CIVILHETES
Független esztergomi közéleti magazin

2011. AUGUSZTUS 19.
I. ÉVFOLYAM 8. SZÁM
WWW.CIVILHETES.HU

CIVILHETES 2011. AUGUSZTUS 19.

Haldokló Esztergom
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A címből talán nem derül ki, hogy mekkora lelki posványban
élünk mi itt Esztergomban, de a legutóbbi 11 és fél órás
képviselő-testületi ülésen betelt a pohár szerintem
sok mindenkinél, aki rá bírta magát venni, hogy ezt a
szennyvízcsatornában sem megszokott alpári stílust
végigasszisztálja. Ritkán szoktam teljesen szabadjára
engedni a tollam, de az a csütörtök este után nincs, ami
visszatartson.
Tisztázzuk egyszer és mindenkorra: ezek az emberek, mármint
a frakció tagjai nem képviselők. Ezekkel nem lehet semmit
kezdeni. Ezek nem akarnak megegyezni, vagy a város érdekében
együttműködni. Ezek nem akarnak mást, mint mentálisan,
fizikálisan megsemmisíteni egy nőt. Attól meg hogy nem megy,
csak felpaprikázódnak, és emberi mivoltuk utolsó máza is
lehámlik róluk. A 10 képviselőnek - a nagy karmester utasítására 11 órán keresztül nem volt más terve, mint kikészíteni Tétényi Évát.
Nem mellesleg Stámusz Andrea és Batyikné Csőke Ágnes is kapott
hideget-meleget – nyílván csak a város érdekében. Majd amikor
a bíróságon állunk, - merthogy feljelentenek, az biztos, gyáva
embernek nincs más menedéke – akkor és ott eldöntöm, mennyire

itt nem politikáról, gazdaságról, adósságrendezésről, vagy a
városról van szó. Ehelyett az erkölcsről, az emberi jóérzésről, a
jellem tisztaságáról, és a jó szándékról beszélek. Azokhoz az
erkölcsi normákhoz most nem szólnék hozzá, amelyhez azok a
Széchenyi téri demonstrálók is asszisztálnak, akik hajrá Fidesz
kiabálásokkal próbálják megmutatni az anyapárt erejét a királyi
városban. Ha nekik tetszene, hogy otthon a férjük, gyerekük
így beszéljen velük, nincs mit kérdeznem. Ugyanakkor jelzem,
nem politikai hovatartozást kérek számon. Az én elveim szerint
először ember vagyok, aztán esztergomi, aztán magyar, aztán
pedig nyílván még sok minden más. A párthűség nem érdekel, de
nem is zavar. Csak arra figyeljen mindenki, hogy legyen legalább
egy vezérgondolata, ami soha nem változik, mert ha hagyják,
hogy torzuló jellemek szabjanak irányt szellemi létüknek, idővel
könnyen meghasonulhatnak.
És szégyellheti magát az esztergomi – tán sosemvolt – értelmiség
is, akiknek még most sem volna késő felállni és azt mondani:
elég ebből. Hol van ilyenkor az egyház, hol vannak a tanárok, az
orvosok, a művészek, a mérnökök, a vállalkozók, stb.? Hol van a
királyi város egykor oly büszke polgársága, nemessége. Többszáz

akarok egy olyan ország polgára lenni, ahol a közerkölcs eltűri az
ilyen politikusbőrbe bújtatott zsoldosok mocskos és tűrhetetlen
kommunikációját. Ha majd a bíróság esetleg úgy dönt, hogy nekik
ad igazat, akkor sem lesz gond, szépen kisétálok a Mária-Valéria
Híd közepére és eltépem a magyar útlevelem, mert ilyen város,
ilyen ország semmilyen polgára nem kívánok lenni.
Aki esetleg nem látta azt a csütörtöki testületi ülést, valószínűleg
nem fogja érteni, miért ez a hangnem részemről. Nekik ajánlom,
egészen nyugodtan húzzák ki fejüket a homokból, mert ezek
között a képviselők vannak tanárok, intézményvezetők,
parlamenti titkárok és országgyűlési képviselők egyaránt. Az
egész társadalom szégyellheti magát, hogy ilyen embereket
választ meg, fogad el vezetőjüknek. Az, hogy az oktatási bizottság
elnöke a kamerákon kívül nyílt ülésen azt mutogatja nemzetközi
egyezményes jelek segítségével, hogy valaki – már elnézést – de
egyesüljön (!) a polgármesterrel és egy pinokkió bábut helyez az
asztalra, majd a város nagy többséggel megválasztott független
vezetőjének beszéde közben hangosan röhögve azt magyarázza a
teremben ülőknek, hogy Tétényi hazudik, - nekem csak szánalmas,
de amikor a teremből kifelé menet még szarházinak is nevez
ugyanez a képviselő, már nem tudok mit gondolni. Ha a közösség
ezt hagyja, lelke rajta, de majd ne nagyon csodálkozzanak, amikor
a kamasz fiú otthon anyja intő szavára reagálva egyszerűen leköpi
őt. Mert ezek ezt az erkölcsöt tanítják mindannyiunknak.
Mégsem adom fel, nem adhatjuk fel. Nem tehetjük meg, mert

éves család sarja vagyok, és tudom, sokan büszkék itt mások is
származásukra – joggal. Ha most azonban nem állnak ki egy
stabil erkölcsi világrend mellett, cinkosai lesznek ők is az elbukott
birodalom megőrülni látszó királyának és lelketlen zsoldosainak.
Tétényi Évát, vagy Meggyes Tamást nem szeretni, de nem is
gyűlölni kell. Csak dönteni köztük, aztán kiállni, és elmondani a
magunk igazát. Már ha van. Nekem van és most elmondtam, hogy
példát mutassak. Lehet megalkuvóan élni, de néha van egy pont a
számunkra megadatott 70-80 évben, amikor – legalábbis engem
– túlfeszít az igazságtalanság, és nem tudom tovább magamban
tartani.
Engem egy Pál György, egy Bánhidy Vajk, egy Zoltai Dániel, egy
Steindl Balázs, egy Meggyes Tamás, egy Ivanov Mihály, egy
Petróczy Gyula, egy Pócsföldi József, egy Kálmán Sándor, vagy egy
Németh József nem vezethet sehová, mert nem alkalmasak arra,
hogy vezessenek. Inkább élek időn és téren túl a gondolataim
között, minthogy elfogadjam egy pillanatra is, hogy ilyen gyáva,
férfiatlan és bunkó (elnézést) mentalitás befolyásolja az életem, az
érzelmeim, a gondolataim. Akkor inkább, bármennyire is szeretem,
nem kell Esztergom sem. Így nem. És ezen elgondolkozhat
mindenki.
Legalább gondolkoznak.
Mosolygós hétvégét mindannyiunknak!
Üdvözlettel Váczy-Hübschl István
A Hídlap egykori főszerkesztője
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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.

Nyilatkozat a Nemzeti
Erőszakmentességről
Az Európa Tanács Egyezménye az erőszak minden formája elleni hatékony fellépéséről,
ezen belül a nők elleni erőszakos cselekmények ellen is szól. Az egyezményt 13 ország
képviseletében írták alá, Magyarország nem tette meg. Az Európai Unió soros magyar
elnöksége idején kidolgozott áldozatvédelmi stratégiában viszont ajánlásként fogalmaztuk
meg az uniós tagországok számára ennek aláírását – elismerve szükségességét.
Ennek alapján, valamit a múlt csütörtökön megtartott testületi ülésen történt, ellenem
11 órán keresztül alkalmazott, önkormányzatisághoz méltatlan mentális erőszak
figyelembevételével fontosnak tartom kijelenteni, hogy az erőszak semmilyen formáját
nem tartom elfogadhatónak, sem a közéletben, sem a Polgármesteri hivatalban, sem a
főtéren. Rendőrt nem állíthatok minden esztergomi állampolgár, vagy képviselő mellé, de
elhatárolódok minden lelki, fizikai, mentális erőszaktól és együtt érzek bárkivel, akit bármely
bántalom, vagy fenyegetés ér. Ezzel szemben a szabad, békés véleménynyilvánításra a
jogszabályok adta keretek között mindenkinek lehetősége van, és ezzel szabadon élhet,
természetesen úgy, hogy ezzel mások érdekét ne sértse.
A nők ellenei erőszak bármely formája, amely az elmúlt hónapokban Esztergomban mind
lelki, mind fizikai megnyilvánulások során sajnos tetten érhető, egyformán hat az emberekre
nemtől, vallási vagy politikai hovatartozástól függetlenül. Ezért elengedhetetlenül fontos
számomra, hogy ha egy új közpolitikát, újfajta közbeszédet kívánunk Magyarországon
meghonosítani, fel kell hagyjunk minden erőszakos gyakorlattal, legyen ez akár szóbeli,
akár írásbeli fenyegetés, erőszak, akár egy másik ember tiszteletben tartásának figyelmen
kívül hagyása.
Esztergom, 2011. augusztus 11.
Tétényi Éva
Esztergom, Esztergom-Kertváros
és Pilisszentlélek polgármestere

Szeptemberben összedől Meggyes hivatala
Az esztergomi Polgármesteri Hivatal összeomlása már az előző városvezetés idején
elkezdődött, mivel több osztály élén már akkor sem volt megfelelő szaktudású vezető, illetve megbízott vezetők látták el a szakmai feladatokat. Ez a folyamat a tavaly októberi
választások óta felgyorsult, különösen azóta, hogy a képviselő-testület új jegyzőt választott,
aki személyesen közreműködik az alkotmányellenes működés fenntartásában és a hivatal
lefejezésében. Időközben sem az aljegyző, sem a jegyzői iroda vezetője nem kívánta átvenni azt a terhet, amit a kettős vezetés jelent, ráadásul a Fidesz-frakció további negyven fő
leépítését tűzte ki célul.
Tétényi Éva polgármester több hónapja jelzi, hogy a közigazgatás is megszűnhet Esztergomban. Ez szeptembertől meg is valósul, hiszen a jegyző szülési szabadságra készül, az
aljegyző és jegyzői iroda vezetője más településeken vállalt felelős megbízatást, valamint
tovább folytatódik a szakemberek elvándorlása a hivatalból. Ennek megállítása feltétlenül
szükséges annak érdelében, hogy a városban a közigazgatás nyugodt mederben folyjon
és az állampolgárok az ügyeik intézése során megfelelő minőségű szolgáltatást kapjanak.
Éppen azért fordult a polgármester hivatalos levélben Dr. Navracsics Tibor miniszterelnökhelyetteshez, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vezetőjéhez 2011. július 13-án,
hogy fontolják meg egy kormánybiztos kijelölését. Ennek a hivatalos kérésnek a szükségessége most még fokozottabban indokolttá vált, mivel a közigazgatásért felelős minisztériumnak felelősséggel kell viseltetnie a települési önkormányzatoknál zajló lakossági ügyintézés és szakmai alapú hivatali munkavégzés biztosítása iránt.
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Pinocchio, Stuart Mária és a bábok
A múlt csütörtöki rendkívüli-testületi ülésen az esztergomi képviselő
-testület fidesz-frakciója bebizonyította, hogy az elemi viselkedési normákról fogalma sincs, ugyanakkor a
válságköltségvetés és reorganizáció
fogalma még mindig keveredik a
fejükben. Kiderült továbbá az is,
hogy nem is műveletlenek. Nézzük
csak sorjában, hogy mi is történt az
augusztus 4-én estétől a következő
nap reggeléig húzódó testületi ülésen.
A napirendi pontok felolvasása után
Steindl Balázs frakcióvezető rögtön
olvasási szünetet kért. Ez azért érdekes,
mert gondolhatjuk időhúzásnak ezt a
taktikát, és akkor még ez a legkedvezőbb
a fideszesekre nézve. Ebben az esetben
csupán visszaélnek a bent ülő vendégek,
valamint a téren és az interneten figyelők
idejével. A gyanútlan tévénéző azonban
gondolhatja azt is, hogy nem értették
meg a napirendi pontok leírását elegendő
idő híján. Ám ha visszagondolunk, - több
éve nyomon követhetjük tv-n keresztül is
a városházi üléseket – a Meggyes Tamás
vezényelte gyűlésekensoha nem volt
olvasási szünet, ehelyett volt ülés előtt
kiosztott vaskos előterjesztés-halmaz,
volt blokkban szavazás (amikor még
az egyes pontok megtárgyalására sem
volt idő), illetve 2010 tavaszán az akkori
polgármester még az általa feleslegesnek
ítélt vitákat is felfüggesztette. Mindebből
– kicsit humorosra véve a hangsúlyt az is következhet, hogy vagy a csupán
egy új taggal bővült fideszes csapatnak
gyengült a felfogása, vagy az új
képviselő, Bánhidy Vajk nem olvas elég
gyorsan. Az már csak a frakció egykezes
vezénylését mutatja, hogy az elmúlt
testületi üléseken, amikor Meggyes
Tamás nem volt jelen, nem volt szükség
ezekre a szünetekre. Lehet, hogy a volt
polgármester az, aki szándékosan lassú
tempójával hátráltatja az érdemi munkát?
De megdöbbentő volt hallani azt is, hogy
tízévnyi polgármesteri gyakorlat után
Meggyes Tamás még mindig nem tudja,
hogy melyik gombot kell megnyomni
ahhoz, hogy szót kapjon.
Az esztergomiak joggal gondolhatják,
hogy akit a város érdekében a képviselői
székbe ültettek, az ne csak olvasni
tudjon, hanem értelmesen gondolkodni
is. Az értelem ugyan nem nyilvánult meg
egyértelműen a képviselők arcán, vagy
szavai közt, de hogy viselkedéskultúrából
van még mit tanulni, az biztos. Az
Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökének,
Pál Györgynek obszcén kézmozdulatait
és bábos, de nem bájos bemutatóját
figyelve a tévénézők, de a helyszínen
jelenlévők között is többen követelték,
hogy a képviselő moderálja magát. Pál
4. oldal
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felelős munkája egyébként arra korlátozódott, hogy „a város gyerekeinek
és az oktatás nyugodt feltételeinek megteremtése érdekében” – szeptemberig
nincs már egy hónap sem! - bizottsága
levetette napirendről az intézményekkel (óvodák-iskolák) kapcsolatos előterjesztéseket, tehát újra figyelmen
kívül hagyták az összes óvodás és
iskolás, az őket oktatók-nevelők valamint
szüleik szempontjait. Ezek a szempontok
pedig nem elhanyagolható tényezők.
Az adósságrendezés hivatalos lezárása
után, az érvényben lévő törvények alól
már nem lehet a speciális helyzetre
alkalmazható egyszerűsített eljárásokat
igénybe venni. A jelenlegi Oktatási
Törvény pedig olyan határidőket és
feltételeket szab meg, amelyek miatt

