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Márczius Bőjtmás hava

Bőjtmás havában eret ne vágass, semmi purgácziót ne végy
hozzád, édes italt igyál és édes étkekkel élj, egyél mustárt és
tormát eczettel; fürdő hasznos; ruhát vess a borba, melyet iszol,
jó a levestikum is zsályával, spinyával, tárkonnyal, borral és
gyömbérrel egyetemben. Ha e hónapban mennydörgést hallasz,
szeles és bő időt jelent. A mennyi köd van Márcziusban, annyi
zápor lesz az esztendőben; és a mennyi harmat van e hóban,
annyi hóharmat lesz húsvét után és annyi köd Kisasszony
havában. E hónap utolsó péntekén a mely fát levágnak, soha
meg nem korhad; ha tiszta, jó esztendőt mutat. Időnyilatkoztató
beteges Bőjtmás-hóban született gyermek serény és minden
dolgaiban gyors lesz, istenfélő, nagy igazságszerető, tökéletes,
jámbor életű, nyájas, jó erkölcsű és bölcs lesz, minden rendbeli
dolgaiban fölötte okos és kedves az emberek között.
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Hellnerék
a VB-n

Nagyszerű eredményt értek el a
budakeszi Hellner nővérek a Garmisch-Partenkirchenben nemrég
megrendezett alpesisí világbajnokságon.
A női műlesiklásban mind négy
magyar induló az első 50 között
végzett, ami rendkívüli sikernek
számít. Döme Zsófia érte el a legjobb helyezést, 37. lett a 111 induló közül. Berecz Anna a szintén előkelő 39. helyen zárt, míg
Hellner Donáta 48, Hellner Szelina 49. lett.

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)

Settenkedő
elkiszeltündésedése
Nemcsak az országost, hanem lakóhelye, Budakeszi közvéleményét is fölbolydította Bakács
Tibor Settenkedő kálváriája.
Hogy az ismert médiaszemélyiség hogyan és mit tulajdonított el a helyi élelmiszernagyáruházból, arról a biztonsági kamerák felvétele jóvoltából
pontosan tájékozódhatott a Nyájas, mellesleg: Settenkedő egy
percig sem tagadta cselekedetét, e tekintetben mondhatni, a legbölcsebb megoldást választotta PR szempontból.
Arról, hogy mi vezérelte szokatlan tettét, ugyancsak kimerítő
magyarázkodásokkal szolgált, ezek fölidézésével sem nagyon
untatnám a nagyérdeműt. Megmondom, maga a szalámilopás
érdekel legkevésbé az egészből. Hajlamos vagyok úgy tekinteni
az esetre, mint egy meggondolatlan, igazából alig magyarázható
cselekedetre, egy igazi „action gratuite”-re, mint Settenkedő – egzisztencialista - irodalmi munkásságának részére.
Ami sokkal jobban izgat, az az, ami utána történt.
Amit leginkább Bakács elkiszeltündésedéseként tudnék meghatározni.
Bár lehet, hogy ez az összehasonlítás Kiszel Tündére nézvést diffamáló. Az ide citált művésznő ugyanis a maga módján még akár
becsülendő is ön- és világismeretéért, amellyel reálisan fölmérve
saját képességeit, úgy gondolta, hogy III. Richard nyomdokaiba
lép. Parafrazeálva a shakespeare-i hős híres mondását, „úgy
döntött, hogy celeb lesz”. Végül is józan döntés, hiszen nehezen
tudnánk őt elképzelni akár etnomuzikológusként, befektetési
bankárként vagy munkaügyi előadóként.
Settenkedő a botrány kipattanása után tanújelét adta, hogy végképp a celebvilág elkötelezett napszámosává szegődött. Frizbiként
röpködött stúdióról stúdióra, fáradhatatlanul nyilatkozott mindenféle on- és off line média számára ahelyett, hogy kiadott volna
egy MTI-közleményt rögtön az eset után, hogy „igen, a hír igaz,
valóban elkövettem, amit elkövettem, természetesen a kárt megtérítem, a következményeket vállalom. És elnézést kérek mindenkitől,
akinek cselekedetemmel csalódást okoztam. Az ügyet, legalábbis,
ami a nyilvánosságot illeti, a magam részéről lezárom, interjút,
nyilatkozatot a továbbiakban nem adok. Ennyi. Gazdálkodjanak
belőle a kollégák kedvükre”.
Nem ez történt. Hanem az, hogy a botránytól láthatóan összezavarodott Bakács készségesen szolgálta ki a bulvármédia igényeit.
Kínosnál kínosabb nyilatkozatokat olvashattunk, álságos mélyinterjúkat, amelyekről tudható, csak jól nem jöhet ki az ember.
Hogy nem látta ezeket a csapdákat ő, aki szemben a kibeszélősók
szerencsétlenjeivel, nagyon is tisztában van ennek a világnak a
törvényeivel? Hiszen maga is része, igaz, eddig a másik oldalon
állt. A kezdetben vele együttérzők közül egyre többeket bizonytalanítván el. Azóta is gondolkodom, mi vezérelhette, mi vihette rá
a kollégát, aki nemzedékének egyik legjobb filmkritikusa (volt),
aki „rádiós prédikátorként” sok embert szegezett a rádiókészülékek elé hétről hétre, aki a sajtószabadságért ez év elején indult
spontán tömegmozgalom egyik élharcosává vált, nem kevés civil
kurázsiról téve tanúbizonyságot, hogy hagyja magát leszalámizni
a bulvármédia által?
Csak nem egy tál lencse? Vagy egy rúd szalámi?
eXabó Tibor
szellemi homeless
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KRÓNIKA

Kurázsi
Térségünk kiemelkedő művész egyénisége, a Tökön
élő Tarr Béla februárban
jelentős díjat kapott Berlinben (lásd híradásunkat a
kulturális rovatunkban). A
nagy esemény eufóriájában
Tarr számos, a sajtó számára
adott interjúi egyikében a
magyarországi viszonyokat
bírálta élesen, a jelenlegi
kormányt értelmiségellenes
politikával vádolva. Az írás
nagy port vert föl idehaza,
és Tarr utólag elhatárolódott az újságban megjelent
cikktől. A német lap (Taggespiegel) ugyanakkor nem
tett közzé helyreigazítást,
amit tudomásunk szerint
nem is kért a filmrendező,
és mindössze annyit közölt,
az interjú magnófelvétel
alapján készült,
A művész és a lap purparléja ezzel a lovagiasság
szabályai szerint lezárult,
az affér azonban tovább
folytatódott. Kiderült, hogy
az interjú megjelenése után
a kulturális államtitkár
telefonon hívta föl Berlinben a rendezőt, és a hazai
filmipar több prominense is
rosszallóan nyilatkozott Tarr
interjújáról. Ezek alapján
rekonstruálható, hogy a
művészre jelentős nyomást
gyakoroltak, hogy elhatárolódjék saját szavaitól.
Ez persze az ő szíve joga,
azonban az eset erősen elgondolkodtatott bennünket.
Ha egy ilyen jelentős, világszerte ismert művész,
akit bárhol a világban, ahol
filmművészet van, szívesen
látnak akár mint rendezőt,
akár mint tanárt, aki egzisztenciálisan nem igazán kiszolgáltatott a hazai
viszonyoknak, mégis visszakozik, hogyan várható el civil kurázsi, a szembeszegülés az önkénnyel a hétköznapi
emberektől, akiknek aligha
van más lehetőségük, mint
ott boldogulni, ahol éppen
vannak.
Artosz Bobi
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Akinek hat alma sok

A

kormány, többszöri halasztás után, március elejére
ígérte a „reformok” bejelentését, amelyek jóvoltából Magyarország újra versenyképes,
gazdaságilag gyorsan növekvő
országgá válik. A „reformok”
(bármit jelentsen is ez az
elcsépelt és a hazai közvélemény szemében többszörösen
lejáratódott szó) bejelentése
Matolcsy György gazdasági
csúcsminiszterre,
valamint
a tavaly fődinkké lett, azaz:
Budakeszire költözött Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettesre várt. Nos,
reformokról nem sokat hallhattunk, megszorításokról annál inkább, de mi most nem
ezekkel akarunk foglalkozni
elsősorban, hanem az inkább
illetékességi körünkbe tartozó
közigazgatási-önkormányzati
reformmal.
Ezt illetően sem lettünk sokkal okosabbak, bárhogy is hegyeztük a fülünket. Persze ha
a fülünket még jobban hegyezzük, no meg a sorok között is
igyekszünk olvasni, valami
olyasmi derül ki, hogy a kormány a jelenlegi közigazgatási
rendszer nagyarányú központosítására törekszik.
Hónapok óta hallani például
azt, hogy túl sok a több mint
3200 önkormányzat, Magyarországhoz hasonló méretű, de
jóval fejlettebb országok jól
elvannak ennek a tizedével is.
A másik irány, hogy az állam
elvenné a közoktatási és az
egészségügyi feladatok ellátását az önkormányzatokról, és
visszaállamosítana. Magyarul:
a kórházak, iskolák állami tulajdonba kerülnének, és az
állam is vállalná a működtetésüket.
Nézzük először az első kérdést, vagyis hogy sok-e vagy
sem a 3200 önkormányzat.
Nézetem szerint egyáltalán
nem sok. És ezt nem a magyar közigazgatás „virágozzék
száz szemétdomb, csak én kukorékolhassak rajta” százados hagyományának tisztelete mondatja velem. A 3200
önkormányzat nagyjából ép-

