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Magyary-program 
helyett 

Csalán hadművelet?
A kormány márciusra ígérte, hogy végre 
fölfedi kártyáit, s föllebbenti a fátylat a beí-
gért közigazgatás és az önkormányzatok re-
formjával… bocsánat: átalakításával kapcso-
latos elképzeléseiről, terveiről.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy lapzártáig, de még ápri-
lis elsejéig (!) sem leltük nyomát sem a nyomtatott sajtóban, sem 
az interneten a programnak. Kiszivárgott információk persze 
mindig vannak, utólag nem is mindig bizonyulnak alaptalannak, 
ám most nem ezekkel kívánunk foglalkozni. Hanem azzal például, 
hogy ha a NER (Nemzeti Együttműködés Rendszere) közigazga-
tási koncepciója még nem is közismert, pár hete az alkotmány 
tervezete nyilvános, sőt, a parlamentben már meg is kezdődött 
a tárgyalása. Nos, több mint figyelemreméltó, mondhatni sokat-
mondó, hogy az alkotmánytervezetből hiányzik az önkormányza-
tiságnak mint alapjognak a deklarálása. Ez két szempontból is 
érdekes. Az egyik, hogy ha az önkormányzatiság mint alapjog 
nincs expressis verbis deklarálva az alkotmányban, akkor lehet 
ugyan a helyi közigazgatási egységeket akár önkormányzatoknak 
is nevezni, ám semmi biztosíték nincs arra nézvést, hogy ezek az 
önkormányzatok, egy közigazgatási átalakítás után, csak meg-
csúfolásai legyenek a valódi önkormányzatiságnak, ne legyenek 
többek, mint a volt tanácsok az előző rendszerben, vagyis a köz-
ponti hatalom meghosszabbított karjai, hogy holmi transzmissziós 
szíjakról szó ne essék. A másik probléma, hogy szemben a közvé-
lekedéssel, az önkormányzatiság elve messze nem szűkíthető le a 
helyi, vagyis települési vagy megyei önkormányzatokra. Hogy egy 
másik, közismert önkormányzatot hozzunk föl, ott vannak például 
a nemzetiségi, kisebbségi önkormányzatok, de említhetnénk más, 
például magánjog alapján létrejövő egyéb önkormányzatokat, 
autonómiákat, illetőleg a közjog alapján alakított köztestületeket, 
egyetemeket stb. Hogyan is írta Goethe? „Milyen kormányzat 
lenne a legjobb? Az, amelyik megtanít bennünket arra, hogy 
miként kormányozzuk önmagunkat.” Az önkormányzatiság, az 
autonómia elve, ami tehát hiányzik az alkotmánytervezetből, a jó 
kormányzat legfontosabb kritériumától fosztaná meg a dolgozó 
népet.

Ha már az önkormányzatoknál tartunk, van velük probléma 
elég, már ma is. 

Önkormányzataink háza tájáról egyre riasztóbb hírek érkeznek. 
Mind több település kerül csődközeli helyzetbe, gondoljunk pél- 
dául a hithű fideszes Pest megyei önkormányzatra, amelyik hó-
napok óta a de facto fizetésképtelenséggel küzd. De a telepü-
lések pénzügyi gondjai is ismertek, mindenhonnan takarékossági 
intézkedésekről, elbocsátási hullámokról érkeznek hírek, és ko-
rántsem csak személycserékről van szó.

Mostanra egyre nyilvánvalóbb, miután a központi kormány 
kénytelen gazdasági megszorításokat eszközölni, de ezt nyíltan 
fölvállalni nem akarja, a kisebbik rossz elve alapján inkább a sa-
ját, túlnyomó többségében fideszes önkormányzatokra hárítja en-
nek kellemetlen terheit. Az erről szóló elképzelés szigorúan titkos, 
annyira, hogy még neve sincs. A bevezető sorokban említett „Csa-
lán hadművelet” is a saját keresztapaságom eredménye. Ugyanis 
az egész egy magyar népi mondásra emlékeztet: Más vesszejével 
ütni a csalánt.

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)Április, Szent György hava
Szent György havában eret vágathatsz, kiváltképen a Cephal-
icát, mely használ mind fejednek, mind mellednek, a köpö-
lyözés hasznos; ne egyél semmiféle gyökeret, tiszta bort igyál, 
melyben álljon sarlófű és pipinella. Haslágyító szirupot igyál, 
a tehénhúsnak békét hagyj, bárányhúst egyél, kecskegödölyét, 
tyúkhúst és folyóvízbeli halakat. A fürdő hasznos. Ha e hónap-
ban mennydörgést hallasz, jó esztendőt jegyez. Húsvét napján 
ha kevés eső lesz, sovány gabona terem… ha tiszta a húsvét 
napja, olcsó húst és hájat vehetsz. Gyermeket, a ki idején szo-
pott, jó aznap a csecstől elválasztani. Virághozó, vigasztaló 
szent György havában született gyermek furcsa fejü, goromba 
erkölcsü, tökéletlen, kába, vakmerő, haragos, kegyetlen ember, 
vérszomjazó, erejében és elméjében igen bizalkodó; gyilko-
sság, bujdosás, vérontás kell kedvének és szép személyekkel 
igen nyájas lesz.

CSÍZIÓ

Óvakodj azoktól, akik ígérgetnek, ráadásul be is tartják az 
ígéreteiket..

(ismeretlen)
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Payer András énekes-zene-
szerző súlyos betegség 
után, március utolsó napján  
elhunyt.

A 60-as évek elejétől 
meghatározó alakja volt a 
magyar könnyűzenei életnek. 
Számtalan dalát vitte sikerre 
ő maga, még többet a magyar 
könnyűzenei élet élvonalbeli 
egyéniségei.

Művészetét 2004-ben a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkereszt- 
jével ismerték el.

Élete utolsó két évtizedében 
Zsámbékon élt, ahol egy ideig 
önkormányzati képviselő is 
volt, és segítette a helyi zenei 
életet. 70 évet élt.

Egy soha nem publikált fotó, amelyet Pék Lajos készített 1966-
ban a zenész lakásán

Bodza
Lelkes önkéntesek, méghozzá 
a Budakörnyéki Natúraparkért 
Egyesület aktivistái, nemrég nagy 
fába vágták a fejszéjüket, s elha-
tározták, hogy Budakeszi kül-
területén több, természetvédelmi 
szempontból érdemes területet 
kitakarítanak. Első megmozdulá-
suk a Bodzás-ároknál volt.

Lapzárta
Lapzárta után érkezett a hír, Bu-
dakeszi Önkormányzat képviselő-
testülete április 7-én ülésezik, 
hogy jegyzőt v válasszon, illetve 
a BVV Kft. új, a volt Gamesztól 
átvett feladatait meghatározza.
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KRÓNIKA

A világ újrafelosztása még mindig folyik, 
fél évvel az önkormányzati választások 
után. Ezt most speciel nem a magyar gló-
buszra, hanem a budakörnyéki glóbuszra 
értem. Még pontosabban a kistérség által 
határolt életvilágra. Kezdődött az elnök-
cserével (a budaörsi polgármester helyét a 
kistérségi társulás élén a budakeszi foglal-
ta el), folytatódott a kistérségiirodavezető-

váltással. De a kedélyek továbbra sem 
látszanak megnyugodni, pedig immár ér-
demi, operatív munkára lenne szükség.

