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Klímaváltozás
Klímaváltozás! – bólint jelentősen a fejével 
a koma, majd hogy nagyobb nyomatékot 
adjon a szavainak, megfontoltan beleiszik 
a sörébe. Utána komótosan megtörli a ba-
juszát. Odakint, az utcán már csak foltokban 
a nemrég vastag hótakaró, a madarak pedig 

mintha meg lennének zavarodva, úgy csivitelnek, akárha ta-
vasz volna. Hogy a kemény decemberi tél után a január elején 
beköszöntött tavasz valóban a klímaváltozásnak tudható-e be, 
nem tudni. Hozzáértők mondják, klímaváltozás mindig is volt és 
mindig is lesz, nincs ebben semmi rendkívüli. Hozzászokhatott 
ehhez az ember, kiváltképp a mi tájainkon. A másik kocsmaasz-
talnál politizálnak. Nem csoda, úgy hírlik, nemcsak a meteo-
rológiában, de a politikai klímában is nagy változásokra kell 
fölkészülni. Az, ami eddig történt, állítólag csak az előjáték 
volt, a java még előttünk van. Ahogy a mögöttem lévő asztal-
társaság beszélgetésébe belehallgatok, ott meg a helyi változá-
sokat pertraktálják: „egy év múlva – mondja egyikük a telepü-
lésen hamarosan kezdődő felújításokra célozva -, rá sem fogsz 
ismerni a faludra. Már ha még itt leszünk egy év múlva.” „Én 
is attól tartok!” – replikázik a másik, de talányos gondolatme-
netét nem fejezi be. Föltételezem, hogy nem ugyanarra gon-
dolt, mint a beszélgetőtársa.

Valóban, régen nem látott változások, ahogy mondani szokás: 
„nagy idők tanúi” lehetünk, akik ma itt élünk, ám azt még nem 
tudom, hogy ennek örülnünk kell-e vagy sem. A történelmi 
tapasztalat mindenesetre óvatosságra int a nagy nekibuzdulá-
sokat, világmegváltásokat illetően. A közélet ütőerén kezét raj-
ta tartó újságíróként furcsa érzésekkel tekintek vissza az elmúlt 
hetekre; még soha ilyen mértékű változás ennyi idő alatt nem 
játszódott le az általam figyelemmel kísért települések életében. 
És még soha ennyi kétely nem fogalmazódott meg bennünk e 
változások tartalmát, irányát illetően. A helyi, vagyis önkor-
mányzati hatalom soha nem látott koncentrációja megy végbe 
egyik városban is, meg a másik községben is. Intézményeket, 
szervezeteket vonnak össze vagy sorolnak közös, holdingszerű 
irányítás alá. Az átszervezésekkel egyidejűleg a személyi 
mozgások is megindultak. Az állam- és közigazgatásban az 
indoklás nélküli elbocsátásokról szóló jogszabály-módosítás, 
már látszik, nem mint ultima ratio lett elfogadva, hanem a 
mindennapi rutin eszközeként. Évtizedes kiskirályságok dőlnek 
le nap mint nap, kérdés, hogy mi épül a helyükön. Újabb 
kiskirályságok, vagy valami egészen más? Miközben az óriási 
mozgásokat látjuk szemünk előtt zajlani, csak sejtjük, hogy mind- 
ezek egy irányba mutatnak, hogy egy - legalábbis számunkra 
nem látható - kéz, benne a karmesteri pálca, irányítja mind-
ezt, és a helyi megoldások csak megtestesülései egy központi 
akaratnak. Homályos utalásokat, félmondatokat hallani persze 
a politika felhőrégióiból, hogy évtizedek óta nem látott átalakí-
tások kezdődnek a magyar közigazgatásban, de az erről szóló 
elképzeléseket földi halandók még nemigen látták. Lehet, hogy 
amit itt, lent érzékelünk, ez már az? Jó lenne tudni, de egyelőre 
csak találgatunk. És, ha versszeretők is vagyunk, magunkban 
mormolhatjuk a költő szavait: „Mint szorongó kivándorlókra, 
ránk is úgy vár az új világ”.

Exabó Tibor
szellemi homeless

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:  
a nyilvánosság; s a legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az, 

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)Január Boldogasszony hava
Boldogasszony havában igyál jó bort, és ha van, édes italt. 
Az ürmösbor mellednek fájása ellen igen jó, borral és füvek-
kel timporált étkek hasznosak, azonképen a lekvárok és eleven 
gyömbér. Megeheted a kövér disznópecsenyét, kolbászt és lu-
dat mustárral vagy borsos eczettel. Eret ne vágass.
Ha mennydörgést hallasz e hónapban, kegyetleneknek halálát 
jelenti.
Kis-Karácson napján a reggeli vörös ég hadat és pokolidőt 
jelent. De mikor fénylik szent Vincze, akkor telik meg a pincze; 
mikor fénylik szent Pál, minden termés szépen áll; ha pedig 
havas, vagy eső leend, mértékletes esztendőt jelent. Ha felleges 
vagy ködös lesz, könyörögjünk az Úristennek, hogy hirtelen 
haláltól minket megoltalmazzon. 
Kemény s kegyetlen hidegü a Boldogasszony havában született 
gyermek, nedves ér rideg természetü leszen, tiszta önönter-
mészetében, de nagyravágyó, kevély, igen akaratos, minden 
szépséget szerető, tobzódó, tékozló, magamulató, nyájaskodó 
a szép személyekkel, de haszontalan részeges és kártyás lesz, 
az atyjától maradtat hamar felönti a közre vagy garatra, és 
megemészti.

CSÍZIÓ

Nincs kegyetlenebb zsarnokság, mint az, amelyik a törvény 
nevében, a jog színeiben cselekszik, amelyik épp azokkal az 

eszközökkel végez áldozataival, amelyek megmentésüket kel-
lene, hogy szolgálják.

(Montesquieu)

AFORIZMA
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Tarr is tiltakozik
Tarr Béla nemzetközi hírű, Tök községben letelepedett 
filmrendező világ életében igyekezett távolságot tartani a napi 
politikától. Most azonban ő is csatlakozott aláírásával ahhoz 
a kiáltványhoz, amit petícióhoz, melyet január elején Fischer 
Ádám intézett Európa és a világ művészeihez. A két művész 
mellett a petíciót még olyan nemzetközileg elismert alkotók 
jegyzik, mint Schiff András zongoraművész, Adorján András 
fuvolaművész, Konrád György író és Jancsó Miklós filmrendező. 
A kiáltványban úgy fogalmaznak: szabadságszerető művészként 
aggódva figyelik, hogy a kirekesztés, a kisebbségek elleni 

agresszió és intolerancia tovább 
élésében Magyarország nagyon is 
élen jár Európában. Hozzáteszik: 
hazánkban terjed a kultúra sza-
badságának korlátozása is, azoké 
is, akik a leghatékonyabban tud-
nának az ilyen tendenciák ellen 
fellépni. 

Lapunkat
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UDÁNTÚL

Az Év Embere
A Budántúl a 2010-s Év Embere 
címet megosztva ítélte oda Tollner 
Józsefnek (Páty), a golfberuházás 
elleni civil tiltakozás vezérének, 
illetve a budakeszi Szász Káro-
lynak, a PSZÁF első emberének, 
akinek a kedvéért törvényt mó-
dosított az országgyűlés.
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Már előző (2010 december) havi 
lapszámunkban beszámoltunk arról, 

hogy az újonnan fölállt önkormányzatok 
a kistérségi együttműködés eddigi rend-
szerén is változtatni kívánnak a jövőben 
vidékünkön. A Budakeszi Hírmondó 
a szenzációknak kijáró helyen, vagyis 
címlapján hozta a hírt, hogy tudniillik a 
jövőben a Budaörsi Kistérség központja 
az eddigiektől eltérően nem a névadó Bu-
daörs, hanem – Budakeszi lesz.

Időközben sikerült Budaörs város 
újraválasztott polgármesterét, Wittinghoff 
Tamást is megkérdeznünk a kistérségi 
társulás első ülésén történtekről.

– Hogy Budakeszi lesz a kistérség új 
központja? – csodálkozik a társulás ed-
digi elnöke, amikor fölteszem neki a kér-
dést. – Ezt most hallom először. És ezt 
Budakeszi hivatalos önkormányzati lapja 
állítja? Ha ez utóbbit nem mondta volna, 
azt válaszolnám, hogy szamárság. De 
tudja mit? Így is ezt válaszolom…

– Most meg én nem értem.
– Egy kistérségnek mindig a névadó 

település a központja, s ezt lakosságszám, 
gazdasági súly, a térségben betöltött sze-
rep stb., s nem utolsósorban a törvény ha-
tározza meg, nem politikai konspiráció, 
vagy egy önkormányzati lap kinyilatkoz-
tatása.

Első beszélgetésünket követően át-
faxoltam a szóban forgó cikket, s miután 
elolvasta, folytattuk a beszélgetést.

Kezdjük az elején. Három évvel ezelőtt 
három település (Budakeszi, Telki és 
Páty) kérte csatlakozását a budaörsi 
kistérséghez azzal az indokkal, hogy 
láthatóan ez a legjobban működő kis-
térség a környéken, s e települések ko-
rábbi partnereikkel, az előző kistérség 
működésével elégedetlenek voltak. Egy 
kérésük volt, az, hogy Budakeszi mint 
egy kisebb altérség központja, adhasson 
egy alelnököt.

– Úgy tudom, erről egyezség született.
– Valóban elfogadtuk ezt a föltételt, be-

fogadtuk e településeket, s mondhatom, 
hogy a legharmonikusabban működtünk 
együtt, egészen mostanáig.

– Mi történt az októberi, önkormányzati 
választásokat követő első társulási ülésen 
ön szerint?