pen annyi, mint ahány település ma van Magyarországon.
Márpedig ha egy adott entitás
megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján őt
településsé (mindegy, hogy
tanyabokorról vagy nagyvárosról, a lényeg, hogy értelmes
egységről legyen szó, amelynek polgárai ezt az egységet
magukénak érzik) nyilvánították, nem látom okát, hogy
ugyanettől megvonják a jogot
önmaga kormányzásához.
Az egy külön kérdés, hogy
azok a hivatali apparátusok (a
gyámhivataltól az építéshatóságig), amelyek ma a polgármesteri hivatalokat működtetik, és amelyek a bürokrácia és
a biológia örök törvényei szerint igyekeznek magukat osztódással szaporítani, valóban
jó helyen vannak-e a kisebb
települési önkormányzatokkal
szimbiózisban, vagy racionálisabb lenne őket nagyobb egységekbe összevonni, például
kistérségi szintre, leánykori
nevükön: járási hivatalokba.
S az sem ördögtől való kérdés, vajon az apparátusoknak
valóban az önkormányzatok-e
a legjobb gazdái.
És akkor már meg is érkeztünk a másik, az intézmények kérdéséhez: kié legyen a
kórház, az iskola.
Tudni való, ma ezek az intézmények komoly hatalmi
befolyást jelentenek az önkormányzatnak. Nemritkán – a
polgármesteri hivatal mellett
– az iskola vagy a kórház a
legnagyobb munkáltató egyegy településen, beleértve a
piaci szektort is! Az, hogy az
önkormányzat nevezi ki az
igazgatót, komoly hatalmi
tényező, amiről nehezen fog
lemondani, még akkor is, ha
közben sír, teszem hozzá,
többnyire joggal, hogy nem
tudja az intézményét fenntartani. Még ennél is fontosabb
kérdés, hogy ha egyszer nem
az önkormányzat lesz az intézményfenntartó, a mainál
jóval kevésbé fogja átérezni
annak a szükségét, hogy adott
esetben a zsebébe (áttételesen
persze a helyi adófizetők zse-

bébe) nyúljon, ha éppen ki
kell cserélni egy leamortizált
kazánt az iskolában, vagy kicserélni a tetőszigetelést, mert
beázik a kórházban az egyik
műtő. Az állampolgárok is
messzebb kerülnének a valódi
tulajdonostól, nem is igazán
tudnák, kinél érvényesítsék
érdekeiket. („Fölmegyek a
miniszterhez!” – emlékeznek
még kortársaim a nagysikerű
filmre?) Hogy akkor majd az
állam? Ugyan… Egy állam
soha nem olyan gazdag, hogy
minden jogos igényt kielégítsen, kiváltképp, ha iskoláról,
pláne egészségügyről van szó,
még a leggazdagabb országokban sem!
Végül is, a települési önkormányzatok elvben ma is
elsősorban abból a normatívából kellene, hogy fenntartsák ezeket az intézményeket, amit az állam a
beszedett adókból részükre
visszaoszt. A fennmaradó részt
pedig hozzáteszi az intézményfenntáró önkormányzat,
ha tudja. Mert állami normatívából ma aligha lehet
működtetni akár egy iskolát,
akár egy kórházat.
De mitől lenne több pénze az
államnak attól, hogy az ország
iskoláinak és kórházainak
a többségét (leszámítva az
alapítványi, egyházi és magántulajdonban lévőket) saját tulajdonba venné?
Megmondom: semmitől.
Szóval ezek azok a kérdések,
amelyekről ma még nemhogy
kiérlelt koncepciókat nem látni, de, sajnos, széleskörű szakmai és társadalmi vitákat sem
hallani.
De akkor hogy lesz ebből reform?
Babits Zoró

BUDÁNTÚL • 2011 MÁRCIUS

3/4/2011 4:36:37 AM

1ÉN
Bemutatjuk Józsa Lajos szobrászművészt

Mindennapi művészet
A művészt az emberek szeretik kicsit a Parnasszus ködén át látni. Pedig a művészet
kilencvenkilenc százalékban ugyanúgy veríték, mint a legtöbb munka. Józsa Lajos
szobrászművész nem tartozik a magukat és művészetüket misztifikálók közé. Rajta keresztül a hétköznapi művészt szeretnék bemutatni.

– Most éppen mind dolgozik?
– Egy gokart-verseny díjazottjainak
szánt kisplasztikán. Az egész egy, mindössze négy centis gokart figura, bronzból,
stilizált pályakanyarba belekomponálva.
Már az öntés is megvolt, immár a cizellálás következik. Mire e sorok megjelennek,
már le is kell szállítani a megrendelőnek.
– Nem furcsa egy olyan szobrásznak,
mint ön, aki általában köztéri szobrokban
gondolkodik, kisplasztikát készítenie?
– Ez már talán nem is kis-, hanem
miniatűr plasztika. Valóban van ebben
némi tudathasadás, nekem, aki valóban
elsősorban monumentális témákban gondolkodom, ilyen új kihívásoknak kell
megfelelnem, de azt kell, hogy mondjam,
rendkívüli módon élveztem ezt a munkát
is, hiszen egészen más megközelítést
kíván, mint, mondjuk, egy életnagyságú
szobor. De hát a szobrász bizonyos mértékig az egyik legkiszolgáltatottabb
művész, ugyanis nagymértékben függ a
megrendelésektől. A szobor, legyen az
bronz vagy kő, igen drága, egy szobrot
a művész, mivel aligha engedheti meg
magának, ritkán készít csak úgy, a maga
gyönyörűségére. Viszont az ilyen megrendelések segítik az embert abban, hogy ne
süppedjen bele a rutinba.
– És mit csinál, ha éppen nincs megrendelése?
– Akkor szabadon választott gyakorlataimat végzem, hogy edzésben maradjak. Például a Mátyás király bolondjasorozatomat, amit rendkívül szeretek. Úgy
érzem, kicsit a művész metaforája ez,
hiszen az udvari bolond a középkorban
egyáltalán nem volt tökkelütött, sokszor
éppen hogy ő mondta ki az igazságot, amit
másnak nem volt szabad. Úgy valahogy,
ahogyan korunkban a művészek teszik.
De említhetném éppen a Bacchust is, aki,
a közhiedelemmel ellentétben, nemcsak a
dorbézolás istene, hanem ő volt az is, aki
a bort mézzel vegyítette, megédesítette az
emberek számára.
– Hogyan él manapság egy szobrász? A
művészeket a kívülállók ma is afféle bohém
embereknek tartják.
– Én nem ebbe a típusba tartozom. Minden reggel korán, hatkor kelek, tapasztalatom szerint a kora reggeli és a délelőtti
órák a legjobbak bármiféle alkotáshoz:
ilyenkor még nyugalom van, a minden-

napi élet csak később indul be. Megszoktam az állandó munkát, tizenhárom éves
korom óta dolgozom. Máig a fülemben
csengenek édesapám intő szavai: „Minden napnak legyen eredménye!”. Az intelmét egy életre eszembe véstem, s igyekszem a szerint élni. Örömmel dolgozom,
és öröm, ha másoknak is örömet tudok
ezzel okozni.
Szóval tízig munka, utána reggelizem.
A délelőtt további részére marad az ügyintézés, bevásárlás, mire ezekkel végzek,
el is készült az ebéd, amit lehetőleg családi
körben igyekszem elkölteni.
– Szereti a jó ételt?
– Szeretem, de mértékletes vagyok
evésben-ivásban egyaránt. Nagyon odafigyelünk arra, hogy mit eszünk, a régiekkel
együtt magam is vallom, hogy „Az vagy,
amit megeszel”.
– Bor?
– A jó bort értékelem, de azt is csak mértékkel, és kizárólag jó társaságban. Ahogy
a szólás is tartja, ökör iszik magában.
– És például, mit csinál ma délután
előreláthatólag?
– Ebéd után, ha még maradt valami elintézni való, elintézem, aztán megint irány a
műterem, folytatom, ami délelőtt abbamaradt, estig. Nemcsak korán kelő, korán
fekvő is vagyok, és ragaszkodom a nyolc
óra alváshoz, hogy másnap kipihenten
ébredjek. Lefekvés előtt szívesen olvasgatok, vagy hallgatok zenét. Szabadidőmet
pedig a családdal töltöm. A művészet mellett a család a legfontosabb része az életemnek. Általában együtt megyünk koncertre,
színházba, vagy épp kiállítás-megnyitóra.
– Jár vernisszázsokra? Úgy értem, a saját kiállításain kívül.
– Hogyne, szinte minden képzőművészeti kiállítást megnézek, főleg, ha
szobrászatról szól. És külföldi útjainkon
is szívesen időzünk múzeumokban, képtárakban.
– Ezt azért kérdezem, mert a művészek
gyakran nem szívelik egymást, és nem is
igazán ismerik a másik munkáit. A szobrászok pedig kiváltképp híresek arról,
hogy ki nem állhatják egymást.
– Akkor én kivétel vagyok, igyekszem
minden kollégám munkáját megismerni.
Nem is tudnék hirtelen olyat mondani
közülük, akivel rossz viszonyban lennék. Valószínű ilyen alkat vagyok, meg

a neveltetésem is ilyen: inkább előre
köszönök mindenkinek, mintsem hogy
véletlenül ne adjam meg valakinek a tiszteletet.
– Milyen kiállítást látott legutóbb?
– A Botero-kiállítást, a Szépművészeti
Múzeumban.
– Hogy tetszett?
– Nagyon tanulságos volt számomra.
Pályafutása azt bizonyítja, hogy a kitartó munka meghozza gyümölcsét a
művészetben is. Botero öntudatosan naiv
művészként kezdte pályáját, és bizony már
nem volt fiatal ember, amikorra elérte a világhír. Vannak emberek, akik csalhatatlannak érzik magukat, megszállottak, én nem
ilyen vagyok. Sajnálom, ha a művészekről
kialakult, megjegyzem, sokszor hamis
sztereotípiákat nem tudom visszaigazolni
önnek, legalábbis, ami a saját személyemet illeti.
– Beszélgetésünk során többször a családra terelődött a szó, egy félmondat erejéig meg is fogalmazta, mennyire fontos ez
önnek. Beszélne róluk?
– Hárman vagyunk a feleségemmel és
a fiammal. Utóbbi most utolsó éves egyetemista, az építészmérnöki karra jár.
– Pár éve még úgy tűnt, hogy ő is az
apja nyomdokaiba lép.
– Végül is az építészet rokon szakma és
rokon művészet: térbeli tárgyakat alkot,
sokszor még az anyagok is hasonlóak, és a
funkción kívül, legalábbis a legjobb alkotásaiban, művészi élményt is jelent. Gondoljon például egy gótikus katedrálisra.
– Az szerintem inkább szobrászat, mint
építészet.
– Na látja. De visszatérve a fiamhoz, a
művészi véna megvan benne, időnként fest
és plasztikát is készít, de most elsősorban
a tanulmányai kötik le, szóval nem esett
messze az alma a fájától.
– Felesége?
– Övé a legfontosabb szerep. Ő szervezi, tartja össze a családot, ő adja az
energiát nekem és a fiúnknak is, ő irányítja
a családi vállalkozást, ő a modellem, a
menedzserem, az első kritikusom, és mindenekfelett – a feleségem. Boldog vagyok,
hogy így élhetek, hogy velük élhetek. A
feleségem nélkül el sem tudnám képzelni
az életemet. Végül is én csak egy szobrász
vagyok.
Ozirisz Abbot
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FŐUCCA 179
Interjú a Nagyszénászugi Civil Egyesület elnökével