Ehelyett úgy föst, hogy a polgármester 
urak, illetve azok, akiket ők éppen más 
elfoglaltságukból kifolyólag delegálnak a 
kistérségi társulási (lám, majd’ azt írtam 
társulati, óh, Zsiga bátyám!) továbbra 
is mintha hatalmi játszmákkal lennének 
elsősorban elfoglalva.

Itt van példának okáért a hagyományos, 
kistérségi fesztivál ügye. Amin már most 
igen csak kellene dolgozni, ha azt akarják, 
hogy idén is zökkenőmentesen meg lehes-
sen tartani.

Ehhez képest március végén kiderül, 
hogy koncepcionális különbségek van-
nak a településvezetők között arról, mi le-
gyen a sorsa a pár éve elindított kulturális 
seregszemléknek. Folytatódjék-e tovább, 

ami az elmúlt években, vagy valami mást 
kellene csinálni?

Mint a kultúra iránt fogékony Olvasóink 
tudják, az elmúlt ciklusban, nyár végén, 
kora ősszel, szeptember tájékán, egy kurta 
hónapon kulturális rendezvények sorát 
rendezték a Budaörsi Kistérséghez tar-
tozó településeken, közös logo és zászló 
alatt, térben és időben összehangolva a 

programokat, és a mar-
ketinget. A közös rendez-
vényeket, a marketinget 
közös büdzséből fedez-
ték.

Ez ellen most fellázadni 
látszanak a kisebb telepü-
lések.

Például Budajenő vagy 
Telki.

Elképzelésük szerint, a 
jelenlegi ciklusban min-
den évben egy település, 
vagy kisebb települések 
alkalmi koalíciója (pé-

ldául Budajenő és Telki) lenne a kisté-
rségi fesztivál központja, itt lennének a 
legszámosabb és legfon-
tosabb rendezvények. Így 
lehetne ellensúlyozni az 
olyan nagyobb városokat, 
mint Budaörs vagy Bu-
dakeszi, amelyek óhatat-
lanul kiemelkednek a 
mezőnyből. Mások pedig 
úgy gondolják, hogy nem 
jó, ha három hétre kon-
centrálódik a fesztivál, 
célszerűbb lenne időben 
tavasztól őszig széthúzni 
a programokat.

Ezekben a koncepciók-
ban természetesen sok 
megfontolandó érv is van, 
mint ahogy lehet érvelni a 

kistérségi fesztivál eddig bevált rendszere 
mellett is.

Azonban tapasztalataink szerint nem ez 
történik.

A javaslatokat nem nyilvánosan, az 
arra hivatott fórumokon vitatják meg, 
hanem suttyomba csempésződnek be az 
előterjesztések közé, informális körben 
beszélik meg, írásbeli előterjesztések nem 
születnek, ha pedig igen, azok nem jutnak 
el a többiekhez.

Magyarán: nincs érdemi kommunikáció 
a magas Felek között.

Gyaníthatóan nem elsősorban koncep-
ciókról folyik a vita, hanem ahogyan min-
dig: a pénzről.

Mert számoljunk csak utána: a társulásba 
ez idő szerint a települési önkormányza-
tok lélekszámukkal arányos mértékben 
vesznek részt pénzügyileg. Ha a társulás 
kistérségi fesztiválra juttatott éves költség- 
vetését egy vagy két kisebb település 
teljes egészében megkapná, azzal igen 
csak jól járna.

Nem ennyire nyilvánvaló, de hasonló 
végeredmény jön ki akkor is, ha a több 
hónapra széthúzott fesztivál modelljét 
vesszük alapul. Budaörs polgármestere ki 
is mondta: akkor csináljon mindenki saját 
fesztivált. 

Biator Oszi

Budaörsi Kistérségi társulás

Csinálják a fesztivált

Emlékszem, van annak már 
vagy tizenöt, de lehet, hogy ti-
zenhat éve is, hogy egy tavaszi 
délelőtt Pék igazgató össze-
hívta a környék művelődési 
szakembereit az Erkel F. 
Művelődési Központba. A meg-
beszélés célja az volt, hogy föl-
térképezzék, hogyan tudnának 
együttműködni a települések 
és az intézmények azért, hogy 
a vidék (akkor még nem nevez-
ték kistérségnek) összehang-
olja azokat a kulturális pro-

gramjait, amelyek túlmutatnak 
a helyi vagy akár a környező 
települések lakosságának 
érdeklődési körén. Akkor már 
volt Zsámbéki Szombatok 
Nyári Színház, Budakeszi is 
az első lépéseit megtette a sa-
ját fesztivál, az Erkel Napok 
megszervezése felé, és a többi 
település is kacérkodott a gon-
dolattal, hogy hasonló vál-
lalkozásba fogjon. A szakem-
berek megállapodtak abban, 
célszerű lenne a jelentősebb 

eseményeket időben össze-
hangolni, valamint a vidék 
kulturális arcát közösen felmu-
tatni, és a marketingben is 
közösen (akkor még nem ter-
jedt el a desztináció menedzs-
ment szakkifejezést).

A dologból aztán nem lett 
semmi, igaz, erről nem a kul-
turális szakemberek tehettek.

Ehelyett nem sokkal később 
elindult a Pátyi Pince Napok, 
majd a Budaörs Fesztivál, no 
meg a Perbáli Búcsú. Már az 

ezredforduló után fölzárkózott 
a fesztiválrendező települések 
sorába Telki, Budajenő, és 
Tök az ő tök nagy bulijával.

Végül négy évvel ezelőtt meg-
született a kistérségi fesztivál.

Mégis úgy érzem, bizonyos 
tekintetben most is ugyanott 
tartunk, mint tizenhat éve.

 Pedig nem kell itt kitalálni 
semmit. Csak megvalósítani, 
ami gondolatban már rég 
megszületett.

Sartorius

Dr Erdélyi Kincses Mónika, 
az új irodavezető

Egri Péter távozóban
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Sorai, mi tagadás, fölkeltették érdek-
lődésemet. Mivel magam is félig-meddig 
zenész vagyok, s tudom, mit érez egy 
muzsikus hangszere iránt, főleg akkor, 
ha évtizedekig voltak társak, s meg kell 
válni tőle, kapcsolatba léptem levélíróm-
mal, hogy megtudjam: ki ő, miért is akar 
búcsúzni zeneszerszámától, amire még 
kislány korában, az ötvenes években Bu-
dakeszin tett szert.

Beszélgetésünkkor aztán sok mindenre 
fény derült. Többek közt arra is, hogy 
nem véletlenül volt ismerős az asszony-
neve, jól sejtettem: Őze Lajosné született 
Thoma Ildikóhoz van szerencsém, vagyis 
Őze Lajos, a nagy színész özvegyéhez.

– Hat évig éltem Budakeszi, 1952 és 58 
között – idézi föl a régi emlékeket Ildikó 
–, szüleimmel és a nagymamámmal.

– Merre volt a lakásuk?
– Az Erdő utcában laktunk, a Kisköz 

sarkán, ami levisz a zárdához és a temp-
lomhoz.

