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A magyar állampolgárságot kérők esküt tesznek arra, hogy Magyarországot hazájuknak tekintik, a Köztársaságnak hű 
állampolgárai lesznek, Alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartják és megtartják. Fogadalmukat a polgármester előtt teszik 
le. A héten az eskü szövegét együtt mondtam új állampolgárainkkal: „Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek 
megfelelően szolgálom.”Áttekintve a megválasztásom óta eltelt majdnem egy évet és Esztergom jelenlegi működését, arra az 
elhatározásra jutottam, hogy az alkotmányosság megőrzése érdekében, amikor nyilvánvaló jogszabálysértéseket látok, minden 
esetben előzetes véleményt kérek a törvényességet felügyelő Kormányhivataltól és személyes kiállásommal figyelmeztetem erre 
a közvéleményt. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság már több jogerős ítéletében igazat adott nekem, és bebizonyosodott, 
hogy az esztergomi képviselő-testület sorozatosan alkotmányellenes és jogszabálysértő döntéseket hoz. A mai nap folyamán a 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal ugyancsak helyben hagyta azt az állásfoglalásomat, mely szerint Esztergomban 
a 2011/12-es tanévre vonatkozóan a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem lehet végrehajtani azokat az összevonásokat, 
amelyeket a Meggyes-csoport törvényt és szakmai véleményeket félresöpörve áterőszakolna a testületen. Éppen emiatt az 
olyan rendeletek és határozatok kihirdetéséhez, amelyek nyilvánvaló törvénysértéseket tartalmaznak, a továbbiakban sem 
adom a nevemet. Ilyen egyértelműen alkotmányos jogokat sért a város jelenlegi szemétszállítási díjáról szóló módosított 
rendelet is, amely Magyarországon egyedülálló módon főhöz köti a hulladék szállítási díj meghatározását. Az ide vonatkozó 
környezetvédelmi előírások, törvények és uniós irányelvek ezt minden esetben űrmértékhez kötik, azaz - a ki mennyit szemetel, 
annyit fizet - elvhez tartják magukat. A bizonyítottan alkotmányellenes önkormányzati működés miatt újra kezdeményezem az 
Országgyűlésnél az esztergomi képviselő-testület feloszlatását.

Esztergom törvénytiszteletet tanul

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság múlt héten kézbesített jogerős ítéletei egyértelműen kimondják, hogy a helyi fidesz-
frakció április 12-én, a polgármester és az ellenzéki képviselők nélkül megtartott munkaértekezletén született „határozatai” alko-
tmányellenesek és antidemokratikusak. Mindez jól mutatja az elmúlt 10 hónap döntéshozatali mechanizmusát, valamint az 
előző városvezetés és a volt polgármester törvényt semmibe vevő vezetési stílusát.
Az augusztus 18-án megtartott képviselő-testületi ülésen Kálmán Sándor fideszes képviselő a frakció munkáját egyértelműen 
elítélő bírósági döntéseket úgy kommentálta, hogy nagyon örülnek ennek az ítéletnek, mert ez egyértelműen bebizonyítot-
ta, hogy „(…)eddig nekünk volt igazunk(…)”. Számomra érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy egy jogállamban megválasztott 
képviselő hogyan értékelheti így azt a tevékenységet, amely szerint Esztergomban mindenkinek igaza van addig a pontig, amíg 
valamilyen „hivatalos” fórum ezt nem cáfolja meg. Ez azt jelentené, hogy addig, amíg a rendőrség nem állítja meg az ámokfutót, 
neki van igaza, és bárkit elgázolhat büntetlenül? Éppen ezért tartom aggályosnak az ugyanazon a munkaülésen elfogadott ún. 
reorganizációs rendeletet is, amely alapján a város intézményeit, iskoláit, óvodáit kellene átszervezni, és amelyre az adósságren-
dezési egyezség is épül.
A jelenlegi képviselő-testület etikai viszonyait jól jellemzi az is, hogy a legutóbbi testületi ülésről (augusztus 18.) kiadott fideszes 
sajtóközleményben egy olyan döntésről nyilatkozik a frakció vezetője, amelyről nem is tárgyalt a testület.  A Meggyes-csoport 
szavahihetősége ezek alapján egyértelműen megkérdőjelezhető, de ugyanezt az erkölcsi káoszt és jogszabályellenes működést 
erősíti tovább a jegyzővel kapcsolatban kiadott nyilatkozatuk is, amelyben burkoltan táppénzcsalásra szólítanak fel.
Továbbra is fenntartom, hogy sürgős kormányzati beavatkozás szükséges annak érdekében, hogy további súlyos károk ne 
történjenek Esztergomban.  A működésképtelenség megelőzése érdekében minél hamarabb a képviselő-testület feloszlatását 
kezdeményezem.
 
Tétényi Éva
Esztergom, Esztergom-kertváros
és Pilisszentlélek polgármestere

Esztergomi Mátrix - „Két valóság létezik. Az egyik a mindennapi életünk, 
a másik az, ami mögötte van.”
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A Polgármester válaszol
Tétényi Éva polgármester 
szeptember 14-én 14-17 

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.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a múlt hétvégén megrendezésre 
kerülő Szent István napok szervezésében, lebonyolításában bármilyen módon részt vettek. 
Az esztergomiak az előző városvezetés alatt hozzászokhattak, hogy az Önkormányzat nem 
kevés pénzt áldozva rendezte meg – többek között – az augusztus 20-i ünnepséget is.
Idén először erre nem tervezett forrást a képviselő-testület, így az Esztergomi Alsóház, a 
Haladó Esztergomért Egyesület és lelkes önkéntesek, vállalkozók segítségével sikerült 
megoldani, hogy az esztergomiak ne maradjanak ünnepi rendezvény nélkül ebben az 
évben sem. Az Erzsébet parkba pénteken és szombaton kilátogatóknak fel sem tűnt, mennyi 
önkéntes munka, adomány és áldozatvállalás szükségeltetett ahhoz, hogy a koncertek, 
gyerekprogramok, kézműves-vásár és tűzijáték ilyen színvonalas módon megvalósulhasson.
Köszönet illeti Sáska Jánost, aki önkéntes segítők részvételével a rendezvény előtt lenyírta 
a füvet az Erzsébet-parkban, Horváth Mihály vállalkozót, aki a Széchenyi tér takarításáról 
gondoskodott, Manga Gyulát és Kőszeghy Lajost, a Tétényi téri Nők Klubját, Wiesztné Bádi 
Krisztinát és Silyéné Grim Erikát, valamint a Civilhetes szerkesztőségét a rendezvény teljes 
körű koordinálásáért, Ján Oravecet, Párkány polgármesterét, aki hozzájárult a tűzijáték 
költségeihez, melynek másik részét a rendezvény egyéb költségeivel együtt helyi vállalkozók 
és magánemberek adományaiból finanszírozták.
Külön köszönet ezért a Rajos Szikvíznek, a GranCafénak, a Mahartnak, a Resszer pékségnek, 
a Szuperinfó hirdetési újságnak, a Spori Print V. nyomdának és ügyvezetőjének Vincze 
Ferencnek, a Neuzer Kft.-nek, Teplánszky Zsolt és Nyíri Attila vállalkozóknak, valamint 
Reményinének, Fizel Józsefnek, a KTV Esztergomnak és vezetőjének, Bihari Antalnak.

Köszönet az augusztus 20-i rendezvény szervezőinek

Az évértékelő lakossági fórumokon egyre többen kérdezik, hogy Esztergomban miért nem 
lehet normálisan ügyeket intézni. Az esztergomi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 
működése az ügyintézés terén is évek óta sok kritikát kap a városiaktól. Az észrevételek 
jelentős része jogos.
A hivatali munkát hónapok óta kettős vezetés jellemzi, a polgármester irányítását a jegyző 
nem fogadja el, és nem hajlandó személyesen konzultálni sem velem. Ezt az ügyintézők és 
a dolgaikat intézni kívánó polgárok sínylik meg és ezért az ügyek gördülékeny továbbvitele 
sem biztosított. Ebben a légkörben nem szívesen dolgoznak az emberek és a Hivatalba 
betérők sok esetben üres szobákkal, valamint rosszkedvű tisztviselőkkel találkoznak. Ennél 
súlyosabb, hogy az évek óta álló ügyekben sem lehet hatékonyan előrelépni és a határidős 
feladatok sem kerülnek elvégzésre. A polgármester ez ügyben semmifajta lépést nem 
tud tenni, nem indíthat fegyelmit, hiszen a munkavállalók munkáltatói jogait a jegyző 
gyakorolja. Amikor dolgozik.
A jegyző munkájáról csak az a képviselő-testület mondhat véleményt, amely őt kinevezte. 
A fidesz-frakció azonban többszöri próbálkozásom ellenére sem hajlandó tárgyalni a jegyző 
összeférhetetlenségéről szóló, illetve alkalmasságával kapcsolatos előterjesztéseimet. 
Sajnos meg kell állapítanunk, hogy a magyar önkormányzati rendszerben a polgármester 
hatása a Polgármesteri Hivatalra, dolgozóira és az ügyek intézésére csak abban az esetben 
biztosított, amennyiben a Hivatalt vezető jegyző együttműködik vele, szakmai irányítását 
elfogadja, véleményét kikéri és a napi munkakapcsolat biztosított kettőjük között. Ahogy ez 
normálisan működő önkormányzatoknál szokás.
A Meggyes-csoport hónapok óta azzal próbálkozik, hogy az esztergomiak hivatali ügyeit 
szándékosan fékezze, a hivatali apparátus egy része pedig vagy az előző polgármester felé 
tévesen értelmezett lojalitásból, vagy egyszerűen félelemből sem a 30 napos ügyintézési 
határidőt, sem a válaszadási kötelezettséget nem tartja be. Egyes munkatársak mindezt 
azzal is tetézik, hogy mindezt a nemtelen, ártatlan polgárokat büntető magatartást 
megpróbálják hamis információk alapján a polgármester nyakába varrni.
Esztergomban jelenleg ez a helyzet, és ugyan egyszer már türelmet és megértést kértem 
a Hivatal nevében az állampolgároktól, most kénytelen vagyok újra megtenni. Felhívom 
ugyanakkor mindenki figyelmét, hogy miután a képviselő-testület gyakorolja a jogokat a 
jegyző felett, bármikor megszüntethetné ezt az állapotot, sőt maga a jegyző is belátva saját 
alkalmatlanságát lemondhatna, de úgy tűnik, hogy nem a település választópolgárainak az 
érdeke, hanem az én ellehetetlenítésem a cél.
 
Tétényi Éva
Esztergom, Esztergom-kertváros
és Pilisszentlélek polgármestere

Jegyző a Polgármester ellen?
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A városi lapban utoljára még a Szent 
István-ügy kirobbanása és 2007-es, 
komplett városi forgalom-átalakítás 
előtt készítettem interjút az akkori 
polgármesterrel. Egy normális keretek 
között működő, közpénzen kiadott 
újság szerkesztőinek nem kellene 
figyelmeztetés, hogy félévente 
illene megkérdezni a város első 
emberét a jelenlegi helyzetről, a 
kilábalás lehetőségeiről, a település 
jövőjéről. A Hídlap minderről inkább 
a volt városvezetőt kérdezte meg, 
ugyanakkor a Civilhetesben most 
hiánypótló anyaggal szolgálhatunk. 
Tétényi Évát, az esztergomiakat 
leginkább érdeklő problémákról – 
többek  között a helyijáratok ügyéről,  
az alkotmányellenes szemétrende-
letről, és a város jövőjéről – kérdeztem, 
de megpróbáltam eközben kitekinteni 
abból a politikai homályból, melyből 
helyben nem igazán látják a kiutat.
   
- Kezdjük a nehezével. Ha visszamehetne 
időben tavaly novemberig, vajon újra 
„behúzná” az adósságrendezést?  Vagy 
amivel helyi politikai ellenfelei támadják 
a testületben minden lehetséges 
alkalommal: politikai vagy gazdasági 
döntést hozott novemberben? Esetleg 
mindkettőt…
- Az azóta már megváltoztatott jog-
szabály tavaly novemberben mérlegelést 
sem engedett meg a polgármesternek. 
Az 1996 évi XXV. törvény egyértelműen 
fogalmazott: amennyiben az ön-
kormányzatnak 90 napon túl lejárt 
tartozása van, a polgármesternek 
kötelessége ezt jelezni a megyei 
bíróság felé, a hatóság pedig dönt az 
eljárás elindításáról. A frakció többször 
hangoztatott véleménye, miszerint 
ezt rengeteg település megtehette 
volna, mégsem tette, csak ott sántít, 
hogy vagy meg kellene indítaniuk az 
adósságrendezési eljárást gazdasági 
helyzetük okán, vagy sem. Ismétlem, 
ez nem mérlegelés kérése. Éppen ezért 
számomra nem értelmezhető a kérdés, 
hogy politikai, avagy gazdasági döntést 
hoztam. Azt tettem, amire a törvény 
kötelezett.
- És mi van azzal az 1,2 milliárd forinttal, 
amivel a frakció szerint meg lehetett 
volna „úszni” az adósságrendezést?
- Az a sokat emlegetett összeg nem az 
önkormányzat számláján pihent, hanem 
kötvényformában állt rendelkezésre, és 
a törvény értelmében csak és kizárólag 
beruházásra, vagy fejlesztésre volt 
fordítható.
- Az egyszerű ember csak kapkodhatta 

