
CIVILHETES
Független esztergomi közéleti magazin

2011. JÚLIUS 22.

I. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

WWW.CIVILHETES.HU

Próba az együttm
űködésre



CIVILHETES   2011. JÚLIUS 22.

2011. JÚLIUS 22.  /  I. ÉVFOLYAM  /  6. SZÁM  /  www.civilhetes.hu /  Facebook: SEJT2. oldal

Július 26-án 16 órára rendkívüli 
testületi ülést hívtam össze a város 
érdekében. Az adósságrendezési 
eljárás lezárásával új szakaszba lép- 
hetünk. A jövőre tekintve a nyílt 
testületi ülésen többek között a vál- 
ságköltségvetés módosítása, a sze-
métrendelet megváltoztatása, a helyi 
tömegközlekedés közszolgáltatási 
pályázatának kiírása, az önkor- 
mányzati társaságok beszámolói, 
valamint zárt ajtók mögött a 
bírósági ülnökök megválasztása, az 
önkormányzati cégekkel és intéz-
ményvezetőkkel kapcsolatos előter- 
jesztések szerepelnek.  Az ülésre 
meghívót kap a Kormány tisztvise- 
lője is. Itt a lehetőség az együtt- 
működésre és a béke megterem-
tésére a városlakók érdekében.

A napirendre vett előterjesztések azok, 
amelyek a város mindennapi életét 
jelentősen meghatározzák. A keddi 
ülésnek nagy a tétje, hiszen itt dől el, 
hogy a 2/3-os fidesz-többség nem csak 
szóban, hanem tettekben is hajlandó-e 
együttműködni. A szigorú napirend be- 
tartása és az együttműködési szán-
dék kinyilvánítása utat nyithat egy 
konstruktív, hosszú távú, építő mun-
kához. A testületi ülés nyilvános lesz, 
így a Ktv, valamint az RTVE élőben köz- 
vetíti az ülést, de emellett a Face-
bookon az Esztergom LIVE, valamint 
az Őszintén Solva internetes rádió is 
követi az eseményeket. Az érdeklődők a 
Széchenyi téri kivetítőn is figyelemmel 
követhetik a város sorsát alapvetően 
befolyásoló képviselő-testületi ülést.
A szemétszállítási díj fizetése Esz-
tergom életében évek óta húzódó prob- 
léma. Több évvel ezelőtt a város előző 
vezetése törvényellenes szemétdíj-
ren-deletet alkotott, melynek 
értelmében a díjat egy főre számítják, 
így nem a tényleges szeméttermelés 
arányában fizetnek az esztergomiak. 
Esztergomban évek óta alkotmány-
ellenesen fizetnek az itt lakók a sze- 
mét elszállításáért, hiszen az önkor-
mányzat még 2004-ben elfogadott 
rendelete ezt a háztartásban élők 
számától teszi függővé. Bár az előző 
időszakban könnyebbséget jelentett, 
hogy az önkormányzat kedvezményt 
biztosított az időseknek és a több gyer- 
mekes családoknak, azonban ez a 
lehetőség megszűnt. Jelenleg a kimu- 
tatások szerint Esztergomban a leg-
magasabb a szemétdíj az országban. Az 
elmúlt 10 hónapban számos kísérlet 
történt annak érdekében, hogy ezt a 
Kormányhivatal által is törvénysértő-
nek kimondott rendeletet a képviselő-
testület megváltoztassa. Eddig azon- 

ban a fidesz-frakció ezt megaka-
dályozta.
A rendkívüli testületi ülésen lehetőség 
nyílik arra, hogy az általam többször 
beterjesztett szemétrendeletet újratár- 
gyaljuk, és az idevonatkozó jogsza- 
bályoknak megfelelően módosítsuk. 
Ennek alapján a fizetés a szemét meny- 
nyisége alapján történne, ami arra ösz- 
tönzi a városlakókat, hogy a sze- 
lektív hulladékgyűjtést és az újra-
hasznosítást támogassák. A fideszes 
többségű képviselő-testület július 
26-án alkalmat kap arra, hogy az 
eddig meg nem tett feladatát most 
teljesítse és alapjaiban módosítsa al- 
kotmányellenes rendeletét. Javaslatom 
szerint az új díjtáblázat augusztus 1-től 
érvénybe léphet, és ezzel megszűnhet 
a több éve tartó törvénysértés.
A helyi tömegközlekedés leállítását az
előző városvezetés kifizetetlen szám- 
lái, valamint a tavaly ilyenkor kiírt 
közszolgáltatási pályázat eredmény-
telenné nyilvánítása okozta. A 3 év alatt 
felhalmozott 112 millió forintos kö-
vetelést az adósságrendezési eljárás 
keretén belül kezeli az önkormányzat. 
A helyi járat újraindításához azonban 
a jogszabályoknak megfelelő közszol- 
gáltatási pályázat kiírása szükséges. A 
Kormányhivatal által alkotmány-elle-
nesnek minősített április 12-i fideszes 
munkaértekezleten ugyan hoztak már 
egy határozatot a „Tízek”, azonban 
ennek polgármesteri aláírásával egy 
későbbi bírósági ítélet miatt 
nagyobb károkozás történne, ezért az 
ügy újratárgyalását kezdeményezem. 
Figyelembe véve, hogy az idősek, a la- 
kótelepen élők, munkába járók és szep- 
tembertől az iskolás gyermekek számára 
fontos a helyi tömegközlekedés biz-
tosítása, ezért lehetőséget kívánok 
adni a képviselőknek, hogy törvényes 
úton hozzák meg döntésüket. 
A helyi járatos buszokkal kapcsolatos 
előterjesztésem tartalmát tekintve 
megegyezik a testületi többség már 
jóváhagyott akaratával, melynek kü-
lön érdekessége hogy szóról-szóra azo- 
nos az általam március 17-én már elő-
terjesztett, ám akkor a Fidesz-frakció 
által nem tárgyalt munkaanyaggal. 
Amennyiben a képviselő-testület dön-
tését július 26-án meghozza, akkor 
körülbelül 3 hónap múlva érvényes 
közszolgáltatási szerződéssel lehet biz-
tosítani a városrészek közötti tömeg- 
közlekedést.
Az átmeneti időszakra a Városfejlesztési 
bizottság bevonásával és a Vértes 
Volánnal megállapodás születhet. A 
nyári leállítás alatt nyilvánvalóvá vált, 
hogy a közel 10 éves helyi buszköz- 
lekedés menetrendje és útvonalterve 

korrekcióra szorul. Ezúton kérem a civil 
szervezeteket és városlakókat, hogy 
javaslataikat tegyék meg és jutassák el 
a tetenyi.eva@esztergom.hu e-mail 
címre.
Az önkormányzati cégekkel kap-
csolatban a képviselő-testület több-
ségét adó fidesz-frakció hetek óta 
azt állítja, hogy azok 2010. évi be-
számolóinak képviselő-testületi elfo- 
gadása nem történt meg a törvényben 
előírt határidőig, azaz május 31-ig, 
ezért engem terhel a felelősség, ha 
ezek működését felfüggesztik. Az 
előkészítés során azonban kiderült, 
hogy egyes cégeknél még felügyelő 
bizottsági tagok sincsenek meg-
választva, illetve hogy a felügyelő 
bizottságok határidőre nem teljesí-
tették feladatukat. 
Az Eszköz Kft. felügyelő bizottsága jú- 
nius 3-án tartotta csak meg ülését, 
amelyen elfogadásra került ugyan a 
cég beszámolója, de a törvényi ha-
táridőn túl. Érdekes módon a Regia 
Civitas Kft. beszámolóját sem tudta el-
fogadni a felügyelő bizottság, miután a 
társaság könyvvizsgálója nem auditálta 
azt. Kiderült továbbá, hogy nincs fe-
lügyelő bizottsága a Vár-színház és 
Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft.- 
nek; az Egomgarázs Kft.-nek pedig a 
Strigonium Zrt. felmondta a számviteli-
könyvelési szolgáltatást, ezért a be-
számolók elkészítése is kétségessé vált. 
Az Aquasziget Kft. esetében a felügye- 
lő bizottság elnöke Meggyes Tamás lett, 
ők május 31-én tartották meg ülé-
süket. Miután a 2009. évi CXXII. tör- 
vény a köztulajdonban álló gazda-
sági társaságok takarékosabb műkö- 
déséről kötelező jelleggel előírja fe-
lügyelőbizottság létrehozását, és a 
2006. évi IV. törvény a gazdasági tár- 
saságokról úgy fogalmaz, hogy ahol 
felügyelő bizottság működik ott a szám- 
viteli törvény szerinti beszámolóról a 
gazdasági társaság legfőbb szerve a 
taggyűlés, közgyűlés csak a felügye-
lő bizottság írásos jelentésének bir-
tokában határozhat.  Kérdezem én, 
hogyan lett volna erre lehetőség má- 
jus 31-én, hogy ha a cégek felügyelő 
bizottságai nem teljesítették időben 
feladatukat? A helyi fidesz-frakcióról 
most újra bebizonyosodott, hogy sajtó- 
közleményeikben megfogalmazott állí- 
tásaik kizárólag politikai célokat szol-
gálnak.

