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Csak a város érdekében hívtam össze 
a július 26-i képviselő-testületi ülést, 
és csak a város érdekében tartottunk 
július 28-án, csütörtökön is ülést. 
Emlékeztetnék rá, hogy januárban 
olyan válságköltségvetés került el-
fogadásra, ami súlyosan érintette az 
itt élőket. A helyi Fidesz-frakció akkor 
többek között nem szavazott meg 
pénzt az útkátyúzásra, a zöldfelületek 
gondozására, a játszóterek karban-
tartására, ellenben jutott pénz az 
élményfürdő állagmegóvására és a 
magánvádas pereik továbbvitelére. 

Ezt az igazságtalan állapotot szerettem 
volna megszüntetni most kedden azzal, 
hogy egy olyan válságköltségvetés 
módosítást javasoltam, amely alapján 
legalább ezek a közösséget érzékenyen 
érintő és közterületek rendben tartását 
biztosító pénzügyi források rendelkezésre 
állnak majd. Természetesen ezek az 
összegek keretszámok, és felhasználásuk 
attól függ, hogy mennyit fordítunk 
a feladatokra. A frakció azonban 
gondolkozni sem volt hajlandó a ja-
vaslatomon.

Az Európai Unió a játszóterek 
felülvizsgálatával, illetve karbantart-
ásával kapcsolatban állandó kötelező 
feladatot ró az Önkormányzatokra. Ez azt 
jelenti, hogy még az újonnan épült és 
felújított játszótereinket is időről-időre 
felül kell vizsgálni, és a balesetveszélyt 
el kell hárítani. Miután gyermekeink 
élete a legfontosabb, erre a területre 
mindenképpen pénzt kell biztosítania 
a felelősségteljesen gondolkodó város-
atyáknak. Esztergomban azonban nem 
ez a helyzet, erre sem szántak pénzt a 
fideszesek. 

A válságköltségvetés része lenne 
ugyancsak a katasztrófa helyzetekre 
való felkészülés, vagy a Havária keretben 
annak az önrésznek a biztosítása, 
amelyet az életveszélyessé váló löszfalak 
megerősítésére kellene fordítani, hiszen 
ezt az összeget még tavaly nyertük 

pályázaton. A Szent-Tamás hegy állag-
védelme az egész városnak fontos, egy 
esetleges katasztrófa beláthatatlan 
károkat okozhat, de úgy tűnik, ez sem 
számít. 

Még januárban figyelmeztettem a 
Képviselő-testületet, hogy kevés 
lesz az a keret, amit megszabtak a 
szociális segélyek részére, és hogy 
ezt mindenképpen biztosítanunk kell. 
Éppen ezért érthetetlen, hogy miért nem 
került kedden megszavazásra a szociális 
segélyek keretének növelése sem. Sok 
családnak a mindennapi megélhetése 
függ ettől, de ez mintha eltörpülne az 
frakció politikai céljai mellett.

Nem hatotta meg a „tízeket” kedden 
az sem, hogy önkormányzati in-
tézményeink további biztonságos 
működéséhez pénzösszegeket kell át- 
csoportosítani, amelyek az egész 
évi fenntartásra szolgálnának. Mint 
később kiderült, ezt azért nem tették 
meg, mert az alkotmányellenes 
reorganizáció végrehajtását, intézmény-
összevonásokat akarnak még 
szeptember elseje előtt megtenni. 
Az aggályaim a következők ezzel 
kapcsolatban: április 12-én tartotta a 
fidesz-frakció azt a munkaértekezletet, 
amelyet ők maguk hívtak össze, ellenzéki 
képviselők és a polgármester nélkül. 
Ezt az értekezletet a függetlenként 
feltüntetett, ám a fidesz-frakcióban ülő 
Petróczi Gyula vezette le, majd az ott 
hozott határozatokat, rendeleteket alá is 
írta, és ezt a jegyző ki is hirdette.

Egy ilyen, a Kormányhivatal által 
alkotmányellenesnek kimondott és 
antidemokratikusan meghozott döntést 
a jegyző nem jegyezhetett volna ellen, 
illetve a határozatoknak, rendeleteknek 
a végrehajtása - miután a megalkotás 
körülményei alkotmányellenesek 
voltak - nem is léphetne életbe, hiszen 
ezeket semmisnek kell tekinteni. 
Ehhez mindenképpen ragaszkodom, 
hiszen a törvényességet csak úgy lehet 

biztosítani, ha legalább a képviseleti 
demokrácia alapjait tiszteletben tartják a 
képviselők.

A helyi tömegközlekedés biztosítását 
egy új közszolgálati pályázat kiírásával 
lehetne orvosolni, azonban ennek a 
törvényes megszavazására sem voltak 
hajlandóak a testület fideszes tagjai.

Mindebből azt a tanulságot kell 
levonnom, hogy a frakció továbbra sem 
a város érdekeit, hanem saját kicsinyes 
pártpolitikai érdekeit helyezi előtérbe.  
Bár a frakciót most csak a háttérből 
irányítja Meggyes Tamás, azonban 
Steindl Balázs, és a mellette megszólaló 
fideszes képviselők hangneme, hoz-
záállása, erőpolitikája ugyanazt a ha-
talomgyakorlási stílust mutatja, ami ellen 
október 3-án a választók felemelték a 
szavukat és egy új polgármestert, új 
stílust, programot kívántak előtérbe 
helyezni. 

Összességében megállapítható, hogy 
az én viselkedésem nem befolyásolja 
azt, hogy a kétharmaddal továbbra is 
ők diktáljanak. Ezért most azon kell el-
gondolkoznunk, hogy milyen alternatív 
eszközeink vannak arra, hogy végre béke 
legyen a városban. 

Az együttműködés, mint kifejezés 
kiüresedett Esztergomban, a helyi 
fidesz-frakció részéről ez kizárólag ön-
magukra vonatkozik, azonban ennek 
eredményeképpen minden döntésükért 
egyedül kell, hogy vállalják a fe-
lelősséget. Úgy a helyijáratok újra-
indításáért, mint a piac helyzetének 
megnyugtató megoldásáért, vagy ok- 
tatási intézményeink, kórházunk meg-
maradásáért.

Esztergom, 2011. augusztus 1.

Tétényi Éva 
Esztergom, Esztergom-kertváros
és Pilisszentlélek polgármestere

Csak a Város – eltiport együttműködés
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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  
36 33 542 005-as

telefonszámon lehet. A 
polgármester e-mailben a  

kerdes@tetenyieva.hu
címen is várja az 

esztergomiak kérdéseit.

Esztergomban élek, itt kelek, itt dolgozom és itt fekszem le a nap végén. Szeretek itt, kedvelem az 
itteni embereket, szeretem Esztergomot és büszke vagyok arra, hogy esztergomi vagyok. Nem 
vagyok fideszes, és? Ez a mérce, aki nem az, az rögtön komcsi? Ballib nem lehetek, mert olyan 
márpedig nincs. Esztergomi vagyok, van véleményem és vállalom is. Nem közpénzből adok ki 
újságot ingyen, hanem többedmagammal az összes pénzünk erre az újságra áldozom. Teszem 
ezt azért, hogy mindenki olvashasson más szemszögből is a közös mindennapjainkról. El tudják 
képzelni milyen érzés az, amikor valaki becsmérli a munkájukat? Két hétig éjjel-nappal azon 
dolgozom, hogy megjelenhessünk, hogy kijöjjön az újság. Letettem néhány számot a Polgár-
mesteri Hivatal bejáratában oda, ahol sokféle más írott médium is van. Erre azt hallom, hogy 
volt polgármesterünk felkapja mindet és egyszerre próbálja széttépni, közben megtiltja, hogy 
a továbbiakban odategyük és különben is bűnöző vagyok. Miért is vagyok bűnöző? Hogy jön ő 
ahhoz, hogy ilyet állítson rólam? Ki ő? Meggyes Tamás? Én pedig Harvay Péter vagyok, és? Tán 
az a bűnöm, hogy ma ki merek adni Esztergomban egy független közéleti magazint és ez esetleg 
nem tetszést vált ki belőle? Nekem pedig az nem tetszik, hogy esztergomi feszül esztergominak. 
Miért? Mert más a véleményünk? Ettől is csak színesebbek vagyunk. Élhető várost szeretnék és 
olyan újságot, amelyben szép dolgokról lehet írni, és nem szépíteni a dolgainkat. 

Harvay Péter főszerkesztő

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság augusztus elsején kelt végzése, - mely ellen felleb-
bezésnek helye nincs, - kimondja, hogy az Esztergom Város Önkormányzatával szembeni 
adósságrendezési eljárást befejezetté nyilvánítja, és elrendeli a végzés Cégközlönyben való 
közzétételét.  A 2011. július 29-i hatállyal lezárult eljárás eredményeképpen a város adós-
ságállománya feltérképezésre került. A hitelezői csoportokkal az egyezségek megkötése meg- 
történt.  Sajnálatos módon ezek az egyezségek 100 százalékos kielégítéssel zárultak. Az adós- 
ságrendezés végrehajtására az úgynevezett reorganizációs terv szolgál, ami segíti az Önkor-
mányzatot a hatékonyabb gazdálkodásban. A végzésben kimondják, hogy a Megyei Bíróság 
kizárólag az egyezséget vizsgálta és annak jogszerűségét állapította meg. Az okirat nem ter-
jed ki az Önkormányzat reorganizációs programjáról szóló rendelet jogszerűségének vizs- 
gálatára, melyről a Kormányhivatal már korábban megállapította annak törvénysértő voltát. Je- 
lenleg az Alkotmánybíróság előtt van annak eldöntése, hogy az jogszabályellenes reorganizá- 
ciós rendeletet meddig tartják életben. Az elmúlt hónapokban feltárt hitelezői igények meg-
mutatták, hogy az előző városvezetés alatt az önkormányzat 25 milliárdos adósságot halmo-
zott fel és ennek visszafizetésére mintegy 30 év alatt kerülhet sor. 

Jogerősen lezárult az adósságrendezés Esztergomban

Az év elején másokkal együtt többen büntető feljelentés tettek ismeretlen tettes ellen 
hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt a Szent Miklós Alapban észlelt hiányosságok okán, 
amellyel kapcsolatban a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrkapitányság Bűnügyi Fő-
osztálya a napokban hozott határozatot. A határozat a nyomozás megszűntetéséről szól. A 
döntésnél talán csak az indoklás érdekesebb. A levélben megállapítják, hogy a Szent Miklós 
Alap az esztergomi gyermekekért egy olyan önként vállalt megtakarítási forma volt, amelyet 
az Önkormányzat a működési gondok enyhítésére felhasznált, illetve felhasználhatott. 
A rendőrségi eljárás során megállapították, hogy ez azért nem bűncselekmény, mert 
a képviselő-testület a hozzájárulását adta, hogy az Alapot fedezetként használják fel 
egy úgynevezett lombard hitelhez. Erre azért volt szükség az indoklás szerint, mert az 
Önkormányzat 2009-ben már súlyos likviditási gondokkal küzdött. Miután az Állami 
Számvevőszék vizsgálatából kiderült, hogy a működésképesség biztosítása érdekében 
azonnal mobilizálható forrásra volt szükség, ezért gyorshitelt vettek fel, és ehhez fedezetül 
ajánlották fel a Szent Miklós Alap portfólióját. Mivel a pénzügyi probléma megoldására 
mást lehetőséget nem talált az előző városvezetés, ezért ezt szükségszerű dolognak ítélte 
a rendőrség és nem bűncselekményként értékelte. Az elkülönített számlán levő deviza 
átváltása kapcsán a nyomozó hatóság megállapította, hogy a bekövetkezett veszteség és a 
kötelességszegő magatartás között nincs ok-okozati összefüggés. Bár sajnálatos, hogy a 610 
millió forint ilyen jellegű felhasználása, illetve eltűnése a rendőrség által nem szankcionált, 
az azonban ebből az indoklásból egyértelműen kiderül, hogy az Önkormányzat már 2009-
ben olyan működési problémákkal küzdött, amelyek szükségessé tették az esztergomi 
gyermekek pénzének zálogba helyezését. Ezek után azt állítani, hogy az Önkormányzat 
működése 2010-ben biztosított volt, és nem volt szükség az adósságrendezés elindítására, 
finoman fogalmazva sem megalapozott. Ennek alapján megerősítést nyert, hogy nem 
2010. őszén, hanem már 2008-ban szükség lett volna egy ilyen eljárás elindítására, és akkor 
Esztergom elkerülhette volna a mára kialakult közéleti és gazdasági helyzetet. Mindezért 
pedig a felelősség egyértelműen az előző városvezetést terheli.

mti

A Szent Miklós Alapról és az igazságról

Komcsi? Ballib? Bűnöző?
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A címben feltett költői kérdés 
merül fel a fideszes városatyák 
hozzáállásából az elmúlt testületi 
üléseket látva. Az együttműködés 
kifejezést unalomig szajkózó, a vá- 
rosért – szóban legalábbis – a munka 
lázában égő helyi fideszesek kíván-
ságára a polgármester az elmúlt 
héten kétszer is testületi ülést hívott 
össze. Tétényi Éva célja az volt, 
hogy a jelenleg alkotmánysértő 
és ezért végrehajthatatlan reor- 
ganizációs rendeletet figyelmen kí-
vül hagyva, a válságköltségvetés 
módosításával biztosítsa Esztergom 
város életben az alapvető feltételeket 
(pl.: helyi járat közlekedés újra-
indítása), illetve, hogy elfogadásra 
kerüljenek a halasztást nem tűrő 
döntések. A legégetőbb kérdések 
közül az egyik, amelyről felelős 
döntést kellett volna hozni a kép- 
viselő-testületnek, a város oktatási 
intézményrendszerének racionalizálá-
sa volt. Esztergom, iskolaváros, vagy 
ahogyan a város határában álló 
táblák büszkén hirdetik az elmúlt 
rendszerből, „a gyermekek városa”.  