a fejét, amikor többek között Debrecen 
fideszes vezetője is azt nyilatkozta, hogy 
márpedig volt pénz Esztergomban az 
eljárás elkerüléséhez. 
- Amikor valaki nyilatkozik, nyílván 
kapott információk alapján foglal állást. 
Kósa úr Debrecen gazdasági helyzetét 
valószínűleg behatóbban ismeri, mint 
Esztergomét, mivel velem egyszer sem 
volt hajlandó beszélni. Ha megtette 
volna, akkor nem nyilatkozott volna 
ilyeneket.
- Ennél talán egy fontosabb kérdés van: 
ön szerint túl vagyunk a nehezén?
- Sajnos ez nem biztos. Az adósság-
rendezés akkor lenne sikeres, ha most, 
az eljárás lezárultával tisztán láthatnánk 
a hitelezői megegyezésekkel és legalább 
3 évre előre a kifizetések biztonságos 
megvalósíthatóságával kapcsolatban. 
Ez év végéig a most fennálló hi-
telállományhoz képest további közel 
másfél milliárd forinttal vékonyodhat 
Esztergom képzeletbeli tárcája. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy még nem tudjuk a 
város legnagyobb adózói részéről, hogy 
például a Suzuki és a Tyco milyen évet 
fog zárni a válság hatására és mennyi 
iparűzési adót fizetnek be a kasszába, 
akkor még bizonytalanabb a helyzet.
- Jó lenne végre egy pontos számot 
hallani Esztergom adósságával kap-
csolatban.
- A 2011. július 29-i hatállyal lezárult 
eljárás eredményeképpen 26 milliárd 650 
millió forinttal zártuk a kintlévőségeket, 
ehhez képest körülbelül 16 milliárd forint 
fekszik svájci frank alapú kötvényben, 
melynek árfolyam-módosulása tovább 
növeli a terheinket. Ezt az összeget 
természetesen nem egyszerre kell ki-
fizetnünk. Ezek között vannak olyanok, 
mint az elvégzett szolgáltatások, vagy 
az ingatlanvásárlások, ez körülbelül 
4 milliárd forint, ezt rövidtávon kell 
rendeznünk, és vannak a hosszú távú 
követelések, melyeket 25-30 év alatt kell 
majd kifizetnünk.
- Játszunk el a gondolattal – ön szerint 
mit tehetett volna az előző polgármester 
az ismert gazdasági környezetben, ha 
újra megválasztják?
- Nem kell kitalálnom, elhangzott 
az egyik testületi ülésen, miszerint 
újabb, olcsóbb hitelekkel váltották 
volna ki a mostaniakat. Az ehhez 
hasonló önkormányzati esetekre 
egyébként – márpedig van ilyen bőven 
– a pénzintézetek most tervezik az 
új banki termékeket. Az elmúlt évek 
önkormányzati kötvény-kibocsátási lázá-
nak köszönhetően most sok helyhatóság 
van bajban, mivel ezek a terhek mára 

kifizethetetlenek. Az egyik nagy 
önkormányzati szövetség a napokban 
éppen ezért javasolta például, hogy 
2-3 évre függesszék fel a törlesztést a 
bankok. Ugyanakkor a kormány tervei 
között egy ún. reorganizációs hitel is 
szerepel megoldásként, de én másfajta 
gazdaságpolitikát követek. Nem hiszem, 
hogy hitelt hitellel ki lehet váltani 
hosszútávon. Ha egy önkormányzat elér 
egy visszafizetési rátahatárhoz, akkor 
az sajnos inkább a romlásba, mint a 
fejlődéshez vezet. Gazdasági szakértő 
nem vagyok, bár van egy városépítő, 
városgazdasági diplomám, a segítséget 
nyújtó szakértőkkel egyetértettünk 
abban, hogy ha Esztergomnak tavaly 
például 6 milliárdos hiányt kellett 
pótolnia hitelekkel, az már nem oldható 
meg az éves költségvetésből. 
- Meggyes Tamás szerint egy család 3 
milliós éves bevétellel, és ugyanennyi 
hitellel még vidáman eléldegél…
- Az lehet, de hogy maradjunk a város 
és egy család közötti párhuzamnál, 
ugyanez a család közel 10 milliós 
hitellel már nem lenne olyan vidám, 
mivel Esztergomnak 9.5 milliárd az éves 
büdzséje, ezzel szemben 26 milliárd az 
adóssága. Ha ehhez még hozzávesszük 
– maradva a példánál – hogy ez a család 
a volt polgármester szerinti hasonlattal 
élve nem fizeti a számláit, nem vesz a 
gyerekeknek ruhát, cipőt, hanem csak 
hitelt törleszt, előbb-utóbb éhen hal.
- Valószínűleg az esztergomiaknak már 
a fülén csorog ki a sok milliárd, váltsunk. 
Hogy érezte magát, amikor Pál György 
képviselő a testületi ülésen kitette ön elé 
a pinokkió figurát?
- Először nem nagyon értettem, mit 
szeretne a képviselő azzal az amúgy 
aranyos bábuval, és ez a mondataiból 
sem derült ki egyértelműen. Akkor azt 
gondoltam, hogy mindenki magából 
indul ki és Pál úr ezt a figurát érzi 
közelállónak magához. Komolyra for-
dítva a szót, ezt az egészet viccnek 
venném, ha nem 30 ezer ember sorsával 
játszadoznának a képviselők. Így viszont 
szomorúnak tartom, hogy a helyijáratok, 
a szemétrendelet, vagy az oktatási 
intézményeink sorsával való törődés 
helyett ilyenekkel töltik az idejüket.
- Mindettől függetlenül a város miatt 
képes lenne még mindig együttműködni 
a frakcióval?
- A város érdekében mindenre hajlandó 
vagyok. Többször felrótták nekem, hogy 
olyan helyekre, pártokhoz is elmentem, 
ahová nem kellett volna. Szerintem 
egy jó polgármester mindent megtesz 
a városáért, így akivel értelmes és 

Amíg a polgárok bíznak bennem, addig 
polgármester leszek
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hasznos párbeszédet lehet folytatni, az 
nekem tárgyalópartner. Ehhez azon- 
ban kellene a másik fél hasonló 
kompromisszumkészsége is. Az azonban 
egyenesen felháborító, hogy október óta 
senki nem hajlandó velem érdemben 
tárgyalni Esztergomról.
- Így tehát hiába a 7 és félezer aláírás, 
hiába a zarándoklat?
- Közösségépítés szempontjából fon-
tos volt mindkettő, ugyanakkor a vá-
lasz hiánya nem engem kell, hogy 
nyomasszon. 
- Mit tehet még? Kért már kiegyezést, 
együttműködést, oszlatást. Maradt még 
eszköz a kezében?
- Szeptember elején újra kezde-
ményezem az Országgyűlésnél a tes-
tület feloszlatását, immár több olyan 
hivatalos verdikttel megerősítve, mint 
például a megyei bíróság három jogerős 
ítélete az április 12-i munkaértekezleten 
hozott törvényellenes határozatokkal 
kapcsolatban, vagy a megyei kor-
mányhivatal állásfoglalásai, amelyek 
mind kimondják a képviselő-testület 
alkotmányellenes működését. Ezek a 
bírósági ítéletek egyértelműen igazat 
adnak nekem és igazolják, hogy ez a 
testület képtelen a törvényes működésre.
- Akkor jöjjön egy jó hír a szülőknek és 
a diákoknak. Amennyiben jól tudom, 
a szeptemberi iskolakezdésre ugyan 
nem lesz helyijárat, viszont nem lesz 
intézmény-összevonás sem.
- A Vértes Volán vezérkarával 
folyamatosan tartom a kapcsolatot, így 
bár helyijárat annak dacára sem lesz, 
hogy ez csupán a fidesz-frakció akaratán 
múlik, a Volán társaság az iskolakezdésre 
a helyközi járatokat „besűríti”, illetve 
5 ezer példányban kiosztanak az 
iskolákban egy órarenddel kombinált 
buszmenetrendet, ezzel segítve a diákok 
utazását. Jó hír továbbá, hogy ezekre a 
járatokra olcsóbb lesz a menetjegy, mint 
amennyibe a hagyományos helyijárati 
jegy kerülne.  
- Mikor rendeződhet végleg a helyi-
járatok helyzete?
- Sürgősséggel kértem a jegyzőt, hogy 
ezt a pályázati kiírást jutassa el nekem 
is, ez a mai napig nem történt meg, így 
nem lehetnek túlzott illúzióim. Mindezek 
ellenére jövő év elejére szeretném 
rendezni a helyzetet. Kértem viszont 
a Vértes Volán vezetőit arra, vizsgálják 
meg az átmeneti időszakra, hogyan 
lehetne legalább a létfontosságú 1-es 
és 6-os helyijáratot újraindítani. Ennek 
lehetőségeit most vizsgálják.
- Mi a jelenlegi helyzet az intézmény-
összevonásokkal kapcsolatban?
- A Megyei Kormányhivatal szakmai 
állásfoglalása augusztus 26-án érkezett 
meg, mely szerint a törvényi határidők 
átlépése miatt nem tehetőek meg az 
összevonások. Itt viszont újra felmerül a 
kérdés, hogy egy rendelet kihirdetésénél 

kinek a felelőssége a törvényesség 
felügyelete. Ha jegyző nem írja alá, 
akkor nem lehet végrehajtani, ha aláírja, 
attól még lehet törvényellenes, mint 
esetünkben, de végrehajtható. 
- Nézzünk egy extrém esetet: a testület 
úgy dönt, hogy Esztergomban ezentúl 
nappal megy a közvilágítás, éjjel nem, 
és bár ebből gyaníthatóan balesetek 
tömkelege fog származni, a jegyző 
mégis kihirdeti. Ebben az esetben a 
polgármesternek mihez van joga? Alá 
kell írnia akkor is, ha tudja, hogy ebből 
életveszélyes helyzetek alakulhatnak ki?
- Bármit, ismétlem, bármit dönt 
a képviselő-testület, a törvények 
értelmében a polgármester nem 
mérlegelhet, alá kell írnia akár egy 
ön által említett esetben is. A jegyző 
normális esetben azért ül a polgármester 
mellett a testületi üléseken, hogy 
az ilyen eseteket megakadályozza, 
és a képviselőket figyelmeztesse. Az 
esztergomi jegyzőasszony egyszer sem 
volt hajlandó mellém ülni, így erről 
nehéz beszélni. 
- Mi történne, maradva még egy 
pillanatra az előbbi példánál, ha ne 
adj Isten, emiatt egyetlen éjszaka több 
baleset is történne? Ki lenne a felelős?
- Rátapintott a lényegre. Magyar-
országon jelenleg nincs egyszemélyi 
felelősség, így valószínűleg széttárnák 
a kezüket. Pontosan ezért szoktam 
ragaszkodni a fontosabb döntéseknél a 
név szerinti szavazásokhoz, ezt azonban 
a frakció rendre leszavazza, mivel nem 
vállalják a felelősséget. Ezért, bár az 
önkormányzati törvény kötelez ezek 
aláírására, személyes kiállásommal 
felhívhatom a figyelmet, ha ilyen 
„veszélyes” döntést észlelek.
- Így viszont folyamatos törvénysértésbe 
kerülhet.
- Így igaz, viszont muszáj mérlegelnem, 
melyiknek van nagyobb súlya. 
Több tízezer ember életét hagyjam 
megkeseríteni egy alkotmányellenes 
rendelet életben tartásával mindaddig, 
amíg a törvény malmai őrölnek, vagy 
előzetes normakontrollt kérjek. A jog-
szabályokat áttanulmányozva arra 
jutottam, hogy mivel a parlamentnek 
van ilyen joga, ezzel rendelkezik az 
önkormányzat, vagy annak vezetője is.  
- Kanyarodjunk. A múlt héten zajló 
lakossági évértékelő lakossági fórumok 
egyikén zajos vita alakult ki a lakók és 
a hulladékszállító cég vezetője között, 
ön pedig közleményben deklarálta, 
hogy az ehhez hasonló, egyértelműen 
alkotmánysértő ügyekben nem 
hajlandó aláírni a rendeletet. Elvileg 
az utolsó testületi ülésen a képviselők 
megszavazták a szemétrendelet mó-
dosítását. Akkor mi a baj?
- Bár úgy tűnik, hogy a módosítás 
értelmében a nagycsaládosok jobban 
járnának az előző rendszerhez képest, 

ugyanakkor az egyedül élők, elsősorban 
a nyugdíjasok többet fizetnének. A 
jogegyenlőség és jogbiztonság biz-
tosítása érdekében fontosnak tartom, 
hogy egy alkotmányellenes rendelettel 
nem sújthatják a lakosságot semmilyen 
formában. A jelenlegi szemétrendelet 
továbbra is főre számítja a díjat, ez pedig 
amellett, hogy szembemegy a hatályos 
jogszabályokkal és uniós irányelvekkel, 
alkotmányellenes is, így bármilyen 
bizottság döntött is erről, mivel szá-
momra nem létezik kis bűn, vagy nagy 
bűn, ezt a rendeletet nem írom alá.
- Eltűnődött már azon, hogy a Hídlapba 
vajon miért nem készül önnel ehhez 
hasonló interjú? Egyáltalán hogy for-
dulhat elő az, ami egyébként az előző 
vezetés alatt soha nem történhetett 
volna meg. Mintha nem is lenne pol-
gármestere Esztergomnak, olyan szinten 
nem vesznek tudomást az ön létéről. 
- A Hídlap – úgy tűnik - egyre jobban 
visszatér abba az eredeti irányba, ami  
miatt joggal gondolhatták azt az 
esztergomiak, hogy az újság az elő- 
ző vezetés szócsöve volt. Bár meg-
választásom után látszólag meg-
próbáltak középre rendeződni, de a 
szerkesztőség által kialakított kérdez-
felelek rovat egy idő után egyre inkább 
hasonlított egy adok-kapokhoz, 
amelyhez nem kívántam a nevemet 
adni. Mivel a kérdések irányítottsága, 
illetve a szerkesztés is ebbe a veszekedős 
hangulatba vitte el az interjúkat, egy 
idő után nem láttam értelmét ennek 
a rovatnak. Ezután kértem meg a 
főszerkesztőt arra, hogy biztosítson 
a város lapjában más megjelenési 
lehetőséget számomra. Kaptam is egy 
árajánlatot fizetett hirdetési helyre 
vonatkozóan, de azért az nonszensz, 
hogy a polgármester saját pénzéből 
vásároljon felületet a város közpénzen 
fenntartott újságjában, így az elmúlt 
hónapokban nem tudtam elmondani 
az esztergomiaknak a véleményemet, 
terveimet abban az újságban.
- Az országos sajtóban való szereplései 
közé érdekesen beékelődött az 
információ, miszerint az országos 
politikában is keresi a szerepét. Elhagyná 
Esztergomot?
- Tisztázzuk. Ez egy újságírói kérdés 
volt valamikor még a tavasz folyamán, 
amelyre akkor is azt válaszoltam, hogy 
igenis helye lenne a nagypolitikában 
a női konszenzuskeresésnek a férfias 
konfliktusok helyett, mellett. Itt és 
most  azonban az esztergomi polgárok 
és a város érdekei a legfontosabbak. 
Ameddig dolgom van ebben a gyönyörű 
és jobb sorsra érdemes városban és 
a polgárok bíznak bennem, addig 
polgármester leszek, és nem lesz ennél 
fontosabb dolgom. 
 