Esztergom, 2011. július 20.

Tétényi Éva
Esztergom, Esztergom-kertváros
és Pilisszentlélek polgármestere

Csak a város – Próba az együttműködésre
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1.	 Javaslat	a	2010.	évi	önkormányzati	
költségvetésről	és	a	költségvetés	végre-	
hajtásának	szabályairól	szóló	9/2010.
(III.4.)	esztergomi	ör.	rendelet	módo-	
sítására	
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

2.	 Az	Önkormányzat	2010.	évi	költség-	
vetésének	végrehajtásáról	szóló	
zárszámadási	rendelet	megalkotása.	
Ezen belül a 2010. évi pénzmarad-
ványok kimutatása és javaslat a pénz-
maradvány felhasználására  
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

3.	 A	2011.	évi	önkormányzati	válságkölt-
ségvetésről	és	a	válságköltségvetés	
végrehajtásának	szabályairól	szóló	
1/2011.	(I.21.)	önkormányzati	rendelet	
módosítása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

4.	 Az	Esztergom	Város	autóbusszal	tör-	
ténő	menetrend	szerinti	tömegköz-
lekedési	szolgáltatásának	ellátására	
vonatkozó	pályázat	kiírása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

5.	 A	települési	szilárdhulladék	kezelési	
közszolgáltatásról	szóló	10/2004.(IV.1.)	
esztergomi	ör.	felülvizsgálata
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

6.	 Önkormányzati	tulajdonú	gazdasági	
társaságok	2010.	évi	beszámolói
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénz- 
ügyi Ellenőrző és Tulajdonosi 
Bizottság elnöke 

7.	 A	déli	kanonoksor	állagmegóvása,	va-
gyonvesztés	megelőzése
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

8.	 Aquasziget	Esztergom	Élményfürdő	
üzemeltetésével	kapcsolatos	döntés
Előterjesztő: Zoltai Dániel, a 
Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság 
elnöke 

9.	 Az	Esztergom	és	Nyergesújfalu	
Többcélú	Kistérségi	Társulás	társulási	
megállapodásának	módosítása  
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

10.	 Tát	Nagyközség	és	Esztergom	Város	
közigazgatási	határ	módosításával	
kapcsolatos	döntés
Előterjesztő: Steindl Balázs képviselő 

11.	 Az	adósságrendezési	eljárással	
kapcsolatos	döntések
Előterjesztő: Szathmáry Tibor 
pénzügyi gondnok

12.	 Bírósági	ülnökök	megválasztása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester 

13.	 Önkormányzati	tulajdonú	gazdasági	
társaságok	tisztségviselőinek	
megválasztása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Steindl Balázs, a 
Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi 
Bizottság elnöke 

14.	 A	Balassa	Bálint	Múzeum,	Esztergom	
igazgatójának	megbízása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Kálmán Sándor, a 
Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

15.	 Döntés	Molnár	Tiborné	és	Szalma		
Lászlóné	közalkalmazott	
jogviszonyának	megszüntetésével	
kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és 
Ifjúsági Bizottság elnöke 

16.	 Döntés	az	Esztergomi	Vízmű	Kft.	
ügyvezetőjének	megválasztásáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Steindl Balázs, a 
Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi 
Bizottság elnöke 

17.	 Az	Egom	Garázs	Kft.	fizetésképtelensége	
miatt	a	Gt.	143.	§	(3)	bekezdés	szerint	
meghozandó	tulajdonosi	döntés
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Steindl Balázs, a 
Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi 
Bizottság elnöke 

18.	 Esztergom	Város	Önkormányzatának	
tulajdonában	lévő	lakásokba	történő	
lakcím	bejelentésének	jóváhagyása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Steindl Balázs, a 
Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi 
Bizottság elnöke 

19.	 Esztergom	Város	Önkormányzatának	
tulajdonában	lévő	lakásokkal	
kapcsolatos	döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Steindl Balázs, a 
Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi 
Bizottság elnöke

Esztergom, 2011. július 15.

Tétényi Éva s.k.
Esztergom, Esztergom-Kertváros
és Pilisszentlélek polgármestere
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• Elvesztik szerepüket a megyék
• Hangfelvételen zsarol a fideszes
• Befogni a szájat Magyarországon
• Vége az álomnak
• Esztergom? Esztergom!
• Korrektek
• Sándor Boldizsár: A dekadencia 

és az önkéntes munka viszonya 
Esztergomban

• Romokban a város  
(CIVILHETES  2011/5. számában 
megjelent írást teljes terjedelmében 
weboldalunkon olvashatják.)

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 
2011. július 26-án (kedden) 16 órára a Városháza nagytermébe a következő
napirendi pont tárgyalására összehívom:

A Polgármester válaszol
Tétényi Éva polgármester 
minden hónap második 

szerdáján, 14-18 óráig tart 
fogadóórát. Bejelentkezni 

a polgármesteri hivatal 
ügyfélfogadása szerint, 

hétfőn, szerdán, és pénteken 
személyesen, vagy a  

06 33 542 003-as
telefonszámon lehet. A 

polgármester e-mailben a  
kerdes@tetenyieva.hu

címen is várja az esztergomiak 
kérdéseit.
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A városi piac méltatlan sorsa az 
előző városvezetés alatt teljesedett 
ki. A belvárosban évtizedek alatt 
létjogosultságot szerzett vásártér 
elsősorban a helyi és környékbeli 
kereskedők tisztességes üzletvi-
tele, az itt forgalmazott áruk meg- 
bízható minősége, valamint a piac 
könnyen megközelíthető elhelyez- 
kedése miatt vált közkedveltté. 
Ugyanakkor abban kereskedő és 
vásárló egyetért, a városi piacról 
az elmúlt tíz évben befolyó 
bevételekből illett volna a „külalakra 
is költeni, ezzel azonban a Meggyes 
Tamás vezette önkormányzat nem 
sokat törődött. Lelki szemeink előtt 
eközben kirajzolódik egy egységes 
és ízléses pavilonsorral felszerelt 
hangulatos hetivásár képe, mely 
amellett hogy a város fényét emeli, 
fontos bevételi forrást is jelenthet a 
településnek. Már ha megfelelően 
van menedzselve.

Tény, hogy a piac jelenlegi állapotában 
csak a városi kereskedők jóvoltából 
létezik még mindig. A Tétényi Éva 
polgármester által az elmúlt 10 
hónapban többször előterjesztett 
ügyet a Fidesz-frakció tárgyalás 
nélkül seperte le az asztalról minden 
alkalommal. Hogy miért, az a fideszesek 
indoklásaiból nem derült ki, így a helyiek 
csak találgathatnak, miért szúrja a 
szemüket egy esetlegesen jól működő 
piac. 2011. január 5-ét követően az 
Eszköz Kft. elbontotta a piacon az addig 
használt zárt szeméttárolót, elvitte 
a konténereket, a piaci épületeket, 
a piacfelügyelő és a gombaszakértő 

épületét lezárták, illetve a takarítás is 
megszűnt. Az köztudott, hogy 2010-
től nincs piacfelügyelő a városban, 
annak dacára, hogy minden hatás és 
jogkör őrá volt ruházva, így ennek a 
területnek a mai napig nincs felelőse. Ez 
a frakció által tavaly októberben életbe 
léptetett létszámstopnak köszönhető, 
és ez ellen, hiába szerették volna a 
piacosok, illetve akarta megoldani 
a polgármester, senki nem tehetett 
semmit. Időközben a gombavizsgálat 
is megszűnt, így a piacon kaotikus 
állapotok kezdtek eluralkodni. Tény 
az is, hogy az elmúlt két évben a piac 
veszteségesen működött, magyarán 

szólva bevétel helyett csak költséget 
termelt a városnak.
Miután a piacosok február óta még 
csak választ sem kaptak, így csak 
találgatni tudnak, hogy vajon a testület 
többségét adó frakció talán attól „ijedt” 
meg, hogy a piac utca Esztergom 
legfrekventáltabb, és egyik legszebb 
utcája lehetne?