szeptember 1-ig a fideszesek által
óhajtott összevonások nem hajthatók
végre. Magyarul Pál Györgyék újabb
törvénysértéssel és a közakarat ellenére akarják végrehajtatni a még
ésszerűnek sem mondható összevonásokat, valamint az Erzsébet Királyné Óvoda bezárását. Azt, hogy az
önkormányzat illetékes bizottságának
vezetője milyen végzettséggel a háta
mögött teszi mindezt, illetve hogy
milyen rálátással rendelkezik az oktatási
intézmények mindennapi életére, nem
tudni. Egy biztos: az összevonásokat
semmilyen gazdaságossági számítással
nem támasztotta alá Pál, így marad az
egyetlen lehetséges indok – a város lakosságának tudatosnak tűnő hangolása a
polgármester ellen.

Kútba eshet a Zeneiskola
megmentése
Pál György bizonyára fárasztó és áldásos
munkája következő bizonyítékaként
a frakció nem volt hajlandó tárgyalni
a városi zeneiskola jövőjét biztosító
együttműködési megállapodásról sem,
arra hivatkozva, hogy nem ismerik az
intézmény alapítványát támogató, az
iskolát megmentő adományozó szeméwww.civilhetes.hu / Facebook: SEJT

lyét. Ahelyett, hogy a képviselő-testület
megszavazott volna egy „köszönjük
szépen Esztergom nevében” üdvözletet
a mai világban nem ritka, anonim
adományozó felé, ehelyett követelőzve,
arrogáns módon kényszerítik a vállalkozót nyilvánosság elé. (lapzártánk
után érkezett a hír, miszerint a zeneiskolát támogató személy nyílt ülésen
szívesen bemutatkozik az ügyet
eddig csak hátráltató fideszeseknek.)
Ellenben Pál György, mint az Oktatási
és Ifjúsági Bizottság elnöke (nem
magánszemélyként volt jelen) „parádés,
ám nehezen értelmezhető” előadást
tartott az egész testületnek és a szép
számú érdeklődőnek. Hosszas matatás
után elővett egy Pinocchio bábut testületi ülés közben, és zavarodott mondatai
segítségével, frakciótársainak is nehezen
értelmezhetően azt mondta, hogy ezt
árnyékul hozta a polgármesternek – aki
szerinte hazudik. A közerkölcsöt lábbal
tipró képviselő által elővett, mindenki
által ismert, hazugságot jelképező
hosszú érzékszervű mesehős a közjáték
után visszakerült eredeti gazdájához,
aki nem tudott, és nem is akart tőle
megválni. Színpadi fordulatokban később sem volt hiány, Kálmán Sándor
és Meggyes Tamás drámai hatású ablakcsukogatásai bizonyára jelentősen
hozzájárultak Esztergom jövőjének felvirágzásához. Ivanov Mihály hozzászólása a válságköltségvetésről szóló vitához is lényegre törő és hiánypótló volt,
ebből megtudhattuk, hogy Stuart Mária
is nő volt, valamint, hogy egy zenekarban vannak fúvósok, ütősök, vonósok
és a karmester dirigál, ám Tétényi Éva
össze-vissza hadonászik (?). A válságköltségvetés ettől ugyan nem módosult,
ám világossá vált, hogy Ivanov képviselő úrnak vannak történelmi és zenei
ismeretei, bár nem ártott volna tisztázni,
hogy milyen összefüggésben hozta fel
az említett példákat. Meggyes Tamás
többszöri hozzászólása a válságköltségvetéshez hosszú és érdektelen volt,
olyannyira, hogy saját frakciójának tagjai
is jól láthatóan unatkoztak közben. A
volt polgármester folyamatosan azt bizonygatta, hogy helyesen jártak el, amikor ezt a tenger hitelt felvették, vagy nem
fizették ki a tartozásokat (a Volánnak például közel három évig). A közérthetőség
kedvéért a város költségvetését előbb
egy családéhoz hasonlította, ahol a családapa hitelt, hitelre halmozva kívánja a
megélhetést biztosítani és ennek örülni
kell, mert a család minden tagja elégedett és a hitel visszafizetésére még bőven van idő. Aztán a város eladósítója némi képzavarral élve - az amerikai költségvetéshez hasonlította az esztergomi
büdzsét, ezt azonban már a legvér-

mesebb érdeklődők sem bírták követni.
Meggyes véleménye szerint csúnya dolog volt Tétényi Évától (akit a törvény kötelezett erre), hogy a bíróságra bízta
az adósságrendezés elindítását, mert
egy újabb hitellel, vagy az adósságok
megfizetésének további elhalasztásával
minden rendben lett volna. Az nem derült ki az ülést a felénél otthagyó volt
polgármester szavaiból, hogy a még több
hitel és még több adósság felhalmozása
meddig tarthatott és milyen véget ért
volna, az mindenesetre jó jel, hogy
Meggyes saját szavaival élve addig többet nem szólal meg testületi ülésen,
amíg Tétényi Éva a polgármester.
A polgármester és az ellenzéki képviselők
véleményével ellentétben a fideszesek
továbbra is 30 millió forintot akarnak
Meggyes és Bayer magánvádas pereire
költeni, amit fűnyírásra és az egyéb
zöldfelületek gondozására, az utak rendbetételére lehetne fordítani. Ezekre a területekre (zöldfelületek, játszóterek, kátyúzás, stb) ugyanúgy, mint a január
Meggyes nyomán - családi viszonyokra lefordítva: adott – például - egy
iszákos apa, aki minden forintját
alkoholra költi, ezért a fizetése helyett
a haveroktól kölcsön kért pénzt adja
haza. Egy idő elteltével a feleség
rájön az ügyletre és kéri a férjét,
hogy ne igyon tovább, a kölcsönt
meg majd apránként visszaadják.
Erre a férj felháborodik, hogy hogyan
merészelte észrevenni a feleség,
hogy szorult helyzetben vannak, mi
köze az asszonynak a pénzügyekhez,
egyébként ő egyáltalán nem iszik,
vagy csak egész keveset. A pénzzel
meg ne foglalkozzon, mert eddig is
elrendezte a dolgokat, majd adnak
még onnan, ahonnan eddig kapott…
Egy ideig. Mert nincs olyan hitelező a
világon, aki egyszer vissza ne akarná
kapni a pénzét. Mindegy, hogy egy
családról, vagy egy önkormányzatról
van szó. Fizetni mindig kell. Amíg
kevesebb a tartozás, addig könynyebb. A devizahitelesek megsegítése is azért van állandóan és égetően napirenden, mert sokuknál az
adósságuk elérte azt a határt, ahol
egyedül, állami beavatkozás nélkül
nem képesek megoldani a problémát. Az eladósodott önkormányzatoknál ezt a beavatkozást jelenti az adósságrendezés. Nem
büntetés ez, hanem segítség. Fél
évig csak a legszükségesebbre
szabad költeni, ez idő alatt pedig
amellett, hogy megtakarít a város, a képviselő-testületnek van
elegendő ideje, hogy egy takarékosabb működést tervezzen
meg. Esztergomban is lett volna
idő erre.
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20-i válságköltségvetésben, most sem
akar pénzt szánni a Meggyes-csoport. A
fideszesek egyébként úgy nem hajlandóak 5 millió forintot a városi játszóterek
balesetveszély-elhárítására költeni, hogy
közben 2009-ben (455/2009. önkormányzati határozat) Meggyes Tamásnak, saját
kérésére ugyanennyit, azaz 5 millió forint
kamatmentes lakás-felújítási kölcsönt
szavaztak meg az akkori képviselők. (nem
mellesleg ugyanennyi hitelt vehetett fel
a két volt alpolgármester, Németh József
és Knapp János Pál is)

Kettős mérce a kedvenc
A kettős mérce alkalmazása – úgy tűnik –
már Bánhidy képviselőt is megfertőzte.
Tétényi Éva és Steindl Balázs magánbeszélgetését (amelyet jogtalanul rögzítettek, és amellyel kapcsolatban a
rendőrség jelenleg nyomoz), megszerezte a civilben középiskolában tanító
képviselő és az érintettek hozzájárulása
nélkül a nyilvánosság elé tárta. Az nem
zavarta Bánhidy Vajkot és nem rendezett
emiatt sajtótájékoztatót, amikor párttársa, Kósa Lajos a „kultúr mögé” küldte
verekedni Tétényi Évát és Meggyes Tamást, vagy amikor miniszterelnökünk
kokikat és sallereket osztott ki az unióban.
Mindenesetre egy bocsánatkérés jól
festett volna a képviselő jellemrajzában,
ezt azonban – talán Meggyes Tamás
tiltása miatt – nem tette meg.
A város piacának működtetésére a polgármester javaslata ellenére sem akartak
közbeszerzési pályázatot kiírni a fideszes
képviselők. Talán nem a legalkalmasabb
pályázó kiválasztása volt a cél, bár Esztergom jelenlegi helyzetében a legmegfelelőbb üzemeltető és a legjobb ajánlatot tevő kiválasztása lenne kívánatos. A
polgármester csak egyet tehetett a szokás szerint a törvényeket háttérbe
seprő képviselőkkel: mivel a frakció a
Strigonium Zrt. ajánlatát el is akarta
mindjárt fogadni ezen az ülésen, Tétényi
Éva, mint előterjesztő inkább levette a
napirendről a piac ügyét.
A helyi tömegközlekedés esetében is
kiderült: nincsenek csodák. A frak-ció –
úgy tűnik – nagy ívben tesz a vá-rosiak
mindennapját ellehetetlenítő buszhiányra, és továbbra is minden indoklás
nélkül nem hajlandó szavazni egy egyszerű, és általuk előterjesztetett napirendről. Nehéz ezt másképp értelmezni,
mint politikai játszmát, és Tétényi Éva
polgármester nem sokat tehet ez ellen.

