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Mozgalmas év volt a 2012 és a világnak sem lett vége. Persze 
vannak dolgok, amelyek nem változnak, ilyen Esztergom is. 
Kellemesebb mondattal kellett volna indítanunk az újévet?

Rendben. Legyen boldogabb és eredményesebb, mint a tavalyi év 
volt!

A 2013-as évet rendhagyó módon egy különszámmal kezdjük. 
Fényképek és pár soros aláírások helyett összeszedtük a 
tavalyi jegyzeteinket. Ezekből másképp jön vissza 2012, mint 
a fényképekből. Az egyes lapszámok összeállításánál sokféle 
benyomás ért bennünket, véleményünk szerint ezek legjobban a 
jegyzeteinkben tükröződnek.

Számos újdonsággal készülünk idén: riportokat tervezünk helyi 
és környékbeli érdekes emberekkel  és lesz számos oknyomozói 
írásunk is. 2012-ben gyűjtögettük a témákat, elmondhatom, hogy 
a fontosaknak tisztességgel utána is mentünk és ebben az évben 
folyamatosan megosztjuk azokat Önökkel. 

Magunk sem hittük el még a tavalyi év elején, de az online felületünk 
olvasottsága átlépte Esztergom teljes lakosságának számát, 
így elmondhatjuk, hogy az interneten hozzuk azt az olvasói 
számot, amelyet kitűztünk magunknak. Olvasnak bennünket 
esztergomiak, környékbeliek, de olvasnak minket a határon- és 
tengeren túl élők is. Ráadásul folyamatos visszajelzéseket kapunk 
Önöktől, amelyeket ezúton is köszönünk.

Célunk továbbra is egy, hogy tájékoztassunk főként helyi 
témákban és a lakosságot közvetlenül érintő, országos hírekről.  
Naponta összeválogatjuk a legfontosabb információkat, melyeket 
weboldalunkon és a facebook-on követhetnek nyomon. Tesszük 
ezt elszántan immár 3. éve. A háttérben erőnkhöz mérten mindig 
odaállunk egy-egy rendezvény mögé, támogatjuk munkákkal a 
közösségi élet jobbá tételét.

Felmérések azt mutatják, hogy folyamatosan csökken a 
nyomtatott sajtó iránti kereslet, ezért egyelőre nem tervezzük 
az újság sokpéldányos megjelentetését. Ezzel szemben nyomon 
követjük olvasóink igényét  azzal kapcsolatban, hogy mekkora 
érdeklődés mutatkozna előfizetéses formában hozzájutni a III. 
évfolyamát kezdő CIVILHETES-hez.

Köszönjük Önöknek, hogy velünk töltötték ezt az évet is, és ezúton 
kíván a szerkesztőség minden tagja eredményekben gazdag, 
békés új esztendőt!

Harvay Péter 
főszerkesztő

Folytatás
ÚJRAKEZDÉS HELYETT
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Esztergom neve mára egyet jelent a botrányokkal, a csőddel, 
a szűk csoportérdekekkel, a közért tenni egyre kevésbé akaró 
városvezetéssel. A 2010-es önkormányzati választások egyik 
alapgondolata az volt, hogy az elmúlt tíz év gyakorlata nem 
folytatható tovább. Nem lehet Esztergom lakosait másodrendű 
polgárként kezelni saját városukban csak azért, mert nem értenek 
egyet a polgármesterrel. Egész médiabirodalom épült ki, amelynek 
célja az ellenfelek lejáratása és a Szeretett Vezető tömjénezése 
volt. A hangzatos propaganda és a megfélemlítések ellenére a 
várost tíz évig irányító polgármester megbukott.

Sokan voltak a választás éjszakáján, akik őszintén hitték, minden 
megváltozhat, akik bíztak benne, hogy eljött az idő, amikor együtt 
virágoztathatják fel a települést. 

Eltelt egy esztendő, ami alatt sok minden (meg)változott. Ami 
örökségként megmaradt, az a gigantikus adósságállomány. 
A hozzá nem értő, szakmaiatlan városvezetés cselekedeteit 
minden valamirevaló egyetemen oktatni kellene, mint annak 
a példáját, hogyan nem szabad egy település vagyonával 
gazdálkodni. Félreértés ne essék, nem a források voltak szűkösek 
– lásd: sokmilliárd forintos iparűzési adó -, hanem az álmok 
voltak akkorák, amelyeket lehetetlen volt elérni, és kísérletezni is 
felelőtlenség volt vele.

Mára bebizonyosodott, hogy az akkori ellenzéknek bizony 
nem csak a polgármesterjelölt személyében, hanem a 
választókörzetekben való együttműködésben is meg kellett 
volna egyeznie. Ez nem sikerült, főleg azok miatt, akik ma 
fennen hangoztatják: nagy szükség lett volna rá. A politikában, 
akárcsak a mindennapi életben, nem azoknak van igazuk, akik 
a leghangosabban kiabálnak, hanem azoknak, akik csendben, 
szinte láthatatlanul teszik a dolgukat. Ők alkotják a többséget.

Ez a többség ma Esztergomban hallgat, meghasonlott. Hitt 
a szép szavaknak és annak, hogy kész program van a város 
rendbetételére. Ehelyett a sokat emlegetett változás mára abban 
ölt(ött) testet, hogy ugyanazok sertepertélnek a jelen első embere 
körül, akik tették ezt a bukott polgármester feltétlen híveként is. 
Azok pedig, akik végigküzdötték az elmúlt éveket, partvonalra 
kerültek, és a fejüket csóválják. Naná, hogy nem ilyen lovat 

akartak!

Az esztergomi személyi kultusz nem szűnt meg, csak a szereplő 
cserélődött. „Munkásságáról” könyv íródott, saját nevét viselő 
rajongótábora szerveződött, az „aki nincs velem, az ellenem van”-
mentalitás pedig tovább él.

Az is teljesen egyértelmű, hogy a képviselők esküjüket - miszerint 
a város érdekében cselekszenek, az ott élők érdekeit tartják szem 
előtt munkájuk során - megszegték! Jönnie kell tíz új embernek, 
olyanoknak, akik a saját területükön már bizonyítottak és 
megfelelően képzettek. 

Nem mártírokra, tenni tudó és akaró csendes, ám hozzáértő 
képviselőkre van szüksége a városnak! Ez mindannyiunk közös 
érdeke!

GT

Nem kellenek mártírok
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Előző lapszámunk megjelenése óta számos kritikát kaptunk 
minden oldalról, többségük építő jellegű volt. Sokan várták, 
keresték az újságot, nekik ezúton is külön köszönjük kitartásukat, 
támogatásukat!

Természetesen voltak negatív hangvételű észrevételek is. 
Nincs is ezzel baj, ha valaki véleményt mond, számíthat arra, 
hogy ellenvélemény is lesz. Ez egy demokráciában így helyes, 
ha véleményeket ütköztetünk. Amíg kulturáltan, egymást 
meghallgatva tesszük ezt, meggyőződésünk, hogy az egész 
közösség csak profitálhat belőle. Mert félreértés ne essék, 
Esztergom, Dorog, Nyergesújfalu és térségük egy közösséget - a 
jelenlegi állás szerint - egy járást is alkot majd. Hogy miként éljük 
majd itt mindennapjainkat, hogyan viszonyulunk egymáshoz, 
nagymértékben függ majd attól, hogy a másikat egyenrangú 
félként, érveit tiszteletben tartva hallgatjuk-e meg, vagy csípőből 
tüzelünk rá? 