Változás kell

A kereskedők és termelők rájöttek 
arra, hogy a város – illetve a 
Meggyes Tamás vezette frakció – 
jelenleg nem partner a piaci helyzet 
normalizálásában, így év elején maguk 
kezdtek szervezkedni. Az egyik tavaszi 
testületi ülésen még az is felmerült, 
hogy a piac esetleg megszűnhet, 
mivel nem tartozik az önkormányzat 
kötelezően ellátandó feladatai közé, de 
az mindenképpen egyértelművé vált 
az érintettek számára, hogy lépniük 
kell. Az önkormányzat idén tavasszal 
pályázatot írt ki a piac üzemeltetésére, 
melynek határideje február vége 
volt. Az esztergomi piacon eközben 
a kereskedők és termelők létrehoztak 
egy példaértékű érdekszövetséget, 
melyet egy szándéknyilatkozattal is 
megerősítettek. Ebben a formában ez 
a közösség is beadott egy négyoldalas, 
szakmai alapon elkészített pályázatot, 
melyet a testület fideszes többsége nem 
volt hajlandó tárgyalni. A kereskedők 
által benyújtott pályázatban foglaltak 

Akik a városért akarnak tenni
Önkéntes segítők a piacért
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szerint a piacosok közössége havi 625 
ezer forintos bérleti díj megfizetése 
mellett vállalta volna, hogy egy 
reménybeli 3 éves szerződés keretében 
Esztergom Piac Kft. néven megalakuló 
közös vállalkozásuk minden évben 
mérleget készít, melyről a nyilvánosság 
bevonásával a képviselő-testület előtt 
is beszámol. A fennmaradó nyereséget 
a pályázat értelmében az utolsó 
forintig a piac fejlesztésére fordították 
volna. 

Tények a valóság tükrében
Jelenleg az esztergomi piacon a 
kereskedők és termelők között teljes az 
egyetértés valamint egymás segítése. 
Még a más városokból érkező árusok 
is eltakarítanak, felsepernek maguk 
után, és önkéntesen – gyakorlatilag 
a szolgáltatások hiányának ellenére 
– az önkormányzati rendeletben 
foglaltaknak megfelelően, csekken 
fizetik meg a helypénzt. Természetesen 
akadnak kivételek, pár kereskedő 
még mindig megpróbál betartani 
a többségnek, és szándékosan 
összerondítják a mások által tisztán 
tartott területet, de az önkéntes 
rendszer immár hét hónapja ha-

tékonyan működik. Január elejétől a 
városi piac bevétele elérte a 10,5 millió 
forintot. Ez – mivel egy termelő és egy 
kereskedő ingyen végzi el ezt a munkát 
– jelenleg a városnak tiszta bevételt 
jelent. Ők a szabadidejüketfeláldozva 

bizonyítják hétről hétre, hogy a 
kereskedőket előtérbe helyezve 
másképpen is el lehet végezni 
becsülettel ezt az embert nem kímélő 
munkát. Az önkéntes piacfelügyelők a 
szezonban gondoskodnának hivatalos 
gombaszakértő alkalmazásáról is, 
ehhez azonban szükség lenne a 
jegyző, valamint a városüzemeltetési 
iroda vezetőjének jóindulatú 
hozzájárulásához is.

Összegezve: a piac működik, sokkal 
hatékonyabban, mint az előző 
önkormányzat idején. Hálát nem 
várnak, de talán egy köszönöm jól 
esne nekik. Ehelyett a városháza egyes 
osztályvezetői, irodavezetői deklaráltan 
nem hajlandóak együttdolgozni velük, 
segítség helyettpedig akadályozzák 
munkájukat. Az önkéntesen 
tevékenykedő kereskedőnek az 
önkormányzat egyik cége indoklás 
nélkül felmondta a vállalkozási 
szerződését, ráadásul hétről hétre 
kap - valószínűleg jóindulatú névtelen 
feljelentés alapján - különböző 
hatósági ellenőrzéseket. Emellett 
helyi képviselők is feljelentik az 
önkormányzatnál különböző, hajánál 
előrángatott okokra hivatkozva. 
A kereskedők szerint mindez arra 
utal, hogy megpróbálják őket 
megfélemlíteni, de egyet bizton 
állítanak, nem hátrálnak meg, sőt  
egyre nagyobb elánnal folytatják 
közösségért folytatott munkájukat. 
Köszönjük nekik Esztergom nevében!

h.v. 

Fejlesztési lehetőségek a piacon

A termelők és kereskedők kö-
zössége pályázatában vállalta, 
hogy az első évben a járda-
burkolatokat cserélik ki díszbur- 
kolatra, a második évben az út-
testet hozzák rendbe, a harmadik 
évben pedig a Simor János utcában 
jelenleg álló 30-40 éves pavilonokat 
egységesítik az önkormányzat által 
előírt formában. 

A július 14-i, zárt képviselő-testületi 
ülésen a fideszes képviselők a 
polgármester javaslata ellenére  
sem vállalták a név szerinti 
szavazást az Esztergom sorsát 
30 évre meghatározó banki 
ajánlatokkal kapcsolatban. Így a 
város két legnagyobb hitelezője, 
akár az összes többi, 100 százalékos 
kielégítést kap.
 
Az egyezségi tárgyalások lefolytatása 
során mód és lehetőség nyílt volna 
arra, hogy a város sokkal kedvezőbb 
feltételek mellett állapodhasson meg 
hitelezőivel, azonban ez nem így 
történt. A Meggyes Tamás vezette 
előző önkormányzat halmozta fel ezt 
az adósságot, tehát neki azt kellett 
bizonyítania, hogy nem is volt szükség 
az adósságrendezésre, és ezért eleve 
100 százalékos kielégítést ajánlott fel a 
hitelezői csoportoknak. A folyó eljárás 
lényege ezzel szemben éppen az, 
hogy a bajba jutott önkormányzatok 
minél hamarabb visszanyerjék 
fizetőképességüket, és ennek érde-
kében alkut kössenek a kifizetések 
biztos teljesítésére. Esztergomban 
30 éves adósrabszolgaságot vállalt a 

fideszes többség, bár ezen a sorsdöntő 
ülésen az előző városvezető és a 
pénzügyi bizottság elnöke, - akik 
az Adósságrendezési bizottságnak 
is tagjai - nem jelentek meg. Nehéz 
szembesülni az elmúlt időszak 
felelőtlen gazdálkodásával és a város 
25 milliárdos adósságával. Meggyes 
Tamás és Steindl Balázs elmenekült a 
felelősség elől?
Ráadásul a képviselő-testület folytatta 
alkotmányellenes működését. Zoltai 
Dániel fideszes képviselő a reor-
ganizációs terv módosítását kérte, 
annak ellenére, hogy a törvényességért 
felelős köztisztviselő figyelmeztette 
a testületet, hogy a rendelet 
módosítását az adósságrendezési 
bizottságnak tárgyalni kellett 

volna. Hiába. A képviselő az ülésen 
foglalta írásba a módosítását annak 
az alkotmányellenesen hozott 
rendeletnek, melyről a Kormányhivatal 
is megállapította a rendeletalkotás 
szabálytalanságát. A jogászok szerint 
ilyen jogszabály semmisnek tekin-
tendő, tehát ennek módosítása sem 
lehetséges. A polgármester tiltakozása 
jeléül kikapcsolta a szavazás előtt 
a szavazógépét, hiszen éppen ez a 
magatartás vezetett ahhoz, hogy az 
alkotmányellenesen működő testület 
munkájához nem kíván tovább 
asszisztálni.
 

T.