Mi a jó Esztergomnak? A frakció
tudja
Nem szeretné a frakció azt sem, ha
a városban - szintén a polgármester
javaslatára – legalább részlegesen
ingyenes lenne a parkolás, pedig az
ezzel kapcsolatos rendszer olyan kicsi
nyereséggel dolgozik, hogy a belvárosi
Esztergom, Jókai u. 8. I/6 / H-P: 900-1700 / Telefon:

Az alaposan „megtévedt” Hídlap
legfontosabb üzenete az volt erről
a testületi ülésről, hogy a polgármester „pofátlan módon” autót
akar magának, meg legalább két
megbízható munkatársat, miközben
iskolákat zárat be. Ezzel azonban
csak egyet ér el az egykor jobb időket megélt városi lap szerkesztősége: egyértelműen a frakció várost és közösséget szétromboló
aknamunkája mellett foglalnak
állást. Lelkük rajta, de azért
feltűnhetne a lapnál dolgozó munkatársaknak, hogy Meggyes idejében legalább 23 autója volt az önkormányzatnak és akkor még arra
is jutott a korlátlan benzinpénzből,
hogy a városházi dolgozók bizonyos
köre a külföldi nyaralásait is így
intézze. Ezzel szemben Tétényi Éva
10 hónapja saját zsebből tankol egy
12 éves kölcsönautóba, amellyel
jár, és szintén a fizetéséből fedezi
például a városba érkező delegációk
ajándékainak, vagy az egyes események koszorúinak költségét is. Ezt
vajon Meggyes Tamás eltűrte volna?
vállalkozókat segítendő néhány helyen akár ingyen is lehetne parkolni. Elfogadhatatlannak tartották Steindl Balázsék Tétényi Évának azt a kérését is,
hogy polgármesteri jogkörének helyreállítása és munkakörülményeinek javítása megtörténjen. Az alpolgármesterek és munkatársak nélkül dolgozó,
csupán egy alkalmazott munkájára támaszkodó polgármester, aki hivatalos ügyeit is civil felajánlású, alkalmanként kölcsönkapott autóval, vagy
tömegközlekedést igénybe véve intézi,
szerette volna, a képviselő-testület munkatársakkal és szolgálati autóval segíti
a város érdekében végzett munkáját.
A fidesz-frakció ezt felháborítónak(??)
tartotta, ám következetességük nem
terjedt ki saját mobiltelefon és internet
használati díjuk követelésekor (ez havi
20 ezer forint per fő). Bár ezek a tételek
nem szükségesek a munkavégzésükhöz
és nem is ellenőrizhetők, úgy gondolták,
hogy internet és mobil nélkül nem
tudnak a városért dolgozni. Ám néha
úgy tűnik, hogy azzal sem. Német
Józsefet (dokumentáltan) hiába keresték
mobilján a rászoruló esztergomiak,
egész télen nem volt elérhető, ehelyett
önkéntesek
vittek
például
saját
pénzükön tűzifát egy idős hölgynek, aki
sem személyesen, sem telefonon nem
érte el a Közjóléti Bizottság elnökét.
Újságunk is kétszer küldött email-ben
közérdekű kérdéseket a fidesz-frakció
címére, ám egyszer sem válaszoltak.
Németh József, mint a Közjóléti Bizottság
elnöke egyetlen témát jegyzett az
ülésen, a kórház onkológiai részének
+36 33 898 005 / E-mail: info@civilhetes.hu

5. oldal

CIVILHETES 2011. AUGUSZTUS 19.
december végéig tartó szüneteltetését.
Az adott gazdasági helyzetben ez lehet,
hogy valóban elkerülhetetlen, ám nem
hallhattunk javaslatot vagy szándékot
a további működtetésre vonatkozóan,
ezért úgy tűnik, hogy az esztergomi
onkológiai osztály végleg bezárásra
kerül.

Amire nagyon kell, arra mindig
van pénz
A fidesz-frakció többségének köszönhetően a képviselő-testület megszavazta,
hogy jegyzői hatáskörbe kerüljön 18
millió forint a különböző szakértői
díjak fedezetére. A bibi itt csupán
az, hogy nincs jegyző, mivel szülni

megy, nincs aljegyző és nincs vezető a
jogi osztályon sem. Hogy ezek után
ki és hogyan fog a 18 millió felhasználásáról dönteni- az legyen az eheti
találós kérdésünk. (A szerencsés nyertesek között a testületi üléseken való részvételt sorsolunk ki.) A hajnali zárt ülést
egyébként már normál munkamenet
jellemezte, mivel sem kamera, sem előző
polgármester nem zavarta az ügymenetet. A város cégeivel, vezetőikkel, valamint az önkormányzat tulajdonában álló
lakásokkal kapcsolatban a szükséges
döntések megszülettek. Sok szempontból jó volt látni ezt az augusztus 4-i
testületi ülést. Nem azért, mert bárki is
élvezte volna, hanem mert a képviselők
magatartása és szavaik, vagy azok hiá-

Nem adom fel!
Július 29-én jogerősen lezárult az
adósságrendezési eljárás Esztergomban. Innentől kezdve az adósságrendezési törvény nem vonatkozik
a városra és az önkormányzat viszszakapta az önállóságát. Nem a pénzügyi gondnok és az adós-ságrendezési
bizottság, hanem a testület és a polgármester dönt a pénzügyekről. Tehát ha van pénz, akkor ki lehet fizetni a hitelezőket és még a jóléti intézkedésekre illetve önként vállalt
feladatokra is juthat.
Az adósságrendezési törvény módosításával a város jelentős összeget veszített
el és az intézmények működtetésére is
vissza kell pótolni félmilliárd forintot. Hiába
mondtam január 20-án, hogy a betervezett
adósságrendezési alap virtuális pénz.
Nem hittek nekem. Megkérdezem, hogy a
pénzügyi gondnok hogyan hagyhatta jóvá
a válságköltségvetés főösszegeit, és tűrte
szó nélkül a 100%-os kielégítési javaslatot,
hiszen látható volt, hogy nincs meg a fedezet
a kifizetésekre és a biztonságos működésre.
Mivel szeptember 30-a az első törlesztések
fizetési határideje és ehhez képest az
eljárás túl gyorsan lezárult, ezért a fidesz
frakciónak most mindent meg kell próbálni,
hogy mondjak le a polgármesterségről.
A testület most már nem hivatkozhat
arra, hogy ha ők lemondanának, akkor
vagyonfelosztás lenne. Sőt nem bújhatnak
az adós-ságrendezési bizottság mögé sem.
Most derül majd ki, hogy a király meztelen.
S azokra, akik ezt észreveszik nem jó világ jár
Esztergomban. Sok ember inkább nem nyitja ki a szemét, mert az veszélyes. Veszélyes,
mert ki kell mondani, hogy az előző
városvezetés felelőtlenül gazdálkodott.
Be kell látni, hogy cenzúra működött.
Tudomásul kell venni, hogy a döntéshozatal
egyszemélyes volt. Szembesülni kell a
több mint 26 milliárd forint felhalmozott
adóssággal. Ez a kötelezettség 30 évre szól
és a még meg nem született gyermekeink
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is nyögni fogják e teher súlyát. Szembesülni
kénytelenek azzal, hogy hitelfelvételek
nélkül kell gazdálkodni és az együttműködés
megtagadásának nincs, mint ahogy eddig
sem volt, semmi alapja. Persze a fideszes
képviselőket ez nem zavarja és készítik elő
a fegyelmit ellenem, kényszerítenek az
alkotmányellenesen meghozott rendeletek,
határozatok aláírására és tovább folytatják
a háborút. Egyetértek a Kormányzat azon
szándékával, hogy tegyünk az adósság
felszámolásáért. Azonban Esztergomban ez
másképp működik: azt büntetik aki feltárta az igazságot és nem azt, aki okozta a bajt.
Augusztus 4-e a „nagy fakivágási kísérlet”ként vonulhat be a városi krónikába. A
fákat nyáron kell kivágni, adta tudtomra a
városszépítési osztályvezető évekkel ezelőtt,
amikor a városban fasorokat vágtak ki. Akkor
nem veszik észre, mert sokan nyaralnak,
szólt a magyarázat. Esztergomban örök nyár
van. Október óta próbálkozik 10 fideszes
képviselő, hogy a független polgármestert
ellehetetlenítse. Csütörtökön egyedül ültem velük szemben, hiszen sem jegyző, sem
aljegyző, sem jegyzői osztályvezető nem
volt. A Kormányhivatal szerint az ülés így
is megtartható. Megjegyzem a törvényesség őreit soroltam fel előbb. Ebből
az következik, hogy a törvényességi felügyeleti szerv nem tartja szükségesnek,
hogy a testületi ülésen törvényi kontroll
legyen a képviselők felett. A 11 és fél órás
testületi ülést egyedül vezettem le. A tíz
férfi felváltva tett meg mindent azért, hogy
egy életre elmenjen a kedvem a politikától.
Ők ennek nevezik azt a személyeskedő
hangnemet, kioktatást, amit megengedtek
maguknak. Hoztak Pinokkió bábut, mint
árnyékomat ültették le velem szemben,
amit Pál György később hazavitt, mert
magáénak tudta kedvenc figuráját. Ivanov
képviselő úr Stuart Máriát emlegette, de
annál többet, hogy ő is egy nő volt nem
tudott róla mondani. Meggyes Tamás
háromszor 20 perces monológjai után
pedig kijelentette, hogy amíg én vagyok
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nya megmutatták az esztergomi választóknak, hogy kiket is küldtek a város
döntéshozó testületébe, hogy képviseljék a közösség érdekeit. Egy biztosnak látszik: amíg Meggyes Tamás országgyűlési képviselő úgy nem dönt,
hogy beletörődik a tavalyi választási
vereségbe és ezentúl a tudatosnak tűnő károkozás helyett megpróbál az
esztergomiakon segíteni, legalább
azzal, hogy hátravonul, addig kő kövön
nem marad a városban. Hogy ezért
sokan az új polgármestert hibáztatják? Lehet csukott szemmel is szaladgálni, csak koppanás nélkül nem
sokáig sikerülhet.
h.v.

tetenyi.blog.hu
a polgármester, addig ő többé nem szólal
meg. Nem csoda mivel országgyűlési
képviselőnk a legszűkszavúbb a Parlamentben, bár azt még nem közölte, hogy
ott kivel van baja. Szinte mindegyikük
felmondta a kiosztott szerepet és bár
háromszor tettem javaslatot a vita
lezárására, háromszor leszavazták azt.
Nem uraim, nem ez a politika. Önök tették
olyanná, hogy a jóérzésű emberek a szó
hallatára csak legyintsenek és forduljanak
el azért, hogy büntetlenül gyakorolhassák a
hatalmat. Miért vesszük tudomásul, hogy
eldurvult a politikai kultúra? Természetesnek véljük, ha alpári stílusban nyilatkoznak
vezetőink. Milyen nemzedék nő fel mellettünk? A közbeszéd hatása bár észrevétlenül, de életünk szerves része. A
stílus maga az ember. Régen jól ismerték
egymást az emberek és mindenki annyit
ért, amilyen volt emberségben, tudásban,
jóságban. A közösség figyelmeztette azokat,
akik megsértették az alapnormákat. Nemes
lelkű büszke nép vagyunk, akik hisznek az
igazságban, mesélte huszár nagyapám. A
tisztelet és a becsület volt a legfőbb érték,
s annak elvesztése pótolhatatlan volt számukra. A társadalom fejlett lelkiismerete
tudta jól ki mit érdemel, és ezt érzékeltették is
egymással. Szó nélkül kellene tűrnöm, hogy
tíz képviselő és közöttük egy országgyűlési
honatya a nép nevében tiporjon el szakmaiságot, független gondolkodást, jószándékot, több ezer választópolgár reményét és hitét a demokráciában? Lehet,
hogy egyedül ülök velük szemben és fizikai
teljesítőképességem határán élek, de nem
adom fel. Nem adom fel, mert vannak olyan
emberek e hazában, akiknek nem tetszik
amit maguk körül látnak.
Esztergom, 2011. augusztus 8.
Tétényi Éva
Esztergom, Esztergom-Kertváros
és Pilisszentlélek polgármestere