Ahogy a cím és címlap is sugallja a világ nem fekete és fehér! A 
többség a kettő között helyezkedik el. Nem is lehet és nem is 
biztos, hogy akarja, hogy bármelyik „táborhoz” sorolják őt. Ő 
csak egy normális világot akar, ahol a gyermekeit nevelni tudja, 
a munkájából normális körülmények között meg tud élni,ahol a 
barátaival, ismerőseivel meg tudja beszélni a világ dolgait egy 
pohár sör, bor vagy kávé mellett. Nem szeret skatulyázni és azt 
sem szereti, ha őt skatulyázzák. Hogy nem lehet egyértelműen 
eldönteni, hogy hol áll? Most fekete, vagy inkább fehér? Mért 
szükséges az, hogy mindig mindenki álljon valahol? Miért kell 
mindenbe belevinni a napi politikát? Miért az alapján ítéltessen 
meg az ember, hogy melyik oldalon áll? Rosszabb a jobb, vagy a 
bal? Nem hisszük, sőt! 

A Civilhetes továbbra is kritikusan szemlél, meghallgat és 
észrevételez. Szerkesztőségünk természetesen nyitva áll a 
különböző politikai és civil irányzatok előtt, ha meghívást kapunk, 
rendezvényeikről szívesen be is számolunk. 

Egyet ne kérjenek, hogy kritika nélkül szemléljük tevékenységüket! 
Meggyőződésünk, hogy a kritikáktól nem félni, hanem azokat 
meghallgatni kell! Hisszük és valljuk, hogy aktív párbeszéddel 
előrébb lendíthető a térség kereke, és előbb-utóbb példaértékű 
lesz országszerte. 

Silyéne Grim Erika 
Gál Tamás 
Eck Dénes

Érdy Tamás 
Harvay Péter

Fekete? Fehér? Egyik sem!
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„Hittem és hiszem, hogy meg lehet írni az igazságot bár- 
miféle helyreigazítási kérelem nélkül is. A kritikát pe- 
dig meg kell hallgatni! Lehet az építő jellegű. A kri- 
tikák nem a város, a közösség ellen, hanem épp értük születtek.” 

Napokkal ezelőtt volt az évfordulója annak a zarándoklatnak, 
amelyet az esztergomi civilek Esztergomért szerveztek. Mi is 
ott voltunk, mert mi is támogattuk és egyet értettünk azzal a 
szándékkal, amelyet nem kevesen a magukénak éreztek itt.

Barátságok és szövetségek születtek a menetben, a megújulásba 
vetett hit összekovácsolta az embereket. Sokan jöttek rá arra - 
azon túlmenően, hogy földijei egymásnak - a gondjaik is közösek 
és együtt eredményesebbek lehetnek, mint külön-külön.

Számos esemény, megmozdulás és szerveződés - Zarándoklat 
Esztergomért, Esztergom Város Alsóháza, Sétahajó, Esztergomi 
kaland a Parlamentben, Virágültetés, városi takarítások, Augusztus 
20, Hídünnep, Aláírásgyűjtés az esztergomi népszavazáshoz, 
Népszavazás - a bizonyítéka ennek az összefogásnak, de mára 
az akkori egység - nagy bánatomra - széthullott. Ennek okait 
egymásban kell keresnünk.. 

Távol álljon tőlem, hogy az elmúlt időszak félresiklott tervein és 
együttműködésein keseregjek, de meg kell jegyeznem, vannak 
olyan elvek, amelyekből nem engedek, ahogy mások sem. 
Elmentem a végsőkig, talán tovább is, mert hiszek az összefogás 
erejében.

Mosolyogtató azokra az időkre visszagondolnom, amikor azt 
találgatták, ki pénzeli még az újság megjelenését. Biztos a fidesz. 
Úgy gondolom, március 15-én a Széchenyi téren tanúbizonyságot 
tettem arról, hogy a legkevésbé sem tartozom ahhoz a 
táborhoz. Azon is csak mosolygok, amikor jól értesült emberek 
a számba adnak olyan szavakat és nekem nyilvánítanak olyan 
cselekedeteket, amelyeket nem mondtam és nem követtem el. 

Szárnyra kaptak olyan hírek, miszerint megszűnt a CIVILHETES. 
Ez nem igaz! Olyan helyzetbe került az újság, hogy nem tudtunk 
megjelenni. Sokan tanácsolták “barátilag”, hogy adjuk fel. Nem 
adjuk meg nekik ezt az örömöt. Újra meg fogunk jelenni az 
interneten, kéthetente. Szerkesztőségi irodánk sincs már, ezentúl 
péntekenként a Napos oldal kávézóban 17 órától lehet velünk 

kötetlenül beszélgetni. Bármiről.

A teljes szerkesztőség nevében mondhatom, hogy szükségét 
érezzük a folytatásnak, mivel továbbra sincs olyan médium 
városunkban, amely a CIVILHETES által vállalt feladatot tovább 
vinné.

  Harvay Péter (Fotó: Bányai Alexandra)

Helyreigazítás
II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM / 2012. ÁPRILIS 10.



7. oldal

Az emberi faj olyan, akár a csicsóka: szapora, igénytelen és 
kiirthatatlan. Először talán jó ötletnek tűnik a termesztésük: a 
csicsóka majdnem krumpli, és a felületes szemlélőnek ideig-
óráig az ember is létezőnek látszik, olyasvalaminek, ami létre 
való. Ám ahogy a csicsókáról is hamar kiderül, hogy édes, 
göcsörtös (hámozhatatlan) és csak a disznó eszi meg (na jó, a 
ló is), úgy az ember is rég leleplezte magamagát: reménytelen 
fajta, isteni fogyasztásra alkalmatlan, és mindent megmérgez 
maga körül. De mire ez napfényre kerül, már késő, akkor már 
kaszálhatjuk, sarlózhatjuk, kapálhatjuk, mehetünk bármilyen 
gyilkos szerszámmal a háromméteres, kénsárga virágú csicsóka 
ellen, az onnan el nem tűnik. Mint ahogy az Isten is elkésett, nincs 
az a borzalom, amivel eltörölhetné könnyelmű vállalkozását, a 
teremtést.

Úgy látom, jelenkori életünk hívatlan publikum előtt zajlik. Ez a 
kukkoló tömeg minden történést zsigeri szinten leszól, kritizál. 
Ily módon durván megsértik a szabadságomat, az életem 
megéléséhez, a hibáim elkövetéséhez, az örömeim intimitásához, 
a tökéletlenséghez való jogomat. Utóbbin azt értem, hogy jogom 
van nem megfelelni mások elvárásainak. Végtére is itt vannak 
nekem az enyémek. Szóval az életünk inkább állóvízben röfögés 
hascsikarással.

Megjátsszuk a bátrat, az őszintét, a kitartót, és megjátsszuk az 
okosat, sőt a gazdagot is. Megjátsszuk a Férfit, a Nőt, a hűséges 
Hitvest, az odaadó Szeretőt, a gondos Családfőt, és a szerető 
Családanyát. Eljátsszuk a jónak hitt szerepet. Kijátsszuk a világot 
kedvünk szerint.

Mert hiszünk a hivatalos ideáloknak, a ránk kényszerített 
elvárásoknak, és elhisszük, hogy rosszak vagyunk. Inkább 
hazudunk tökéletest, minthogy szembe merjünk nézni hibáinkkal 
és vállaljuk önmagunk. Félünk az elutasítástól, félünk a kudarctól, 
félünk önmagunktól, gyávák vagyunk. Ezért inkább eljátsszuk azt 
a szerepet, amiről úgy gondoljuk, a környezetünk elvárja tőlünk, 
belebújunk sikerjelmezekbe, amihez automatikusan jár a tisztelet-
szeretet-csodálat mindentől megvédő sikerpáncélja is. Aztán 
csodálkozunk, ha kiborulunk, állandóan feszültek és idegesek 
vagyunk, szorongunk és félünk, inni kezdünk vagy gyógyszereket 
szedünk, impotenssé válunk, vagy nem tudunk gyereket 
szülni. Marhára nem érezzük jól magunk a saját bőrünkben. 
És jöhet a reiki, a Titok, az agyhullámok, a savtalanítás vagy a 
legújabb lélekguru, pedig csak le kellene ülnünk egy fotelba és 

elgondolkozni.

