak döbbenten álltak az eset előtt, 
melyet aztán az Országház sajtós-
zolgálatának másnapi közleménye fe-
jelt meg, miszerint nem volt érvényes 
karzatjegyük. A tény, az mindenkinek 
volt, a többi egyszerű elterelésnek 
tűnik. A karzatra bejutott esztergo-
miak számára gyomorszorító volt az 
a döntéshozási gyakorlat, amelynek 
tanúi lehettek. A csupán a törvények 
beazonosíthatóságát szolgáló rövidí-
tésekből és számokból álló házelnöki 
felsorolást a képviselők sem tudták 
követni, így a frakcióvezetők hangos  

Esztergomi  kaland a Parlamentben
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Az Állatfarm és az 1984 szerzője mindeddig a Fidesz 
posztumusz tanácsadójaként tűnt fel egy-egy 
törvényalkotási akció során. Most viszont történt 
valami, s Mr. Orwell vagy elvesztette az önkontrollt 
vagy követője, az orbáni parlamenti- és kormánycsapat 
hazaárulás vádjával félretette az öreg angol szellemet.

Az elmúlt egy év Magyarországon a töretlen orwelli építkezés 
jegyében telt. Rendre születtek azok a törvények és egyéb 
szabályok, amelyek a regnáló hatalmi apparárust vagyis 
Orbánt és fideszes hadseregének tagjait minden civil szándék 
és érdek semmibevételével egyre jobban bebetonozták a 
hatalomba. Jószerével már csak egyetlen lépés van hátra az 
örök boldogság országának megépítéséhez, a választójogi 
törvény olyan átírása, ami mindörökre véget vet a politikai 
váltógazdálkodásnak, s a mindig ragyogó Naphoz 
hasonlatosan a Fideszt az állandóság örök mércéjévé teszi. 
Ebben a folyamatban az Alkotmánybíróság, a sztrájkjog, 
a társadalmi érdekegyeztetés intézményének, a bírói 
karnak, az önkormányzatoknak, a nyugdíjjogosultságnak, 
a véleménynilvánítás szabadságának, s más demokratikus 
intézménynek a korlátozása egy logikus, következetes, 
hatalomépítő munkának, a mindenkori uralkodásra való 
berendezkedés újmagyar munkaprogramjának látszott. 
Már-már ott tartunk, hogy a disznók is megtanulnak olvasni, 
de csak azért, hogy megértsék;  vannak még egyenlőbbek. 
Hogy sose feledjék, hol a helyük és ne is vágyakozzanak 
másra. 

Egyelőre attól sem kell tartania Orbán Viktornak, hogy 
a disznók lázadnának, mert az ő sok lúdja győzelemre 
áll. De Mr. Orwell mintha megállt volna e sok intézkedés 
láttán, vagy valami más zavar támadhatott a gépezetben, 
mert a törvényalkotási lázban a fideszesek a minden velük 
szembehelyezkedők eltakarításáért vívott harcukban 
olyan tűzparancsot adtak ki, amely saját egységeik 
lemészárlására is alkalmas. Ennek a parancsnak a kiagyalója 
nem tudni, csak sejteni, hogy ki lehetett, az átlagpolgár 
pedig azzal szembesülhet, hogy Szíjjártó Péter szokásosan 
szenvtelen mantrázása helyett Kósa Lajos szódarálása tölti 
ki a nyilvánosság terét. Kósa nem kevesebbet javasolt 
a törvényhozásnak, minthogy a jövőben ne a valódi 
bűnösöket vonják felelősségre, hanem azokat, akik az 

elkövetett bűnök miatt nem képesek a normális életre, és 
nem tesznek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez Debrecen 
első embere szerint elsősorban azokra a polgármesterekre 
vonatkozik, akik az elődeik által felhalmozott tartozást 
rendezni kívánják. A civisváros első embere persze tudja, 
hogy az általa javasolt törvénymódosítás szöges ellentétben 
áll egy másik hatályos törvénnyel, amely éppen arra 
kötelezi a polgármestereket, hogy forduljanak bírósághoz, 
amennyiben 90 napnál hosszabb ideje fennálló tartozása 
lenne az önkormányzatnak. Ha tehát azért rendeli büntetni 
az egyik törvény a polgármestert, mert a fent említett 
jogszabályt betartja, akkor ez a törvény végrehajthatatlan. 
A bíróságnak ugyanis saját ítéletét kellene elítélnie. Ezt már 
Orwell sem értené és ki is lóg a dolog az általa logikusan 
felrajzolt, önerősítő hatalmi koncepcióból.  Kósa Lajos szerint 
tehát az igazságszolgáltatásnak, amikor törvény szerint 
a 90 napon túli tartozás miatt adósságrendezési eljárást 
rendel el valamely önkormányzat esetében, ugyanezért 
rögtön el is kellene ítélnie az egyébként törvényi kötelesség 
szerint ezt kezdeményező polgármestert. Akkor is, ha 
ennek a polgármesternek semmi köze a kialakult pénzügyi, 
gazdasági válsághelyzethez. Kósa szerint mindeközben a 
csődöt okozó testület és korábbi polgármester nem vonható 
felelősségre. E nagyvonalú törvénykezés viszont utat nyit a 
gondosan kiépített fideszkormányzat lebontásának. Elég 
csak arra az első megszorító intézkedésre gondolni – amit 
azóta persze számtalan követett már – amely az előző, 
Gyurcsány-kormány által okozott költségvetési hiányra 
hivatkozott. Már ezt az első, a magánnyugdíj-pénztárak 
felszámolását kezdeményező lépését is bíróságnak kellene 
elítélnie, hiszen Kósa javaslata szerint nem a bajt okozót, 
hanem a bajt elszenvedőt kell büntetni. Mi lesz így a 
kormánnyal? Egy megoldás látszik csak. Szakítva az orwelli 
hagyományokkal,  a hóhérok gyakorlatát követni. Az állami 
ítéletvégrehajtókat ugyanis minden kivégzés után a bíróság 
elítéli – hiszen emberéletet oltott ki – majd azonnal fel is 
menti. Ez jó kormányzati megoldásnak látszik. Ha valakinek 
jobb ötlete van, ne hozza nyilvánosságra, mert bíróság lesz 
a dolog vége! Hacsak a Fidesz vissza nem tér – legalább az 
orwelli útra. S akkor végre kezdődhet a „Szép, új világ”.

h.t.

3. oldal

Közel már az örök boldogság országa

kiabálással figyelmeztették egymást, 
hogy igent, vagy nemet kell „nyomni”.  

Az Esztergomot semmibe vevő 
törvénymódosítás megszavazása-
kor (melyet egyébként a narancs 
gőzhenger az ellenzéki pártok 
egységes tiltakozása ellenére döntött 
el) a parlamenti ellenzéki frakciók 
közül az LMP és az MSZP képviselői  
fekete gyászszalagos Esztergom cí-
mert tartott a magasba, a Jobbik 
országgyűlési képviselői pedig egy 
hatalmas fekete „ESZTERGOM” felira-
tot mutattak fel tiltakozásul a Fidesz 
2/3-os erőpolitikája ellen. 

sz.h.
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A Meggyes Tamás vezette helyi 
Fidesz-frakció az elmúlt hónapokban 
csúnya játékot űz az esztergomiakkal 
és a polgármesterrel egyaránt. A 
januári, általuk áterőszakolt büntető 
költségvetés hatásait most nyáron 
kezdte el igazán megérezni a város, 
miközben a 10-ek meg az egy plusz fő 
csupán egyet tesz: szándékosan rosszat 
okoz, majd mindent a polgármester 
nyakába próbál varrni. Miközben a 
város lakossága mentálisan fárad, 
felhívnánk rá a figyelmet, hogy az 
előző önkormányzat hasonló stratégiát 
folytatott a később dirib-darabra 
szétvert Szent István gimnázium 
esetében is. Az embereknek kezd 
elege lenni, elfáradnak, és sokan 
már nem bírnak el több rossz hírt. 

