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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Pedig 2016-ban, Orbán Viktorral együtt, 
33 milliárd forint értékű fejlesztést je-
lentettek be, egyebek mellett egy tíz-
milliárd forintos távhővezetéket, amivel 
a paksi atomerőmű energiáját juttatnák 
el a szekszárdi lakásokba. Ehhez képest 
csak nagyon kevés dolog valósult meg, 
egyelőre a jóval kisebb beruházást je-
lentő fedett uszoda megnyitása is várat 
magára. 

Az elhalasztott lehetőségek szim-
bóluma is lehetne az a jelenet, amikor 
Ács Rezső egy faiskolában kampányolt, 
hiszen ott vannak azok a fák, amelyeket 
majd ki fognak ültetni – pedig az elmúlt 
öt évben lett volna bőven lehetőség a 
fásításra is. És az is tény, hogy a polgár-
mester nem új óvodát adott át nemrég, 
hanem csak egy óvoda megújult gyep-
szőnyegét – nem mellesleg törvényte-

lenül használva kampánycélra a gyere-
keket. 

Milliókat osztogat 
a Fidesz

Bőkezű osztogatásba kezdett a fideszes 
városvezetés Szekszárdon, adakozóked-
vük azonban nem a város lakói, hanem 
az önkormányzati cégvezetők felé nőtt 
meg. Ács Rezső és a közgyűlés fideszes 
többsége nemcsak nagy összegű jutal-
makat szavazott meg az „övéinek”, de 
megkezdte a zsíros fizetéseket kapó 
cégvezetők bebetonozását is, a kineve-
zések pályáztatás nélküli meghosszab-
bításával.

A fideszes alpolgármester, Haág Éva 
férje, Csillag Balázs 2015 óta az önkor-

Öt év Szekszárdon: 
Az elhalasztott lehetőségek ideje

SZEKSZÁRD

Elmúlt öt év, és a 2014-ben hivatalba lépett szekszárdi polgármester, Ács 
Rezső nem sok eredményt tud felmutatni. Ezt ő maga is beismerte, amikor 
– némi kommunikációs bravúrral – azt jelentette be, hogy azért kér újabb 
felhatalmazást, mert „az elmúlt öt évben a fejlesztések tervezése zajlott, 
a beruházások a következő öt évben valósulnak meg”. 

A fizetős helyeket már mind baráti cégek 
birtokolják, így maradnak az oszlopok. 
A jelenlegi szabályozás szerint viszont 
előzetes hozzájárulás kell az oszlop tu-
lajdonosától, amelyek legtöbbször az 
önkormányzatok. Itt kezdődik a tragiko-
mikus játék: annak az ön-
kormányzati vezetésnek 
kellene engedélyt adnia 
a plakátolásra, amelyet 
az ellenzék le akar vál-
tani. 

Így történhet meg, 
hogy Szekszárdon „vé-
letlenül” elkeveredett a 
kérelem, és már neki is 
álltak az önkormányzat 
emberei leszedni a pla-
kátokat. Aztán azt talál-
ták ki, hogy nyújtsanak 

be új kérelmet, amelyben pontosan, 
egyenként megnevezik a villanyoszlo-
pokat, amelyekre plakátokat szeretné-
nek elhelyezni, ami önmagában abszurd. 
És persze mire egy új kérelmet elbírál-
nak, már vége is lesz a kampánynak… 

Ellenzékieknek plakátolni tilos!

A plakát az utolsó tömegmédia, amely szinte mindenkihez eljut, mert nem 
lehet kikerülni, elkapcsolni. A Fidesz régóta tudja ezt, Simicska Lajos már 
1994-ben privatizálta a Mahirt. A mai Fidesz pedig minden eszközzel igyek-
szik eltüntetni az ellenzék plakátjait az utcáról, pedig az ellenzéknek mára 
nagyjából ennyi lehetősége maradt kommunikálni a választókkal.
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Néhány törött kő többet mond el a szekszárdi eddi-

gi városvezetésről, mint egy tucat propagandahír a 

Fidesz álhírgyárában. Ezeket a díszköveket három 

éve tették le másfél milliárd forintnyi EU-s pénzből 

– ma már nem csak ronda, de balesetveszélyes 

is, gondoljunk bele, mi történik, ha mondjuk egy 

biciklis bucskázik át rajtuk. Megkérdeztem Ács 

Rezsőt, hogy miért nem tesz semmit a kijavításá-

ért (csakúgy, mint a Garai tér 14 éve letett, szintén 

széteső köveinél). Miért nem követel garanciális 

javítást Mészáros Lőrinc ZÁÉV Zrt.-jétől? Ki a kövek 

gyártója? (Nem csodálkoznék, ha Orbánék gánti 

üzeméből származna az egész országot elrondító 

pocsék díszkő.) Ha mer válaszolni az eddigi pol-

gármester, közzéteszem majd.

Törött és kimozdult díszkövek másfél milliárdért

mányzati tulajdonban lévő Szekszárdi 
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője (a felesége mellett édes-
anyja, Csillagné Szánthó Polixéna is 
fideszes képviselő). Az általa vezetett cég 
tavaly alig egymillió forint nyereséget 
termelt, a neki megítélt jutalom azonban 
a Magyar Hang számításai szerint 4,2 mil-
lió forint volt.