Ha nem dobod el a személyiségedet, akkor nem találhatod meg az 
egyéniségedet. Az egyéniségedet a léttől kapod, a személyiséget 
pedig a társadalom akasztja a nyakadba. A személyiség által 
illeszkedsz be a társadalomba. A társadalom nem képes tolerálni 
az egyéniséget, mert egy egyéniség nem követi őt birkaként. 
Az egyéniség minősége az oroszlánéhoz hasonló: az oroszlán 
egyedül jár. A birkák mindig tömegben élnek; abban bíznak, 
hogy a tömegben otthonra találnak. A tömegben az ember 
mindig nagyobb biztonságban és védettségben érzi magát. Ha 
megtámadnak, a tömegben könnyebben megvéded magad. De 
egyedül? Csak az oroszlánok járnak egyedül. Te is oroszlánnak 
születtél, csakhogy a társadalmi beidegződések teljesen 
átprogramozták az elmédet, és végül birka lett belőled. Kapsz 
egy személyiséget; egy kényelmes, kedves, szófogadó és nagyon 
kötelességtudó személyiséget. A társadalomnak rabszolgákra 
van szüksége, nem pedig olyan emberekre, akik a szabadság 
feltétel nélküli elkötelezettjei. A társadalomnak azért van szüksége 
rabszolgákra, mert az őt irányító összes érdekszövetkezet 
engedelmességet követel.

Érdy Tamás

múlt, Esztergom, most, Emberek, jövő, 
Tények
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Manapság egyre kevésbé ün-nepeljük május 9-ét. Egyáltalán mit 
is ünneplünk ezen a napon? Miért ünnepli Európa és mi miért 
próbáljuk háttérbe szorítani ezt a napot itt, Magyarországon? 

1945. május 9-én ért véget a II. világháború Európában. Ekkor 
tették le a német csapatok a fegyvert, és szűntek meg a harcok az 
öreg kontinensen. A kontinens majd minden országában ünnep 
ez a nap, és így volt ez a hidegháború időszakában is. 

Nem érdemes belemenni a felszabadítás/megszállás vitába, mert 
csak relativizáljuk vele az előtte történteket, amire valamiért egyre 
nagyobb vágyódással tekint az ország egy része. Igen, a Horthy-
rendszerről van szó. Manapság amikor megint tereket akarnak 
elnevezni a volt kormányzóról, vagy szobrot állítani neki, azért 
ne felejtsük el, hogy a világháború során elpusztul egymillió 
magyar állampolgár halálához volt némi köze. Lehet, hogy adott 
két pofont a nyilasoknak a harmincas években, de támogatott 
három zsidótörvényt, sikerült belelavíroznunk magunkat egy 
világháborúba hadsereg nélkül, jelentős veszteségeket szenvedve, 
valamint a végén sem sikerült kiugranunk a háborúból, 
amit mindenki más meg tudott tenni. Cserébe jött a nyilas 
hatalomátvétel, az emberek Dunába lövése, deportálása, és 
az ország hadszíntérré változtatása, Budapest több hónapos 
ostromával. Ezek után inkább volt felszabadulás Magyarország 
számára május 9-e, mint megszállás. Arról nem beszélve, hogy a 
volt keleti blokk országaiban ma is ünneplik ezt a napot!

Ezen a napon nem szabad elfelejtenünk, hogy hova juthat az 
emberiség, vagy egy ország, ha szabadjára engedik a másikkal 
szembeni gyűlöletet, ha lefojtják a társadalmat, szolgalelkűvé 
züllesztik a közigazgatását. Mert azt egy percig se gondoljuk 
komolyan, hogy a magyar közigazgatás aprólékos munkája nélkül 
sikerült volna a náci végrehajtó embereknek több százezer zsidót 
deportálni pár hónap alatt a világháború vége felé közeledve, 
mindenféle helyismeret és nyelvtudás nélkül, ha nem kap meg 
minden támogatást a közigazgatási kartól. Természetesen nem 
egységesen, kollektíven tehető felelőssé mindenki a rendszerben 
– voltak köztük, akik segítették az üldözötteket – de az általános 
vélekedés mégiscsak ez volt. 

A másik ünnep ezen a napon az Európa nap. Ezen a napon 
hirdette meg Robert Schumann a tervét 1950-ben. Valamiért 
ezzel az ünneppel kapcsolatban is divat lett elfelejteni, pedig 
még csak nyolc éve vagyunk a közösség tagja, ahova mindig 
is vágytunk az elmúlt évszázadokban, de nem adatott meg, 
hogy teljes mértékben oda tartozzunk. Most, amikor lehet, és 
ünnepelhetnénk ezt a napot, megint elindul – jó magyar szokás 
szerint – a fanyalgás, a felelős keresés, egy új ellenségkép kreálása, 
ami/aki ellene harcolni kell/lehet.

El kell fogadnunk, hogy ha valami nem úgy megy, ahogy azt 
szeretnénk, azért nem mindig más a hibás. Könnyebb megtalálni 
másban a hibát, mint önmagunkban. Azt is el lehet hinni persze, 
hogy a világ mindig ellenünk van, így kel fel mindenki Pekingtől 
Washingtonig, hogy velünk, magyarokkal, kibabráljon. Azért ha 
ebbe belegondolunk, látjuk, hogy ez nem így van.

Az európai Uniótól több milliárd euró – több ezer milliárd forint 
– vissza nem térítendő támogatás kaptunk az elmúlt nyolc 
évben. Azt, hogy ezt milyen módon használjuk fel, jórészt a mi 
felelősségünk, az meg a közösség kötelessége, hogy a többi ország 
adófizetői által összeadott összeget, a közösség szabályai szerint 
használjuk fel. Olyan esély ez a felzárkózásra, amiről mindig 
is beszéltünk, vágytunk rá, de sose jött el. Az, hogy létrejött az 
egységes Európa egy olyan vívmány, amelyre joggal lehetünk 
büszkék mi is, hiszen mi ugyan úgy hozzájárulunk ehhez, mint a 
környékbeli országok, vagy nyugat-európai barátaink. 

Ezen a napon ne az ellenséget, hanem a barátot, a szövetségest 
keressük a másikban! Ne hagyjuk, hogy a múlt tévelygései 
feledésbe merüljenek, ne hagyjuk, hogy a megosztásra való 
törekvés erősebb legyen az egység iránt igénynél. Európa csak 
akkor lesz erős, ha az itt élők erősek, egymásban a barátot és nem 
az ellenséget látják. Sokat kell még dolgozni, hogy minden jó 
legyen, ne forduljunk vissza az úton!

GT

Győzelem napja/Európa nap
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Annak ellenére, hogy megint esik és hűvös az idő, boldogság van, 
közeleg a nyár. Szerkesztőségünk kedvenc időszaka ez. Ebben az 
évben egy olyan programsorozattal készülünk, amely átível az 
egész nyáron.

Elindítjuk a nyarat 2012. június 15-tel, Nyári7végét tartunk 2012. 
július 13-tól, megünnepeljük Szent Istvánt 2012. augusztus 17-től 
és megemlékezünk hídunkról is, 2012. szeptember 27-től.

Igyekszünk színvonalas programot összeállítani, olyat, amit 
gyerek és felnőtt egyaránt élvezni tud. 

2012. május 25-én indítjuk el a mienkittapark.civilhetes.hu 
weboldalt, ahol minden információt megtalálnak a fellépő 
művészekről és közreműködőkről. Természetesen a részletes 
program is elérhető lesz  az interneten.