– Azt legfeljebb udvariatlanságnak 
tekinthetjük, hogy az alelnökség elvál-
lalását követően Budakeszi újonnan 
megválasztott polgármester asszonya, a 
korábbi egyezséget felrúgva, megválaszt-
tatta magát elnöknek, s másokkal együtt 
elérte, hogy a kistérség központja, Budaörs 

semmiféle szerepet ne kapjon (alelnök, 
bizottság) a kistérségben. Persze meg-
kaptam tőle az ülés után a magyarázatot, 
„nyilván tudja, hogy ez politika”.  Nem 
tudtam, azt hittem, eddig legalábbis, hogy 
ez egy kistérségi józan együttműködés… 
Ezek után, gondolom, azzal nem is igen 
kell foglalkoznom, hogy a tanácsüléssel 
kapcsolatban Budakeszi hivatalos lapja 
olyan mondatokat ad a számba, melyek 
az ülésen el sem hangzottak. 

– Én nem voltam jelen.
– Természetesen mindezt hangfelvétel 

is alátámasztja.
– Azt mondja, nem érdemes ezekkel az 

el nem hangzott mondatokkal foglalkozni. 
Akkor hát mivel érdemes?

– Van egy mondat, amit szó szerint 
idéznék a polgármester asszony nyilatko-
zatából: „Budaörs gazdasági súlyával oly 
mértékben ránehezedett a régióra, hogy 
nem tudta kellő hatékonysággal képvisel-
ni a kisebb települések érdekeit”… Érde-
kes állítás. Túl azon, hogy semmi értelme, 
mégis érdemes elemezni, mit akarhatott 
mondani. Mert a „mondanivalójának” 
ellenkezőjét igazolja az, hogy a másik két 
településsel együtt hozzánk csatlakoztak 
három éve. Budaörs olyannyira rátelepe-
dett a régióra, hogy például a társuláson 
keresztül éppen a mi városunk segített 
annak a pályázatnak a finanszírozásában, 
ami – többek között – Budakeszi 20 éve 
megoldatlan közlekedési problémáit hi-
vatott megoldani. És ez csupán egy pél-
da. Talán azt nem kell szégyellni, hogy 
gazdasági erőnkkel igyekszünk segíteni 
ilyen kérdésekben. Ezt eddig senki nem 
is vonta kétségbe.

– A szóban forgó nyilatkozatban az is 
áll, hogy e döntést követően „növekszik 
Budakeszi regionális” súlya.

– Nos, szerintem egy település súlyának 
növekedése nem politikai játszmákkal, a 
kistérségi együttműködés felforgatásával, 
s különösen nem kinyilatkoztatásokkal, 
hanem pl. munkával, a település tényleg-
es eredményeivel (melyek statisztikailag 
igen jól mérhetőek) érhető el.

– Lehet, hogy pusztán félreértés történt, 
és a kistérségi iroda Budakeszire való 
költöztetését értelmezték úgy, mint-ha a 
kistérségi központ került volna át e város-
ba?

– Ami azt a kijelentést illeti, hogy tud-
niillik a kistérségi iroda átadás-átvétele 
„ezekben a hetekben zajlik”, erről csak 
annyit, hogy a kistérségi iroda átadás-
átvétele aligha zajlik ezekben a hetekben, 
mert ilyenről a tanácsülés nem döntött. 

Lehet persze, hogy a színfalak mögött 
már ezt is lepacsizták egyesek, de azért 
mielőtt ilyenről beszél valaki, már csak 
a forma kedvéért is, illik megvárni a 
konkrét döntést, s erről tájékoztatni az 
eddig igen lelkiismeretesen, a kistérség 
valamennyi településének érdekeit szem 
előtt tartó munkaszervezetet. Ők ugyan-
is semmi ilyenről nem tudnak. Hacsak 
valóban, nem „pontatlan fogalmazásról” 
van szó, s az elnöki teendő átvételéről 
akart beszélni a polgármester asszony, ez 
ugyanis valóban megtörtént, még decem-
berben Öt perc alatt egyébként. Ez azon-
ban mit sem változtat a tényen, hogy az 
iroda működési feltételeinek megváltoz-
tatásáról semmiféle döntés nem született 
eddig.

– Hogyan látja az előző három év kistér-
ségi együttműködését, különös tekintettel 
az utólag csatlakozott településekre?

– Amikor Budakeszi a másik három 
településsel csatlakozott hozzánk, mint 
már említettem, azért tette ezt, mert látta, 
ez jól működő, s az érdekeinek megfelelő 
településszövetség. Legalábbis maguk ezt 
állították. Számos problémát oldottunk 
meg közösen, s ezekben Budaörs mindig 
vállalt anyagi terheket. Volt olyan projekt, 
amelyben Budakeszi csak azért nem vett 
részt, mert anyagi forrásai nem voltak 
hozzá elegendőek, holott neki magának is 
eminens érdeke fűződött hozzá. 

– Az új helyzetben hogy alakul Budaörs 
anyagi, pénzügyi szerepvállalása a kistér-
ségben?

– Ez a jövőben sem fog változni, azt 
azonban nem tudom megjósolni, hogy 
Budaörs ilyen háttérbe szorítása után 
mennyire fog saját forrásaiból a vele 
meglehetősen méltánytalan álláspontra 
helyezkedő települések érdekében ál-
dozatot vállalni. Csak remélni tudom, 
hogy a helyzet normalizálódik, s nem az 
üres politikai játszmák határozzák meg a 
jövőben együttműködésünket, mert ez biz- 
tosan nem használ egyetlen településnek 
sem.

Biator Oszi

Budakeszi kistérség?

Enyém a vár, tiéd a…

4

KRÓNIKA
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Ki ne lett volna gyerekkorában lelkes 
olvasója Gerald Durell elbűvölő regé-
nyeinek, s ki az, akit ne szegezett volna  
képernyő elé David Attenborough egy-egy, 
máig lenyűgöző dokumentumfilmje? A 
többségből (többségünkből) mégsem lesz 
nemzetközi hírű természetfotós. Gönye 
Csaba, bár másokhoz (hozzánk) hason-
lóan szintén Durrellen, Attenborough-n, 
Konrad Lorenzen „nőtt föl”, fogékony-
ságát később sem veszítette el, s az épp 
idén húszéves fiatalember kora ellenére 
máris a természetfotózás ünnepelt sztárja.

Honlapja bemutatkozó írása szerint már 
kisiskolás korában az erdőt járta, amit 
annál is inkább megtehetett, mivel a bu-
dakeszi illetőségű fotós egy kőhajításnyira 
lakott és lakik ma is a budakeszi erdőtől. 
Akkor még fényképezőgép nélkül, egy 
távcsővel fölszerelkezve, hogy minél 
jobban meg tudja figyelni a vadon élő ál-
latokat, elsősorban a madarakat.

Már ekkor tudatosult benne, hogy a 
természettel, a természet megfigyelésével 
szeretne hivatásszerűen foglalkozni, a 
fordulatot azonban az hozta meg az életé-
ben, amikor 2008-ban, születésnapi aján-
dékként, először lett saját, digitális, tükör-
reflexes gépe. Onnantól fogva, ahogyan 
mondani szokás, nem volt megállás, a 
fotóapparát azóta szinte hozzá nőtt, im-
már együtt járták az erdőt-mezőt. Csaba 
igyekszik ellesni a természet legritkább, 
legrejtettebb pillanatait. Rokonszenves 
önvallomásában erről azt írja, hogy a fény- 
kép inkább csak eszköz ahhoz, hogy él-
ményeit megoszthassa másokkal is, és 
ezzel is hozzájárulhasson a természetvé-
delem népszerűsítéséhez. De a fotóknál is 
fontosabb számára az élmény, hogy olyan 
pillanatoknak válhat tanújává, amelyek 
csak beavatottaknak adatik meg.

Bár korábban is indult különböző fo-
tóspályázatokon és szép eredmények-

kel is dicsekedhetett, tavaly 
év végén kapta a hírt eddigi 
pályafutásának legnagyobb 
sikeréről: a német European 
Wildlife Photographer of 
the Year 2010 pályázaton, 
ami az egyik legrangosabb 
természetfotósok számára 
kiírt verseny, Gönye Csaba 
Tavaszi fototaxis című képe 
az Egyéb állatok kategória 
győztese lett. A versenyre a 
világ 29 országából több mint 

tizenegyezer pályamű érkezett. Említsük 
meg azt is, hogy nemcsak a mi budakeszi 
„fiúnk”, hanem más magyar természetfo-
tósok is jól szerepeltek: a Csabával egy 
kategóriában indult Máté Bence Függő 
játszma című felvételét is díjazták. Ker-
ekes Istvánnak két képét is kiemelte a 
zsűri, az egyiket a Növények és gombák, 
a másikat a Nature’s Studio kategóriában, 
míg Gaál Péter megjelölt fókát ábrázoló 
felvételét Ember és természet témában 
jutalmazták.