– A mi budakeszi házunk pár házzal 
feljebb van, igaz, azokban az években 
én még csak hírét sem hallhattam Bu-
dakeszinek, de az elmúlt huszonkét évben, 
amióta kiköltöztünk, Erdő utca-függő 
lettem.

– Mi Eszterle néniék házában laktunk, 
egy szoba-konyhás lakásban.

– Mivel foglalkoztak a szülei?
– Édesanyám, Bubele néni, talán vannak 

még, akik emlékeznek rá, pedagógus volt, 
az általános iskolában tanított. Édesapám 
építész volt, de az akkori politikai viszonyok 
miatt az erdészetben volt favágó.

– Milyen emlékeket őriz az akkori 
Budakesziről?

– Életem rövid, de meghatározó 

szakasza volt. Nagyon sok emléket, ne-
vet őrzök máig azokból az időkből. Éde-
sanyám családja már 1945-ben, a háború 
után ide került, ezen a szálon is kötődöm 
tehát a településhez, nagyapám, Molnár 
Béla festőművész a helyi öregtemetőben 
nyugszik. A sok gyerekkori emlék közül 
sosem fogom elfelejteni, amikor mint 
kisiskolás jót derültem, amikor egy fára 
tűzött hirdetésen ezt olvastam: „Buhafa 
szegrén eladó. Pővebbet gyere be.”

– És hogyan is volt a citerával?
– Hamar felfigyelt a családom és a 

környezetem is arra, hogy jó a hallásom. 
Hogy miért éppen a citerát választották, 
már nem tudom. Azt viszont igen, hogy 
édesanyám egy gyönyörű versenyciterát 
vásárolt nekem. Teri néni tanított rajta 
játszani.

– Küldött egy fotót nemcsak a 
hangszerről, de arról is, hogy még a tévé-
ben is föllépet vele.

– Igen, az már pár évvel később volt, 
a hatvanas években, Bu-
dakeszin még csak nem 
is láttunk tévét, szerintem 
azokban az években még 
adás sem volt. Szóval 
folytattam azután is a cit-
erázást, hogy elköltöztünk 
Budakesziről…

– Hova is?
– Budapestre, a Nap-

hegyre, egyébként ma is itt 
élek. A zene egész életem-
ben elkísért, nagyon szer-
ettem muzsikálni, így kerül-
tem képernyőre.

– Nagy szó lehetett ez ak-
koriban, szerepelni a tévé-

ben! S gondolom, jól is kellett játszania, 
hogy fölléphessen. Mi volt a folytatás?

– Éppen akkoriban, vagyis a hatvanas 
évek elején, új divat jött be, a gitár. En-
gem is elcsábított a citerától, és máig az a 
fő hangszerem, mert játszom még néhány 
másikon is.

– Újabb közös pontok életünkben: én is 
gitáros volnék.

– Később, fiatal felnőttként, gitárral 
a nyakamban jártam-keltem a világban. 
Olaszországba is így utaztam.

– Honnan e vonzalom Itáliához?
– A nyelven keresztül. Beleszerettem 

a nyelvbe, annyira, hogy az egyetemen, 
olasz szakon végeztem.

– Ez nem igaz! Magam is olaszos 
vagyok!

– Kardos professzor, Sallai Géza, Foga-
rasi…

– Ne is folytassa! Nekem is tanáraim 
voltak az egyetemen. De térjünk vissza a 
citerához. Miért akarja eladni?

 – Sajnos, betegségem megakadályoz 
már abban, hogy használhassam ezt a 
hangszert, és családom tagjai sem érde-
keltek benne. Ezért, bár szívfájdalommal, 
de kénytelen vagyok eladására gondolni. 
De a gitárt megtartom. Azt nem adnám 
semmi pénzért, ahhoz ragaszkodom, bár 
játszani már azon sem tudok.

Zio Sarto

Őzéné Thoma IldIkó

Egy citera története
Levelet hozott a minap a drótposta. Egy ismerős nevű, ám mégis ismeretlen 
hölgy arra kéri a szerkesztőséget, ha tudunk, segítsünk eladni száz éves korúra 
becsült, gyöngyház intarziás versenyciteráját.

Olyan már volt a történelem-
ben, hogy egyesek megpróbál-
ták megreformálni az addigi 
naptárat, ilyen volt például 
Gergely pápa is. Valakik váro-
sunk vezetői közül elirigyel-
hették tőle a dicsőséget, mert 
úgy gondolhatták, hogy egy 
kis reform nem ártana, még 
ha ez csak a város területére is 
vonatkoznék. Történt ugyanis, 

hogy legutóbb módosították 
az egyik rendeletet, amelyben 
az avarégetést szabályozzák. A 
módosított rendeletben az áll, 
hogy a száraz falevelek tavaszi 
elégethetőségének határideje 
februártól május 30-ig terjed. 
(Arra nem is merek gondolni, 
hogy ne tudnák, a jelenleg ha-
tályos naptár szerint május 31 
napból áll.)

Az viszont már igazi 
hübrisz, hogy nem érték be 
ennyivel, és még a fizikai 
kémia kérlelhetetlen és ob-
jektív törvényeit is arra kény- 
szerítenék, hogy a város 
határához érvén, hunyász-
kodjanak meg, és engedel-
meskedjenek a helyi rende-
letnek.

A módosításban ugyanis az 
szerepel, hogy avart éget-
ni eztán reggel hat órától 
délelőtt tíz óráig szabad.

Nos, a magam részéről ne-

hezen tudom elképzelni, hogy 
a fizikai törvények ennyire 
meghunyászkodnának, és 
az égetésre kijelölt napokon 
eltekintenének attól, hogy 
hajnali párát keletkeztes-
senek, amivel jól átnedvesí-
tik az összegyűjtött levélku-
pacokat, Sokkal valószínűbb, 
hogy ha mégis megpróbálom 
meggyújtani és elégetni, a 
szomszédom vasvillával fog 
rám rontani, mert füstbe borí-
tom az egész utcát.

Borz Tóbiás

avar kor BudakeszIn, avagy

Füstbe ment terv
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Múlt havi lapszámunkban a Nagyszé-
nászugi Érdekvédelmi Egyesület elnöke, 
Müller Tibor a vele készült interjúban tette 
szóvá, hogy a tavaly októberben alakult 
települési önkormányzatnak fél év sem 
volt elegendő arra, hogy a Nagyszénsázug-
ban még az előző ciklus alatt megalakult 
részönkormányzatot ismét fölállítsa.

Nos, jelentem, azóta a részönkormány-
zat is megalakult, de hogy ez mennyire 
örömhír, annak eldöntését rá bíznám a 
nagyszénászugiakra.

Furcsa státusa van ugyanis Magyar-
országon a részönkormányzatoknak. 
Bár nomen est omen, a névben min-
den benne van. A rész ugyanis csak 
egyik jelentése szerint fejezi ki azt, 
hogy egy adott településrész önkor-
mányzatáról van szó, de értelmezhető 
úgy is, hogy ez az önkormányzat csak 
úgy részlegesen jeleníti meg az ön- 
kormányzatiság elvét.