Glasznoszty – a külterületekre is

N

em ez a legmegfelelőbb
hely a szófejtésre, például annak boncolgatására,
hogy voltaképpen mit is jelent
az „önkormányzat”. Így abba
sem mennék bele, hogy az
úgynevezett „részönkormányzat”, amely egy-egy településrész érdekeinek artikulálására
hivatott testület volna a nyelv
törvényei szerint, mennyiben
tekinthető „önkormányzónak”,
ha egyszer a testületet a területileg illetékes települési (nagy)
önkormányzat választja meg,
elnökét is az adja, és a településrész önkormányzása arra
korlátozódik, hogy a tagjait
a részönkormányzat alakulását kezdeményező szervezet
jelöli, akiket vagy megválasztanak, vagy nem.
Azt viszont igenis szóvá
kell tenni, hogy a nagyszénászugi
részönkormányzat
2011. február végén még mindig nem alakult meg, holott
az önkormányzati választások
óta eltelt már öt hónap.
Persze a nagyszénászugiaknak a türelem gyakorlásában van már tapasztalatuk:
ha történelmi emlékezetünk
nem csal, 2008 januárjában
kezdeményezte az egyik helyi
civil szervezet, a Nagyszénászugi Civil Érdekvédelmi
Egyesület a saját részönkormányzat megalakítását. Bár
elvben a Fő u. 179. melegen
üdvözölte az alapítókat, ám
hogy, hogy nem, beletelt vagy
14 hónap, mire 2009 márciusára a részönkormányzat
megalakult… És most megint
telik az idő.
– Magam sem értem, miért
ez az időhúzás – fejtegeti dr.
Müller Tibor, az Egyesület
elnöke, amikor a késedelem
okairól kérdezem. – El tudom
képzelni, hogy fontosabb,
sürgetőbb ügyek várnak megoldásra, csak hát az a baj,
hogy harmincnyolc éve valahogy mindig feküdt valami a
mindenkori városvezetés asztalán, ami fontosabb volt, ami
a nagyszénászugiak érdekeit
megelőzte. Pedig lennének
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itt olyan, halasztást nem tűrő
feladatok, amelyek nemcsak
nekünk, nagyszénászugiaknak
sürgetők, de a „nagy” önkormányzatnak is a körmére
égnek.
– Mire gondol?
– Például a településrész
csatornázására. Évek óta
próbáljuk a mindenkori helyhatóság figyelmét ráirányítani
erre a kérdésre, tavaly nyáron
két nyílt levelet is közzétettünk a helyi sajtóban. Ezt
a levelet mind a régi, mind az
újonnan megalakult képviselőtestületnek is eljuttattuk, sőt, a
tavaly novemberi közmeghallgatáson is szóba hoztuk, de
máig sem kaptunk rá választ.
– Fölidézné pár mondat
erejéig ennek tartalmát?
– Ebben
a
dokumentumban arra hívtuk föl
képviselőink figyelmét, hogy
a terület csatornázása európai
uniós tagságunkból fakadó
kötelezettség. Mind az uniós,
mind a hazai jogszabályokból
világosan következik, hogy
a szennyvízelvezetési és tisztítási kötelezettség a település, tehát Budakeszi egész
területére vonatkozik. De ne
menjünk Brüsszelig: amikor
Nagyszénászugban
kiépült
az ivóvízvezeték, alapvetően
környezetvédelmi okok miatt
először 2005 végéig, majd
2010 végéig kellett volna a
szennyvízelvezetést megoldani. Most 2011-et írunk.
Csatorna sehol, új tisztítótelep
se, viszont a késedelem miatt elképzelhető, hogy súlyos
környezetvédelmi bírságok
várnak Budakeszi Önkormányzatára.
– Az önkormányzat, legalábbis az előző ciklusban,
nem vádolható azzal, hogy ne
próbálta volna megoldani a
nagyszénászugiak…
– És, tegyük hozzá, a makkosmáriaiak!
– …csatornaproblémáját.
De éppen a magyar pályázati
előírások akadályozták meg
abban, hogy a várhatóan idén
beinduló új szennyvíztisztító-

beruházásba
belevegyék
Nagyszénászug csatornázását.
Ezzel a kör bezárult.
– Nem zárult be. Lakossági és más fórumainkon,
nyílt levelünkben mi nemcsak
a jogra hivatkoztunk, hanem
azokat a pénzügyi forrásokat
is megjelöltük, amelyekből
a nagyszénászugi csatornaberuházást akár igen kevés
lakossági hozzájárulásból is
meg lehetne valósítani.
– Melyek ezek?
– Az első: a nagyszénászugiak közössége által létrehozott, 617 MFt könyv szerinti
értékű vízhálózat-test értékesítése. A második, hogy a jelenleg Fővárosi Vízművekkel a
vízszolgáltatásra, 1997-ben ellentételezés nélkül megkötött
együttműködési szerződést fel
kellene bontani és valódi koncessziós szerződés keretében,
koncessziós díjért vízszolgáltatót találni. A harmadik: a
Nagyszénászugban kiépítendő
csatornahálózatra koncesszort
találni. A negyedik: ha az
„Álomvölgy”-ként
ismert
terület tulajdonosa valóban
elindít valamilyen beruházást,
tőle is nyilván hozzájárulást
lehet majd kérni, amiért a
mi, meglévő vízhálózati infrastruktúránkat
használja
majd. Végül, de nem utolsósorban, ott van a lakossági
hozzájárulás, amelyet a lehető
legalacsonyabban kell tartani.
– Kérdés, hogy a lakosok
akarnak-e, tudnak-e hozzájárulást fizetni?
– Remélem igen, hiszen
elég megnézni a mai szippantási díjakat, és nem kell
matematikusnak lenni, hogy
kiszámítsuk, a befektetés a lakosság részéről is pár év alatt
megtérülne, nem beszélve a
nekünk is járó XXI. századi
életminőség-javulásról és a
nagyszénászugi
ingatlanok
drámai értékcsökkenésének
megállításáról.
– Lenne tehát miről tárgyalnia a nagyszénászugi
rész-, és a budakeszi önkormányzatnak.

– Hogyne, és nem ez az
egyetlen téma. A helyi építményadóról szóló rendelet
elleni kifogásainkat még az
előző önkormányzattal tudattuk. A háttérben, csendben,
meg is történt a rendelet korrekciója, kivéve egy passzust,
ami viszont súlyos jogsértést
sejtet: akár alkotmányellenesnek is bizonyulhat, valamint bebizonyosodhat, ahogyan mi vélelmezzük, hogy
az Európai Uniós Chartába is
ütközik.
– Mi ez a passzus?
– A most is érvényben lévő
rendelet kedvezményt ad az
adóból azoknak az építménynyel rendelkezőknek, akik állandó lakóként Budakeszire
jelentkeznek be.
– Gondolom, ezt az ösztönzést azért tették bele a
rendeletbe, hogy azok, akik
életvitelszerűen itt élnek,
igénybe veszik a város infrastruktúráját, intézményeit,
szolgáltatásait, a személyi
jövedelemadójuk
helyben
maradó részével legalább
támogassák a települést. (Az
SZJA egy részét a központi
kormányzat visszautalja az
adózó állandó lakóhelye szerinti önkormányzatának – a
Szerk.)
– A szándék világos, de
ismétlem: alkotmányellenes.
A külterületeken élők ezt a
törekvést megértik, de azt várjuk el, hogy a városvezetés is
értse meg az ő igényüket, hogy
tudniillik minősítse belterületté Nagyszénászugot (azaz
hozzák összhangba a de facto
és a de jure helyzetet) ugyanúgy, mint ahogy az ugyanolyan adottságokkal rendelkező
Makkosmárián történt. Akár
részletekben is. Akkor nem
éreznénk a diszkriminációt, a
kettős mércét – ami Budakeszi
egyik rákfenéje.
– Találkozott-e már az új
városvezetéssel?
– Többekkel többször is,
informálisan. De jó lenne,
ha nem kellene további hónapoknak eltelniük, amíg a
részönkormányzatunk megalakul, amíg érdemi tárgyalások kezdődnek e területek
sorsáról.
Bató Borisz
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Zárják be, fessék ki

A

budakeszi orvosi rendelő az egyik
vezető téma a helyi Boulevard-on sétáló nagyérdemű körében.
Pontosabban egy nemrég végzett
ÁNTSZ (leánykori nevén, van, aki
inkább így ismeri: KÖJÁL) vizsgálat
eredményéről. Szerkesztőségünk szerette
volna a vizsgálat jegyzőkönyvét megszerezni az illetékesektől, de eddig sajnos
nem jártunk sikerrel, így csak a kiszivárgott információkra támaszkodhatunk.
Nos, aki ismeri a rendelőt, járt már ott,
annak ez az alábbi rezümé aligha okozhat
meglepetést.
Lapidáris tömörséggel: a helyzet rossz,
a rendelő elavult, és alig-alig felel meg
egy európai, 21. századi egészségügyi intézménnyel szemben támasztott
követelményeknek – állítólag ez szerepel
az ÁNTSZ-jegyzőkönyvben, de ezt egy
laikus magától is tudja.

