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Meggyes Tamás bukásának története
2010.10.25. - 08:51
Téved, aki azt hitte, hogy Esztergom megnyugszik azt követıen, hogy tizenegy év után
lecserélte fideszes polgármesterét. Tétényi Éva, az új városvezetı kezében a média az
egyetlen eszköz, a testület több mint kétharmados többsége ugyanis a legyızött polgármester,
Meggyes Tamás mögött áll. Egy bukás különös története.
hirdetés
Meggyes Tamás ingerült. Azt mondja, ha a hivatali szoba átadásáról akarunk vele beszélni,
akkor inkább most hagyjuk abba a beszélgetést. Éppen úgy viselkedik, ahogy ellenfelei leírják:
az utódjának át nem adott selyembrokát szobában még a bizánci stílusú hatalomgyakorlást is
könnyő lenne elhinni róla.
De nem azért jöttünk Esztergomba, hogy az érzéseinkre hagyatkozzunk, hanem azért, hogy
megfejtsük: az általános Fidesz-siker ellenére miként bukhatott el a választásokon 8117-4494
arányban a korábban tizenegy éven keresztül a várost vezetı Meggyes Tamás független
kihívójával szemben.
Azt azonban álmunkban sem gondoltuk volna, hogy unalmas ügyiratok helyett a városházán
intézett váló- és gyermekelhelyezési perre, védelmi pénzek szedésére szakosodott bőnözıkre,
politikai zsarolás és az országos sajtót is elérı manipulációk ilyen szövevényére bukkanunk.
A városszépítı
Minden egy véletlennel kezdıdött; tizenegy éve lemondott a korábbi polgármester, és helyére
megbízottként Meggyes Tamás került. Az akkor 32 esztendıs, hosszú hajú, jogi, politológusi
és építımérnöki tanulmányokat is folytató, ám diplomát végül nem szerzı férfi apránként vette
be a várost.
Elıbb megnyerte az önkormányzati választást, majd fideszes többséget szerzett maga mögé,
2006-tól listán országgyőlési képviselı, idén tavasszal pedig egyéniben is nyerni tudott. Az
általa vezetett testület az elmúlt években modernizálta Esztergomot, fürdıt épített, szállodákat,
parkolóházat tervezett, a Suzuki-gyár mellé erıs ipari parkot hozott létre. Emellett a városban
épül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információtechnológiai Kara.
Meggyes Tamás nagyban játszott: a 31 ezer lakosú Esztergom 15 milliárd forint hitelt jegyzett.
Igaz, a fejlesztések a települést gazdagították, és valamennyi közmővállalatot önkormányzati
kézben tartotta.
Határozott és sikeres vezetınek bizonyult, 2007-ben azonban kiderült egy fontos
fogyatékossága: ha indulatba jön, képtelen a konfliktusok kezelésére. Történt, hogy a város
iskolaépítési pályázatának nyertes terve nem tetszett az érsekségnek. A polgármester úgy
döntött, nem megy szembe a véleményükkel, csakhogy döntésének okait nem tudta megértetni
sem az iskola tantestületével, sem a diákokkal, akik így nem fogadták el a tanévkezdés
csúszását. A helyzet odáig fajult, hogy elıbb az iskola vezetését cserélte le, majd hét tanárnak
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is felmondott.
A maffia felbujtót keres
Ám politikai pályájára nagyobb hatással volt, hogy 2008-ban egy bőnözıi csoport Esztergomra
is kiterjesztette mőködési területét. Elıbb védelmi pénz szedésén gondolkodtak, végül úgy
döntöttek, keresnek maguknak egy megrendelıt és egy áldozatot. Misznéder János vállalkozó
lett a megrendelı, aki egy építési ügy miatt tőzött össze az önkormányzattal.

A sokat emlegetett tó
A nyolc emberbıl álló bőnszövetkezet 2008. április 7-én nemcsak Meggyes épülıfélben levı
házára és autójára dobott Molotov-koktélt, de a polgármester egy fenyegetı levelet is kapott. A
borítékban levı fotókon egyik alpolgármestere és annak felesége volt látható olyan
pillanatokban, amiknél intimebbet nehéz elképzelni. "Ez csak a kezdet, köcsögök" - ez a levél
kísérte a fényképeket.
A rendırség elfogta a merénylıket, a Tatabányai Városi Bíróság hét emberre elsı fokon
összesen 19 év börtönt rótt ki. Bizonyítékot találtak arra is, hogy a bőncselekmény során
milliókat költöttek egy Meggyes elleni médiakampányra, ami az ítélettıl függetlenül folytatódott
tovább, és az alpolgármester ellopott számítógépérıl származó fotók is elıkerültek - mégpedig
az idei választási kampány hajrájában.
A kereskedelmi tévékben és az interneten folyó karaktergyilkolás olyan sikeres volt, hogy ma
városszerte azt híresztelik: Meggyes maga gyújtotta fel a házát. A volt és a jelenlegi
polgármester közötti szembefeszülés pedig nagyrészt abból adódik, hogy Tétényi Éva, a
mosolyoffenzívát hirdetı, építészbıl lett új városvezetı maga sem igyekszik eloszlatni az effajta
vélekedéseket.
Meggyes lejáratására felhasználták válási ügyét is, ami Esztergomban máig a legfontosabb
politikai témák egyike. A Meggyes ellenfelei által létrehozott, Tétényi Évát támogató
szeretgom.hu portál beszámolt a férjét a lakásból kizáró asszonyról, az ajtót pajszerrel
felfeszítı férfirıl; és folytatásokban közölte a volt feleség drámai szavait arról, hányszor és
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milyen kegyetlenül bántalmazták. A politikus ezt cáfolja, a Komárom-Esztergom megyei
fıügyészség szóvivıje, Miskolczi Ivett közlése szerint a volt polgármester ellen sosem folyt a
felesége bántalmazása miatt eljárás. Nincs nyoma testi sértésnek a parlament mentelmi
bizottságához érkezett kérelmek között sem.