Az a helyzet ugyanis, hogy szemben 
a „nagy” önkormányzatokkal, a részön-
kormányzatot nem a településrész válasz-
tópolgárai választják meg, hanem a 
„nagy” önkormányzat képviselői. Akik 
aztán vagy figyelembe veszik az adott 
településrész választópolgárainak, civil 
szervezeteinek javaslatait, vagy nem.

Hogy Budakeszin figyelembe vették-e?
Mindenesetre sokat elmond az újon-

nan megválasztott részönkormányzat 
összetételéről, hogy abban a részönkor-
mányzatot annak idején kezdeményező, 
a bevezetőben említett civil egyesület 
egyetlen tagja sem kapott helyet, s a bev-
álasztottakat a nagyszénászugiak eddig 
nem nagyon látták mocorogni az ottani 
közéletben.

De hát, ahogy mondani szokás, a pu-
ding próbája az evés. 

Nincs jegyző

Egyesek szerint afféle árvaházi hangulat 
honol a budakeszi polgármesteri hivatal 
ideiglenes irodahelyiségeiben.

Érthető.
A hivatal egyelőre lefejezve: elment a 

jegyző, az aljegyző, a pénzügyi osztály 
vezetője, és még vagy hét beosztott az 
apparátusból. (és a fejcseréknek, ha nem-
csak a hivatalt, de az önkormányzati in-
tézményeket is ide vesszük, még egyálta-
lán nem értek a végére.)

Érthető várakozás előzte meg te-
hát a március 11-ét, amikor is a város 
képviselő-testülete többek között azért is 
ült össze, hogy megválassza a Hivatal új 

első számú emberét, a jegyzőt.
A jegyzői pályázatra négyen jelentkez-

tek, a bíráló bizottság három érvényes és 
támogatható pályázatot talált.  A részben 
zárt ülés keretében végül is egyik jelölt 
sem kapta meg a megválasztáshoz szük-
séges, minősített többségű szavazatot. 

Nem maradt más hátra, mint új pályáza-
tot kiírni, aminek a beadási határideje e 
sorok megjelenésekor írt ki, amelynek 
benyújtási határideje már le is telt: már-
cius 28. 

Az újabb döntés időpontja várhatóan a 
testület április 8-ai ülése.

Robot Szabi

JelenTés az árvaházBól

A rész és az egész viszonya

A Budaörsi Passió évtizedek-
kel korábban nemzetközi hírű 
kulturális és szakrális ese- 
mény volt.

A kilencvenes évek végén 
néhány lelkes lokálpatrióta 
elhatározta, hogy újraéleszti 
a hagyományt az egyedülálló 
hangulatú Kőhegyen. Ta-
lán innen jött az ihlet, talán 
máshonnan, mindegy is tulaj-
donképpen, a lényeg az, hogy 
Bakács Bernadett, a Budakeszi 
önkormányzat alpolgármester 
asszonya elhatározta, hogy 
életre keltik a makkosmáriai 
Jézus-jelenést.

A makkosmáriai Fogoly-
kiváltó Boldogasszony régi 
búcsújáró kegyhely. Története 
a 18. századig nyúlik vissza. 
Ekkor, pontosan 1731-ben tör-
tént, hogy egy bizonyos  Traub 

János nevű legény a budakeszi 
határában fekvő szőlőkbe  
igyekezett. Ahogy egy tölgy-
fához ért, a szenvedő Krisztus 
arca jelent meg előtte. Nem 
sokra rá súlyosan megbetege-
dett. Csodás gyógyulása után 
egy Falconeri nevű olasz szár-
mazású budai festőtől olaj-
festményt vásárolt, mely a 
Gyermekét tápláló Szűzanyát 
ábrázolta. A képet az említett 
tölgyfára függesztette. Híre 
ment az esetnek, és egyre 
többen kezdték látogatni ezt 
a helyet. Acsádi Ádám vesz-
prémi püspök kivizsgáltatta 
az eseményeket és engedé-
lyezte, hogy a szentképet nyil-
vános tiszteletben részesítsék. 
A zarándokok adományai-
ból kicsi kápolna épült a 
Mária-kép fölé. Gondozására 

a közelben élő két remete 
vállalkozott. A fokozódó 
érdeklődés eredményezte, 
hogy az Óbudán működő trini- 
tárius szerzetesrend itt szép 
egytornyú templomot és egy 
kis kolostort épített. (Tudni 
való, hogy a Trinitárius Rend: 
„A Fogolykiváltó Szűzanya 
Szentháromságról nevezett 
Rendje” a török harcok ide-
jén egész Dél-Európában 
fogságba esett keresztények 
kiváltásán fáradozott. Pénzt 
gyűjtöttek erre a célra. A Rend 
története azonban mintegy ki-
lencezer olyan szerzetesről is 
tud, aki saját magát cseréltette 
ki egy-egy hadifogolyért.) 
A templomot 1768-ban 
szentelték fel tízezernél is 
több zarándok jelenlété-
ben. A templomban elhe- 

lyezték a tölgyfa törzsét és a 
kegyképet. Rövid időn belül 
50 csodálatos gyógyulás és 
imameghallgatás történt itt a 
Szent Szűz közbenjárására. 
II. József császár 1784-ben a 
fogolykiváltók Rendjét is fel- 
oszlatta és a templomot 
bezáratta. A kegyképet és a 
fatörzset a budakeszi plé-
bániatemplomba vitték le, 
és itt megőrizték. A kolos-
tor és a kegytemplom vilá-
giak kezére került és néhány 
évtized alatt rommá lett. 
A hívek adományaiból és 
munkájából a szervita atyák 
néhány év alatt felépítették 
a jelenlegi templomot, me-
lyet 1950-ben Shvoy Lajos 
székesfehérvári püspök szen-
telt fel. Újra elhelyezték a plé-
bániatemplomban megőrzött 
fatörzset és kegyképet, a kegy-
oltár mögött illetve fölött. 
Jelenleg a kegytemplomot a 
Domonkos Rend működteti.

Bobosi Tzar

Jézus úJra makkoson

Egy legenda újjászületése

A budakeszi Charles Bronson végleg 
elhagyja a budakeszi színpadot. 
Rohonczi Lajos, a megszűnt, illetve a 
BVV (önkormányzati) Kft.-be integ-
rált Gamesz vezetője mostantól már 
csak civilként lesz jelen a városban. 
Március derekán egészségügyi indok-
kal kérte fölmentését
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Időzített bomba (hogy ezzel a 
bombasztikus, régen elcsépelt, 
újságírói toposszal indítsak, 
de ha egyszer nem jut bom-
basztikusabb az eszembe… – a 
Szerző) ketyeg a budakeszi Fő 
utca alatt. Ráadásul nem is egy, 
hanem sok, és csak sejteni le-
het, de pontosan tudni nem a 
helyét.

Nem világháborúból itt 
maradt bombákról van szó, 
már csak azért sem, mert leg-
jobb tudomásunk szerint Bu-
dakeszit nem bombázták, még 
csak nem is ágyúzták, hanem 
„menetből” vették be a szovjet 
csapatok 44 karácsonyán.

