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Az országos választások néhány dolgot helyre raktak
Meggyes: Ez a kormány rendet fog tenni!
Ahogy Meggyes Tamás lapunknak fogalmazott, „a szocialisták és a félalvilági segéd-
csapataik” minden követ megmozgattak bukásáért, de õ állva maradt. Esztergom 
polgármestere gyõzött az országgyûlési választásokon, parlamenti képviselõ lett, a 
nemzetbiztonsági bizottság tagja. Úgy véli, az önkormányzati választásokig folytatódik 
ellene a lejárató kampány, de õt ennél sokkal jobban érdekli a munka, ami elõtte áll. 
– Egy évvel ezelõtt Esztergomban 
beszélgettünk, sorolta a város 
fejlesztésével kapcsolatos terve-
ket és azt mondta: karakter-
gyilkosság folyik ön ellen. Úgy 
tûnik, a támadások ellenére, 
talpon maradt. 

– Nem szeretnék panaszkodni. 
Nagyon boldog vagyok, hogy így 
alakult az ország sorsa. Ez a par-
lament és ez a kormány rendet 
fog tenni, és nem csak gazdasági 
szempontból, de lélekben is fel-
emeli a magyar nemzetet. Amirõl 
egy éve beszéltünk, az továbbra 
is aktuális. A városra vonatko-
zó tervek ugyanis hosszabb idõt 
igényelnek. Feszes tempóban 
fejlesztünk, az ország közel 50 
legnagyobb, 25 ezresnél népe-
sebb városa között a beruházá-
sokban élen járunk. De amit el 
tudtunk érni Esztergomban, azt 
az itteni polgároknak köszön-
hetjük: több helyi adót, maga-
sabb díjakat fizettek, mint más 
városokban. Emellett a város 
megfelelően tudott gazdálkodni, 
adósságot vállalt és kötvényeket 
bocsátott ki. Ebből sikerült fenn-
tartani ezt a fejlődést. Ezeknek a 
fejlesztéseknek nem lehet most 
vége. Tíz évvel ezelõtt indítottuk 
a Gyarapodás Programját, annak 
jó néhány része még megvalósí-
tásra vár. Esztergomnak fél évszá-
zados lemaradást kell behoznia. 
Minket nem csak Trianon sújtott 
azzal, hogy a város elvesztet-
te a megyeközponti szerepét és 
vonzáskörzetének több mint 
a felét, de katolikus székhely-
ként a kommunista rendszer-

ben is a legnagyobb hátrányt 
szenvedte. Bár nagy áldozatok 
árán sikerült fenntartani a fej-
lődést, az elmúlt 8 év nem volt 
egyszerű. Hiszen 2002-ben az 
említett közel 50 legnagyobb 
között összesen 6 olyan önkor-
mányzat volt, amely fideszes 
polgármesterrel vitte végig az 
egész ciklust. Meg lehet nézni, 
hogy ebben az időszakban mi 
történt. Nemcsak sok milliárd 
uniós pénztől estünk el, hanem 
az állam tucatnyi hatósága üldö-
zött bennünket. Elég a rendőr-
séget, ügyészséget, a közigaz-
gatási hivatalt említenem. A 
szocialisták erre használták fel 
a hatóságokat. Ugyanakkor azt 
gondolom, hogy ezt a 8 évet 
valahogy kárpótolni kellene.

– Polgármesterként könnyebb 
dolga lesz most, hogy Fidesz-
kormány alakult?

– Azt remélem, hogy úgy jár el 
a magyar állam, hogy ezeket az 
igazságtalanságokat kiegyenlíti.
Hogy személyesen nekem köny-
nyebb lesz-e? A politikai ellen-
feleim szervezték, irányították, 
pénzelték az ellenem folyó 
karaktergyilkosságot. Azok, 
akik felgyújtották a házamat, 
elmondták a bíróság elõtt, hogy 
az ellenem folyó lejárató kam-
pánynak a része volt egy olyan 
akciósorozat is, ahol a média 
különbözõ szereplõit kellett 
megvásárolniuk. Beszámolnak, 
hogy mely országos televíziócsa-
tornáknál és újságoknál értek el 
sikert, ahol kenõpénzek fejében 
vállalta egy-egy szerkesztõ, hogy 
rólam valótlant állít, valamint 
engem és a várost lejárató híre-
ket közölnek rendszeresen. Ezt 
bírósági jegyzõkönyvbe mond-
ják a házfelgyújtó bûnözõk. Az 
ellenfél politikai megrendelésre 
vagy közreműködésével folytak 
ezek a dolgok, az általuk irányí-
tott (suttogó) propagandával. Ez 
volt a nyilvános felülete mindan-
nak, amivel Esztergomot meg-
próbálták a háttérbe szorítani. 

– Ennek vége van?
– Nem lefutott még. Jönnek 

az önkormányzati választások, 
és már most tudom, hogy mely 
mûsorokban próbálnak augusz-
tus 15. után olyan információ-
kat elhelyezni, ami csökkenti 
az esélyeimet. A küzdelem nem 
ért véget, van pár hétnyi szünet, 
hiszen az országos választások 
néhány dolgot helyre tettek. 