Tétényi Éva, az új polgármestert - Testületet nem adott mögé a város
Meggyes újabb támadási felületet nyitott maga ellen, amikor a gyermek elhelyezési perbe a
városházát, sıt az önkormányzat kórházát is bevonta. Idén februárban a városházára hívatták a
helyi kórház pszichiátriai osztályának fıorvosát, Arató Gézát - aki 1990-1994 között az SZDSZ
országgyőlési képviselıje volt. Ott két fideszes alpolgármester arra akarta rávenni, hogy a
Meggyesék válóperes iratanyaga alapján változtassa meg a polgármesternérıl készült
szakorvosi leletét. Arató hivatali hatalommal való visszaélésre gyanakodott, és elutasította a
kérést.
Az asszony a kereskedelmi televíziókban hol arról mesélt, hogyan fojtogatta a volt férje, hol
arról az ezer rózsáról, amellyel bocsánatot kért tıle, és minden ilyen részlet kimart egy darabot
a politikusi portréból. A sikeres városvezetı képének helyére az esztergomiak többségének
számára egy agresszív, a konfliktusokat végsıkig élezı férfi képe került.
Amikor tavaly kiderült, hogy a házának felgyújtása csak a kezdet volt, gyilkossági kísérletet is
terveztek ellene, politikai ellenfelei nemhogy kiálltak volna mellette, de a háta mögött üldözési
mániáról kezdtek beszélni. Az egyre sokasodó Meggyes elleni portálokon pedig nyíltan
álmerényletrıl írogattak. Az sem változtatott ezen, hogy azóta emberölés elıkészületének
bőntette miatt az ügyészség vádat emelt a gépfegyveres merénylet kiötlıje ellen.
Gyenge gyıztes, erıs vesztes
Az önkormányzati választásra politikai ellenfelei közös független jelöltet állítottak ellene, a 49
éves, elismert építész, Tétényi Éva személyében. Az apró asszony padlóra küldte Meggyes
Tamást. Kétszer több szavazatot kapott, ám öröme nem lehet teljes, mivel a Fidesz a város
mind a tíz egyéni képviselıi helyét elhozta. Esztergomnak most van egy népszerő
polgármestere, aki mögött még a képviselık harmada sem áll, és a helyieket erısen megosztó
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Meggyes Tamás, aki a közgyőlés kétharmados többségét vezeti.
Tétényi okos nı, felmérte az erıviszonyokat. Három
nappal a választások után médiakampányba kezdett
Meggyes ellen, s ma nincs az országban olyan
hírfogyasztó, aki ne tudná, hogy a fideszes nem látja
be bukását, és nem adja át neki a szobáját. Pedig a
jogszabály nyolc munkanapot biztosít a volt
polgármestereknek arra, hogy hivatali ügyeiket,
valamint az irodájukat átadják az utódjuknak.
A fideszes politikus viszont már a harmadik napon az
elıszobájában találta Tétényi Évát, magát pedig a
címlapokon. S ez így is maradt, noha a jegyzı
felajánlotta, hogy Tétényi költözzön be valamelyik
Meggyes által is használt szobába. Az új
polgármester maga választhatott a puritán dolgozóés az elegáns fogadószoba közül. Az asszony
szerényen az elıbbit kérte, és azt Meggyes két
nappal az átadás-átvétel elıtt át is adta neki. Tétényi
Éva írásban nyilatkozott, hogy október 22-ig
Meggyes megtarthatja a másikat.
A volt városvezetı hívei pedig csak ámulnak: hogyan
mehetett ebbe bele a politikus, hiszen a kék szalon
remek díszlet a Tétényi Éva által neki írt
forgatókönyvhöz: a polgármesternı továbbra is a
Meggyes Tamás felgyújtott háza
szelíd, sorsát mosolyogva fogadó áldozat, ı pedig a
nıellenes, agresszív, hatalmába kapaszkodó bukott politikus szerepét alakítja. A feldühített
Meggyes megint régi hibájába esik: élezi a konfliktust, a szobát testületi többsége révén végleg
szeretné megtartani.
Pedig elfogadja, hogy a szavazás eredménye azt jelzi: Esztergom támogatja a programját
(hiszen a Fidesz minden egyéni képviselıhelyet megnyert), de nem fogadja el az ı stílusát,
ezért ezen változtatnia kell. Utódja viszont rögtön azzal szembesült, milyen közgyőlési többség
nélkül kormányozni a várost.
A városházi hivatalnokok továbbra is Meggyest tekintik az erıs embernek, a vasárnapi ünnepi
alakuló ülésen pedig hiába fogadta félezer híve vastapssal a polgármesternıt, Tétényi Éva
mellett egyik fideszes képviselı sem vállalta az alpolgármesterséget. Így Esztergomban máris
arról beszélnek, hogy hat hónap múlva jön a második menet - új választással.

Esztergomi bulvárhíradó
Meggyes maga felelıs házának felgyújtásáért
A valóság: hét személyre 19 év börtönt szabott ki a bíróság elsı fokon a bőnszövetkezetben
elkövetett merénylet miatt.
A polgármester tavat építtetett a háza elé
A valóság: a Búbánat-völgyben évtizedek óta létezik a tórendszer, amit Meggyes csak
kikotortatott, igaz, a környezetvédelmi hatóság szerint szabálytalanul.
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A városnak két jegyzıje van
A valóság: A Legfelsıbb Bíróság a napokban igazat adott az önkormányzatnak, amiért a
korábbi jegyzıt menesztették.
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