Szerecsenmosdatás a testületi ülésen
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Az egyezségi tárgyalást követően, 
július 14-én a fideszes többségű 
képviselő-testület a Vaszary Kolos 
Kórház főigazgatójának elképzelé- 
seit fogadta el a kórház átszer-
vezésével kapcsolatban. Tette ezt 
annak ellenére, hogy az adós-
ságrendezési csoport szakértői a 
főorvosi kar elképzelését támo-
gatták és ennek már több alka-
lommal hangot is adtak, mind 
szóban, mind írásban. 

A kórházi dolgozók immár másfél éve 
mondják, hogy nem értenek egyet a 
főigazgató tevékenységével, főleg a 
folyamatosan romló betegellátás 
miatt.  Végül a főorvosok és az ápolási 
igazgató nyíltan szembefordultak 
a kórház főigazgatójával és írásban 
közölték, hogy ilyen formában 
nem kívánnak a vezetővel tovább 
együttműködni.

Miközben Kollár Zoltán állítólag a 
kórház megmentésén munkálkodott, 
a háttérben a távozását készítette elő, 
hiszen megpályázta a Dél-pesti Kórház 
főigazgatói posztját. És miért ne tette 
volna, hiszen neki ez a kórház csak 
egy a sok közül, nincsenek esztergomi 
gyökerei, nincs esztergomi kötődése, 
így nem is várhatjuk el, hogy hű 

lokálpatriótaként viselje szívén a 
közösségnek oly fontos kórház sorsát. 
Ezek után a főorvosok az 

adósságrendezési csoport által 
kirendelt szakértők segítségével 
készítették el rövid, hatékony, a város 
és a környék érdekeit szem előtt 
tartó cselekvési programjukat.
A 2/3-os többséggel rendelkező 
Fidesz-frakció azonban nem ezt 
szavazta meg. Vajon miért mégis a 
Kollár úr által készített reorganizációs 

tervet fogadták el? A tények szerint  
a jelenlegi főigazgató működése 
alatt eddig is jelentősen romlottak a 
betegellátás feltételei, miközben az 
adósságállomány tovább növekedett. 
A továbbiakban miért lenne ez 
másként?

És milyen jövőt képzelt a 
főigazgató a Vaszary Kolos 
kórház  számára?

Mit jelent ez nekünk esztergomi 
és környékbeli lakóknak?

Az egészségügyi ellátások szűkí-
tésével az érdekeink sérülnek. Az 
egészségügyi ellátásokért illetve a 

látogatások miatt utazhatunk majd 
hosszú órákon át más távoli városok 
kórházaiba. Az csak népámítás, hogy 
megszorításokkal jelentősen lehet 
az adósságállományt, a kiadásokat 
csökkenteni.  Vajon a kiadások 
csökkentését miért a betegeken kell 
elkezdeni, miért nem a főigazgató 
fizetésén? (Mivel a főigazgató fizetése 
megközelíti a köztársaság elnök 
fizetését, felmerül a jogos kérdés, hogy 
a köztársasági elnök van alul, vagy a 
főigazgató van túlfizetve? )

Végül a főigazgató nem nyerte el 
a fővárosi posztot, s ez talán nem 
véletlen. Munkásságát érdemes 
nyomon követni, hogy vajon mi 
történt Csepelen a MÁV kórházban, 
Tatabányán, Nagyatádon, vagy 
Siklóson?  Érdemes a hivatalos hírek 
mögé is nézni. Mi maradt a kórházakban 
tevékenysége után? Vajon valamely 
befektetési csoport érdekeit képviseli a 
főigazgató a lakosság érdekei helyett?

És végül mi miért hagyjuk ezt?  

Esztergom fideszes többségű 
képviselőinek kiknek az érdekét kellene 
szem előtt tartani? Nem az esztergomi 
és a környékbeli polgárokét? 100 ezer 
ember sorsáról van szó.

sz.gy.

Mi lesz veled esztergomi kórház?

A főigazgató eddigi tevékenységét 
jelzik:

• a nem pótolt, elavult orvosi 
műszerek,

• lejárt szavatosságú, sokszor 
használhatatlan kötszerek, 

• folyamatos gyógyszerhiány mellett 
folyó gyógyítás,

• a kórházon belüli egyre romló 
hangulat,

• a kórház hírnevének folyamatos 
romlása,

• a szakemberek elvándorlása

Tervei között szerepel:

• az aktív Psychiátria megszüntetése,
• onkológiai (daganatos betegek) 

ellátás zsugorítása, 
• osztályok összevonása, 
• leépítések

VETŐMAG ÉS KONYHAFELSZERELÉS

HÁZTARTÁSI KELLÉKEK KERTÉSZETI ESZKÖZÖK

BORÁSZATI ESZKÖZÖK !

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK !

Kedvező árú, tartós, jó minőségű termékek!

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

Esztergom, Petőfi S. u. 10. Tel: +36 20 968 2311
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Fordulatot vett a polgármester és a 
vele szemben álló tíz fideszes harca. 
Még megveri őket egy „kőkemény” 
50 kilós menyecske. Az esztergomi 
fideszesek egyenesen a budapesti 
nyilvánossághoz rohantak (ilyenkor 
nem számít nekik, hogy erre szokták 
mondani: látványpolitizálás), így 
remélve védelmet a fenyegető 
asszonytól, aki már-már testi 
éppségüket veszélyezteti. 

Mindezt egy olyan kép- és 
hangfelvétellel kívánták bizonyítani, 
ami titokban, engedély nélkül készült, 
egy háttérbeszélgetés alkalmával, és 
amelyben elhangzik, hogy meg kellene 
már pofozni a Steindl Balázs vezette, 
tíz kőkemény „mucsóból” álló frakciót. 
Steindl és Tétényi egyébként rokonok, 
a polgármester el is mondta valamelyik 
újságnak, hogy pici gyerekkorától 
ismeri Balázskát, aki akkor még 
valószínűleg kevesebbet őzött, 
viszont határozottan értelmesebbnek 
látszódhatott, miután valószínűleg 
ő sem beszélt 1-2 éves korában.  
Ezek után akár azt is vizionálhatja 
a nagyközönség, hogy hamarosan 
a súlyos testi bántalmazásokat 
követően véres fejjel rohannak az 
orvosi rendelőbe a szerencsétlen, 
megfélemlített képviselők, mivel a 
polgármester asszony megelégelve a 
frakció bojkottját, ő maga lép ily módon 
akcióba, latba vetve aikido tudását. 
Persze ezt nem a nagyközönség látja 

így, csak maguk az érintett „férfiak”, 
akik mára odáig süllyedtek, hogy egy 
törvénysértő módon készült felvétel 
egy kiragadott részlete segítségével 
tettleges agresszióval, meg politikai 
inkorrektséggel vádolják a város első, 
s ezek szerint legerősebb asszonyát. 
Lelkük rajta. 
Csak nehogy baj legyen belőle a 
párton belül, Kósa Lajos maga mondta 
a minap, Tétényi menjen Meggyessel 
a kultúr mögé, (még mindig vastaps 
és bravó Debrecen első emberének 
– van az ilyen stílusú emberre egy 
találó jelző az Alföldön, de mi most a 
Pilisben vagyunk, hát nem használjuk..) 
miniszterelnökünk pedig a kokik és 
sallerek nagymestere lett, akkor meg 
mi a baj? Esztergom első embere 
lehet, azt gondolta, megpróbál a 
9 férfira és Kálmán Sándorra  saját 
pártmódszerükkel hatni. Bánhidy 
azonban, aki eddig nagyszerűen 
eljátszotta a kedves mosolygós 
értelmiségi szerepét a frakción belül, 

most elvetette a sulykot. Ő tudja, de 
őszinteséggel, jó szándékkal, ésszel, 
beleérző-képességgel talán többre 
menne. Talán ideje lenne bebizonyítani, 
hogy neki (is) Esztergom az első és nem 
Meggyes Tamás érdekei. 
A polgármester sajtósa eközben 
jól tenné, ha jogi úton kérdezné 
meg a tisztelt képviselő urat, hogy 
gondolta azt, hogy egy magántelefont 
kihangosít  egy sajtótájékoztatón, vagy 
hogy jön ahhoz, hogy személyesen neki 
szóló sms-t olvas fel újságírók előtt. Ez 
szimpla visszaélés magántitokkal vagy 
levéltitokkal, mittudomén, bár Bánhidy 
Vajk valószínűleg akkor fog igazán 
meglepődni, amikor az esztergomi 
rendőrkapitányságon magyarázhatja 
a bizonyítványát, meg hogy vajon 
hogyan sikerült kikényszeríteni a 
szerencsétlen RTVE stábjából az 
ominózus felvételt. Bár turpisság ott is 
lehet, különben honnan tudta volna a 
helyi fidesz, hogy a stúdióbeszélgetés 
utáni beszélgetés rögzítve lett, 
ráadásul azzal a főszerkesztővel, aki 
annak idején még Meggyes parancsára 
próbálta megnyúzni Tétényi Évát a 
tavalyi kampány során. Na mindegy, 
végül is ha feljelentik ők is a fideszt, 
ahogy ígérték sajtóközleményükben, 
erkölcsi értelemben túlélhetnek, 
viszont a kiadás tényéért jár majd egy 
jogi koki nekik is.