Úgy tűnik, a helyi fidesz, de különösen 
a Pál György vezette oktatási és ifjúsági 
bizottság megfeledkezett erről a tény-
ről. Az oktatási bizottság vezetője az 
esztergomiak szempontjait, az iskolák, 
óvodák vezetőinek, dolgozóinak meg-
hallgatásán elegánsan átlépve, minden 
szakmai megfontolást figyelmen kívül 
hagyva, bármilyen anyagi kalkulációt 
nélkülözve készítette el az oktatási 
intézmények reorganizációjáról szóló, 
dilettánsnak tűnő összevonási kísérletét, 
majd nyomta át többségi erővel a július 
26-i szavazáson. Hogy az egyébként a 
Pézsa Tibor sportcsarnok vezetőjeként 
dolgozó Pál milyen végzettséggel, szak- 
mai kvalitással a háta mögött érzi ma-
gát felhatalmazva az ezeréves város 
oktatási intézményeinek kigyomlálására, 
nem tudni, mindenesetre ennek mind- 
en felelősségét ő és társai viszik el a há- 
tukon. A múlt heti testületi ülésen arról 
is döntött a frakció 2/3-os lét- 
számfölényének köszönhetően, hogy 
minden összevonásnak ez év, vagyis 

2011. szeptember 1-ig meg kell tör-
ténnie. Így viszont csupán egy hónap 
áll az intézményvezetők és az érintettek 
rendelkezésére ennek a példátlanul 
súlyos átalakításnak a megtervezésére 
és kivitelezésére. Azt a rendszert, ami 
évtizedek alatt alakult ki, amit mindenki 
megszokott, egyetlen hónap alatt kell 
lebontani.  

Esztergomban a helyi fidesz másként 
gondolta. Szerintük felesleges meg-
várni az új törvényt, bőven elég az 
egy hónap az egész esztergomi köz-
oktatás átalakítására. Az általános és 
középiskolák igazgatói – ismerve a frak-
ció akaratának ellenszegülők sorsát, lásd 
Szent István gimnázium - eddig nem je- 
lezték kifogásukat, de a szakmai szem-
pontokat érvényesíteni kívánó óvodai 
intézményvezetők javaslatát is egy moz-
dulattal söpörték le a frakció tagok az 
asztalról.

Példaértékű óvodai összefogás
A kilenc esztergomi óvoda vezetője, 
példaértékű együttműködésről téve ta- 
núbizonyságot, közösen készítette el 
az általuk elfogadhatónak tartott, költ-
séghatékony, ám az óvodai nevelés ér- 
tékeit megőrző átszervezési tervét. 
Abból indultak ki, hogy amíg a kép-

viselőtestület számára inkább a gaz-
dasági szempontok a mérvadóbbak, 
addig az intézményeknek a szakmai 
oldalt kell képviselni és a kettő konszen- 
zusából születhet meg az optimális 
végeredmény. Miután az óvodák a világ, 
a társadalmi elvárások gyors változásait 

csak lassabban követik, aggályosnak 
tartják, hogy a változások iramával lépést 
kívánni tartó általános és középiskolai 
egység részeként a 3-7 éves korosztály 
érdekeit nem tudnák képviselni. Gond-
oljunk a két, vagy három kötelező nyelv 
oktatására, a természettudományos 
tárgyak oktatásának megerősítésére, a 
számítástechnika fejlődésével a géppark 
fejlesztésére, korszerűsítésére. Egy társult 

A gyermekek sem számítanak a 
„gyermekek városában”

Az óvodai vezetők az értékek  meg- 
óvása és az óvodai munka színvo- 
nalának megőrzése érdekében, va- 
lamint az óvodás korosztály szem- 
pontjait figyelembe véve készítették 
el javaslatukat.

Az óvodai vezetők véleménye szerint 
a kilenc óvoda alkotna egyetlen 
intézményt, egyetlen vezetővel, több 
helyettessel. Részletes tervet készít-
ettek, évre, óvodára lebontva, a sze-
mélyi és tárgyi feltételek figyelembe 
vételével. Javaslatuk alapján éves 
szinten több, mint 62 millió forintot 
lehetne megtakarítani. Ezzel szem-
ben a Pál György nevével fémjelzett 
óvodai reorganizáció – a képviselő 
saját bevallása szerint – semmilyen 
gazdaságossági számítással nem 
rendelkezik.
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intézményrendszerben valószínűleg a 
fentebb felsoroltak kapnak prioritást és 
nem az óvónők továbbképzése, vagy a 
készségfejlesztő játékok megvásárlása. 
Az óvodás korosztállyal foglalkozó pe-
dagógusok nem győzik hangsúlyozni, 
hogy az ő munkájukat nem a pillanatnyi 
igény, hanem az örök értékek határozzák 
meg. Az egyes esztergomi óvodák ugyan 
más-más értéket állítottak nevelésiokta- 
tási tervük középpontjába, de a kör- 
nyezettudatosság, a viselkedéskultúra, 
vagy az egészséges életmód minden 
óvoda programjában szerepel.
 
Csomagban olcsóbb? 

Az oktatási bizottság és a frakció által a 
városra kényszerített és elfogadtatott 
határozat szerint az Erzsébet Királyné 
Óvoda bezárásra kerül, az összes többi 
óvoda, általános iskola, középiskola a 
területi közelség szerint, gyakorlatilag 
körzetesítve kerül összevonásra. Az így 
létrejövő komplex közoktatási intéz-
mények azonban azon túl, hogy a be- 
olvadó intézmények igazgatóinak illet- 
ményét megtakarítják, illetve pár stá-
tusz megszűnik, más takarékossági mu- 
tatókkal, a bizottság tervei alapján nem 
rendelkeznek. A fenti megtakarítás ép-
pen elég lesz az okmányok, pecsétek 
és intézményi táblák cseréjére. A Dobó 
Katalin Gimnáziumot a fideszesek tervei 

szerint a református egyháznak kívánják 
átadni. A kérdés csupán az, hogy ezt 
az intézményi összevonás előtt, vagy 
után kívánják Pál Györgyék véghez 
vinni? Amennyiben előtte, úgy nem 
volt értelme a július 26-án elfogadott 
összevonási határozatnak. Az egyesítés, 
majd a szétválasztás rekordidő alatt 
kell, hogy megtörténjen, már ha tör-
vényileg és technikailag egyáltalán ki-
vitelezhető. Amennyiben az átadás az át- 
szervezés után történne, úgy a reformá- 
tus egyház bónuszként kap még két 
óvodát (Szentgyörgymezei és Bánomi), 
egy általános iskolát (József Attila), és 
plusz csomagként hozzájut a városi 
könyvtárhoz is, amelynek a Dobóban ma- 
radásáról szintén döntés született múlt 
héten. Vajon az egyháznak így is vonzó 
lesz a gimnázium átvétele? A szülők és 
diákok reakciójáról pedig akkor még szó 
sem esett. Az meg már csak hab a tortán, 
hogy mindezt az alapján a megyei 
kormányhivatal által is törvényellenesnek 
kimondott áprilisi munkaértekezleten 
elfogadott alkotmánysértő reorganizá-
ciós rendelet nyomán teszik a fideszes 
képviselők, amelyből még a fentebb fel-
soroltak után is elég baja lesz a városnak.  A 
városi szóbeszéd szerint egyébként az 
Erzsébet Királyné Óvoda bezárása és az 
esztergomi óvodai férőhelyek megnyir- 
bálása mögött (akkor, amikor az új Okta- 
tási Törvény szerint be kívánják vezetni 
a 3 éves kortól kötelező óvodáztatást, te- 
hát több férőhelyre lesz szükség) egy új, 
a Rudnay-egyesülethez és Kiss-Rigó püs- 
pök úrhoz köthető alapítványi óvoda 
létrejötte is szerepet játszhat. 

Hogy mi lehet a megoldás? 

Az Esztergomban immár 10 hónapja ke-
ményen nyomuló fideszes-gőzhenger 

szándékával nehéz szembeszegülni 
akkor, amikor minden intézményvezető 
pontosan tudja, mivel játszik egy ilyen 
összevonás során. A megszűnő státuszok 
réme minden oktató, tanár, óvodai 
szakember feje fölött ott lebeg, és ezt 
mindaddig használják is ellenük, amíg 
tűrik. Ugyanakkor minden vezetőnek 
érdemes lenne elgondolkoznia azon a 
Szent István gimnázium szétverése után, 
hogy meddig érdemes szakmaiatlan, a 
közösségnek egyértelműen ártó szán-
dékot kiszolgálni. Összefogásban az erő, 
és ahogy annak idején az osztály egy 
tagját is nehéz volt felelősségre vonni, 
ha a közösség egy emberként kiállt 
mellette, úgy esetünkben is igaz ez a 
bölcsesség. Pedagógusaink, igazgatóink 
most példát mutathatnak diákjainknak, 
akik nem mindegy, milyen útravalóval 
indulnak a „nagybetűsbe”.

H.A.

A magyar oktatási rendszer a mai for- 
májában elavult, bonyolult, szükség-
szerű az átalakítása. Minden szem- 
pontból fontos az új és korszerű in- 
tézményi rendszerek létrejötte, 
amelyek amellett, hogy gazdaság- 
osan működnek, megfelelnek a mai 
kor kihívásainak is. Épp ezért ké- 
szül új szabályozás, lép életbe ősz- 
szel az új Oktatási Törvény, amely 
a tárca ígérete szerint világos és 
átlátható lesz, valamint egyér-
telmű útmutatást tartalmaz a köz- 
oktatásban résztvevők számára. Az 
Esztergomban nemrég megtart- 
ott Közoktatási Fórumon Gloviczky 
Zoltán, oktatásért felelős államtitkár-
helyettes külön hangsúlyozta, hogy  
azátalakításoknak több lépcsőben, 
fokozatosan kell megtörténnie. A 
szakember szerint az új törvényen 
a kormány, szakértők és szakem- 
berek bevonásával már több, mint 
egy évet dolgozott és a végleges vál- 
tozat csak másfél évnyi előkészítés 
után, idén ősszel készül el. A kor-
mány álláspontja szerint azért szük-
séges ennyi idő, mert az anyagi 
lehetőségek és a szakmai szempont- 
ok egyeztetése rendkívül bonyolult 
feladat, és amelynek idő előtt való, 
átgondolatlan kivitelezése komoly 
károkat okozhat. 

A kiegyensúlyozott tájékoztatást 
szem előtt tartva, az esztergomi in- 
tézmények összevonásával kapcso- 
latban a város oktatási és ifjúsági 
bizottságának elnökétől a követke-
zőket kérdeztük:

• Milyen előzetes számításokat, kal-
kulációkat végeztek, illetve kértek 
be, amelyek alapján elkészítették 
az összevonásokról szóló (2011.07. 
26.) előterjesztést?

• Figyelembe vették-e az intémény- 
vezetők szakmai javaslatait?

• Figyelembe vették-e a pár hóna- 
pon belül bevezetésre kerülő Ok-
tatási Törvényben előirányzott 3 
éves kortól kötelező óvodáztatást, 
amely az óvodai férőhelyek bőví-
tését vonja maga után?

• Amennyiben a Dobó Gimnázium 
az Önök által tervezett intézményi 
egység részét képezi majd, hogy-
an kívánják átadni a Református 
Egyháznak? Újra meg kívánják 
bontani a friss egységet, vagy az 
egész összevont intézmény (óvo-
dák és általános iskola) átadásra 
kerül?