Egy éves lett Esztergom alternatív
művészeti központja
Alig egy éve nyitotta meg kapuit,
de azóta az esztergomi alternatív
kulturális élet megkerülhetetlen
találkozóhelyévé vált a Pázmány Péter
utca 7. szám alatt található Kaleidoszkóp Ház.

palota hagyományaiból , majd előadást
hallgathatnak meg a vendégek a gamelán
zenéről. Ezt követően batik bemutató,
jávai minta rajzolás, selyembatikolás
Szarka Andival, majd indonéz étel főzés,
bemutató a Cafe Yogya felvezetésében.
Alternatív lehetőségként a programokkal
párhuzamosan diavetítés és kiállítás lesz
látható Déry Ágoston fotóiból, valamint
beszélgetés a jávai lélek és metafizika
hatásáról, élménybeszámoló a trópusi
életről Dus Polettel. A gyermekek közben
megismerkedhetnek a kaleidoszkóp
készítés rejtelmeivel. A Ház eközben
egy kiállításnak is helyt ad, amely a
Vietnam északi részén, a hegyek között
élő Muong népcsoport által készített
szőtteseket, tradicionális technikákkal
(batik, keresztszemes hímzés, különféle
textilapplikációk) és természetes festékekkel, kézzel készült népművészeti
alkotásokat mutat be.
21 órától „Az Esőkirály és a Szépséges
Jázminvirág" című jávai mese zenével,
tánccal, árnyjátékkal kerül előadásra
a Budapesti Indonéz Nagykövetség
támogatásával. 22 órától pedig a
Szegő Quintet ad koncertet, amit
közös jammelés követ a Ház vendégművészeivel. A belépés ingyenes.

Az abszolút magánkezdeményezésként
létrejött alter művészház az elmúlt egy
évben olyan rendezvényeknek adott
helyet, mint az egyedi felállású, világzenét, jazzt, improvizatív percussion
muzsikát és népdalszerű balladákat
vegyítő berlini Manivolanti Ensemble
koncertje vagy a 2011-es Piknik Művészeti Fesztivál, ahol fiatal kortárs
művészek mutatkoztak be a nagyközönségnek.
A művészeti rendezvényeken túl a
Kaleidoszkóp Ház szombatonként Esztergomban egyedülálló módon
- Bolhapiacnak ad helyet. A Ház
fennállásának egy éves évfodulóját
nagyszabású műsorral tervezi meg- Forrás: szeretgom
ünnepelni. A születésnapi program 16
órától indul, tradicionális jávai tánctanítással, a két középjávai szultáni

Hol a pénz?
Az elmúlt 10 hónap eseményeinek tükrében keresem a választ
a kérdésre.
A Fidesz-frakció a kezdetektől azt hangoztatta, hogy volt pénz,
van pénz, felesleges volt a „csődeljárás”. Azt mondták megnyugodhatunk: a pénz megvan.
És valóban, a Fidesz frakció döntéseiből kiderül, Esztergom
nincs bajban.
Pénz van!
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy minden hitelezőnek
- Meggyes Tamás szándékának megfelelően - kifizetünk maradéktalanul minden (több éves) tartozást, sőt még a kamatra
is futja.
Megnyugodtam. Van pénz!

Talán nem mondtak igazat?
De mindenki megnyugodhat. A pénz megvan.
Hogy hol?
A veszteséges élményfürdő fenntartásában, a parkolók
üzemeltetésében, ügyvédi megbízási díjakban, irreálisan magas vezetői bérekben, a város számára előnytelen feltételekkel
megkötött szerződések alapján működő cégekben....
A pénzügyi gondnok is nagyon jól végezhette a munkáját,
hiszen megszavaztak neki még további közel 50 milliós sikerdíjat. 18 millió forint szakértői díjként való kiosztásáról pedig a
jegyzőt bízták meg, tehát a jegyző fog egy személyben dönteni
arról, hogy hova, kihez kerül majd annyi pénz, amelyből több
intézményt megmenthetett volna a város, vagy amelyből balesetmentessé tehettük volna játszótereinket, vagy amelyből
rendezhettük volna a könyvtár dolgát, vagy a moziét, vagy
csak egyszerűen rendezhettük volna utcáink, köztereink állapotát.
Pénz tehát van. Csak nem ott, ahol lennie kellene.
A pénzzel kapcsolatosan mostanában sokunkban megfogalmazódik a kérdés: Csak a város működtetésére nincs pénz?

De a frakció tagjai hirtelen most mégis aggódni kezdtek. A
megszorítások folytatódnak. Továbbra sem adunk pénzt az
intézmények működtetésére, a zöldfelületek gondozására, a
parlagfű irtásra, a játszóterek karbantartására, az útburkolatok
javítására..., hiszen nem lesz miből kifizetni a hitelezőket, mert
nincs pénz.
Hogy-hogy? Hiszen van pénz! Eddig ezt mondták!
Elbizonytalanodtam. Most akkor van pénz, vagy nincs pénz?
Nem, az nem lehet, hogy nincs pénz. Pénznek lennie kell! A Stámusz Andrea
Fidesz-frakció az elmúlt 10 hónapban azt kántálta: van pénz. önkormányzati képviselő, Jobbik
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Panelprogram másképp - Panel 2.0
Magyarországon több mint 2 millió ember él panellakásban. A panelrehabilitáció egyaránt lényeges műszaki, gazdasági és szociális feladat. Ezt támasztják alá az időközben elvégzett, az építmények egészére
vonatkozó szakértői műszaki vizsgálatok, másrészt az épületek fenntartásával kapcsolatos, országos szinten is számottevő, folyamatos és jelentős mértékű energiavesztés ténye, de a legsürgetőbb probléma az itt élő lakosság
gyorsuló ütemű, halmozottan hátrányossá váló, romló élethelyzete. A panelrehabilitáció tehát műszaki, gazdasági
feladat is, de egyben lényeges szociális kérdés.

Jelenlegi állapot

Társasházak energetikai
A panellakások műszaki állapota egyre korszerűsítése
romlik, a közüzemi díjak - és ezen belül
a távhőszolgáltatás aránytalanul magas,
a paneltulajdonosok egy része már
képtelen kifizetni a díjhátralékot.
A házgyári lakásokban a fűtési
rendszerek kiépítésénél elsősorban az
előregyártási előnyöket tartották szem
előtt. Építésük idején az akkori alacsony energiaárakba jelentős állami
támogatást építettek be, sem a fogyasztó,
sem a szolgáltató nem volt érdekelt az
energiatakarékos felhasználásában. Ez az
érdektelenség a kedvezőtlen szabályozók
és a panel-rehabilitáció elmaradása miatt
a mai napig is érvényben van.
Az energiaárak növekedése következtében a családok jövedelmüknek
egyre nagyobb hányadát költik közüzemi
díjakra, ez a hányad már elérheti a családi
költségvetés
35-40%-át!
Szakértői
becslés szerint mintegy 200-250 000
családot fenyeget az ár-verezés, lakásuk
elvesztése. Ez családi tragédiákhoz
vezethet, az államot pedig a gyerekek
elhelyezésével kapcsolatosan magas
többletkiadás terhelheti.
Ezzel párhuzamosan, a rendszerváltozás utáni évek idejére esett - főleg
a nagy iparvárosokban - a tömeges
munkanélküliség megjelenése, a minden
határt meghaladó kamatemelés és a már
említett drasztikus energiaár emelés,
melyek együttesen kilátástalan helyzetbe
sodorták a panellakásokban élő családok
jelentős részét. Ugyanakkor a magas
lakhatási költségek következtében a
panellakások piaci ára leértékelődött.
8. oldal

ben nem rendelkeznek a tulajdonosi
közösségek az önrész mértékével) törlesztőrészleteivel még nő, ugyanolyan
Köztudott, hogy a Társasházak és üzemeltetési költségteher mellet.
Lakásszövetkezetek, főleg amelyek iparEbben az esetben - kizárólag komosított technológiával épültek, nafortérzet javulásról beszélhetünk. Szegyon rossz energetikai mutatókkal
rendelkeznek. Ebből adódóan ezeknek
Potenciális projekt előnyök az ipaaz épületeknek az üzemeltetési költségei
rosított technológiával készült és
nagyon magasak. Az is tény, hogy
egyéb társasházi épületek területén
ezekben az ingatlanokban jellemzően,
a szerényebb anyagi körülményekkel
• Régi, rossz teljesítményű kazánok
rendelkező, főleg nyugdíjasok és fiatalok
cseréje korszerű, hatékony kazánélnek. A probléma kezelésére több
okra;
program, támogatási rendszer próbált
• Kisméretű kogenerációs/trigenesegítséget nyújtani..
rációs rendszerek megvalósítása;
• Fűtési rendszerek szabályozása,
A korábban meghirdetett, a panelegyéni fűtésszabályozók beépítéházak rehabilitációval foglalkozó páse;
lyázatok alkalmával 1/3 rész Állami
•
A meglévő fűtő rendszerek korszevissza nem térítendő, 1/3 rész Önkorrűsítése, vezetékek, tartályok és
mányzati vissza nem térítendő táberendezések hőszigetelése;
mogatás mellett a tulajdonosoknak 1/3
•
Épületek hőszigetelése és nyílásönrészt kellett biztosítani az energetikai
zárók cseréje;
mutatóikat javító beruházásokhoz.
• Napenergiával, vagy egyéb más
Abban a pályázati időszakban a
alternatív energiaforrással műköberuházás összege nem haladhatta meg
dő rendszerek létesítése.
az 1 500 000,-Ft/lakás költséget.
• A lakásokra nem kerül jelzálog
Az épületek hővesztesége „remél• A kockázatviselő fél nem a lakáshetőleg „az Európai Uniós normák szintje
tulajdonos
alá csökken, ezzel párhozamosan (ebből
• A lakástulajdonosokat nem terhelfakadóan) az épület hőigénye is csökken,
ik kezdeti kiadások;
a felmérések és hőfizikai számítások
• A felmérés és tervezés díjai nem a
alapján 40-50%-al. Távfűtéssel ellátott
lakástulajdonosokat terhelik;
lakásoknál, ahol nincs megoldva az
• Új berendezések és új technológia
épület külön mérése, szabályozása
bevezetése magas befektetési
a hőigény csökkenéssel járó energia
költségek nélkül;
megtakarítást a tulajdonosok nem tud• A tervezést/befektetést/felújítást
ják érvényesíteni. A költségeik nem csökszakemberek végzik.
kennek, ellenkezőleg az önrész finan• A lakások értéknövekedése
szírozására felvett hitel (túlnyomó rész-
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rencsés esetben a ház rendelkezik külön
méréssel, szabályozással.
A vállalkozási lehetőség technológiai
alapja a társasház minimális hőveszteségének az elérése.
Gazdasági alapja a rendszer használata során elért pénzügyi megtakarítás kihasználása.
1. Ha egy adott nagyobb épület szigetelését végezzük el, ahol az épület
hőtanilag egy egység, a belső egyes
egységek hőigénye arányosan kisebb
(az érintkező falak hőátadása miatt),
mint egy szabadon álló családi ház
esetén. Így a beruházási igény is
arányosan csökken.
2. Az iparosított technológiával készített lakó és közösségi épületek /továbbiakban: panelek/ (vagy nem lakáscélú egyéb panelépület) tipikusan az a technológiai megoldás,
ahol a belső falak, lakások közötti
hőtartó képessége rossz. Ahol a panelprogramnak köszönhetően a társasházon kicserélték a nyílászárókat,
és homlokzati hőszigetelést alkalmaztak, ott műszakilag a fenti kívánt
körülmények jönnek létre. Ahol nem,
ott a korszerűsítés elvégzésével ez az
állapot elérhető.
3. A megtakarítás kézzel fogható. A paneleknek fontos előnye, hogy tö-

megben vannak: együttesen fizetőképességük már más megítélés alá eshet,
márpedig a panelépületek lakásai
jogilag társasházak tagjai. A társasház
viszont hitelképesebb, mint az önálló
háztartások. Finanszírozással viszont
kiépíthető a rendszer, és elérhető a
költségmegtakarítás.
Az igény a felújításokra nagy,
ezért pályázatot hirdetünk meg a
lakóközösségek részére, akik részt
kívánnak venni a felújításokban:
• Fűtési rendszerek szabályozása,
egyéni fűtésszabályozók beépítése;
• A meglévő fűtő rendszerek korszerűsítése, vezetékek, tartályok
és berendezések hőszigetelése;
• Épületek hőszigetelése és nyílászárók cseréje;
• Napenergiával, vagy egyéb más
alternatív energiaforrással működő rendszerek létesítése.

előnyök mellett biztosítja, hogy a társasházak kedvező feltételek mellett meg
tudják oldani a házuk felújítását.
• Nem terhelik plusz költségek a lakóközösséget (pályázatírási díj, közbeszerzési eljárás díja, stb)
• A lakásokra nem kerül jelzálog
• A kockázatviselő fél nem a lakástulajdonos
• A lakástulajdonosokat nem terhelik
kezdeti kiadások;
• A felmérés és tervezés díjai nem a lakástulajdonosokat terhelik;
• Új berendezések és új technológia bevezetése magas befektetési költségek
nélkül;
• A tervezést/befektetést/felújítást szakemberek végzik.