A Meggyes-csoport pontosan ezt 
próbálja kihasználni. Vértes Volán leáll? 
Bár Ivanov képviselő úr személyesen 
„marketingelt” biciklivel a városban 
olyan tárgyú szórólappal, melyen 
nyíltan hazudnak a polgármester 
felelősségéről, (reméljük, Tétényi Éva 
megteszi megfelelő jogi lépéseket), 
attól még az igazság az, hogy bármit 
és bárkit feláldoznak a helyi fideszesek 
saját erőszakos céljaik eléréséhez.  Azt 
szándékosan elhallgatják, miszerint 
szándékosan azért seperték le a 
tavasz folyamán a polgármesteri helyi 
közlekedésről szóló előterjesztéseket 

négy alkalommal is, hogy aztán legyen 
„muníciójuk” Tétényi ellen. Ugyanazt 
tervezték, amit a közvilágítás, szociális 
segélyek, bírósági ülnökök, stb. 
esetében már megpróbáltak és most 
a tűzoltóautó-beszerzés kapcsán is 
meg fognak tenni. Hamis hírek, pol- 
gármestert gyalázó mondatok, a 
népharagot pedig Tétényi Éva ellen 
fordítani.   (Szerkesztőségünk kíváncsian 
 várja az „öregebb” városi lap variációját 
ez ügyben. Már ha szólnak róla.) 

Újabb fidesz csapás 14 település 
ellen

Esztergom Város Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltósága 2007-ben és 
2010-ben is adott be pályázatot gép-
jármű és eszközállomány fejlesztésre. 
Figyelembe véve azt a tényt, hogy egy 
gépjárműfecskendő bekerülési ára 
közel 100.000.000 forint (százmillió), 
a tűzoltóság állománya és vezetése 
egyaránt kiemelkedő figyelmet nyújt 
az eszközpark karbantartására és 
üzemben tartására.
Ezek a gépjárművek azonban 
extrém feladatokat látnak el, közúti 
balesetek felszámolásánál, lakás és 
avar tüzek oltásánál, valamint sok 
egyéb területen kerülnek bevetésre. 
Bármennyire is figyelnek a tűzoltók 
a gépjárművek állapotára, azok egy- 
szerűen elhasználódnak. A két, Esz-
tergomban szolgálatot teljesítő gép-
járműfecskendő 13 éves és közel 
200.000 kilométert futott. (Ausztriában 
például ennyi idő alatt már kétszer 
cserélték volna ezeket az eszközöket.)  
A tűzoltóságnak minden pályázat 
mellé be kell, hogy nyújtson egy 
kötelezettség vállalási nyilatkozatot, 
amelyben vállalja az önrész befizetését. 
Az általunk most felvázolt esetben is 
vállalták az esztergomi lánglovagok a 
több mint 70 millió forint befizetését, 

ami természetesen a fenntartó 
önkormányzattal is egyeztetve lett. 
Magyarul ezt még a Meggyes Tamás 
vezette önkormányzat hagyta jóvá 
és tervezte be a költségvetésbe, de 
valószínűleg a pénz másra kellett. 

A magánperek fontosabbak a 
lakosság biztonságánál? 

Bár nem a legalkalmasabb időpontban, 
de az esztergomi tűzoltóknak most 
lenne lehetőségük a korábban már 
elindított pályázaton egy új gépjármű 
beszerzéséhez, ennek keretében egy 
új fecskendőt kapnának a ténylege 
ár töredékéért, mindössze 18 millió 
forintos önrésszel. Úgy tűnik, hogy 
a 2007-es pályázat mostanra ért be, 
4 és fél év után egy 13 éves, napi 
meghibásodásokkal küzdő eszköz 
helyett egy modern, minden előírásnak 

megfelelő autót vehetnének át nap, 
mint nap életüket kockáztató tűzoltóink 
július végén. A pályázati önrészt 
azonban az önkormányzatnak kellene 
biztosítani a korábbi megállapodásnak 
megfelelően. A helyi Fidesz hamarosan 
nyílván azt fogja kommunikálni, hogy a 
tűzoltóságok 2012-től önkormányzati 
tűzoltóságból államivá alakulnak, 

Füstbe ment terv – bármit a hatalomért?
Az esztergomi tűzoltók gépjár-
műparkja elöregedett, ez tény. 
Hiába az alapos karbantartás, az 
odafigyelés, ezeket a járműveket 
embert és gépet egyaránt próbára 
tevő területeken, feladatokra hasz-
nálják tűzoltóink, s mint mind- 
en, amit használnak, ezek is 
„elkopnak”. A esztergomi láng-
lovagok most előreléphetnének 
ezen a területen, de a 14 település 
biztonságát komolyan érintő új 
beszerzéshez nem ad engedélyt a 
három esztergomi fideszesből álló 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, 
melynek tagjai Meggyes Tamás, 
Steindl Balázs és Zoltai Dániel. 

A helyi tűzoltóságnak természe- 
tesen van tartalékfecsken- 
dője is, mely azt a célt szol-gálja, 
hogy ha a két említett gép-
járműből  valamelyik meghibásodik, 
vagy átmenetileg nem riasztható, 
akkor a tartalék áll a helyébe. Ez 
a tartalék kocsi egy 20 éves IFA 
fecskendősautó, melynek maximális 
sebessége 50-55 km/h.

Szintén kiszivárogtatott internetes 
információ, hogy a legközelebbi 
ilyen jellegű pályázati lehetőség 
2013. végén várható, de ez csak a 
pályázat kiírásának a dátuma, és 
nem az új autó átvétele, amelyhez 
újabb egy év szükséges. Esetünkben 
ez azt jelentené, hogy 4 és fél év 
után kapnának új fecskendőt az 
esztergomiak, addigra viszont a már 
most is végüket járó fecskendőautók 
16-17 évesek lesznek, több mint 
250.000 km-rel a hátuk mögött.
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azonban ez nem azt jelenti majd, hogy 
az önkormányzatnak nem lesz ezzel 
feladata. A kiszivárgott információk 
szerint jövőre már központilag 
lesznek kötelezve a helyhatóságok 
az eszközfejlesztésre. Tehát hiába 
jön az állami szerepvállalás, az 
önkormányzatnak továbbra is helyt  
kell állnia a helyi mentő-tűzvédelem 
téren. 

Az esztergomi tűzoltók mindig is 
törekedtek a gyors, szakszerű és 
szakmailag megalapozott segít-
ségnyújtásra, erre azonban áldozni kell.  
Amit tudnak, ők megteszik, képzések, 
oktatások, gyakorlatok sokasságát 
hajtják végre folyamatosan. De hogy 

a valóban embert próbáló feladatokat 
el is tudják látni, ahhoz most másoknak 
kell jól dönteni. Most a helyi Fidesz 
jön. Ahogy az egész város sejti, vagy 
Meggyes Tamásnak kellene végre a 
város érdekei mellett döntenie, vagy a 
frakció tagjainak kellene megértenie: 
nem játszhatnak immár nem 30 ezer, 
hanem 100 ezer ember biztonságával.

A fideszesek szerint a tűzoltás, vagy 
a katasztrófa elhárítás januártól már 
úgyis állami irányítás alá kerül, tehát 
„erre nem költünk”. Talán a frakció 
saját, magánvádas pereire általuk 
megszavazott 30 millió forintból 
fontosabb dologra is lehetne pénzt 
szánni, mint a Meggyest egykor 

kiszolgáló megmondóemberek ma- 
gánügyeire, miközben sántít azon 
megállapítás is, miszerint ez az 
önkormányzatnak ez „rossz”(??) be-
fektetés. Költsön majd az állam? 
Nem fog. Így viszont legalább 
minden kristálytiszta: a tizenegy, 
Esztergomot lassan romlásba döntő 
önkormányzati képviselő hazudozhat 
nyugodtan egy általuk csak vizionált 
együttműködésről, továbbra is csu-
pán politikai céljaiknak próbálnak 
megfelelni, nem az őket megválasztó 
akaratnak. 2011. Esztergom, Európa. 

k.v.

A hulladékszállítási közszolgáltatási 
feladatokat a Dorogi kistérség teljes 
területén, valamint öt térségen 
kívüli településen 2007. szeptember 
30.-ig a Rumpold Kft. látta el. Ezután 
került sor arra, hogy a Rumpold Kft. 
tulajdonrészét az osztrák tulajdonú 
Saubermacher cég megvásárolta. A 
közbeszerzési eljárásig a hulladék 
elszállítását a Rumpold cég látta el.