Jegyezzük meg, hogy ez egyáltalán nem
új, ugyanezt évekkel korábban már meg
lehetett volna állapítani róla, többször
meg is állapították.
Az igazi botrány mégsem ebből lett (hasonló vizsgálatokat, ismétlem, korábban is
végeztek, s azok is erre a következtetésre
jutottak), hanem abból, hogy a rendelő
egyik, keresztény orvosa, mellesleg az
egyik helyi pártszervezet elnöke (ezt ő
maga tartotta fontosnak az aláírása alatt
szerepeltetni – a Szerző) levelet írt az
ÁNTSZ-nek, amiben kéri, hogy zárják
csak be az orvosi rendelőt, hátha ennek
hatására a városvezetés fölébred, és tesz
valamit az álfdatlan állapotok fölszámolása érdekében.
Nem valamiféle rosszul értelmezett
tapintatból, de speciel a szóban forgó,
áldatlan állapotokért mi semmiképp sem
a jelenlegi önkormányzatot okolnánk,
hiszen a mai világban nem lehet csak
úgy leakasztani egy új orvosi rendelőt a
szögről, de még csak azt a néhány tízmilliót sem, amiből legalább fölújíthatnák.
Ha mindenáron felelősöket akarunk
keresni, és miért is ne akarnánk, akkor
azokat az előző ciklus városi elöljárói
között kell kutatnunk. Már csak azért is,
mert hogy a 2006-2010 között regnáló
vezetésnek még csak törnie sem kellett
volna magát azon, hogyan építsen korszerű
orvosi rendelőt, hiszen az elődök kész
tervekkel rendelkeztek. Nem csupán építészeti tervekkel, hanem pénzügyi forrásokkal is. Nem kellett volna mást tenniük,
mint aláírni a már előkészített szerződést,
és most a budakesziek a korszerű intézménybe járhatnának.
Mint Farkas Gyula korábbi polgármester elmondta, mindez Budakeszinek
még pénzébe is alig került volna, ugyanis az az osztrák cég, amellyel egészen a

Pöfögés szívás ellen

A

dohányzás elleni küzdelem
újabb lendületet vett
Magyarországon.
Szakmai
és civil szervezetek egyaránt
támogatják azt az önálló
képviselői indítványt, amelyet az egyik kormánypárti
képviselő terjesztett be a parlamentben februárban.
Ebben a zárt közterületeken
való dohányzás teljes betiltására
tesz javaslatot, és sürgeti annak
mielőbbi elfogadását.

Orvosi
tudományos
társaságok, a légúti és szívbetegeket képviselő betegszervezetek, illetve a dohányzás
visszaszorításáért küzdő civil
szervezetek korábban példátlan
összefogása jött létre az elmúlt
évben. Közös állásfoglalásukban követelték a dohányzás
betiltását a zárt közterületeken,
többek között az éttermekben,
a kocsmákban, a bárokban, a
diszkókban, a közösségi köz-

szerződéskötésig jutottak, aláírásra pedig
már csak az idő hiányában nem került sor,
mivel közbejöttek a választások, pályázati
forrást is szerzett volna a beruházásra.
Egyelőre, úgy látszik, a háziorvosok
a piacon próbálnak boldogulni, többük ugyanis az elmúlt évben kivonult a
rendelőből, és magánberuházásban létesült rendelőben folytatja praxisát.
De ha már elpénecolták ezt a lehetőséget,
akkor is: a most elkezdődött rehabilitációs
projektbe, amire a pályázati támogatást
még a Tagai-féle önkormányzat nyerte
el, talán bele lehetett volna iktatni legalább egy orvosirendelő-felújítást. Erre
valószínűleg nagyobb szüksége lenne a
városnak, mint a műemlék-pince vendéglátóhellyé alakítására.
Érdekes lesz majd megfigyelni a helyi választópolgárok reakcióit, amikor a
felújított, új szárnnyal kibővített, csillogó
polgármesteri hivatal mellett elhaladva
igyekeznek a lepukkant rendelőbe…
Robot Szabi
Februárban Budakeszi önkormányzata
elfogadta az idei büdzsét.
Bennfentesek azonban máris tudni vélik,
az elfogadott számok körül sok a bizonytalanság,
A bizonytalansági tényezők részben endogén, részben exogén okokra
vezethetők vissza.
Ami az elsőt illeti: nagyon sok a kérdőjel
az elindított takarékossági intézkedésekkel kapcsolatban. Több olyan tétel van
a bevételi oldalon is, ami lehet, hogy
optimista feltételezéseken alapult. Kérdés az is, hogy az idei nagyberuházások
hogyan hatnak a büdzsére, és azt sem
tudni még, a központi kormány milyen
meglepetéseket tartogat az önkormányzatoknak.
Vagyis: nem kell madárjósnak lenni ahhoz, hogy kijelentsük: valamikor az év
derekán valószínűleg pótköltségvetésre
lesz szükség.

lekedési eszközökön, azok
megállóiban és várótermeiben,
a munkahelyeken, a játszótereken és az aluljárókban.
A Nemzeti Egészségügyi
Tanács 2011. február 1-i ülésén egyhangúlag támogatta
az idézett törvénytervezetben is szereplő közterületi
dohányzástilalom és a nagy
méretű képes figyelmeztetések
bevezetését.
A törvénymódosítás elfogadása esetén gyakorlatilag
lehetetlenné válik a dohányzás
a társasházak közös használat-

ban lévő lépcsőházaiban és
folyosóin is.
Megjelenhetnek a nagyméretű képes figyelmeztetések a dohánytermékek
csomagolásán, ami szakemberek szerint bizonyítottan csökkenti a fiatalok
rászokását, és elősegíti a
leszokásra vonatkozó döntés meghozatalát az aktív
dohányosok között.
A törvénymódosítás, ha elfogadják, a nemdohányzók és
a dohányzók egészségét egyaránt védi.
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DOSSZIÉ
Elmozdulás a holtpontról

Jól sáfárkodtak a Talentisszel
A Talentis végre révbe ért.
Vagy pontosabb lenne talán úgy fogalmazni, a Talentis szülői révbe értek.
Igaz, több mint tíz évet várt erre Kenyeres Sándor és csapata.
Ám február végére, úgy tűnik, céljukat
elérték.
Először január közepén jelentette be
Fellegi miniszter, hogy az Új Széchenyi
Terv egyik kiemelt projektje a Talentis
lesz.
Néhány héttel később pedig arról érkeztek a hírek, megszületett a szándéknyilatkozat arról, hogy a kormány apportálja
a mintegy 5000 hektár herceghalmi földet, és a Talentis fejlesztésekre létrehozott gazdasági társaságban cserébe ezért
kisebbségi (mintegy tíz százalékos) tulajdonrészt kap.
A magyar Szilícium-völgy tervével először 2003 nyarán léptek a nyilvánosság elé a korábban a Mammut pláza
befektetőiként ismertté vált vállalkozók,
s amelyben azt ígérték, hogy a budapesti
agglomerációhoz tartozó Zsámbéki-medencét Magyarország, sőt: Kelet-KözépEurópa innovációs, tudásközpontjává
teszik.
Az előkészületek azonban a háttérben
korábbra nyúlnak vissza.
Kenyeresék évekkel
előbb kiszemelték ezt
a területet fejlesztésre,
amit – a főváros és az
autópályák közelségén
túl különösen vonzóvá
tett, hogy még egyben
volt a vidék legnagyobb
földbirtoka, az egykori
Herceghalmi
Állami
Gazdaság területe. Még
az első Orbán-kormány
idején, 2001-2002 fordulóján próbálták megszerezni, de Stumpf
István akkori kancelláriaminiszter, alighanem
a közelgő választásokra
tekintettel, nem írta alá
az
ingatlanfejlesztők
földcserére vonatkozó
kérelmét. (Kenyeresék
ugyanis,
különböző,
birtokukban
lévő,
magyarországi természetvédelmi
területeket kínáltak cserébe a
herceghalmi földekért.)
A
kormányváltás után eltelt egy
év, és a fejlesztők
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ezt az időt arra próbálták fölhasználni, hogy az új vezetésnek is megpróbálják eladni elképzelésüket. Iparkodásukat részleges siker koronázta: a
program mellé állt az akkori oktatásért
és kultúráért felelős miniszter, Magyar
Bálint, és a Magyar Tudományos Akadémiával is sikerült egy hangzatos, bár
nem sok mindenre kötelező közös nyilatkozatot aláírni.
A földcsere gondolata azonban az új kormányzatnak még annyira sem volt ínyére,
mint az előzőnek, s nem vált javára az
sem, hogy épp ekkoriban kezdték el kapirgálni az előző kormány utolsó időszakára
eső, a Herceghalmi ÁG privatizációjával
kapcsolatos dolgokat. Értesülésünk szerint az akkori agrártárca határozottan
ellenezte, mert előnytelennek tartotta a
földcserét.
A befektetők figyelme, miközben tovább
lobbiztak földcsere-ügyben, egyre inkább
a térség önkormányzatai felé fordult, a
helyhatóságokat igyekeztek megnyerni,
illetve érdekeltté tenni fejlesztési elkép-

zeléseikben. Amelyek között az egyetemi campustól a high tech iparon át a
termálfürdőig, sőt, elővárosi vasútig sok
minden szerepelt.
Az eltelt nyolc évben nem túl sok
minden valósult meg ezekből, még úgy
sem, ha időarányosan tekintjük az egy
emberöltőre tervezett fejlesztéseket.
A legnagyobb beruházásuk eddig a
tájvédelmi szempontból igen csak vitatható Agrogate Logisztikai Park (raktárközpont) volt, ami jelentős beruházás,
de innovatívnak azért nem mondanánk.
A Vitalis lakópark Herceghalom központjában szintén nem egy high tech
fejlesztés, mint ahogy az egyébként
mintaszerű szállodát és konferenciaközpontot sem sorolnánk ide. A Herceghalomban épült új szennyvíztisztító bármilyen fejlesztés előfeltétele, de nem az,
aminek a csodájára járna a világ. Mint
ahogy az M1-es autópálya-csomópont
építése is az Agrogate logisztikai bázis
működtetésének előfeltétele volt, anélkül
nem is képzelhető el. A helyi, mármint
a herceghalmi általános iskola számítástechnikai laborjának az építése szép
gesztus a befektetőktől, de elenyésző tétel.
Az egyetlen olyan fejlesztés, ami eddig megvalósult, ami valóban egy leendő
tudásközpont fontos eleme lehet, az a
Talentis Innovációs Központ – ugyancsak Herceghalomban – de igazándiból
ennek az értékét is elsősorban a beltarta-