Gönye Csaba győztes fotóját javasoljuk 
színesben is megnézni a fiatal fotós hon-
lapján, amelynek nyitó oldalát ékesíti: 

http://www.csabagonye.fw.hu/
Zoia Brots

BeMutatjuk gönye CsaBát

Megörökíteni a fototaxist

Lackfi János
KORA

Az autópálya lassan a városba torkoll, csörömpöl 
geometrikus vasdobozok hosszú, tömött sora 
Ha kivonjuk az egészből a sofőrök testét, a 
tülekvő fafejűséget, ökölbe szorult kezű hadonászást, 
elmélyült orrtúrást, ideges bajuszrágást, beharapott, 
vértelen ajkakat, akkor merőben érthetetlen, 
mitől csapódnak be egymás elé váratlanul 
egyes kasznik, mitől hullámzanak harmonika- 
szerűen a kocsisorok Ha kivonjuk az egészből 
az otromba karosszériákat, ülőtartásban lebegő, 
egy irányba meredő emberalakokat kapunk, fejükben 
jár az ünnepvárás rituális páternosztere, még a 
fát be kell szerezni, Jocinak sincs ajándék, de hát 
mi a fenét adjak neki, jóformán nem is ismerem, 
el találta venni a húgomat, na bumm, ezt a melót 
még leadom, utána szevasz-tavasz, leszámlázom a tételt, 
hátha még idén elutalják, fulladjanak meg, ha nem, 
mit hisznek, levegőből él az ember Egyszeriben 
pánikszerűen kezd átrendeződni az öntörvényű, 

guruló rovarhadsereg, mintha mind megkergültek 
volna, egytől egyig  kitérnek a sávból, felhajtanak 
a járdaszigetre, szabálytalanul át a záróvonalon, 
legtöbb lefékez, mozdulatlanná dermed, míg a 
kocsitetők felett villogva átlibeg a megkülönböztető 
jelzés kék pillangója, szirénahang nincs, az autó 
oldalán ez áll: KORASZÜLÖTT MENTÉS 
Fel nagy örömre, megszületett, csak egy kicsit 
korán, mind túl korán születünk a világra, 
ahogy többnyire kicsit korán és készületlenül is 
hagyjuk itt, nem lehet erre felkészülni, menteni kell, 
szamárháton Egyiptomba, tajtékzó politikai elit elől, 
menteni kórházba fenyegető külvilág elől Mentjük 
mi is, ami menthető, ruhák, autó, gyógyszerek, étel-ital, 
fűtés burkol be, míg az a kis test ott fekszik tehetetlenül 
Gondolatban mind utána indulunk, ám éledezik 
bénultságából a kocsisor, valami rend mégiscsak kell, 
araszolunk tovább, lassan mind visszatérünk saját 
magunkba, egyikünk se kíséri el azt a mentőautót 
végig, Betlehemig

A nyertes mű

Erdő mellett jó lakni
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Bárcsak így lenne ötösöm a lottón! 
Persze azt a szelvényt az évek óta 

megszokott lottózóban idén már aligha 
tudnám bedobni. Én még mindig így mon-
dom, „bedobni”, pedig évek óta eltűntek 
már a lottózókból a régi, postaládákra 
emlékeztető dobozok, s ma már gépi-
leg érvényesítik a szelvényeket. Január 
elsejétől ugyanis megszűnt a budakeszi 
Dózsa György téri újságos és lottózó, tíz 
év működés után.

Talán megbocsátja nekem a Nyájas, de 
nekem a lottózónál is sokkal jobban fáj az 
újságos megszűnése. De mielőtt megma-
gyaráznám ennek okát, tartozom e cikk 
felütésének a magyarázatával – „Bár csak 
így lenne ötösöm a lottón!”. Ez ugyanis 
nem az újságos-lottózó megszűnésére 
vonatkozó, valamely korábbi jóslatom 
beigazolódására vonatkozott, már csak 
azért sem, mert ilyen jóslatot soha nem 
is tettem. Ráadásul a jóslás, amire vonat-
kozott, nem is tőlem származik, bár tény, 
hogy azon kiváltságosok közé tartozhat-
tam, akikkel a „jós” rendkívüli tudását 
megosztotta.

Hogy ne tartsam továbbra is kétségek 
közt az Olvasót, elmesélem inkább a régi, 
jó húszéves történetet.

Akkoriban, a rendszerváltás hajna-
lán abban a megtiszteltetésben lehetett 
részem, hogy Európa egyik legjobb 
könyv- és sajtópiaci logisztikai szakem-
bere, bizonyos dr. Raciti asszisztenseként 
működhettem közre a teljes magyar 
hírlap-terjesztés rendszerének átvi-
lágításában. Egyszer a milánói mester, 
amikor már kellőképpen beleásta magát 

az akkori magyar viszonyokba, egyszer 
a következőket mondta szűkebb, hazai 
szakemberekből álló körben. „Uraim, 
önök valószínűleg nem is tudják, mek-
kora kincs birtokában vannak. – Látván 
az értetlen arcokat, így folytatta: – Arra 
a több ezer újságárusító kioszkból, pa-
vilonból álló hálózatra gondolok, ame-
lyek ez idő szerint arra szolgálnak, hogy 
újságokat árusítsanak bennük. Hama-
rosan az önök hazájában is elkezdődik 
majd, ennek még én is megtapasztaltam 
a jeleit, egyebek mellett a hírlapterjesztés 
privatizációja is. Ha elfogadnak tőlem 
két tanácsot, akkor az első az lenne, hogy 
ezeket az elárusítóhelyeket csak úgy 
engedjék magánosítani, hogy azokban 
azt követően is elsősorban újságot kelljen 
árulni, de a legjobb lenne, ha csakis 
azt. Mert – magyarázta tovább – tudják 
meg, ha egyszer egy újságos kioszkban 
elkezdenek cukorkát, bizsut, játékot, bár-
mi egyebet árulni, ajkkor lassan az újság 
kiszorul onnan. A másik tanácsom, hogy 
a újságárus pavilonok megtartása mellett 
lehetőleg ne engedjék a lapokat bevinni 
az élelmiszer-áruházakba, ugyanis ezzel 
a kis kioszkokat előbb-utóbb megfojtják, 
tönkreteszik, de amazok soha nem 
fognak tudni olyan színvonalú újságe-
ladói tevékenységet folytatni egy hiper-
marketen belül, mint egy kis újságos a 
bódéjában. A nagyáruházakban soha nem 
lesz igazi gazdája az újságos polcnak, az 
árufeltöltők, eladók csak nyűgnek érzik 

majd, miközben a vásárlók az önkiszol-
gálás örve alatt összekuszálják, szét-
cincálják a lapokat, és senki nem lesz, aki 
rendben tartaná őket. Az áruházak pedig 
abban lesznek érdekeltek, hogy csak a 
legjobban fogyó újságokat rendeljék, 
emiatt sok értékes lap el sem jut majd a 
fogyasztókig.”

Nos, valahogy így beszélt akkor dottor 
Raciti, s aki ma, mondjuk, Budakeszin, 
újságot szeretne vásárolni, összevetheti a 
most általam felidézett szavait az e téren 
uralkodó viszonyokkal. Mintha csak a 
próféta szólt volna belőle. Pedig nem volt 
az, csak szakember.

Tény, hogy 2010. december 31-ével 
bezárt az utolsó újságárus Budakeszin. 
Egy tizenötezer lelkes, főváros közeli 
kisvárosban.

Emlékszem, húsz évvel ezelőtt az ak-
kor még nagyközség központjában két 
újságárus-pavilon (egy a posta előtt, egy 
az MHSZ-udvarban), két trafikos-újságos 
árult hírlapot, és ha jól számolom, ezeken 
kívül még vagy 3-4 helyen lehetett hír-
lapot vásárolni. 

A Dózsa György téri üzlet bezárásával 
alighanem egy szakma sírját is megásták.

Nem az új médiatörvény az egyetlen, 
ami a sajtószabadságot tépázza mo-
stanában: értékes újságok is tűnnek el, 
s ebben semmi politikai szándék nincs, 
egy elhibázott terjesztői szisztéma miatt 
a kínálatból. S ha el sem jutnak a vásár-
lókhoz, akik megvennék őket, csökken-
nek az eladások, ami végül fontos lapok 
megszűnéséhez fog vezetni.

Tio Barbosz (Márna Apó)

6

Rekviem

Nem ijesztgetésképp mondom, 
mint ahogyan nem ijesztgetés-
nek szántam akkor sem, amikor 
még tavaly, ugyanezeken a 
hasábokon már leírtam egyszer, 
amit most ismét: 2011 nagy 
próbatétel lesz a város számára, 
és komoly erőfeszítéseket 
követel a vezetéstől, hogy ne 
úgy vonuljon be a krónikákba, 
mint A Káosz Éve. Természe-
tesen arra gondolok, hogy a 
településmag EU-pályázaton 
elnyert pénzekből már el is 
kezdődött rehabilitálása (a 
városháza felújítása és bővítése, 
illetve a park és környezetének 
rekonstrukciója) az amúgy is 
túlterhelt főutcán közlekedőket 
újabb, soha nem látott kihívá-
sok elé állítja.

Az év első munkanapjai nyu-
godtan teltek a településen. A 
polgármesteri hivatal átköltöz-
tetése az ideiglenes, új helyére 
a Szőlőskert utcába addigra 
már befejeződött, és sikerült a 
városban működő és ingyenes 
buszjáratot üzemeltető nagy-
áruházzal is megállapodni, 
hogy a járműveik útvonalát 
kicsit kibővítve, iktassanak be 
egy új megállót a hivatal elé 
is. Bár az előkészületek már 
régen megkezdődtek az átál-
láshoz, mégis azt tapasztaltuk, 
hogy az emberek jó részének 
fogalma sem volt arról, hogy a 
hivatal elköltözött, pláne nem 
arról, hogy hova, és hogyan is 
közelítse azt meg. Tudjuk ezt 
be elsősorban annak, hogy az 

elmúlt hetek nem elsősorban a 
hivatali ügyintézés és a közü-
gyekkel való foglalatosság je-
gyében teltek a családok több-
ségénél.

Sokan álltak értetlenkedve 
a városháza az újévre fém-
lemezekkel elbarikádozott 
főbejáratánál, silabizálva a ki-
ragasztott tacepaót arról, hova 
is forduljon, ha épp ügyin-
téznie kell. De néztek nagyokat 
azok is, akik a hivatallal egy 
udvarban működő háziorvosi 
rendelőbe igyekeztek volna, ha 
útjukat nem állja a barikád.