Váczy-H István 
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Nem szeretik a fidesz-frakció tagjai a 
piacot. Sem a helyszínt, sem az árusokat. 
Volt idő pedig, amikor szerettek oda járni. 
Egyikük annyira, hogy hetente többször 
is megfordult a Simor utcai bódék 
között. A nép nyelve szerint, ez az egykor 
magasabb (no, nem a legmagasabb!) 
tisztséget betöltő képviselő degeszre 
tömött szatyrokkal távozott minden 
alkalommal. Ekkor még megbízott 
az áruban, minőségben, eladóban. 
Minden jó volt, ahogy volt. Egy parányi, 
ám hiteles adalék a történethez: az 
idősödő, vékony, szemüveges úr abban 
az időben a cserekereskedelem híve 
volt. A minőségi áruért cserébe kedves 
nézéssel, szép szóval és a semmivel 
fizetett. Ez az előrelátó szemlélet lehet 
az oka, hogy az esztergomi fideszes 
képviselők nem szeretik a pénzt sem. Azt 
a pénzt, amit a piacosok a bevételből és 
a helypénzekből önként összegyűjtve, 
hivatalosan, csekken befizettek az 
önkormányzat számlájára.  Az elmúlt 8 
hónap alatt ez összeg meghaladta a 14 
millió forintot. 
Eközben az önkormányzatnak egy 
fillérjébe sem került a piac üzemeltetése, 
annak fenntartásáról ugyanis maguk 
az árusok gondoskodtak. Valamit 
azonban mégis kigondolhattak a 2/3-
os többségben lévő városatyák, hiszen 
az adósságrendezési eljárás ideje alatt 
egyáltalán nem voltak hajlandók a 
piac működtetéséről tárgyalni, most 
pedig, adósságrendezés lezárulta 
után, ugyanerről nem szeretnének 
pályázatot kiírni. Úgy gondolják, hogy 
az önkormányzat cégbirodalmának, 
a Strigonium Zrt.-nek a kezelésébe 

adnák a piac üzemeltetését. Annak a 
Strigoniumnak, amelyiknek eddig több 
veszteséges cége van, mint nyereséges, 
így gondos gazdának semmiképp sem 
nevezhető. Annak a Strigoniumnak, 
amely ugyan tisztán közpénzből 
működik, ám amelynek tényleges 
ellenőrzése lehetetlen, mivel az Alapítót 
illeti az ehhez való jog. Az Alapító az 

önkormányzat. Az önkormányzatot a 
képviselőtestület képviseli, a képviselő-
testület pedig csak olyan döntéseket 
hoz, amelyeket a 10 tagú fidesz-
frakció, kétharmados többségével 
megszavaz. Ez a kétharmados többség 
még azt is megszavazta, hogy a totális 
átláthatatlanság jegyében beszüntetik 
a közgyűléseket a Holding cégeinél, 
mert ezt a feladatot is az Alapító 
látja el. Tehát a közpénzből működő 
összes esztergomi önkormányzati 
tulajdonú cég ügyeiről egyedül a frakció 
akaratának megfelelően születhet 
csak döntés. Ugyanúgy, mint az elmúlt 
években, amikor sikerült adósságot-
adósságra halmozniuk. Most pedig a 
piacot nézték ki maguknak. Most, amikor 
kiderült, hogy nem visz, hanem pénzt 
hoz a konyhára. Ezt a pénzt szeretné 
megkaparintani a frakció. Csupán egy 
jó könyvelőn múlik, hogy ezt a befolyt 
pénzt milyen módon és hol szerepelteti,  
a  nyereség útjának alakulását ekkor már 
nem lehet nyomon követni. És tegyük 
hozzá, igazából ellenőrizni sem. Az sem 
szól a Strigonium mellett, hogy eddig 
nem volt ilyen irányú tevékenységük, 
nincs e téren tapasztalatuk és nekik ez 
csak egy cég lenne a sok közül. Ellenben 
a helyi árusok, akik szintén szeretnének 
pályázni, már bebizonyították, hogy 
szervezetten és nyereséggel tudják 
működtetni az esztergomi piacot. Több 
évtizednyi tapasztalat áll mögöttük és 
mivel ez a tevékenység a megélhetésüket, 
biztosítja, számukra elsődleges és 
kiemelt fontosságú. Nem tehetik meg, 
hogy nem lesznek jó gazdák, mert a 
jövőjük a tét.

A számok nem hazudnak
A képviselő-testület elé került két 
pályázatot összehasonlítva egyértelmű- 
en kiderül, hogy a piacosok ajánlata 
átgondoltabb és több pénzt hozhat, 
mint a fideszesek által favorizált 
önkormányzati cégé. A piaci árusok 
két variációt tettek a testület asztalára. 

Az első lényege egy havi fix, 400 ezer 
forint + Áfa összegű befizetés lenne. Ez 
havi tervezhető bevételt biztosítana az 
önkormányzatnak, amely éves szinten 4, 
8 millió + Áfa forintot jelent, és amelyből 
már nem kell semmit finanszírozni a 
piac felé. A piacosok második ajánlata 
a nyereség 40 százalékát kínálja fel. Az 
eddig befizetett összeg 14 millió forint 

(egész évre 20 millió forint körül várható) 
a város számára tiszta nyereségként 
jelentkezne, hiszen az önkormányzat 
úgy jut ehhez a pénzhez, hogy már 
semmilyen más tevékenységet (takarítás, 
szemétszállítás, wc üzemeltetése) nem 
kell végeznie. 
A Strigonium ajánlata  a valószínűsítő 
éves bevételtől teszi függővé az 
önkormányzatnak megfizetendő ösz-
szeget. A bevételek után sem biztos 
százalékot fizetnének, hanem három 
sávot állapítottak meg. Ezek alapján 
a legkevesebb befizetendő összeg, 

Frakció VS piacosok
Harc a tisztességes elbírálásért

„ A hibák oka a jobb nem ismerése.”
(Demokritosz) 

A kiegyensúlyozott tájékoztatás je- 
gyében, Arany Tamás Urat, az ön- 
kormányzati cégbirodalom vezetőjét 
kérdeztük: 
Miért tettek ajánlatot a helyi piac 
üzemeltetésére?
Tudják-e hitelt érdemlően bizonyí- 
tani, hogy felelős és gondos gazdái 
lesznek a piacnak és ennek érde-
kében hajlandóak-e a tulajdonukban 
lévő összes cégük utolsó három éves 
mérlegének végeredményét a nyil-
vánosság elé tárni?
Igaz-e, hogy több cégük is csődbe 
ment, vagy csőd közeli állapotban 
van?
A fenti kérdésekre lapzártánkig nem 
kaptunk választ.

Szintén a kiegyensúlyozott tájékoz-
tatást szem előtt tartva a következő 
kérdésekre, egyrészt, mint felelős 
képviselő, másrészt, mint érintett  
vártuk válaszát Ivanov Mihály Úrnak.
Miért nem hajlandó a fidesz-frakció 
nyílt pályázatot kiírni a piac üzemel-
tetésére ?
Miért nem kívánnak megismerni a 
Strigonium Zrt. ajánlatán kívül más, 
az önkormányzat és a város számára 
esetleg kedvezőbb pályázati any-
agot?
Sajnos, lapzártánkig ezekre a kér-
désekre sem érkezett válasz.
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akár 0 forint is lehet a legalsó sávban, a 
legmagasabb ugyanitt 3 millió. A legfelső 
sávban, amikor a bevétel meghaladja 
a 20 milliót, az önkormányzatnak 
fizetendő összeg 6,2 - 10 millió forint 
között lenne (a 10 millió is csak a 
fele annak, amit a piacosok ebben az 
évben úgy tudnak befizetni, hogy a 
működtetéssel rengeteg gondjuk volt).  
10 millió forintot csak abban az estben 
tudna befizetni a Strigonium a városnak, 
ha a piacról befolyó összeg eléri az 
életszerűtlenül magas 30 milliós határt. 
Az elmúlt 5 évben a legtöbb bevétel 27, 
6 millió forint volt, de ez még a válság 
előtt realizálódott, az ott dolgozók 
szerint most a 20 milliós plafon áll a 
valósághoz a legközelebb. A piacosok 
érdeke az, hogy minél nagyobb legyen 
a forgalom, ezáltal a bevétel és a haszon 
is. Ezzel egyenesen arányosan a város is 
jól jár. Minél jobban megy a piac, annál 

többet fizet majd be. A Strigonium 
viszont nem abban érdekelt, hogy 
a város kasszáját gyarapítsa és minél 
több pénzt utaljon egy tőle független 
számlára. Ezért nem lehetünk biztosak 
abban, hogy ugyanolyan vehemens 
tenni vágyással kezelnék a piac ügyeit, 
mint azok, aki ott élik és még sokáig ott 
szeretnék élni az életüket.
A piacosok a saját bevételük alakulásától 
függetlenül vállalnák, hogy a befizetett 
nyereségen felül a saját nyereségüket 
visszaforgatnák a piacba és többek 
között felújítanák az utat, a járdákat, 
valamint egységesítenék a bódésort. A 
Strigonium ajánlatában ez csupán abban 
az estben jöhet szóba, ha az éves bevétel 
meghaladná a 20 millió forintot és akkor 
is csak 2 millió körüli összeget szánnának 
erre a célra.
Vajon miért nem akarnak a képviselő-
testület fideszes tagjai legalább csak 

megnézni egy másik pályázatot? 
Miért nem akarnak a döntésük előtt 
alaposan tájékozódni? Hibázni akarnak 
szándékosan, vagy egészen más a 
cél? Másfelől minden esztergomi 
elgondolkozhat azon az elmúlt években 
kialakult helyi speciális modellen, mely 
egyrészt most a piac kapcsán tisztán 
megmutatkozik, másfelől minden, az 
előző önkormányzat által elindított 
gazdasági ügyletet jellemez. Vajon kinek 
jó az, ha a helyi polgárok lelkiismeretes 
munkája helyett bonyolult üzleti 
manőverekkel szegedi, debreceni, 
sándorfalvi cégeket hoz a képviselő-
testület előnybe?

 
 

h.v.

Ezúton szeretném megköszönni a német testvérvárosunkból, Ehingenből 
érkezett Frankenhofen Musikkapelle zenekarnak az augusztus 20-i ünnepen 
való részvételüket.  Esztergom nevében köszönöm a Josef Uhl dirigálta együttesnek 
az augusztus 19-én este megtartott Széchényi téri koncertet, valamint a másnap, 20-
án a Bazilikában fellépő fúvósnégyes műsorát, a zenés masírozást a városon keresztül 
és az Erzsébet parki előadást. A zenekar és a velük érkező küldöttség saját költségén 
utazott és tartózkodott városunkban. Anyagi ellenszolgáltatás nélkül léptek fel, 
sőt az Ehingenből érkező küldöttség Wolf Brzoska úr vezetésével háromezer eurós 
pénzadományt gyűjtött össze és hozott el az esztergomi Máltai Játszótér javára. 
Köszönöm az esztergomi kisvonat üzemeltetőjének, Koós Lászlónak és a Cathedral 
Toursnak, hogy gondoskodtak vendégeink városnéző túrájáról és a német nyelvű 
idegenvezetésről.
Tétényi Éva
Esztergom, Esztergom-kertváros 
és Pilisszentlélek polgármestere

Szeptember 5-től gyalogolni 
hívja Tétényi Éva az esztergo- 
miakat. Hétfőnként,1800 órá-
tól a Széchenyi téri Szent- 

háromság szobortól indul a kb. 1 órás 
túra, a Kis-Duna part, Erzsébet Park, ke- 
rékpárút vonalán és vissza az indulási 
ponthoz.  A polgármester célja az, hogy 
a rendszeres közös mozgás segítsé- 
gével az esztergomi polgár ok egyrészt 
egészségesebbek legyenek, másrészt a 
heti gyakoriságú mozgás remek alkalmat 
teremthet arra, hogy a város ügyeiről, 
vagy ettől eltérő témáról kötetlenül le- 
hessen beszélgetni. A közösen végzett 
tevékenység, gondolatcsere, egy jó csa- 
pat kialakulása közelebb vihet egy egy-
ségesebb Esztergomhoz. Tétényi Éva jö- 
vő hétfőtől szeretettel vár minden érdek- 
ődőt egy egész-séges gyaloglásra. 

Ehingeni ajándék EsztergomnakSéta az egész-ségért 

Hol a pénz? - a régen várt válasz címmel jelent meg cikk a Hídlap augusztus végi 
számában. A cikkre a szánalmas jelzőt sem használnánk. Inkább a Karinthytól a 
Magyarázom a bizonyítványomat vagy a Rossz tanuló felel című zseniális írásai 
jutnak az eszünkbe. 
A cikk indíttatása világos. A kormányzó jobb oldal Meggyessel eddig igen 
türelmes lapja a Heti Válasz augusztusban súlyos cikkeket jelentetett meg a rossz 
fürdőberuházásokról és az önkormányzatok eladósodásáról. Mindkét cikkben a 
Meggyes féle Esztergom súlyosan elmarasztaló kritikát kap és mint rossz példa 
szerepel, ami már-már felér egy üzenettel.
Álljon itt minden további helyett néhány idézet.
„Az elhibázott fejlesztések mintapéldája lehetne az esztergomi, ahol a város régi 
strandfürdőjét és műemlék fürdőszállóját hagyták tönkremenni, miközben pár 
sarokkal arrébb felhúzták az új aquaparkot- amely soha nem lesz igazán versenyképes 
a népszerűbb párkányi Vadassal a Duna túlpartján" (Heti Válasz : Befürödve 2011. 
augusztus 11.)
A „nagyok" közül Esztergom áll az élen, 2009 végén 18,6 milliárdos követelésállományal, 
mely a Számvevőszék szerint immár 22,4 milliárd forintra nőtt" „Az államadósság 
azoknál bűn, akik felhalmozták" (Heti Válasz 2011. augusztus 18.)
Aztán azt is írja a Heti Válasz, hogy „Ma már az angol általános iskolák 
háromnegyedében, a középiskolák 94 százalékában helyben készül a déli menü". 
Meggyes meg elhozta nekünk a Hungast nevű szocialista nagyüzemet.
A régen várt választ a Heti Válasz megadta. Minden egyéb csak szánalmas 
magyarázkodás. Reméljük már nem sokáig.