2002. július 1-én közbeszerzési el-
járás keretében a Vertikál polgárdi 
önkörmányzat cége nyerte meg a szál-
lítást. A későbbiek folyamán a szállítási 
feladatok az Eszköz Kft-hez kerültek, 
mely 51%-os önkormányzati tulajdonú 
cég lett. A kisebbségi tulajdonos  a 
Vertikál, az ENVIRÓ és a SZÉKOM cég 
szerzett tulajdonrészt.
A hulladékgazdálkodás területén az 
elkövetkező években jelentős változá-
sok lesznek. A változás fő irányvonala a 
hulladékok újrafelhasználását célozza 
meg.
Nagyon fontos, hogy a jövőben milyen 
cég tud megfelelni közbeszerzésen az 
új követelményeknek. Érdeklődtünk, 
hogy Esztergom térségében működő 
cég milyen kondíciókkal szállítja el a 
hulladékot.
Ezt a táblázatot az alábbiakban tesszük 
közhírré. Érdekes, hogy a jelenle-

gi személyenkénti fizetés helyett a 
törvény az edényzet térfogata alapján 
határozza meg az ürítési díjat.
Az Alkotmánybíróság határozata alap- 
ján a jelenlegi díj összeg meg- 
állapítása nem felel meg az arányosság, 
szolgáltatás-ellenszolgáltatás követel-
ményének:

• ha egy önkormányzati rendelet 
a hulladékszállítási díjtételeket 
az egy háztartásban élő, illetve 
egy lakást használó személyek 
száma alapulvételével állapítja 
meg 9/2002/. (III.20.(AB. határozat 

• ha a díjtétel kizárólag a ház-
tartásban élő személyek szá-
mához kötött. Ekkor – a testület 
szerint – az önkormányzati 
szabályozás a közszolgáltatás 
igénybevevőit megfosztja attól 
a lehetőségtől, hogy a tényleges 
szemét kibocsátás mértékéhez 
igazodva fizessék az elvégzett 
szolgáltatás díját. 52/2000.(12.08.) 
AB. határozat

Haladó Esztergomért Egyesület

Mi lesz veled szemét?

SZERZŐDHETŐ 
EDÉNY MÉRET

Heti egyszeri ürítés

EDÉNYZET EGYSZERI 
ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET NE-
GYEDÉVES ÜRÍTÉSI 

DÍJA

EDÉNYZET ÉVES 
ÜRÍTÉSI DÍJA

60 literes edény 222 Ft + ÁFA 2 881 Ft + ÁFA 11 522 Ft + ÁFA

120 literes edény 443 Ft + ÁFA 5 761 Ft + ÁFA 23 044 Ft + ÁFA

240 literes edény 886 Ft + ÁFA 11 522 Ft + ÁFA 46 089 Ft + ÁFA

1 100 literes edény 4 062 Ft + ÁFA 52 810 Ft + ÁFA 211 240 Ft + ÁFA

Óh ne, óh ne, sohase  
higgyetek a szemeteknek

„Hé, gyerekek, figyeljetek
Elmagyarázom a bűvészetet
A pódium áll, a rivalda kész
Zajlik az össznépi megtévesztés
Nézd, az ott a kincs
Csiribi-csiribá, s híre sincs
Az elme villog, dől a szöveg
S úgy, ahogy én is, jól megeszed
Óh ne, óh ne, sohase higgyetek a 
szemeteknek

Tapsra vár, ha becsapott már
S él belőled, mint a király
S minden csaláshoz van elég ész
És a bilincsből mindig kifér a kéz
Kérdezed, s félrevezet
S jól esik, hogy elhiheted
Egy széles mosoly, csak neked
S úgy, ahogy én is, jól megeszed

Óh ne, óh ne, sohase higgyetek a 
szemeteknek

Néhány földön jártam
Néhány cirkuszt láttam
De jegyet veszek, s ráfizetek
Megismétlik a trükkjeiket
Nézek, mintha látnék
S ő minden törvényt átlép
A szemembe küldi a fényt
Így lesz a fejben sötét

[..]

Hé, gyerekek, figyeljetek
Elmagyarázom a bűvészetet
Ott lenn a tömegben, ott a helyed
Kiválaszt és beköti a szemed
Táncolj körbe, jó bohóc
Annyira jó, hogy meghatódsz
Hallod a tapsot, s nagyra nősz
Ez nagy mutatvány, s újra bedőlsz”

Zorán - részlet
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Az önzetlen segítségnyújtásra és 
civil összefogásra láthattunk újabb 
szép példát múlt szombat délelőtt, 
amikor Tétényi Éva önkénteseivel, 
valamint Sáska János segítségével 
a piac közepén 600 tő egynyári 
virágot osztott szét az érdeklődő 
esztergomiak között. A színes vi-
rágokat egy vállalkozó ajánlotta 
fel a település hangulatosabbá té-
telére, így segítve a nehéz időket 
élő helyieket. A virágosztás egy, a 
városiakat életterük szebbé tételére 
ösztönző, a Praktiker áruházzal kö-
zösen indított játékos verseny első 
állomása volt.

Minden jelentkező öt tő egynyári 
virágot vehetett át a piacon, amelyeket 
lehetőség szerint a lakókörnyezetében, 
a házak, ingatlanok előtt kell elül- 
tetni. Miután a cél Esztergom 
hangulatosabbá tétele, fontos szem-
pont az is, hogy az elültetett virágok 
közterületről jól láthatóak legyenek. A 
virágosztás egyben a „Tip -Top Porta” 
(a megújult Tiszta udvar, rendes ház 
) helyi mozgalom  első akciója volt, 
amelyet civilek indítottak a Praktiker 
áruház, a polgármester támogatásával, 
és amelyhez bárki csatlakozhat Esz-
tergom, Esztergom - Kertváros és Esz-
tergom – Pilisszentlélek lakói közül.   Az 

első, erre a nyárra vonatkozó időszak 
értékelése a Praktiker jóvoltából két-
szer is, július és augusztus végén 
történik majd. 
Jelentkezni a porta, erkély, ablak, 
ház előtti kiskert fényképével és a 
pontos cím megadásával lehet a 
tiptopporta@gmail.com email címen.
A zsűri - amely a Praktiker munka-
társából, a polgármesterből, az ön- 
kéntes városgondnokból és egy esz- 
tergomi kertészből áll - fenntartja a jo- 
got, hogy személyesen is ellenőrzi a be- 
küldött képek valóságtartalmát.  Az ér- 
tékelésnél a közterület felől látható 
gondozottságot és esztétikai minősé-
get értékeli majd a zsűri.

v.

Tip Top Porták - Virágot Esztergomnak 
A Praktiker esztergomi egysége 
ajánlott fel díjakat az első hely-
ezetteknek, melyek átadása a ter- 
vek szerint az áruházban zajlik 
meg egy előre meghirdetett idő-
pontban Tétényi Éva polgárm-
ester és a szervezést segítő 
civil szervezetek részvételével.  Az ér- 
deklődők három kategóriában 
nevezhetnek:

1.)   Családi ház
2.)   Sorház , társasház
3.)   Lakótelep

Káplár felkészítése már két hónapja 
tart az esztergomi TSZ által biztosított 
pályán. A ló tulajdonosa Nagy Csaba, 
trénere Dömötör László, lovasa Kispál 
László. Esztergom utoljára két évvel 
ezelőtt nevezett a Vágtára, és ekkor 
is ebből az istállóból került ki Amfe-
tamin, aki akkor a harmadik helyet 
szerezte meg a Hősök terén a város-
nak. A tavalyi évben a szervezők már 
hiába keresték az önkormányzatot, 
Esztergom nem nevezett, idén viszont 
helyi vállalkozók és magánemberek 
segítenek. Az alapköltségek felett seg-
ítettek még pályakijelölő szalaggal, 
munkagéppel a pálya kialakításánál. 
Pályakarbantartásra egy lovas a bo-
ronáját adta kölcsön, Dr. Bába András 

teamje pedig a kezdetektől a verseny 
végéig a ló egészségügyi állapotát 
felügyeli. Az angol telivér nyílt edzésen 
megtekinthető lesz a Hatos kőnél, a 
Nagy Zöldséges mellett kialakított 
vágtapályán péntekenként reggel 
8 órától.  Aki a Délalföldi Vágtán sz-
eretné látni az esztergomi ló-lovas 
párost, az jövő vasárnap látogasson 
el a Csongrád megyei Bordányba. Bár 
egy verseny kimenetelét nem lehet 
megjósolni - hiszen ez sok mindentől 
függ; egészségi állapot, a lovas 
képességei, akár a puszta szerencse  – 
a ló képességei és tudása alapján akár 
a végső győzelemre  is esélyes lehet a 
szeptember 17-18-án megrendezendő 
Nemzeti Vágtán. (x)

Július 17-én vasárnap Bordányban rendezik a Nemzeti Vágta következő előfutamát, ahol Káplár, az esztergomi ló 
is futni fog. Ha a tizenöt előfutam valamelyikén a ló dobogós helyen végez, akkor egy jelentősen kisebb összegű 
nevezési díjért indulhat a Nemzeti Vágtán.