• Gondolkoztak- e egy „B” terven, 
arra az estre, ha az Alkotmány-bí- 
róság mégis alkotmányellenesnek 
nyilvánítaná az április 12-i munka- 
értekezletet és ezzel semmisé vál- 
nának az ott hozott döntések, 
amelyek végrehajtása akkortól 
szintén törvényellenessé válna. 
Hogyan kívánják ez esetben a 
megkezdett folyamatokat vissza- 
vonni és ki viselné ezekért a fele- 
lősséget (a munkaértekezleten 
résztvevők névsora ismert)?

Lapzártánkig nem érkezett válasz a 
kérdéseinkre.
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Továbbra sem indulhatnak el a 
helyi járatok Esztergomban. A Kor- 
mányhivatal által alkotmányellenes- 
nek nyilvánított április 12-i fideszes 
munkaértekezleten hozott, helyi tö- 
megközlekedésről szóló határozat 
semmisnek tekintendő, ezért azt Té- 
tényi Éva polgármester, a város és a 
Volán érdekét egyaránt szem előtt 
tartva, nem írta alá. A megoldás 
egyszerű lenne, ugyanazzal a tar-
talommal egyszerűen újra meg kel- 
lene szavaznia a testületnek az elő-
terjesztést, ami a már lefolytatott 
viták alapján legalább 3 percet venne 
igénybe. 

Itt és most el kell döntenie mindenkinek 
_–_polgármesternek és képviselőnek 
egyaránt_–_mi a fontos: a városlakók ér- 
deke vagy a politikai szándék. Tété- 
nyi Éva „Csak a város” elnevezésű prog-
ramja_–_az elmúlt hónapok dzsungel-
harca ellenére_–_még mindig nyitott 
minden Esztergomért nem csak szóban, 
de tettben is megnyilvánuló szándékra.  
Múlt kedden egy új, törvényes ke- 
retek között létrejövő, minden érintett 
fél számára garanciát jelentő új köz-
szolgálati pályázat kiírását tűzte napi- 
rendre a polgármester. Erről a fidesz-frak- 
ció_–_dacára a városi lapban megje- 
lenő információknak_–_múlt héten sem 

volt hajlandó tárgyalni, így továbbra sem 
járhatnak a helyi járatos buszok Eszter-
gomban.
Április már messze, a szeptemberi is-
kolakezdés azonban túl közel van. A 
frakciónak érdemes lenne azon gon-
dolkoznia, hogy tovább folytatják a le- 
váltott polgármester hatalmi játszmá-
ját, vagy a város érdekeit szem előtt 
tartva megszavazzák az új pályázati 
kiírást és nem várják álszent módon 
az Alkotmánybíróság még hosszú ide- 
ig húzódó határozatát, mely előre bo- 
rítékolhatóan a Tétényi Évának ad majd 
igazat. Egyébként az esztergomi gyerek-
eknek és a nyári szabadságról visszatérő 
munkavállalóknak akkor is el kell jutniuk 
az iskolába vagy a munkahelyükre, ha 
a bíróság addig nem hozza meg a ha-
tározatát.
Csak lábjegyzetben tesszük fel a kér-
dést: amennyiben a munkaértekezlet 
és az ott hozott döntések teljesen tör-
vényesek voltak, miért mondta ki a Kor- 
mányhivatal az alkotmánysértést, miért 
várunk bírósági döntésre? Miért nem 
kötötte meg még a fidesz–frakció a Vér- 
tes Volánnal a szerződést? (Talán a Vér-
tes Volánnak nem volt elég Petróczy úr 
aláírása?) Kérdés az is, miért nem jelent-
kezett április 12 óta egyetlen szerződni 
vágyó fél sem a frakciónál? 

vi

Távol a Volántól

Kereskedő, termelő és vásárló egyet-
ért abban, hogy a városi piacról az 
elmúlt tíz évben befolyó bevételekből 
illett volna a „külalakra is költeni, ezzel 
azonban a Meggyes Tamás vezette 
önkormányzat adós maradt. 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. Erre a 
múlt heti testületi ülésen lett is volna 
esély, hiszen Tétényi Éva polgármester 
napirendre tűzte a piac kérdését, a 
2/3-os többséggel bíró fidesz-frakció 
azonban ismét másként gondolta. 

Tény, hogy a piac jelenlegi állapotában 
csak a városi kereskedők jóvoltából 
létezik. A polgármester által az elmúlt 10 
hónapban többször előterjesztett ügyet 
múlt hétig a fidesz-frakció tárgyalás 
nélkül seperte le az asztalról. 2011. január 
5-ét követően az Eszköz Kft. elbontotta 

a piacon az addig használt zárt sze-
méttárolót, elvitte a konténereket, a 
piaci épületeket, a piacfelügyelő és a 
gombaszakértő épületét lezárták, illetve 
a takarítás is megszűnt. Tény az is, hogy 
az elmúlt két évben a piac veszteségesen 
működött, magyarán szólva bevétel 
helyett csak költséget termelt a városnak. 
A kereskedők és termelők rájöttek arra, 
hogy a fidesz-frakció nem partner a 
piaci helyzet normalizálásában, így év 
elején maguk kezdtek szervezkedni. 
Az önkormányzat tavasszal pályázatot 
írt ki a piac üzemeltetésére, melynek 
határideje február vége volt. Az esz-
tergomi piacon eközben a kereske- 
dők és termelők létrehoztak egy 
példaértékű érdekszövetséget, melyet 
egy szándéknyilatkozattal is megerő-
sítettek. Ebben a formában ez a közös- 
ség is beadott egy négyoldalas, szakmai 
alapon elkészített pályázatot, melyet a 
testület fideszes többsége nem volt 
hajlandó tárgyalni. A kereskedők által 
benyújtott pályázatban foglaltak szerint 
a piacosok közössége havi 625 ezer fo-

Leszavazott piacrend
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Megjelent a Suzuki Swift harmadik Magyarországon gyártott 
generációjának különleges kiadása. A kocsi rendelkezik mind- 
azokkal a kiváló tulajdonságokkal, amelyek révén az új Swift 
kiemelkedik kategóriájából. A limitált széria a Sky nevet kap- 
ta, ami egyfelől a gyárilag beépített napfénytetőre utal, más-
felől arra, hogy a modell a nyár folyamán lesz kapható a sza-
lonokban. 
A Sky ötajtós, kézi váltós, csúcsfelszereltségű modell, hat lég-
zsákkal és egy további térdlégzsákkal, elektronikus menet- 
stabilizálóval (ESP) és automata légkondicionálóval. Az audio- 
rendszert bluetooth mobil kapcsolattal látták el, a rádióban 
CD- és MP3-lejátszó, valamint USB-csatlakozó is van. A leg- 

korszerűbb műszaki megoldások a Swift Sky szerves tarto-
zékai: a vezető kényelmét automata sebességtartó, kulcs nélkü- 
li nyitás és nyomógombos indítás, a parkolás során pedig négy- 
pontos tolatóradar szolgálja.
Ami a limitált sorozat külső megjelenését illeti, a 16 collos köny-
nyűfém felnik rögtön felkeltik a figyelmet. A napfénytetős Swift 
Sky trendi formatervével a nyár hangulatát idézi. A különleges 
széria négy színben kapható, ezek fantázianevei „szuperior 
fehér” (alapszín), valamint három metálfényezésű szín: „hűvös 
gyöngyházfehér”, „füstös zöld” és „lángoló gyöngyházvörös”. A 
Sky-t kizárólag Magyarországon forgal-mazzák, 2011 nyarán. A 
Swift – s így a Swift Sky – esetében a kompaktság nem azt je- 
lenti, hogy tulajdonosának kevesebbel kell beérnie. Szerény 
mérete ellenére az új Swift teljesítményét, az általa nyújtott 
vezetési élményt és összes egyéb fontos tulajdonságát tekintve 
élvezetes vezetést biztosító és minden igényt kielégítő autó, 
amely egyszersmind kevésbé terheli a környezetet. 
Az új modell jól látha-tóan az előző generáció továbbfej-
lesztett változata, és mint ilyen, a leglényegesebb szempont- 
okból még jobb autó: a még sportosabb és könnyedebb ve- 
zetési stílust lehetővé tevő, alacsonyabb CO2-kibocsátást ered- 
ményező tulajdonságoknak köszönhetően még kellemesebb 
vezetni, és a sportosabb és modernebb dizájn jóvoltából 
vidámabb látványt is nyújt. Az eddiginél is jobban tükröző- 
dik benne a Suzuki azon törekvése, hogy a mai életmódnak 
és igényeknek tökéletesen megfelelő sportkompaktot kínáljon.

(x)

SWIFT SKY – Itt az új Swift limitált sorozata!

rintos 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 fordít-
ották volna. 
Jelenleg az esztergomi piacon a ke-
reskedők és termelők között teljes az 
egyetértés valamint egymás segítése. 
Még a más városokból érkező árusok is 
eltakarítanak, felsepernek maguk után, 
és önkéntesen – gyakorlatilag a szol- 
gáltatások hiányának ellenére – az ön-
kormányzati rendeletben foglaltaknak 
megfelelően, csekken fizetik meg a hely-
pénzt. Az önkéntes rendszer immár nyolc 
hónapja hatékonyan működik. Január ele- 
jétől 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 be- 
vételt jelent. Ők a szabadidejüket fel-
áldozva bizonyítják hétről hétre, hogy 
a kereskedőket előtérbe helyezve más-
képpen is el lehet végezni becsülettel ezt 
az embert nem kímélő munkát. A piac 
előző két évi mérlege ezzel szemben 
úgy volt mínuszos, hogy a szolgáltatás 
minősége is sokkal rosszabb volt. 

A város képviselő-testülete múlt hé-
ten arcul csapta a piacosokat, és a há- 
la legkisebb jele nélkül a frakció azt a 
cégcsoportot hozta pályáztatás nélkül 
helyzetbe, amelynek nagyon fontos 
lenne, hogy bevételre tegyen szert. A 
Strigonium cégcsoporthoz beáramló 
bevételekből azonban – élnek gyanú-
perrel az érintettek – nem sokat költe- 
nek majd a piac külalakjára, de azt is 
sérelmezik a termelők és kereskedők, 
hogy egy városért valóban tenni akaró 
testület nyílt pályázatot hirdetne, ahol 
egy szakmai bizottság legalább az ő 
meghallgatásuk mellett döntene további 
sorsukról. Így viszont marad a gondatlan 
gazda, a piacosok meg elballaghatnak 
Surány felé, mert úgy tűnik, köszönöm 
nem jár ma a királyvárosban senkinek. 
Esetleg feljelentés, ha sokat ugrálnak.

h.v.

A termelők és kereskedők közös-
sége pályázatában vállalta, hogy 
az első évben a járdaburkolatokat 
cserélik ki díszburkolatra, a második 
évben az úttestet hozzák rendbe, 
a harmadik évben pedig a Simor 
János utcában jelenleg álló 30-40 
éves pavilonokat egységesítik az 
önkormányzat által előírt formában. 
Ilyen formában minden nyereséget 
visszaforgatnának.

Dr. Erdal Salikoglu, az Isztambuli Török-
Magyar Baráti Társaság elnöke járt Esz-
tergomban augusztus elsején.