Polgári Esztergomért Egyesület

A régen várt válaszok
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más:  A politikai plakáton a felirat: 
Együttműködünk.
a valóság:  A testületi ülés bebizonyitotta 
a helyi fidesz frakció egymásért mű-
ködik a polgármester asszonnyal szem-
ben, messze figyelmen kívül tartva a vá- 
ros érdekeit. Pl.:  az iskolák-óvodák  ösz-
szevonását  az érintettek (mondjuk a 
családok ) megkérdezése nélkül döntik 
el.  Ugyanigy az intézmények vezetői és 
az ott dolgozók is lebegnek . Hogyan 
tovább, a választ nem tudni, de szem-
rebbenés nélkül mégis az egyeztetésről  
beszélnek.
más:   Idézet Pál Györgytől: „…sáskajárás 
a piacon…”
a valóság:  Felháboritó  a képviselő ki-
jelentése. Negyven éve törzsvásárló va- 
gyok a piacon. Soha ilyen rend és 
tisztaság nem volt ott, mint mostanság. 
Gondolom  az árusoknak is ez a vé-
leményük, talán Ivanovné kivételével. 
Pál úr  ön csúsztat,  igenis a piac területe 
a zárás után is rendezett, jóval tisztább, 
mint az előző ciklusban volt, s persze 
azt is  el bátran mennyi bevétele volt 
a piacból   a városnak az elmúlt hóna-
pokban, és azt is mondja el, ebből a 
pénzből  szavazhattak a magánvádas 

ügyeikre. Ha ön sáskajárást emleget én 
pálfordulást javaslok: erős dobbantással 
lépjen le a dobogóról, ahova felemeltük 
önt.  Bátran azonnal!
más:  Az Eszköz kft. tisztába teszi az 
esztergomi szemétszállitást.
a valóság:  A  kft. ügyvezetője a hajnal-
ba nyúló testületi ülésen vitába keve- 
redett Stámusz Andreával, majd több- 
ször szókérés nélkül érvelt a város ér-
dekével szemben, (talán sejthető) cso-
portérdekből. Sőt egy újból vélhetően 
alkotmányellenes elfogadott, de ki nem 
hirdetett határozatra hivatkozva kötik a 
hulladékszállitási szerződéseket, ráadá-
sul kényszermunkára kötelezve a közös 
képviselőket. A tartozók adatainak kia- 
dása egy harmadik cégnek , ennek jog-
szerűségét  nem az igazgató dönti el. A 
kft. tartsa be az Ötv.-t és forduljon a 
jegyzőhöz,  csak ez a törvényes út.  In-
kább szervezze a takaritást a Széchenyi 
téren, a városközpontban és másutt, 
hogy minél több turista és esztergomi 
jól érezze magát itt.  A szemétszállitás 
csak annyira politikai ügy, hogy a város 
polgárait érinti, és önnek ügyvezetőnek  
nincs felhatalmazása bármilyen irányban 
politikai véleményt nyilvánitani ebben, 

mint ezt augusztus 10-én tette.
más:  A korsó visszajár a kútra.
a valóság:  Beidéztek az egyik önkor-
mányzati céghez, igazoljam két hiteles 
tanúval, hogy egyedül élek a lakásom- 
ban. Autóval mentem, mert a helyijárat 
nem közlekedik.  Csak a céggel szembe- 
ni oldalon volt hely, mert efelől minden-
hol álltak.  A  „kedves” ügyintézőtől bátor- 
kodtam  sokat kérdezni, hát egyre ked-
vesebb lett, a főnöke a belső irodában 
lapitott,  vettem a lapot és mentem. Fia- 
talos rohanás lett belőle, mert meglát- 
tam  közeledni a mindenek urát a par-
koló őrt, már bevetésre készült. Meg-
úsztam, de azóta többször visszatértem a 
helyszinre. Másnap és azután is csak azok 
az autók parkolnak fizetési időben is, de 
egyiknek  szélvédőjén sem vettem észre 
a matricát, sem a mikuláscsomagot.  Biz- 
tosan csókos a rendszámuk, vagy a gaz- 
dájuk kap kivételt. Pilisvörösváron sem 
kell a parkolásért fizetni. Igaza van Té-
tényi Évának, a belvárosban be kellene 
vezetni az ingyenes vagy meghatározott 
ideig ingyenes parkolást  azoknak is, akik 
ide fizetnek adót és itt laknak.
más:  Négy  képviselő rendkivüli testüle-
ti ülést kezdeményezett a 08.18-i  végén.

Más és a valóság 

Unalmasnak tűnő apróságokról 
fogok most írni, szinte lényegtelen kis 
hülyeségekről. Egy pimf kis napról, ami 
észrevehetetlen ezeréves államiságunk 
turulforma árnyékában, sokadrangú 
hivatalnokokról, akiket sosem hívnak 
be izzadós műsorokba megérdeklődni, 
hogy hogyan tud ilyen jól dolgozni, és 
miféle víziója van már megint, amivel 
egy csapásra megmenti a várost a 
pusztulásról. Lényegtelen, apró kis 
végrehajtási rendeletekről, melyeket 
senki nem rak ki nemzetiszín keretben a 
közhivatalokban. Apróságokról, melyek 
sokkal fontosabbak, mint a reklámozott, 
dizájnolt politikai izék.
Elsősorban és leginkább működtetni 
kéne ezt a szerencsétlen várost. Túl a 
pénzbeszedésen, a nagy ívű, túlszínezett 
hülyeségeken és népnevelésen, egy pimf 
nap, egy nyugdíjazás, egy forgalmi rend 
változás levezénylése lenne az igazán 
fontos dolga ennek a garnitúrának.
Ha ezt megoldaná, már az is elég lenne 
– egyébként meg hagyjon békén. Először 
is azért, mert felnőtt vagyok, el tudom 
dönteni magamtól is, hogy szeretem-e a 
chipset, melyik istent hiszem, mit nézek 
a tévében, mit olvasok az újságban. 
Másodszor pedig azért, mert alkalmatlan, 
lusta és rosszindulatú alakoktól nem 
fogadok el életvezetési tanácsokat - 
pláne parancsokat. Harmadrészt pedig, 

és ez a legfontosabb: a saját dolgodat se 
végzed el rendesen.
Az „elmúltnyolcévezés” egyik valóban 
releváns vetülete ugyanis az, hogy az 
előző testület idején tényleg idővel egyre 
erősebb volt az „itt semmi nem működik”-
érzés. Ciklus közben torzóban maradt 
reformkísérletek, egyre gyorsabban 
elavuló, majd újra cserélt programok, 
és mindehhez egy gyorsuló üzemben 
leromló „hétköznap-menedzsment” – 
bocsánat, nincs jobb szavam hirtelen 
erre. Ha van valami reális oka annak, hogy 
Meggyes Tamás kétharmados hatalomra 
tett szert, akkor az ez volt, a „menjetek 
már a francba”, a „hagyjatok már békén”, 
meg a „miért nem működik itt semmi”? 
Most megint itt tartunk. Aprómunka, le 
lehet fitymálni, de mégis, ma nincs ennél 
fontosabb. 
Magam pedig nem várok megváltót. 
Volt és van már belőlük elég. Számolni 
tudó, unalmas figurákat várok nagyon, 
szakembereket (huhh, kimondtam), 
akiknél az egy meg egy, az akkor sem lesz 
a végén három, ha a Meggyes bezzeg. Pál 
György helyett olyan arcokat, akik nem 
csak a Kodály-módszer általános iskolai 
oktatása során találkoztak „a” vidékkel, 
népdalok formájában. Gyerekszerető, 
szakmájához értő pedagógust az oktatási 
tárcához, aki nem egyéni sérelmeit 
torolja meg tanárokon, szülőkön és főleg 

a diákokon, nem is a MSZMP-s múltból 
vakarózva próbál egy kivitelezhetetlen, 
ámde monumentális állami és egyházi 
oktatási katyvaszt összerakni az 
önkormányzati iskolarendszer helyén. 
Inkább olyat, akit az vezet, hogy mi a 
jó a gyerekeknek, semmi extra, semmi 
reformdüh és túlgondolás. 
Olyan polgármestert, akinek csupán 
annyi a célja, hogy pontosan járjon az a 
nyomorult busz. Unalmas, jellegtelen, 
megváltó tervek nélkül érkező, egyszerű, 
hétköznapi folyamatokat menedzselő 
alig-politikusokat.
Egyszerűen csak hagyjanak békén. Aki 
pedig alábecsüli ennek az igénynek az 
erejét, aki még mindig azt hiszi, hogy a 
nagyobb tűzijáték, a több cirkusz majd 
feledteti, hogy kisebb a kenyér, sőt 
szárazabb, és kevés helyen, drágábban és 
bunkó eladók vágják hozzá az emberhez, 
az nézzen rá a közvélemény-kutatásokra. 
Ma már a zöm, a túlnyomó többség 
nem kér a szimbolikus politikából, nem 
kér a cirkuszból. Olajozottan működő 
hétköznapokat szeretne, nem vonul fel, 
nem ír alá és nem küld vissza, és pláne 
nem szavaz. Mindenki dolgozzon végre, 
a fenébe is, tegye a dolgát, végezze el 
az aprómunkát, minket meg hagyjanak 
békén.

Érdy Tamás

Város, hagyjál békén!
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a valóság: A fidesz frakció a munkaterv-
ben meghatározottak szerint további 
testületi ülést nem tervezett augusztus 
hónapban. Talán az a négy képviselő 
már aludt akkor, amikor a munkaterv 
elfogadását megszavazták. Gondoljuk, 
majd a frakcióvezetö kivizsgálja, miként 
történt, hogy a négyek nem tudtak a 
frakció döntésről, és az eredményről tá-
jékoztatja a választókat is,  „a városért dol- 
gozunk „ értelmében.
más: A polgármester asszony te-
rületenként nyilt lakossági fórumokat 
tartott az elmúlt héten.
a valóság:  A körzetek képviselői va-
lószinű szabadságon voltak, mert nem 
jelentek meg. Felkérjük Önöket, szintén  
tartsanak fórumokat. Annak érdekében, 
hogy nehogy testületi üléssel egyezzen 

ezek  időpontja, a kabinetülésen tudnak 
időpontot összehangolni. A „városért 
dolgozunk” jegyében  mi választók vár-
juk azokat, akik értünk tesznek éjjel és 
nappal.
más:  Füvet nyirni és kátyúzni sosem késő.
a valóság:  Frakcióvezető urat kérjük, 
hogy a  feszitett tempójú munkaterv- 
ükbe november hónapra ütemezzék be a 
költségvetés módositását a városban a ká- 
tyúzásra, a fűnyirásra, a parlagfű irtására. 
Addigra kiderülhet, mennyi pénz marad 
a kasszában, s talán elég lesz ezen fe-
ladatokra. Az önkéntesek mindenhova 
nem jutottak el, maradt még terület  s re- 
méljük pénz is a fentiekre. Előre is alá-
zatosan köszönjük.
más: Tétényi Éva polgármester nem irta 
alá a jegyző szabadságkérelmét.

a valósg: Tisztelt jegyzőasszony! Gon-
doljuk tapasztalatlansága miatt kellett a 
fidesz frakciótól segitséget kérnie a 
jóváhagyó aláirás megszerzésére. Kö-
zelebb lett volna a folyosó végére el-
sétálni és a polgármester asszonnyal 
megbeszélni a helyzetet.  Vagy nem tet-
szik ismerni Őt?  Mi úgy ismerjük , hogy 
mindenki előtt nyitva  az ajtaja (nem úgy, 
mint ahogy ön korábban ki akart zavarni 
bennünket a városházáról),  merthogy Ő 
is a város adójából fizetett, és a polgáraiért 
dolgozó. Tetszik tudni, az életben ez igy 
szokás!  Gondoljuk más pártképviselők is 
segitettek volna, de mi is, a téren lévők, 
ha legalább a tv képernyőről ismernénk 
önt. Jó egészséget kivánunk önnek és 
leendő gyermeküknek.

                           ghyos

Ez a sommás ítélet azért is méltatlan, 
mert mint tudjuk, sokan nevüket, arcukat 
vállalva segítik a város mindennapi 
működését – köztük jó néhány értel-
miségi. Jómagam középiskolai tanár 
vagyok, a parkok gondozásának meg-
szervezésében nem vagyok jó, de több- 
ször megjelentem a Széchenyi téri szim- 
pátiatüntetéseken, és frissen összeforrott 
bokával, ha nem is végig, de Dorogig 
elmeneteltem. Disszonanciát szül a hi- 
vatkozott írás a tekintetben is, hogy 
ugyanebben a lapszámban közölték P. 
Tokár Jánosnak, a ferences gimnázium 
igazgatójának az esztergomi politi-
kusokhoz intézett nyílt levelét. S bár az 
atya óvatosan, egyensúlyosan fogalmaz, 
- ez a dolga! - a tény, hogy ez a levél a 
Civilhetesben jelent meg, talán nem 
véletlen.
Hogy félelemben él a város lakosságának, 
köztük az értelmiségnek nagy része, 
vitathatatlan. (Amikor e sorokat írom, én 
is a szobám falát díszítő Bibó-portréból 
merítek erőt!) Kiszolgáltatottnak érez-
zük magunkat sokan egzisztenciális 
szempontból, az országos események – 
nemcsak a helyiek! – bizonyítják, hogy 
ellentmondást nehezen tűrő kormányt 
kaptunk a nyakunkba. A dérrel-dúrral 
beharangozott Nemzeti Együttműködés 
Rendszeréről már tavaly tavasszal is tudni 
lehetett, hogy parasztvakítás. Szörnyű 
kimondani, de ma a NER legelrettentőbb 
példáját Esztergom mutatja! Hogy nem 
új keletű jelenség a városunkban zaj- 
ló békétlenség, arra álljon itt egy szö-
vegrészlet az 1930-as évekről, elvégre 
történelemtanár volnék, vagy mi a szösz:
„A két háború között Esztergomnak 
kiemelkedő személyisége […] Mátéffy 
Viktor és Gróh József volt. Kortársak, 