A lakások értéknövekedése

Minden épület esetében egyedileg
kidolgozott ajánlat készül figyelembe
véve az épület sajátosságait és a lakóközösség érdekeit. Finanszírozási
oldalon figyelembe veszik az összes
igénybe vehető állami támogatást
Jelenleg nincs olyan pályázati lehető- (kamattámogatás, felújítási támogatáség, amely támogatást nyújtana az sok…)
épület energiatakarékossá tételéhez. A
lakóközösségek részéről viszont nagy
az igény arra, hogy a felújítások megTovábbi információ:
valósuljanak. Ezért kidolgozásra került
info@civilhetes.hu, 36 33 898 005
egy olyan lehetőség, amely az alábbi

Tegyük tisztába az esztergomi szemétszállítást!
Az utóbbi időszakban igaztalan támadások érték az Eszköz Kft-t, aminek
kapcsán Esztergom köztisztasági szolgáltatója szeretné eloszlatni a téves
információkat, tisztázni a félreértéseket.

Az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató
Kft. jogszerűen adta át kintlévőségeinek
ke-zelését egy behajtás-kezelő cégnek.
Azonban nem ez a lényeg. 2003-tól a
többségi önkor-mányzati tulajdonban
álló cégünk a város területén a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás (a szemétszállítás)
teljesítésére kizárólagosan jogosult.
Ám úgy tűnik, hogy egy ideje az önkormányzat kizárólag a kötelező szolgáltatásért nem fizetők érdekeit tartja
szem előtt – a tisztességesen fizető 80%os többség rovására. Az adósok átlagosan
húszezer forintnál nagyobb tartozást
halmoztak fel, ami nem egy-két hónap
alatt keletkezett. Mondhatjuk: ezek a

tartozások nem egy-egy megcsúszás
vagy késlekedés miatt születtek, túlnyomó többségében rendszeresen
– egy éve vagy még hosszabb ideje –
nem fizetőkről beszélünk. Mi minden
elmaradáskor értesítettük az ügyfelet.
Az idén júniusban kipostázott tartozásösszesítő levelünkben pedig felkínáltuk
a rész-letfizetés lehetőségét is. Minderről
a helyi médián keresztül hangsúlyosan
tájékoztattuk az érintetteket. Muszáj volt
cselekedünk a 80% fizető partnerünk
érdekében, mert a nem fizetők évről évre
nehezítik a köztisztasági szolgáltatás
teljesítését. Az önkormányzat megfelelő
hozzáállása vezethetne oda, hogy stabilizálódjon a közszolgáltatója helyzete,
ami által apadhatnak a kintlévőségek,
hozzájárulva ahhoz, hogy a cég csökkentse a szolgáltatásai díjté-teleit. A
július 26-i képviselő-testületi ülésen, széles konszenzuson alapuló előkészítést és egyeztetést követően elfogadott, szeptember elsejével hatály-ba
lépő szilárdhulladék-kezelési rendelet
ennek egy biztató fejezete. Fontos
kihangsúlyozni, hogy az új szemétszállítási tarifa mennyiség (liter), nem fő
alapján kerül megállapításra, mégpedig
az ügyfél nyilatkozata („bemondása”)
alapján. Ezzel a számítással mindenki

jobban járhat, ha környezettudatosan
gondolkodik, azaz: megfelelő módon,
szelektíven gyűjti a hulladékát, komposztál. A kedvezőbb szemétdíj megállapítása lehetőség, amely mindnyájunk
számára adott. Az egyfős háztartásoknak
szintén, mert az augusztus 11-i (vagy
a legközelebbi) testületi ülés elé
terjesztett
szemétrendelet-módosítás
értelmében szeptembertől 35 literes
gyűjtőedényt is választhatnak. Akik
ezzel szemben az esztergomiakat
szándékosan félreinformálva mást állítanak, az Eszköz Kft. jó hírnevét rontva,
minden alapot nélkülözve becsmérlik
a cég tevékenységét, azok ellen meg
fogjuk tenni a szükséges jogi lépéseket.
A szemétszállítás kérdése sokkal komolyabb ügy annál, hogy politikai
ambíciók áldozatává váljon.
Esztergom, 2011. augusztus 10.
Tisztelettel:
Nagy Attila, ügyvezető
Eszköz Kft. – Esztergomi Köztisztasági
Szolgáltató Kft.
E-mail: ugyfelszolgalat@eszkozkft.hu
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Várszínház – jó szándékból

Szent István ünnepére
szervezett műsorsorozat
Erzsébet park
2011. augusztus 19-20.

2011. augusztus 19. péntek
1500 Ünnepélyes felvonulás a résztvevők részéről
1600 Aranysólyom lovagrend bemutatója
1600 Kavicsgyűjtő akció kezdete gyermekeknek
Zenekarok
1800 Kifogás
1930 Blues and Roll
2130 Tűzijáték
2200 Sic Tranzit

2011. augusztus 20. szombat
900 Gulyásfőző verseny
Kavicsgyűjtő verseny folytatása
Levendula játszóház
1000 Aranysólyom lovagrend bemutatója
1100 Kick box bemutató
1400 Ebéd - a zsűri kóstolója
Eredményhirdetés
1500 Carmen tánccsoport
1600 Aranysólyom lovagrend bemutatója
00
17 Kavicsgyűjtő eredményhirdetése
Zenekarok
1800 Matolcsi Band
2030 Hobby Blues Band
2100 Blues Revolver

Esztergom
katasztrofális
anyagi
helyzete, és számos más nehézség
ellenére sem maradtak el idén a
Várszínház előadásai – tudta meg
lapunk Horányi László igazgatótól.
Mivel az önkormányzattól egy fillér
támogatásra sem számíthattak erre
az idényre, ezért támogatók bevonásával, - melyek közül kiemelkedik
a Suzuki - valamint a szokásos nyári
évad megkurtításával oldották meg,
hogy Thália istennő és papjai mégis
vendégek lehettek az esztergomi
Várhegyen.
A Horányi László által elkeresztelt „mini
évad”azonban, tartva a színház eddigi
koncepcióját, tartalmas és színvonalas,
minden korosztályt és igényt kielégítő
repertoárt tudott biztosítani a közönségnek. Az igazgató kiemelte, hogy az
esztergomiak olyannyira magukénak
érzik a színházat, hogy a látogatottság a helyenkénti „dezinformációk” ellenére
is - elérte a 90 százalékot. A fellépők
sorában az első egy igazán jól sikerült
Pollyanna előadás lett, a Mindszenthy
József Katolikus Iskola diákjainak köszönhetően. A zene határokon átnyúló
egyetemességére mutatott világszínvonalú példát a „Jazzmozdony” esztergomi estje, ahol a Montreaux-ben
díjat nyert tehetséges román énekesnő,
Theodora Enacheromán mellett két
nemzetközi hírű magyar zenész, Gyárfás
István jazz gitáros és Berkes Balázs bőgős
emelte új dimenzióba a jazz-koncert
fogalmát. A Budapest Klezmer Band
20 éves jubileumi koncertje „szokott
módon” fergetegesre sikeredett. Zsadon
Andrea és Szolnoki Tibor fülbemászó
dallamokkal örvendeztették meg a tinédzser koron túliakat. A zene és a próza
(sőt némi cukortündér tánc is) jellemezte
az esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola,
XX, nyári táborának résztvevői által
előadott, zenés mesejátéknak, a Gyémántos hercegnőnek vastapssal jutalmazott előadását. A prózai darabok
szerelmesei sem maradtak szórakozás
nélkül, hiszen a könnyed Anconai szerelmesek és a Szeretem a feleségem,
pár órára igazi kikapcsolódást nyújtott

A gulyásfőző versenyre várjuk családok,
baráti társaságok és főzni vágyók
jelentkezését. Értékes nyeremények!
Jelentkezni lehet:
36 30 402 5536-os telefonszámon vagy az
istvannapok2011@citromail.hu e-mail
címen. Nevezési díj: 2 000 Ft

Haladó Esztergomért Egyesület
Esztergom Város Alsóháza
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a Várszínházba látogatóknak. Szabó
Magda, Béla Király c. történelmi drámájának aktualitása fikarcnyit sem
kopott, így nemcsak szórakozásra, hanem
elmélkedésre is kiváló alkalmat nyújtott.
Béla, annak a Gertrudisnak volt a fia, aki
ellen a magyar főurak összefogtak és
fellázadtak és, akit Bánk bán ölt meg. A
gyűlölt királyné, gyűlölt fiából lett később
IV. Béla, a hős, aki a tatárdúlás után
Európa által magára hagyva, újjáépítette
az országot és a háború helyett a béke
uralkodójává vált. Ám a király nem nyerte
el a jutalmát. A köz, az ország szolgálata
teljes embert, lemondást és áldozatokat
kívánt, nem maradt ideje az érzelmekre,
a magán-életre, szerelmét és gyermekei
jövőjét kénytelen volt az országért feláldozni és végül, bár egy egész országot
teremtett a pusztulás után, magányosan
halt meg. Kuriózumnak számított a
Temesvári Színház Mady-Baby című
előadása, amelyet az utcán, jobban
mondva a Lőrinc utca sarkáról induló buszon adtak elő, az arra járók meghökkenésére és csodálkozására.
A nálunk még szokatlan próbálkozás
határainkon túl egyáltalán nem ismeretlen és nagy népszerűségnek örvend. A várszínházi évadról elmondhatjuk, hogy csak nevében és hosszát
tekintve volt „mini”, a műsorok sokfélesége és színvonala hiány nélkülinek
bizonyult. A várszínházi programokhoz
- idén 11 éve - szorosan kapcsolódik az
Esztergomi Bábos tábor. Sok esztergomi
és környékbeli gyermek örömére idén
sem kellett nélkülözni a jó hangulatú
előadásokat, a fantáziát megmozgató és
kézügyességet fejlesztő foglalkozásokat.
A Nagyváradi Bábszínház művészei évek
óta lelkesen adják át tapasztalataikat
és szerveznek színvonalas programokat
a résztvevőknek. A tábor töretlen népszerűségét mutatja, hogy 62 fiatal vett
részt a foglalkozásokon, köztük 10 olyan
gyermek is, akik Nagyváradról érkeztek.
Tétényi Éva mellett a nagyváradi alpolgármester aszszony is kíváncsi volt a táborban folyó munkára, így ők is rövid
látogatást tettek a várhegyi bábosoknál.
ha.