szgy

A félelmetes Tétényi meg a jogi koki

Július 12-én délelőtt 10 órakor 
Tétényi Éva, Esztergom polgár-
mestere a Vármegyeháza díszter-
mében fogadta Claude Leveque-t, 
Cambrai város alpolgármesterét, az 
Esztergom-Cambrai Baráti Társaság 
francia és magyar elnökét, a negy-
venfős francia delegációt, valamint 
a társaság esztergomi tagjait. 

A baráti társaság megalapításának 20-ik 
évfordulója alkalmából megrendezésre 
kerülő ünnepségen előbb Tétényi 
Éva, majd Cambrai alpolgármestere 
mondott köszöntőbeszédet, ezt köve- 
tően színvonalas műsorral kedves-
kedtek a francia vendégeknek. Az 
eseményen testvérvárosaink képvi-
seletében megjelent Párkány polgár-
mestere és alpolgármester asszonya. 
Képviseltette magát a finn Espoo kül-
döttsége, valamint a Német Kisebbségi 
Önkormányzat képviselője. A 20 év- 
vel ezelőtti szerződést aláírók közül 

Esztergomba érkeztek a francia-
magyar baráti társaság tiszteletbeli 
elnökei is. A baráti hangulatú ren-
dezvényen kölcsönösen méltatták az 
elődök munkáját, és kinyilvánították 
abbéli szándékukat, hogy a fiatalokat 

is bevonják a kulturális kapcsolatok 
ápolásába. Mindezeket megerősítve 
aláírásra került a francia-magyar ba- 
rátsági nyilatkozat, melyben az el- 
kezdett munka folytatását, a füg- 
getlenséget, és a kétoldalú kap-
csolatok ápolását erősítették meg. 
Cambrai város delegációja személyes 
ajándékokkal kedveskedett, köztük 
a cambrai-i múzeum leghíresebb 
festményének másolatát ajándékozták 
a polgármester asszonynak, a cambrai-i 
magyar társaság elnöke Cambrai 
középkori metszetét kapta ajándékba. 
Az ünnepség végén a francia ven-
dégek és a baráti társaság elnökei kö- 
szönetet mondtak az ünnepséget szer-
vezőknek, akik önkéntes munkával 
felajánlásokból szervezték meg a város 
életében jelentős eseményt.

Váczy-H.	István

20 éves az Esztergom-Cambrai Baráti Társaság
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Esztergom Város Alsóháza 2011. 
július 11-i munkaértekezletén az 
alábbi napirendi pontokat tárgyalta. 

Hulladékgazdálkodás 
Esztergomban és Esztergom-
Kertvárosban

Aggasztó a hulladékhelyzet Eszter-
gomban és Esztergom-Kertvárosban, 
nem hogy csökkenne az illegális sze-
métlerakók helye, hanem azt kell 
mondani, tartják magukat ezek a 
helyek és a szemét csak egyre nő. 
Az alsóház felhívja az emberek fi-
gyelmét arra, hogy csak közösen 
összefogva lehet visszaszorítani az 
illegális hulladéklerakást. Ennek érde- 
kében az alábbi javaslatokat fo-
galmazták meg.
Az öt ponton kihelyezett vélemény-
ládákba várják, hol és mikor tapasz- 
taltak a város lakói illegális sze-
métlerakást. A kertvárosi és tokod- 
altárói mezőőrök közösen, együttes 
erővel próbálnak fellépni a szeme-
telők ellen. Szintén ide kapcsolódik 
egy olyan folyamatosan hívható la- 
kossági telefonszám, amelyen a pol- 
gár- és mezőőrök számára bejelen- 
tést tehetnek az állampolgárok. A 
telefonszámmal kapcsolatban Fizel 
József az illetékes.
Az Alsóház fontosnak tartja egy 
olyan levél megírását a képviselő-
testület részére, amelyben kérik őket,  
szavazzanak meg forrást az illegális 
szemétlerakó-helyek felszámolására.

Játszóterek állapota 
Esztergomban és Esztergom-
Kertvárosban

Nyíri Attila beszámolójából kiderült, 
hogy a város játszóterei rossz állapot-
ban vannak, környezetük elhanyagolt. 

Kapcsolódva az első napirendi ponthoz, 
az Alsóházi képviselők javasolják, hogy 
a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
kerüljenek áthelyezésre a játszóterek 
szomszédságából. A beszámolóból az 
is kiderült, hogy az EU-s normák be- 
tartása mellett nincs lehetőség a ját- 
szóterek javítására, csak a korszerű-
sítés, illetve az átépítés járható út. 
Az Alsóház felhívja a képviselő-tes- 
tület figyelmét arra, hogy az 
általuk megszavazott 0 forint nem 
elegendő még az állagmegóvásra sem. 
Vizsgálják meg, hogy mely játszó- 
tereknek van és mennyi időre enge-
délye, kétévente megtörténnek-e a 
játszóterek felülvizsgálatai.
Az Alsóház kezdeményezi, hogy ma-
gán- és vállalkozói segítség igény-
bevétele mellett a játszótereken lévő 
padokat fessék újra, történjenek meg 
a homokcserék, gazoljanak és ha van rá 
lehetőség, javítsák meg a futballpályák 
kerítéseit a környéken élők.

Helyi közlekedés

Súlyos gondot jelent a Vasútállomás 
környékén élőknek és az ideutazóknak, 
hogy megszűnt az 1-es és 6-os helyi  
járat. Ezzel sokak számára elérhe-
tetlenné vált a belváros megközelítése, 
hasonlóan a Szetgyörgymezőn élők- 
nek is. Az 1-es és 6-os helyi jára-
tokat kiváltó buszjárat szervezése 
folyamatban van. 
Indul egy kampány, amely azzal fog-
lalkozik, hogy ki az okozója, a megszűnt 
a helyi járat közlekedésnek.
Az Alsóház szorgalmazza a Suzuki 
vezetőségével való kapcsolatfelvételt 
az ügyben, hogy az ipari forgalom az 
elkerülő útra helyeződjön át, kötelezze 
a gyár a dolgozóit és beszállítóit ennek 
használatára.
Továbbá a Schweidel József utca lakói 
szeretnék, ha az utcájukat lakó- és 

pihenőövezetté minősítené az illetékes 
hatóság.

Városi rendezvények

Az Alsóház várja azokat az önkén-
teseket, akik szervezni és koordinálni 
szeretnék a városi rendezvényeket. Két 
időpont hangzott el, augusztus 20. és 
szeptember 24. A következő ülésna-
pon tovább foglalkoznak a kérdéssel.

Oktatási- Szociális- 
Egészségügyi- és Kisebbségi 
Tagozat

Az Alsóház kezdeményezi a korház 
reorganizációs programjában a gyer- 
mekosztály, egyúttal a sürgősségi 
gyermekellátás visszaállítását is.

Energetikai- és 
Környezetvédelmi Tago-zat

A kistérség pályázatot nyert parlagfű-
írtásra, amelyet a városi főkertész ko-
ordinál és roma dolgozókkal valósít 
meg. Aki parlagfüves területet észlel, 
jelentse be Csipes Zitánál, a 33 542 043 
telefonszámon, munkanapokon 8-15 
óra között.

Interpellációk

A Haladó Esztergomért Egyesület 
nyílt levélben szólítja meg Esz-
tergom város díszpolgárait,  hogy 
státuszuknak megfelelően viseltesse- 
nek a város iránt, alkossanak véleményt 
és ismertessék álláspontjukat a kiala- 
kult helyzettel kapcsolatban. 