A baráti társaság elnökének elmondása 
szerint, bár hivatalos programja Váchoz kö-
tötte és csupán két napig tartózkodik Mag-
yarországon, fontosnak tartotta látogatást 
tenni Tétényi Évánál, Esztergom polgármes- 
terénél.  A magyarok és Esztergom városa kü- 

lönös jelentőséggel bírnak a törökök múlt-
jában. Erre való tekintettel szerette volna 
megismerni az egykori török birodalom leg-
nyugatibb pontjának jelenlegi vezetőjét, aki- 
vel szót váltottak a két nép közötti jelenlegi 
kulturális és gazdasági kapcsolatokról. A ba- 
ráti társaság vezetője Kobzos Kis Tamás-
sal érkezett, aki zenészként Balassi verseket 
fordít török nyelvre. Dr. Erdal, aki előtt nem 
volt ismeretlen Esztergom jelenlegi közéleti 
helyzete, távozása előtt még sok sikert és 
kitartást kívánt a polgármesternek.

szgy

Isztambuli vendég a 
Városházán
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Sokan érdeklődtek a szerkesztőségben 
arról, hogy az elmúlt 10 hónap alatt 
milyen ügyekben tettek a különböző 
szervezetek, pártok, magánszemély- 
ek feljelentéseket, illetve hogy mi-
korra várhatóak az eredmények a ha- 
tóságok részéről. Természetesen azt 
már megszokhatta mindenki Magyar- 
országon, hogy az igazság malmai 
lassan őrölnek, de addig is meg- 
kértük a helyi pártokat, szerveze- 
teket, adjanak összefoglalót az álta- 
luk különböző formában bejelentett 
visszás ügyekről 

A Jobbik Esztergomi Alapszer-
vezete által benyújtott kerese-
tek, feljelentések:
A pénzügyi gondnok munkája ellen, 
valamint a válságköltségvetés elfogadása 
miatt kifogást emelt a helyi Jobbik a 
Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon. 
A keresetüket érintettség hiányában el- 
utasították. Fellebbeztek az ügyben, má-
sodfokon még nem született döntés.
A pénzügyi gondnok ellen a reorgani- 
zációs program elfogadása miatt is ki-
fogással élt a Jobbik városi szervezete. 
Ismételten az a döntés született, hogy 
közvetlenül ők(?) nem szenvedtek sérel- 
met a reorganizációs program következ- 
ményeiből adódóan, ezért nem illetéke-
sek a kifogás megtételében.  
A NAV-nál feljelentést tettek Meggyes Ta-
más magánvádas pereire kifizettet ügy- 
védi megbízási díjak miatt, mivel a volt 
polgármester elfelejtette szerepeltet- 
ni ezeket az összegeket az adóbevallá- 
sában. Eredmény még nem született.
A Jobbik a megyei kormányhivatalhoz 
fordult a fideszes képviselők által április 
12-én törvénysértő módon megtartott 
testületi ülés miatt. A Kormányhivatal 
helyt adott a kifogásnak, törvény és Al-
kotmányellenesnek mondta ki az itt szü- 
letett döntéseket (reorganizáció, intéz- 
ményi összevonás, helyi buszjárat-pá- 

lyázat, stb.) és hivatalból az Alkotmány-
bírósághoz fordult.
Az Alkotmánybírósághoz és a Kormány- 
hivatalhoz is fordult a Jobbik az alkot- 
mányellenes hulladékrendelet megsem- 
misítése végett. A Kormányhivatal bead- 
ványukat jogosnak találta és felszólí- 
totta a testületet az alkotmányellenes 
rendelet megszüntetésére.
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó 
hűtlen kezelés bűntette gyanúja miatt 
feljelentést tett a Jobbik a Komárom 
-Esztergom Megyei Főügyészségnél. Fel- 
jelentésüket több hónapos adatgyűj- 
tés előzte meg, hogy az egyes tény- 
állásokat konkrét bizonyítékokkal tud- 
ják alátámasztani. Első körben elutas- 
ították a beadványt bűncselekmény gya- 
nújának hiányában. Az elutasító határ-
ozat ellen panasszal éltek és további bi-
zonyítékokat nyújtottak be. Panaszukat 
megalapozottnak találták és elrendelték 
a nyomozást. 
A Komárom-Esztergom Megyei Főügy- 
észségnél feljelentést tett a Jobbik azok 
ellen a személyek (képviselők és jegy- 
ző) ellen, akik a megfelelő jogsza- 
bályismeret birtokában a törvénysértő 
módon megtartott április 12-i ülésen 
elfogadott, olyan helyi rendeleteket hir- 
dettek ki, amelyek sértik a Magyar 
Köztársaság Alkotmányát, Önkormány-
zati Törvényét, illetőleg Esztergom vá- 
ros Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatát is. Feljelentésüket 
elutasították. Panasszal éltek az elutasí- 
tó határozat ellen, az új határozat még 
nem érkezett meg.
A helyi Jobbik kezdeményezésére a 
Jobbik parlamenti frakciója az Alkot-
mánybírósághoz fordul a Lex-Esztergom 
(adósságrendezési törvény) néven közis- 
mertté vált törvénymódosítással kapcso- 
latban.
A Jobbik országos vezetése törvénymó- 
dosítást nyújtott be az április 12-i tes-
tületi ülés miatt, melynek lényege a Kor- 
mányhivatal jogkörének kibővítése, arra 

vonatkozólag, hogy ne csak a törvény-
sértést állapíthassa meg a hivatal, hanem 
fel is függeszthesse a törvénysértő rend-
eleteket az Alkotmánybíróság döntéséig. 

Az MSZP helyi szervezete által 
elindított eljárások:

A Szent Miklós Alap kiürítése ügyének 
jogi kidolgozása a helyi szocialistákhoz 
köthető, ők feljelentést  is tettek a vá-
rosi rendőrkapitányágon. Az ügyet múlt 
héten elutasították, azzal az érdekes 
indokkal, miszerint azért nem történt 
bűncselekmény, mert az Önkormányzat-
nak 2008-ban már nem volt semmilyen 
más forrása a csőd elkerülésére.
A helyi MSZP tett feljelentést az Arany-
szárny kötvény ügyben, ahol a város há- 
rom volt vezetője közpénzekről dönt-ött 
mindenféle testületi és bizottsági fel- 
hatalmazás nélkül úgy, hogy ked-
vezményezettnek magukat tették meg.
A szocialisták tettek feljelentés a szigeti 
mélygarázs és az Erzsébet-garázs ügyé-
ben egyaránt, mindkét esetben feltűnő 
az értékaránytalanság, illetve felmerül a 
hűtlen kezelés gyanúja is.
Budai Gyula elszámoltatási biztoshoz 
fordultak a helyi MSZP-sek az április12-i, 
a fidesz-frakció által törvényellenesen 
megtartott „testületi ülés” ügyében.
Ebben az ügyben jogi állásfoglalást is 
kértek szintén Budai Gyulától az április 
18-i testületi ülésről, ahol törvényessé 
tehették volna a fideszesek az egy 
héttel korábbi „ballépésüket” (itt nem 
voltak hajlandóak újra tárgyalni Steindl 
Balázsék az április 12-i törvénysértő 
reorganizációs rendeletet).
Ugyanebben a témában Nyíri Attila 
szocialista önkormányzati képviselő a 
megyei kormánymegbízottnál tett pa-
naszt, de jelezte ugyanakkor azt is, hogy 
a törvényszerűen kért adatokat nem adja 
át az esztergomi jegyző, Laczó Bernadett.

mebu

Hosszú úton a feljelentések

Várjuk civil szervezetek, 
egyesületek és pártok 

közleményeit, jegyzeteit  
és felhívásait az  

info@civilhetes.hu  
e-mail címre!

A lakosságnak postázott fizetési, be- 
hajtási felszólítások kapcsán, a helyi 
Jobbik a holnapi nap folyamán felje- 
lentést tesz ismeretlen tettes ellen, 
személyes adatok kiszolgáltatása bűn- 
cselekményének alapos gyanúja miatt. 

A felszólító levelekből kiderül, hogy az 
Esztergomi Köztisztasági Kft. megbízta 
a CREDITEXPRESSZ Magyarország Kft-t, 
 hogy az Eszköz Kft. lakossággal szemben 
fennálló követeléseinek behajtásával.  A 
2000. évi XLIII. tv. 26.§ 1-4 bekezdése 
rendelkezik arról, hogy a díjhátralék 
adók módjára történő behajtásáról az 
önkormányzat jegyzőjének kell gond- 

oskodnia. Sem az Esztergomi Köztisz-
tasági Kft, sem az általa megbízott 
CREDITEXPRESSZ Magyarország Kft nem 
jogosult behajtani a tartozásokat. 
Egyébként a lakossággal  évek óta egy 
törvénysértő, vélhetően alkotmányellen- 
es önkormányzati rendelet alapján fizet- 
tették meg az országos átlagban is  irre-
álisan magas szemétdíjat, mely rendelet 
kapcsán a Jobbik már korábban az alkot-
mánybírósághoz fordult.

Esztergom, 2011. augusztus 2. 

A Jobbik Esztergomi Alapszervezete
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A Haladó Esztergomért Egyesület helyi 
népszavazást kezdemé-nyezne a piac 
sorsáról. 
Feltételezzük, hogy a fidesz frakció 
szándeka szemben áll a polgárok vé- 
leményével. Úgy gondoljuk, hogy az 
elmúlt télen önszerveződő piaci eláru- 
sítókból álló társaság példamutatóan 
bonyolítja a piacot, tisztességesen be-
fizetik a helypénzt, a piacot tisztán 
tartják, rendszeresen takarítják (télen a 
havat is eltakarították), gondos gazda 
módján kezelik a problémákat. Semmi 
sem indokolja a Strigonium beléptetését! 
Aki ezzel kapcsolatban véleményt nyil-
vánít, helyezze el a város öt pontján a 

vélemény-ládák valamelyikébe.
Kezdeményezzük hogy Esztergom Város
Alsóháza szeptember hónapban tár-
gyalja a város önkormányzati lakásai 
(lakói) helyzetét. Az önkormányzati 
cég – tudomásunk szerint – teljesen 
elhanyagolta a lakások fenntartását, 
elsősorban díjbeszedő céggé változott.
Kérjük városunk polgárait, akik véle-
ményt nyilvánítanak a kialakult hely-
zetről, írják meg tapasztalataikat a 
vélemény-ládákba. A CIVILHETES pedig 
az elérhetőséggel ellátott véleményekből 
válogatva soro-zatot indít: Élet az 
önkormányzati fedél alatt címmel. 
Elítéljük mindazon képviselők viselke-
dését, akik továbbra is a város lakos-
ságával szembe helyezkedve, nem sza-

vazzák meg a polgármester aszszony 
előterjesztéseit:
1. a helyi tömegközlekedés visszaállítása 

indítványt,
2. a szociális támogatások, a parlagfű 

irtás, a kátyúzás megoldására készült 
indítvány,

3. az alpolgármesterre tett javaslatot.
Ezekkel és más hasonló megnyilvánu- 
lásuk már a fidesz szavazók is meg-
kérdőjelezik a narancsos frakció képvi-
selői alkalmasságát. Mind a 11 főét. Mivel 
a stílusuk és módszereik nem változott 
a 9 hónap alatt, azonnal vonuljanak visz- 
sza! Ha pedig igazi férfiaknak és nem ál- 
szent végrehajtó törpéknek érzik ma-
gukat, álljanak ki a város választói elé meg- 
mérettetésre. Csak semmi félelem fiúk!

A Tétényi Éva polgármester által az 
elmúlt 10 hónapban 6-szor napirendre 
tűzött, és Steindl Balázs frakcióvezető 
által mindannyiszor lesepert 
szemétrendelet módosításáról szóló 
előterjesztést múlt héten újra tárgyalta 
a képviselő-testület. A döntés nyomán 
új rendelet született, de szinte semmi 
sem változott. Aki figyelemmel kísérte 
a vitát, annak feltűnhetett, hogy a 
helyi Fidesz-frakció mindent elkövetett 
az Eszköz Kft. érdekeinek előtérbe 
helyezéséért. Ami helyeselendő is egy 
városi cég esetében, még akkor is, ha 
az a vállalat csak kisebbségi tulajdonát 
képviseli a közösségnek, ugyanakkor 
a képviselők sem a kormányhivatal 
felszólítását, sem a város polgárainak 
érdekét nem tartották szem előtt, amikor 
szavaztak. Pedig a szemét-ügy témája 
többször a tárgyalóasztalra került az 
elmúlt hónapokban a városban, így a 
képviselők pontosan tisztában vannak a 
helyzettel. Foglalkoztak a szeméttel a civil 
egyesületek, valamint az Alsóház is. Az 
esztergomiak több lakossági fórumon is 
felvetették, hogy törvényellenes és drága 
a rendszer, valamint nem a „fogyasztók”, 
hanem a szállító cég érdekeit szem előtt 
tartva alkották a képviselők korábban 
a helyi rendeletet. Az új rendelet ezzel 
szemben alig változott. A hibás alapelvet, 
- a főre, és nem mennyiségre kiszámolt 
díjat - amely alapján már több hatóság is 
jelezte módosítás szükségességét, nem 
változtatta meg a testület. Felvetődik 

a kérdés: miért fontos a frakciónak a 
polgárok érdekeivel szemben a cég 
érdeke? Kérdés továbbá az is, hogy 
az Eszköz Kft. megtehette-e, hogy a 
képviselő-testület és a jegyző tudta 
nélkül külső adósságbehajtó céghez adta 
ki a tartozásokat. Mert hogy megtette, 
az biztos, a tartozó esztergomiak a 
napokban ehhez hasonló levelet kaptak 
kézhez.
A törvény egyértelműen fogalmaz 
ebben az esetben:
2000.évi XLIII. törvény § (1) A hulladékkezelési 
közszolgáltatás igénybevételéért az 
ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék 
és az azzal összefüggésben megállapított 
késedelmi kamat, valamint a behajtás 
egyéb költségei adók módjára behajtható 
köztartozásnak minősülnek. (2) A 
díjhátralék keletkezését követő 30 
napon belül a közszolgáltató felhívja az 
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési 
kötelezettségének elmulasztására és 
felszólítja annak teljesítésére. (3) A 
felszólítás eredménytelensége esetén a 
díjhátralék keletkezését követő 90. napot 
követően a közszolgáltató - a felszólítás 
megtörténtének igazolása mellett - 
a díjhátralék adók módjára történő 
behajtását a települési önkormányzat 
jegyzőjénél kezdeményezi. (4) A települési 
önkormányzat jegyzője - a kezdeményezés 
kézhezvételétől számított nyolc napon 
belül - a külön jogszabályban meg-
határozottak szerint intézkedik a díj-
hátralék, késedelmi kamat és a felmerült 

költségek behajtása érdekében. A behajtott 
díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint 
a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban 
felmerült és behajtott költségeit a 
települési önkormányzat jegyzője nyolc 
napon belül átutalja a közszolgáltatónak.
(5) Ha a közszolgáltatást igénybe vevő 
díjhátralékos nem tulajdonosa az 
ingatlannak és a vele szemben lefolytatott 
behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, 
késedelmi kamatot és a felmerült 
költségeket az ingatlan tulajdonosától, 
illetve vagyonkezelőjétől kell behajtani. 
Közös tulajdonban álló ingatlan esetében 
a tulajdonosok felelőssége egyetemleges. 
(6) A behajthatatlan díjhátralék esetében 
ennek tényéről és okáról a települési 
önkormányzat jegyzője - a behajtás 
eredménytelenségét követő nyolc napon 
belül - igazolást ad a közszolgáltatónak.