Esztergomi paripa a Nemzeti Vágtán

XI. Esztergomi Bábos Tábor a VÁRMÚZEUM SZÍNHÁZÁBAN 2011. augusztus 1–7-ig 
Immár XI. alkalommal kerül megrendezésre az Esztergomi Várhegyen a hagyományos bábos tábor, 6-12 éves gyermekek 

számára, a nagyváradi bábszínészek vezetésével. 
Jelentkezés: Cathedrális Tours Utazási Iroda (Múzeum Cukrászdával szemben) 

Információ: 06 30 9415 378 e-mail: horanyi2003@yahoo.com 
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Pusztította tatár és török, évszázadok multán pedig a szovjet Vörös Hadsereg Déli Hadseregcsoport vezérkara 
és nőket megbecstelenítő ármádiája tartotta rettegésben a várost. Volt királyi székesfőváros, megyeszékhely, 
de Rákosi és Kádár idejében leginkább a klerikális jelzőt aggatták rá diadalittasan. Mintegy főúri kegyként 
megengedve az egyszerű halandóknak, hogy annak is örüljenek, hogy egyáltalán megtűrik őket az akkori új rend 
vörös csillagos fölkentjei. Élt itt Géza fejedelem, itt született Vajk, akit később Istvánnak kereszteltek, s akit király-
lyá is itt emeltek. A harmincnégy magyar szent mintegy harmada élt itt Esztergomban. 1189-ben vendégeskedett itt 
Barbarossa Frigyes, 1886-ban a rossz emlékű Ferenc József és 2002-ben Akihitó japán császár. A törököket - végleg 
- a lengyel király, Sobiseki János (Jan Sobieski) űzte ki innen. Utcáit koptatta IV. Béla királyunk (egyesek szerint itt 
is van eltemetve), de a többi Árpád házi uralkodó is. Harcolt a városért Balassa Bálint, megfordult itt Liszt Ferenc, 
Széchenyi István, és itt élt Babits Mihály. S utolsó hercegprímásunk, Mindszenthy József is itt vívta küzdelmeit, 
lefüggönyözött kocsik hordták, vitték megfélemlítéseinek színhelyére, ÁVH-s csizmák döngése közepette. 

Ma meg - olykor-olykor - meglátogatja 
a királyi várost Orbán Viktor, s itt él hű 
fegyverhordozója, Meggyes Tamás, tíz 
évig a város polgármestere, most meg 
önkormányzati képviselője. Dicsőséges 
névsor. Vajon ezer év múlva, egy 
akkori krónikás kiknek a nevét sorolja 
majd, a Duna parti városra gondolva? 
Az idő rostája, a jelentékteleneket 
örök ismeretlenségre kárhoztatja. 
S nem Géza fejedelemre és nem is 
Mindszenthy Józsefre gondolok. De 
nem is Széchenyire és nem Babits 
Mihályra. 
Mekkora felelősség is, és mekkora meg- 
tiszteltetés ilyen hatalmas elődök 
lábnyomaiba lépni. Azokat az utcákat 
koptatni, ahol ők is megfordultak. A 
történelem, nemzetünk történelme 
jelen van itt szinte minden négy- 
zetcentiméteren. Vajon a ma élő, nép 
közül kiemelkedett újdon- 
dászok átérzik-e ennek 
a felelősségnek a roppant 
súlyát? Felmérik-e, hogy 
itt a feladat, a hely szel-
leméből adódóan is, nem 
pusztítani, hanem gyara-
pítani. Védeni és biztos védelmet 
nyújtani. Ez a minden városvezetőre, s 
a nem-zetben gondolkodó lakosságára 
kirótt egyetlen és elfogadható szent 
kötelesség. A követendő ősök által 
megszabott irány egyértelmű és 
egyenes ívű. De méltóak-e az utódok 
erre a kötelező érvényű feladatra?
Felejtsük a fennkölt szavakat, mert 
most mindennapjaink fertője kö-
vetkezik. A történelmi múltra mél- 
tatlanok, a percemberkék „dáridó- 
ja”. Azaz, néhány közelmúltbeli törté- 
nés dokumentumszerű feli-dézése. 
Alantasak lesznek ezek a percek. 
Szó van itt asszonyverésről, egy 
város kiárusításáról, fennhéjázó pök-
hendiségről, egy város sárba tiprásáról, 
24 milliárd forintos nettó adósságról, a 
veszíteni nem tudás arroganciájáról.
És egy alig néhány napos bírói ítélet 

kihirdetéséről. „Két rendőrt 1 év, illetve 
8 hónap - 2-2 évre felfüggesztett 
- szabadságvesztésre ítélt hivatali 
visszaélés és közokirat-hamisítás miatt 
hétfőn a Fővárosi Bíróság. Az egyik ren- 
dőr - az eljárás adatai szerint nyilván- 
valóan Meggyes Tamás volt eszter-
gomi polgármester érdekében - jogo- 
sulatlanul lekérte mobiltelefonok hí-
váslistáit. A nem jogerős ítélet szerint az 
elsőrendű vádlott, ismeretlen személy 
kérésére, 2008 márciusában négy 
ember mobiltelefonjának híváslistáit 
kérte le a szolgáltatótól jogosulatlanul. 
Az ítélet szóbeli indoklása szerint az 
eljárás során nem volt kétséget ki- 
záróan bizonyítható, hogy Meggyes 
Tamás kérte a vádlottat a híváslisták 
megszerzésére, a volt esztergomi 
polgármester nem is volt vádlottja 
a büntetőeljárásnak. A bíró szerint 

a korábban meghallgatott tanúk 
nyilatkozataiból azonban nyilvánva- 
lóan következik, hogy Megygyes ér- 
dekében követték el a bűncselek-
ményt.”
Egy internetes újság segítségével 
fog-laljuk össze, no nem a történelmi 
múltat, hanem a sokkal keserűbb 
történelmi jelent: „2006. október 1. - 
Meggyes az esztergomi polgármester-
A polgármesteri választáson Meggyes 
Tamás győz Esztergomban. A fideszes 
politikus 1999 óta irányítja a várost.
2007. szeptember 23. - Diáktüntetés 
tör ki Meggyes ellen- Váratlanul 
„derül ki", hogy az esztergomi Szent 
István Gimnáziumnak helyet adó épü-
letet vissza kell adni az egyháznak. 
Nem sokkal ezután Meggyes Tamás 
polgármester lemondásra szólítja fel 
a gimnázium igazgatóját, a diákok és 

szülők tiltakozása dacára. Meggyest 
tojással megdobják, 800 ember tüntet 
a városháza előtt.
2008. április 8. - Felgyújtják Meggyes 
autóját és házát- Az éjjel felgyújtják az 
esztergomi polgármester épülő házát 
és a lakása előtt parkoló autóját. Megy-
gyes még aznap közli, Esztergomban 
nincs olyan ember, akit olyan sérelem 
vagy hátrány ért volna, ami indokolná 
a gyújtogatást, és a támadás "kizárólag 
egy szűk, agresszív csoport érdekeit 
szolgálhatja".
2008. május 23. - Mélygarázs-ügy 
és dulakodás a városházán - Dula- 
kodás alakul ki a képviselő-testüet 
ülésén, miután a volt jegyző kifog-
ásolja, hogy a város öt év alatt 1, 4 
milliárd forintért megvásárol egy 
mélygarázst attól a vállalkozótól, 
akinek korábban ugyanazt a telket szál- 