Az egészség megőrzésére is nagy hangsúlyt fektetünk idén, lesz 
véradás és különböző szűrővizsgálatoknak is helyszínt biztosítunk. 

A hagyományőrzésről sem feledkezünk meg, hiszen érkeznek népi 
játékokkal és történelmi fegyverekkel foglalkozó csoportok is. 

Minden napot tematikusan építettünk fel, délig a gyerekeké és a 
nekik szóló programoké a főszerep. Kora délutántól , kora estig a 
kúltúráé, színdaraboké, kórusoké és táncházaké a színpad. Az este 
beköszöntével pedig sokféle könnyűzenei műfaj képviselője tölti 
meg hanggal a parkot. 

CIVILHETES

Miénk Itt a Park
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A velünk együtt megjelenő többi helyi médium már írt a nyárról, 
annak elkezdődéséről, a bennünket sújtó gondokról és a 
függetlenség küzdelméről a fidesszel.

Nyár van, göröngyös volt eddig is az utunk, de ideértünk. Boldogít  
az érzés, hogy szinte minden hétvégére szerveződik, történik  
valami. Lesz program, ahová el lehet menni. Szerintem 
megérdemeljük, engedjük meg magunknak egy kis  
kikapcsolódást.

Az internetnek hála, könnyen elérhetőek az események, 
böngésszenek, nézzenek utána! 

Nagyon sok ember van a városban, akik folyamatosan azon 
járatják az agyukat, miként lehetne valami jót-szépet adni 
közösségünknek. 

Valmai változóban van. Sáska János, a múlt hét vége felé a 
Bánomi áttörésnél lévő járdaszigeten ültetett virágokat. Közben 
megfordult ott egy rendőrautó és nem történt semmi. Lassan 
mindannyian eljutunk oda, hogy belátjuk, a „hádzsime” politika 
nem visz előre. 

Ezzel a mondatommal azonnal sikerül visszakanyarodnom az 
elsőhöz. Ezen az elmélkedésen próbálok magam is túllépni és 
oda koncentrálni, ahol valami hasznosat tehetek a városomért. A 
CIVILHETES-nél mindannyian ezért dolgozunk.

Köszönöm figyelmét,
jó olvasgatást kíván:

Harvay Péter

Kedves Olvasó!
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Igen, az Esztergomiak - így nagybetűvel – visszavettek egy darabot 
városuk köztereiből. Egy hétvégén át legalább azt keresték és 
érezték az emberek, ami összeköti, és nem ami szétválasztja őket. 
Együtt volt ott jobb és baloldali, pártszimpatizáns és megrögzött 
semleges. 

Nagy szavak ezek a mai világban, hát még Esztergomban! 
Amikor nap, mint nap olyan tudósítások látnak napvilágot, 
hogy ki mit tett, vagy nem tett és már megint rosszabb lett, akkor 
van csak igazán szükség az olyan rendezvényekre, mint ami 
június közepén volt az Erzsébet parkban. Erre a pár napra sokan 
félretették egymással szembeni ellenérzésüket és talán kicsit még 
bátortalanul, de érdeklődve figyelték a többieket.

Persze nem Esztergom lenne, ha most nem kellett volna 
ellendrukkerekkel megküzdeni, de hát ehhez előbb-utóbb 
hozzászokik az ember. Nem tudom mikorra sikerül meghaladni 
a mélységeket, de talán el kellene fogadni, hogy az élet nem úgy 
zajlik, hogy vannak emberek, akik mindenre fel vannak kenve és 
vannak, akik nem. Hanem vannak olyanok – egyre többen – akik 
tenni szeretnének és vannak a már örök elégedetlenkedők. A van 
sapka, nincs sapka kategória. Jelzem, ebbe előbb-utóbb belefásul 
az ember.

Lesz még rendezvény, a sorozat folytatódik, ha talán nem is 
mind ugyan azon a helyszínen, de lesz. A szervezők elszántak, a 
közönség „éhes”, és a sok munka meg fogja hozni a gyümölcsét, 

egy élhetőbb Esztergomot. Nem zsűrire van szükség, hanem tenni 
akaró polgárokra, hogy szebb legyen Városunk.

Sok sikert Mindnyájunknak! 

CIVILHETES

Miénk Itt a Park!
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Nemrég baleset történt a Csenke patakon átívelő biciklis hídon. A 
balesetet a régi híd rossz állapota okozta, melyet a karbantartás 
hiánya okozott. 

Mivel ezután sem történt semmi, az ottlakóknak elfogyott a 
türelme és társadalmi munkában felújították a hidat.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Vihari Autovillamossá-
gi Kft-nek, valamint a felújításban résztvevőknek.

Ismét bizonyosságot nyert, hogy a szükség összekovácsolja az 
embereket és az összefogás mindig eredményt hoz.

CIVILHETES

Vannak, akik még össze tudnak fogni
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Lassan, de biztosan pusztul Esztergom. egyre jobban látszik 
a városon az elhanyagoltság és ezen az sem segít, ha néha – 
ismétlem néha – felsöprik a Kossuth Lajos utcát. Az üzletek zárva, 
a kirakatokban nem portéka és szolgáltatást hirdető szlogenek, 
hanem csak a kiadó tábla található. 

Sok minden összejött már az idei évre, és ezek inkább lefelé húzzák 
a társég gazdaságát, mint felfelé emelnék. Menjünk sorra!

A gazdasági válság hatására 2008 óta több ezer munkahely szűnt 
meg a térségben, ezek döntő része ma sem teremtődött újjá. Miért 
is teremtődött volna? Azok az ígéretek, amelyek révén ideköltöztek 
az üzemek még ma sem valósultak meg. Pedig ezek némelyike 
már majd’ 20 éves. Csodálkozunk azon, hogy megállt a fejlődés? 
Nincs új befektető, amikor alig lehet eljutni a városba, mert az 
autópályára tovább tart eljutni, mint Pestről leérni Győrbe. 

A 10-es út kérdését legutóbb 2010 őszén söpörte le a térség 
államtitkára, hogy a kérdés nem aktuális. 30 éve aktuális, és 
ha ilyen tempóban haladunk még további 30 évig az lesz. Vicc, 
hogy a fővárosba csak ebből – Esztergom - irányából nem lehet 
normálisan bejutni. 

A gazdasági környezet mellé jött a helyi politikai környezet 
megromlása is. A már majd’ két éve dúló vitában, harcban a 
város szép lassan megszűnik városnak lenni. Intézményei nagy 
részét elvitte az állam, a feladatok nagy része január 1-vel kerül 
át a kormányhivatalokhoz – ez igaz lesz a többi településre is – és 
marad egy még kisebb domb, ahol folytatódik az öldöklő harc, a 
vélt igazakért. 

Igazából már mindegy is, kinek van igaza, nem érdekel. A város 
közössége teljesen rámegy a permanens (szabadság)harcra. 

Tudom, úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött. Az óvodában 
és a kocsmában is így kezdődik, de utána folytatódik az élet. Itt, 
Esztergomban, nem.

Még van két év, hogy folytatódjon a mostani előadás, aztán jön  a 
csősz (választók) és elzavar(nak) mindenkit. 

Gál Tamás

Haldokló város
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Szerkesztőségünk szlengjében a nyáron a fű se nő mélymagyar 
kifejezés tömörítvénye. 

Nincsen a világon az a jóléti ország, ahol ennyire ne nőne a fű 
nyáron. Magyarországon az aktív hónapok száma nem éri el a 
kilencet. Nálam ez egyenlő 8-cal. Más megvilágításban ez alig 
több, mint fél tucat dolgos hónap.