Kenyeres Sándor Fellegi miniszterrel a megállapodás után
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lom határozza meg, semmint az épület.
Márpedig az eddigi nyolc év alatt enynyi ténylegesen megvalósult beruházás
fűződik a Talentis nevéhez, legalábbis a
saját honlapjuk szerint.
Igaz, nem árultak zsákbamacskát. Már
az első prezentáción, a Műszaki Egyetemen kiosztott színes-szagos anyagukban
szerepelt két fontos gondolat. Hogy tudniillik mindannak a szépnek és jónak, ami
abban le volt írva, a megvalósulásához két
feltétel szükséges: az egyik a föld(csere),
hiszen komoly beruházó csak biztos tulajdonú földbe építi be a pénzét; ha az állam az Európai Unióból érkező fejlesztési
pénzeknél elsőbbséget ad a Talentis Programban foglalt projekteknek.
Mivel sem a földet tulajdonba megszerezni nem tudták eddig, sem a megkülönböztetett elbánást az uniós pénzosztáskor
nem sikerült kieszközölni, nem csoda,
hogy a Talentis eddig takaréklángon égett
(a hónap képzavara – a Szerk.).
Most év elején azonban változott a helyzet.
Úgy néz ki, mindkét előfeltétel
teljesült.
A bevezetőben említettek szerint tehát
az elkövetkező években az Új Széchenyi Tervben (ami praktikusan az EU-s
fejlesztési források elosztási mechanizmusának a kormányzati keresztségben
kapott neve) prioritása lesz minden, Talentis néven futó programnak, és az ötezer
hektárt is megkapja. Úgy méghozzá,
hogy sem pénzt nem kell adni érte (ez a
fennálló földtörvény miatt nem is volna
lehetséges), de még csereföldet sem kell
adni érte, csupán egy kb. 10 százalékos
tulajdonrészt az államnak.
Hogy aztán ez a tíz százalék mekkora
beleszólást enged majd az államnak,
a mindenkori magyar kormánynak, arra
vonatkozóan még nem lehet tudni semmit.
De van ennél nagyobb homály is az
ügylet körül.
A megfelelő csinnadrattával beharangozott megállapodásban egyetlen
szó sem esik arról, hogy akkor most
tulajdonképpen milyen fejlesztések,
projektek fognak megvalósulni az immár állami részvétellel létrehozandó
társaság égisze alatt, hol, és milyen
ütemben.
Érthetetlen, ha egyszer ezt még nem
lehet tudni, akkor az állam mibe fog
beszállni? Ha pedig már lehet tudni, akkor miért nem hozzák nyilvánosságra?
Természetesen nem e sorok írója az
egyetlen, akiben hasonló kérdések
fölmerültek, de kollégái faggatására az
volt a hivatalos válasz, hogy a konkrét beruházásokról majd csak eztán,
néhány hónap múlva fogják tájékoztatni
a nagyérdeműt…

Egy karikatúra az igazi Szilícium-völgyről
Hát, nem tudom. Az elmúlt években prezentált, komoly háttértanulmányokkal
alátámasztott projektek hova lettek mostanra?
Persze a hírre a politika is azonnal
ráharapott, Gőgös Zoltán szocialista
képviselő például ingatlanspekulációt
gyanít az egész mögött.

A helyi közvélemény pedig a szkepszis Szküllája és a remény Kharübdisze
között félúton várja, hogy kiderüljön,
az elkövetkezőkben valóban elgondolkozzék-e azon, hogy a Zsámbékimedencét átkereszteljék-e Szilikon-medencére.
Biator Oszi

Húszezer talentum jár a díjjal

gia–hatékonyság” című pályázatával.
Élettudomány kategóriában Dr. Fekete
Andrea orvos érdemelte ki az elismerést
„A diabétesz sokszervi szövődményeinek
modern kezelési lehetőségei: új gyógyszer támadáspontok és hatásmechanizmusok” című munkájával, míg Cseke
Ákos filozófust társadalomtudomány
kategóriában díjazták „Késő antik és
középkori eszmetörténet” című tanulmányáért. A Művészeti Díjat Lóth Balázs filmrendezőnek ítélték oda, aki az
eddigi munkáival pályázott.
Kenyeres Sándor alapító a következő
szavakkal üdvözölte a díjazottakat:
„Nagy örömmel tölt el, hogy
már a 9. alkalommal sikerült az
ország figyelmét fiatal géniuszainkra, oktatóikra és Magyarország legnagyobb kincsére, a hazai szellemi és
művészeti kapacitásra irányítanunk.
Büszke vagyok az Alapítványunkra!
Hiszem, tudom, érzem, hogy a befektetett
munka és az anyagi ráfordítás Magyarország egészére nézve hasznosul majd.
Éppen ezért küldetésemnek tekintem,
hogy ez a munka a Ta-lentis térségben
teljesedjen ki, egy olyan térségben,
ahol egy helyen koncentrálódik minden
tudással kapcsolatos tevékenység, vagyis
oktatás, kutatás-fejlesztés és csúcstechnológiai gyártás. Ez a Talentis minden kutató és tudós otthona.”

Már eddig is bizonyított, nemzetközi
tudományos és művészeti körökben is
kiemelkedően teljesítő fiatal tudósok és
egy művész vehette át az idei Talentum
Díjakat nemrég a Közép-Európai Tehetségkutató Alapítvány díjátadó ünnepségén a Magyar Tudományos Akadémián.
Hetényi Csaba vegyész, Dr. Fekete
Andrea orvos, Cseke Ákos filozófus és
Lóth Balázs Andor filmrendező büszkélkedhet a fejenként 20 000 euróval járó
elismeréssel, amelyet Kenyeres Sándor
alapított és fi-nanszíroz 2002 óta.
A Telkiben letelepedett, és a Talentis
Program szülőatyjaként ismert Kenyeres
Sándor azzal a céllal alapította a díjat,
hogy kimagasló teljesítményt nyújtó,
fiatal tudósokat, kutatókat, szakemberket és művészeket támogassanak és
elismerjenek vele. Elsősorban olyan
embereket díjaznak, akiknek a teljesítménye kiemelkedő társadalmi hasznot
is hoz, és elősegíti a tér-ség fejlődését,
az élet minőségét. Az Alapítvány a
jövőben is hivatásának megfelelően felkutatja és segíti azokat a talentumokat,
akik
hozzájárulnak Magyarország
fejlődéséhez.
A 2010. évi Talentum Díjat természettudomány kategóriában Hetényi
Csaba vegyész vette át „Szerkezet–ener-
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89 éves korában, január 14én elhunyt Barbor Traján János cipész mester. Budakeszi
temetőjében helyezték örök
nyugalomra. A család és
a hozzátartozók köszönik
mindenkinek, aki osztozott
gyászukban.

Tarr: Ezüstmedve
Ezüstmedve díjat kapott Tarr
Béla (Tök) filmrendező a 61.
berlini Filmfesztiválon.
A zsűri a filmrendező A torinói
ló című alkotását ismerte el a
díjjal, ami évtizedek óta a legnagyobb elismerés, amit magyar filmművésznek odaítéltek.
Tarr úgy nyilatkozott egyébként, hogy ezzel életművét le
kívánja zárni.
A magyarországi bemutató
időpontja egyelőre bizonytalan, ugyanis az a forgalmazó,
amelyik a filmet a hazai közönség számára bemutatta volna,
a fesztivál után a szerződést
fölmondta.
tb

A jövőt keresik
Nem futurológusok, de még
csak nem is jövendőmondók
gyűltek össze március 3-án a
Zsámbéki Művelődési Házban,
hogy megpróbálják kifürkészni a jövőt, hanem önkormányzati emberek, őstermelők stb.
Zsámbék Város Önkormányzata, az ÖKOPACK Nonprofit Kft. és a művelődési ház
“Jövőkereső” címen konferenciával egybekötött fórumot rendezett a fenntartható
fejlődésről, amelyen többek
közt részt vett Dr.Vida Gábor akadémikus, a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Tanács
tagja, Csenger-Zalán Zsolt,
Zsámbék Város polgármestere valamint helyi civil szervezetek képviselői, köztük a
Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület Stelázsi
Programjának őstermelői.