lodaépítésre értékesítet-
ték 213 millió fo-rintért.
2008. június - Bonyolódik 
a gyújtogatási ügy 
- Elfogják a fideszes 
polgármester házának 
felgyújtóit. Meggyes 

ekkor már azt mondja, „vállalkozói-
politikai összefonódás" áll a támad- 
ások mögött, szerinte "a város 
költségvetésére bűnözők és spekul- 
ánsok vetettek szemet, akik ösz-
szekapcsolódtak bizonyos helyi el-
lenzékiekkel". Az egyik megnevezett 
összefonódó, Horváth Mihály volt kam-
pányfőnök rágalmazásért feljelenti 
Meggyest. Szerinte politikai támadás 
áldozatává vált, mert szembe ment az 
önkormányzat korrupciógyanús mély-
garázs-ügyletével. Meggyes mentelmi 
jogát később nem függeszti fel a par-
lament.
2009. február 18. - Meggyes bele-
keveredik az UD-ügybe - A Népszava 
szerint lehetséges felbujtóként Megy- 
gyes Tamás esztergomi polgármes-
terről beszélt Szilvásy György egy 
államtitoksértéssel öszszefüggésben. 

Romokban a királyváros
Esztergomban is győzött a fülkeforradalom
I. rész

A Fidesznek a Sólyom László-féle Élőlánc 
szerint is nyomást kellene gyakorolnia  

Meggyes Tamásra.

7. oldal
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Az NBH 2008 őszén már feljelentette 
Meggyes Tamást azzal a gyanúval, 
hogy ismeretlen forrásból megszerezte 
esztergomi munkatársainak, helyi gaz- 
dasági és politikai ellenfeleinek mobil-
hívás-listáit. Az ügyben a mai napig 
folyik az eljárás.
2009. június-augusztus - Újabb isko- 
lai balhék - Az esztergomi Szent 
István Gimnázium diákjai ülősztrájkot 
hirdetnek, miután az önkormányzat öt 
évre választ meg egy külsős igazgatót 
egy sms-ben összehívott képviselő-
testületi ülésen. A kinevezést az 

iskolában senki nem támogatja. Egy 
diák öngyilkos lesz, ezért Meggyes 
Tamás ezután az iskola pedagógusait 
vádolja. Az önkormányzat megszavazza 
a gimnázium összevonását egy másik 
iskolával, majd fegyelmi vizsgálatot 
indít a tanárok ellen. Tanévkezdésre 
hét pedagógust kirúgnak.
2009. július 8. - Kirobban a rámpa-ügy - 
Az önkormányzat meglepetésszerűen, 
az érintettek értesítése nélkül el-
bontatja az esztergomi Bástya Áruház 
felső szintjére vezető rámpa közepét, 
ezzel megnehezítve az épület meg-

közelítését. Az áruház tulajdonosa 
szerint az önkormányzat a bontással 
el akarja lehetetleníteni az ingatlant, 
mert útjában áll a városi szálloda- és 
fürdőkomplexum építésének.
2009. szeptember 6. - Viktor, segíts! 
-  A városba látogató Orbán Viktort 
tüntetők arra kérik, szabadítsa meg 
őket Meggyes Tamástól. A Fidesznek 
a Sólyom László-féle Élőlánc szerint is 
nyomást kellene gyakorolnia Meggyes 
Tamásra.[...]

Lakatos Pál

Esztergom Város Alsóháza 2011. június 21-i, negyedik munkaértekezletén 
7 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Az ülésen többek között 
szó esett az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolásáról, az előző 
városvezetés által 112 millió forintos tartozást felhalmozó és ezért a 
helyi buszközlekedést július 4-én leállító Vértes Volánról és a probléma 
hatásairól, illetve annak lehetséges megoldásairól. 

Alsóházi sajtóközlemény

Az alsóházi képviselők és tago- 
zatok egyre öszszehangoltabb munkát 
végeznek. A civilekből és ellenzéki 
pártok képviselőiből álló szervezet 
szándéka szerint tanácsokkal, a 
közösséget érintő legfontosabb prob- 
lémák feltárásával, illetve az azokra 
nyújtott szakmai tanácsokkal próbál 
segítséget nyújtani a városnak, a 
törvényesen megválasztott polgár-
mesternek és a testületnek. 
Az Alsóház döntött olyan, 
a szervezet munkáját be- 
folyásoló ügyekről, mint 
a belső és külső kom-
munikáció, illetve koor-
dináció.  Ennek megfele- 
lően a közeljövőben sor kerül 
az alsóházi kommuni- 
kációs stratégia, továbbá 
a szervezet internetes 
felületének kialakítására. Tár- 
gyaltak a képviselők az esztergomi, 
kertvárosi és pilisszentléleki ját-
szóterek állapotáról is, így a következő 
ülésig minden képviselő utá-nanéz a 
körzetében, hogy milyen állapotban 
vannak a játszóterek. Az illegális 
szemétlerakóhelyek felszámolására a 
fidesz frakció nem tervezett forrást 
a költségvetésben, az Alsóház 
ezért feladatként jelölte meg ezek 
felkutatását, illetve a gócpontok fel-
mérését. Döntés született arról, hogy 
a kertvárosi Sándormajorba kerüljön 
elhelyezésre egy konténer, továbbá 
szükségesnek tartaná a testület egy 
figyelőszolgálat felállítását, amelyben 
a mezőőröknek és a környéken élőknek 
szánnának kiemelt szerepet.
Az Alsóház kiemelt ügyként kezelte a 
helyi buszközlekedés megszüntetését, 
és egyetértettek abban, hogy a Vértes 

Volán szerződés bontása után is meg 
kell oldani a városi tömegközlekedést. 
A jogi feltételek megvizsgálása után, 
tekintettel arra, hogy nincs lehetőség 
közszolgáltatás-formában az üzemel- 
tetésre, más partnereken keresztül 
próbálják megoldani a személy- 
szállítást. A január 20-án a frak- 
ció által áterőszakolt büntető költ-
ségvetésben nincs pénzügyi keret az 

utak kátyúzására, és taka-
rítására, valamint a csatornák 
tisztítására sem. Ezért az 
Alsóház kezdeményezi a vá- 
rosi civil szervezetekkel kar- 
öltve a város útjainak álla- 
potfelmérését, valamint a ve- 
szélyes útszakaszok fel- 
térképezését. A munkára azért 
van szükség, mert a jegyző nem 
hosszabbította    meg az ezzel 
foglalkozó városházi referens 

szerződését. Továbbá az Alsó- 
ház javasolja egy városi főmér- 
nök alkalmazását a hivatalban. A 
hamarosan kihelyezésre került véle- 
mény-ládákba július 10-ig várják a  
városlakók bejelentéseit az úthibákkal 
és a játszóterekkel kapcsolatban.  
Az ülés végén interpellációk hangoztak 
el, többek között a városi ingatlanokra 
vonatkozó elővásárlási joggal, az épí- 
tési tilalommal, a Széchenyi  téren lé- 
vő bódék és üzlethelységek hasz-
nosításával, valamint a Szent István 
Napok rendezésével kapcsolatban. 

A nyári hónapokban az Alsóház 
kéthetente ülésezik. A következő 
ülés 2011. július 11. hétfőn, este hat 
órától lesz.

Harvay Péter
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Mala-forrásalagút 
A Mala-forrásalagút Hévíz városrész 
és a Fürdő Szálló alatt húzódó, 
részben felújított és bejárható járat-
rendszer Esztergomban. Bejárata a 
Szent István Strandfürdő területéről 
nyílik. 

Esztergomnak ezen a részén 1838-ig 
a Hévíz-tó volt, melyet lecsapoltak, 
és feltöltöttek. Ezt a 38-as árvíz és a 
termálvízre alapozott szállóépítés 
indokolta. A térségben 15 meleg, illetve 
langyos forrás működött, úgymint a 
Mala-forrás, Mosó-forrás, Kőfürdő-
forrás és ennek szökevény forrásai. 