Aminek egyébként örülnünk 
kell, hiszen, nem utolsósor-
ban azt a célt szolgálja, hogy 
a hamarosan elkezdődő bon-
táshoz, majd az építkezéshez 

érkező teherautók ne köz-
vetlenül a főutcára kanyarod-
janak terhükkel. A felvonuló 
építők, helyi erőkkel együtt, 
megteremtették a lehetőségét 
annak, hogy a szállítás a hátsó 
fronton keresztül bonyolódjék.

De ezek csak az előkészületek, 
a java majd néhány héten belül 
kezdődik. 

Vigasz, hogy az egész végül 
is nem tart sokáig, 2012-re 
már egy megújult főutca, park 
és városháza fogadja mind 
a budakeszieket, mind az itt 
megfordulókat. Hiszen már 
az ókori görögök is tudták, a 
káosz után jött a rend.

Tosiba Broza

költözik a városháza

Vesztegzár a Grand Hivatalban
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Némi szorongással a lelkében lépte át 
munkahelye bejáratát a magyar önkor-
mányzati dolgozók jó része az év első 
munkanapján. Nem volt ez másképp Bu-
dakeszin sem. Az indoklás nélküli elbo-
csátás réme sokakban félelmet gerjeszt. 
Nem is alaptalanul. Maga a tavaly ok-
tóber 3. után alakult új képviselő-testület 
mondta ki december 14-i határozatában, 
hogy a legnagyobb kihívást a 2011-
es évben az önkormányzat működési 
hiányának finanszírozása jelenti majd. 
Ennek érdekében fájó megszorításokról 
döntött az önkormányzat. A polgárm-
esteri hivatal, az általános iskola, a ze-
neiskola, a művelődési ház és a könyv-
tár tekintetében a személyi kiadások 
(praktikusan: bérek) 10 százalékos 
csökkentését tűzte ki célul. Ezek egy 
kisebbik része bizonyára a természetes 
fluktuációból és az esedékes nyugdíjazá-
sokból is megvalósítható, de elbocsátá-
sok nélkül biztosan nem kivitelezhető. 
A hatékonyabb működés érdekében a 
városi intézmények életében is jelentős 
változásokat terveznek végrehajtani: 
több önkormányzati intézmény – pél-
dául az általános iskola, a gimnázium, 
a művelődési központ – az év második 
felétől megszűnik önálló gazdálkodású 
intézmény lenni. A beszerzéseket – 
őrzés-védelem, takarítás, energiavásár-
lás stb.– központosítják, amitől ugyan-
csak a kiadások csökkenését várják.

A kiadáscsökkenés mellett a bevételek 
növelését is tervezik.

Bár az eddigi adók és a szolgálta-
tások díjai vagy nem változnak, vagy 
lényegében az inflációs rátával arányo-
san nőnek, új adót kívánnak kivetni a 
beépítetlen, belterületi földrészletekre. A 
budakesziek 2011-től bizonyos helyeken 
a parkolási díjak bevezetésére is kell, 
hogy számítsanak. A nem sok, megma-
radt önkormányzati ingatlant eladás 
helyett inkább hasznosítanák, szintén 
bevételnövelés céljából.

Az önkormányzati intézményektől is 
elvárják a takarékoskodás mellett a bevé-
teleik növelését. A művelődési központ-
ban valószínűleg szegényesebb prog- 
ram várja majd a látogatókat, mint amit 
eddig megszoktak, a könyvtárban pedig 
a jövőben megszűnik az ingyenesség. A 

zeneiskolások is várhatóan több tandíjjal 
számolhatnak a jövőben, mint eddig.

A Gamesz megszűnése és a BVV Kft.-
be való integrálása már eldöntött tény, és 
február elsejével lép hatályba.

A működés mellett az idei nagy-
beruházások is financiális gondot okoz-
hatnak a városházának. Bár a leglát-
ványosabb idei fejlesztés, a városháza és 
a főtér felújítása jórészt EU-pályázaton 
elnyert pénzből valósul meg, ám mint 
hírlik, Budakeszinek az önrész kifize-
tése is komoly problémát okozhat. 
Lesznek, elsősorban az idei költségve-
tésért felelős emberekre gondolunk, 
akiknek álmatlan éjszakákat jelent majd 
az elkövetkező hetekben, hogy hamaro-
san az ötödik sebességbe kapcsolt bü- 
dzsé-készítés során megtalálják az ehhez 
szükséges tízmilliókat.

Ozirisz Abbot

Ez bizony fájni fog

7

Már lapzárta után kap-
tuk a hírt: a január 12-

ére összehívott budakeszi 
képviselő-testület zárt ülésén 
tárgyalta a jelenlegi jegyző és 
az aljegyző fölmentését.

Ha a testület az előterjesztést 
megszavazza, amit százszáza-
lékos biztonsággal persze nem 

tudhatunk, akkor mondhatni, 
hogy a közigazgatásban, ál-
lamigazgatásban dolgozók in-
doklás nélküli elbocsátásának 
törvényi lehetősége máris 
kimutatta a foga fehérjét (a 

hónap képzavara – a Szerk.).
Közismert, hogy Majorné 

dr. Stahácz Éva évtizedek 
óta jegyző a budakeszi pol-
gármesteri hivatalban, és azt 
sem tőlem fogja megtudni, 
legföljebb a kevésbé tájéko-
zott Olvasó, hogy nem ez, 
a mostani önkormányzat az 
első, amelyik szeretett volna 
megválni tőle. Az elődök 
azonban soha nem jártak 
si-kerrel. Az új kormány ta-
valy őszi törvénymódosítása 
azonban megnyitotta az utat 
a könnyű személycserék előtt 
– amint azt a mellékelt ábra 
is mutatja. (De persze nem a 
budakeszi jegyző az egyetlen; 
a környező településekről is 
hallani rapid személyi vál-
tozásokról az év első napjai-

ban.) Ami helyettesét illeti, 
tudni kell, hogy az aljegyző 
heteken belül szülni fog; nos, 
nem épp a humánus mun-
kaadói magatartás példázata 
ilyen helyzetben megválni 
egy munkatárstól…

A hírek a városházáról 
azonban arról szólnak, hogy 
a fejek hullása korántsem áll 
meg itt; bennfentes értesül-
ések szerint további vezetői 
(és beosztotti) posztokon 
várhatók elbocsátások.

Hogy a személycserék 
valóban beváltják-e a hozzá-
juk fűzött reményeket, és az 
új emberekkel tényleg jobban, 
hatékonyabban működik-e 
majd a város, az majd csak 
utólag állapítható meg. Ez 
azonban azokat, akik most e 
változások áldozatai, már nem 
fogja vigasztalni.

Borz Tóbiás

Fővesztés
Eppur si muove
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Telkiben, a Pajta előtt, pár évig már 
működött biopiac. Az azóta elhalt 

intézményt néhány lelkes civil ez idő 
szerint szeretné föltámasztani. Kezdemé-
nyezésük útjába azonban egyelőre több 
akadály is tornyosul: egy igazi biopiac 
működtetésének, főleg, ami a termelői 
oldalt illeti, ma már igen szigorú, az Eu-
rópai Unió által is szabályozott feltételei 
vannak; nem olyan könnyű ezeknek meg-
felelni, és a termékekre az igazolást, il-
letve az értékesítéshez a különféle enge-
délyeket megszerezni. Ezen túlmenően 
a településvezetés sem egységes annak 
megítélésében, hogy hol is legyen az 
újraélesztett piac. Többen elleneznék, 
hogy a közösségi házzá fejlődött egykori, 
egyébként középkori alapokra épült Paj-
ta, illetve az előtte szépen parkosított kis 
tér adjon otthont a vásárnak.

Piac mindezzel együtt azért manapság 
is működik Telkiben. A hagyományos 
és a biopiac közötti átmenetként úgyne-
vezett őstermelői piac, ami legelsősorban 
a helyben megtermelt élelmiszerek ér-
tékesítését teszi lehetővé. Az őstermelői 
piac pátyiak és telkiek közös iniciatívája, 
olyannyira, hogy a páros hétvégéken az 

egyik, a páratlanokon a másik községben 
folyik az árusítás.

Ami ez utóbbit illeti, egyelőre, ideig-
lenes megoldásként a Budavidék Zrt két, 
telki ingatlana közötti udvaron működik. 
Mint Schäffer Árpád, a Budavidék Zrt. 
vezérigazgatója elmondta, miután tár-
saságukat megkeresték, térítés mentesen 
bocsátották a szervezők rendelkezé-
sére a területet. Ami egyébként egy 
kőhajításnyira fekszik a Pajta épületétől, 
ugyancsak az ófalu szívében, a kocsma, 
a posta és az orvosi 
rendelő alkotta 
s z e n t h á r o m s á g 
szomszédságában. 
S hogy miért 
ideiglenes jel-
leggel? Nos, en-
nek elsősorban 
az az oka, hogy 
egy állandó piac 
megalapításához 
különböző, hatósá-
gi és önkormány-
zati engedélyek 
szükségesek, an-
nak pedig, hogy 

ezeket kiadják, jogszabályokban előírt 
feltételeknek kell eleget tenni.

Lehet, hogy piacügyben heteken belül 
fordulat következik be. Értesüléseink 
szerint ugyanis a község vezetése még 
januárban a képviselőtestület elé viszi a 
telki őstermelői piac elhelyezésével kap-
csolatos koncepcióját. Ha a döntés meg-
születik, akár már az idei tavaszon lesz 
állandó piaca Telkinek. Ahogy egy rendes 
faluhoz illik.