Budaörs

Március
3. csütörtök 9.30
Csigalétra
11.00
Csigalétra
19.00
Retro szerelem, avagy özvegy
Karnyóné és akét szeleburdiak
5. szombat 20.00
Ír kocsmashow
8. kedd 14.30
A Pál utcai fiúk
9. szerda 11.00 és 14.00
Csipkerózsika
20.00
Albérlet az asztal alatt
14. hétfő 19.00
Makkbet
16. szerda 19.00
Sógornők
17. csütörtök
Ha elhagysz, veled mehetek?
18. péntek 19.00
Ha elhagysz, veled mehetek?
19. szombat
Ha elhagysz, veled mehetek?
20. vasárnap 11.00
Mézeskalács
19.00
Dandin, avagy a megcsúfolt
férj
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Március 10.-én (csütörtökön)
19.00-kor a Budakeszi Szent
László Házban
(Budakeszi, Fő u. 206-208)
Meghívott vendégünk:
H. Bóna Márta meteorológus

A beszélgetés témája: Zsófia,
Angéla, Erika – és a meteorológia
Klubest: minden hónapban második csütörtökön 19.00-kor.
Következő találkozás: 2011.
április 14.
keszikesz@gmail.com

Kogart Ház – Andrássy út 112 – H-V 10-18
Március 4-től a KOGART Kortárs Művészeti Gyűjtemény
2010. évi válogatása
Március 16., szerda 19.30:
Bárdos Lajos Kamarakórus koncertje
idén emlékezünk meg Bárdos Lajos halálának 25. évfordulójáról is. Részletek és műsor. Regisztráció.
Március 20., vasárnap 11.00:
Fertőszögi Péter kurátor exkluzív tárlatvezetése a KOGART
Kortárs Művészeti Gyűjtemény 2010. évi válogatásának kiállításán.
Március 24-én, csütörtökön 18.00 órakor
Jótékonysági árverés

Kulturális ajánló,

Budaörsi Játékszín

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

„KERESZTÉNY
ÉRTELMISÉGIEK
SZÖVETSÉGE”

22. kedd 19.00
Szeretem a feleségem
23. szerda 10.00
Szorgos és lusta lány
14.00
Szorgos és lusta lány
19.00
Makkbet
26. szombat 11.00
Slampuci, az irigy perselymalac
19.00
Szeretem a feleségem
27. vasárnap 11.00
Mágnás Miska
19.00
Mágnás Miska

BUDAKESZI

Erkel Ferenc Művelődési
Központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Március
11. péntek 10.00
Zúgj, március!
Dramatikus játszóház
1848. március tizenötödike
megidézése
Szertartásjáték

MÁRCIUS

11. (péntek) 16.00-22.00
Térszínház
12. (szombat) 19.00
Benkó Dixieland Band
Koncert
15. (kedd) 10.00
Nemzeti ünnep
Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról
A „Budakesziért Emlékérem”
és az „Ifjúsági díj” átadása
„Tavaszköszöntő” címmel ünnepi kiállítás 17 képzőművész
alkotásaiból
19. szombat 18.00
Alma együttes koncert
25. péntek 16.00
Tökmag Játszóház
29. kedd 15.00
Tökmag Játszóház

Március 15-27-ig
„Tavaszköszöntő” Budakeszi
képzőművészek kiállítása
Március 28-április 10-ig
Somogyi Réka és Zalai Károly
festmény kiállítása

DUMASZÍNHÁZ SOROZAT
április 5. (kedd) 19.00
Kőhalmi Zoltán
STAND UP COMEDY estje

Tisztelt Látogató!
Kérjük adója
1%-ával
támogassa az Erkel Ferenc Művelődési Központ
közművelődését, családigyermek és ifjúsági programjait.
Számlaszámunk: 1174234815440732-00000000

AZ ERKEL GALÉRIA
KIÁLLÍTÁSAI
Március 11-ig
Farkas Gyöngyi
kiállítása

festmény-

Új tanfolyam indul
Zumba fitness, minden hétfőn
és szerdán 17-18 óráig!
A ZUMBA program egy latin
ihletésű tánc-fitness, ami az energikus,vidám latin zene segítségével egyedülállóan hatékony
módon formálja és karcsúsítja
a testet!
Új!!! Capoeira Budakeszin
gyerekeknek
hétfő-szerda 14.30-15.30
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A keszi templom karnagya
Azt, hogy egy mai fiatalemberből hogyan lesz, mondjuk, rockzenész, nem is firtatnám, hiszen ők az élet császárai, legalábbis minden ezt sugallja, de az már inkább
érdekes, miért adja a fejét templomi orgonálásra egy ifjú napjainkban.
Szabó Lőrinctől, a budakeszi római katolikus templom orgonistájától épp ezt szerettem volna megtudni.
– Mint sok gyerek, akinek a muzikalitására a család, a környezete fölfigyelt, én
is zenét kezdtem el tanulni.
– Volt, aki az affinitására fölfigyeljen,
hiszen nagyapja, Huber Lőrinc Budakeszi
határain túl is ismert trombitás volt.
– Valóban, ő azonban a tehetségét
nem templomokban, hanem lokálokban,
bálokban, mai szóval úgy is mondhatnánk, „bulikban” próbálta kamatoztatni.
– Tehát zenét tanult. Gondolom, nem
azonnal az orgonával kezdte.
– Nem, zongorázni tanultam, majd volt
egy kétéves megszakításom, amikor a
klarinéttal kacérkodtam, de aztán rá kellett jönnöm, hogy a fehér billentyűk mégis
csak az én igazi világom. A másik vonulat
azonban, ami az orgonához vezetett, az az
egyházi liturgia, egyházzene szeretete.
– Ez honnan származott?
– Ugyancsak a családból, hiszen kisgyerekkoromtól kezdve ministráltam, és
minden vasár- és ünnepnap ott voltam a
templomban. Amúgy is rengeteg minden
köt ehhez a templomhoz.
– Például?
– A sváb őseim építették, felmenőim
itt kötöttek házasságot, itt volt mindegyik
keresztelője, az anyakönyvben ott áll mindegyik neve máig. A liturgiából nagyon
megfogott a sok egyházi ének. Próbáltam
lejátszani először a zongorán, de éreztem,
hogy ezekhez orgona kellene. Először a
makkosmáriai kegytemplomba kéredzkedtem föl a hangszerhez, ismertek ott is,
hiszen ministránsként besegítettem számtalan alkalommal, majd a lenti, nagy templomban is oda ülhettem a klaviatúra mögé.
A tanulásban sokat köszönhetek Baróti
István, Budakesziről elszármazott, neves

orgonistának, ugyanis ő vezetett be ennek a
csodálatos hangszernek a rejtelmeibe. Baróti
évtizedekig meghatározó egyénisége a magyar orgonaművészetnek és egyházzenének.
Neki köszönhetem, hogy 1999-ben okleveles kántor és orgonista lett belőlem.
– A zongorához végleg hűtlen lett?
– Néha még le-leülök mellé, de ma már
igazán orgonistának tekintem magamat.
Kedvencem Bach, és az ő művei ezen a
hangszeren szólnak jól igazán.
– Szóval 1999 óta a budakeszi plébániatemplom orgonistája.
– Hivatalosan csak 2005 óta, előtte
Remetekertvárosban, illetve Máriaremetén voltam kántor.
– Egyébként milyen a budakeszi orgona?
– Mindenekelőtt – tavaly múlt száz
éves, de a korához képest igen jó állapot-ban van. Igaz, köszönhető ez
annak is, hogy 1989-ben felújították,
átépítették. A Riegel hangszer a mai
Csehországban épült egy orgonakészítő
műhelyben. Nem nagy hangszer, de
hála a templom rendkívül jó akusztikájának, nagyon jól szól.
– Ha jól tudom, épp a százéves orgona
tiszteletére hamarosan egy koncertsorozat indul a templomban.
– Igen, április és december között
minden hónap első szombat estéjén rendezünk egy-egy orgonakoncertet, ahova
a hangszer legjobb hazai előadóit kértem
fel mint szervező.
– Mondana néhány nevet?
– Nemcsak az ABC okán, a már emlegetett Baróti mester neve kívánkozik
a sor elejére, de föltétlenül említést érdemel Enyed Pál, Alföldy-Borus Csilla,
Bednarik Anna vagy Csanádi László, a
szegedi zsinagóga orgonistája.
– És akkor egy merész váltással,
áruljuk el az Olvasónak, hogy ez az inter-

Több változás is életbe lépett az adórendszerben 2011. január 1. után.
A legfontosabb változásokról – kérdezz-felelek formában – ezúton
tájékoztatjuk adózó Olvasóinkat.
1. Az 1 millió forintot meghaladó ingatlan-bérbeadásból
származó jövedelem után 2011. január 1-jétől minden esetben meg kell fizetni a 14 százalék mértékű egészségügyi hozzájárulást?
Igen. Megszűnt ugyanis a mentességi szabály abban az esetben, ha
a lakásbérleti jogviszony tárgyát képező lakás a bérbeadó állandó
lakóhelye volt.
2. Társasház bérbeadásából származó jövedelmének meghatározáskor kell-e alkalmazni a 27 százalék mértékű adóalap-kiegészítést?

jú nem a sekrestyében vagy a kóruson zajlik, hanem a Huber Ingatlanirodában…
– Igen, ide köt a civil foglalkozásom.
Bár a kettő között a távolság néha nem
is olyan nagy. Mint ingatlanügynök,
hónapokkal korábban, egy ügyfelet
kísértem éppen a kiszemelt objektum,
egy budakeszi ingatlan felé. Gyalogszerrel mentünk, s közben beszédbe elegyedtünk. Rólam kiderült a számára,
hogy orgonálok, számomra pedig az,
hogy ő pedig az orgonazene nagy rajongója és értője. Tettünk hát egy

kitérőt a templom felé, és rögtönöztem
a számára egy koncertet.
– Gondolom, ez az üzletet még jobban
előmozdította.
– Üzlet speciel nem lett belőle, de
egyáltalán nem bánom. Nem kell mindig
mindennek „bejönni”.
– Szóval, mi a hasonlóság a templomi orgonálás és az ingatlanközvetítés
között?
– Végül is mindkettő az emberekről
szól, az egyiknél az emberek lelkét kell
fölemelni, a másik esetben az életüket
jelentősen befolyásoló problémájukat
kell segíteni megoldani.
– Miért választotta ezt a szakmát?
– Se orgonálásból nem lehet megélni, a multik sem a hozzám hasonló, teológus végzettségű embereket keresik.
Úgy voltam vele, Budakeszit ismerem,
itt nőttem föl, az embereket is, ez viszonylag szabad, kötetlen munka, ami mellett a szenvedélyemnek is hódolhatok, a
magam ura vagyok, ráadásul szeretem is
csinálni. Hát kell ennél több?
Szobi Rita