Következő számunkban természetesen 
helyet adunk az Eszköz Kft. ügyveze-
tőjének és a képviselő-testület többségét 
adó fidesz-frakció képviselőjének is, 
hogy a témában kifejtsék véleményüket.

gy

Szemétügy – újratöltve
A múlt heti képviselő-testületi ülésen Tétényi Éva polgármester napirendre 
tűzte a szemétdíjról szóló rendelet módosítását. Ahogy az összes többi, 
esztergomiakat érzékenyen érintő kérdésben, a 2/3-os többséggel rendelkező 
Fidesz-frakció ebben az esetben sem volt hajlandó kompromisszumot kötni, 
és a megyei kormányhivatal többszöri felszólítása ellenére sem módosította 
a jelenleg is törvénysértő, mennyiség helyett egy főre jutó szemét alapján 
kialakult számlázási rendszert. Eközben az Eszköz Kft. – annak ellenére, hogy 
ez jogilag aggályos – a lakossági kintlévőségeket behajtó cégen keresztül 
próbálja érvényesíteni.   

Sajtóközlemények
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Volt egyszer, hol nem volt, volt egy 
Druskóci Ottó nevű esztergomi úriember, 
és egy Bánszky Csaba nevű esztergomi 
úriember, akik közösen vágtak bele 
az Erzsébet ház nevezetű projektbe: 
Druskóci az Esztor Kft. nevű cégével 
volt a beruházó, Bánszky a kivitelezés/
értékesítés területén működött köz- 
re. Közösen létrehoztak nevük kez-
dőbetűiből és az aktuális évszámból 
építkezve egy BD 2006 Kft. nevű pro-
jektcéget a munka idejére. Ez a cég 
túlzottan sok vizet nem zavart, a 2008-as 
mérleg beszámolója szerint szinte nem is 
működött, vagyona a 3 milliós törzstőkén 
túl nem volt, ingatlantulajdona meg 
aztán főleg nem, vesztesége is alig. Bért 
senkinek nem fizetett, alkalmazottat 
nem foglalkoztatott, csak egyszerűen 
létezett, várva a jobb időket.

A történet harmadik főszereplőjét úgy 
hívják, hogy Esztergom Város Ön-
kormányzata. Ez a jogi entitás, vagyis 
pontosabban az őt vezető Kép-
viselőtestületi Többség egyik nap arra 
ébredhetett, hogy a XXI. század leg-
nagyobb gazdasági befektetése mégsem 

a biotechnológia vagy az informatika lesz 
itt az észak Balkánon, hanem valószínűleg 
inkább a mélygarázs-üzemeltetés. Igen 
kapóra jött  a Többségnek, hogy éppen 
ezidőtájt kezdődött el Druskócziék pro-
jektje a városban - magához hívta hát az 
Építőt és addig itatta édes nektárral és 
addig duruzsolt a fülébe édes szavakat, 
míg az Építő elvállalta: épít a Többségnek 
egy saját mélygarázst, egy egész plusz 
szintet az Erzsébet ház alá. Cserébe azt 
kérte: a Többség vegye azt tőle bérbe örök 
időkre, de legalább tizenkét évre, egyedi 
áron, olcsósítva. Többség a tenyerébe 
köpött (önkormányzati határozatot ho-
zott), és az üzlet megköttetett:

698/2005. (XI. 15.) esztergomi 
öh.**módosítva a 248/2007.(IV.20.) 
határozattal**

Esztergom Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 17436 
helyrajzi számú, természetben Esztergom, 
Kossuth L. u. 14-16-18. szám alatti, 2594 
m2 területnagyságú, „beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlanon az   Esztor Kft. 
mint tulajdonos építtető által megépítésre 
kerülő kb. 2500 m2 területű mélygarázst, 

azon belül 83 db parkolóhelyet az építmény 
használatbavételi engedélyének kiadása 
után üzemeltetés céljából legalább 12 
évre bérbe veszi az alábbi bérleti díjért: - 
garázshelyekért: maximum 1250 Ft/m2/
hó + rezsi - kiszolgáló területért: maximum 
500 Ft/m2/hó + rezsi A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Tulajdonosi Bizottságot 
a szerződés szövegének elfogadására. 
A bérleti díj végleges összegéről az 
értékhatár függvényében a Képviselő-
testület határoz.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: a bérleti és üzemeltetési 
Szerződés aláírására: folyamatos

Érezte a Többség, hogy valami nem 
teljesen van rendben ezzel a meg-
fogalmazással, így két évvel később 
módosított rajta villás fülű jogászaival:

248/2007.(IV.20.) esztergomi öh.

Esztergom Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
698/2005.(XI.15.) esztergomi öh. hatá-
rozatának első bekezdését az alábbiak 
szerint módosítja: „Esztergom Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával a 
17436 helyrajzi számú, természetben 
Esztergom, Kossuth L. u. 14-16-18. 
szám alatti, 2594 m2 területnagyságú, 
„beépítetlen terület” megnevezésű ingat- 
lanon az  Esztor Kft., mint tulajdonos épít- 
tető által megépítésre kerülő kb. 2500 m2 

területű mélygarázst, azon belül 83db 
parkolóhelyet az építmény haszná-
latbavételi engedélyének kiadása után 
üzemeltetés céljából legalább 12 évre 
bérbe veszi az alábbi bérleti díjért:…”

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: a határozati javaslat 
módosítására: azonnal

2007. december 19-én a fenti hatá-
rozatok értelmében Esztergom Város 
Önkormányzata és a BD 2006 Kft. bérleti 
előszerződést is kötöttek. Figyeljék a 
kezeket - ahogy Rodolfó mondaná: itt 
már nem az Esztor volt a szerződő fél, 
hanem a BD 2006 Kft. Ez a későbbiekben 
még fontos lesz.

Telt-múlt az idő, épülgetett, gyarapo-
dott az Erzsébet ház, hónapról-hónapra 
növekedett a szerkezet. Eljött azonban 
a 2008-as esztendő, és magával hozta 
a ronda és gonosz Válságot, amelyik 
minden egyéb híreszteléssel ellentétben 
egyáltalán nem állt meg a Város ha-
tárában, hanem bevette magát az 
utcák szövevényébe és nekiállt belülről 

Sokáig gondolkodtam azon, milyen címet is lehetne adni ennek az írásnak, és 
csak reménykedem benne, hogy az olvasó megbocsát nekem a nem túl szal-
onképes választásért. Ugyanakkor megdöbbentő és elkeserítő, milyen ócska 
csalás áldozata lett Esztergom városa az Erzsébet ház mélygarázsának meg-
vásárlása kapcsán. Nehéz eltekinteni a legkézenfekvőbb magyarázattól a miért 
és hogyan kérdésére: mármint arra, hogy akkora kreténekre bízta Esztergom 
2006 és 2010 között a város vagyonának felügyeletét, amekkorák a valóság-
ban nem is létezhetnének ilyen koncentrációban egy ekkora kisvárosban. Az 
alábbi történet azonban sajnos nem a fantázia műve.

Hogyan adjunk el ingatlant tripla áron egy 
böszmék vezette önkormányzatnak?
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bomlasztani a sosem látott esztergomi 
fejlődést. Az Erzsébet házat sem kerülte 
el: a projektet finanszírozó pénzintézet, 
az Első Bank  nagyon meg is ijedt, 
amikor meglátta a Válság árnyékát rá-
vetülni az épülőfélben lévő házra. Az 
Építő megpróbálta nyugtatgatni az Első 
Bankot: nincsen semmi baj, itt a Többség, 
örök időkre, de legalább tizenkét évre 
bérbe veszi a mélygarázst, lesz itt haszon 
és megtérülés, tejjel vajjal folyó kánaán 
és még prémium is jut a Bank vezetői-
nek. Addig-addig osztottak és szoroztak 
azonban a bankárok, míg rá nem jöttek: 
a bérlet helyett sokkal jobb lenne, ha a 
Többség meg is venné ezeket a szuper 
garázsokat. Minél drágábban annál jobb, 
mert annál biztosabb a vezetői bonusz 
és a tejjel vajjal folyó kánaán.

Mit volt mit tenni, az Építő újra felkereste 
a Többséget, és ellejtette előtte a vad-
keleten tanult násztáncát, hátha felkelti a 
vágyat Többségben és az lemond az ör-
ök bérletről, mely legalább tizenkét évig 
tart. Egy önkormányzati előterjesztés 
mindezt ezekkel a szavakkal mutatja be:

2008. május 14-én kelt levelében a BD 
2006 Kft. ügyvezetője a fent említett, 
épülő mélygarázsban további 55 db 
parkolóhely bérleti jogát ajánlotta fel 
az Önkormányzat részére, majd 2008. 
június 2-án felajánlotta a már bérelt 83 
db és a bérlésre felkínált parkolóhelyeket 
megvételre az Önkormányzat számára. 
Ezzel a tulajdonában maradó garázshelyek 
száma nem fedezi a lakásokhoz, 
üzlethelyiségekhez, irodákhoz kapcsolódó 
szükséges parkolót, de vállalta, hogy a 
hatályos rendelet értelmében a hiányzó 
parkolók után parkolóhely-megváltási 
díjat fizet. Az itt megépült parkolóhelyek 
hivatottak pótolni a Széchenyi téren és 
a Kossuth Lajos utcán megszűnő par-
kolókat, valamint kiszolgálni a posta, az 
Önkormányzat, a bankok és a közhivatalok 
ügyfélforgalmát is. Az eredeti bérleti 
konstrukcióval másfél szintet bérel az 
Önkormányzat, melyek fizikai leválasztása, 
eltérő tarifarendszer bevezetése, a többi 
parkolótól való külön kezelése problémát 
okozna, ezért célszerű a –1 és –2 szintet 
teljes egészében üzemeltetni.

2008. október 29-én kelt levelében a BD 
2006 Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult 
az Önkormányzathoz, miszerint az Ön-
kormányzat által bérelt 83 db parkoló és 
a lehetséges 55 db parkoló bérlési idejét 
15 évre terjessze ki. Indokai a következők: 
a projekt kezdetén a közfunkciós parkolók 
kialakítása még nem szerepelt a tervben, 
az Önkormányzat kifejezett kérése volt 
egy közfunkciót is ellátó mélygarázs 
megépítése. A beruházó cég vállalta, de a 
mélygarázsra vonatkozó építészeti, tech-
nológiai kivitelezés költsége a projekt 
pénzügyi tervezésében nem szerepelt 
és ezen bekerülési költség növekedés 

miatt a projekt kivitelezése veszélybe ke-
rült, amit a pénzintézeti finanszírozás 
bevonásával tudtak orvosolni, ám ehhez 
az Önkormányzattal történő bérleti elő- 
szerződés és annak fenti időszakra tör- 
ténő kiterjesztése, mint biztosíték vált 
szükségessé. A közfunkciót ellátó mély-
garázs végett az alépítmény a projekt 
összköltségének 45 %-át teszi ki. Az 
előzetes számítások szerint a parkolók 
hasznosítása már átlagos parkolási díj 
mellett is várhatóan nyereséget termel, 
de a Kossuth Lajos utcai, a Széchenyi 
téri parkolóhelyek megszűntetése és a 
Zöldház melletti parkoló egészének hasz-
nálaton kívül helyezése, és a belvárosi 
parkolók számának lecsökkenése miatt az 
Önkormányzatnak érdekében áll a fenti, 
összesen 138 db parkolóhely megvétele, 
mivel a 15 éves bérleti díj a 138 db ga-
rázshelyre vonatkoztatva 719 579 880,- Ft,
míg ugyanezen garázshelyek vételára 
625 800 000,- Ft. A vételi konstrukció hosz-
szabb távon jövedelmezőbb a város részé- 
re, ugyanis az üzemeltetésből származó 
bevétel kb. 12 év alatt kitermeli a be-
kerülési költséget ezután pedig folyama- 
tos nyereséget termel, amellett, hogy az 
ingatlan a város tulajdonba kerül. A meg- 
vásárolni kívánt 138 db garázshely tu-
lajdoni eloszlása jelenleg a következő: 
83 db parkoló a BD 2006 Kft. tulajdonát 
képezi, így célszerű ezen Kft. üzletrészét 
megvásárolni, tekintettel arra, hogy így a 
vételár áfa mentes. A fennmaradó, meg- 
vásárolni kívánt 55 db parkolóhely tu-
lajdonosa az építtető, Esztor Kft., mellyel 
adásvételi szerződés megkötése javasolt. 
Kérem a határozati javaslatok elfogadását.