Ha ezen a logikán elindulva kalkulálhatnánk a GDP/GNI-
nket, kiderülne, hogy bezzeg a tengerentúli területek is csak 
kulloghatnak utánunk a rangsorban. Lényegében semmi sem 
történik június 15. és szeptember 15. között. 

A gépjárműforgalom reggel 7-8 és délután 4 körül ugyan 
megélénkül, ilyet majd produkál a forgalom a szeptemberi 
iskolakezdés után is, de igazából, ha valaki bármit intézni, kijárni, 
lezsírozni akar, uborkaszezonban ne is próbálkozzon. 

Uborkaszezonban még inkább igaz, hogy a heti öt munkanapból 
csak három az, amikor tényleges munkavégzés történik. Hétfőn 
nem dolgozunk, mert tegnap volt vasárnap, kedden belehúzunk, 
de szerdán megpihenünk, mert már a hét közepénél járunk. 
Csütörtökön megint belehúzunk, de már csak emlék a keddi 
vehemencia, mert holnap péntek és az már laza nap, hiszen 
mindjárt hétvége.

A város kiürül, eltűnnek az emberek. A hivatal sem a megszokott 
módon dolgozik, átálltak a nyári üzemre. A törvénykezési hajrá is 
behúzta a kéziféket. 

Az építőipar is befulladt, leálltak a beruházások. Munkahelyek 
továbbra is szűnnek meg, egyre kilátástalanabb az élet, nehezül 
a sorsa szinte mindenkinek. A kánikulában és a melegben szinte 
minden jegelődik, nagybetűs pauza van.

Közben pedig felüti a fejét az unalom és egyre többen válnak a 
szomszédok-ismerősök szakértőivé, elindulnak a pletykák. Nem az 
emberek cserfessége a valódi ok, hanem tényleg az unalom, az a 
szomorú tény, hogy az égvilágon nem történik semmi. az emberek 
egymással foglalkoznak, egymást figyelik és utána véleményezik 
a másikat. Ezért lehet haragudni, megsértődni és összeveszni. 
Talán jobb volna, valami hasznossal elütni az időt, olyannal, ami 
mindenkinek hasznos lehet és közben még jó érzéseink is lehetnek.
Tartsunk ki, vészeljük át az uborkaszezont. 

Ne üljünk fel a pletykáknak, és próbáljunk meg erőt gyűjteni az 
őszre!

HP

Uborkaszezon
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Géza fejedelem nyugat felé fordult, 973-ban követeket küldött 
a német-római császárhoz, I. Nagy Ottóhoz, és keresztény 
papokat, hittérítőket kért tőle. Ezek nevelték fiát, Vajkot is, aki 
megkeresztelésekor az István nevet kapta. Istvánt Adalbert prágai 
püspök nevelte, megkeresztelése is az ő nevéhez fűződik valamint 
valószínűleg István házasságát is ő hozta tető alá Gizella bajor 
hercegnővel.  Géza halála után a pogányok támogatását élvező 
Koppány következett volna a fejedelmi trónon. István, német 
segítséggel legyőzte, majd 1000 karácsonyán Esztergomban 
királlyá koronáztatta magát. Ezzel itt, ebben a csodálatos 
városban megszületett a keresztény Magyar Királyság, amely több 
mint kilenc évszázadig állt fenn a Kárpát-medence területén.

Magyarországon minden év augusztus 20-án I. István király 
szentté avatásának napját ünnepeljük, ezzel együtt az új kenyér 
ünnepe is.

Városunk számára ez az ünnep nagyon sokat jelent, mely alkalom 
lehetőséget kellene kínáljon az amúgy is darabjaira hulló városnak 
és lakóinak az összefogásra, a közös ünneplésre. Esztergom nehéz 
anyagi helyzete miatt az előző évben, amikor még működött az 
összefogás, civilek, különböző pártállású és vallási hovatartozású 
lelkes esztergomiak tették e jeles napon a dolgukat, szerveztek 
meg együtt egy csodálatos rendezvényt, melyet hosszú előkészítő 
munka, egyeztetések sora, támogatások gyűjtése, helyszín 
takarítása, programok megszervezése és lebonyolítása előzött 

meg. Csodálatos ünnep volt, melyet a hagyományos tűzijáték tett 
még színesebbé és emlékezetesebbé.

Ez a múlt, eltelt egy év, a városban a helyzet és a közhangulat 
egyre rosszabb, de bízva az ünnep közeledtében, az emberek 
reménykedtek, hogy majd a saját ünnepünk idén újra összehoz 
mindannyiunkat!

CIVILHETES

Augusztus 20. - Szent István - Új kenyér - 
Esztergom
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Időről-időre fellángol magyarkodó énünk. vagy lehet, hogy 
állandóan lobog, csak már én nem veszem észre. Mire is gondolok, 
mikor magyarkodásról beszélek? Arra a jelenségre, amikor kiáll 
az aktuális megmondó ember és belemondja a világba, hogy 
mi igenis annyira nagyszerűek vagyunk, hogy az egész világnak 
minket kell irigyelnie és mi mindenhez értünk, mert nyertünk a 
legutóbbi olimpián is nyolc aranyérmet. Félre értés ne legyen, 
sportolóink eredménye minden tiszteletet megérdemel, főleg úgy, 
hogy hajlamosak vagyunk csak négyévente és csak aranyéremben 
elismerve teljesítményüket. Azt, hogy valaki ötödik a világon, már 
nem tartjuk sokra, ami elég nagy baj, lássuk be.

Lássuk be, attól nem lesz jobb a közoktatás, nem lesz több a 
GDP, ha nyerünk pár aranyat egy világversenyen. Ezzel csak 
ideig-óráig elfedjük azt a tehetetlenségünket, hogy nem igazán 
mennek a dolgaink. Legutóbb már maga a miniszterelnök ismerte 
el, hogy a kelet-közép-európai társaink sokkal sikeresebbek 
válságkezelésben. Én annyit tennék hozzá, hogy ők sikeresek, 
nálunk meg recesszió van, köszönhetően a fantazmagórikus 
gazdaságpolitikának.

Jelen helyzetben, mikor milliók élnek a létminimum alatt, amikor 
sorra szűnnek meg munkahelyek, mikor a befektetők menekülnek 
az országból, érdekes azt hallgatni, hogy a világ minket irigyel. 
Még nevetnénk is, ha nem mindannyiunk bőrére menne a játék. 
Sajnos megy!

Egyszer el kellene jutni odáig felkent vezetőinknek, hogy olyan 
politikát folytassanak, amely az országért, és nem kevesekért 
van. És itt nem az osztogatásra gondolok, hanem olyan környezet 
megteremtésére, ahol az emberek, a családok, a közösségek 
boldogulni tudnak. Ahol nem kell attól rettegni, hogy ki mit mond 
az épp aktuális hatalomtól, mert fél, hogy az állásába kerül. Ez 
nem normális. 

Magyarország eljutott oda, hogy ami nem normális az a 
normális, és ami normális az az abnormális. Így nehéz lesz. 
Miközben másokhoz méregetjük magunkat, és deklaráljuk önnön 
nagyszerűségünket, aközben ők szépen csendesen elhagynak 
bennünket. Miközben hamis dicsfényben tetszelgünk, az élet 
elmegy mellettünk. Keserű lesz az ébredés. Magunkkal szúrunk ki, 
nem mással.
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Lassan újraindul a politikai szezon, politikusok, újságírók, 
véleményvezérek újult erővel vetik bele magukat a mindennapi 
küzdelmekbe, hogy bebizonyítsák, megmondják, hogy mi a jó a 
népnek. Félre értés ne essék, egy demokráciában politikusokra 
szükség van.