Az alagútrendszer építője feltehetőleg 
Gramling Ignác ácsmester volt, aki a 
Fürdő Szálló alapozását is végezte. 
A forrás 29 ˚C-os vízhozama a Do-
rogi-medence szénkitermelése miatt 
csökkenni kezdett a huszadik szá-
zadban. 

Az 1990-es évekre viszont már csak 
Lencsehegy maradt az egyetlen 
üzemelő bánya, a többit bezárták és 
betömedékelték, így a víz elkezdett 
visszatérni az alagútba. 1995-ben 
egyes részeit felújították, ezek ma 
bejárhatóak. A strand igazgatója elő- 
zetes bejelentkezés alapján bármi-
kor lehetőséget biztosít 10–15 fős 
csoportok számára a műszaki műemlék 
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A képviselők választásánál azonban a 
fidesz emberei nyertek kétharmaddal, 
10 képviselőjük jutott a helyi „Par-
lamentbe”. S ahogy ezt már a fidesztől 
megszoktuk, a polgármesteri ve-
reséget az önkormányzati munka 
ellehetetlenítésével kompenzálták. 
A 31 ezer esztergomi érdeke mit 
sem számít, csupán a ki kit győz le 
elmélet érvényesülése. „A második 
nem számít!”- jut megint eszembe 
az egykoron látott óriás plakát. 
Április nyolcadikán, „Zarándoklat 
Esztergomért” elnevezéssel, Tétényi 
Éva polgármester vezetésével, gya-
logmenet indult a városból Buda-
pestre. Az Esztergomban fennálló po- 
litikai patthelyzet megoldását, kép-
viselő-testülete feloszlatását kérte a 
város független polgármestere abban 
a petícióban, amelyet gyalogosan vitt 
Budapestre, mintegy kétszáz helybéli-
vel közösen. A petícióra azóta egyetlen 
sor hivatalos válasz sem érkezett. Nem 
hivatalos azonban igen. Az fn.hu-n, az 
Interneten találtam egy interjút Lázár 
Jánossal, a fidesz frakcióvezetőjével.  
Arról a Lázár Jánosról van szó, akinek 
lízin-gelt S8-as Audija és az elhíresült 
kijelentése váltott ki vihart, amely 
szerint, „akinek semmije sincs, annyit 
is ér”.
Következzék tehát az említett 
interjúból egy részlet: 

„Újságíró: Beszélgetésünk elején em-
lítettük a Lex Esztergomot. Történt, 
hogy ön az új alkotmány elfogad-
ása előtt pár órával becsempészett 
egy módosító javaslatot, miszerint, ha 
egy önkormányzat működésképtelen, 
akkor a megyei kormányhivatal hozhat 
helyette döntéseket. Az LMP sunyinak 
minősítette önt, mondván, a fidesznek 
egyetlen célja volt ezzel a lépéssel: 
kormányalkalmazott kezébe adni a 
jelenleg működésképtelen képviselő-
testülettel sújtott Esztergom vezetését.

Lázár: Az LMP totálisan félreérti a 
helyzetet, vagy éppen félremagyaráz-
za. A módosítás célja az, hogy az  
önkormányzatoknál kikényszeríthető 
legyen a parlament által meghozott 
törvények végrehajtása. Az elfo-
gulatlanság biztosítéka, hogy nem a 

kormány, hanem kizárólag a bíróság 
hatalmazhatja fel rendeletalkotásra a 
megyei kormányhivatalt. Könnyű lenne 
bizonyítani, hogy nem az esztergomi 
gombhoz lett varrva alkotmányos 
kiskabát.

Újságíró: Esztergom tavaly, Tétényi 
Éva személyében, független polgár-
mestert választott, és a botrányairól 
elhíresült volt polgármester, Meggyes 
Tamás vezette fideszes képviselő-
testületet ültetett mellé. Tétényi fél 
évig bírta a helyi abszurdot, és pár 
hete a képviselő-testület feloszlatását 
kérte az Országgyűléstől, pontosabban 
Orbán Viktortól. Tegyenek eleget Té-
tényi kérésének, és senki sem fog 
lexesztergomozni.

Lázár: Nem rajtunk múlik a dolog. 
Az Alkotmánybíróság feladata állást 
foglalni arról, hogy valóban tartósan 

működésképtelen-e a képviselő-
testület. A döntés meghozatala akár 
egy teljes évbe is beletelhet. Ígérem, 
tiszteletben tartjuk majd. Egyébként 
a helyi konfliktusokat jobb helyben 
megoldani. A választók azért zárták 
össze Tétényit és Meggyeséket, hogy 
együtt dolgozzanak. Oldják meg! 
Tétényi és Meggyesék vegyék már 
észre, hogy nem a fidesznek ártanak, 
hanem leginkább Esztergomnak.

Újságíró: A választók többsége fi-
deszes, ezért fideszes képviselő-
testületet választott, viszont ki nem 
állhatták Meggyest, ezért Tétényire 
cserélték őt. Az eszükbe nem jutott, 
hogy a testület ellehetetleníti Tétényit.

Lázár: Ha a választók annyira nagy-
on bírták volna a hölgyet, a testületben 
is többséget adnak neki.

Újságíró: Az lenne jó, ha Esztergom 
az elmúlt fél év tapasztalata alapján 
eldönthetné: Tétényitől vagy a fideszes 
testülettől válik meg. Amihez új 
választás kéne.

Lázár: Oszlassa fel magát a testület, 
és jöhet az új választás.

Újságíró: Mi sem áll távolabb Megy-
gyeséktől.

Lázár: Joguk van maradni.
Újságíró: Patt. Ülések és döntések 

nincsenek, miközben a huszonöt-
milliárdos adósságot maga előtt gör-
gető város a csőd szélén áll. A kormány 
Esztergomot kizárja a fejlesztésekből?

Lázár: Mondjuk úgy: zűrös városba 
nem szívesen fektetünk, amikor másutt 
rende-zett körülmények fogadnák a 
milliárdokat.

Újságíró: Orbánnak nem kínos, ami 
Esztergomban zajlik?

Lázár: Nem.
Újságíró: Bár neki tán az volna a 

legkellemetlenebb, ha egy választáson 
tétényistára cserélné a nép a narancsos 
testületet.

Lázár: Mondom: ez nem a mi-
niszterelnök ügye, ezért nem is fog-
lalkozik vele.

Újságíró: Attól még eszi a fidesz 
nép-szerűségét. Jobban, mint a lé-
zerblokkoló.

Lázár: Esztergom nem oszt, nem 
szoroz a népszerűségünkben. Az S8-as 
sokkal inkább. Elég nagy baj az nekem.

Újságíró: Orbán konstruktivitásra 
uta-síthatná Meggyest. Miért nem 
teszi?

Lázár: Mert a mi pártunk nem így 
működik. A vezetés nem szól bele a 
helyi ügyekbe.

Újságíró: Amikor a tavaly őszi 
bukása után Meggyes nem volt 
hajlandó átadni a polgármesteri irodát 
Tétényinek, Budapesten szőnyegszélre 
állította őt Kósa Lajos és Kövér László. 
Meggyes másnap költözött.

Lázár: További kérdés?”
Na, erről a pökhendiségről beszélek 
már mióta. Kényelmetlenség ese-
tén csak úgy oda lehet sercinteni: 
„További kérdés?” Meg azt is, hogy 
„Esztergom nem oszt, nem szoroz 
a népszerűségünkben.” Csak a nép-
szerűség a fontos? A 31 ezer ember 
ellehetetlenülése nem? És még ők 
szajkózzák állandóan, hogy mindent 
az emberek (vagy ahogy fideszéknél 
ezt kiejtik „a zemberek”) érdekében 
tesznek. Arról a Megygyes Tamásról 

A második nem számít! 
Tessék mondani ez már diktatúra?
[...]Az ország nagyobb része szenved a „rendszerváltás” kormányai miatt. 
A most regnáló Orbán vezette hatalom sem kivétel ez alól. Pökhendiség és 
arrogancia, s az ezt el nem fogadók sárba tiprása. Ez most a menő módi. Jó 
példa erre az az Esztergom, amelynek Orbán a díszpolgára, s ahol minden 
kockakő történelmi múltunkra emlékeztet. Esztergomban, a tavalyi 
önkormányzati választásokon megbukott az addigi polgármester, a fideszes 
Meggyes Tamás, s helyére a független Tétényi Éva került. Kétharmados  
többséggel. 
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esik egyébként gyakran szó ebben az 
összeállításban, aki egyben a fidesz 
országgyűlési képviselője is. Akiről a 
következőt azért még érdemes tudni: 
„Majdnem kétszáz törvényt foga-
dott el egy év alatt a tavaly májusban 
megalakult országgyűlés. A leg-
aktívabb szónok egy LMP-s és egy 
jobbikos képviselő volt, és nem volt 
olyan képviselő, aki leg-alább egyszer 
ne szólalt volna meg, igaz, a fideszes  
Megygyes Tamás egy év alatt 
mindössze annyit mondott:  „Igen”.