Következő ülés: 2011. augusztus 8.

Esztergom	Város	Alsóháza
Harvay	Péter

Sajtóközlemények

Egyesületünk megdöbbent, amikor 
sajtóorgánumokból értesültünk  arról, 
hogy a csütörtöki testületi ülésen 
a név szerinti szavazást mellőzve 
megszavazták valamennyi hitelező  
100 %-os kifizetését. Az adósság-
rendezési eljárással Önök nincsenek 
tisztában.

A város, a választók érdekeivel szem-
ben kiszolgálták és elárulták az állam- 

polgárokat a bankoknak, a jómódú 
cégeknek, stb.
Ez nem rendezés, ez az elmúlt évek 
felelőtlen gazdálkodásának szavazó-
gombos megerősítése, Önök e pazarló 
és herdáló módszereknek immáron tár- 
sai lettek.
Felhívjuk a választók, Esztergom min- 
den polgárának figyelmét, szíves-
kedjenek tudomásul venni, hogy a 
fidesz frakció az elkövető 30 évre 
megbélyegezte a várost.
Ne a polgármestert hibáztassák azért, 
hogy tiszta vizet akart önteni a pohár-
ba, hanem azt a 10 főt, aki ezzel a sza- 
vazógépezettel évtizedekre megszo-

rítja a várost.
Önök egyetlen lakossági fórumon, a 
civilek kezdeményezte beszélgetésen 
nem vettek részt, a választók több-
ségének akaratát figyelmen kívül 
hagyták, nem úgy a Strigonium ér-
dekét például.
Hiába volt távol a volt polgármester 
illetve a frakcióvezetőjük, a város nem 
felejti el azt, amit július 14-én Önök 
produkálták.
A várost Önök „igennel szentesítették”.
Gondolkodjanak el és mielőbb távoz-
zanak a város közéletéből.

Haladó	Esztergomért	Egyesület
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Jövőnk a család! 
Immár hagyománynak mondható, 
hogy a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete a Népesedés Világ-
napjához kötődően adja át a 
Családbarát Önkormányzat díjait. 
Az idei elismeréseket a Konrad 
Adenauer Alapítvánnyal közösen 
szervezett „Helyi Szövetség a csa- 
ládokért” című szakmai konferencia 
keretében adták át az Országház 
Felsőházi termében.

Az Országgyűlés elnöke, Kövér László 
szerint meg kell fordítani a negatív 
demográfiai trendet, de ehhez a 
kormányzat, az önkormányzatok és 
a családok közös gondolkodására 
és közös munkájára van szükség. A 
házelnök kiemelte „az elmúlt években 
folyamatosan fogy a magyarság és 
jelenleg már az a kérdés, megmarad-e 
Európa és benne megmarad-e a 
magyarság”.  Kövér László szerint 
ennek érdekében „napról-napra fel 
kell mutatni a pozitív példákat", hogy 
egy közösség, egy önkormányzat, 
vagy a kormányzati politika hogyan 
tud segíteni egy család elindulásában 
és boldogulásában. „A kormányzati 
politikának és az önkormányzatoknak 
is sok eszközük van a családok 
helyzetének könnyítésére” - tette hozzá. 
Az Országgyűlés elnöke azt reméli, 
hogy évről évre egyre több család 
lesz Magyarországon és akkor meg-
fordítható a jelenlegi demográfiai trend, 
„csak kell elég ember, aki hajlandó 
ezért dolgozni és küzdeni."
Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás 
miniszter köszöntőjében leszögezte, 
a NOE már 24 éve a magyar családok 
fennmaradásáért és megerősödéséért 
küzd és a magyar kormány is ugyanezt 
a gondolatot képviseli. A kabinet 
célja a családok testi, lelki és szellemi 
gyarapodásának elősegítése.
A miniszter hozzátette, ezt a célt 
szolgálta az adórendszer átalakítása, a 
család és a munka összeegyeztetésének 

segítése, valamint a család és a 
házasság értékeinek rögzítése az új 
alaptörvényben.  „Falvaink és városa-
ink, tehát az egész nemzet jövője is a 
családoktól függ" - mondta Réthelyi 
Miklós.
A Helyi szövetség a családokért 
elnevezésű konferencián a NOE 
szervezésében idén is átadták a 
„Családbarát Önkormányzat Díjat". 
Az elismerést a NOE elnöksége 
alapította 2005-ben és minden évben 
július 11-éhez, vagyis a Népesedés 
Világnapjához kapcsolódóan adják át a 
díjazott önkormányzatoknak. A díjra az 
egyesület helyi közösségei, szakértői 
tagjai tesznek javaslatot egy 15 
pontos szempontrendszer alapján. A 
kezdetektől összesen 24 önkormányzat 
kapott díjat, ezek között vannak falvak 

és nagyvárosok is. 
2011-ben Cégénydányád, Duna-
haraszti, Gyenesdiás, Gyula és Két-
soprony önkormányzatai vehetik át az 
elismerést.
Esztergom 2005-ben nyerte el a díjat 
a Szent Miklós Alap létrehozásával 
melynek lényege, hogy az ön-
kormányzat minden megszülető esz-
tergomi gyermek számára félmillió 
forintot fizet be egy bankszámlára, 
amelyet a kedvezményezett 21 éves 

koráig évente 50 ezer forinttal egészít 
ki. Ennyi idő alatt a befizetéseknek és 
azok kamatainak eredménye képpen 
mintegy 3 millió 300 ezer forint lesz 
a felcseperedett gyermek számláján, 
aki akkor veheti fel ezt a jelentős 
életkezdési támogatást, ha legalább 
egyik szülőjével együtt mindvégig 
Esztergomban éltek, valamint ha 
a középfokú iskolai végzettséget, 
azaz érettségit, vagy szakmunkás 
bizonyítványt szerzett. A felvett tá-
mogatást kétféle célra fordíthatják a 
fiatalok: esztergomi lakhely meg-
teremtéséhez, lakásvásárláshoz, illetve 
házépítéshez, valamint felsőfokú ta-
nulmányaik finanszírozására.
A Szent Miklós Alapba 2009 óta az 
önkormányzat részéről nem történt 
befizetés, így a jelenlegi polgármester 
felelőssége tudatában nem köthet 
újabb szerződéseket mindaddig, amíg 
az alap helyzete nem rendeződik.
Az esztergomi önkormányzat har-
minc családbarát intézkedése részben 
megszűnt, veszélyeztetve van (sze- 
métdíj-kedvezmény, parkolási díjked-
vezmény, helyi járaton való utazás 
támogatása, iskolások ingyenes busz-
közlekedése, nagycsaládosok üdülési 
támogatása, étkezési támogatás, 
Aquasziget-kedvezmény, tanévkezdési 
támogatás, iskolatej, határontúli ki-
rándulás támogatása, tanulmányi- és 
sportversenyek utazási költségei, hang- 
verseny- és színházbérletek támoga- 
tása, sítáborprogram, roma közép- 
iskolások ösztöndíja, sportutánpótlás 
nevelés támogatása, nyelvtanulás 
elősegítése testvérvárosi látogatá-
sokkal, gyermekprogramok, ingye- 
nes vírus elleni oltások, Máltai ját-
szótér működtetése, Határtalan szív 
Alapítvány támogatása, Otthon segí- 
tünk Alapítvány támogatása, Gyer-
mekkert Alapítvány támogatása, és az 
Info-police program támogatása).

Érdy	Tamás

Folyamatosan fogy a magyarság

Július 20-án, szerdán 10 órakor heten tettek állampolgári esküt a Vármegyeháza dísztermében.
Tétényi Éva a Himnusz eléneklése és az eskü szövegének elmondása után elbeszélgetett Magyarország új állampolgáraival 
terveikről, életükről, majd közös fotók készültek a polgármesterrel. Ebben az évben a gyorsított eljárásnak köszönhetően 
ez már a negyedik alkalom, amikor új polgárokat köszönthetünk Esztergomban. Isten hozta Önöket! 

Az állampolgársági eskü szövege:

Én,	............................................	esküszöm,	hogy	Magyarországot	hazámnak	tekintem.	A	Magyar	Köztársaságnak	hű	állampolgára	
leszek,	Alkotmányát	és	törvényeit	tiszteletben	tartom	és	megtartom.	Hazámat	erőmhöz	mérten	megvédem,	képességeimnek	
megfelelően	szolgálom.	Isten	engem	úgy	segéljen.