Esztergom és Esztergom-Kertváros
kertészeti hagyományairól
A következő hetekben szeretnék
itt a Civilhetesben bemutatni egy
lassan elfelejtett tevékenységet, ami
a múlt században még ismert volt
a településen. Amiről mesélnék, az
immár a véremmé vált: a kertészkedés,
ezen belül ma a helyi bolgárkertész
hagyományokról szólok.
Valamikor a 60-as 70-es években a helyi
termelőszövetkezetnek – amelynek első
időben még Vak Bottyán Tsz volt a neve -,
több telephelyen volt kertészete a városban. Az egyik ilyen telep egy bolgár
típusú kertészet volt pár hektáron a Hatoskőnél, Ivanov Jani bácsi veze-tésével.
Itt főleg városi asszonyok dolgoztak
mintegy 15-20-an, általában tavasztól
őszig. A hatvanas évek közepén kezdték
el a Duna parton a csemegeszőlő telepítését, ez az akkori viszonyoknak
megfelelően korszerű telepítésnek számított és 20-25 embernek nyújtott munkalehetőséget.

a háború előtt csemegeszőlőt és
gyümölcsöt is hordtak lovas kocsikkal a
fővárosi piacokra. Abban az időszakban
nem kellet a nagybani piacról az árut
ide hozni, ehelyett a zöldségféléket is
mi vittünk Pestre. Ekkoriban a következő
településeken voltak a környéken kertészetek: Tokod, Tát, Pilismarót, Sárisáp,
Kesztölc, Piliscsév. Az itt megtermelt
árut a kertvárosi volt MEZŐKER-telepre
hordták be, és onnan került az üzletekbe,
vagy a konzervgyárakba. Az első világháború előtt kezdtek hazánkba jönni
a bolgárkertészek, ide a környékre is
több család települt. Az egyik ilyen
kertész dinasztia a Tocsev család volt,
első családfője pedig Orbán bácsi, ők a
település híres „bolgárai” lettek. A család
Kenyérmezőn a hizlalda után a patak
parton, a volt Koller tanyát bérelte. Orbán
bácsi sajnos már nincs köztünk, de annak
idején nagyon so-kat beszélgettem
vele, és rengeteget tanultam tőle a
kertészkedésről.

Zöldség, gyümölcs, palánta

Munkabírás és a föld szeretete

A legnagyobb területű telep a Kertvárosikertészet volt, itt nyaranta 100-nál is
többen dolgoztak mintegy 110 holdon,
ami durván 50 hektárt jelent. Ezenkívül
egész évben 20 embernek folyamatosan
adott munkát a telep, valamint 5-6 kertésztanuló is töltötte diákéveit. Itt már
üvegházak és nagy melegágyi telep is
volt, de erről a kertészetről később még
bővebben írok, mivel én is itt tanultam
meg a szakma alapjait. A főváros viszonylagos közelsége nyújtotta azt
a lehetőséget a városiaknak, hogy a
megtermelt árut el is lehetett adni.
A szőlő és gyümölcstermesztés vitte
ekkor a prímet a környéken. A filoxéra
vész előtti időben nagyon jó borokat
termeltek a errefelé, az esztergomi
primacia szőlészetéből kiváló minőségű
borok kerültek az asztalokra. A helyiek

A bolgárok a nagy szegénység elöl
menekültek ide dolgozni, és ritka szorgalmas emberek voltak. Tavasszal jöttek,
itt dolgoztak késő őszig, majd elszámoltak és hazamentek, a következő évben meg kezdték újra. Legtöbbször szövetkezetben dolgoztak, és ipartelepek
környékén települtek le, itt volt ugyanis
piac a megtermelt áru eladására. A későbbiek folyamán aztán egyre többen
települtek itt le és családot is alapítottak.
Ezek az emberek nagyon ismerték a
földet, szinte tökéletesen ki tudták választani azt a területet, ahol jól lehet
termelni. Főleg vízpartokat kerestek, mivel öntözéses gazdálkodást folytattak.
Nagyon sok vizet használtak, a speciális
parcellás árasztásos módszerükkel erre
szükség is volt. A termőföld minden
négyzetcentiméterét kihasználták, akár

évente többször is, így nagy mennyiségű
és jó minőségű árut tudtak termelni.
Ezt a tudást egyébként a hazai hagyományokból is merítették, mivel jórészt
olyan vidékről érkeztek ide, ahol
nagyon rossz minőségű földek voltak,
és csak nagyon sok munkával lehetett
valamit elérni. A vizet az úgynevezett
vadákban (csatornákban) vezették, az árkokat pedig kavalokkal vették körül.
Ez a fajta öntözés nehéz fizikai munkát
jelentett, mivel a bolgárok nagyméretű,
speciális kapákat használtak. Ezt nevezték akkoriban bolgár kapának. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a felázott
földön nem volt egyszerű még menni
sem, egy jól megárasztott területen meg
akár térdig el lehetett süllyedni – beláthatjuk, valóban nem volt egyszerű dolga a bolgárkertészeknek.

Ismert „bolgárok” a környéken
Érdekességként megemlíteném, hogy
Esztergom-kertvárosban elég sok kertész telepedett le, és a mai napig is
több ilyen termelő kertészet van a
településrészen. Igaz, ezek ma már
javarészt palántaneveléssel és virágtermesztéssel foglalkoznak. Ilyen jól ismert
helyi kertészek voltak Szabó Laci bácsi
és a felesége, Ica néni, ők sajnos már
nincsenek közöttünk. A fő úton lakott
Molnár bácsi, ő a szénbányák kertésze
volt, de a háznál is sokat és szépen
dolgozott. Tokodon is volt egy ilyen
kertészet, ami a bányatiszteket látta el
áruval, ennek a vezetője volt Könözsi
bácsi. Ő is Kertvárosban lakott, neki
például saját nemesítésű paprikája volt,
Tokodi fehér édes néven, és amikor
tanuló voltam, még kapható volt a magja.
Ma már nagy valószínűséggel csak fajta,
vagy géngyűjteményben létezhet.
Fizel József kertész
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Tip Top Porták – Díjkiosztó a Praktikerben
Az önzetlen segítségnyújtás és civil
összefogás szép példája Esztergomban
a polgármester és a Praktiker áruház
közös ötlete, a Tip Top Porta akció (az
újragondolt Tiszta udvar, rendes ház
mozgalom nyomán).
Az egész nyarat átívelő akció keretében
Tétényi Éva önkénteseivel, valamint
Sáska János segítségével a piacon 600 tő
egynyári virágot osztott szét az érdeklődő
esztergomiak között június közepén. A
színes virágokat egy vállalkozó ajánlotta
fel a település hangulatosabbá tételére,
így segítve a nehéz időket élő helyieket.
Akkor minden jelentkező öt tő egynyári
virágot vehetett át, amelyeket lehetőség
szerint a lakókörnyezetében, a házak,
ingatlanok előtt kellett elültetni. Miután
a cél Esztergom hangulatosabbá tétele,
fontos szempont volt az is, hogy az elültetett virágok közterületről jól láthatóak
legyenek. A virágosztás egyben a TipTop Porta helyi mozgalom első akciója
volt, amelyet civilek indítottak a Praktiker
áruház, valamint a polgármester támogatásával, és amelyhez augusztus végéig bárki csatlakozhat Esztergom, Esztergom-Kertváros és Esztergom – Pilisszentlélek lakói közül. Az első, erre a nyárra
vonatkozó időszak értékelése a Praktiker
jóvoltából múlt vasárnap délután zajlott, ahol a három kategória első hely-

ezettje vehetett át különböző, a kertészkedéshez hasznos ajándékot az áruházvezető-helyettesétől, illetve Tétényi Éva
polgármestertől. A díjazottak, akiknek ezúton is gratulálunk: Fekete Miklós, Feketéné
Seres Mária, és Kiss Józsefné. (A két díjazott

A zsűri - amely a Praktiker munkatársából,
a polgármesterből, az önkéntes városgondnokból és egy esztergomi kertészből áll - fenntartja a jogot, hogy személyesen is ellenőrzi a beküldött képek valóságtartalmát. Az értékelésnél minden
között csak névrokonság van.)
esetben a közterület felől látható gonJelentkezni a porta, erkély, ablak, ház dozottságot és esztétikai minőséget
előtti kiskert fényképével és a pontos cím értékeli majd a zsűri.
megadásával lehet a tiptopporta@gmail.
com email címen, legkésőbb augusztus 30-ig.
v.

Japán aikido mester városunkban
Augusztus elején, rövid ideig város- Édesapja, magának az aikido alapítóunkban pihent Kobayashi Hirokai jának, Ueshiba Morihei-nak volt a tanítsensei, 6 dan-os aikido mester.
ványa. Később önnálló dojo-t alapított,
amelynek vezetésében fia is részt vesz.
A világ számos pontján ismert japán Japánon kívül több mint 20 országban
harcművész és oktató az esztergomi tanítják az aikidot, szerveznek nemAikido Shinbukan Dojo veztőjének, zetközi táborokat. Ezen alkalmakkor
Bak Lászlónak a meghívására érkezett próbálják meg átadni a technikai tubaráti látogatásra. A mester 8-án, dáson túl, azt a szellemi többletet is,
hétfőn többek között ellátogatott a amely az aikido jellemzője. Az aikido
Városházára is , ahol találkozott Tétényi csupán a mi fülünknek egy szó. ValóÉva polgármester aszszonnyal, aki most jában három részből áll és három jeltanul aikidozni. Kobayashi Hirokai, édes- lel is írják le. Az első az „ai”: harmónia,
apjával Kobayaqshi Yasuo shinan-nal szeretet, azonosulás, egyesülés. A máegyütt részt vett az esztergomi Aikido sodik a „ki”: szellemi – lelki összpontoDojo 2003-as megnyitó ünnepségén. sítás, energia, életerő. A harmadik a

Megszépült az Erzsébet park
A közelgő ünnepi hétvégére tekintettel
az esztergomi civilek múlt hétvégén
az Erzsébet park rendbetételét tűzték
ki célul. Augusztus 13-án, reggel kilenc
órától délután ötig közel harminc
esztergomi polgár szorgos munkával
átszabta az elgazosodott park arculatát.
Az Esztergomi Alsóház és a Haladó
Esztergom Egyesület kezdeményezésére
12. oldal

a város minden részéből érkeztek – a
tizenkét éves korú gyerektől a nyolcvan
évesig - a tenni vágyó polgárok.
Esztergom legszebb fekvésű parkja
ennek köszönhetően most megfiatalodva, rendezetten várja a Szent Istvánnapi programokra ide látogatókat.
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„do”: az út, a mód. Ez a három egyetlen,
értelmes egységet alkot Morihei és
követői szerint, akik úgy vélik, hogy
az önvédelmi technikák ismeretén
túl az aikido, a lélek tökéletesítésének az útja. Amennyiben magunkban győzedelmeskedni tudunk a
saját konfliktusaink felett, úgy nyugodtabbá tehetjük közvetlen környezetünket és békét teremthetünk a világban.
Ma, a jelen történéseit figyelve, bárki csak
nyerhet, ha a fenti tanokból egy kicsit is
megismer.
hp

P. Tokár János igazgató levele Esztergom város ferences kötődésű politikusaihoz
Kedves Öregdiák Társaim és
kedves ferences kötődésű
Kollégáim!
A ferences jelző miatt érzem magamat
is megszólítva e régóta dúló kampány
miatt. Ha csak egy picit is belegondolnátok rendalapítónk szavaiba: „Pace
e bene!” Áldást és békét, talán több
következetességgel intéznétek a politika
dolgait! Az áldás azt jelenti: itt most a
szavaim által Isten jelen van. És a béke,
hogy mi, emberek is adjuk magunkat
ehhez. Szégyellem magam, ha a ferences
jelző mellett bármelyik oldalról nem ilyen
tartalom valósul meg! Azt kérem Tőletek,
hogy hagyjatok fel ennek a szónak a
használatával, ha nem ez az áldás és
nem ez a béke van a szívetekben! Mert
hazugság, ha így léptek az emberek elé!
Mennyivel sikeresebb és keresztényibb
politika lenne, ha azt hallhatnánk: „Elismerjük az előző városvezetés minden
sikerét, elismerjük és köszönjük mindazt, amit Esztergom városáért tettek.
Köszönjük Meggyes Tamás minden
fáradozását! És így tovább: Köszönjük,
hogy Tétényi Éva új színt, más
mondanivalót, konstruktív szellemet
kíván továbbadni. Köszönjük, hogy még
mindig bízik az együttműködésben!
Esztergom példává válna arra, hogyan
lehet egy keresztény városban egymás
érdemeit elismerni. Felvállalni azt, hogy
naivnak neveznek a politikában, mert
hiszünk a kiengesztelődésben és a „szeretet végső győzelmében”! (Ez a szeretet
naprakész!) Biztos vagyok benne,
hogy mindez a jelenlegi Fidesz-KDNP
vezetéstől nem idegen! A kisember
számára egy világos: a feje fölött döntenek a nagyhangú politikusok. Indulatosak, acsarkodnak, és így nem is

érettségizett, férje szintén, édesanyja
minden nap a templomunkban van. A
Fideszes képviselőtestület nagy része
ferences öregdiák vagy gimnáziumunk
tanára, Tétényi Éva támogatói közül
sokan és sajtófőnöke volt diákunk.
Kit rekesszünk ki? Kinek jó ez? Miért
szerettek bennünket, ha elfelejtitek, mire
tanítottunk titeket? Ennyire megváltozott
a világ? Hogyan jöttök majd Szent
Ferenc halálára emlékezve a templomba
október 4-én, ha egymás mellett nem
tudtok levegőt venni? Kiürül majd a ferences templom is?