Mégis az az érzet alakul ki az emberben, hogy a fenti tevékenység 
nem érte, hanem lassan inkább ellene folyik. Minden fontos, csak 
ő, a választó kerül egyre hátrébb a sorban. Pedig a politika nem 
szól másról, mint közös ügyeink intézéséről, a jelen problémáira 
való válaszadásról, a jövőnk építéséről. 

Mégis, eleink egyre többször fordulnak a múltba, mintha annak 
megnyerésével akarnák igazolni jelen cselekedeteiket. Pedig az 
már a múlt, megnyerni nem lehet, csak tanulni belőle. Tanulni 
pedig nyugodtan, egymást meghallgatva, vitázva lehet, nem 
pedig bárdot, baltát hajigálva.

Igen, a baltás történet csúfos kudarca a magyar diplomáciának/
kormánynak. Egy lépéssel felszítani egy hosszú ideje tartó 
nemzetiségi konfliktust (azeri-örmény), tiltakozásra késztetve 
Moszkvát, Washington és az EU országait, valljuk be, nem kis 
teljesítmény. Persze legyinthetünk, hogy nincs ránk hatással, de 
lesz. Nem lesz annyi befektetés, nem lesznek belőle új munkahelyek, 
nem fognak tudni az emberek megélni. Nem bonyolult.

Szűkebb hazánkban, Esztergomban, is beindult a politikai gépezet. 
A leosztás nem változott, van egy makacs fideszes többség, egy 
vergődő polgármester, és a kiábrándult emberek sokasága, akik 
nem kérnének sokat, csak, hogy üljön el a csatazaj, foltozódjanak 
a kátyúk, ne dőljön rájuk a hivatal, tudjon a gyerek óvodába járni, 
legyen helyi járat a nagymamának. 

Talán majd az új politikai ülésszak meghozza az áttörést minden 
fronton. Végül is csak akarni kell. Vagy lehet, hogy ennél azért 
többre lesz szükség?
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Ahogy újraindult a politikai szezon egyre többen beszélnek az 
ellenzéki összefogás szükségességéről a 2014-es választások 
sikerének érdekében. Hogy ki kivel fog össze, szerintem 
részletkérdés. Ami sokkal fontosabb, hogy mire és mi alapján 
kötnek szövetséget.

Arra, hogy leváltsák a jelenlegi kormányt nem nehéz összefogni, 
sőt kifejezetten könnyű. A kérdés már csak az, hogy mi lesz utána? 
Hogy egyeznek meg a szereplők az egyes tárcák elosztásában, ki 
miért lesz felelős – vagy felelőtlen – a következő négy évre. 

A kutya itt van elásva. Ki hogyan gondolja Magyarország és a 
benne élők sorsát a következő években. Az látszik, hogy a mostani 
kurzus sok tekintetben nem érti az idők szavát, elég itt az oktatás 
centralizációjára és az eddig elért eredmények visszafejlesztésére 
gondolni. Ahhoz, hogy a 21. században az ország sikeres legyen, 
elengedhetetlen, hogy minél okosabb emberek népesítsék be. És 
ez csak egy kérdés.

Nem beszéltünk akkor a gazdaság beindításáról az adórendszer 
újragondolásáról, a nemzetközi kapcsolatok újjáépítéséről, 
vagy az egészségügy átalakításáról. Ezekre a kérdésekre már a 
választás előtt választ kell adni. Nem lehet úgy nekiállni a 2014-
es kampánynak, hogy az ellenzék nem mutatja be, hogy miként 
hozza helyre az országot a matolcsyzmus után. Mert félreértés 
ne essék, a jelenlegi bajok nagy része a gazdaági miniszter 
ámokfutásának és nem a nemzetközi környezetnek köszönhető.
Így a kérdés az lesz, hogy a különböző szervezetek képesek 
lesznek-e választ adni az előttünk álló kihívásokra, az egyes 
szervezetek rendelkeznek-e akkor társadalmi támogatottsággal, 
hogy érdemben tudják képviselni az egyes kérdéseket, vagy 
csak politikai akciókra futja. Nem elég csak tiltakozni, hogy 
nem jó, alternatívát kell állítani. ÉS ebben a munkában nekünk 
állampolgároknak is szerepe van. Nem lehet csak várni a 

messiást – nem fog jönni – hanem tenni kell érte, nem elfordulva a 
közélettől, hanem részt venni benne. 
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Esztergom félidőhöz érkezett. Az állás 0:0

Az elmúlt két év sok bajt hozott városunkra. Ki-ki maga döntsön, 
kit tesz mindezért felelőssé.

Nézzük ezt egy átlagember szemével:

Az „átkosban” minden ember a munkájáért kapott fizetésből élt, 
büntették a közveszélyes munkakerülőket, akikből alig akadt 
néhány. Az emberek biztonságban tudták családjukat, hisz a 
rendszer támogatta a családalapítást, a lakhatást, a megélhetést 
és többnyire a megérdemelt nyaralást.

Manapság nem ritka, hogy családok válnak a válság áldozatává. 
Ma egyre több a munkanélküli, álláskereső, egyre többen laknak 
albérletben, a hajléktalanok száma egyre nő, és sajnos sokaknak 
gondot okoz a megélhetés, a gyerekek iskoláztatása. E mellé 
sokszor magas kamatú hitelek is „boldogítják” mindennapjainkat, 
és egyre inkább azt vesszük észre, hogy hónapról hónapra egyre 
rosszabbul élünk. Ennél már csak az a borzasztóbb, ha elveszítünk 
egy közeli hozzátartozót, és megörökölünk egy halom adósságot. 
Ha arra gondolunk, hogy gyermekeinket fel kell nevelni, taníttatni 
kell, és elindítani valahogy a nagybetűs életbe, két választásunk 
van, kilábalni az adósságból minden áron, vagy feladni.

Nézzük ezt a városra vetítve.

Az előző időszakról a város megörökölt egy nagy adósság-
állományt, ugyanakkor megvolt annak a lehetősége, hogy 
továbbéljünk, továbbfejlődjünk, s bizonyára bár keservesen, 
hosszú évek múlva, de megérett volna a gyümölcse ennek a 
küzdelemnek.

Most, hogy félidő van, egyre inkább az látszik, hogy feladtuk, 
süllyedünk egyre lejjebb, ahonnan csak iszonyú nehézségek árán 
lehet újból építkezni. Közben fáradunk, egyre inkább eluralkodik 
rajtunk az érdektelenség, de néha elgondolkodunk azon is, hogy 
két évvel ezelőtt jól döntöttünk-e.

A jelenlegi helyzetet értékeltük mindkét fél szemszögéből, döntse 
el ki-ki, melyik megoldás számára az elfogadhatóbb.
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Mikor a cikk íródik, még nem tudhatjuk, mi hangzik el a különböző 
október 23-i megemlékezéseken, ünnepi műsorok. A híradások 
úgyis inkább a számháborúval – ki vitt ki több embert – mint a 
mondanivalók lényegével fognak foglalkozni.

Október 23-a az újkori történelmünk két legfontosabb 
mozzanatának a napja. 1956 és 1989. Mindkét dátum sorsfordító a 
magyar történelemben, mégis ma már inkább a múlt megnyerése 
lett a fontos, mint a két esemény üzenetének megértése.

Sok minden történt az elmúlt évben, de az elmúlt héten is. Csak 
a múlt héten, 800 milliárd forint kiigazítást eszközöltek a jövő évi 
költségvetésen, de úgy néz ki, még mindig nem sikerült megoldani 
a feladványt. Az újabb megszorítások egyserűen megfojtják a 
magyar gazdaságot. A dolog pikantériája, hogy pont az a politikai 
párt csinálja ezt, amely – legalábbis szavakban – a vállalkozók 
legnagyobb barátjaként jeleníti meg magát.