Állampolgári eskütétel a Vármegyeházán
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Az elmúlt félévben egyre többször 
lehetett hallani azt a kifejezést 
Esztergomban, hogy civil kezde-
ményezésre. Amikor egy település 
lakói önzetlenül összefogva, bízva 
egymás erejében és kitartásában 
közösen oldanak meg egy kör-
nyezetükben jelentkező problémát, 
az bárhol az országban hír Eszter-
gom nem csak a negatív példákkal 
jár elől, de nálunk lassan az is 
megszokott lesz, hogy a helyi 
közösségek egyre nagyobb ügyeket 
is felvállalnak. Így kezdődött meg a 
város frekventált területeinek rend-
berakása februárban, és tisztult meg 
a Széchenyi tér, a Kis-Duna sétány, a 
Várhegy, a biciklisút környéke, vagy 
a vasútállomás környéke. 

A piacon évtizedek óta áruló őstermelők és vállalkozók január óta –amióta a 
testület nem hajlandó érdemben tárgyalni az ügyüket – ők maguk szedik be a 
helypénzt egymástól, miközben tisztán tartják a Simor János utcát. 
Most újra összeálltak és múlt héten előbb pénzt gyűjtöttek a vásárnapon, majd 
az esztergomiak nagylelkű adományaiból összegyűlt, több mint 60 ezer forintból 
gyönyörűen rendbe szedték az árkádos háznál lévő, valamint a régi óra-ékszer 
bolt előtti elhanyagolt virágágyásokat. 
Sáska János és Fizel József néhány segítővel múlt héten napközben ástak, 
kapáltak, előkészítettek, majd virágot ültettek. Terveik szerint ezen a héten 
tovább gyűjtik a pénzt a piacon virágra és májusban az önkéntes virágosítási 
program során eljutnak egészen a körforgalomig, ahol, ahogy eddig minden 
évben, most is színpompás virágtakaró köszönti majd az Esztergomba érkező 
vendégeket. 
A különbség csupán nekünk esztergomiaknak lesz szembetűnő: eddig a város 
nyújtotta bonyolult közbeszerzési eljárásokon keresztül, most a közösség 
valósítja meg, mert így látja jónak-szépnek. Nekünk, esztergomiaknak már csak 
egy dolgunk maradt: vigyázni a virágokra, hogy egész nyáron örvendeztesse 
szívünket!

CIVILHETES

Köszönjük a civileknek!

A héten elhagyta a kétmilliomodik 
autó a Magyar Suzuki esztergomi 
gyártósorát. A "lángvörös gyöngy- 
ház" színű Suzuki Swiftet Gyulay 
Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság 
alelnöke vezette le magyar 
olimpikonok gyűrűjében a futó- 
szalagról csütörtökön. Az ünnep-
ségen a japán és magyar vezetők 
mellett díszvendégként jelen volt 
Tétényi Éva polgármester is. 

A kétmillió legyártott gépkocsi 
tiszteletére rendezett ceremónia 
mellett a gyár húszéves fennállását 
is idén ünneplik Esztergomban. 
Hisashi Takeuchi, a Magyar Suzuki 
Zrt. vezérigazgatója ez alkalomból 
bejelentette, hogy a márkakeres-
kedésekben szeptember végéig teszt- 
vezetésre jelentkezők között 20 főt 
kisorsolnak, ők kétmillió forint en-

gedményt kapnak a jármű árából. "A 
Suzuki soha egy forint profitot nem 
vitt ki az országból, minden nyereséget 
visszaforgattunk a gyárba, ezért 
bízvást mondhatom, hogy a cégünk 
egy magyar vállalat" - mondta el a 
vezérigazgató, megemlítve, hogy a 20 
év alatt 1,29 milliárd eurót, azaz 347 
milliárd forintot fordítottak fejlesztésre.
A gyárban jelenleg 3400 saját 
dolgozót foglalkoztatnak, az első kör-
ös beszállítóknál 18.000 munkahely 
és további 84 cégnél 32.600 állás 
köszönhető a japán autógyártó óri- 
ásnak. A 40.000 munkahely a ma-
gyarországi foglalkoztatás egy száza-
léka - tette hozzá Hisashi Takeuchi. A 
vezérigazgató megemlítette, hogy a 
Suzuki éves exportbevétele 1,4 milliárd 
euro, ami a magyarországi export két 
százaléka. Az itt készülő autókat 45 
országba exportálják, ezek közül a 
legtávolabbi Új-Zéland.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 

a Magyar Suzuki négy éven keresztül, 
a londoni olimpiáig 50 járműves  
flottával támogatja a MOB munkáját. 
Az ünnepségen jelen volt Csonka 
Zsófia és Sidi Péter sportlövő, Pars 
Krisztián kalapácsvető és Kiss Dániel 
gátfutó, a londoni játékokra kvalifikált 
magyar olimpikonok.

(forrás:mti)

Kétmilliomodik Suzuki
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Német nyelvből  
korrepetálást, felkészítést vállalok. 

Érdeklődés: 36 70 519 3864

Áron alul eladó, Esztergomban 
a Béke téren, 3 szobás, magas 

földszinti, átlagos állapotú 
lakás.  

36 33 631 268,  36 30 661 1927

Esztergomban Dunaka-
nyarra panorámás 1 621 
m2 telek eladó, gyűrűs 
kúttal, 9 m2 kisházzal, 
telekhatáron villanynyal, 
jó közlekedéssel, közel a 
Tesco-hoz és a városhoz.
36 30 589 8239
Pilismaróton, az Ady 
Endre utcában parasztház 
melléképületekkel, nagy 
udvarral és kerttel eladó. 
36 20 393 7433

Ingatlan

Bérlemény
Visegrádon különálló, 
galériás, tetőtéri lakás 2 fő 
részére hosszútávra kiadó.
36 70 238 0578

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 20 526 1912 

Élő vagy konyhakész 
állapotban sertés, csirke, 
marha, birka eladó. 
36 70 778 0334

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

Siemens no frost 280 l 
combi hűtőszekrény eladó.
36 30 589 8239

150×245 termo műanyag 
ablak eladó.
36 30 589 8239

17” CRT monitor eladó.
36 30 589 8239
21” CRT monitor eladó.
36 20 392 3364

Parasztszövőszék olcsón 
eladó.
36 20 540 0330

Jármű
Camping (összecsukható) 
kerékpár eladó.
+36 30 589 8239
ALARIK márkájú használt 
MTB kerékpár eladó.
+36 20 540 0330

2011.07.26. kedd 20:00 másnap 7:30 Kis Duna Patika Aradi vértanúk tere 2/c

2011.07.27. szerda 20:00 másnap 7:30 Bánomi Piros Patika Kőrösi u. 7.

2011.07.28. csütörtök 20:00 másnap 7:30 Kersi Patika Kossuth u. 41.

2011.07.29. péntek 20:00 másnap 7:30 Platán Gyógyszertár Mátyás kir. u. 30.

2011.07.30. szombat 20:00 másnap 7:30 Bánomi Piros Patika Kőrösi u. 7.

2011.07.31. vasárnap 20:00 másnap 7:30 Bánomi Piros Patika Kőrösi u. 7.

Ügyeletes patikák

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 13ezer háztartásba jut el. Apróhirdetését 
csak személyesen tudja feladni a szerkesztőségben (2500 Esztergom, Jókai utca 8. I/6.), H-P 900-1700 óra között.