Szegény Többség itt követte el az első 
nagyon nagy hibát. Elhitte, hogy a BD 2006 
Kft. tulajdonában van akár egy fikarcnyi 
kis mélygarázs is és neki azt célszerű lesz 
a kft.-vel együtt megvásárolni, mert így 
meg lehet spórolni az áfát. Nos, az áfát 
megspórolták, bár hasonló mértékű ille- 
téket szabott ki végül a városra az adás- 
vétel miatt az adóhatóság, de ne sza- 
ladjunk egyelőre ennyire előre a tör-
ténettel. 2008 decemberében járunk, az 
önkormányzat buzgó előterjesztés-írói 
megírták a fenti sorokat, és nem volt a 
Többség vezette önkormányzatban egy- 
etlen olyan ember sem, aki ellenőrizte 
volna a megvásárolni kívánt BD 2006 Kft. 
mérlegét, hogy valóban van-e a cég tulaj- 
donában bármilyen ingatlan. Nos, nem 
volt. A társaság 2008. december 31-i for- 
dulónapjával készült, az elektronikus be- 
számoló portálon bárki számára elérhető 
mérlegjelentés szerint a cégnek a 3 
millió forint törzstőkén kívül 2008 de-
cemberének végén semmilyen egyéb 
vagyona nem volt.

Mindez azonban nem zavarta a Több-
séget, akik el is fogadták az alábbi két 
határozatot:

 881/2008.(XII. 11.) esztergomi öh.

Esztergom Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával a 17436 helyrajzi számú, 
természetben Esztergom, Kossuth L.. u. 
14-16-18. szám alatti, 2594 m² terü-
letnagyságú, „beépítetlen terület” meg- 
nevezésű ingatlanon az Esztor Kft., 
mint tulajdonos építtető által meg-
építésre került mélygarázson belül a 
– 2 szinten megvásárolja az Esztor Kft 
tulajdonában lévő 17436/A/2 hrsz-ú 
ingatlan 55/81 tulajdoni hányadát, mely 
55 db garázshelyet tartalmaz és az ezen 
ingatlanhoz tartozó kiszolgáló területeket 
és a társasház alapító okirat szerint 
hozzá rendelt közös tulajdoni hányadot a 
kölcsönösen kialkudott 231 000 000,- Ft + 
Áfa, mindösszesen 277 200 000,- Ft, azaz 
kettőszázhetvenhétmillió-kettőszázezer 
forint forgalmi értéken azzal a feltétellel, 
hogy az adásvétellel kiesett és a lakások-
hoz, helyiségekhez tartozó garázshelyeket 
az Esztor Kft., mint tulajdonos, köteles a 
hatályos rendelet értelmében megváltani. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Köz- 
beszerzési és Ügyrendi Bizottságot a szer-
ződés szövegének elfogadására.

Felelős : Meggyes Tamás polgármester
Határidő: azonnal

882/2008.(XII. 11.) esztergomi öh. 

Esztergom Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hir-
detmény nélküli közbeszerzési eljárás le- 
folytatásával megvásárolja a BD 2006 
Ingatlan-üzemeltető Kft. 100 %-os üzlet- 
részét és a cég tulajdonát képező ösz-
szes ingatlant, mely a követ-kezőket 
tartalmazza: 17436/A/1 hrsz-ú ingatlan 
1/1 tulajdoni hányada, mely 57 db 
garázshelyet tartalmaz és a 17436/A/2 
hrsz-ú ingatlan 26/81 tulajdoni hányada, 
mely 26 db garázshelyet tartalmaz és az 
ezen ingatlanokhoz tartozó kiszolgáló 
területeket és a társasház alapító okirat 
szerint hozzájuk rendelt közös tulajdoni 
hányadot - és az ezen ingatlanokhoz 
tartozó kiszolgáló területeket és a tár-
sasház alapító okirat szerint hozzájuk 
rendelt közös tulajdoni hányadot a köl-
csönösen kialkudott 348 600 000,- Ft, 
azaz háromszáznegyvennyolcmillió-hat- 
százezer forint forgalmi értéken azzal a 
feltétellel, hogy az adásvétellel kiesett 
és a lakásokhoz, helyiségekhez tartozó 
garázshelyeket az Esztor Kft., mint tulaj- 
donos, köteles a hatályos rendelet 
értelmében megváltani. A Képviselő-
testület felhatalmazza a Közbeszerzési és 
Ügyrendi Bizottságot a szerződés szöve-
gének elfogadására.
Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: azonnal

A KÜB döntött végül valóban az adás-
vételről 2009 júliusában:
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247/2009. (VII. 9.) KÜB határozat

1. Esztergom Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének Közbeszerzési és Ügy- 
rendi Bizottsága megállapítja, hogy az 
„Esztergom Város Önkormányzata ré-
szére az ingatlan-nyilvántartásban Esz- 
tergom 17436 hrsz. alatt található (2500 
Esztergom, Kossuth Lajos u. 14-16-18.) 
2594 négyzetméter nagyságú beépít-
etlen terület megnevezésű ingatlanból 
a 17436/A/2 hrsz. ingatlan 55/81-ed 
tulajdoni hányadának megvásárlása, 
mely 55 db garázshelyet jelent, az ezen 
a területen található kiszolgáló terüle- 
ekkel és a társasház alapító okirat 
szerint hozzá rendelt közös tulajdoni 
hányaddal (I. rész), valamint a BD 2006 
Ingatlan-üzemeltető Kft. 100%-os üzlet- 
része és a hozzá tartozó valamennyi 
ingatlan megvásárlása, mely az aláb-
biakat tartalmazza: 17436/A/l hrsz-ú 
ingatan 1/1- ed tulajdoni hányada, 
mely 57 db garázshelyet tartalmaz 
és a 17436/A/2 hrsz-ú ingatlan 
26/81 tulajdoni hányada, mely 26 db 
garázshelyet tartalmaz és az ezen 
ingatlanokhoz tartozó kiszolgáló te-
rületek, valamint a társasházi alapító 
okirat szerint hozzájuk tartozó közös 
tulajdoni hányad (II. rész)” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az ESZTOR 
Kft. és a BD 2006 Kft. ajánlattevők 
érvényes ajánlatot tettek és alkalmasak 
a szerződés teljesítésére.

2. Esztergom Város Önkormányzata Kép- 
viselő-testületének Közbeszerzési és Ügy- 
rendi Bizottsága megállapítja, hogy az 
ajánlati felhívás rendelkezései szerint 
a jelen közbeszerzési eljárásban az 
ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
szempontja szerint bírálja el az érvényes 
ajánlatokat.

3. Esztergom Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének Közbeszerzési és Ügy- 
rendi Bizottsága megállapítja, hogy 
ajánlattevők az alábbi összegű ellen- 
szolgáltatást tartalmazó ajánlatot 
tették: (…)

4. Esztergom Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Közbeszerzési és 
Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy az 
érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők 
közül a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalma-zó ajánlatot 
az I. rész esetében az ESZTOR Kft., a II. 
rész esetében a BD 2006 Kft. ajánlattevő 
adta.
A fenti összeg fedezete a 7/2009 (III. 10.) 
esztergomi ör. rendelet 7/B sz. melléklet 
142. sora.

5. Esztergom Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének Közbeszerzési és Ügy- 
rendi Bizottsága felhatal-mazza a pol-
gármestert a nyertes ajánlattevővel kö-
tendő adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Meggyes Tamás polgármester 
Határidő: a szerződés aláírására a 
döntést követő 8 napon belül

Nem, ők sem nézték meg a megvásárolt 
cég mérlegét. Ha megnézték volna, 
biztosan nem veszik meg. Bár ki tudja. 
Láttuk, hogy 2008. decemberében egy 
erről szóló önkormányzati előterjesztés 
állításával ellentétben a BD 2006 Kft. 
tulajdonában még nem volt semmi - 
legalábbis a 2009. májusában közzétett 
mérlegjelentés szerint. Nyilván a be-
ruházó Esztor tulajdonában volt minden. 
Hogyan került át mégis a mélygarázs 
ingatlan a BD 2006 Kft. mérlegébe? Igen 
egyszerűen: az Esztor eladta neki. Ha 
lehet hinni a cég 2009-es mérlegének, 
akkor 175 millió forint + ÁFA körüli áron 
vehette meg a BD 2006 Kft. az Esztortól 
a szóban forgó mélygarázs ingatlanrészt. 
Az így „felingatlanosítódott” céget aztán 
a két tulajdonos, Bánszky és Druskóci 
kétszer annyiért: 348,6 millió forintért 
adta tovább Esztergomnak.
 

Remélem, mindenki látja már, hol 
van ebben a gigantikus átverés. A BD 
2006 Kft-nek nem volt 175 millió forintja 
(plusz áfa) 2008 végén. Hogyan fizette 
ki hát az Esztornak a 175 milliós (plusz 
áfa) vételárat?  Ami egyébként nagyjából 
reális ár lett volna: 83 db garázshely 
darabonként bruttó 2,5 millió forint - 
ahogy a weben is hirdetik. Nos, itt van 
a csodálatos momentum. Lényegében 
sehogy. Vagyis először kölcsönkért tőle. 
210 milliót. Ami 175 millió + Áfa. Majd ezt 
vissza is adta az Esztornak, mint vételárat. 
Cserébe megkapta az ingatlant. Az áfát 
meg gyorsan visszaigényelte, biztos, ami 
biztos. Az Esztor is jól járhatott ezzel, 
ha nettó áfa visszaigénylő pozícióban 
volt, akkor 35 millióval beljebb került 
likviditásilag. A kettős könyvvitel az 
egy csodálatos dolog. Az ember az 
egyik oldalra felír 210 milliót, meg a 
másik oldalra is felír 210-et, és minden 
egyensúlyban van. Pénze nincs ugyan, 
de lett 210 milliós vagyona (papíron) és 
lett 210 milliós tartozása is vele együtt. 
Az Esztor tehát valamikor 2009-ben 
odaadta a BD-nek az ingatlant,  cserébe 
pedig kapott egy fecnit, miszerint a BD 
tartozik neki 210 millió forinttal és még 
az államtól is visszaigényelhettek 35 
millió Áfát.
 

Esztergom Város Önkormányzati 
Böszmeség Többsége 2009. júliusában 
hozott döntésével ezek után viszont úgy 
vett meg 348,6 millió forintért egy céget, 
hogy annak 210 milliós tartozása volt egy 
másik cég felé. Esztergom 348,6 millió 
forintot fizetett ki, hogy aztán valamikor 
kifizethessen még 210 millió rövid lejára-
tú kötelezettséget. Tessék megkeresni az 
Egom Garázs Kft. névre átkeresztelt cég 
2009-es mérlegét és a beszámoló ki-
egészítő mellékleteit, ott van minden 
feketén-fehéren. Céget általában egy 
kicsit nagyobb körültekintéssel szokás 
venni, mint mondjuk fagylaltot. Meg 
szokták nézni a bevételeit, a mérlegét, 

mekkora tartozásai vannak, lehetnek-e 
ismeretlen buktatói az adásvételnek. 
Joggal kérdezhetjük, hogy Esztergom 
Város Önkormányzatánál akkora hülyék 
ültek ebben a Közbeszerzési és Ügyrendi 
Bizottságban, valamint magában a 
képviselő-testületben is, a hivatal állo-
mányáról már nem is beszélve, hogy 
egyetlen ember sem vette a fáradtságot, 
hogy megnézze mire is költik az adó-
fizetők pénzét? A jelek szerint ez a hely-
zet. A hülyeséget egyébként lehetett 
még fokozni:
 

73/2010. (I. 21.) esztergomi öh.

1. Esztergom Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
üzemeltetési szerződést köt az Esztor 
Építő és Szolgáltató Kft.-vel a 17436 
hrsz-ú ingatlanon kialakult Erzsébet 
ház mélygarázs, önkormányzati tu-
lajdonban álló ingatlanrész épület-
üzemeltetési, - fenntartási feladatainak 
ellátására, és elfogadja az elıterjesztés 1. 
számú mellékletét képező Üzemeltetési 
szerződés szövegét, felhatalmazza a 
polgármestert az Üzemeltetési szer-
ződés aláírására, valamint felkéri a 
polgármester útján a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon az üzemeltetési költség 
2010. évi költségvetésbe történő be-
tervezéséről.