Az időzített bombák meta-
forikusan értendők, és „telepí-
tésük” a hatvanas-hetvenes 
évekre nyúlik vissza. Akkor 
folytak ugyanis a legnagyobb 
szabású közművesítési munkák 
az akkor még nagyközségben, 
és a főutca alatt akkor épültek ki 
a mindenféle közműrákötések. 
Na ezek okozzák a mai gali-
bát. Tudni való ugyanis, hogy 
jó száz évvel ezelőtt, az akkori 
budakesziek elhatározták, hogy 
lefedik a település közepén 
végighúzódó, csapadékvíz-

elvezető árkot. (Hogy hogyan 
nézhetett ki az akkori árok, 
képet alkothatunk róla, ha ellá-
togatunk a főutca-Budaörsi út-
Pátyi út csomóponthoz, ahol 
is keresztirányban, jól látható 
a másik árok, ami a főutcait 
magába fogadja, és Bodzás-
árok néven folytatja útját a falu 
határában. Csak éppen ezt már 
nem fedték le a mai napig.) 
Szóval a budakeszi elődök 
gondosan, tégla boltívekkel 
fedték le az árkot, majd bete-
mették. Ekkor alakult ki a mai 
park is.

A tégla szerkezet igen jó 
minőségű, s akár még többször 
száz évig is kibírná, azonban 

a már említett, közművesítési 
munkálatok során az ere-
deti tömörítés megszakadt, 
s műszaki emberek a meg-
mondhatói, a leggondosabb 
újratömörítés sem lesz az ere-
detivel egyenrangú. Ott már 
előbb vagy utóbb utat talál 
magának a víz, majd évek, 
évtizedek alatt itt is, ott is ki-
mossa a földet. Ahol a földré-
teg ily módon meglazult, a 
tégla boltozatra óriási nyomás 
nehezedik, hát még akkor, ha 
figyelembe vesszük az elmúlt 
évtizedek megnövekedett gép-
kocsi-forgalmát. A derék építő 
elődök a legnagyobb előrelátás 
mellett sem kalkulálhattak ek-
kora terheléssel.

További problémát jelente-
nek a főutcai víznyelő ak-
nák, amelyeket a fenntartó 
közútkezelő nem tart kar-
ban. Budakeszi domborzati 
viszonyai miatt, a környező 
utcákból ide, a főutcára folyik 
nemcsak a csapadékvíz, 
hanem a hordalék is, amit hoz 
magával. Egy-egy kiadós eső 
után a víznyelők telítődnek, de 
kitisztításuk nem történik meg 
rendszeresen.

A bajok két évvel ezelőtt 
kezdődtek. Először a parkban 
nem sokkal korábban épített 
játszótér alatt nyílt meg a föld, 
tavaly pedig a postai parkoló 
alsó szakaszánál szakadt be a 
főutca. Legutóbb idén, már-
cius végén pedig a főutca-
Telki úti kereszteződés alatt 
pár méterrel, a cukrászda előtti 
parkolónál.

A hasonló beomlá-
sok az elkövetkező időben 
valószínűleg megszaporodnak, 
elsősorban azon helyek kö-
zelében várhatók, ahol kereszt 
irányban közművek futnak az 
aszfaltburkolat és a pár mé-
terrel a földfelszín alatt lévő 
csapadékvíz-elvezető alagút 
között.

Az önkormányzat, amikor 
az első baljós jeleket észlelte, 
fölmérette az alagút állapotát. 
Az akkori becslések szerint kb. 
80 millió forintra lenne szük-
ség az állagmegóváshoz.

Az idei költségvetésben erre 
nem találunk adatot.

Pedig az idő sürget: az ed-
digi beomlások végül is sze-
rencsés kimenetelűek voltak.  
De gondoljunk bele, mi lesz, 
ha az omlás esetleg épp ak-
kor következik be, amikor 
ráhajt egy gépkocsi, netán az 
autóbusz.

Ozirisz Abbot

omlásveszély Télen-nyáron

Időzített bombák a főutca alatt

Budakeszin Mackóvár utcáról eddig 
senki sem hallott, csak Mackóvár 

óvodáról. Ami a Széchenyi utca főutcai 
torkolatában, a kápolna fölött áll. Környék-
beli lakosok hívták föl rá a figyelmet, s 
mi, mármint a sajtó, készséggel vállaljuk 
a rezonátor (nemkülönben a rezonőr) sze-
repét, hogy fölerősítsük a hangjuk, hátha 
fölér az illetékesekig, hogy a főutca és a 
Széchenyi utca közötti kis dombos zöld-
felületen újabban mintha egy új ki köz 
lenne kialakulóban. Éppen csak még le 
nem burkolták aszfalttal.

Az történt ugyanis, hogy egyesek, 
lerövidítendő az autóutat, a főutcáról a zöld 
felületen át, amúgy toronyiránt mennek föl 
gépkocsijukkal az óvoda elé, s már szabá-
lyos csapást vágtak maguknak. Hogy miért 
nem a mindössze ötven méterrel lejjebb lévő 
kereszteződésnél fordulnak vissza? Erre az a 
magyarázat, hogy a Széchenyi utca errefelé 
egyirányú, a főutcáról  nem lehet visszaka-

nyarodni a Széchenyi utcába. Ha valaki 
mégis ragaszkodik ahhoz, márpedig ki ne 
ragaszkodnék a reggeli csúcsidőben, a for-
galmas főutcán, hogy az óvodás csemetéjét 
egészen az óvoda bejáratáig, vagy az öltözőig 
kísérje, annak három lehetőség közül le-
het választani: 1. a Telki út felől kell beka-
nyarodnia a Széchenyi utcába, ami, belátom, 
sokaknak jókora kerülő, pláne reggeli dugók, 
kapkodás idején, amikor a nagyobb gyerek-
kel még az iskolába is oda kellene érni; 2. le- 
parkolni valahol a közelben, és kézen fogva 
a gyereket besétálni az óvodába, de belá-
tom, ez sem egyszerű művelet, mármint 
a közelben parkolni; 3. az illegális mód- 
szer, amiből rögtön kettő is van a/ az egyik, 
hogy hátramenetben tolatunk az óvoda 
elé, vagy b/ a bevezetőben említett eljárás, 
vagyis: átgázolni tökön, paszulyon, letarolni 
a gyepet, fölkaptatni a dombra. Hátránya, ha 
véletlenül megcsíp a rendőr, esetleg meg-
büntet.

Ezek voltak eddig a szülői szempon-
tok, de vannak szempontjai a többi város-
lakónak is. 

Nekem egy évtizedekkel korábban hal-
lott történet jut erről eszembe. A buda-
pesti lakótelepek egyik tervezője fejtette 
ki, hogy a házak közötti parkok sétaútjait 
nem érdemes rögtön kiépíteni, célszerű 
megvárni, amíg az újonnan beköltözők 
kitapossák a természetes ösvényeket, és 
aztán ezeket legalizálni és lemurvázni.

De van rendpárti megoldás is: például 
olyan korlátot vagy a jármű-közlekedést 
megakadályozó eszközöket telepíteni, 
amelyek meggátolják, hogy az autósok 
átgázoljanak ezen a kis szegleten, és tönk-
retegyék.