Azért ismételten van válasz erre a fenn-

héjázó fene nagy gőgre: „Független 
jelölt kapta a legtöbb szavazatot a Pest 
megyei Pilis 2. választókerületében. A 
választásra jogosultak 20,1 százaléka, 
212 lakos járult az urnához. A város 
polgármestere, Szabó Márton (fidesz) 
közlése szerint a képviselői mandátumot 
Domonyi Károly (független) nyerte 
el 79 vokssal, a második helyen  
Andrási Julianna (MSZP) végzett 62 
szavazattal, a harmadik helyre Koszorú 
Árpád (Jobbik) futott be (42 szavazat), 
a negyedik pedig a fideszes Némethné 
Fiel Gabriella Piroska lett 29 szavazattal. 

A 11 ezer lakosú Pilisen azért kellett 
időközi választást kiírni, mert a körzetet 
korábban képviselő Kerepeszki Mónika 
(fidesz) lemondott posztjáról, miután 
külszolgálati munkára kérték fel. A le-
mondás miatt [...]

Lakatos Pál

Esztergomra a nép úgy tekint, mint a 
magyar kereszténység ősi városára.  
Ez önmagában is indokolja, hogy a 
mai napig a közéleti gengszterizmus 
folyamatos működéséért felelősöket 
Isten szava- a Biblia – alapján 
nevezzük meg.

A Biblia a vezetők, az „őrállók” 
feladatait Ezékiel könyvének 3., 13., 
és 33. fejezetében írja elő.  Ebből egy 
kiragadott rövid idézet:

„Embernek fia!  Őrállóul adtalak én 
téged Izrael házának, hogy ha szót 
hallasz számból, intsd meg őket az én 
nevemben . . . ha meg nem intetted őt, 
vétke miatt hal meg és elfelejtetnek 
igazságai . . . – de vérét a te kezedből 
kívánom meg.”

Ami Esztergomban történik a mai 
napig, az a város vezetőinek, - 
elsősorban hivatalos prófétáinak, a 
történelmi egyházak vezetőinek súlyos 
felelősségére vezethető vissza.

Esztergomon az állami és a közélet 
hivatalos vezetői ugyanis nem 
hajlandók segíteni, sőt az igazi 
keresztények tevékenységét tör-
vényesített diktatúrával tervezik 
megakadályozni.

A szószékekről naponta hallani 
kellene, egyházi lapokban látni 
kellene Isten hivatalos őrállóinak 
intéseit a polgármester asszony elleni 

modern gengszterekhez, akik nem 
keresztények, hanem képmutató 
sátánisták.  Krisztus Urunk szerint - 
(Jelenések könyve, laodíceai levél 3. 
fejezet 15-16. verse) - még az ateisták, 
az istentagadók is különbek, mint a 
langyos képmutatók:

„Tudom a te dolgaidat, hogy te sem 
hideg nem vagy, sem hév: vajha hideg 
volnál, vagy hév.”
Így mivel langymeleg vagy, sem hideg, 
sem hév, kivetlek téged az én számból.”

Ideje lenne, ha az egyházak vezetői 
hangosan, a közvéleményhez szólóan, 
a szószékekről, - ahogyan Pál apostol 
mondta alkalmas és alkalmatlan 
időben – végre elítélnék a sátánista esz- 
tergomi képviselők tetteit mindaddig, 
amíg ez a hazudozó, pofátlan, 
rabló társaság el nem takarodik az 
esztergomi közéletből!

Heidegger ateista filozófus halála 
előtt merte leírni: „Nur noch ein Gott, 
kann uns retten!” (Már csak egy Isten 
menthet meg bennünket)
Lehetséges, hogy Isten szolgái, a 
papság ezt nem akarja elősegíteni?

2011. június 30.

(egy hívő értelmiségi aki készen áll 
a fentiek részletes megvitatására a 
legszélesebb nyilvánosság előtt is.)

DRLL

Az „őrállók” felelőssége

10. oldal
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Parlagfű ingyen
A város derék képviselői által 
előterjesztett és elfogadott u.n. 
válságköltségvetésben 0 Ft sze- 
repel a környezet rendben tar-
tására, mivel a polgármester asz-
szony előrelátását leszavazták.

Csak a parlagfű nem tudja, hogy az idén 
nőhet bőven, írtatni sem fogja senki 
sem a városban vagy a környéken, 
legalábbis az önkormányzati tulaj-
doni területeken. A fű a kedvező 
időjárást kihasználva napról-napra 
szépen nő, csak egy-két nap vi-
rágba borul sokak bosszantására. 
Esténként, amikor kisétálok a ket- 
tőspincei úton, mondom is a füvek- 
nek: mázlitok van, hogy itt vagytok, 
mert a rólatok gondoskodó 11 
képviselő megfeledkezett. De ne 
féljetek! Az a megyei hivatal aki 
fejetek (azaz gyökeretek) felett 
eddig ítélkezett, mára egy nagyobb 
hivatal alá rendeltetett s annak a 
főnökasszonya sem vette észre, hogy 
baj van az esztergomi költségvetéssel 
is. Noha lehet, hogy a parlamentben 
odasúgott valamit padtársának, talán 
ezt: nem jó ez így Tomi! De ne félje- 
tek. Csak az a néhány pollenekre 
érzékeny allergiás szid majd benne-
teket. Addig is tekintsetek emelt fejjel 
a Bazilikára és derék képviselőitekre.

Az időjós hosszú, forró őszt ígér.

ghyos

Nyílt levél az Esztergom-kertvárosi Részönkormányzat részére
 
Tisztelt Esztergom-kertvárosi Részönkormányzat!

A Kertvárosi lakosok kérik Önöket, hogy a település területén szervezzék meg a fűnyírást. Ez az elhanyagoltság már 
szinte BŰN. Tudjuk, hogy az önök által elfogadott, BÜNTETŐ költségvetés, egy forintot sem irányzott elő ezekre, a 
munkákra. De látva, hogy a város több pontján, a civilek milyen önkéntes munkát végeznek, ha Önök annyira legitim 
képviselőnek tartják magukat, mint amennyire mondják, úgy fogják össze a településrész lakosait, és közösen végezzük 
el ezt a munkát.  Persze ez akkor lehetséges, ha Önök valóban a választók ÉRDEKÉBEN tevékenykednek, és nem csak a 
frakció szekerét tolják. URAIM, EZ EGY KONKRÉT FELADAT, VÁLALJÁK FEL! Mutassák meg kikért dolgoznának!
 

HALADÓ ESZTERGOMÉRT EGYESÜLET KERTVÁROSI TAGOZATA
Fizel József



Apróhirdetés: 300 Ft 20 szóig  /  Hirdetésfelvétel: 2500 Esztergom, Jókai u. 8. I/6  /  H-P: 900-1700  /  Telefon: +36 33 898 005  /  E-mail: info@civilhetes.hu 11. oldal

Német nyelvből  
korrepetálást, felkészítést vállalok. 