Eközben az ellenzék összefogási lázban ki. Ki kivel, hogyan és 
mikor? Mi a cél? Csak a jelenlegi kormány leváltása, vagy az az 
utáni időre is van már elképzelés? Mert csak kormányváltásra 
összefogni fölösleges, attól a problémák nem oldódnak meg. 
Ahhoz kormányozni, törvénykezni kell. Parlamenti többség kell. Ez 
egyelőre nem látszik.

Sajnos a magyar gazdaságot nem lehet egy varázsütésre rendbe 
hozni, mint ahogy a politikai elitet sem lecserélni. A gazdaságot és 
a politikát is olyan emberek csinálják, akik itt élnek közöttünk. Az 
úgy neme megy, hogy valaki civilben pedáns, mindenre odafigyel, 
a cégében, munkájában pedig rendetlen. És igaz ez fordítva is. 

A –még- itthon élő embereknek kellene elkezdenie megváltozni, 
hogy ne nyugatra menjen mindenki, hanem ha lehet, a nyugat 
jöjjön ide. De most már ne csak, mint befektető, hanem mint 
életszínvonal is. ehhez azonban tenni kell az itthoniaknak és abba 
kel hagyni a felelősség másikra tolását. Mindenkinek fel kell tenni 
a kérdést, hogy ő mit tud hozzátenni az összefogáshoz, nem azt, 
hogy mit tud kivenni belőle. Mert aztán úgy járunk, mint a magyar 
foci, amiből többen élnek, mind ahányan élnek érte.

Igen, kell az összefogás, hogy a jelenlegi ámokfutás véget érjen, és 
a politika végre tényleg arról szóljon, amiről kell: az emberekről. 
Nem az a politika, hogy ellenzünk mindent és annak az ellenkezőjét 
is, hanem az, hogy megtanulunk megegyezni, közös nevezőre 
jutni. Nem az a gyengeség, ha valaki megegyezik, hanem az, ha 
valaki erre képtelen és erre még büszke is.

Október 23-nak az egyik legfontosabb üzenete, hogy együtt, 
távlatokban gondolkodva sikerülhet. Másképp elbukunk.
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Eljött ez a pillanat is a rendszerváltás után 22 évvel, ti. az év végén 
véget ér az önkormányzatiság Magyarországon. A Fidesz járási 
rendszerével, az önkormányzati vagyon nemzetivé minősítésével, 
a feladatok és a források jelentős átcsoportosításával gyakorlatilag 
oly mértékben csökkenti le az önkormányzatok mozgásterét, 
hogy gyakorlatilag ki lehet tenni a zárva táblát az ajtóra. A 3000 
fő alatti településeken mindenképp, hiszen ott az önálló hivatal 
is megszűnik, a járási központból kijáró illetékes ügyintéző fog 
ügyeletet tartani. Ez környékünkön azt jelenti, hogy Esztergom, 
Dorog, Tát, Lábatlan, Nyergesújfalu, Csolnok kivételével erre jut a 
települések sora. 

Mindenközben a kormányzati média attól, hangos, hogy épp 
az önkormányzatok megmentése zajlik, a szektor adósságának 
felét az állam átvállalja, ez mintegy 600 milliárd forintot jelent. 
Arról szemérmesen hallgatnak, hogy közben az önkormányzatok 
megszűnnek.

Félre értés ne essék, az önkormányzati rendszer sok tekintetben 
reformra szorult, voltak is erre elképzelések az elmúlt években, 
de tekintve, hogy ennek rendezése kétharmados felhatalmazást 
igényelt, nem sikerült megegyezni. 

Most ugyan az az elképzelés érvényesül, mind sok minden 
másban az elmúlt két évben, amikor is mindenféle kontrol és 
egyeztetés nélkül megtörténik az adott rendszer átalakítása. Igen 
szükség van a változtatásra, de ezt nem lehet úgy, hogy senkit sem 
kérdezünk meg róla. El kellene fogadni, hogy az ország akkor lesz 
igazán működőképes, ha alapkérdésekben, az egyes rendszerek 
működésében lehető legszélesebb konszenzus alakul ki. Amíg ez 
nincs meg, addig mindig kódolva van a feszültség a rendszerben, 
ami aztán kihat az ott dolgozók teljesítményére éppúgy, mint 
egészségére. 

A magyar önkormányzatiság, a megyei különösen, mindig 
egyfajta ellensúlyt töltött be a királyi, császári hatalommal 
szemben azokban a korokban, amire a jelenlegi hatalom is 
előszeretettel szokott hivatkozni. a mostani átalakítás mégis a 
tanácsi rendszer kialakításának idejét másolja, mikor igyekeztek 
minél inkább központosítani a döntéseket. Most is ez történik. 

Arról már nem is tennék említést, hogy az Európai Uniónak – igen, 
aki gyarmatosít minket – az egyik alapelve épp a szubszidiaritás, 
azaz , hogy a döntések ott szülessenek meg, ahol az adott 
probléma felmerül, mivel így lehet a leginkább optimális döntést 
meghozni.

Egyszóval még lobognak az örömtüzek, miközben egy olyan 
dolog veszik ki a magyar közjogi rendszerből, ami nélkül nincs 
demokrácia, nincs normális ország. Az önkormányzatiság a 
társadalom egyik legalapvetőbb joga arra, hogy közösségének 
irányítást választott képviselőkre bízza. Most ez megszűnik, a 
képviselőknek nem lesz hatáskörük, a járási vezetőket pedig nem 
a nép választja, így nem is nekik kell, hogy megfeleljenek, hanem 
a hatalomnak.

Igen, 2014-ben ezen is változtatni kell.
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Lezajlott a múlt héten a 2010-es választásokat követő első önko-
rmányzati közmeghallgatás. A tavalyi kudarc után, idén sikerült 
éppen hogy biztosítani a határozatképességet, mivel 8 képviselő 
tiszteletét tette a rendezvényen, igaz, jó húsz percet várni kellett, 
hogy meglegyen a szükséges létszám.

Mielőtt bárki is azt hinné, hogy ezután flottul ment minden és a 
felmerült kérdésekre a polgárok meg is kapták a válaszokat, ki kell, 
hogy ábrándítsuk Önöket, ilyesmi nem történt. Még az írásban 
feltett kérdésekre sem volt hajlandó válaszolni a Fidesz-frakció, 
majd írásban, 15 nap múlva.

A meghallgatás személyeskedésektől és indulatoktól volt terhes 
mind a hallgatóság, mind a képviselők részéről. Nem volt jellemző 
az egymás meghallgatása, a másik érveinek figyelembe vétele, 
ugyan azokat a frázisokat lehetett hallani, mint 2, vagy akár 10 
éve. Nem volt új a nap alatt most sem. Szomorú!

Már csak azért is, hogy önmagát városnak tartó közösség, olyan 
szinten vonul ki a város ügyeiből, hogy jóformán ugyan az az 50-
80 ember veszi a fáradtságot arra, hogy részt vegyen a különböző 
fórumokon. Nem hiszem el, hogy másokat nem érdekel a rossz jár-
da, a kátyús utak, a helyi-járatok hiánya, az államosított iskolák 
sorsa, az óvodák étkeztetése, vagy sorolhatnánk még napestig 
azokat a dolgokat, amelyeket a mi adóforintjainkból finanszíroz 
a város. Tényleg nem érdekel minket mindegy, hogy történnek a 
dolgok? Vagy minden rendben van, és csak pár „önmagával és 
a világgal állandóan elégedetlen ember” emeli fel a hangját a 
visszásságok ellen? 