� Szabó�Dóra

Meggyes Tamás polgármester

Tízéves stratégiával a korrupció ellen

Sólyom: Bûnnek tekintjük-e?
Új szervezetek helyett a meglévõ intézmények hatékonyságának növelésével venné 
fel a harcot a kormány a korrupció ellen – jelentette ki Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes azon a konferencián, amelyet a Bölcsek Tanácsa által készített 
Szárny és teher címû, a korrupció elleni tennivalókat elemzõ kötet kapcsán tartot-
tak az ELTE Jogi Karán.

A bemutatott Szárny és teher 
címû kötet Sólyom László köz-
társasági elnök felkérésére 
készült el olyan közremûködõk 
segítségével, mint Csermely 
Péter, Fodor István, Eva Joly és 
Lámfalussy Sándor. – Rendkívül 
mélyen gyökeredzõ társadalmi 
beidegzõdéseket kell megvál-
toztatni – jelentette ki bevezetõ 
elõadásában Sólyom László. 
– Nem mindegy, hogy a köz-

gondolkodás, hogyan értékeli 
a korrupciót. Bûnnek tekinti-e? 
Attól félek, hogy nálunk nem. 
Ezen kell változtatni!

Navracsics Tibor beszédében 
kiemelte: jelzésértékû, hogy egy 
ilyen konferencián a kormány 
ilyen magas szinten képviselteti 
magát.

– A politika szempontjából a 
korrupció egyfajta rozsda, amely 
belülrõl marja szét a közjóba 

vetett hitet. Aki korrupt, az gya-
korlatilag a közjót privatizálja. 
Ha ez tömegessé válik, az állam 
mûködését is bomlasztja – jelen-
tette ki a miniszterelnök-helyet-
tes. – A korrupció elleni harc 
jegyében az Országgyûlés is 
kicsit átszervezte saját munká-
ját: minden bizottság létrehozott 
egy korrupciós ügyeket vizsgáló 
albizottságot – mondta lapunk-
nak Navracsics Tibor. G.�B.

Sólyom László: Nem mindegy, hogy a közgondolkodás hogyan értékeli a korrupciót!

Szerintem

Az ezzel a címmel indított 
Facebook-csoportnak egy hét 
alatt 25 ezer tagja lett, és most 
valahol 37 ezer környékén jár, 
bizonyítandó, hogy mestersége-
sen szított utálatról van szó. Erre 
a mondatomra beindul majd a 
Vörös Malom, és elkezdi darálni, 
hogy köszönjük meg Orbánnak: 
az állampolgársági törvény 
okozta. Hát nem. Nehéz nem 

emlékezni arra, amikor a szlovák 
nyelvtörvény bevezetése idején 
úgy megijedt az egyszerû nép, 
hogy a Párkány–Garamkövesd 
útvonalon a dinnyeárusnál eltûnt 
a Dinnye felirat, és Melóni ment 
egész nyáron, a boltos meg, 
akitõl a korbácssajtot szoktam 
venni, hirtelen elfelejtett magya-
rul. Nos, kedves vörös molnárok, 
erre a megfélemlítésre volt meg-

késett válasz az állampolgársági 
törvény! Nyilván jobb volna, ha 
az anyaországot gazdasági ereje 
tenné vonzóvá, ha itthon olyan 
minõségi Magyarországot építe-
nénk, melynek vonzereje van a 
környezõ államok népeire és az 
elszakított magyarságra is. Márai 
66 éve leírta, csak senki nem 
tanult belõle. Eddig.
� Gál�Gyula

Európa pozitívan 

értékeli
a törekvést
A Bundestag alelnöke, Petra Pau 
Budapesten megbeszéléseket 
folytatott Lomnici Zoltánnal, az 
Emberi Méltóság Tanácsának 
elnökével. A találkozón a német 
parlamenti vezetõ utalt arra, 
hogy Németországban aggo-
dalommal figyelik a magyaror-
szági emberi jogi problémákat. 
Lomnici Zoltán korábbi fõbíró 
rámutatott, hogy az általa meg-
fogalmazott emberi méltóságot 
védõ kezdeményezéshez a pár-
tok és egyházak mellett már 
több mint 14 000 magánszemély 
is csatlakozott. Ez azt bizonyítja, 
hogy Magyarország hangsúlyt 
helyez az emberi jogok védel-
mére, így a hazánkról mestersé-
gesen kialakított kép nem felel 
meg a valóságnak. Lomnici utalt 
arra is, hogy Balog Zoltán állam-
titkár – az elõzõ Országgyûlés 
emberi jogi bizottságának elnö-
ke – az EBESZ különmegbízott-
jával folytatott tárgyaláson az 
emberi méltóságot védõ felhívás 
társadalmai fogadtatásával bizo-
nyította hazánk elkötelezettségét 
az alkotmányos jogok védelme 
vonatkozásában. A nemzetközi 
tisztségviselõ pozitívan értékelte 
a kezdeményezést.

Magyarok és szlovákok, akik nem utálják egymást
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