de mégis ellentétesek; két teljesen 
különböző természet. Mind a ketten 
kereszténypártiak. Korábban Mátéffy 
volt az országgyűlési képviselő, majd 
1931-ben Gróh is elindult, ugyancsak 
keresztény gazdasági pártprogram-
mal. Erre az országgyűlési képviselő-vá- 
lasztásra – amely teljesen felbolygatta 
a város életét – igen jól emlékszem. […] 
Nos, Esztergomban is nyílt szavazás, illet- 
ve választás volt. Mindkét jelölt ugyan- 
azon pártprogrammal indult, de közülük 
Mátéffy Viktor volt a hivatalos jelölt. Ez 
azt jelentette, hogy az állami apparátus 
és a helyi közigazgatás nyíltan és 
határozottan a hivatalos jelölt mellé állt. 
Az ellenjelölt Gróh József […] a „saját 
zsebére” indult, annak ellenére, hogy 
a hivatalos kormányzat erős nyomást 
gyakorolt rá és híveire; mégis végül Mátéffy 
mögött alig 30 szavazattal marad el. 
[…] Élénken emlékszem szűkebb város- 
részemnek, Szentgyörgymezőnek a sza- 
vazására is. Szavazókörünk itt a kato- 
likus körben volt, a szavazatszedő kül-
döttség elnöke pedig Madaras Aurél plé- 
bános. A kiadott szavazási utasítást  Ma- 
daras sajnos betartotta; e szerint a sza- 
vazásnak úgy kellett történnie, hogy elő- 
ször leszavaz 10 mátéffysta, utána pedig 
10 Gróh-párti. Így is ment a ceremónia 
egy darabig. Csakhogy Szentgyörgy-
mező emberemlékezet óta mindig ellen- 
zéki volt; hiába nyertünk, mégis elbuktunk! 
Nos, városrészünknek mintegy 95%-a 
Gróh-párti volt, Mátéffynak alig jutott 
60 szavazat. Így hamarosan elfogy-ott a 
rá szavazók száma, ám még mindig ott 
volt a több száz Gróh-párti, akiket viszont 
nem engedtek az urnákhoz, mert nem 
jött össze a szükséges tíz Mátéffy-párti. 
Valószínű, abban bíztak a hatóságok, 

hogy az összegyűlt mintegy 3–400 szavazó 
megunja a várakozást, abbahagyja a 
kitartást és eltávozik. De nem így történt! 
A békés, csöndes parasztok zúgolódni 
kezdtek, és hangos szóval követelték 
a szavazás folytatását. […] Délután 2 
óra tájban végül is az összegyűlt tömeg 
nyomására és tiltakozására a szavazás 
újból megkezdődött, és egy óra alatt be 
is fejeződött. De annak következménye 
és utóhatása megmaradt […]. Madaras 
Aurélnak el kellett hagynia a szent- 
györgymezei plébániát, mert a temp-
lomba, miséjére nem mentek a hívek. 
Némileg hasonló módon tiltakoztak a 
helybeli pékmester, Jónás Lajos ellen is, aki 
Mátéffynak volt egyik kortese: hónapokig 
nem vittek hozzá kenyeret sütni. […] Este  
6 óra után hirdették ki a városháza 
erkélyéről az eredményt. A hatás rettenetes 
volt: óriási felzúdulás, zsivaj, lárma és 
tiltakozás. A tömeg megmozdult és in-
dult be a városházára. Ugyanakkor 
megmozdult a rendőrosztag is: a kardo-
kat kihúzták és megkezdődött az, ami 
Esztergomban még soha sem volt – a 
tüntetők kardlapozása!” (Dr. Bády István: 
A Bazilika árnyékában Egy polgármester 
visszanéz. Esztergom, Gran Tours kiadása; 
1989. 35–36. o.)
Azt hiszem, ehhez különösebb kom-
mentár nem szükséges. Az értőnek elég!
Végezetül: sok más, magát demokra-
taként definiáló esztergomi értelmiségi 
társammal együtt én csak reménykedem, 
hogy Bády István címbe emelt, pürroszi 
győzelmet sejtető mondata nem fog 
megvalósulni. Bár tartok tőle, hogy a 
dolgok lényegi része nem Esztergomban 
dől el…

Peragovics Ferenc                                                                              

„Hiába nyertünk, mégis elbuktunk!”
Váczy-Hübschl István Haldokló Esztergom c. írásának (Civilhetes 2011. augusztus 19.) szenvedélyével egyetértek, mégis 
úgy érzem, egy kicsit elveti a sulykot, amikor testületileg szégyenkezésre szólítja fel az esztergomi értelmiséget, 
mondván hogy némán tűri a városban zajló eseményeket, és nem kellő eréllyel áll ki a lassan egy éve megválasztott új 
polgármester mellett: „És szégyellheti magát az esztergomi – tán sosemvolt – értelmiség is”.
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Az évszázados, kesergő könyörgő 
ének, amelynek két sorát idéztem az 
imént, az egykoron pompázó királyi 
várost, Esztergomot idézi elém. Nem is 
fogalmaztam pontosan, Esztergomot 
nem kell nekem idézni, itt él, létezik 
a zsigereimben, az érzelmeiben, a 
szeretetemben. A múltamban, az 
ifjúságokban.

Sokszor gondoltam már arra, Szent 
István Prágában rabságban tartott kardja 
alászállhatna az ékköves város mai fáj-
dalmas pillanataiban, rendet teremteni. 
Mert Augiász istállóját végérvényesen ki 
kell söpörni. Ha kell szép szóval, ha kell 
erővel, de megnyugvásra van szükség 
Strigoniumban.
Akinek szeme van, látja, hogy ennek a 
megnyugvásnak, s az azt követő épí-
tőmunkának kik is a megrögzött ellen- 
ségei. Mutassunk rájuk a nép nyelvén, 
ahogy Esztergom történelmi utcáinak mai 
koptatói nevezik őket, „a bajkeverő tizek”. 
Vagy tizenegyek, akik legszívesebben 
ismét elővennék az ősi fenyítő eszközt, 
a derest, vagy nyársra húznák, kardélre 
hánynák a jogaikkal élni kívánókat, s a 
meglévő erejükön és energiájukon túl 
teljesítőket.
Nem idézem a város történelmét, amely 
egybeforrt Hazánk történelmével. Pusz-
títások, rombolások és újjáépítések kö- 
vették egymást, számolatlanul. De 
mindig sikerült a talpra állás.
Esztergomban most éppen a rombolók, 
az eszeveszett bajkeverők ülik győze-
delmesnek hitt torukat. Mit nekik város, 
mit nekik hagyomány, mit nekik a tisztes 
megélhetésre vágyó harminc ezer 
lélek, akik ismét otthonuknak kívánják 
tekinteni ezt a múltjában és látványában 
fenséges várost.
Mert Esztergomban megint háború dúl. 
Olykor csendes, olykor fojtogató, de min-
denképpen kíméletlen, és csak pusztítást 
hozó, ármánykodó és cselszövő szembe 
fordulás. Gyűlölt alakoskodások és alatt-
omosságok kíséretében.
Ez ma Esztergom, egy bizonyos szinten. 
Nem a tisztességes szembenézés a vá- 
lasztott harcmodor, hanem a tisztes-
ségtelen hátbatámadások kerülnek elő 
a „fegyverarzenálból”. Ez a mostani, ideg- 
feszítő és erőket felemésztő „kardcsör- 
tetés”, előre megtervezett és ráadásul 
sunyi, elfogadhatatlan S ilyen „fegyver-
csörgések” közepette, ilyen mérhetet- 
len hatalomvágy mellett nem számít 
a normális emberi élet. Csak egy a 
fontos, zűrzavar legyen, hogy az elmúlt 
időszak közvetlen hatalmasainak kár- 
tételei, bűnei, minél felismerhetetlen-
ebbek legyenek. A becsületesre 
vetüljön a becstelenség nyomasztó és 
sötét árnyéka, miközben a becstelen 

a saját megdicsőülését hirdeti. De 
azt nem hiszem el, hogy a tizek vagy 
tizenegyek egyike sem vallja be, 
legalább titkon, önmagának, hogy 
ki is itt az igazi kártevő? Hogy kik- 
nek a kártételei miatt lesznek ki-
szolgáltatottak azok, akik élete rájuk 
bízatott. Mert itt, és ezt jó lenne fi-
gyelembe venni, nem arról van ám szó, 
hogy ki győzi le, akár cselszövések árán 
is, a tisztátalanokkal viaskodót, hanem 
arról, hogy a nemtelen támadások mö-
gött emberi életek vannak. Egy nem is 
akármilyen város és lakói élete.
Bizonyára nehéz lehet azzal a tudattal 
élni, hogy egy város lakóinak hátára 26 
milliárdos tartozás szinte vonszolhatatlan 
nehezékeit pakoltam rá. S közben azt 
elhitetni, a szándék legalábbis ez, hogy 
nem ez a képtelen és fékeveszett rom-
bolás, pazarlás, felelőtlen gazdálkodás 
a mai bajok eredője, azt állítani, hogy 
minden bűnök forrása a rendet közel egy 
éve akaró, nem hatalommániás, de a vá- 
ros lakóiért felelősségét vállaló, a ki-
szolgáltatottságában is erkölcsi fölény- 
ben lévő, általam rendkívül tisztelt 
mostani városvezető, aki hatalmas ellen- 
szélben, töretlenül megy előre. Egy 
hadsereg nélküli tábornok ő, aki, mint a 
mesében a legkisebb királyfi, azaz, ese- 
tünkben, a legkisebb királylány, egy-
magában kénytelen a tűzokádó, tízfejű 
sárkánnyal szembe szállni.
Akinek erkölcseire jellemző, hogy nem 
a pusztító sárkány tíz fejét akarja leka-
szabolni, hanem rávenni a fenevadat 
arra, hogy térjen végre észre. Hogy rá- 
döbbenjen, nem az ö hatalma a fontos, ha- 
nem az emberek nyugalma, megél- 
hetése, és tiszta hite. Aki hitet akar su- 
gározni ezzel az életet emésztő hitet-
lenséggel szemben.
Persze, tudom én, a szelíd mosolyával har- 
coló erkölcsi fölényben lévő, nem az 
esztergomi tizekkel vívja, sokszor ki-
látástalannak tűnő harcát. Ő egy sokkal 
nagyobb hatalmassággal menetel szem-
be. Egy olyan országvezetővel, aki nem 
tűri el, ha nemet mondanak neki. Ha 
szembe szegülnek vele. Aki, mert valami 

ragadt rá jól neveltségből, az ország 
szentélyében enyhe fő biccentéssel ész- 
revételezi a tűzokádó sárkánnyal szembe 
szállót, ám én tudom, ez csak üres for- 
malitás, játék a kameráknak, játék az 
emberrel, játék azokkal, akiknek dísz-
polgári címét elfogadta.
Ez az ember soha nem tud veszíteni. 
Ez az ember azt is tudja, ha mindenre 
fény derülne, akkor, ott a Duna felsőbb 
folyásánál, a hazai keresztény hit fő-
városában, napvilágot láthatna az is, 
hogy mi is lett az eltékozolt milliárdok 
sorsa.
Hát, ezért segít. Hallgatásával is. Ezért 
nem villan fel benne a felelősség leg-
kisebb szikrája sem. Hiszen ő felelős ezért 
a százezerszeresen megszorongatott Ha- 
záért,  annak minden egyes ország lakójá- 
ért.  Azokért, akik most, mert félre vezet-
ték, vagy mert félelemben tartják őket, a 
csöndet választották.
De tudni kell mindenkinek, a csöndből 
egyszer hatalmas robbanás keletkezhet. 
Ez a nép már számtalanszor emelte ma-
gasba, korábban évtizedekig lehajtott fe-
jét, s tett csoda dolgokat.
De most hallgat, s ezt a mai küzdőknek 
nehéz elviselni. Az egyedül vagyok ér-
zése sokszor elviselhetetlen.
S növeli a bajt, hogy azok a sokat em-
legetett tizek nagyon jól tudják, hogy 
a mostani hatalmasok, mert minden 
korábban elkövetett vétket titokban 
akarnak tartani, mellettük állnak.
A tizeknek azonban nem árt tudni, ez 
tapasztalat, hogy a csillagok állása vál-
tozó. S ha a magas uraságok egyszer úgy 
gondolják, hogy már nincs szükségük 
rájuk, a porba hullanak ők is. De akkor 
már a megszégyenülés legkitaszítottabb 
formáját kell megtapasztalniuk.
Az ellenszéllel szembe fordulóknak, a 
haza oltárán életük szeletkéit feláldo-
zóknak egy erdélyi költő, Áprily Lajos 
szavaival üzenek: „És mégis- ne remegj: 
/lélek van veled/ nem maradsz egyedül.”