Addig nem lesznek újra normális viszonyok a városban, amíg 
a polgárok többsége ezért nem hajlandót tenni. Nem elég né-
gyévente elmenni és behúzni az ikszet. A világ ennél gyorsabban 
és többet változik, semmint magukra hagyjuk a képviselőket sor-
sunk irányításával. A politika nem szól másról, mint a köz ügyeinek 
intézéséről, és mint ilyen hatással van az életünkre. Két dolgot le-
het tenni: elszenvedni, vagy megpróbálni rajta alakítani. Nem le-
het mindig félresöpörni a választók akaratát, nem lehet a dölyfös 
urakat és hölgyeket játszani, nem lehet állandóan a múltról és az 
ott elkövetett sérelmekről beszélni. 

Lassan világos cezúrát kell húzni múlt és jövő között és elkezdeni 
azokat az embereket keresni, akik valóban a városért akarnak 
tenni, felülemelkedve önös érdekeiken. Esztergom már túl régó-
ta van sanyarú helyzetben, amelyet döntően eddigi vezetőinek 
köszönhet. Fel kell nőni a feladathoz, nem lehet többé amatőr 

módon hozzáállni a város ügyeinek intézéséhez. És igen, nekünk, 
polgároknak is, részt kell vállalnunk a feladatból, nem lehet több 
kibúvót keresnünk!
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Előrebocsájtjuk, hogy a következő jegyzet nem lesz értéksemleges. 
Nem lesz az, mert nem lehet szó nélkül elmenni amellett 
a gyalázat mellett, amely 2012. november 26-án esett 
mega Parlamentben, amikor a Jobbik egyik országgyűlési 
képviselője „nemzetbiztonsági” okból összeíratta volna a zsidó 
állampolgárságú embereket. Ilyenre nem volt példa a vészkorszak 
óta.

2012. december 2-án – Advent első vasárnapján – soha nem látott 
összefogás – egy színpadon Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője, 
Bajnai Gordon volt miniszterelnök és Mesterházy Attila az 
MSZP elnöke – szónokai egyként ítélték el az elhangzottakat, és 
szólítottak fel a Jobbik politikai karanténba zárására. Lássuk be, 
nem nagyon van más megoldás, amit eddig csak sejtettünk, az 
mára bebizonyosodott: a Jobbik egy rasszista, szélsőséges párt, 
ahol a zsidózás és cigányozás teljesen elfogadott, sőt elvárt 
magatartás.

Sajnálatos, tény, hogy Esztergom politikai szereplői csöndben 
maradtak az eset kapcsán, reméljük a közeljövőben ez azért 
változni fog. Mert értjük mi, hogy a Jobbik helyi képviselője esetleg 
nem értene egyet a fent elhangzottakkal – lapzártáig nem jelent 
meg ilyen közleménye – de maga a kijelentést tevő képviselő 
is inkább gyenge magyarázatokat gyárt, mintsem lemondana 
mondatai következményeként.

Nem is kell olyan régre visszatekinteni, amikor a városháza 
sajtófőnökének autójának szélvédőjébe valaki csákányt állított, 
szinte azonnal érték egymást a különböző közlemények, melyben 
pártállástól függetlenül azonnal elítélték a cselekedetet. 

Továbbá sajnálatos tény az is, hogy városunk polgármestere 
rendszeresen a Jobbik vendégeként látogatja az országházat. 
Mehetne más ellenzéki párt meghívottjaként is, de döntő 
többségében mindig a szélsőséges párt vendégeként járt a 
Parlament falai között. Érdeklődéssel várjuk, hogy a fenti esemény 
után továbbra is a rasszista párt vendégszeretetét kívánja-e 
élvezni, vagy elhatárolódik ettől a szervezettől és képviselőitől, 
és nem vállal politikai közösséget velük. Szólunk a „nem értek a 
focihoz” típusú mondat itt most kevés lesz, konkrét kijelentésekre 
és tettekre van szükség, különben hajlamosak leszünk azt 
gondolni, hogy a polgármester asszony egyetért a szervezet 
képviselőivel, netán céljaival.

Nem lehet arra hivatkozni, hogy a város érdekében működik 
együtt a Jobbik képviselőivel, tekintve, hogy százával hurcolták 
el és semmisítettek meg esztergomi zsidó családokat a Jobbik 
szellemi elődei. Akkor is listázással kezdődött, és láthattuk mivé 
fajultak a tettek. Most a tetteket talán nem kellene megvárni! 
Elhatárolódni, a Jobbikot politikai karanténba helyezni kell! 

A CIVILHETES ez után nem kíván semmilyen Jobbik eseményről 
tudósítani, képviselőit megszólaltatni, tevékenységüket 
bemutatni.

GT, HP

Esztergom viszonya a szélsőjobbhoz
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Eltelt a 2012-es év is! Az utóbbi években mintha gyorsabban 
repülne az idő, legalább is úgy követik egymást a dolgok, olyan 
sűrűk az események, hogy mire az ember felkapja a fejét újabb 
hónap(ok) telt(ek) el. Az év során számos fordulatnak lehettünk 
tanúi, még más események egy véget nem érő dél-amerikai szap-
panoperához kezdenek hasonlítani. 

A év elején stabilnak tűnő Orbán-rendszer az vége felé már 
egyáltalán nem tűnik stabilnak, és megdönthetetlennek sem. 
Még egy éve úgy nézett ki, hogy akár több ciklus is megadatik a 
második Fidesz-kormánynak, ma már inkább úgy tűnik, hogy 
2014-ben leváltásra kerülnek a most hatalmon lévők. Igen nagy 
változás egy egyetlen év alatt, még akkor is, ha közben elfogadták 
azt a választási eljárásról szóló törvényt, amely regisztrációhoz 
köti a szavazást.

A december közepén megkezdődő diáktüntetések egy olyan 
folyamatnak a csúcspontjai, amelyről az év közepe óta egyre 
többet olvasni a különböző médiumokban, nevezetesen, hogy a 
fiatalok egyre inkább külföldön képzelik el a jövőjüket. Felmérések 
szerint a harminc év alattiak fele gondolkodik az elvándorláson, 
mert nem látja a jövőt, nem látja azt az utat, ami mellett saját 
életet kezdhet, tanulhat, gyermeket vállalhat, lakáshoz juthat. A 
keretszámok csökkentése már csak hab volt a tortán, amely kirob-
bantotta a most már egy hete tartó tüntetéshullámot. 

A ma már csak nevében fiatal demokraták a jelek szerint elvesz-
tették azt a varázst a fiatalok között, amire hosszú évekig büsz-
kék voltak. Ez nagyon könnyen vezethet innen egy választási 
vereséghez. A diákok jól ismerték fel, hogy sorsukat leginkább 
csak ők képesek alakítani, ha már az előttük lévő generáció nem 
mutat erre hajlandóságot. 

Ami nem változott, az az esztergomi helyzet, sajnos. Ma ugyan 
úgy áll a város, mint egy évvel ezelőtt. Nincs pénz, nincsenek intéz-
mények, van helyette egymással acsarkodó testület. A polgárm-
ester és a testületi többség között dúló háború érdemi fordulatot 
nem hozott, közben a város szép lassan téli álomba merül. Ahely-
ett, hogy a válság okozta helyzetet próbálnák orvosolni és keresni 
a kiutat a jelenlegi helyzetből, fontosabb a betartás, mint az 
együttműködés. Szép szavak vannak, tettek nincsenek.

Még két év van a következő önkormányzati választásokig, kérdés, 
hogy addig történik-e valami olyasmi, ami az itt lakók számára is 
előnyös lesz, vagy marad az apátia? Sajnos, most több esély lát-
szik az utóbbira, ne nekünk legyen igazunk, tehetnénk hozzá.

Ezúton is Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk Kedves 
Olvasóinknak, és köszönjük mindazt a sok biztatást és tá-
mogatást, amit kapunk nap, mint nap!

CIVILHETES

Idén utoljára
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