2. Esztergom Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy 
Esztergom Város Önkormányzata a BD 
2006 Kft. 100%-os tulajdonrészének a 
birtokosa, hozzájárul ahhoz, hogy a BD 
2006 Kft, a tulajdonosváltás tényének és 
az ügyvezető személyének Komárom-
Esztergom Megyei Cégbíróság által tör- 
ténő bejegyzését követően üzemelte-
tési szerzıdést kössön az Esztor Építő 
és Szolgáltató Kft.-vel a 17436 hrsz-ú 
ingatlanon kialakult Erzsébet ház mély- 
garázs, BD 2006Kft. tulajdonban álló 
ingatlanrész épület-üzemeltetési-, fenn- 
tartási feladatainak ellátására az elő-
terjesztés 2. számú mellékletét képezı 
üzemeltetési szerződés feltételei szerint.

 

A határozat előterjesztése további infor-
mációt nyújt a háttérben történtekről:
 

Esztergom Város Önkormányzata 
és az Esztor Kft., Esztergom Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
881/2008. (XII.11.) esztergomi öh. 
határozata, valamint Esztergom Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága 
247/2009. (VII. 9.) KÜB határozata 
alapján, 2009. október 28-án adásvételi 
szerződést kötöttek az Esztergom 17436 
helyrajzi számú, természetben Esztergom, 
Kossuth L. utcában lévő Erzsébet ház 
mélygarázsban kialakult 55 db garázshely 
és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek 
vonatkozásában, mely szerződés 2009. 
december 4-én, a fizetési ütemezés 
tekintetében, módosításra került. Druskóci 



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 13. oldal

Ottó, Bánszky Csaba, valamint Esztergom 
Város Önkormányzata, Esztergom Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
882/2008. (XII.11.) esztergomi öh. 
határozata, valamint Esztergom Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága 
247/2009. (VII. 9.) KÜB határozata alapján 
Üzletrész-átruházási szerződést kötöttek 
a BD 2006 Ingatlan-üzemeltető Kft. 
vonatkozásában, mely Kft. tulajdonát 
képezi az Esztergom 17436 helyrajzi számú, 
természetben Esztergom, Kossuth L. 
utcában lévő Erzsébet ház mélygarázsban 
kialakult 83 db garázshely és a hozzá 
tartozó kiszolgáló helyiség. A szerződés 
2009. december 4-én, a fizetési ütemezés 
tekintetében, módosításra került. Az 
Üzletrész-átruházási szerződés értelmében 
a BD 2006 Kft. tulajdonosa 2009. december 
4-től Esztergom Város Önkormányzata, 
mely alapján az Önkormányzat kö-
teles a tulajdonosváltozást a Gt. És a 
társasági szerződés rendelkezései alap- 
ján a társaság ügyvezetőjének beje-
lenteni. Az ügyvezető személyéről és a 
tulajdonosváltás elfogadásáról szóló elő- 
terjesztés várhatóan 2010. januárjában 
kerül a képviselő-testület elé. A fenti 
ingatlanok tekintetében a műszaki át-
vétel és egyben a birtokbavétel az Ön-
kormányzat részéről 2009. december 15. 
napján megtörtént. A mélygarázs par- 
kolóhelyeinek üzemeltetését az Eszter-
gomi Önkormányzat 14/2004. (IV. 1.) 
ör. rendeletének 5 § (10) bekezdésének 
felhatalmazása alapján a STRIGONIUM 
Zrt. végzi, de az épület-üzemeltetési, - 
fenntartási feladatainak ellátására cél- 
szerű megbízni az Esztor Kft.-t, aki a 
kialakuló társasháza, ide értve a lakások, 

üzlethelyiségek, és a mélygarázs egy ré-
szének tulajdonosaként a fenntartási fela- 
datokat eleve ellátja, így nem kell az Ön-
kormányzatnak, illetve a STRIGONIUM 
Zrt.-nek külön apparátust foglalkoz- 
tatni a saját tulajdonában lévő  vonat-
kozásában az üzemeltetési feladatok 
ellátására.
 

Nem derül ki az előterjesztésből, 
hogy milyen áron vállalta az Esztor a 
korábbi saját ingatlanának további 
üzemeltetését, de ismereteink szerint 
ez a szerződés volt az egyik, amit a 
pénzügyi biztos az adósságrendezési 
eljárás során súlyos aránytalanságra 
hivatkozva megtámadott a megyei 
bíróságon. Még egy apróság: a Köz-
beszerzési Értesítő szerint a BD 2006 
Kft. üzletrészére érvényes ajánlatot a BD 
2006 Kft. tett. Szerződést viszont már 
Druskóczival és Bánszkyval kötöttek. 
Fura dolog a közbeszerzés. A jelek szerint 
az Önkormányzati Többség először 2010-
ben kezdte észrevenni, hogy elég nagy 
gáz van a mélygarázs biznisz körül: a 
210 milliós tartozás egy huszárvágással 
igyekeztek eltüntetni. Először májusban 
leszállították a cég saját tőkéjét a 
minimális 500 ezer forintra, majd jú-
niusban határozatban vállalták át a kft. 
tartozását:
 

323/2010.(VI. 17.) esztergomi öh.

Esztergom Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete, a 882/2008.(XII. 11.) 
esztergomi öh. határozatának felha-
talmazása és a Közbeszerzési és Ügy-
rendi Bizottság 247/2009. (VII.9.) KÜB 
határozatának kötőereje alapján úgy 
dönt, hogy az Egom Garázs Kft., bruttó 

210 000 000 Ft értékű, Esztor Kft-vel 
szembeni, szerződéses kötelezettségének 
átvállalásáról szóló megállapodást köt 
az Egom Garázs Kft-vel, egyben felha- 
talmazza a polgármestert a meg-
állapodás aláírására. A fenti összeg fe-
dezete a 9/2010 (III. 4.) esztergomi ör. 
rendelet 7/B 168. sora

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: a megállapodás aláírására: a 
döntést követı 30 napon belül
 
Az így önkormányzativá vált tartozás 
aztán az adósságrendezési eljárásban is 
megjelent. Érdekes módon ekkor már 
nem az Esztor követelését fogadta be a 
pénzügyi biztos, hanem az Erste Bankét. 
Valamit nagyon tudhat ez a Druskóci 
meg ez a Bánszky. Talán azt is tudják, 
hogy ki az a Perza Renátó? Iszonyatos 
mennyiségű közpénzt talicskáztak ki 
tőlünk, nagyon kíváncsiak lennénk a 
miértekre és hogyanokra.

Forrás: www.szeretgom.hu

Korábbi szeretgomos cikkek erről az 
ügyről:

• http://www.szeretgom.hu/content/ 
38765-ingatlanpanama

• http://www.szeretgom.hu/content/62 
214-a-melyben-a-melygarazs/bevetelei

• http://www.szeretgom.hu/full/10006
• http://www.szeretgom.hu/full/10007
• http://www.szeretgom.hu/full/10008
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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

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

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 15ezer 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 30 751 8908

Egyéb

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

Esztergom-Kertváros-
ban a Nyitrai utcában, 
központi helyen, 3 szobás, 
öszkomfortos családi ház 
kúttal, garázzsal, új tetővel 
beköltözhető állapotban 
sürgősen eladó. 
36 70 248 2773

Német nyelvből  
korrepetálást, felkészítést vállalok. 

Érdeklődés: 36 70 519 3864

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

Angol tanítást (felnőttek-
nek is), korrepetálást, 
éretségi, pót- és nyelvizs-
gafelkészítést vállalok 
Esztergomban. Kérésre 
házhoz megyek.
36 70 946 3289

Matematika 
korrepetálást vállalok. 

Érdeklődés: 36 70 776 3452

2011.08.05 péntek 2000 másnap 730 Bánomi Piros Patika Kőrösi u. 7.

2011.08.06. szombat 2000 másnap 730 Kolos Patika Petőfi u. 30.

2011.08.07. vasárnap 1900 másnap 730 Kolos Patika Petőfi u. 30.

2011.08.08. hétfő 2000 másnap 730 Kolos Patika Petőfi u. 30.

2011.08.09. kedd 2000 másnap 730 Kersi Patika Kossuth u. 41.

2011.08.10. szerda 2000 másnap 730 Platán Gyógyszertár Mátyás kir. u. 30.

2011.08.11. csütörtök 2000 másnap 730 Szent Anna Patika Terézia u. 25.

2011.08.12 péntek 2000 másnap 730 Szent István Gyógyszertár Kőrösi u. 7.

2011.08.13. szombat 2000 másnap 730 Kersi Patika Kossuth u. 41.

2011.08.14. vasárnap 1900 másnap 730 Kersi Patika Kossuth u. 41.

2011.08.15. hétfő 2000 másnap 730 Szent Korona Gyógyszertár Kórház

2011.08.16. kedd 2000 másnap 730 Kis Duna Patika Aradi vértanúk tere 2/c

2011.08.17. szerda 2000 másnap 730 Bánomi Piros Patika Kőrösi u. 41.

2011.08.18. csütörtök 2000 másnap 730 Kersi Patika Kossuth u. 41.

Ügyeletes patikák 2011. augusztus 5-18.

Biztos  
megoldás a  

mozgalmasabb 
élethez

Elektromoped

Ingyenes kipróbálási lehetőség 
akár  

az Ön utcájában  
is vásárlási kötelezettség nélkül.

 
Teljeskörű garancia.

 
36 30 433 8828

Név Párt Időpont Helyszín

Batyikné Csőke Ágnes LMP 2011.08.26. péntek, 1400-1800 Polgármesteri Hivatal

Stámusz Andrea Jobbik 2011.08.10. szerda, 1400-1700 Polgármesteri Hivatal 114/7

Nyíri Attila MSZP 2011.08.09. kedd,1500- Polgármesteri Hivatal 114/7

Pál György fidesz 2011.08.29. hétfő, 1200-1400 Polgármesteri Hivatal 114/7

Zoltai Dániel fidesz 2011.08.31. szerda, 900-1100 Polgármesteri Hivatal 114/7

Petróczy Gyula 2011.08.31. szerda, 1300-1500 Polgármesteri Hivatal 114/7

Bánhidy Vajk fidesz 2011.08.31. szerda, 1500-1700 Polgármesteri Hivatal 114/7

Ivanov Mihály fidesz 2011.08.31. szerda, 1500-1700 Polgármesteri Hivatal 114/7

Meggyes Tamás fidesz 2011.08.25. csütörtök, 1600-1800 Polgármesteri Hivatal 114/7

Steindl Balázs fidesz 2011.08.26. péntek 1200-1400 Polgármesteri Hivatal 114/7

Németh József fidesz 2011.08.26. péntek, 1300-1500 Polgármesteri Hivatal 114/7

Kálmán Sándor fidesz 2011.08.31. péntek, 1500-1700 Esztergom-Kertvárosi Kirendeltség

Pócsföldi József fidesz 2011.08.31. szerda, 1500-1700 Esztergom-Kertvárosi Kirendeltség

Képviselők fogadóórái Állandó műsoraink

H-P, _900 - 1100 - KORAI ÖRÖM
H-P, 1400 - 1600 - SZIESZTA
H-P, 1700 - 1800 - GYEREKSZOBA
H-P, 1800 - 1900 - COOL-TÚRA
H-P, 1900 - 2000 - MILLIŐ
H-P, 2000 - 2200 - ZENEI MŰSOR

Hol hallgatható?
www.oszintensolva.hu 
„Hallgatom” gombra kattintva.

Várjuk észrevételeiket, kérdéseiket 
e-mailben oszinten.solva@gmail.com 
és a 36 33 898 002 telefonszámon.
 
Egy rádió Esztergomról nem csak 
esztergomiaknak!

www.skipgood.com
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Olvasóinktól
Tisztelt Szerkesztőség!

A HÍR Tv-ben hangzott el 2010. október 
11-én: „…jogsértési eljárás indult Mo. el- 
len az európai bizottságban a Girincsi 
nagyerdő kiirtása miatt…” Mi van az „er- 
dőnyi” fáinkkal? A Malonyai utcában kivá- 
gott 7 fa közül 5 egészséges volt, de akkor 
nem lehetett jól látni a parkoló auto-
matát! Szeretnénk tájékoztatást kapni 
az erdélyi kastély tulajdonjogáról, kik, 
mennyiért üdültek ott? Mennyibe kerül a 
karbantartása, ki fizeti, és a „gondnok” 
mennyi fizetést kap, és honnan?

Köszönöm: G.H.

Tisztelt Szerkesztőség!