Lakatos Pál
esztergomi öregdiák, újságíró

„Hol vagy István király?- Téged magyar kíván" 
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Egyet az elején tisztázhatunk: a hídlap 
legutóbbi cikke, a Hol van a pénz – a 
régóta várt válasz egy közgazdasági 
analfabéta keze nyomán született. 
Meggyes Tamás ezt a lenyomatot 
az elmúlt 10 évben már otthagyta a 
városon, most analfabétizmusáról írásos 
módon is tanúbizonyságot tett. A hídlap 
cikke nyomán sok minden kiderül, főleg 
írójának gazdasági tudásáról, de egy 
semmiképpen sem: a szalagcímmel 
beböffentett kérdésre továbbra sincs 
válasz, miszerint, hol a pénz. Ezt az 
ügyet egyébként pszichológiailag elég 
egyértelmű stratégiaként alkalmazza 
a helyi kisfidesz, hiszen a kérdést még 
tavaly novemberben tette fel Tétényi Éva 
egy testületi ülésen, amitől ott és akkor 
Meggyes Tamás dührohamot kapott. 
Az írás tartalma már önmagában is 
súlyos, aki azonban igazán csemegézni 
akar, annak ajánlom figyelmébe az 
augusztus 4-i testületi ülés második 
órájában elhangzott, klasszikusan 
az utolsó kádári beszédre hajazó 
utolsó meggyes-monológot, mely 
valóságtól elrugaszkodott tartalmában 
mindenképpen a nagy elődöt idézi.
Meggyes legnagyobb és egyetlen 
eredménye e cikk nyomán, hogy beismeri 
a 26 milliárdnyi adósságot. A többi 
egyszerű hazugság, csúsztatás, átvágás, 
hülyének nézés etc. Minderről eszembe 
jut az öntelt kiskakas meséje, aki elhiszi 
magáról, hogy a nap az ő hangjától kel 
fel. Meggyes cikkben felbukkanó családi 
példája egyébként önmagában elég 
lenne a választópolgárok bizalmával 
visszaélés bűntette alapos gyanújához, 
már ha létezne ilyen passzus. 
A város 2011-es költségvetése 9.3 
milliárd forint. A Meggyes által 
felhalmozott adósság 26 milliárd forint. 
Ez az éves költségvetés háromszorosa. Ez 
tény. „A volt polgármester hangsúlyozta, 
hogy az, hogy egy önkormányzatnak 
van egyévnyi költségvetésnyi adóssága, 
nem jelent csődhelyzetet, sem jogilag, 
sem gazdaságilag. Nem ok arra, hogy 
csődeljárást indítsanak egy város ellen.” 
– írják a hídlaposok. Magyarországon 
az államadósság 2000 és 2010 között 
52 százalékról 80 százalékra nőtt. A 

világ eközben államcsődről beszélt, 
Orbán Viktor szintén ezzel riogatott 
ellenzékből. Meggyes 2000 és 2010 
között 300 százalékos hiányt halmozott 
fel. A kormány a felelősöket most 
börtönben küldené. Mi vajon hová 
küldjük Meggyest?
Ha igaz lenne Meggyes logikája, akkor 
ez a család évi 3 milliós hitelállománya 
nem három, hanem kilenc millió lenne, 
ha már az arányoknál tartunk, de ez a 
család ugyanakkor három éve bliccel a 
buszon, mert nem vesz bérletet a Vértes 
volántól, nem fizet a közvilágításért, a 
szemétdíjért, de közben nyaralót vesz 
Vargyason. Sárga csekket nem fizetnek, 

de hitelből nyaralnak, méghozzá 
fényesen. Nagyanyáink még tudták, 
hogy hitelből nem szokás villanyszámlát 
fizetni, és nem járunk kölcsönpénzből 
nyaralni. Minden háziasszony tudja, hogy 
első a csekk, a lakbér, a villanyszámla, 
a vízdíj, meg a többi kötelező költség. 
Meggyes viszont nem háziasszony, 
polgármester meg hogy lett ekkora 
gazdasági szakértelemmel, nem értem. 
Illetve értem, de nem akarom.
Maradva a kiskakas példájánál, hiába 
írja a hídlap: „többször írtuk magunk 
is a hídlapban, hogy Esztergom a top 
10 eladósodott magyar városok között 
sem szerepel.” Attól hogy a Meggyes 

lakásmédiájának – nem tudom milyen 
gazdasági ismeretekkel rendelkező 
újságírója – sokszor leírja, hogy nincs 
baj, attól még van. Az ominózus lista 
egyébként a megyei jogú városokról 
szólt, Esztergom meg nem az. (tipikus, 
amolyan hídlapos csúsztatás) Van viszont 
850 ezer forintnyi tartozásunk per lakos, 
amivel dobogósok vagyunk, de az meg 
kit érdekel? Meggyes zavarában, vagy 
kínjában egyébként már a Suzuki éves 
árbevételére is hitelt venne fel a cikk 
szerint, hiszen beleszámolja Esztergom 
éves nem értem mijébe a Suzukit is. Mert 
olyan GDP, amiről ő beszél, na „olyan 
állat nincs”. A meggyes-kakas mondott 
olyat is 2008-ban, pont a hídlapban, 
hogy a világválság megáll az Esztergom 
táblánál. Aztán nem állt meg.
Ebben az esetben a népmesei hídlapos-
meggyes motívum, miszerint „aki 
nem hiszi járjon utána”, elég viccesen 
hangozhatna, ha nem 30 ezer ember 
sorsáról beszélnénk. Hogy Trianon hogy 
jön ide, azt már végképp nem értem. 
Meggyes Tamás sok egyéb mellett 
adós maradt a tételes felsorolással is. 
Minimum egy táblázatot, ha láttunk 
volna. Abban azért egyetértek vele, hogy 
többet költöttünk, mint a felvett hitel. 
Merthogy nem csak azt költötték el, 
hanem a 10 évnyi iparűzési adót is mellé, 
ami durván számolva is legalább még 
egyszer 25 milliárd forint. 
Tehát kedves Meggyes Tamás, hol van 
az ötvenmilliárd forint? Erre legyen 
kedves válaszolni, a népvakítás itt már 
kevés. Meggyes a város átadásánál azt 
állította, hogy minden rendben van, 
(lásd hídlap cikkek tavaly nyáron, majd 
októberben), aztán az új polgármester 
másfél milliárd forintnyi, 90 napon túli 
lejárt tartozást talált az első héten. És 
nem volt pénz, ahogy Meggyes meg 
a hídlap hazudja, mert az alszámlákon 
ugyan volt valamennyi forint, de 
annak felhasználásáról jogszabályok 
rendelkeznek, és ezek értelmében azt 
csak fejlesztésre, beruházásra fordíthatta 
a város. Persze Meggyes megoldotta 
volna a maga módján ezt is…

Bádi Gábor

Az öntelt kiskakas esete a nappal
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Az alábbi történet kitalált történet. 
A megegyezés a szereplőkkel, vagy 
bármely más valós történettel, csak a 
véletlen műve lehet. 
Dolgozatírás az iskolában. A tanár ki-
adta a matek feladatot, és várja, hogy 
a nebulók megoldják azokat. Nem egy 
tehetséges osztály, akad benne cse- 
kély értelmi képességekkel rendelkező 
gyerek szép számmal. Van viszont egy 
rafinált rosszcsont, aki rendszeresen 
összetűzésbe kerül társival. Erősza-
kosságával és öntörvényű viselkedésével 
ő lett az osztályban a „főnök”. A többiek 
őt majmolják, róla lesik a dolgozatokon 
a megoldásokat, engedelmeskednek 
utasításainak a homokozóban. Csak az 
a különbség közöttük, hogy ennek a 
gyereknek az anyukája ott tanít szintén 
ebben az iskolában, és mindig kihúzza 
szorult helyzeten levő ivadákát a sla-
masztikából. Így hősünk minden 
kontrol és bünti nélkül játszadozhat. 
Nagyon nehéz a dolgozatban a feladat, 
mennyi 2+2 ! Izzadnak a nebulók, repül 
a forgács, úgy rágják a ceruzavégeket, 
lesnének, de nincs kitől. Egyszer csak a 
„főnök” a homlokára csap, és már írja 
is le az eredményt. Biztos benne, hogy 
mint mindig, most is helyesen oldotta 
meg a feladatot. Kétséget kizáróan 
a legbiztosabb a dolgában. Milyen 
szépen és határozott vonalvezetéssel 
írta oda a feladat végére a tökéletes 
megoldást, egy hatalmas „9”–est. Elé-
gedett arccal és mosollyal dől hátra 
székében, és néz körül. Ő lett az első! A 

többiek szemében pánik látható, de
hősünk huncut mosolyával és kacsin-
tásával megnyugtatja őket, lesúgja 
a megoldást! Pár nap elmúltával a 
tanár kiosztja a kijavított dolgozatokat, 
és az osztály nagy meglepetésére 
mindenkié elégtelen. Letört arcok, kö- 
zött csak az egyik gyerek szeme 
csillog örömmel, Kálmánka büszke 
az elégtelenre. Tanár kérdezi  is az  
okát. - Tanárnő  kérem, én azért
örülök ennek a jegynek, mert ez is 
azt bizonyítja be, hogy a dolgozat 
kiadásának időpontjáig, nekünk volt 
igazunk, tehát addig a pillanatig arra 
a kérdésre, hogy mennyi 2+2, a helyes 
válasz 9. És kérem szépen az ötöst is 
beírni arra az időre, - viszszamenőleg! 
Ezekből a gyerekekből felnőtt emberek 
lesznek. Elgondolkodtató, hogy milyen 
mentalitással, és szakértelemmel végzik 
majd munkájukat. Mert egy patikában 
sem mindegy, hogy mi a számolás vég-
eredménye és egy mérnöki feladatnál 
is adódhat probléma a számítások 
ilyen műveleténél. Rossz elegyet 
keverünk ki, - igaz, addig amíg nem 
halt meg tőle senki, addig jó volt- 
vagy összedől a mérnöki szerkezet. 
Ez jutott eszembe, amikor a testületi 
ülést hallgattam. Nevezetesen arról van 
szó, hogy Kálmán Sándor képviselő „úr” 
miként magyarázza azt, hogy a Megy-
gyes csoport által 2011 április 12-14-én 
jogszabály ellenesen megtartott mun- 
kaértekezleten elfogadott rendeletek 
miként viszonyulnak a törvényhez. Elég 

érdekes gondolatmenetre és elmeálla- 
potra utal az általa adott magyarázat. 
„Tulajdonképpen örülünk a bíróság 
döntésének, mert ezzel is azt bizony- 
ítja, hogy a döntésének meghozataláig 
nekünk volt igazunk.” Sándor! Maga 
normális? Tudja egyáltalán, hogy mit 
beszél? És ön állítólag tanár. Mert 
egy patikában sem mindegy, hogy 
mi a számolás végeredménye és 
egy mérnöki feladatnál is adódhat 
probléma a számítások ilyen műveleté- 
nél. Rossz elegyet keverünk ki, - igaz,
addig amíg nem halt meg tőle senki, 
addig jó volt- vagy összedől a 
mérnöki szerkezet. Szerencsére 
Kálmán Sándor „csak” tanár, és nem 
kever gyógyszereket, nem készít 
statikai számításokat. Bukfenc, az buk- 
fenc és pont!

Ülj le fiam, egyes!

Az Ifjúsági birkózó Európa-bajnokság 
záró napján bronzérmet szerzett 

Lévai Zoltán. A 
Dorogi Nehézat-
létikai Club bir- 
kózói közül hár-
man is kiharcolták 
a válogatottságot 
Magyarországon, 
Lévai Zoltán (46kg) 
/Dorogi NC-Eszter- 
gom/, Torba Erik 
(50kg) /Dorogi NC- 
Tokod/ és Papp 

Bertalan (58kg) /Dorogi NC-Tokod/
Mindhárom fiatal teljesítménye 
annak tükrében még kiemelkedőbb, 
hogy 15 évesen a 16-17 évesek között 
szerezték meg a címeres mezt, majd 
utaztak Lengyelországba a Varsóban 
meg-rendezett kötöttfogású birkózó 
Ifjúsági Európa-bajnokságra. Papp 
Bertalannak két mérkőzése volt, 
a későbbi győztes azerbajdzsáni ver-
senyzővel sajnos nem bírt, majd a moldáv 

birkózóval fej-fej mellett teljesítve bírói 
döntés segítette tovább ellenfelét, így 
Bertalan a 13. helyen végzett. Torba 
Erik magabiztosan legyőzött egy svájcit,
majd a későbbi bronzérmes grúz ver-
senyzővel egy szoros meccsen alul ma- 
radt és ezzel a 11. helyen végzett. Lé-
vai Zoltán elsőként egy rendkívül szo-
ros mérkőzésen román versenyzőt győ-
zött le három menetben. A második for- 
dulóban a későbbi döntős örmény bir-
kózóval került össze, aki egy hajszállal 
is, de jobbnak bizonyult. Harmadik mér-
kőzését német versenyzővel folyatta, 
akit nagy küzdelemben legyőzve lépett 
tovább a bronzéremért folyó harcba, 
ahol egy bulgár versenyző várta. A 
bronzcsata első menetében a bulgár 
még igen erőteljes volt, és Lévai Zoltán 
nem is találta az ellenszerét, viszont a 
második menetre érezhető volt, hogy 
nem fogja bírni a bulgár azt az iramot, 
amit a magyar fiú diktált, és 7:0-ás pont 
különbségnél még két vállra is fektette, 
ezzel Magyarországnak megszerezve a 

bronzérmet. A fiatalokra nem sok pi-
henés vár, ugyanis hazatérve az orvosi 
felmérések után folytatódik a felkészülés, 
mert nem csak Európával, hanem a vi-
lággal is szembe kell nézniük, mivel 
augusztus 27-28-án Szombathely ad ott- 
hont az Ifjúsági birkózó Világbajnok-
ságnak. Reményeink szerint sok szur-
koló látogat majd el az Aréna Savaria 
csarnokában, hogy buzdítsák, és plusz 
erőt nyújtsanak a magyar fiatal sporto-
lóknak. Összteljesítménye jónak mond- 
ható 4 bronzéremmel /Dénes Mercédesz 
(49kg), Szabó Eliána (60kg),  Németh 
Zsanett (70kg), Lévai Zoltán (kf.46 kg)/ 
és egy 5. hellyel /Bacsó Alex (szf.100kg)/. 
De a Világbajnokságon a többi magyar 
fiatal közül is akadnak, akikben megvan 
az érem szerzés lehetősége, ha a kö- 
rülmények és a napi forma a legide-
álisabban alakul.