Kedves ferences Öregdiákok és
Tanárok!
Szent Ferenc legkedvesebb szava, amivel
Istent és mindent, ami hozzá tartozik,
illetett, hogy „jó”. Ez a jóság kötelez.
Tagadjátok le, hogy bármi közötök
van hozzánk, ha ezzel nem tudtok
azonosulni! Szeretném hinni, hogy van
remény elismerni egymásban a jót, Isten
ragyogó kezének művét. Nem hiszem,
hogy bárki nem lenne képes arra, hogy
Isten gazdagságát csak egyféleképpen,
egyetlen pártban és egyetlen megvalósulási formában tudja elképzelni
azzal együtt, hogy magyarságát megvallja és minden idegen szolgaságot
megtagadna! „Mindenható, szentséges,
fölséges és hatalmas Isten, minden jó,
legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy
jó, neked áldozunk minden dicséretet,
minden dicsőséget, minden kegyelmet,
minden tiszteletet, minden áldást és
minden jót. Úgy legyen, úgy legyen.
Ámen.” (Assisi Szent Ferenc)

lehet gondolkodni jobb állapotokról.
Pedig jobbról álmodtunk! Be lehet
bizonyítani, hogy mindenki gazember, és
mindenki tökéletes – vetésforgó kérdése.
Meggyőződésem, hogy azé az utolsó szó,
aki a másikról is elismeri, ha jót tesz, sőt
magasabbra emeli annál, mint, amit ő
tett. Nem hazudni kell, csak azt a pici jót
felfedezni a másikban! Egyedül a tiszta és
őszinte szeretet tudja legyőzni a gonoszt!
A fricskák és a kokik osztogatása újabb
indulatot szül, és ezt mi okozzuk, amikor
ilyeneket hangoztatunk. Ha nem lehet
barátságban élni, legalább ne ajzzuk
magunkat és a környezetünket tovább!
Meggyes Tamás édesapja ferences
öregdiák, nevelt gyermeke ebben az
évben érettségizett nálunk. Tétényi Forrás: bonumtv.hu, 2011. augusztus 11.,
Éva édesapja ferences öregdiák, fia itt csütörtök, 11:52

Helyreállított emlékmű
Az augusztus 20-i
ünnepre újra eredeti formájában
várja a látogatókat és a megemlékezőket az Erzsébet parkban található Sobieski
emlékmű. A szobrot korábban megmegrongálták,
környezete elhanyagolt volt. Kassai
István és felesége (akik a szobor
rongálását is észlelték és a rendőrségen
feljelentést tettek) mint a LengyelMagyar Baráti társaság elnöke és tagja
együtt bízták meg Győri Gyula fémöntő
mestert a dombormű-rekonstrukció
elvégzésével, aki soron kívül vállalta a

feladatot. Az emlékművet Esztergom
visszavételének
250.
évfordulójára
állította a Mickiewicz Társaság 1933.
szeptember 14-én. A szobor tetején
eredetileg egy kőből faragott sas
állt, azonban ez a II. világháborúban
eltűnt. Pótlására a Lengyel-Magyar
Baráti Társaság és a Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat felkérésére egy szlovákiai
magyar szobrászművész egy méter
magas bronz sast készített, melyről
időközben a szárny egyik oldala
letörött. Ez az emlékmű máig fontos
helyet foglal el az itt élő lengyelek és
magyarok szívében, évente tartanak itt
megemlékezést és koszorúzást.
Érdy Tamás
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Ingatlan
Esztergom-Kertvárosban
a Nyitrai utcában, központi
helyen, 3 szobás, összkomfortos családi ház kúttal,
garázzsal, új tetővel beköltözhető állapotban sürgősen eladó.
36 70 248 2773
Áron alul eladó, Esztergomban
a Béke téren, 3 szobás, magas
földszinti, átlagos állapotú
lakás.
36 33 631 268, 36 30 661 1927
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

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 pédányban jelenik meg. Apróhirdetését csak
személyesen tudja feladni a
szerkesztőségben (2500 Esztergom, Jókai utca 8. I/6.), H-P 9001700 óra között.

Eladó 48 m2-es Szent
Tamás úti földszinti, egyedi
fűtéses lakás 7 M ft.-ért.
36 70 504 5522

Bérlemény
Esztergomban szoba
konyhás, fürdőszobás
házrész kiadó. 30E Ft +
rezsi + kaució.
36 770 287 6602
36 20 238 3339

Egyéb
6kg-os porral oltó eladó
36 30 751 8908
1400 literes akváriumsor
eladó, 16 részes háttsó
rendszerű, rozsdamentes
váz, világítással, vízmelegítővel, oxigén pumpával.
36 30 751 8908

Ügyeletes patikák 2011. augusztus 19-31.
péntek

20

másnap 7

Kersi Patika

Kossuth u. 41.

2011.08.20.

szombat

20

30

másnap 7

Platán Gyógyszertár

Mátyás kir. u. 30.

2011.08.21.

vasárnap

1900

másnap 730

Platán Gyógyszertár

Mátyás kir. u. 30.

2011.08.22.

hétfő

20

másnap 7

Platán Gyógyszertár

Mátyás kir. u. 30.

2011.08.23.

kedd

20

másnap 7

Szent Anna Patika

Terézia u. 25.

2011.08.24.

szerda

2000

másnap 730

Szent István Gyógyszertár

Kőrösi u. 7.

2011.08.25.

csütörtök

20

másnap 7

Szent Korona Gyógyszertár

Kórház

2011.08.26.

péntek

2000

másnap 730

Kis Duna Patika

Aradi vértanúk tere 2/c

2011.08.27.

szombat

2000

másnap 730

Szent Anna Patika

Terézia u. 25.

2011.08.28.

vasárnap

19

másnap 7

Szent Anna Patika

Terézia u. 25.

2011.08.29.

hétfő

2000

másnap 730

Bánomi Piros Patika

Kőrösi u. 41.

2011.08.30.

kedd

2000

másnap 730

Kolos Patika

Petőfi u. 30.

2011.08.31.

szerda

20

másnap 7

Kersi Patika

Kossuth u. 41.

30

00

00

30

00

30

00

30

00

30

00

30

Képviselők fogadóórái
Név

Párt

Időpont

Batyikné Csőke Ágnes

LMP

2011.08.26. péntek, 1400-1800

Polgármesteri Hivatal

Pál György

fidesz

00

2011.08.29. hétfő, 12 -14

Polgármesteri Hivatal 114/7

Zoltai Dániel

fidesz

00

2011.08.31. szerda, 9 -11

Polgármesteri Hivatal 114/7

2011.08.31. szerda, 13 -15

Polgármesteri Hivatal 114/7
Polgármesteri Hivatal 114/7

Petróczy Gyula

Helyszín

00

00

00

00

Bánhidy Vajk

fidesz

2011.08.31. szerda, 15 -17

Ivanov Mihály

fidesz

2011.08.31. szerda, 15 -17

Meggyes Tamás

fidesz

2011.08.25. csütörtök, 16 -18

Polgármesteri Hivatal 114/7

Steindl Balázs

fidesz

2011.08.26. péntek 1200-1400

Polgármesteri Hivatal 114/7

Németh József

fidesz

2011.08.26. péntek, 13 -15

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

00

00

00

Polgármesteri Hivatal 114/7

00

00

00

00

00

Nyilvános véradások - 2011. augusztus
Időpont
2011.08.16.

14. oldal

8 -12

Vérellátó

Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

1500-1900

Szentgyörgymező, Olvasókör

Esztergom,Andrássy u. 23.

2011.08.23.

15 -19

Vérellátó

Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

2011.08.25.

8 -17

Közösségi Klub

Kesztölc, Szabadság tér 18.

2011.08.27.

1200-1600

Idősek Klubja

Annavölgy, Polgármesteri Hivatal

2011.08.30.

8 -12

Vérellátó

Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

1400-1730

Féja Géza Közösségi Ház

Esztergom-Kertváros, Damjanich utca 50.

00

00

00

00

00

00

00

Állás
Telekommunikációs cég
értékesítőt keres!
Megnyitotta piacát a 4.
telekommunikációs cég
Magyarországon! Gyere
és dolgozz velünk, hogy
mindenkinek megmutassuk a technika legújabb
vívmányait a telekommunikáció területén.
36 30 751 8908

Matematika
korrepetálást vállalok.
Érdeklődés: 36 70 776 3452
Élő vagy konyhakész
állapotban sertés, csirke,
marha, birka eladó.
36 70 778 0334
Német nyelvből
korrepetálást, felkészítést vállalok.
Érdeklődés: 36 70 519 3864

Állat
Másfél éves, első fejős, fehér kecske sürgősen eladó.
36 70 384 4853

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

Csolnoki Belcanto Kórus
Énekelni szerető
férfiakat és nőket
várunk kórusunkba,
akikkel hazai és külföldi
kórustalálkozókon,
versenyeken indulhatunk.
(előképzettség nem
feltétel. Zenészeket is
hívunk a kíséret- ill. szóló
feladatokra.)
Próbák a Művelődési
Házban
HÉTFŐN 17 ÓRÁTÓL
Pozitív csapat vagyunk, a
szeretetet szolgáljuk.
Kutai Annamária karnagy
36 20 559 2850
36 33 478 718

VETŐMAG ÉS KONYHAFELSZERELÉS
HÁZTARTÁSI KELLÉKEK KERTÉSZETI ESZKÖZÖK

Helyszín
00

21” CRT monitor eladó.
36 20 392 3364

Szolgáltatás

Állandó műsoraink

2011.08.19

00

150×245 thermo műanyag
ablak eladó.
36 30 589 8239
Parasztszövőszék olcsón
eladó.
36 20 540 0330
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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

Olvasóinktól
Fontos a véleménye számunkra!
Írjon nekünk a város öt pontján elhelyezett vélemény-ládákba! (Esztergom: Piac, Híd Gyermekjóléti Szolgálat,
Szentgyörgymező: Sáska Zöldséges, Esztergom-Kertváros: Féja Géza Közösségi Ház, Pisszentlélek: Tájház)
A borítékra írja rá: CIVILHETES! E-mailben: info@civilhetes.hu.
NEM teheti ki annak egy város közönségét, hogy elviselje a gyermekével
kapcsolatos, idegenek számára undorító
kísérőjelenségeket. Ez van. Ha nem bírja
felfogni, ne menjen az utcára.
toleranciahiánnyal rendelkező lakos