Addig is, amíg mindez valósággá válik, 
a bioélelmiszerek termelői és ezen ter-
mékek iránt érdeklődők figyelmébe aján-
lanánk egy virtuális biopiacot a neten:
www.biopiac.info/

Sobri Zabot

Bio- és őstermelők

Piaci helyzet Telkiben

Madáretető
Ilyenkor, télen, pláne az olyan nagy hideg- 
ben, mint amilyennek a tél első hónapja 
bizonyult, sokan etetik az énekes mada-
rakat a kertjeikben. Népszerűségnek 
örvendenek a zöldségeseknél, állatele-
deleseknél kapható madáreledelek, mag-
keverékek, de sokan egyéb csemegéket is 
szívesen tesznek ki, például almát, fagy-
gyút, szalonnabőrt.

Ornitológus ismerősöm figyelmeztetett, 
hogy ahogyan a pokol is csupa jó szán-
dékkal van kikövezve, a szakszerűtlen 
madáretetés is visszafelé sülhet el.

Az első és legfontosabb szabály, 
hogy kerüljük el a túletetést. Magyarán: 
lehetőleg csak akkor adjunk eledelt a kerti 
madarainknak, amikor maguktól nem ta-
lálnának, vagyis akkor, amikor mindent 
belep a hó. Ilyenkor, pláne, ha a hótakaró 
tartós, valóban nehezen találnak mit enni 
a madarak, és ha ez még nagy hideggel is 
párosul, a zord időjárás valóban próbára 
teszi a vadon élő állatokat. Ilyenkor in-
dokolt tehát a madarak etetése. Ha viszont 
a hótakaró foszladozik, eltűnik, bízzuk 
nyugodtan a természetre. Ha ugyanis ilyen- 
kor is bőséges táplálékkal látjuk el őket, 
ellustulnak, csökken az ellenálló képes-

ségük, és többet ártunk, mint amennyit 
használunk.

Másik fontos figyelmeztetés, hogy ha 
magunk készítünk madártápot, főtt zöldsé-
get, faggyút, ezeket semmiképpen se sóz-
zuk. Ne gondoljuk, hogy a madarak ízlése 
a mienkhez hasonló (mellesleg: a túlzott 
sófogyasztás az emberekre is ártalmas, 
sokkal többet viszünk be szervezetünkbe 
a két fehér méregből – a másik a cukor -, 
mint amennyire a szervezetünknek szük-
sége van), a sóval inkább megbetegítjük 
őket (háziállatainkat ugyancsak), mint-
sem használnánk nekik.

Még egy fontos szempont madárete-
tésnél: jó, ha az etetőt olyan magaslatra 
helyezzük ki, ami a kertekben, udvarok-
ban kószáló macskák számára megkö-
zelíthetetlen.

tb

Természetes 
vitaminok
Beszéljünk kicsit az emberek téli táp-
lálkozásáról is.

Azt, hogy a gyümölcs, nyers zöldség, salá-
ta télen különösen fontos a szer-vezetünknek, 
mindenki tudja. Ám elterjedt vélekedés szer-
int ezek igen drágák.

Nos, ezt szeretném az alábbi pár sorban 
cáfolni, mert nem egészen van így. A kiwi, 
a finom mandarin vagy a narancs valóban 
nem olcsó mulatság, de már a citrom pél- 
dául aligha nevezhető luxuscikknek, már- 
pedig egy friss citromból kicsavart limonádé 
napi C vitaminszükségletünk jó részét bizto- 
sítja. De hagyjuk is a déli gyümölcsöket: a fe-
hér és vörös káposzta, vagy a cékla, természe-
tesen nyersen, sok finom téli saláta alapját 
képezheti. A fekete reteknél olcsóbb zöldség 
kevés van, mégis igazi vitaminbomba. Vé-
kony szeletekre vágva, lesózva magában is 
csemege a vacsoraasztalon. És akkor még ott 
van a felülmúlhatatlan vecsési savanyú ká- 
poszta, többet ér, mint a legfinomabb egzo-
tikus gyümölcsök.  És, megkockáztatom, a 
tablettában beszedett vitaminoknál is.

pim
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Az elmúlt négyéves ciklusban Pátyon is 
sok minden történt, amiről elismeréssel le-
het szólni. Új, három csoportszobás óvoda 
épült, bővült és megújult az iskola, kivál-
tásra került a vákuumos csatornahálózat jó 
része, sok utca kapott új aszfaltos burkola-
tot és sorolhatnánk tovább a testvérvárosi 
kapcsolat fejlesztésének hasznától az 
egyházakkal, társadalmi szervezetekkel, 
klubokkal ápolt segítő szándékú kapcso-
lattartáson át egészen a kultúra és a sport 
lehetőségekhez mért támogatásáig. Még-
is sok kritika, elmarasztalás, bírálat érte 
mind a polgármestert, mind a testületet. 
A bírálat tárgyai legfőképpen a mutyizá-
sok, az elköltött közpénzek követhetetlen 
útja, a kétes hitelfelvételek elhallgatása, 
a település érdekeivel ellentétes koncep-
ciók erőltetése, a nyíltság és nyilvánosság 
semmibe vétele és a testületi erkölcsi 
válság voltak. Nem működött a demokrá-
cia, nem érvényesült a népakarat. 

A bajok fő forrásaként említhetjük, 
hogy a sokrétű önkormányzati feladatsor-
nak történő megfelelési kísérlet sodrában 
a testületen belül megbomlott és fesleni 
kezdett a bizalom.

A bizalom, ami minden csapatmunka 
alapja. A polgármester felkészültsége, 
szakmaisága, vezetői kvalitása nem tu-
dott tekintélyteremtő erővé válni, amit 
rövid időn belül kihasználtak a koncep-
ciózus képviselők. (Michels, Dr Sal, Sági, 
Porkoláb) Mindegyikük komoly polgár-
mesteri kvalitásokkal rendelkezett!!  Egy 
elismert önkormányzati szakértő szerint a 
polgármesteri munka hármas egységét a 
szakmaiság, a hivatástudat és a művészet 
adja.

A szakmaiság, a hivatástudat nem 
szorul különösebb magyarázatra – bár e 
kettő hiányosságai nagy hatással lehetnek 
a harmadik elem működőképességére. A 
művészet ebben az esetben, abban rejlik, 
hogy a polgármesternek, jó karmester 
módjára tudnia kell összehangolni, egy 
irányba terelni a különböző képviselői 
koncepciókat, hogy végső soron dönté-
seikben a település érdekeinek képvise-
lete valósuljon meg, öltsön testet. Ez 
jelentheti a lakosság minél szélesebb 
körében elfogadott működőképességet. 
Ez a karmesteri munka Bognár András-
nak nem volt erőssége. Az egyik leg-
nagyobb hibát akkor követte el, amikor 

rosszul választotta meg, rossz javaslatot 
tett alpolgármestereire. Az alpolgármes-
terek rövid idő elteltével a fejére nőttek 
és önkényesen kivették kezéből a kezde-
ményezés, a polgármesteri munka orosz-
lánrészét. (Ennek a kibontására most nem 
térek ki.) Lássuk, hogy mit is mond a 
törvény?

„A képviselő-testület a polgármester 
javaslatára, munkájának segítésére alpol-
gármestert (alpolgármestereket) választ. 
Bognár, Sági és Michels képviselőket 
javasolta a funkció betöltésére. A két al-
polgármester rövid időn belül szerepza-
varba került, és kiszorította státuszából a 
polgármestert. Munkájának segítése he-
lyett, a polgármesteri feladatkör minden 
területét megkaparintva egy (alkalmasint 
szánalmas) bábfigurává tette a polgár-
mestert.

Másként fogalmazva, hiányzott belőlük 
a választások eredményét annak törvé-
nyességét elfogadó szolgálat iránti alázat. 
Mindketten saját szerepüket hangsúlyoz-
ták és igyekeztek lekicsinyíteni, végső 
soron lenullázni Bognár szerepét. Bognár 
ezt úgy reagálta, hogy házról-házra járva 
panaszolni kezdte, hogy négyen, öten 
is fűrészelni kezdték alatta a széket, és  
szinte nem akadt képviselő, akire ne mon-
dott volna valami rosszat. Kezdetét vette 
az acsarkodás, ami közel két esztendőn át 
szomorította, kedvetlenítette, végső soron 
elidegenítette a választókat a közélettől. 
Mindennapossá váltak az acsarkodá-
sok, a hazudozások, a gyanúsítgatások, 
feljelentgetések, a pereskedések, és ami 
a szomorúbb: a mutyizás és félretájékoz-
tatás. Ezt az állapotot és annak veszélyét 
jeleztem 2009 júliusában, amikor a nyil-
vánosság elé tártam, hogy „A polgár-
mester ellenzéke testületen belül többsé-
gbe került és delegáltjait rakta a Pátyi 
Kurír szerkesztő bizottságába.” Ez eleve 
méhében hordozta a félre, – de minimum 
az egyoldalú tájékoztatás veszélyét. A 
választóknak csupán sejtéseik voltak/le-
hettek a tényleges eseményekről, a valós 
helyzetről. 

Máig tisztázatlan a közvélemény előtt:
– a képviselők által oly sokat emlegetett, 
az iskolaépítés során, a szakértői anyagok 
szerint is eltűnt közel százmillió forint 
sorsa, (Pátyi Kurír XIX. Évf. 9.sz. 2010 
szept.11.20p);

– a több mint egy milliárd forintos hitelf-
elvétel fedezeteként felkínált ingatlan 
vagyon mibenléte és a pénz elköltésének 
módja;
– a golfvárossal kapcsolatos, sorozatosan 
elhallgatott, vagy szűkszavúan mért in-
formációk miértje;
– az acsarkodások, az okkal vagy ok nél-
kül tett feljelentgetések perköltségének 
mértéke stb.