Lévai Zoltán edző
http://www.dorogibirkozas.coelnet.hu

A Kitartó munka meghozta gyümölcsét

bg
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Augusztus 19-én délután két órától 
rajzverseny várta a kisebb korosztályt, 
a legjobb alkotásokat értékes nyere- 
ményekkel díjazták. Közben megnyitot- 
táka gyermek játszóparkot és lufi haj-
togatásra is sor került. 16 órakor kez- 
dődött a Carmen Táncegyesület be-
mutatója, amely mint mindig, most is 
nagy sikert aratott. Ezt követően a Happy 
Band zenekar állt a színpadra, az estét 
pedig utcabál zárta, amelyen a Bónusz 
zenekar húzta a talpalávalót. Ezidő 
alatt  a Duna fölött a tüzijáték fényeiben 
gyönyörködhettek a vendégek. A ki- 
világított Mária Valéria Híd, a folyóra 
vetődő csodálatos fények, az úszkáló 
hajók, mind csodálatos látványt nyúj- 
tottak az emberek számára. Augusztus
20-án 14 óráig kezdődtek a programok,
a gyermekeket arcfestés és rajzverseny 
várta. Három órától Vereczkei Attila 
örvendeztette meg a kicsiket-nagyokat, 
a zenés gyermekműsorával. 1630-tól
Kertai Mihály tangóharmonikán muzsi- 
kált, majd a Szegő Quartett színes 
műsorával folytatódott tovább a ren- 

dezvény.  A zenekarban a kitűnő hangú 
Vasvári Éva énekelt, a Bergendy Zene- 
karból. 21 órától DJ Gonzales Konga 
műsora volt látható,  a napot pedig hajna- 
lig tartó video show zárta. Augusztus
21-én  17 órától 22 óráig a Febo Duo 
örvendeztette meg a közönséget, örök- 
zöld és mai slágerekkel.  A három nap 
alatt gyermek játszópark, trambulinok, 
csúszdák, hinták, csocsó, rex, biliárd vár- 
ta a gyermekeket.  A száz férőhelyes 
Rugby Club Hotel 2010. decemberében 
nyitotta meg kapuit. Akkor még a 
Rugby csapattal együttműködve első-
sorban baráti klubként, ifjúsági és gyer- 
mektáborként működött. Az intézmény 
vezetője és egyben a programok szer-
vezője, Piroska Krisztián lapunk kéré-
sére elmondta, hogy nem számítottak 
arra, hogy ilyen hatalmas érdeklődés 
lesz, hiszen a Grill terasz mindhárom 
nap alatt teljesen megtelt. A csábító 
ételek és italok,  a kellemes környezet, 
a pezsdítő muzsika és a jó idő szinte 
vonzották az embereket. Neuzer András 
főszervező elmondta, hogy nagyon jó 

ütemben haladtak a hotel körüli mun- 
kálatokkal, hiszen mindössze egy hónap 
leforgása alatt végezték el a terep- 
rendezési munkálatokat, kialakították a 
Grill teraszt, a hotel belső teremrészét és 
a bárpultot. Néhány hét alatt valóra vált 
egy álom, egy olyan hely létrehozása, 
ahová az emberek szívesen járnak szóra- 
kozni, kikapcsolódni. A szervezőkön kí- 
vül köszönet jár azoknak az emberek- 
nek és cégek munkatársainak is, akik 
munkájukkal a Rugby Club Hotelt Esz- 
tergom egyik legimpozánsabb helyé- 
vé varázsolták.  A vidám hangulatos es- 
téknek azonban még nincs vége, a szer- 
vezők elmondása szerint szeretnék majd 
a zenés napokat a közeljövőben is foly- 
tatni.  A hotel még ebben az évben szí- 
nészekkel történő közönségtalálkozó- 
nak ad helyet. Ezen kívül szerdánként 
Borest keretén belül neves borászokkal 
és vacsorával egybekötött borkóstolót is 
szeretnének létrehozni. 

Kovács Ági

Bornapok az esztergomi Rugby Club Hotelben
Augusztus 12-21 között került megrendezésre az esztergomi Rugby Club Hotel Grillteraszán a Bornapok programsoro-
zat. Ezen időszak alatt a helyi borászok és tradicionális magyar borvidékek kitűnő borait kóstolhatták meg az 
odalátogató vendégek. Július közepétől zenés szórakoztató programokkal is várták a vendégeket.

Az előző városvezetés alatt az Önkormányzat nem kevést pénzt 
áldozva rendezte meg az augusztus 20-i ünnepségsorozatot. 
Idén civilek és civil szervezetek közösen szervezték meg 
és bonyolították le a Szent István napi rendezvényeket 
Esztergomban. 

Az Erszébet parkban pénteken és szombaton megrendezett 
színvonalas eseményt számos fellépő zenekar (Blues and Roll, 
Sic Tranzit, Matolcsi Band, Hobby Blues Band, Blues Revolver), 
az Aranysólyom lovagrend bemutatója, a Carmen tánccsoport 
előadása, Levendula játszóház,  kézműves-kirakodó vásár és bor-
kóstolás tette feledhetetlenné. 

Péntek este több ezren, a Duna partot ellepve, tekintették meg a 
20 perces, igen látványos tűzijátékot, amelyért külön köszönet jár 
azoknak a névtelen támogatóknak és Ján Oravec, Párkány Város 
Polgármesterének, akik nélkül nem valósulhatott volna meg a 

rendhagyó esemény. 

A szervezők köszönetet mondanak a Herbály, a 
Nyomdaker Kft., a Resszer pékség, a Fadongó, a Rajos víz, 
a BádiGran Kft., a Globépterv Kft., Lugosi László (színpad-
technika), Pilismarót Önkormányzata,  Esztergom 
Város Tűzoltósága, Pyropanda Tűzijáték Párkány, a 
Mahart, Párkány Város Önkormányzata, a Magyar és fia 
csapágybolt, KTV Esztergom és a Haladó Esztergomért 
Egyesület támogatásának. Továbbá köszönet azoknak az 
önkéntes segítőknek, akiknek önzetlen munkája nélkül 
nem jött volna létre a rendezvény.
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Az apróhirdetések megjelenteté- 
sének feltételei a következők: 20 
szóig 300 Ft, kiemelt apróhirdetés
20 szóig 500 Ft, keretes hirdetés
+200 Ft + Áfa. Mindezért cserébe
hirdetése 15ezer pédányban jelen- 
ik meg. Apróhirdetését csak sze- 
mélyesen tudja feladni a szer- 
kesztőségben (Esztergom, Jókai  
utca 8. I/6.), H-P 900-1700 óra között.

Képviselők fogadóórái

Batyikné Csőke Ágnes LMP minden hónap utolsó péntek, 1400-1800 Polgármesteri Hivatal

Stámusz Andrea  
36 30 846 1296

Jobbik minden hónap második szerda, 1400-1700 Polgármesteri Hivatal 114/7

Nyíri Attila MSZP minden páros hónap első kedd, 

Juhász István

Pál György fidesz minden hónap utolsó hétfő, 1200-1400 Polgármesteri Hivatal 114/7

Zoltai Dániel fidesz minden hónap utolsó szerda, 900-1100 Polgármesteri Hivatal 114/7

Petróczy Gyula fidesz minden hónap utolsó szerda, 1300-1500 Polgármesteri Hivatal 114/7

Bánhidy Vajk fidesz minden hónap utolsó szerda, 1500-1700 Polgármesteri Hivatal 114/7

Ivanov Mihály fidesz minden hónap utolsó szerda, 1500-1700 Polgármesteri Hivatal 114/7

Meggyes Tamás fidesz minden hónap utolsó csütörtök, 1600-1800 Polgármesteri Hivatal 114/7

Steindl Balázs fidesz minden hónap utolsó péntek, 1200-1400 Polgármesteri Hivatal 114/7

Németh József fidesz minden hónap utolsó péntek, 1300-1500 Polgármesteri Hivatal 114/7

Kálmán Sándor fidesz minden hónap utolsó szerda, 1500-1700 Esztergom-Kertvárosi Kirendeltség

Pócsföldi József fidesz 1minden hónap utolsó szerda, 500-1700 Esztergom-Kertvárosi Kirendeltség

 

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!

Angol tanítást (felnőttek-
nek is), korrepetálást, érett- 
ségi, pót- és nyelvvizsga-
felkészítést vállalok Eszter-
gomban. Kérésre házhoz 
megyek.
36 70 946 3289. 

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

földszinti, átlagos állapotú 
lakás.  

36 33 631 268,  36 30 661 1927

Ingatlan Bérlemény

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

21” CRT monitor eladó.
36 20 392 3364

Parasztszövőszék olcsón 
eladó.
36 20 540 0330

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. Kép- 
eket 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 30 751 8908

Esztergom-Kertvárosban 
a Nyitrai utcában, központi 
helyen, 3 szobás, összkom-
fortos családi ház kúttal, 
garázzsal, új tetővel beköl- 
tözhető állapotban sürgő-
sen eladó. 
36 70 248 2773

Német nyelvből  
korrepetálást, felkészítést vállalok. 

Érdeklődés: 36 70 519 3864

Szolgáltatás

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 30 751 8908

Matematika 
korrepetálást vállalok. 

Érdeklődés: 36 70 776 3452

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

Állat
Másfél éves, első fejős, fe-
hér kecske sürgősen eladó.
36 70 384 4853

www.skipgood.com

Csolnoki Belcanto Kórus
Énekelni szerető 

férfiakat és nőket 
várunk kórusunkba, 

akikkel hazai és külföldi 
kórustalálkozókon, 

versenyeken indulhatunk.
Próbák a Művelődési 

Házban
HÉTFŐN 17 ÓRÁTÓL

Pozitív csapat vagyunk, a 
szeretetet szolgáljuk.

Kutai Annamária karnagy 
36 20 559 2850  
36 33 478 718

Pszichológia- és pedagó- 
gia (ELTE) tankönyvek 
eladók.
36 20 772 2569

Nyilvános véradások - 2011. szeptember

2011.09.01. 1030-1530 Ady Endre Művelődési Ház Nyergesújfalu, Kálmán I.tér

2011.09.06. 800-1200 Vérellátó Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

2011.09.08. 1030-1500 SANYO Hungary Kft. Dorog, Ipari Park

2011.09.09. 1300-1800 Művelődési Ház Dág, Deák Ferenc út 48.

2011.09.13. 800-1200 Vérellátó Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

2011.09.15. 1000-1300 Zsigmondy Vilmos Gimnázium Dorog, Otthon tér 3.

2011.09.16. 1500-1900 Esztergom, TESCO Esztergom, Mátyás király u. 30.

2011.09.20. 800-1200 Esztergom, SUZUKI Esztergom, Schweidel J. u. 52.

1400-1700 Vérellátó Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

2011.09.22. 1100-1600 Dorog, Polgármesteri Hivatal Dorog,  Bécsi út 71.

2011.09.27. 900-1200 Vitéz János Kar (Főiskola) Esztergom, Majer István u. 1-3.

1400-1700 Szentgyörgymező, Olvasókör Esztergom,Andrássy u. 23.

2011.09.29. 1030-1603 Vérellátó Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. (Kórház)

Az ŐszinténSolva rádió a térség kulturális, sport és más egyéb 
eseményeit közvetíti a hallgatóságnak. Civil emberek összefo-
gásából működik, kik saját szabadidejüket áldozzák fel a működ- 
tetés során. A technikai működtetéshez (villany, internet, stb.) 
anyagi forrásokra van szükség. Aki szeretné támogatni a rádiót, 
hogy az továbbra is fennmaradhasson, működhessen a következő  
számla számra fizetheti a támogatásra szánt összeget: 
BBRT.10103661-46823200-01000008, vagy várjuk hirdetőik 
jelent-kezését, akik a rádión keresztül kívánják vállalkozásukat, 
cégüket reklámozni. 

Amiért érdemes nálunk hirdetni
• Tömeges elérést biztosít
• A megfelelő célcsoportot éri el
•  Rugalmas (akár azonnal adásba kerülhet)
•  Csoportunk saját eszközeivel szeretne segíteni Önnek 

és cégének abban, hogy minél eredményesebben, 
lendületesebben működjön vállalkozása

•  A hirdetését a lehető legjobb időpontban, a legjobb 
időpontban, a legalkalmasabb helyen és a legmegfelelőbb 
formában jelentetjük meg.

Spot:
I. 08:00-19:00 120 Ft/sec+ÁFA
II. 19:00-22:00 80 Ft/sec+ÁFA
Reklámspot gyártási költsége 5.000 Ft + ÁFA
Különleges igények estén az ár megbeszélés szerint változik! A 
reklámok hossza 15-60 másodperc lehet. Ajánlott 15-30 másodperc. 
Minimálisan rendelhető elhangzások száma napi 4 darab.

Programajánló 1.000 Ft + ÁFA/elhangzás
A programajánló hossza maximum 15 másodperc lehet. Minden 
hétköznap reggel, délelőtt és délután, napi 3 alkalommal a 
programajánló műsorban való megjelenés.

Szponzorálási díj Spot közlés díj szerint + gyártási költség
Elhangzik a támogató neve, címe. Minimálisan rendelhető mennyiség 
10 darab.
Szponzorálható műsorok - Szponzorált Műsor óra 55.000 Ft 
+ ÁFA
• Közlekedési információk/regionális hírek
• Időjárás jelentés
• Sport hírek
Reggeli műsorblokkban 6.00-9.00: horoszkóp, lapszemle, névnap, 
kalendárium, ébresztő. Előzetes beharangozóban 10 alkalommal 
elhangzik a támogatás ténye, a szponzorált óra elején és végén 
a támogató neve, címe, valamint a reklámblokkban egy 15-20 
másodperces spot.

Reklám riport 14.000 Ft/perc + ÁFA, ismétlésenként 7.000 
Ft/perc + ÁFA 
Előre készített riport, amely a reklámozó céget népszerűsíti. 

A rádiózás során elhangzott hirdetéseknek több mint a fele őrződik 
meg a memóriában. A rádióhallgatás során „készenléti” állapotban 
zajlik a médiafogyasztás, így az érdeklődést kiváltó információ 
esetén intenzívvé válik a figyelem, majd ismét visszaáll az eredeti 
szintre. 
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Olvasóinktól
Fontos a véleménye számunkra!
Írjon nekünk a város öt pontján elhelyezett véleményládákba! 
(Esztergom: Piac, Híd Gyermekjóléti Szolgálat, Szentgyörgymező: Sáska 
Zöldséges, Esztergom-Kertváros: Dalanics Optika, Pilisszentlélek: Tájház). 
A borítékra írja rá: CIVILHETES! E-mailben: info@civilhetes.hu.

Tisztelt Szerkesztőség!
Az augusztus 19.-i szám olvasói levelei 
közt található a fotóval is illusztrált írás 
a papírpelenkákról. A levél írója sze- 
mérmesen hallgatott a helyszínnel 
kapcsolatban. Nos, az említett helyszín 
a Monteverdi utcában található, és a 
használt, kirakott pelenkák egy esztergomi 
önkormányzati képviselő portája előtt 
láthatók a fotón. Egyébként rendszeresen. 
Számomra ez azon kívül, hogy jelképes 
értékű, minősíti a képviselő urat. 