Eladó 48 m2-es Szent 
Tamás úti földszinti, egyedi 
fűtéses lakás 7 M ft.-ért.  
36 70 504 5522
Sárisápon eladó 2×110 
m2-es, teljesen felújított 
családi ház, gáz és vegyes 
tüzelésű kazánokkal. 
Képeket a házról, kérésre 
e-mailban tudok küldeni. 
36 30 212 3930

6kg-os porral oltó eladó
36 30 399 9364

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 
virágokat egy vállalkozó ajánlotta 
fel a település hangulatosabbá 
tételére, így segítve a nehéz időket 
élő helyieket. A virágosztás egy, a 
városiakat életterük szebbé tételére 
ösztönző, a Praktiker áruházzal 
közösen 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 
elültetni. 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 tör-
ténik 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 mun-
katársából, a polgármesterből, az ön- 
kéntes városgondnokból és egy esz-
tergomi kertészből áll - fenntartja a 
jogot, hogy személyesen is ellenőrzi 
a beküldött képek valóságtartalmát.  
Az értékelésnél a közterület felől lát-
ható gondozottságot és esztétikai mi-
nőséget értékeli majd a zsűri.

v

Tip Top Porták - Virágot Esztergomnak 
A Praktiker esztergomi egysége 
ajánlott fel díjakat az első helye-
zetteknek, 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

Egyéb

1400 literes akváriumsor 
eladó, 16 részes háttsó 
rendszerű, rozsdamentes 
váz, világítással, vízmele- 
gítővel, oxigén pumpával. 
36 30 399 9364

Angol tanítást (felnőt-
teknek is), korrepetálást, 
éretségi, pót- és nyelvizs-
gafelkészítést vállalok 
Esztergomban.
36 70946 3289

Biztos megoldás a mozgalmasabb élethez

Elektromoped

Ingyenes kipróbálási 
lehetőség akár  

az Ön utcájában  
is vásárlási kötelezettség 

nélkül.
 

Teljeskörű garancia.
 

36 30 433 8828

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

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

Korlátlan, ingyenes belföldi 

vezetékes hívás bruttó  1995 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.

Érdeklődés / megrendelés:

36 33 898 005

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 



Németújvári gróf Batthyány Lajos (Pozsony, 1807. február 10-Pest, 1849. 
október 6.) államférfi, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke. 
Komolyabb politikai szerepet először az 1839–1840-es pozsonyi országgyűlésen 
töltött be, a főrendi házban az ellenzék vezére volt, a csoport szá- 
mára határozott reformprogramot fogalmazott meg, javaslatára kezdték 1840-
ben gyorsírásos naplóban rögzíteni a felsőház eseményeit.

Júliusi horoszkóp
Kos

Ahhoz, hogy a maximumot hozhassa ki magából, a rengeteg 
munka mellett sok-sok pihenésre lesz szüksége. Kedvező 
fordulatra számíthat a személyes kapcsolataiban - a családja és 
a baráti köre nemcsak elfogadja, de támogatja is az elképzeléseit.

Bika
Hajlamos rá, hogy többet várjon a jövőtől. A következő hetekben 
az események hatására sokkal határozottabbá válik, kinyitja 
szívét az újdonságok előtt, és épp ennek köszönhet majd egy 
romantikus szép szerelmet.

Ikrek
A siker feltétele: kordában kell tartania az indulatait. A Szaturnusz 
a segítségére lesz, hogy, nagyobb felelősséget vállaljon másokért 
és főleg önmagáért. A telihold idején valakiben nagyot csalódik. 
Nincs bocsánat! Szakítson vele.

Rák
Júliusban ábrándokat kerget, olyan tervet dédelget, amiről talán 
önmaga is tudja, hogy egyelőre kivitelezhetetlen, mert nem 
érett meg hozzá a helyzet. A külvilág gondjai elől az otthonában 
keresse a nyugalmat.

Oroszlán
A magánélete mozgalmas lesz. A Vénusz a hónap elején szerelmi 
kalamajkát jelez, talán mert olyan partnert talál, aki nem szabad, 
és titkolni kell a kapcsolatot. 

Szűz
A barátoknak hitt emberek között van, aki csak kihasználja. 
Most lesz elég ereje, hogy változtasson. Július második felében 
pénzügyi viták miatt egyik közeli ismerősével vagy rokonával is 
megromolhat a kapcsolata.

Mérleg
Utazásra, világjárásra, új kapcsolatok kialakítására igazán jó 
időszak lesz a július első fele. Az emberekhez fűződő viszonyát a 
telihold után újra kell értékelnie.

Skorpió
Elégedetlen önmagával és bizonyítani szeretne. Nem biztos, 
hogy túláradó energiáját jó dolgokban vezeti le. Leginkább 
abból lesz baj, ha túlvállalja magát. A kihívással járó izgalom 
jobban vonzza, mint a győzelem.

Nyilas
Sokkal több időt kell most munkával töltenie. Eleinte élvezi a 
pörgést, de később már szívesebben lógna a barátaival. Ráadásul 
előbb egy váratlan kiadás, majd egy kellemetlen családi esemény 
borítja fel az életét.

Bak
A következő hetekben sokkal nagyobb az önbizalma, és a 
körülmények is a jól alakulnak, így megtörténhet önnel az a 
csoda, hogy karrier-álma valóra válik.

Vízöntő
Még energikus, és lelkesedése átsegíti a mélypontokon, viszont a 
hónap közepén már időzavarba kerül. Leginkább a szerelemben 
érzi magát úgy, hogy “lemaradásban van”. Nagyon téved.

Halak
Az érzelmei rossz irányba vezethetik, és nemcsak a magánéletét és 
a karrierjét, de az egészségét is veszélyeztetheti meggondolatlan 
lépéseivel.

Közhírré tétetik, új jósda nyílt Esztergom-
ban. Ráértem, hát elmentem, előtte be- 
jelentkeztem, délután hatra várt a jósnő. Mi 
történt, elmesélem. 
Leültetett egy kerekasztalhoz vele szem-
ben. Az előbbi félhomályból sötét lett 
Még a haloványban körülnéztem. Minden 
kelléke megvan. Tőle jobbra egy kisebb 
asztalon a vízipipa, balról üvegkosárban 
sejtelmes vipera, odébb a béka szambázik 
egy kis létrán. A kerek asztalon az 
üveggömb, a füstölő, hányatva odavetett 
gyufa és a kártya. Szóval minden oké, 
jöhet az előadás. Gyufa sercen s halovány 
fény és füst éled. Na most tessék figyelni! 
A füst gyengül és egy főtéri üzlet képe 
rajzolódik ki. Széchényi tér 23. a város 
valaha egyetlen illatszerboltja 110 nm-en. 
Majd egy tábla úszik be a képbe rajta 36 
millió, 16 millió, 6 millió. Az utóbbi lehet 5 
is, a füst gomolyog itt. Megmagyarázom, 
szólt a jósnő. A tér átépítése előtt Vlagyimir, 

mint a hűség példaképe éppen ilyen 
ingatlanra vágyik. A korábbi testület 
először bérbe adja Vlagyimirnak havi 
díjért, majd idővel mérsékli a díjat. A bérlet 
során egyenes az út a megvásárláshoz. 
Elővásárlási jog illeti Vlagyimirt. A Főnök 
megkreálta, a képviselők megszavazták: 
36 millióért megvehető, létre is jön az 
adásvételi szerződés. Csakhogy Vlagyimir 
nem fizet rendszeresen, sem később a 
vételári részleteket. (Segítséget kér a 
visszacsinálásra.) Adósságrendezés folyik 
a városban, a fiúk (köztük Vlagyimir is) 
megszavazza, hogy az eladott ingatlant 
16 millióért tolják be a városi holding 
cégbe. Rövidesen a holdingnak pénz kell, 
ezért 5-6 milláért eladásra kínálják. Na, ki 
lesz az új vevő? Vlagyimir? A 10 fiú pedig 
kórusban szajkózza, az új polgármester 
elherdálja a vagyont, mert elindította az 
adósságrendezést. Ügyes!? Újra félhomály. 
A számok feledésbe úsznak. A városi 
vagyon is úszik. A kiterített kártyából olvas 
a hölgy. Ez a mosolygós azt jelenti, a hűség 
örömet és boldogságot és fizetséget érlel. 

Vlagyimir elégedett. Mesés juss hull az 
ölébe (?). E másik lapon repülő madár. 
Vele repül a sikerdíj, nincs már, de kár! A 
harmadik a szomorkás arc, ez Önnek szól. 
Tehát bármit maga és sok ezer társa: a 
formula jól kidolgozott, bele sem lehet 
kötni. Legföljebb az Erkölcsi Bíróság 
ítélhetné el, de azt éppen most oszlatta 
fel a parlament, mert a sok ilyen ügy miatt 
lassan dolgozott. Köszönöm, hogy eljött, 
máskor is várom. A számlát az ajtón kívül 
adom, nehogy rosszul legyen, mint a 
„törvényes” szemétdíjtól.

ghyos

Jósda
www.skipgood.com | egyedi tollak, ékszerek