Szeretném kérdezni, hogy a Várfok utcában 
miért nem kaptunk CIVILHETES-t. Mivel a 
lap a városról sok pozitív információt közöl, 
én is elkezdtem gyűjteni a számokat. Kér- 
dezem: amennyiben a jövőben sem kapom 
meg a CIVILHETES-t, hol tudom beszerezni? 

Köszönettel: Mné

Tisztelt Szerkesztőség!

Kérem az Önök közbenjárását, hogy a 
városban és a régióban mind kábelen, mind 
sugárzottan fogható KTV műsorszerkezete 
változzon. Amennyiben technikai lehető- 
ség van rá, a város választóit érdeklő ese-
mények (önkormányzatnál történtekről) 
mihamarabb tudósítson.

Köszönettel: Cs.J.

Fontos a véleménye számunkra! 
Írjon nekünk a város öt pontján 

elhelyezett vélemény-ládákba! A 
borítékra írja rá: CIVILHETES.  

E-mailben: info@civilhetes.hu!

Tisztelt esztergomi, Esztergom-
kertvárosi és pilisszentléleki lakosok!
A Haladó Esztergomért Egyesület  és az Alsóház közösen felvállalta a 
Szent István napi ünnepi rendezvények megszervezését és lebo- 
nyolítását. Ezen programok az Erzsébet parkban kerülnek meg-rendezésre. 

Köztudott, hogy a fidesz frakció továbbra sem szavazott meg pénzt a parkok 
fenntartására, a fűnyírásra, ezért kérjük  a lakosság segítségét a helyszín 
rendbetételére. 
Kedvező időjárás esetén, augusztus 13-án (szombaton délelőtt) 9 órakor 
kezdenénk a munkát a parkban: lenyírnánk a füvet, összegereblyéznénk és 
összeszednénk az ott lévő szemetet. 
Kérjük a szükséges szerszámokat mindenki hozza magával: fűkasza, gereblye, 
lombseprű, lapát, kosár, vasvilla és zsákok a szemét tárolására.
Érdeklődni és jelentkezni, Sáska Jánosnál (Szentgyörgymező - zöldséges) és 
Fizel Józsefnél (36 30 358 8009) lehet.
Mindenkit tisztelettel várunk, előre is megköszönve segítő szánékukat!
 

HALADÓ ESZTERGOMÉRT EGYESÜLET
Esztergom Város Alsóháza

A 2010-ben Esztergomban megrende-
zett testvérvárosi találkozó után idén 
Rodezben(Franciaországban)került 
sor erre a nagyszabású eseményre. 

Sajnos  a jelenlegi helyzetben sem a város, 
sem a zeneiskola nem támogatta 
az utazást, ezért Esztergomot egy- 
edül - saját költségén - Reményi László,
az esztergomi Zsolt Nándor Zene- 
iskola tanára képviselte Rodezben, 
Bamberg  testvérvárosában.

Idén július 6-14. között megren- 
dezett egyhetes tábor alatt a nagyon 
sok fárasztó zenekari próba mellett 
jutott idő városnézésre, kirándulásra 
is. A tábor végén két hangversenyt 
adott ez a nemzetközi ifjúsági 
zenekar, mindkettőt nagy sikerrel. A 
második hangverseny volt Rodezben, 

mellyel Rodez és Bamberg testvér- 
városi kapcsolatának 40 éves fenn- 
állását ünnepelték. A koncertet a két 
testvérváros elöljárói és küldöttei nyi-
tották meg.  A színvonalas, nagyszabá-
sú eseményt közel 1200 néző tekintette 
meg. Jövőre ismét Bambergben kerül sor 
a testvérvárosi zenekari találkozóra, 
melyre már most személyesen meghívta 
Bamberg polgármestere az esztergomi 
Zeneiskola növendékeit és kísérő taná- 
rukat, Reményi Lászlót. 

Reméljük, akkorra már lesz lehetőség 
minél több esztergomi fiatalt kiutaz- 
tatni testvérvárosunkba, hogy ott kép-
viseljék  városunkat. Az esztergomi Zene-
iskola jó hírneve lassan Európa szerte 
ismert lesz, támogassuk őket továbbra is!

CIVILHETES

Esztergomi zeneművész Frankhonban

Tisztelt Szerkesztőség!

Meddig tűrhetik el a város jobb érzésű lakói, 
hogy egy fideszes önkormányzati képviselő 
felesége le-„rohadtkommunistázta” azt az 
embert, akivel évek óta a KOLPING család 
esztergomi egyesületében fejti ki világi- és 
egyházi nézeteit? Gyűlölettől remegve kelt 
ki magából, amiért kérdőre vonták, miért  
keveri bele a KOLPING szellemiségét a vá-
roson eluralkodott, megosztó hatalmi harc- 
ba. Nemrég azt kifogásolta, hogy miért kell- 
ene helypénzt fizetnie, miközben képvise- 
lő férje  heteken át bujtogatta a többi vá- 
sározót a fizetés megtagadására a pi- 
acon. Nem voltak hajlandóak egy jelké- 
pes összeggel hozzájárulni a Virágos Esz- 
tergomért mozgalomhoz, „ennek a város- 
nak semmit nem adok” kijelentéssel. Az 
„együttműködést” hirdetve büszkék le- 
hetnek egymásra. Kívánok nekik további 
sok vásárlót, nem feledve azt a sok szépet, 
amit városunkért tettek. Aggasztó, hogy 
az esztergomiak még nem zártak össze 
 az ilyen kirekesztő emberekkel szemben. 

Köszönettel: khét



Augusztusi horoszkóp
Kos

Augusztusban minden szempontból nagyon kedvezőnek ígér- 
kezik Jupiter és Vénusz hatása miatt. Az első hetében részed lesz 
néhány kellemetlen pillanatban, s ezt most csak önmagadnak 
köszönheted. A hónap elején lelki problémákkal kell meg-
küzdened, ezért mindenképpen keress alkalmat a pihenésre is!

Bika

Ikrek

Rák

Oroszlán

Szűz

Mérleg

Skorpió

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

A Mars segítségével érzelmekre és romantikára számíthatnak a 
Bikák. A Jupiter most rossz hatással van rád, elbizonytalaníthat, 
megingathatja pozíciódat. Szükséged van sok pihenésre és kikap- 
csolódásra, hisz annak ellenére, hogy nyár van, túlterhelt vagy.

Ez a hónap arra alkalmas, hogy rendezd érzelmi életedet, hisz 
a Plútó, a Nap és Merkúr trigonja nagyon jó hatással lesz rád. A 
Plútó most megakadályozhat abban, hogy komoly sikereket érj 
el munka és karrier területén. Tele vagy energiával és tetterővel, 
nincs ok aggodalomra, bár gyomrodra jobban oda kell figyelned.

Augusztus 12-ig a Vénusz a Rák jegyében tartózkodik, ezért 
minden esélyed megvan rá, hogy végleg elkötelezd magad 
valaki mellett. Kiváló hetek következnek életedben, nagy vál- 
tozás várható, különösen, ha munkahelyváltoztatáson vagy elő-
relépésen töröd a fejed, most megérkezhet ennek a lehetősége is.

Ha még mindig a magányosok táborát erősíted, tedd meg 
az első lépést, hogy letérj erről az útról! Az Uránusz és a 
Jupiter harmonikus fényszöget alkot, így segít abban, hogy 
minden tervedet megvalósíthatod augusztusban, fantasztikus 
lehetőségek nyílnak meg számodra. Pihenj többet!

Makacsságod, hirtelen fellángoló önfejűséged nem tesz jót 
szerelmi életednek, több konfliktus is problémákat okozhat 
meglévő kapcsolatodban. Komoly feszültség jelentkezhet 
munkád, karriered vagy vállalkozásod terén, erre az életterületre 
most a Mars és a Plútó kvadrátja hat. Szánj időt a pihenésre!

Fontos változásokat tartogat neked az augusztus, ebben jó- 
tékonyan segítségedre lesz a Vénusz, a Jupiter és a Hold együttes 
hatása. Kiváló hónap áll előtted, főleg arra alkalmas, hogy 
megragadd a kínálkozó lehetőséget, és tovább építsd karrieredet! 
A hónap közepétől nagyobb megterhelésnek leszel kitéve.

Előbújik belőled a szenvedély, és megnő a romantika iránti 
igényed a Vénusz hatására. Kreativitásod, új ötleteid meglendítik 
karriered, csak arra vigyázz kivel osztod meg gondolataidat! 
Fontos, hogy találj időt a testmozgásra, mert ha nem teszed, most 
könnyedén felszedhetsz néhány kilót.

Minden esélyed megvan arra, hogy rátalálj a párodra, különösen 
augusztus első felében, ebben segítségedre lesz a Jupiter, a Hold 
és a Vénusz pozitív együtthatása. Pénzügyek terén nagyon jó 
lehetőségeket kínál ez a hónap, csak meg kell tenned a megfe- 
lelő lépéseket. Állóképességed kiváló, energiatartalékaid jók.

Érzelmi téren stabilitás várható, szerelmi életed nem mutat 
jelentős változásokat. A nagy lehetőségek hónapja áll előtted, 
ha eddig a körülmények nem tették lehetővé, hogy megmutasd 
képességeidet, most váratlan lehetőségek sora biztosítja, hogy 
bebizonyítsd, mire is vagy képes! Fitt és egészséges vagy.

Ha a nyár eddig még mindig nem hozta meg számodra az ide-
ális partnert, akkor augusztusban megtörténhet a csoda! Kissé 
kifáradtál, és ötletekben sem bővelkedsz. Ha teheted, inkább 
húzd meg magad, és csak a napi rutinfeladatokra szánj időt. Szük-
séged van pihenésre, különben előbb-utóbb kidőlsz a sorból!

Érzelmek terén változékony időszak köszönt be, amit elég 
nehezen viselsz, függetlenül attól, hogy van, vagy sincs pár-
kapcsolatod. 8-án egy új kapcsolat lehetősége merülhet fel, s 
ez igencsak felborzolja a kedélyeidet. Uránusz hatására meg-
mozdulhatnak a munkahelyváltoztatásra irányuló ösztöneid.

Panaszi Pázmány Péter (Nagyvárad, 1570. október 4. – Pozsony,
1637. március 19.) esztergomi érsek, bíboros, a ma-gyarországi 
ellenreformáció vezető alakja, író. 1616. április 25-én turóci pré- 
posttá, ugyanezen év szeptember 28-án pedig az időközben elhunyt 
Forgách helyébe esztergomi érsekké nevezték ki.

Nos ismét itt. Jöjjön beljebb! Már ismeri az 
utat, foglaljon helyet. Elsötétül a terem, gyufa 
gyullad és az üveggömbben füst gomolyog. 
Lassan tisztul a tér, s megjelenik a fekete 
párduc, vastag keretes szemüvegben, hosszú 
sörénnyel. A kép változik. Beúszik a térbe 
Skoda Felicia. Ismét néhány másodperc, 
s egy Aranyszárny lejt át a mezőn, majd a 
homályba vész. Hirtelen riasztó hangja töri 
meg a csendet. A jósnő felveszi a kártyát és 4 
lapot húzat, majd magyaráz. 
Az első lap egy bizonyítvány. Bizonyítja, hogy 
a fekete párduc (aki korábban ferences diák 
volt…) 1980-1983 között az M.L. esti egyetem 
hallgatója és végzett Rácz tanár úr osztályában. 

(M.L. = marxizmus-leninizmus) Ezért mond- 
hatja a képviselőtársának: ELVTÁRS! Igen 
azóta a gyóntatózsámolyt koptatja és meg- 
hitt kereszténydemokrata lett. Csak tagdíjat 
ne kelljen fizetnie! 
A második kártyán egy szárny nélküli an-
gyalka. (Kétszer kiküldte őt Vargyasra is.) 
Szárnyaszegett, hisz a közpénzből élet-
biztosítást fizetett. Az Aranyszárny sok milliót 
ér. Megkapta a fekete párduc is. Jó, hogy a 
tündér észrevette. Majdnem sikerült a trükk. 
A harmadik lapon egy csengő. Közpénzből 
házi riasztó és kamera. A fekete párducot – 
bár állítja, hogy a választókért van, félteni kell 
a választóktól. Ha megdőlt a múlt rendszer, 
most hol a (biztonsági) rendszer? 
A negyedik lapon egy kifordított üres zseb. 
A fekete párduc felemeli hangját és figyel-
meztet: a polgármester asszony és 8 ezer rá- 
szavazó polgár rossz útra tévedt. Csak után-
am és 10 társam után, s ha jók lesznek arany-
talizmánok hullanak feléjük (mármint a 11 fiú 
felé)?! A számlát kérem, fizetni nem fogok, 
mert most 25 évig a városnak kell – a fekete 
párduc is mondta.

ghyos

Jósda

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

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