Érdeklődés: 36 70 519 3864

Matematika korreptálást 
vállalok. Érdeklődés:

36 70 776 3452

Eladó 48 nm2-es Szent 
Tamás úti, földszinti, 
egyedi fűtéses lakás 7M 
Forintért.
36 70 504 5522 
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

Ingatlan

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 megren-
delését! Hétvégén és ün-
nepnapokon is felár nélkül! 
Mosógép? Kanapé? Akár 
kisebb költöztetés is.
36 20 5261912 

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

Angol tanítást 
(felnőtteknek is), kor-
repetálást, érettségi, pót- 
és nyelvizsgafelkészítést 
vállalok Esztergomban.
36 70 946 3289

Állás
Telekommunikációs cég 
értékesítőt keres!
Megnyitotta piacát a 4. 
telekommunikációs cég 
Magyarországon! Gyere 
és dolgozz velünk, hogy 
mindenkinek megmu-
tassuk a technika legújabb 
vívmányait a telekommu-
nikáció területén. 
36 30 399 9364

Egyéb
Siemens no frost 280 l 
combi hűtőszekrény eladó.
36 30 5898239

1400 literes akvárium-
sor eladó, 16 részes 
hátsó rendszerű, rozsda-
mentes váz, világítással, 
vízmelegítővel, oxigén 
pumpával. 
36 30 3999364
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

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

www.skipgood.com

fashion.skipgood.com

BÁRMIT 
BÁRMIKOR 
BÁRHOVÁ
06 20 526 1912

Ez itt az Ön apróhird-
etésének a helye 300 Ft-ért! 
36 33 898 005

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

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

2011.07.09. szombat 20:00 másnap 7:30 Széchenyi tér 24-26. Szent István Gyógyszertár

2011.07.10. vasárnap 19:00 másnap 7:30 Széchenyi tér 24-26. Szent István Gyógyszertár

2011.07.11. hétfő 20:00 másnap 7:30 Széchenyi tér 24-26. Szent István Gyógyszertár

2011.07.12. kedd 20:00 másnap 7:30 Kórház Szent Korona Gyógyszertár

2011.07.13. szerda 20:00 másnap 7:30 Kossuth u. 41. Kersi Gyógyszertár

2011.07.14. csütörtök 20:00 másnap 7:30 Kőrösi u. 7. Bánomi Piros Patika

2011.07.15. péntek 20:00 másnap 7:30 Petőfi u. 30. Kolos Patika

2011.07.16. szombat 20:00 másnap 7:30 Kórház Szent Korona Gyógyszertár

2011.07.20. vasárnap 19:00 másnap 7:30 Kórház Szent Korona Gyógyszertár

2011.07.21. hétfő 20:00 másnap 7:30 Kossuth u. 41. Kersi Gyógyszertár

2011.07.22. kedd 20:00 másnap 7:30 Mátyás király u. 30. Platán Gyógyszertár (TESCO)

2011.07.23. szerda 20:00 másnap 7:30 Terézia u. 25. Szent Anna Gyógyszertár

2011.07.24. csütörtök 20:00 másnap 7:30 Széchenyi tér 24-26. Szent István Gyógyszertár

2011.07.25. péntek 20:00 másnap 7:30 Kórház Szent Korona Gyógyszertár

Ügyeletes patikák júliusban

A Vaszary Kolos Kórház Vérellátója  
Július 5-én, kedden 14 -17 óráig,  

12-én, kedden 14 -17 óráig  
várja az önkéntes véradókat.

Az apróhirdetések megjelentetésének feltételei a következők: 20 szóig 300 Ft, kiemelt apróhirdetés 20 szóig 500 
Ft, keretes hirdetés + 200 Ft+Áfa. Mindezért cserébe az Ön hirdetése 13 ezer háztartásba jut el. Apróhirdetését 
csak személyesen tudja feladni a szerkesztőségben (2500 Esztergom, Jókai utca 8. I/6.), H-P 9-17 óra között.
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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: info@civilhetes.hu

Kiadó:
TREFFORD LEMON Kft.

Megjelenik:
Esztergom / Esztergom-Kertváros / 

Pilisszentlélek 
13 000 példány

Lapzárta:
Minden páratlan héten hétfőn 1700

Az újságban megjelent tartalmak  
máshol történő felhasználásához 

a szerkesztőség írásbeli engedélye 
szükséges.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

700-1000 Korai öröm

1100-1600 Délutáni mozaik

1700-1800 Gyerekszoba

1800-1900 Hangoskönyv

1900-2000 Esti kérdés

2000-2200 Zene Klasszikus Acid jazz Punk Rockológia Elektronika

Július 18., hétfő 
Gyermek Néptánc Tábor a Mindszentyben
A Mindszenty iskola a város néptánc pedagógusainak vezetésével 
gyermek néptánc tábort szervez július 18. és 22. között 9-től 
16 óráig néptáncokat kedvelő 5-18 éves korú gyerekek részére 
a Mindszenty iskolában. A programban a tánctanulás mellett 
különféle kézműves technikák elsajátítása (szövés, gyöngyfűzés, 
hímzés, tulipános láda festése, ostorfonás), népi hangszerek 
tanulása, íjászat, hagyományőrző játékok, népdaléneklési verseny, 
Beugró és Ki nyer ma? verseny szerepel. A délutánokat közös 
táncház zárja. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a 10 
ezer forint befizetésével lehet a néptánc pedagógusoknál, vagy a 
Mindszenty iskolában legkésőbb július 10-ig. Érdeklődni lehet a 
20 823 0572-es számon.

Programajánló
2011.07.09-től 2011.07.18-ig
Július 9., szombat
Jubiláló vegyes kórus Belgiumból Geneviève Beguin egyesületi 
titkár vezetésével a Belgium kelet-vallóniai részén található 
Essneux város vegyeskórusa ad műsort 11 óra 30 perctől az 
esztergomi Bazilikában. 

Július 10.
Térzene Esztergomban Albert Leroy egyesületi elnök vezetésével a 
Belgium vallon régiójában, a luxemburgi határ közelében található 
Marche-en-Famenne város fúvószenekara érkezik a városba. Az 
együttes 11 óra 30 perces kezdettel (a mise után) térzenét játszik 
az esztergomi Bazilikánál.

Július 11.
Bűvésztábor Kertvárosban
Bűvésztábor várja az érdeklődő 8 és 14 éves kor közötti fiatalokat 
a Féja Közösségi Házban július 11. és 15. között. Jelentkezni július 
4-ig személyesen vagy a 33 319 376-os telefonszámon lehet.

Július 12.
Nyári szünet a könyvtárban
A Helischer József Városi Könyvtár július 12-től augusztus 23-
ig zárva tart. Utolsó nyitvatartási nap: július 8., péntek, első 
nyitvatartási nap augusztus 23.

Július 16.
Az ötödik éve „futó” Dunaparti Futópartik versenysorozat 
következő állomása a nyár éjszakai Teliholdfutam lesz, mely 
július 16-án, szombaton este 22 órakor rajtol a Bazilika alatti 
Sötétkapu alagútból. A versenyzők a Víziváros érintésével érik el 
a kerékpárutat, ahol a 4 km-es és a 10 km-es távnak megfelelően 
kimért fordítópontig futnak, majd visszatérnek az Erzsébet 
parkban kialakított versenyközpontba.

Alfred Nobel 1833. október 21-én született Stockholmban, 
kivételesen tehetséges volt, legfontosabb találmánya a 
dinamit, melyet „véletlenül” fedezett fel és ipari robbantásoknál 
alkalmazták, hadi célokra kevésbé. 1895. november 27-én kelt 
végrendeletében, amit maga fogalmazott, egész vagyonát 
egy alapítványra hagyta. Ezért a jogi pontatlanságok később 
sok vitára adtak alkalmat. A Nobel Alapítvány alapokmányát 
Stockholmban a Királyi Palotában mutatták be 1900. június 29-
én.

Korlátlan, ingyenes belföldi 
vezetékes hívás bruttó 

1.995,- Ft/hó
Korlátlanul, a nap 24 órájában, 
percdíj nélkül hívható 
Magyarország összes vezetékes 

telefonja.
További 43 ország vonalas 
telefonja korlátlanul a nap 24 

órájában percdíj nélkül hívható.

Hozza ki a legjobbat hirdetéseiből!
Hirdessen nálunk!

+36 33 898 005Esztergom, Hősök tere 9. 
Nyitvatartás: H-P: 500-1900, Sz: 530-1400, V: 700-1200