Zoia Brots

Tökön, paszulyon át

Hívják talán Kápolna-hágónak

Pálfy Gábor elismerően 
nézi az elődök művét
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Szakemberek mindig is éreztek kísér-
tést arra, hogy az üzleti szférában bevált 
eljárásokat, módszereket másutt, például 
a közigazgatásban is alkalmazzák. Mivel 
a bürokrácia alapvetően más elvek sze-
rint működik, mint a biznisz, az efféle 
törekvések általában vagy teljes kudarcot 
szenvednek, vagy legföljebb részsike- 
reket hoznak alkalmazóik számára. Ami a 
budaörsi önkormányzat Fidesz-frakcióját 
illeti, legutóbbi, ilyen irányú törekvésük, 
egyelőre legalábbis, az első esetszámot 
gyarapítja.

Történt ugyanis, hogy a „megforgatjuk 
holnapra az egész világot” hevületében 
az említett grémiumban valakik, akik már 
hallottak valamit harangozni az outsourc-
ingról, úgy gondolták, hogy meg lehetne 
próbálkozni vele a városban is. Az out-
sourcing (ejtsd: autszörszing) kifejezést 
egyébként kiszervezésre magyarították 
(így talán már ismerősebb), és lényegé-
ben azt jelenti, hogy egy vállalat vagy egy 
intézmény bizonyos feladatait nem saját  
szervezeti keretei között, saját appará-
tusával oldja meg, hanem ezek ellátásával 
egy külső (al)vállalkozást bíz meg. A leg-
közismertebb példája ennek, amikor egy 

vállalkozás 
a h e l y e t t , 
hogy saját 
könyvviteli 
a p p a r á -
tust tartana 
fenn, egy 
k ö n y v e l ő 
cégre bízza 
ez irányú 
dolgait. Ezt 
a modellt ak-
kor célszerű 
választani, 
ha egy vál-
lalat vagy 

intézmény adott feladata nem elég kiter-
jedt ahhoz, hogy elvégzésére saját, külön, 
jól képzett apparátust lenne érdemes fö-
lállítani és működtetni. De újabban a nagy 
cégek is előszeretettel autszörszingelik 
bizonyos munkáikat, hogy még jobban 
tudjanak a maguk saját szakmai dolgaira 
koncentrálni. 

Nos, ezt a modellt szerette volna a bu-
daörsi grémium bevezetni, méghozzá a 
takarékosság jegyében.

Elgondolásuk lényege az volt, hogy a 
város valamennyi oktatási és kulturális in-
tézményét, plusz a városi médiát – egyetlen, 
városi alapítású KHT-ba (leánykori nevén: 
közhasznú társaság) szerveznék ki. Azt az 
összeget, amit eddig ezek működtetésére 
fordítottak, átadnák a KHT-nak, oszt’ baj-
lódjék-gazdálkodjék vele ő.

Tartozunk a történeti igazságnak az-
zal, hogy elmondjuk, ez az elképzelés 
nem teljesen előzmények nélkül való 
Budaörsön. Jó pár éve már, hogy a város 
egészségügyi ellátó rendszerét, jelesül: 
az egészségügyi központot úgyszintén ki- 
szervezte a korábbi önkormányzati veze-
tés. Tegyük hozzá, hogy akkor a helyi jobb- 
oldal heves ellenérzésétől kísérve. Mára 
ezek az indulatok lecsillapodtak, már csak 
azért is, mert a szisztéma bevált és máig 
jól működik, s tudomásunk szerint senki-
nek nem is jutna eszébe hozzányúlni.

A mostani elgondolás azonban több sebből 
is vérzik (a hónap képzavara – a Szerk.). 

Ad egy: a közhasznú társaság mint 
társasági forma kikerült a társasági 
törvényből, ilyen újonnan már nem 
alapítható, a korábban bejegyzett KHT-kat 
is ennek megfelelően át kellett alakítani. 
Ad kettő: a városi média egy szervezetbe 
tömörítése még a jelenleg hatályos  alkot-
mányba is ütköznék.

De ez volna a kevesebb. (Ki ütközik 
meg manapság azon, ha valami a hatályos 

alkotmányba ütközik. Majd módosítjuk 
az alkotmányt, oszt’ jó napot!)

Nagyobb légy pottyant a tejbe, amikor 
az elképzelés a budaörsi közalkalmazot-
tak körében ismertté vált. Az intézmények 
kiszervezése ugyanis nyilvánvalóan a 
városi közalkalmazottak közalkalmazotti 
státusának megszűnését jelentette volna, 
mindazon kiváltságokkal és előnyökkel 
együtt, amivel ez a státus törvény sze-
rint együtt jár. A budaörsi közalkalma-
zottak nem csak úgy, magukban, vagy 
szűk kollegiális köreiken belül zúgolód-
tak, hanem amikor hírül vették, hogy az 
önkormányzat illetékes bizottsága na-
pirendjére tűzi a tervezetet, több százan 
vonultak a városházára az ülésre.

Képzelhetni, hogy megszeppentek a 
képviselők e tömegek láttán, így aztán 
nem csoda, hogy meghátráltak, s visz-
szavonták a javaslatot, ami így aztán a 
közgyűlés elé sem került.

Nem szeretnénk azonban azt a látszatot 
kelteni, mintha ez az egész nem szólt vol-
na másról, mint egy privilegizált csoport 
érdekérvényesítéséről.

Ha az elképzelés ugyanis megvalósul, 
annak, példának okáért, korántsem csak a 
pedagógusok vagy a művelődési ház dol-
gozói lettek volna a vesztesei.

Ez a működési forma szinte biztosan a 
városi közszolgáltatások általános rom-
lását hozta volna magával. Azzal ugyanis, 
ha a város egy KHT-ra bízza az említett 
feladatokat, valójában az ezekkel járó 
felelősséget is eltolja magától. Formálisan 
eleget tesz ugyan a törvényi kötelezettsé-
geinek, de a hogyant már másra bízza. 

Érdemes mindazonáltal odafigyelni. 
Egyes értesülések szerint ugyanis az out-
sourcing ötlete nem egészen Budaörsön 
fogant. Állítólag valakik kísérleti lég-
gömbnek szánták, megszondázandó, 
hogyan reagálna effajta megoldásra egy 
helyi közvélemény.

Nos, egyelőre annyit tudni, hogyan 
reagált Budaörs. Kérdés, ugyanezt a lég-
gömböt fölrepítik-e majd még másutt is.

Tio Barbosz (Márna Apó) 

szervezeTT kIszervezés

Megszállták a Városházát

A Budaörsön élő Bakk István, 
az általa alapított Bakk 

István kanonok Alapítvány 
nevében levéllel fordult nem-
rég Schmitt Pál köztársasági 
elnökhöz és Tarlós Istvánhoz, 
Budapest főpolgármesteréhez.  
Ebben azt indítványozza, hogy 
a Gellért hegyen álló Szabad-
ság szobrot távolítsák el mint 
az egykori szovjet megszállás 
szimbólumát, s helyébe egy 

Nagy Boldogasszony szobrot 
állítsanak. Elvégre Mária orszá-
ga lennénk, vagy mi a szösz!

Arról nem szólnak a hírek, hogy 
a címzett főméltóságok érdemben 
foglalkoznának-e Bakk ötletével, 
az mindenesetre tény, hogy ve- 
gyes visszhangot váltott ki, ideoló-
giai szimpátiáktól függetlenül.