Mivel az így megszerzett bevétel külön adózó jövedelem, ezért azt
kizárólag 16 százalék személyi jövedelemadó terheli.
3. A nagy teljesítményű személygépkocsik adója adónemen
(adónemkód: 238) 2010-ben a második félévre előre befizetett
adót – melyet az első félévre járó összeggel együtt fizettek be, és a
törvényi változások miatt már a második félévre nem kellett volna
megfizetni –, milyen módon lehet visszaigényelni?
Az adott számla (adónem) jogutód számlájaként a 10032000-01076277
NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számlát (adónemkód: 211) kell alkalmazni.
Ennek megfelelően a nagy teljesítményű személygépkocsik adójának
többletét a 211 adónemkódú NAV Egyéb kötelezettségek bevételi
számláról kell kiutaltatni a 1117-es nyomtatványon.
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PLÍZ
Természetvédelem

Veszélyben a kaptárjaink

A

turistatérképek a Budai hegyekben,
de Budakeszi és Budaörs között,
több helyütt is föltüntetik a helyeket, ahol
kaptárkövek láthatók. Budakeszihez legközelebb a Domb utcától pár száz méterre az erdőben található egy fülkékkel
teli sziklafal, amit a volt dögkúttól keleti
irányba indulva az árok mellett lelhetünk
föl. Még impozánsabbak a Csiki hegyek
peremén látható kaptárkövek, pedig
néhány évtizede egy itt is folyt filmforgatás kapcsán alapos rongálást végeztek
bennük a filmesek.
Sok kiránduló ámul el láttukon, de eredetüket,
keletkezésüket jórészt ma is homály fedi.
Tudományos hipotézisek születtek
persze jócskán (nem tudományos pedig
még több), de teljes bizonyossággal ma
sem lehet kijelenteni, hogy természeti
jelenségről van-e szó, vagy emberi beavatkozás nyomán keletkeztek. A tufás, tehát jól megmunkálható, puha kőzet, amelyben a fülkék láthatók, a miocén korban,
húszmillió évvel vulkáni működés hozta
létre, de a vízmosások szabdalták fel.
Mai nevüket Szomolya lakóitól kapták,
máshol hívták ezeket „vakablakos” vagy
„köpüs” köveknek is
Valószínűbbnek tetszik, hogy a fülkék
emberi kéz alkotásai lehettek, de hogy

pontosan mikor keletkeztek, azt szintén
homály fedi.
Az viszont bizonyos, hogy Európában
egyedülálló képződményekről van szó.
Egyes elméletek szerint az őskori sziklaméhészkedés nyomát vélik fölfedezni
bennük, innen is kapták a nevüket, a kaptárkövet. Ezt a föltételezést azonban ez
ideig nem sikerült igazolni. Az elmélet
ellen szól, hogy a kaptárkövek elhelyezkedése miatt nem is alkalmasak méhészkedésre. Mások inkább kultikus eredetet tulajdonítanak a főként a Bükkalján,
és elszórtan Pest megyében, a Pilis és a
Budai-hegység területén található fülkés
képződményeknek.
Bartalos Gyula történész szerint a kaptárkövek síremlékek voltak, s a fülkékbe
az elhunytak hamvait rejtő urnákat helyezték a „hun-magyarok”, esetleg később a kelták és a szkíták. Klein Gáspár
inkább honfoglalás kori emléknek tartotta a
köveket, amelynek fülkéiben bálványt tartottak és áldozatot mutattak be.

Életünket és vérünket

P

ár napja az országos vérellátó egyik vezetője súlyos gondokra figyelmeztetett.
Bár közvetlen vészhelyzet
nincs, az ország vérkészletei
kritikus szinten vannak. Ha
az utóbbi évek tendenciái
folytatódnak, a helyzet könnyen drámaivá fajulhat. A vérkészletek évtizedek óta tartó
apadása mindenekelőtt annak köszönhető, hogy egyre
kevesebb az önkéntes véradó. Elsősorban a fiatalabb
nemzedékekből tartják oda a
tűnek a vénájukat kevesen. Az
idősebbek még tartják a frontot, de ha lassan kikerülnek a
körből, márpedig kikerülnek,
ugyanis egészséges emberek is
csak 65 éves korukig adhatnak
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rendszeresen vért, akkor nem
tudni, mi lesz.
Azt, hogy a vér mennyire fontos műtéteknél, baleseteteknél,
hogy sokszor ezen múlik egy
emberi élet, azt hiszem, mindenki tudja, ennek ismételgetése alig hiszem, hogy rá tudná
venni azokat, hogy negyedévente szabaduljanak meg
pár deci vérüktől, akik eddig
sem mu-tattak hajlandóságot
ez iránt.
Inkább egy történetet mesélnék el.
Magam, mint nemzedéktársaim többsége, katonakoromban adtam először vért. Ha jól
emlékszem, járt vele egy üveg
sör, Balaton szelet, no meg két
nap szabadság, amit persze

Mivel ezeket senki sem óvja, jobb esetben felirat, tábla jelzi, hogy védendő
értékről van szó, jó lenne, ha nagyobb figyelmet és védelmet kapnának, mint eddig.
Az elmúlt évtizedekben sokuk pusztulásnak indult, elsősorban emberi tevékenységek szándékos rongálások vagy akaratlan
következtében. Megmentésük, úgy tűnik,
lelkes amatőröktől, erdőjáró civilektől
várható leginkább. Mint nemrégiben a
sajtóban megjelent híradásokból tudható,
van egy szervezet, amely máris önként
magára vállalta a kaptárkövek felderítését
és helymeghatározását GPS-szel. Amenynyiben beavatkozásra látnak okot, azt a
munkát is elvégzik.
Jó lenne, ha hozzájuk csatlakoznának
helyi, budakeszi és budaörsi természetjárók, természetvédők, a hasonló
profilú egyesületek kapcsolatba lépnének
a kaptárkő-mentőkkel.
Szita Robi

soha nem adtak ki, és ezt mi
tudtuk, de a sör, és hogy aznapra
csak tantermi előadásra kellett
mennünk, akadálypályából föl
voltunk mentve, már jó cserének látszott. Meg még volt is
bennünk afféle ifjúkori vagányság, mit nekem egy szuri!
Kicsit különbnek érezhettük
magunkat azoknál a bajtársainknál, akik idegenkedtek a
tűszúrástól meg a vértől.
Túl voltam tehát életem első
véradásán, el is felejtettem
már az egészet, amikor egy napon, hónapokkal az esemény
után, emlékszem, már vágtuk
a centit, egy reggel, postabontás után, a századírnok másokéval együtt az én nevemet
is elkurjantotta a folyosón. Izgatottan álltunk sorba, nekem
egy postai levelezőlap jutott.
Néztem a feladót, egy teljesen
ismeretlen nevű asszony küld-

te, Szentesről. Nem értettem,
ki lehet, nem ismertem én onnan senkit, kíváncsian fordítottam meg tehát a lapot, s
kezdtem kibetűzni a sorokat.
Az ismeretlen levélíró ebben
arról értesített, hogy nemrég
életmentő műtétet hajtottak
végre rajta, amihez az én véremet használták föl, amit ezúton is nagyon megköszön.
Nagyon megindított akkor
ez a levél, sokáig őriztem is,
talán még most is megvan
valahol, ha megtalálnám, lehet, utánanéznék, él-e még
az egyetlen ember, akiről tudom, hogy az életét nekem is
köszönheti. Akkor viszont arra
gondoltam, ha ilyen könnyű
megmenteni egy emberi életet,
akkor ezen ne múljék, mentek
én szívesen máskor is. Így
lettem önkéntes véradó.
Zsibora Bot
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BÜHNE

Gyerekek dutyiban

É

pp a napokban kapott nyilvánosságot
a hír, hogy a jelenlegi kormány nemcsak gazdasági, hanem büntetőpolitikai
megszorításokra is készül. Nevezetesen
arról lenne szó, hogy a büntethetőség
alsó korhatárát, ami most tizennégy év,
tizenkettőre szállítanák le.
A törvényhozó eddig napvilágot látott
érvei elsősorban arról szólnak, hogy az
utóbbi időben egyre elszaporodtak a gyerekkorúak által elkövetett, sokszor kirívóan súlyos bűncselekmények. Gyakoribbá
váltak az iskolai erőszakos cselekedetek,
csicskáztatások, rablások, és a közvéleményt különösen irritáló tanárverések.
De emlékezhetünk az utóbbi évek néhány
nagy port fölvert bűnesetére is, amikor
kiskorúak, sőt: gyermekkorúak (vagyis 14
év alattiak) követtek el brutális gyilkosságokat.
Az utóbbi időben az is terjedőben,
hogy idősebb bűnözők, gyakran maguk
a szülők, irányítják a bűncselekményt, de
az elkövetést a gyerekekre bízzák, tudván,
hogy őket a jelenleg hatályos törvény szerint nem lehet büntetni.
Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy
a gyerekkorúak büntethetősége (vagyis

bíróság elé állítása és akár börtönbe zárása) nemcsak obskúrus, harmadik világbeli
diktatúrákban lehetséges, de olyan mintademokráciákban is, mint az Amerikai
Egyesült Államok néhány állama. Az is
tény, hogy a korhatár elég formális kritériumnak tűnik, hiszen a fiatalok testi és
szellemi fejlődésében igen nagy eltérések
lehetnek: egyesek tizennégy éves korukra már kész férfiak vagy nők (legalábbis megjelenésükben), mások pedig, bár
átlépték a nagykorúságot, mégis inkább
gyereknek számítanak.
Másfelől azonban azt is el kell mondani,
hogy az európai jogalkalmazástól és a
humanista hagyománytól ez a megoldás
idegen. A kriminalisztika sem támasztja
alá, hogy a büntethetőség korhatárának
leszállítása következtében csökkenne a
gyerekbűnözés.
A kriminológia egyik alaptétele,
hogy elrettentést nem elsősorban a
bűncselekmények elkövetéséért kirótt
büntetés súlyossága vált ki legjobban,
hanem elsősorban a „lebukás” esélye, az
tehát, hogy a bűncselekményre, illetve
elkövető kilétére fény derül, és ezért őt
felelősségre vonják és megbüntetik.