Tény, hogy 2010 őszére, a választók 
széles körének nem volt megnyugtató 
információja arról, hogy 2002 és 2010 
között miért keletkezett 1,2 (1,6) mil-
liárd forintos hitelállománya a falunak.  
Nyolc esztendővel ezelőtt – 2002-ben,  
mint leköszönő polgármester, egy 
eredményes, – közel egy milliárdos 
adósságrendezés után –, stabil költsé-
gvetéssel, hiteltartozás nélkül adtam át a 
település kasszáját az akkor megválasztott 
polgármesternek. A falu kasszáját akkor 
több százmillió forint gazdagította, hitel-
felvétel nem történt. Ehhez képest a 2010 
őszére kialakult pénzügyi helyzet nem 
sok mozgásteret kínál az újólag választott 
testületnek. Ehhez a katasztrofálisnak is 
nevezhető pénzügyi helyzethez társult az 
az erkölcsi válság a testületen belül, amely 
oly mértékben csökkentette a közügyek 
iránti cselekvőkészséget, hogy szak-
mailag felkészült képviselőjelölt alig-alig 
akadt a jelöltlistán. Pedig a megelőző cik-
lus egyik legfelkészültebb önkormányzati 
képviselője – aki polgármesterségre is as-
pirált – jelezte, – idézem: „ A jövő kihívá-
sai elengedhetetlenül szükségessé teszik 
az önkormányzatban folyó munka átgon-
doltabb, szakszerűbb…. folytatását,.”

Wiedermann Gábor

Két választás Pátyon (részlet)
Wiedermann Gábor, Páty hajdan volt polgármestere, írásban foglalta össze 
és értékelte az elmúlt év választási eseményeit és eredményeit a településen. A 
hosszú lélegzetű dolgozat egyik fejezetét, nem föltétlenül az egyetértés szán-
dékával, hanem mert érdekesnek találtuk, az alábbiakban adjuk közre. A teljes 
anyag a www.patywiedi.atw.hu honlapon elérhető.

Tollner József, a Budántúl 2010 év 
embere, aki élére állt a pátyi golf-

beruházás megakadályozására 
szerveződött civil mozgalomnak
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BudAöRs
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Január
12. szerda 9.30 
Csigalétra – zenés meseelő-
adás egy részben
11.00 
Csigalétra – zenés meseelő-
adás egy részben
19.00
Mágnás Miska – operett 2 fel-
vonásban
13. csütörtök 19.00
Sógornők – komédia 2 részben
A Budaörsi Játékszín leány-
egyletének előadása.
15. szombat 19.00
Mágnás Miska, operett 2 fel-
vonásban
16. vasárnap 19.00
Sógornők – komédia 2 részben
A Budaörsi Játékszín leány-
egyletének előadása.
17. hétfő 19.00 
Dandin, avagy a megcsúfolt 
férj – vígjáték 2 részben
18. szombat 17.00
Zenés történeteim – Gergely 
Róbert zenés műsora
Senior bérlet III.

19. szerda 10.00.
Szorgos és lusta lány – zenés 
mesejáték
Napsugár bérlet III.
14.00
Szorgos és lusta lány – zenés 
mesejáték
Gézengúz bérlet III.
26. szerda 10.00.
Mézeskalács – zenés mesejáték
Manó bérlet II.
14.00
Mézeskalács – zenés mesejáték
Cimbora bérlet II.
27. csütörtök 19.00
Retro szerelem, avagy özvegy 
Karnyóné és a két szeleburdiak 
– vígjáték 1 részben
28. péntek 10.00.
Mézeskalács – zenés mesejáték
19.00
Szeretem a feleségem – pikáns 
zenés játék 2 részben
29. szombat 15.00
Kocsonya Mihály házassága – 
vidám népi válóper 1 részben
30. vasárnap 10.30
Tánc, mese, zene – A Halmay 
Alapítvány MoiraDance balett-
iskolájának és Budaörsi Diák-
színpadának félévi bemutatója.

31. hétfő 19.00
Szeretem a feleségem – pikáns 
zenés játék 2 részben

BudAKEsZI
ErkEl FErEnc MűvElődési 
központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Január
14. péntek 16-22 óra 
Nosztalgia party
21. péntek 15 óra 
Magyar Kultúra Napja
koszorúzások  
17 óra 
Ünnepi műsor
25. kedd  15 órától 
Diabetes Klub
28. péntek 16 óra 
Tökmag Játszóház

Februári előzetes

2. szerda 9.30 óra 
Bon-bon matiné

6. vasárnap 10 óra
„Maszkabál“
Gryllus Vilmos koncertje

ERKEL GALÉRIA 
KIÁLLÍTÁsAI

Január 17 - 30-ig
Ars Hungarica Művészeti 
Közösség festmény kiállítása

További információ  
a www.efmk-budakeszi.hu 

weblapon

K u l t u r á l i s  a j á n l ó , JANUÁR

FELHÍVÁs!

Liszt Ferenc és kortársa Erkel Ferenc
Pest megyei általános iskolások vetélkedője
A Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pont a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. 
évfordulója alkalmából háromfordulós ze-
nei vetélkedőt rendez Pest megye területén 
működő általános iskolák, ének-zenei általá-
nos iskolák és alapfokú művészetoktatási in-
tézmények 5-8. osztályos tanulói részére.

A vetélkedő célja: A diákok zenei 
érdeklődésének felkeltése, a magyar és euró-
pai kultúra részeként Liszt Ferenc szellemi, 
zenei és tárgyi hagyatékának megismerte-
tése és elmélyítése pest megyei általános isko-
lák, ének-zenei általános iskolák és alapfokú 
művészetoktatási intézmények tanulói körében.
Résztvevők köre:
– Pest megye területén működő általános 
iskolák, ének-zenei általános iskolák, alapfokú 
művészetoktatási intézmények 5-8. osztályos 
tanulói
– 6 fős összevont tanulócsoportok
Vetélkedő időtartalma: 2011. szeptember-
október
Alapjátékok várható időtartalma: 2011. 
szeptember 12-szeptember 30.
Elődöntők várható időtartalma: 2011. ok-
tóber 10-14.
Döntő időpontja: 2011. október 28. péntek 

10 óra
A játékok időpontja: 10 órától 13 óráig két 
szünettel
Az alapjátékok és elődöntők pontos 
időpontjáról, csapatbeosztásról a jelentkezési 
idő lejárta után emailben értesítjük az érin-
tetteket.
Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Központ 
(2092, Budakeszi, Fő u. 108.) (A csapatok 
utazási költségét nem áll módunkban finan-
szírozni.)
A vetélkedő legjobb négy csoportját értékes 

tárgynyereménnyel jutalmazzuk.
A vetélkedőt vezeti: Varga Károly rádiós 
személyiség, nyugalmazott főiskolai tanár

A vetélkedőben az első 40 jelentkezett isko-
la vesz részt. Ezért kérjük, időben adja le 
jelentkezési lapját.
Zenei vetélkedő várható témakörei: 
– Liszt Ferenc élete és munkássága
– Liszt Ferenc művei
– Liszt Ferenc műveinek hallás utáni fel-is-
merése
– Erkel Ferenc életének, munkásságának főbb 
pontjai

Jelentkezési lapok beérkezési határideje:
2011. március 11. péntek 16 óra

Jelentkezési határidő utáni héten, a 
vetélkedőbe bekerült csapatok emailen 

kapják meg a szöveges, míg postán a zenei 
felkészítő anyagot. Minden, a vetélkedőhöz 

szükséges fontos információt emailen 

küldünk, ezért kérjük, a jelentkezési 
lapot olvashatóan töltsék ki, a valóságnak 
megfelelő adatokat adjanak meg és sűrűn 

tekintsék meg postaládáikat.  

Jelentkezési lap: letölthető az Erkel Fe-renc 
Művelődési Központ honlapjáról (www.
efmk-budakeszi.hu), kérhető emailen: info@
efmk-budakeszi.hu, telefonon: 0623/451-161, 
és postán: Erkel Ferenc Művelődési Központ, 
2092. Budakeszi, Fő u. 108.)

Jelentkezési lap beadható személyesen, pos-
tán (Erkel Ferenc Művelődési Központ, 2092. 
Budakeszi, Fő u. 108.), emailen: info@efmk-
budakeszi.hu, faxon: 0623/451-161.

További információ:
Erkel Ferenc Művelődési Központ
2092. Budakeszi, Fő u. 108.
Tel/fax.: 0623/451-161
Web: www.efmk-budakeszi.hu
Email: info@efmk-budakeszi.hu

Páros bál Tökön 

Tök, Művelődési Ház
2011. január 29. 19:00
Belépő: 3000 Ft/fő, mely 
tartalmaz egy fenséges va-
csorát is.
 
Belépők elővételben vásárol-
hatók Szabó Zsófia Erzsébet-
nél és Kollár Balázsnál.
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Lassan már az egészségügy-átalakítás 
keltette vihar is csitulóban van, az em-
berek a kellemetlen dolgokra nem szeret-
nek emlékezni, így már talán feledésbe 
merült, hogy a MÁV-nak fénykorában 
kiterjedt egészségügyi hálózata volt az 
országban. A Budai-hegyek előnyeit (a 
városközponthoz viszonylag közel eső, 
tiszta levegőjű környék) a vasút is ki-
használta, tüdőszanatórium épült az ak-
kor még valóban igen csendes, békés 
vidéken. A MÁV Betegségi Biztosító 
Egyesülete 1927-ben, a vasúti alkalma-

zottak önkéntesen befizetett járulékai-
ból jött létre. A harmincas évek elejéig 
kiépült az országos kórház-, szanatórium- 
és gyógyfürdőhálózat, az 1933. évi XCV. 
törvény hivatalosan is létrehozta az egy-
séges vasútegészségügyi hálózatot.