Ismert, hogy a szobrot annak 
idején Vorosilov választotta 
ki Kisfaludi Stróbl Zsigmond 

műtermében, ami a legendá-
rium szerint eredetileg ifj. 
Horthy István síremlékét 
díszítette volna. A legendáról 
a művészettörténészek máig 
vitatkoznak. Arról viszont 
kevésbé, hogy a pálmaágas 
nőalak kitűnő műalkotás, 
évtizedek alatt Budapest szim- 
bólumává vált, és szinte már 
senki nem is emlékszik ere-
deti rendeltetésére. A buda-
pestiek túlnyomó többsége 
ragaszkodik hozzá.

Babits Zoró

Nem boldog az asszony

Vajon mit szólna 
a pálmás nő, ha lecserélnék

Wittinghoff laptoppal
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A tudósok mindenesetre azt mondják, a 
Japánban kiszabadult radioaktív sugárzás 
gyakorlatilag nem érheti el az európai 
kontinenst, így Magyarországot sem, ám 
ugyanakkor a legfrissebb mérések szerint 
egyes helyeken, Magyarországon például 
Budafokon, a megszokottnál valamivel 
magasabb sugárzást mértek. Igaz, ez még 
mindig nagyságrendekkel alatta marad a 
természetben is előforduló háttérsugárzás 
erejének.

Amennyire laikus ésszel föl lehet be-
csülni, hazánkat és Európát valóban nem 
fenyegeti közvetlen veszély a fukusi-
mai tragédia következtében. (Hogy az-
tán milyen, hosszabb távú környezeti és 
gazdasági hatásokkal kell számolni, azt 
valószínűleg még a tudósok sem tudják.)

Mindenesetre Fukusima ráirányította a 
figyelmet a saját környezetünkben lévő 
reaktorokra.

Az elmúlt hetekben például egyre töb-
ben kezdtek el érdeklődni vidékünkön a 
közeli Csillebércen működő MTA KFKI 
Budapesti Kutatóreaktorról, amely az 
első volt, ami Magyarországon meg-
épült. 1959-ben telepítették a szovjet 
gyártmányú berendezést, ami máig jól 
szolgálja a tudományos kutatást. 

Az ötvenes évek óta kétszer is hajtot-
tak végre rajta rekonstrukciót, melyek 
során az eredeti 2 MW-ról 10 MW-osra 
növelték a teljesítményét. Laikus is kita-
lálhatja, hogy egy igen kis teljesítményű 
berendezésről van tehát szó. Az évtizedek 
alatt nemcsak a teljesítményét növelték, 
hanem több lépcsőben korszerűsítették 
is a létesítményt, és sok, a biztonságot 
növelő beruházást is végrehajtottak.

Fontos leszögezni, hogy nem folyama-
tosan üzemelő reaktorról van szó (ezt 
nem energiatermelésre használják, mint 
Paksot vagy éppen Fukusimát, hanem 
különböző kísérletekre). Éves átlag-
ban körülbelül 3,5 ezer  üzemóra a ki-
használtsága.

Kis reaktor, mondtuk az imént, annál 
nagyobb nemzetközi híre van, elsősorban 
az elmúlt évtizedekben itt született ku-
tatási eredményeknek és az elismert 
szakembereknek köszönhetően.

Természetesen folyamatos és szigorú 
ellenőrzés mellett folyik itt a kutatás, a 
felügyeletet az Országos Atomenergia 
Hivatal látja el.

A reaktort még jó ideig tervezik üzemben tar-
tani, a jelenlegi engedélyek 2023-ig szólnak.

Annak ellenére, hogy a kutatóreak-
tor vezetői mindig is bíztak az őszinte 
párbeszédben, a nyilvánosságban, amire 
bizonyíték, hogy rendszeresen fogadnak 
látogatókat, nem tagadható, hogy némi 
misztikum is körüllengi a létesítményt.

Ez több mindennek is köszönhető.
Elsősorban annak, hogy a radioaktivi-

tásról mindenki tudja, milyen ártalmas, 
ha egy bizonyos határérték fölött éri az 
élőlényeket, de olyan veszélyről van szó, 
ami nem látható, nem tapintható, hallani 
sem halljuk, és szag sem figyelmeztet 
a jelenlétére, mint a szintén láthatatlan 
gázok esetén. A második világháború, 
Hirosima után élt nemzedékek és utó-
daik emlékezetébe szinte beleégtek az 
akkori tragédia képei. Hogy a már-már 
irracionális félelem ne hunyjon ki, arról 
gondoskodott például a később szüle-
tettek számára Csernobil. Az irtózást az 
atomtól, még ha az békés, hasznos fel-
használású is, igyekeznek máig fenntar-
tani a különböző zöld, környezetvédő 
mozgalmak.

Visszatérve a Budapesti Kutatóreaktorra, 
emlékszem, amikor pár éve foglalkoztam 
a kérdéssel, többek „eskü alatt” vallották, 
hogy a budai erdőket járva, a reaktor kö-
zelében furcsa, sosem látott, genetikailag 
torzult növényeket, állatokat, furcsa fény-
jelenségeket láttak, hogy egyebekről ne is 

szóljak. Tény az is, hogy – biztos, ami si-
cher – léteznek evakuálási tervek is arra 
az esetre, ha valami súlyos, rendkívüli 
esemény történnék fenn a hegyen. 

Bár senki nem állítja, hogy az atom-
energia veszélytelen volna, de azt minden 
valamire való szakértő egybehangzóan 
megerősítette, hogy annyira kicsiny reak-
torról van szó, hogy a különböző havária-
tervek is csak a létesítmény közvetlen 
környezetét érintik.

A polgári védelem megerősítette, hogy 
nincs és tudomásuk szerint soha nem 
is volt semmiféle kitelepítési terve a 
környező településeknek. (Valószínűleg 
a hidegháborús időkben, atomtámadás 
esetére készült terveket láthatta vala-
mikor valaki, de ilyenek anno minden 
magyarországi település vonatkozásában 
kötelezően készültek.) Mint ahogyan 
tömegkatasztrófák esetén ma is minden 
önkormányzat kell, hogy rendelkezzék 
ilyennel. De a Budakeszin, Budaörsön 
vagy a XII. kerületben a Budapesti 
Reaktor soha nem szerepelt a lehetséges 
katasztrófaforrások között.

Annyira nem, hogy a Budaörs székhelyű 
Polgári Védelem kirendeltségétől kapott 
információk szerint, annak ellenére, hogy 
Fukusima hatására egész Európában, így 
Magyarországon is felülvizsgálják az atom-
reaktorokat, elsősorban biztonsági szem-
pontból, a budaörsi PV-iroda semmilyen, 
ezzel kapcsolatos feladatot nem kapott.

Nem alhatunk nyugodtan tehát Fuku-
sima tapasztalatával a tudatunkban, de 
Budakeszi vagy Budaörs vonatkozásában 
a reaktor nem szerepel mint lehetséges 
katasztrófaforrás.