Tisztelt Polgármester Asszony!
Kérem, szíveskedjen intézkedni, hogy a félbehagyott kamion-parkolónál és a környékén lévő parlagfű mező kaszálása megtörténjen. Egy lakótelep és egy forgalmas
országút közötti terület parlagfű irtása
azonnal szükséges, mert már megjelentek
a virágbimbók, pár nap múlva a pollen is. Tisztelt Szerkesztőség!
Mellékelek képeket, ezeket ez év július 29.- 2010 októberében, a szavazók két harmada
Tétényi Évát választotta polgármesternek.
én délután készítettem.
Szíves figyelmetekbe ajánlom: Tamás,
Tisztelet Szerkesztőség!
Sándor, Gyula, György, József, Vajk,
Fenti levelemre nem kaptam választ, pedig Balázs, Dániel, Mihály, József képviselők,
az idő sürget. Én is allergiás vagyok sokad hogy az augusztus 5-én 3:30 perckor tett
magammal erre a gyomra, ezreket költök polgármesteri ajánlatot fogadjátok el!
gyógyszerekre, ennek ellenére képtelenség Fiúk remélem eléggé tökösek vagytok és
ezt a pollen-dömpinget kivédeni. A félbe- egy hölgy ajánlatát magatokévá tesztek,
hagyott építkezés és az ideiglenes út s elénk mertek állni, hogy újra válasszunk.
kialakítása a szoc. bérlakásokhoz felszínre Rajta ne féljetek! Sanyi neked segítségül
hozta a mélyen lévő csíraképes magvakat, megismétlem, jól hallottad! Csak nem
és nincs egy cm2 sem, ahol ne virítana a utasítjátok vissza egy hölgy ajánlatát,
parlagfű. Úgy tudom, kötelező az irtása, Sanyi te sem ugye? Előtettek a lehetőség,
mert ellenkező esetben jelentős a büntetés. veletek vagyunk!
Ennek a városnak ez nem hiányzik jelen
helyzetben. Kérem segítségüket, ötleteiket, Ildi néni
mit is lehetne tenni, vagy miként lehetne Tisztelt Szerkesztő úr!
rábírni az illetékeseket, hogy ezzel az Egy SRIGONIUM-i informátor szerint a
or-szágosan is jelentős, de pártoktól Széchenyi térnek nincsen használatba
függet-len dolognak legyen felelőse. vételi engedélye, ugyanígy a Bánomi
áttörésnek sem. Az illető elmondta, hogy
Üdvözlettel: Lencsés Józsefné
a város vagyonát (piacot is) azért kell a
holdingba beolvasztani, mert akkor már a
Tisztelt Szerkesztőség!
Papírpelenka: kényelem, de milyen áron?
Majdnem mindenki papírpelenkát használ,
aminek nagyon sok előnye van. Könnyen
használható, csinos is, szóval minden
OK. Vagyis majdnem minden. Melyek a
papírpelenka előnyei? Nem kell pelenkát
mosni, vasalni, könnyen szállítható, az
elhasznált papírpelenka eldobható, fogod
a pelust, ügyesen összezárod, repül a kukába. Csak tudni kell használni! Na most,
ha ez a pelus, büdös, minden lyukon valami
folyik belőle, elég hamar átavanzsál
undormánnyá. Szégyenletes dolog kirakni
a porta elé, hogy a szomszédoknak az
úton a töltött pelenkát kelljen szagolniuk!
Ahelyett, hogy példát mutatna! Maga

pénz áramlás útjai a városlakók számára
nyomon követhetetlenek. Így lehetőség
van a pénzeszközök irányítására, az
eredmény a képviselők sem tudják követni
a folyamatokat. A fideszes fiúk ezért adják
át a téren lévő faházakat is a STRIGONIUMnak, melyek egyenként is több millióba
került. S vajon hol van és milyen állapotban
az a kiállításra készült pavilon (30 millióba
került) amit a városban sehol nem láttak
felállítva. Kérdezem, ilyenkor nem merül-e
fel a hanyag kezelés ténye. Mi Esztergomiak
elvárjuk, hogy a STRIGONIUM válaszoljon
ezekre a kérdésekre, mert úgy érezzük,
hogy félre vezetnek bennünket.
Sz.Lné.

Tisztelt Szerkesztőség!
A címzettek: Pál György, Kálmán Sándor és
Zoltai Dániel képviselők.
Uraim! Azonnal adják vissza mandátumukat. Amit augusztus 4-én a
testületi ülésen csináltak, felháborító,
gyalázatos, méltatlan a körzetünkben élő
választókra. Pál, Kálmán és Zoltai, önök
nincsenek tisztában mit jelent a képviselő
szó a magyar nyelvben. Pál túlment azon
a határon, amit a jó ízlés egy nővel (és
a polgármester asszonnyal) szemben
megkövetel. Ütögetheti egyik tenyerével
a másik keze-karját, Pál önnek is véget
ért a megbízása. Írhatnék különb jelzőket
is mind a hármójukra, tudják ezt önök
maguk is. Nosza tükröt vegyenek a kezükbe
és nézzenek bele. Bizony önök hazudnak,
zagyva hozzászólásaikat senki sem érti,
nem is tudnak mit mondani. Szomorú,
hogy ilyen semmi emberek döntenek a
városról. Pál vegyen még kilenc pinoccióbábút és búcsúzóul ossza szét a frakció
társai között, elköszönve a közélettől.
Haladó Esztergomért Egyesület

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
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Augusztusi horoszkóp
Kos
Napjaidat jó és kellemetlen élmény egyaránt övezni fogja: tele
leszel energiával, de könnyen szétszórttá válsz. Augusztus
alkalmas arra, hogy régi terveidből egyet-kettőt megvalósíts.
A magányosok szerelmi élete 13-a után lendülhet fel, a párban
élőkre pedig romantikus időszak vár.

Andrej Rubljov (Андрей Рублёв) (1360 és 1370 között – Moszkva, 1430. január 29.) a legismertebb
orosz ikonfestő. Az a kevés forrás, ami fennmaradt, bölcs, erkölcsös, alázatos és tiszteletreméltó embernek mutatja be. Egész életében Moszkvában és környékén tevékenykedett, így a moszkvai festőiskola kialakulásában döntő szerepet játszott. Megszabadította a művészetet a bizánci ikonfestés
merevségétől, és az addig ismeretlen derűt, a nemesen egyszerű ábrázolásmódot vezette be.

Bika
Hatalmas eltökéltség és óriási akaraterő jellemez augusztus folyamán. Kreatívvá válsz, új ötleteiddel lenyűgözöd környezetedet.
Szerelemben ösztönösség és szenvedély lesz úrrá rajtad, ha még
magányos vagy, a hónap során nagy lehetőséget kapsz!

Ikrek
Rád férne a pihenés, így, ha még nem volt alkalmad eddig erre,
akkor a nyár derekán mindenképp keress rá alkalmat és helyet!
Most mindenképpen szükséged lenne arra, hogy kellőképpen
feltöltődj energiával. Ha hódítani lenne kedved, most ne fogd
vissza magad, biztos, hogy rád talál a szerelem.

Rák
A bolygók kellemetlen hatása miatt augusztus első napjai-ban
váratlan konfliktushelyzetekbe bonyolódhatsz, de határozottságodnak köszönhetően szerencsére minden nehézségen
hamar túllépsz. Készülj fel, hogy augusztus utolsó napjai munka
terén megterhelők lehetnek.

Oroszlán
Kiváló időszak vár rád, több kedvező lehetőség kerül az utadba,
végre fordulóponthoz ér az életed! Gyökerestül tudod most
megváltoztatni mindennapjaidat, új emberekkel ismerkedhetsz
meg. Ha munkahelyváltáson, költözésen töröd a fejed, vágj bele
nyugodtan, most mindenben sikeres lehetsz!

Szűz
Változatosság és mozgalmasság után epekedsz, most sok pozitív
elismerést kapsz környezetedtől. Megnőhetnek igényeid életed
alapjaiban történő megváltoztatására. Most komoly fejlődést
érhetsz el munkád terén, reflektorfénybe kerülhetsz, learathatod
a babérokat.

Mérleg
Valami van a levegőben, nagy dolog készülődik, a változás
megállíthatatlan. Nem jutott eddig túl sok időd a pihenésre, a
hónap második fele alkalmas erre. 18-át követően viszont pihenj
sokat, erőre lesz szükséged, mert szerelem terén is jelentős
változások várnak rád.

Skorpió
Kissé úgy érezheted, kiégtél, a mélyben még vannak komoly
energiatartalékok. Általában nem jellemző rád, hogy kétség
övezné döntéseidet, pedig ha fel mered vállalni önmagad,
nem lehet semmi gondod. Akik még keresik az igazit, most
megtalálhatják, a hónap második fele nagyon kedvező erre.

Nyilas
Augusztus folyamán mozgásigényed és kalandvágyad jelentősen
megnő. Kiemelkedően jó időszak vár rád, végre a szerencse is
melléd állhat. Munkahelyi teljesítményed megnő, anyagi ügyeid
jelentősen fejlődhetnek. Ne légy rugalmatlan, ez most csak
hátráltathat az előre lépésben.

Jósda

Bak
Augusztus első napjaiban számos kellemetlen pillanat bonyolítja
az életedet, régi problémák kerülhetnek elő a süllyesztőből,
amelyeket ha most sem sikerül lezárni, később csak még
nagyobb gondokat okoznak. 27-e után a szerelem területén is
jelentős fordulatok következhetnek be.

Vízöntő
Anyagiak tekintetében várhatsz pozitív irányú változásokat, ne
utasíts vissza semmilyen új munka vagy másodállás lehetőségét.
Augusztus hava magában hordozza az előrelépést és fejlődést, s
nemcsak karrier, hanem szerelmi téren is.

Halak
Egy lelki bonyodalmat okozó konstelláció a hónap első napjaiban
feszültségek felhalmozódását idézheti elő benned. Rettentő
makaccsá válhatsz, egyáltalán nem hallgatsz másokra, csak
mész a saját fejed után. Keress időt a pihenésre! A hónap vége
nyugalmasabbnak ígérkezik, sőt, ha magányos vagy, végre a
szerelem is befut.

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

Hát megjött. Ma is jósoljak Önnek? Foglaljon
helyet! Gyufa lángjára az üveggömbben füst
gomolyog, majd tisztul a lég és megjelenik
Júdás a katedránál. Felemelt tekintettel, tágra
nyitott szemekkel magyaráz. Majd képváltás és
a kereszt látható, s a könyörgés hangja szól. Újra
Judás, aki rövid idő alatt eltűnik a semmiben.
Kérem húzzon négy lapot a pakliból! OK!
Nos az elsőnél diploma látható. Júdás hiába
végzett egyetemet, mára a suszter, a majonézkeverő és a sofőr szintjére süllyedt. A pupillája
rezzenéstelen, merev tekintettel les át a
szembeni asztalnál ülő „polihisztorra”. Arra
gondol melyikük tud nagyobbat csúsztatni.
Csak a diákjai hiszik el amit mond, a választók
aligha. A hatalom birtokában a nebulókat
osztályozhatja, a szavazókat nem. Erdély ország
fia mára elfelejtette honnan jött. Mi meg tudjuk
hova megy.
A második lapon egy kódex képe. Az
elvárható viselkedési formákat írták bele. pl.:
a nőt tisztelni kell. Mindig csak az igazat

mondani. Embertársait segíteni kell, tilos
bűnbe vinni, még kihangosított telefonnal
sem. Alázattal kell viselkedni a nyájban. Arra
kell haladni, amerre a nyáj akarja, s nem a tíz
hiéna után. Források csaholják, hogy Júdás az
oktatási Bizottságban az óvodák, az iskolák
és a gimnáziumok összevonásának tevékeny
szorgalmazója.
A harmadik lapon egy nagyothalló készülék
és a kereszt. Ha valaki egy keresztény szellemű
intézet alkalmazottja, diákjai előtt is példát kell
mutatnia. Mit mond nekik, ha egy hölgyről azt
állítják, hogy hazudik? Higgye el, az életből
tanultak, a Júdásnak nem hisznek. Lassan
a főnökei sem. Megunják önt. Elégtelen az
osztályzat, ha a választók többségének a
hangját nem ismeri fel. Cserélje át, avagy vegye
le a szemüvegét, hogy lássa a tömegeket is. A
keresztet pedig fel a vállára és húzzon el! Júdás
sohasem lesz polgármester!
A negyedik lapon egy KRESZ TÁBLA, alatta a
kiegészítőn a végtelen jel (két nulla érintkezve).
Az csak szemfényvesztés, hogy Júdás Szent
Tamáson forgalmi rendet változtat. Az ott élők
régen megtették ezt. Az évtizedek óta kialakult
rendet megtartották, s a mézesmadzagból
nem kérnek. Felnőttek. Ja és a kiegészítés?
Eddigi ténykedése eltűnik a semmiben (úgyis
mondható, mint a zárójeles magyarázat, azaz
annyit ér).
Köszönöm, a számla értékében elmondok
néhány „miatyánkot”.
ghyos