Zsikó Zoltán, a Szekszárdi Közmű-
velődési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügy-
vezetője is kapott hathavi prémiumot: 
évi 7,8 millió forintos fizetése mellé to-
vábbi 3,9 millió jutalmat tehetett zsebre. 
Őt 2017-ben eleve furcsa körülmények 
között nevezték ki (pártkötődése egyér-
telmű, a Fidesz színeiben indul is az őszi 

önkormányzati választáson Bátaszéken): 
korábban nem is létezett ilyen önkor-
mányzati cég, a város kulturális program-
jaiért a Babits Mihály Művelődési Köz-
pont igazgatója felelt. Erre a posztra 2016 
őszén pályázatot írtak ki, de azt kétszer is 
eredménytelennek nyilvánították. Zsikó 
egyiken sem indult, hiszen nem volt öt-
éves szakmai gyakorlata. Miután az igaz-
gatói posztra kiírt két pályázatot érvény-
telenítették, az önkormányzat lét rehozta 
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató 
Nonprofit Kft.-t, annak vezetéséhez pedig 
már nem volt szükség pályázat kiírására, 
és nem kellett megfelelni a szigorú felté-
teleknek sem, elég volt kinevezni Zsikót 
az élére.

(forrás: magyarhang.org) 

A neve miatt támadják az ellenzéki 
jelöltet
Egy magánszemély a helyi választási 
bizottságnál bepanaszolta az ellenzék 
által támogatott Bomba Gábort, az Él-
jen Szekszárd Egyesület polgármes-
terjelöltjét, mivel állítólag kihasználja 
a „Bomba” családnevét, és a „széles 
körben ismert és népszerű energiaital” 
márkajelzésével azonos módon tünteti 
fel magát. 

A választási bizottság elutasította a 
kifogást, de ez nem volt elég: Móra Vik-
tória fideszes önkormányzati képviselő-
jelölt, Horváth István országgyűlési kép-
viselő kabinetfőnöke levelet írt a Bomba 
energiaital gyártójának, amelyben fino-
man, de határozottan arról győzködte a 
céget: tegyenek jogi lépéseket Bomba 
Gábor ellen, védjegybitorlás miatt.  (fo
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Pénzeső Paksról Szekszárdra
Az atomerőmű bővítésére hivatkozva kez-
dett terjeszkedésbe tavaly az állami tulaj-
donú paksi ipari park (PIP Kft.). És nem csak 
Pakson! Az igazán érdekes üzletet 40 kilo-
méterrel odébb, Szekszárdon hozták tető alá: 
1,8 milliárd forintot fizetett ki egy rég csőd-
be ment, lepusztult és romos húsüzemért, 
amely alig néhány hónappal korábban került 
a feltűnően szerencsés eladó tulajdonába. 

A Húsipar telephelyét 2017 júniusá-
ban vette meg árverésen a frissen alapított 
Cseppkő Faktor Zrt. A kikiáltási ár 1,6 milliárd 
forint volt. A tényleges ár nem ismert, de az 
előző, felszámolás alatt álló tulajdonos 2017-
es bevétele 270 millió forint volt, vagyis ez 
lehetett a Húsipar vételára, vagyis a kikiáltási 
ár alig egyhatoda. A Cseppkő Faktor Zrt. kb. 
3 hónapig volt tulajdonos, majd eladta az 

ingatlant a paksi ipari parknak, 1,8 milliárd 
forintért – rövid idő alatt tehát mintegy 1,5 
milliárdot kereshettek. 

A Cseppkő Faktor Zrt. tulajdonosi háló-
jában a szekszárdi Helyi Választási Bizottság 
korábbi elnöke, Ács Rezső polgármester bi-
zalmasa, dr. Póla Zoltán és felesége állnak 

előkelő helyen. Egy adminisztrációs hiba 
miatt ráadásul a céget először egy olyan 
szekszárdi címre jegyezték be, ahol a helyi 
fideszes nagykutyák ingatlanozással és tra-
fikozással foglalkozó céghálózata van beje-
gyezve: többek közt Kapitány Zsolt és Fajszi 
Lajos érdekeltségei.

(forrás: korrupcioinfo.hu)

Zsarnokság a gimnáziumban
Rövid idő alatt országosan hírhedtté vált a 
szekszárdi Garay János Gimnázium igazga-
tója, Heilmann Józsefné. Először bosszúhad-
járatot indított egy diák ellen, mert a gyanúja 
szerint a fiú gúnyos és trágár videót készített 
az iskoláról (ő maga ezt végig tagadta). Az 
ügy odáig fajult, hogy a tanulónak – Bomba 
Gábor ellenzéki polgármesterjelölt fiának – 
el kellett hagynia az iskolát, nyomozást indí-
tottak ellene, és a gyámügy is eljárást indított 
a család ellen. 

Szeptemberben újabb botrány követke-
zett, újabb diák hagyta el az iskolát az igaz-
gatónő miatt. Heilmann-né korábban egy-
szerűen betiltotta, hogy a diákok az iskolát 
bíráló posztokat lájkoljanak a Facebookon. 

A Pali néven emlegetett diák ezen felhúzta 
magát, és „csak azért is” dobott egy szívecs-
két a helyi MSZP egyik posztjára, amelyben 
az igazgatónő alkalmatlanságát taglalták. 
Másnap csörgött is a telefonja, hogy gyorsan 
kérjen bocsánatot az igazgatónőtől. Ő erre 
nem volt hajlandó, majd az igazgatói irodá-
ban lezajlott szóváltás után átiratkozott egy 
másik gimnáziumba. 

Heilmann Józsefné úgy reagált, hogy 
szózatot intézett az iskolarádión keresztül 
a diákokhoz, majd a szülőkhöz is. A beszéd 
lényege az volt, hogy a sajtóban a közeljövő-
ben újabb rágalmak fognak megjelenni, de 
senki ne higgyen el semmit.

(-nyomtassteis!-)
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