K. Aranka

Tisztelt Szerkesztég!
Nagyon szomorú és megdöbbentő hír 
hangzott el még június végén, a volt 
Petőfi iskola (Szent Imre Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola általános 
iskolai intézményegysége) tanévzáró 
ünnepélyén, amikor Spisák Balázs igaz-
gatóhelyettes tanévzáró beszédében be- 
jelentette távozását az iskolából, és el-
köszönt Kollégáitól, Tanítványaitól. Mind 
a szülői munkaközösség tagja, mind az 
iskola igazgatója méltató szavakkal kö-
szönt el az Igazgatóhelyettes Úrtól, aki az 
ünnepélyt követően könnybe lábadt szem- 
mel búcsúzott minden osztálytól, min-
den tanulótól, akiket tanított. Sokunk 
számára nem érthető, hogy mi tör-
ténhetett a tanév során. Miféle kö-
rülmények alakulhattak úgy, hogy egy 
ilyen volumenű pedagógusnak azt a dön- 
téstkellett hoznia, hogy búcsút mond 
iskolájának és a tanításnak. Az is elhan-
gzott az évzáró ünnepélyen, hogy Spisák 
Tanár Úr máshol kötelezte el magát. 
Tudomásom szerint állást keres, és egyelőre 
nincs semmilyen konkrét lehetősége.  
Gyermekeim rajongtak Érte, és azt gon-
dolom, több szülő nevében kijelenthetem, 
hogy a magyar oktatásügynek sok-sok 
hasonló kaliberű pedagógusra lenne 
szüksége. Olyanokra, akiknek a tanítás 
nem munka, hanem hivatás, akiknek az 
iskola nem munkahely, hanem második 

otthon, akik áradó szeretettel és végtelen 
türelemmel állnak gyermekeinkhez. Kér-
dem én és azok, akik ismerjük, tiszteljük Őt, 
hogy hol az igazság, ha ilyen pedagógus 
kerül utcára ahelyett, hogy még hosszú 
ideig taníthatná gyermekeinket. Elgon-
dolkodtató, hogy valóban nem volt más 
lehetősége sem Neki, sem az iskola ve-
zetőjének, mint az, hogy a Tanár Úr tá-
vozzon az iskolából? Bármi is történt a hát- 
térben az utóbbi időben, amiről nem tu-
dunk, szeretném Spisák Balázsnak meg- 
köszönni, ahogy gyermekeimet szerette, ta- 
nította, és nagyon sajnálnám, ha hivatá- 
sát a későbbiekben nem tudná gyakorolni.

egy szülő

Tisztelt Szerkesztőség!
A CIVILHETES augusztus 19-én megjelent 
Fizel József  írását szeretném egy kicsit pon- 
tosítani. Nagyon szép dolognak tartom, 
hogy megemlékezünk esztergomi embe-
rekről, esztergomi emberek munkáiról, 
de az téves, hogy Ivanov Jani bácsi ér-
deme lenne a Duna parti csemegeszőlő 
telepítése. Valamikor régen a városban 
üzemelt egy Városgazdálkodási Vállalat. 
Munkájuk sokrétű volt. Ennek a válla-
latnak a Dobogókői úton volt egy Min-
tagazdasága. Profiljuk a szőlészet-borá- 
szat, csemete-nevelés, oltványkészítés volt. 
Területileg úgy határolhatnám be, hogy 
a mostani Montágh iskola és a Relabor 
közötti elvadult terület. Ennek a tangaz- 
daságnak a vezetője Ipolyi Józsefné, Joli 
néni és az édesapja Urfi Imre volt. A Dobó 
Katalin Gimnázium Szőlészeti-Borászati ta- 
gozatának tanulói, Dr. Kékesi József tanár 
vezetésével jártak ide gyakorlatára. A 
tangazdaságnak 10 fő női és 1 fő férfi dol-
gozója volt. Itt nevelték azokat a szőlőket, 
amik Duna parti telepítésre kerültek az ő 
vezetésükkel.
Szeretném, ha ez így javítanák ki, mert az ő 
munkájuk volt és nem másé.
Tisztelettel!

egy olvasó

Túl vagyunk az idei Nemzeti Vágta tizen-
kettedik előfutamán, az Ópusztaszeri Vágta 
Esztergomnak komoly sikert hozott. Ká-
plár, a villámgyors angol telivér bejutott a 
Nemzeti Vágta budapesti nagyfutamára.

Káplár felkészítése az esztergomi TSZ által 
biztosított pályán zajlik Kispál László és 
Dömötör Ferenc keze alatt, utóbbi úriember 
érte el Káplárral az ópusztaszeri sikert. Esz-
tergom utoljára két évvel ezelőtt nevezett 
a vágtára, és ebből az istállóból került ki 
Amfetamin, aki akkor a harmadik helyet sz-
erezte meg a Hősök terén a városnak. Idén 
helyi vállalkozók és magánemberek segítik 
önzetlenül a versenyzést. Az alapköltségek 
felett hoztak még pályakijelölő szalagot 
és munkagépet a pálya kialakításához. 
Dr. Bába András teamje a kezdetektől a 
verseny végéig a ló egészségügyi álla-
potát felügyeli – szintén felajánlásként. 
Bár a vágta kimenetelét lehetetlen meg-
jósolni - hiszen ez sok mindentől függ; 
egészségi állapot, a lovas képességei, akár 
a puszta szerencse  – Káplár képességei és 
tudása alapján akár a végső győzelemre  
is esélyes lehet a szeptember 17-18-án 
megrendezendő Vágtán. Az Ópusztaszeri 
Vágta a végső nagy összecsapás izgal-
maihoz volt méltó. A levegőben érezhető 
volt a feszültség a lovasok részéről, hiszen 
egész évben erre az alkalomra tréningez-
tek lovaikkal. Ehhez mérten egy izgalmas 
és tartalmas versenynek lehettek tanúi a 
résztvevők. Káplár végül legjobb második 
idővel került az ópusztaszeri döntőbe, 
ahol kiélezett küzdelemben harmadik lett, 
így megszerezve Esztergomnak a Nemzeti 
Vágtán való részvétel jogát.

1. Szeged - M és Társa Szabadidő és Sport-
egyesület: Kovács Zoltán - Kormányos 
2. Szekszárd - Telivér Farm Kft.: Tímár Zsuzsa 
- Apple Stone 
3. Esztergom - Esztergom: Dömötör Ferenc 
- Káplár

i.p.

Esztergom ott lesz a 
Nemzeti Vágtán



Horoszkóp
Kos

Szeptemberben a szenvedély, a szerelem és a szeretet intenzív 
érzése fog átjárni. Ezek kifejezetten inspirálóan fognak hatni rád, 
energiáid várhatóan magas szinten lesznek. Persze lesz, amire 
ügyelned kell. Egész hónapban vigyáznod kell a családi békére. 
Kövess el mindent, hogy se te, se mások ne vesszenek össze!

Bika

Ikrek

Rák

Oroszlán

Szűz

Mérleg

Skorpió

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

Szeptemberben nagy szükséged lesz a béketűrésedre. Erről 
vagy híres, és ezt most meg is mutathatod. Türelmesnek kell 
lenned a családoddal, a munkahelyen és a szomszédaiddal, velük  
különösen. Ők könnyen ellened fordulhatnak, ha rosszul reagálsz. 

Kifejezetten frusztráló lesz a számodra, hogy szeptemberben 
több ügyed is egy helyben toporogni látszik. Ne idegesítsd 
magad, ez csak látszat! Valószínűleg eljutottak arra a pontra, 
hogy az idő és a türelem „érlelő” hatására van szükségük. Ez azt is 
jelenti, hogy neked most már csak várnod kell. 

A szeptember a te hónapod lehet. Főleg, ha energiáidat tudatosan 
irányítod, és nem hagyod, hogy összevissza csapkodjanak. 
Olyasmi ez, mint a kerti slag. Ha erősen kinyitod a vizet, és nem 
tartod kezedben a cső végét, akkor az szanaszét fröcsköl, míg ha 
kézben tartod, irányíthatod, és okosan hasznosíthatod.

Szeptember a szerelem hónapja lesz számodra. Csordultig leszel 
érzelmekkel. Ez olykor magasba emel, és szárnyalásra késztet, 
olykor viszont letaszít és elkeserít. Ez utóbbi csak akkor fenyeget, 
ha hagyod, hogy az emlékek elszomorítsanak. Fogadd el, hogy 
a múlt már elmúlt! Maradj a jelenben, és derűsen nézz a jövőbe!

Szeptember a te hónapod lesz, főleg, ha sikerül függetleníted 
magad mások idegeskedésétől. Semmiképp se vedd át az ő 
nyűgeiket! Ha van párod, akkor vele kell a legtürelmesebbnek 
lenned, máskülönben szakítás lehet a vége. Ha szeretnéd ezt 
elkerülni, akkor legyél kedves és megértő!

Szeptemberben két dologra kell nagyon vigyáznod. Ha ez 
sikerül, akkor kellemes, sőt eredményes hónapod lesz. Az egyik a 
munkahelyeddel, ill. minden hivatalos intézménnyel kapcsolatos 
ügyed intézésekor muszáj türelmesnek, rugalmasnak és derűsnek 
lenned.

Szinte egész szeptemberben energikus, lelkes és kiegyensúlyozott 
leszel. Csak egyvalaki hozhat ki a sodrodból: az egyik családtagod. 
Ő vagy folyton panaszkodik, vagy téged kritizál, vagy a múlton 
kesereg. Ezzel pedig téged az őrületbe kerget. Nem tehetsz mást, 
mint hogy „egyik füleden be, a másikon ki”.

Majdnem egész szeptemberben egy megfoghatatlan, de 
felemelő érzés fog körbelengeni. Hasonlatos ez a szerelemhez, de 
nem biztos, hogy az. Ha nem tudod pontosítani, hagyd! Nem az 
számít, hogy hogyan definiálod, hanem az, hogy mire használod. 
Keress egy nemes ügyet, egy jó célt, és tegyél valami jót!

 Érdemes lenne fontolóra venned, hogy szeptemberben elutazz. 
Váratlanul adódhat egy rendkívül kedvező lehetőség, amit vétek 
lenne kihagyni, ne sokat töprengj! Fogd magad, és menj! Már 
többször bebizonyosodott, hogy nem a hosszas tervezésen múlik 
egy utazás sikere.

Szinte egész hónapban nosztalgikus hangulatban leszel. Ezzel 
semmi baj sincs, amíg az emlékek nem szomorítanak el. Figyeld 
magad, és ha azt veszed észre, hogy elkezded lógatni az orrod, 
azonnal szólj magadra, ugyanis a szomorúság azt jelzi, hogy 
leesett az energiaszinted.

Fantasztikus lesz a szeptembered. Egyrészt tele leszel energiával, 
tettvággyal és optimizmussal. Akkor fogod ezeket élvezni, 
ha szabadjára mered engedni a kreativitásodat. Hagyd, hogy 
jöjjenek az ötletek! Ne szelektálj! Írd le, és utána találd ki, hogy 
melyikkel kezded!

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

Örülök, hogy megjött. Siessünk, mert már 
gomolyog a füst a gömbben. Tisztul a kép: egy 
erdei tisztás – a vélt centrumban Malacka és a 
kilenc kurta farkú látható. Majd újabb kép és 
egy korhadt fa – oldalában egy odú, fölötte a 
felirat: „ERDEI HOLDING”. Végül egy nagy „P” 
betű fedi le a tisztást, körülette kékbe borul 
a rét. Nos, húzzon a pakliból négy lapot! Az 
elsőn egy rövidgatya és strandpapucs. Malacka 
úgy érkezett az erdei gyűlésre, vállra vetett 
féltáskával, felcsapott szemüvegben, még a 
kilenc kurtafarkú is megnézte, nem beszélve a 
réten álló törpékről, akik egymás között csak azt 
súgták, jól megtisztelte az erdei gyűlést. Malacka 
szakember, céget irányított, a makkosztásban 
és a gazszaporításban kiváló, a loptopból olvas 
fel, mert magától alig jut eszébe egy értelmes 
röffentés. A másodikon egy barázdahibás ba-
kelit lemez. Csak egy sor hallhat. „…Minek ment 
HÓFEHÉRKE az erdő bírájához, a nagy medvéhez, 
most csődbe vitte a nagy susnyást, de hát 
hagyjuk is ezt…” újból és újból. A lemez másik 
oldala is hibás, ott az hallható „… kérdezzük meg 
az ellenzéket, mit szólnak hozzá? Ági, Andi és 
Ati törpékre mutatva…” újból és újból. Malacka 
a kerület képviselője. A harmadikon egy tu-
ristajel, narancssárga háromszög, jelentése: a 
csúcsra visz. Malacka idegenforgalmi szakember, 
a rét egyik szélén utazási irodát ügyvezetett. 
Be is zárt, pedig a korábbi csapat bőven tette 
bele a tízmilliókat. Makk volt elég, de kiránduló 

mégsem jött a térre. Mára új képbe öltözött a rét, 
a gyarapodás jegyében átalakították. A posvány 
helyére szökőkút épült (a víz is megszökött 
belőle), a lapuleveles sátrakat erdei fenyőből 
tákolt faházakra cserélték. A szentjános bogarak 
helyett díszledek lettek. Barkus szarka adott 
is rá sok-sok pénzt, magyar makkot, svájcit, 
persze kölcsön, de ezt kevesen tudták, ők is 
a posványba dugták az orrukat. Ti tudjátok, 
hogy a csúcsról a mélybe vezet az út, oda le a 
törpékhez, de ők nagyon sokan vannak, legalább 
nyolcezren. A negyedik lapon pénzérmék. 
Malacka eddig jól élt, de tíz hónapja soványa 
rét. Tavaly szeptemberben még elhitte, ha a 
tölgylevélen az egyest ikszeli be, övé lesz a fa 
makkal együtt, megígérte az akkori csordafő. De 
az erdőben mások is szavaztak és Hófehérke lett 
a győztes. A malacok ma sem hiszek el. Szegény 
Malackát gyorsan besorolták az Erdei Holdingba. 
A gyógydagonya sem hoz már annyi pénzt, de a 
Jómadarak még mindig hordják a talizmánokat 
az odúba. A pénz csobban, majd eltűnik. Malacka 
odafér. Tervezik az odú bővítését. A parkolás 
mellett az erdei marketnak is ott a helye. Ki 
tudja meddig még a panamázás. Hófehérke és a 
törpék már unják (lehet, hogy egyik-másik malac 
is), de lehet, rövidesen érkezik az igazság királya, 
az oroszlán.Jóslatomnak végén a tíz malacka 
futva menekül az Óperenciás tengeren túlra és 
új élet kezdődik a réten. 
Kérem fizetés helyett, dobjon néhány cseresznyét 
az etetőbe, most már azok eszik meg, akik 
megérdemlik. Viszlát.

Jósda

I. (Nagy Szent) Gergely pápa (~540. Róma - 604. március 12.) 64.-ként foglalhatta 
el a pápai trónt a történelem során. A középkor egyik legnagyobb hatású egyházi 
vezetője, akinek uralkodása alatt a népvándorlás zavarai közepette megerősödött 
a keresztény vallás. A nép pápája megreformálta a katolikus egyház felépítését, 
műveiben pedig hatással volt a világi társadalom felépítésének módozataira is.

ghyos