Ahol vasutas van – még ha beteg is – 
ott mozdonyt is találunk előbb-utóbb. 
1924-ben a MÁVAG gyárban, 4851-es 
gyári számon épült a 376,589 pályaszámú 
mozdony, az 1910-től gyártott sorozat 
utolsó példányai közé tartozik. A típust a 
kis tengelyterhelésű mellékvonalak 
számára, a későbbi 375-ös (TV. osztály) 
mozdonyok „könnyített” változataként, 
TVa típusjelzéssel, 91-es szerkezetszá-
mon kezdték el gyártani. Selejtezésükig 
a kilenc tonnánál nem nagyobb tengely-
terhelésű mellékvonalak nélkülözhetetlen 
igáslovai voltak. A cikkben tárgyalt 
mozdonyt 1977. április 27-én selejtez-
ték, eredetileg Mezőcsáton tervezték 
kiállítani. Kilenc év tárolás után került 
Budakeszire, a Rózsa utca torkolatába, 
ma is látható helyére. Sajnos, mint minden 

közterületi alkotás, ő sem kerülhette el a 
vandálok pusztító kezeit, és a környezete 
is egyre elhanyagoltabbá vált. A Magyar 
Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület 
(MGV) vállalta 2008-ban, hogy a moz-
donyt körülvevő bozótot ritkítják, és a 
kiállított gép oldaláról is eltüntetik a graf-
fitiket. Sajnos azóta ismét megtalálták, 
néhány oda nem illő mázolmány ékteleníti 
újra. A cikk megjelenése óta szerencsére 
a vasútbarátok sem tétlenkedtek, tavaly 
újrafestették a kiállított öreg gőzöst, és 
zománctábláját is visszakapta.

Kemsei Zoltán
(Másodközlés az Indóház Online köz-
lekedési portálon 2009. november 14-én 
megjelent cikk nyomán.)

Mozdony, vasút nélkül
Ahogy beérünk Budapest felől Budakeszire, egy eléggé oda nem illő „szo-
bor” vonja magára a figyelmet: az út jobb oldalán teljes valójában áll egy 
gőzmozdony. Sokan töprengenek azon, honnan is került ide, amikor vasútvonala 
a településnek sohasem létezett.

De nem a focicsapatba.
A kulturális intézmények 

működtetésének és finan-
szírozásának szinte egyedü-
lálló és eredeti modellje 
működött az elmúlt közel egy 
évtizedben Zsámbékon. Az új 
községvezetés most ennek a 
formulának az átalakítására 
készül.

Ami az eddigi struk-
túrát illeti, nagyjából így 
összegezhető: Egy civil szer-
vezet, a Zsámbéki-medence 
Idegenforgalmi Egyesület 
évekkel ezelőtt vállalta, hogy 
saját kezelésébe veszi és 
működteti a településen már 
addig is működött művelődési 
házat, a Tourinform irodát és 
a nyári színházat és az egyko-
ri rakétás bázisból épp az 
egyesület kezdeményezésére 
alakult Légvédelmi Múzeu-
mot. Mindezért cserébe csak 
azt kérte a helyi önkormány-

zattól, hogy azt az állami 
normatív támogatást, ami a 
helyi művelődésre kap, egy az 
egyben utalja át az egyesület 
számlájára. Természetesen ez 
az összeg csak kisebbik részét 
fedezi egy ilyen gazdag kul-
turális élet fenntartási költ-
ségeinek, a különbözetről 
az egyesület pályázatokból, 
ill. egyéb szervezetekkel, in-
tézményekkel kötött megál-
lapodások (például a Hon-
védelmi Minisztériummal) 
alapján gondoskodik. 

Ez magyarra lefordítva azt 
jelenti, hogy az utóbbi években 
Zsámbéknak egyetlen fillérjébe 
sem került az említett intézmé-
nyek fenntartása, működtetése, 
csak azt a pénzt utalta át az 
egyesületnek, amit az államtól 
kapott, és amit más célra nem 
is fordíthatott volna.

Az új önkormányzat ta-
valy év végén felmondta 

az egyesülettel az eddigi 
egyezséget, s úgy döntött, a 
művelődési házat újra saját 
kezelésébe veszi. Az épület-
ben egy helyiséget továbbra 
is az egyesület rendelkezé-
sére bocsát, hogy – hatályos 
szerződése alapján – az a 
Tourinform Irodát működtetni 
tudja. A nyári színház gondja 
marad tehát továbbra is az 
egyesületé, akárcsak a légvé-
delmi múzeumé, hiszen ah-
hoz a városnak semmi köze, 
a terület a HM-é és a minisz-

térium az Egyesülettel áll 
szerződéses viszonyban.

Úgy tudjuk azonban, hogy 
a nyári színház köré húsz éve 
szerveződött kulturális fesz-
tivált ezentúl ugyancsak a 
város szeretné saját hatásköré-
be vonni.

Az új rend február elsejével 
lép hatályba a képviselő-
testület határozata szerint, 
azonban a dolog pikantériája, 
hogy a művelődési ház vezetői 
pályázatát lapzártakor még ki 
sem írták.

A zsámbékiakkal együtt 
kíváncsian várjuk az új seprőt, 
no meg azt, vajon az új modell 
mennyire válik majd be.

Bitós Zora

Modellváltás a kultúráBan

Az új söprögetőt várják

Ki megy be az ajtón?
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) valamint 
a Vám- és Pénzügyőrség (VP) 2011.  január 1-től egységes 
szervezetben, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban (NAV) 
működik.

NAV (APEH) tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Budapest, V. kerü-
let, Hercegprímás u. 18. szám alatti ügyfélszolgálati kirendeltsé-
günk 2011. január 14-én véglegesen elköltözött.

A kirendeltségi iroda új címe: 
Budapest, V. kerület, Nádor u. 19.

Az új helyszínen 2011. január 17-től állunk ügyfeleink ren-
delkezésére, az ismert ügyfélfogadási időpontokban.

A kirendeltség telefon és faxszáma nem változik.

Az iroda költözésének ideje alatt, az alábbi ügyfélszolgálati 
irodákban várjuk Önöket.

Budapest, I. ker., Krisztina krt. 99.
Budapest, XIII. ker., Petneházy u. 6-8.

A Magyar Tudományos Aka-
démia Közgazdaságtudományi 
Intézete egy nemzetközi 
összehasonlításban is egyedü-
lálló programot dolgozott ki. 
Megalkották Magyarország 
úgynevezett erőforrástérképét.
Az Erőforrástérkép 1.0-ás 
verziója 1990-2008 közötti 

időszakra vonatkozóan közel 
500 féle társadalmi, gazdasági 
és szociális indikátor segítsé-
gével kíván képet adni magyar 
és angol nyelven Magyarország 
régióinak, megyéinek, kisté-

rségeinek és településeinek 
fejlődéséről és fejlettségéről. 
Az Erőforrástérkép jelenlegi 
változatában az adatok hat-
féle csoportosításban érhetők 
el (régiós, megyei, vala-

mint három kistérségi és egy 
munkaerőpiaci körzetek sze- 
rinti csoportosításban), miköz-
ben a program közel 32 millió 
egyedi adat érhetőségét bizto-
sítja a felhasználók számára.
Mi most a budaörsi kistérségre 
vonatkozó táblázatot mutatjuk 
meg Olvasóinknak.

Erőforrások térképen

Januári adózási határidők

Január 12., szerda
A kifizető, munkáltató eddig fizeti meg az általa levont szemé-
lyi jövedelemadó előleget vagy magát a levont személyi jöve-
delemadót, valamint a járulékokat: az egészségbiztosítási és 
munkaerőpiaci, a nyugdíjjárulékot, a fizetendő társadalombizto-
sítási járulékot, a korkedvezmény-biztosítási járulékot, az egész-
ségügyi hozzájárulást, az EKHO-t, a START-kártyák valame-
lyikével rendelkező foglalkoztatott után a 0/10/20 % járulékot.  

A fenti kötelezettségekről a foglalkoztató a 1008-as, az egyéni 
vállalkozó saját magáról a 1058-as számú bevalláson adja be az 
adatokat, kizárólag elektronikus formában. 

Január 20., csütörtök
Esedékes a társasági adóelőleg befizetése, a havi ÁFA befize-
tése és bevallása, a havi kötelezettségekről a 1001-es bevallás 
benyújtása, a fogyasztói árkiegészítés és a költségvetési támoga-
tás igénylése a 1011-es nyomtatványon, az Európai Közösségből 
történő beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 1086-os 
számú bevallásának benyújtása.  

Január 31., hétfő
Eddig kell a munkáltatóknak, kifizetőknek kiadni (postára adni) a 
magánszemélyeknek a kifizetett jövedelmekről és a levonásokról 
szóló, 2010. évi adóbevalláshoz szükséges igazolásokat, és szin-
tén eddig tehet a magánszemély nyilatkozatot a munkáltatójának, 
hogy önbevallás helyett munkáltatói adómegállapítást kér.

NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatósága
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Bessenyei Tibor ügyvédet nemcsak 
mint lapunk egykori jogi rovatának 

szerzőjét ismerhetik Olvasóink. Az elmúlt 
másfél évtizedben mindenhol fölbukkant 
a vidékünkön, ahol a bűnmegelőzéssel, 
a közrenddel kapcsolatos civil kezdemé-
nyezések megjelentek.

Így aztán nem is csodálkoztunk, amikor 
Herein Gyula budakeszi autókereskedő, 
Kállai László telki ingatlan-befektető 
és Móczár Gábor társaságában tavaly 
ősszel egy, elsősorban vállalkozók össze-
fogásával egy személyautót vásároltak a 
budakeszi rendőrőrsnek.