Ne anyagozz, agyagozz

P

est Megye Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta a Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010.
évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.
2010-ben is tovább folytatta a korábbi években elkezdett
szakmai munkáját a Pest Megyei
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Egy minisztériumi pályázat
megvalósításával lehetőség nyílt
arra, hogy a megyei fenntartású
oktatási intézményekben tanuló
fiatalok drog-prevenciós foglalkozásokon vegyenek részt, illetve arra, hogy a PMKEF
koordinációs
tevékenységet
folytasson.
2009 októberétől 2010 márciusáig 300 osztályban, 300
tanórában kb. 6000 fiatal vett részt
prevenciós foglalkozásokon.
A PMKEF tavalyi márciusi
konferenciáján Prof. Dr. Bagdy
Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Károli

Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi
Kara
Pszichológiai
Intézetének
tanszékvezető egyetemi tanára
„Boldogság drogok nélkül. A
boldogságkutatás üzenetei I.II.” címmel tartott előadást.
Továbbá Martos Tamás pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi tanársegéde
„Életkészségek tréning: stressz
kezelés (nem csak) kamaszoknak” című előadása hangzott el. A konferencián több
mint 130 drogproblémával találkozó pedagógus, pszichológus, egészségügyi szakember
vett részt.
Mindezek mellett a PMKEF
konferenciákon,
szakmai
összejöveteleken képviseltette
magát, hogy az ezeken gyűjtött
szakmai ismeretekkel minél
magasabb színvonalú munkát
végezhessen.
bt

A gyerekeknél a meghurcolás, a javítóintézet, a börtön – ez általános tapasztalat
– egyenes út a bűnözői karrierhez. Ha az
első eset még csak meggondolatlanságból,
csínytevésből származott, a börtöniskolából szinte bizonyosan már mint képzett
bűnöző jön ki, ráadásul e bélyeggel szinte
predesztinálva a bűnözői karrierre.
Elsősorban a prevenció, a nevelés, a
szülők és a pedagógusok felvilágosítása
látszik inkább üdvözítő megoldásnak.
Igaz, ez nem olyan látványos, mint dutyiba dugni kiskorúakat, sokkal több
erőfeszítést követel a társadalomtól, de
sokkal inkább összhangban is van a mai
európai korszellemmel, s nem utolsósorban egy olyan ország viszonyaival, amelyet ez idő szerint olyan politikai erők
vezetnek, amelyek előszeretettel hivatkoznak a keresztény értékekre.
Zoia Brots

Polgárőr-közgyűlés Keszin
Éves, beszámoló közgyűlést tartott a hat évvel ezelőtt alakult Budakeszi Városi Polgárőrség. A beszámolót az egyesület elnöke,
Karvaly Nándor tartotta.
Az elmúlt év legfontosabb eredményei között említette például,
hogy sikerült a tagjaik sorába léptetni a helyi közélet sok ismert
vezetőjét. Ez idő szerint a város első asszonya, dr. Csutoráné dr.
Győri Ottilia is polgárőr, akárcsak a Környezetvédelmi és Közellátási bizottság elnöke Somlóvári Józsefné. Szintén tagja az
egyesületnek a Városüzemeltetési és Közlekedési tanácsnok, Ohr
Alajos és az Infrastruktúrafejlesztési tanácsnok Szabó Ákos Péter.
A közgyűlés napjára időzítette felvételi kérelmét Czifra Zsuzsa, az
Oktatási, Kulturális és Jogi bizottság elnöke.
Farkas Dániel az önkormányzat Közbiztonsági bizottságának
külső tagja szintén polgárőr, akárcsak a Polgármesteri Hivatal
Közbiztonsági referense, Uzsoki Gábor. A polgármesteri hivatal
munkatársai közül Szabó Zsuzsa és Maus Anna is tag, akárcsak
Nagy István.
A tavalyi év munkájának eredményeként ez év január 1. óta 24
órás Városi Ügyelet működik Budakeszin, amelynek diszpécserközpontja az ideiglenes polgármesteri hivatalban van.
A polgárőrök ezúton is kérik azokat a budakeszi állampolgárokat,
akik fontosnak tartják a város közbiztonságát, támogassák
adójuk 1%-ával a Budakeszi Városi Polgárőrséget, amelynek
adószáma: 18708215-1-13

2011 MÁRCIUS • BUDÁNTÚL

201103.indd 13

13

3/4/2011 4:36:39 AM

BALSORS

Baleseti krónika

elkerülni már nem tudta. A járművezető járművével együtt felborult és az út menti vízelvezető árokban kötött ki. Előreláthatóan
súlyos sérüléseket szenvedett.

Kiemelkedően súlyos baleset nem történt körzetünkben az
elmúlt hónapban. De amúgy volt szinte minden, mint a búcsúban, ahogy mondani szokás, vagy, politikailag korrektebbül: megfelelő statisztikai eloszlásban. Szóval gyalogoselütés, motoros-baleset, ittas vezetés stb.
Akkor hát lássuk.

21. 11 óra 30 perc Páty, lakott területen kívül, 1102-es számú út
Budakeszi felől haladt Páty felé B. P. István Suzukijával, ám egy
jobbra ívelő elvesztette uralmát a nedves aszfalton autója fölött,
és a menetirány szerinti bal oldali, füves területre sodródott, végül
egy fának ütközött.
21. 23 óra 30 perc Piliscsaba, Béla Király utca
Italosan vezette autóját S. Zoltán gépjárművezető az említett helyen
és időpontban. Ráadásul nem is az útviszonyoknak megfelelően.
Így aztán megcsúszott a havas úton, és a menetirányát tekintve
bal oldali ingatlan (Béla Király utca 26. szám) kerítéskapujának
ütközött.

Február
18. 17 óra 55 perc Budajenő, Kossuth út 19.
Egy perbáli úrvezető, bizonyos R. Károly Nissanjával a szomszédos településen, Budajenőn hajtott keresztül, amikor egy zebrához érve elütötte az úttesten éppen átkelni készülő V. Jánosné
helyi lakost. A gyalogost súlyos sérülésekkel szállították el a
mentők a traumatológiára.
19. 09 óra 50 perc Üröm-Budakalász
M. Mónika budakalászi lakos a két település között autózott
személygépkocsijával. Amikor a 6-os kilométerszelvényhez ért,
egy jobbra ívelő kanyarban elvesztette uralmát a járműve fölött,
átsodródott a menetirány szerinti bal oldalra, ahol frontálisan
összeütközött az Üröm felől érkező személyautóval, amit P. Gábor ürömi lakos vezetett.

27. 13 óra 10 perc Pilisszentiván, Ságvári utca
Egy Man típusú, hatósági engedély nélküli mezőgazdasági vontatóval közlekedett M. László a Jóreménység utca felől az Óvoda
utca irányába. Amikor a Ságvári u. 25. sz. elé ért, a szabálytalanul
szállított utasa, M. Antal leugrott a mozgó vontatóról. A rosszul
sikerült ugrás következtében nyolc napon belül gyógyuló, könnyű
sérülést szenvedett.
eszt

19. 17 óra 30 perc Üröm, külterület
Budapest irányába haladt G. Ferenc kocsijával a 10. sz. főúton.
Az Ürömi úti kereszteződésében balra kanyarodott Üröm irányába, de manővere során nem biztosította a vele ellentétes irányban egyenesen haladó, T. Veronika által vezetett autó elhaladási
elsőbbségét, melynek következtében a járművek összeütköztek.
20. 15 óra 10 perc Zsámbék, Petőfi S. u.
Tők felől jött, Páty felé tartott motorjával F. János. A zsámbéki Petőfi utcán haladása közben hátulról belerohant egy előtte
közlekedő személyautóba, amit T. János vezetett. Alighanem figyelmetlenség okozta a balesetet. A motoros vélhetően túl későn
vette észre a másik járművet, s ugyan lefékezett, de az ütközést

Hétköznapi heroszok
A Herman Ottó Magyar Országos Állatés Természetvédő Egyesület (HEROSZ)
jogelődjét maga Herman Ottó, az utolsó
nagy magyar polihisztor alapította 1882ben, és egészen a második világháborúig
sikeresen működött. 1967-ben gróf Károlyi Mihályné Andrássy Katinka néhány humanistát maga köré gyűjtve elismertette az
akkori hatalommal egy állatvédő egyesület
létjogosultságát, így folytathatta munkáját
az akkori idők egyetlen állatvédő szervezete.
Az egyesület helyi szerveződésekkel
együttműködve 7 állatotthont üzemeltet az
ország különböző pontjain, de vannak menhellyel nem rendelkező tagszervezetei is.
Tagságuk létszáma országos szinten megközelíti a 2000 főt. Az otthonokba került
állatok napi ápolása, gyógyítása és örökbeadása mellett legfontosabb célkitűzésük
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az állatvédelem népszerűsítése, a helyes
állattartásra és állatszeretetre való nevelés.
Gyermektagozatuk mintegy ötszáz tagot
számlál, önkéntes aktivistáik rendszeresen
tartanak foglalkozásokat, amelyek nagy
népszerűségnek örvendenek az óvódások
és iskolások körében. Önkénteseik szívesen mennek ki iskolákba és óvodákba, ha
van rá igény. A menhelyek nyílt napokon
látják vendégül a felnőtteket és gyerekeket,
számukra rajz- és szavalóversenyeket,
nyári táborokat, húsvétkor nyuszisimogatást rendeznek. Más állatvédőkkel együtt
évek óta lobbiznak azért, hogy az állatok
iránti együttérzés és a helyes állattartás
elvei bekerülhessenek az iskolák tantervébe legalább 1-2 óra mértékben, de sajnos,
eddig nem jártak sikerrel.
Fontos bevételi forrásuk évről évre az
adózók által felajánlott 1%. Az ebből be-

folyó pénz legnagyobb részét az állatotthonok fenntartására fordítják: élelmet
vásárolnak, kifizetik a villany-, víz- és csatornadíjat, állandó állatorvosi felügyeletet
és gyógykezelést biztosítanak a rászoruló
állatoknak, és nem utolsósorban állatgondozókat alkalmaznak, hiszen csak így
tudják garantálni a védelmünk alatt álló
egykori kedvencek zavartalan ellátását és
ápolását.
(A HEROSZ adószámát lásd az Omnibus
melléklet X. oldalán)
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