A 2009-ben indult összefogás célja azon-
ban ennél is ambiciózusabb: szeretnék, 
ha csírájában egyébként már meglévő 
térfigyelő rendszer.

Ahhoz, hogy Budakeszi és a helyi 
rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó 
településeken valóban 21. századi szín-
vonalú munka folyhasson, sok minden 
egyébre is szükség lenne. Mindenekelőtt 
a tizenkét éve épült őrs korszerűsítésére 
és bővítésére. Ez a feltétele annak, 
hogy az épületben több rendőr dolgo-
zhassék megfelelő feltételek között. 

Magánszemélyek adományai alapján 
elkészült a bővítést tartalmazó vázlatterv 
(tervkoncepció). A Budakeszi Önkor-
mányzat Közbiztonsági Bizottsága és a 
Képviselőtestület a bővítést támogató nyi- 
latkozatot is tett. Szakértők elkészítették 
a munkálatok tervezett költségbecslését, 
amely szerint az építés várható költsége 
nettó 80 millió forint. A meglévő épület 
belső átalakítása és felújítása: 20 millió 
forint plusz áfa. Megindult az építési enge-
dély benyújtása szempontjából elenged-
hetetlenül szükséges HÉSZ- és sza- 
bályozási terv-módosítás folyamata,

A kezdeményezés szerint ide, a felújí-
tott rendőrőrsre kerülne a térfigyelő rend-
szer központi egysége. Hogy nem puszta 
óhajról van szó, a négy említett férfiú, a 
tavaly október 3-i önkormányzati válasz-
tások után haladéktalanul fölvette a kapc-
solatot az újonnan megválasztott települ-
ési vezetőkkel, s tájékoztatták őket addigi 
tevékenységükről, illetve célkitűzéseikről. 
Tárgyalásaik eredményeképp november 
18-án Budakeszi, Budajenő, Perbál és Telki 
polgármesterei szándéknyilatkozatot írtak 
alá a térfigyelő rendszer megvalósításáról,

A civil kezdeményezés köreihez tar-
tozó szakemberek közben elkészítették a 
leendő rendszer terveit. Első ütemben a 
minimálisan szükségesnek tartott kamerák 
száma a már működők mellett, települési 
bontásban: Budakeszi 8, Telki 2, Budajenő 
2 (Perbálon az egyeztetések folyamatban).

A beruházás összköltsége mai árakon 
számolva körülbelül 30 millió forint, 
amihez a települések lélekszámarányosan 
járulnának hozzá. Természetesen minden 
olyan támogatási, pályázati lehetőséget 
igyekeznének megszerezni, ami a hasonló 
beruházások.

A civilek és a településvezetők abban is 
megállapodtak, hogy az egész beruházás-
ra, illetve pályázatra érdemes lenne egy 
nonprofit társaságoz is alapítani

A társaság megalapítása január végére 
várható. A koncepció szerint a nonprofit tár-
saság nemcsak a megvalósításban, hanem 
a térfigyelő rendszer működtetésében is 
szerepet vállalna. 

Becsült adatok szerint a megvalósuló 
rendszer üzemeltetését, működetését, kar-
bantartását szakértők évi 25 millió forintra 
becsülik, de ez a tetemes összeg részben 
részben kigazdálkodható, elsősorban a té-
rségben tevékenykedő vagyonvédelmi cé-
gekkel történő együttműködés alapján. 

Boros Zita

Civilek a közBiztonságért

Térben és időben

13

A megye sportolói 
2010

A tavalyi év végén is kiosztották a megye legjobb sportolóinak 
átadott díjakat. Az alábbiakban a térségünkből kikerült díjazot-
tak névsorát közöljük.a 

2010. ÉV LEGJOBB ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOROSZ-
TÁLY dIÁKsPORTOLÓJA

2010. ÉV LEGJOBB KÖZÉPISKOLAI KOROSZTÁLY 
dIÁKsPORTOLÓJA 

AZ ÉV EDZŐJE 

2010. ÉV LEGJOBB MEGYEI FELNŐTT KOROSZTÁ-
LYÚ CsAPATA

2010. ÉV LEGJOBB MEGYEI UTÁNPÓTLÁSKOROSZ-
TÁLYÚ CsAPATA

SPORTSZELET
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01. 08:50, Budaörs, Szabadság út  
Egy budaörsi gyalogos hölgy, G. Anna figyelmetlenül, fék-
távolságon belül, nem a kijelölt gyalogátkelőhelyen lépett 
az úttestre, hogy az úttesten átkeljen. Egy úrvezető, bizonyos 
közlekedő Sz. József az általa vezetett személygépkocsival elü-
tötte az elé jobbról kilépő asszonyt, aki a baleset következtében 
könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett

10. 13:40 Zsámbék, Petőfi Sándor utcában
É. Mária személygépkocsijával haladt az említett időpontban 
Tök felől Páty irányába. Haladása során a Petőfi Sándor u. előtti, 
egyik gépkocsibeállón észrevette, hogy egy kisgyerek van, ezért 
lelassított. Amikor a kocsi a gyerekkel egy vonalba került, a gya-
logos váratlanul kilépett az úttestre, és a jármű jobb oldalának 
ütközött.

18 17:00 1-es számú főút, Biatorbágy és Budaörs között 
Sz. Margit Budaörs felé tartott személyautójával. A 12491,5 mé-
terszelvényben járműve megcsúszott az úttesten, s ennek követ-
keztében átsodródott a menetiránya szerinti bal oldalra. Szemből 
épp akkor érkezett egy másik kocsi, amit H. Béla vezetett. A 
hölgy, hogy az ütközést elkerülje, további manőverezésbe fogott, 
ám elveszítette uralmát a kocsi felett, ami megpördült és az út 
szélére sodródott.

23 19:55 Budaörs, Komáromi utca
A Baross u. felől a Szabadság u. irányába haladt B. Ferenc sze-
mélygépkocsijával. A jegyzőkönyv szerint az úrvezető elmond-
ta, haladása során hirtelen fölbukkant egy BMW, ami szabályta-
lanul, vele szembe jött az úton. Azért, hogy elkerülje a frontális 
ütközést, elrántotta a kormányt, s ennek következtében az út 
szélén parkoló gépkocsinak ütközött és felborult.
A két autóban kár keletkezett, a BMW-t keresik.

29. 18:00 Tinnye,  külterület, az 1106-os út
Úny felől Tinnye irányába haladt K. Zoltán az általa vezetett sze-
mélygépkocsival. Egy balra ívelő útkanyarulatban megcsúszott 
a havas-jeges úttesten, s elvesztvén uralmát a jármű felett, ki-
sodródott az úttestről és a partoldalnak csapódott. 

Tb

Baleseti krónika
Az év utolsó hónapja, akárcsak a 2010-es esztendő összes-
ségében, jól zárult baleseti szempontból vidékünkön. 
Érezhetően csökkent a súlyos balesetek száma útjainkon. 
Ez persze nem vigasztalja azokat, akik akaratuk ellenére 
a baleseti jegyzőkönyvekbe bekerültek, pláne, így ünnepek 
táján. A szokatlanul zord, havas és jeges december hatása 
azért kolvasható az alábbi történetekből.
Lássuk hát!

December

BALSORS
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A kan, tacskó keverék kutyát egy forgal-
mas úton elütötte egy autó. Az elkövető 
megállás nélkül elhajtott a tetthelyről. Ál-
latbarát szemtanúk értesítették az Orpheus 
Állatvédő Egyesület által működtetett 
Ebrendészetet. A szervezet esetkocsija 
percek múlva a helyszínre érkezett. A 
riadt, zavart viselkedésű, elütött kutya 
eközben (mivel a hátsó lábát és fejét érte 
erősebben az ütés) mellső lábai segít-
ségével elkúszott a közelben lévő vizes 
csatornához, majd megpróbált átkelni raj-
ta. Ez nem sikerült neki. Az állatvédők a 
kutyát néhány perc alatt a jéghideg vízből 
kimentették, majd az Ebrendészeti telepre 
szállították, ahol biztonságba kerülhetett.

Fontos, hogy a riadt, sokkos állapot-
ban lévő állatot szakember közelítse 
meg, mert az állat ilyenkor menekülne, 
így kiszámíthatatlan, akár félelmében 
haraphat is... Az állatot állatbarátok segít-
sége nélkül biztos pusztulás várta volna. A 
megmentett kutya a Sibu nevet kapta. Az 
eb gyógykezelését megkezdtük.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület Ebren-
dészetére naponta több bajbajutott, elü-
tött, beszorult, vízbe esett állatról érkezik 
bejelentés. Ha valaki bajban lévő állatot 
lát, akkor ne tévessze szem elől, és kérjen 
minél hamarabb segítséget a legközelebb 
lévő állatmentő szakembertől. A háziálla-
tokért minden esetben az ember a felelős. 
A rendőrségi feljelentések általában ered-

mény nélkül záródnak, pedig az állataikat 
elhagyó / kidobó vagy állatot elpusztító az 
érvényben lévő törvények értelmében akár 
letöltendő börtönt is kaphatnak, hiszen 
ezek a tettek állatkínzásnak minősülnek, 
ami Magyarországon bűncselekmény.

Cserbenhagyásos gázolás

Gazdit keresnek a magára hagyott 
házi kedvencek!

Az Orpheus Állatvédő Egyesület 
Ebrendészeti Telepén utcára kidobált/
megunt állatok tucatjai keresik végső 
menedéküket, szerető gazdáikat! A 
www.ebrendeszet.hu oldalon, illetve a 
20/360-98-46-os telefonszámon elér-
hetők az állatvédők, és informálódni 
lehet a négylábú védencekről is.

Orpheus Állatvédő Egyesület

201101-uj.indd   14 1/13/2011   2:08:56 PM