Tosiba Broz

Csillebérc Fukusima árnyékában
A japán atomerőmű-katasztrófa megrázta a világot. A hírek, amelyek érkeznek, 
illetve, amelyeket a japán illetékesek a világgal közölnek, ellentmondásosak. 
Március végén még mindig nem lehet tudni, hogy már túljutottak-e a veszélyes 
folyamatok a csúcspontjukon, vagy akár még nagyobb baj is bekövetkezhet

A reaktor madártávlatból
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BuDAörs
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Április
1. péntek 19.00
Makkbet – tragikomédia 2 részben
2. szombat 19.00
Budaörsi Stand Up
(gyermek-felügyelettel)
3. vasárnap 11.00
Mézeskalács – zenés mesejáték 2 
részben 
(Óvodás bérlet 5. ea.)
4. hétfő 19.00
Retro szerelem, avagy özvegy 
Karnyóné és akét szeleburdiak – 
vígjáték egy részben         
6. szerda 10.00
Mézeskalács – zenés mesejáték 2 
részben 
(Óvodás bérlet 5. ea.)
14.00
Mézeskalács – zenés mesejáték 2 
részben 
(Iskolás bérlet 5. ea.)
19.00
Sógornők – komédia 2 részben 
7. csütörtök 14.30
A Pál utcai fiúk – Beavató színház
19.00.
Shirley Valentine – komédia
12. kedd 14.00
Csipkerózsika
(Pajtás bérlet 3. ea.)
14. csütörtök 16.00
Kiscsillag 2011 tehetségkutató 
verseny
15. péntek 16.00
Kiscsillag 2011 tehetségkutató 
verseny

16. szombat 16.00
„Ideestem” duma rock (Szakács 
Tibor és barátai estje)
18. hétfő 14.00
Szorgos és lusta lány – zenés 
mesejáték
(Pajtás bérlet 4. ea.)
17. vasárnap 15.00
Makkbet – tragikomédia 2 részben
20. szerda 14.00
Szorgos és lusta lány – zenés 
mesejáték
19.00
Ha elhagysz, veled mehetek? (Eper 
januárban) – romantikus vígjáték
26. kedd 19.00
Mágnás Miska – operett 2 fel-
vonásban
27. szerda 10.00
Szorgos és lusta lány – zenés 
mesejáték
(Manó bérlet 4. ea.)
14.00
Szorgos és lusta lány – zenés 
mesejáték
(Cimbora bérlet 4. ea.)
19.00
Ha elhagysz, veled mehetek? (Eper 
januárban) – romantikus vígjáték

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

Április

10. vasárnap 16-22 óráig
Zwickl Polka Partie
15. péntek, 16-22 óráig 
Nosztalgia Party
16. szombat 10 óra
Húsvéti koncert
Monó Manó zenekar
20-26. 
Ásványkiállítás
A Föld Napja alkalmából
Zsarnóczay István kalauzolásában
22. péntek 16 órától
Tökmag Játszóház
Húsvéti készülődés
30. szombat, 19 órától
Keszi Táncház
Húzza: az Üsztürü zenekar
Zumba
Minden hétfőn és szerdán 17-18 
óráig
Capoeira gyerekeknek
Hétfőn és szerdán 14:30-15:30
Ringató
Foglalkozás gyerekeknek
Péntekenként 10:15 órakor

ZsÁMBÉK
ZsáMbéki MűvElődési HáZ
Zsámbék, Etyek utca 2.

Április

04.05. 16:30-18:00
Családi kiskoncert
04.07. 17:30-19:00
Könyvmolyklub
04.12. 16:30-18:00

Könyvmolyklub
04.19. 16:30-18:00
Húsvéti templomi koncert

PÁTY
Pátyi MűvElődési HáZ
Páty, Kossuth Lajos u. 77.

Április
04.09. 19 órától
Tavaszi Zsongás
Retró parti zenekarral és lemez-
lovassal!
04. 16.
Tintér Gabi lemezbemutató kon-
certje és táncház
04.16.
Sportnap
Kosárlabda – Foci - Bowling – 
Floorball – Futás – Kerékpározás 
– Asztalitenisz

05. 07.
Áttünések
Improvizációs Színház

A playback színház a színpadi im-
provizációra valamint a társulat 
és a közönség együttműködésére, 
közös alkotására épülő játék. A 
playback mint fogalom itt a szó sz-
erinti „visszajátszásra” utal: valaki 
elmesél magáról valamit, például 
az aktuális érzését, hangulatát, egy 
személyes történetet, és a többiek 
megjelenítik, eljátsszák, visszaad-
va számára annak lényegét.

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

Gyermekrajz-
verseny 
Gyermekrajz-versenyt hirdet 
a Budakörnyéki Natúrparkért 
Egyesület A Föld Napján Bu-
dakeszi iskolásainak és óvodá-
sainak 3 kategóriában:

0-6 éves korig
7-11 évig
12-18 évig

A verseny témái: 1: „Ilyen-
nek szeretném látni Budakesz-
it”;  2: „Nem szeretném ilyen-
nek látni Budakeszit”.

Minden pályázó két rajzzal 
pályázhat(mindegyik témáról 
egy-egy rajzzal) A/4 formátum-
ban, bármilyen technikával.

A rajzokat a Budakeszi Erkel 
Ferenc Művelődési Központ-

ban lehet leadni 2011. 04. 15-
ig (névvel, életkorral, iskola, 
óvoda megnevezésével el-
látva)

A legjobbnak ítélt munkákat 
Föld Napja alkalmából, 
2011.04.20.-án szerdán 18 
órakor, a Budakeszi E. F. M. 
Központban rendezett progra-
mon kiállítjuk és a rajzverseny 
győzteseit is itt hirdetjük ki.

Szevasz, tavasz
Idén is lesz ifjúsági tábor Budajenőn 
a szünidőben, amit ezúttal is Sere-
gley Erzsébet szervez.

A 6-14 éves tanulók alkotó-
táborában megismerkedhetnek 

a fotózással, drámajátékokban 
vehetnek részt.

Jelentkezés: Seregley Erz-
sébetnél (múzeumpedagógus 
– vizutanár) és  Kovács Erzsé-
betnél (dráma – vizutanár): 

70 504 4119 – seregleye@
gmail.com

Fordult a nap
Az időjárásra nem lehetett 
panasz a hagyományos, tava-
szi napfordulós ünnepségen, 
Zsámbékon, amelyet idén 
az íjászat jegyében rendez-
tek. A Mátyás Íjászai által a 
Cserepeskertben lebonyolí-
tott íjászverseny mellett az 
érdeklődőket helyi ételkülön-
legességekkel is várták. Az 
idei rendezvény különlegessé-
ge a pogácsasütő verseny volt. 

A tavalyi évben átadott falu 
kemencéje is egész nap ontotta 
magából a finomságokat, és a 
bogrács pedig hamar kiürült.Orgonahangversenyek  

Budakeszin

Száz éves a Budakeszi Ha-
vasboldogasszony Plébáni-
atemplom  orgonája. Ebből 
az alkalomból áprilistól de-
cemberig minden hónap első 
szombatján, az esti szent-
mise után orgonahangver- 
senyt rendeznek. Az első kon-
cert április 2-án lesz.

Tavaszi tárlat

Megkezdődött a tavasz az 
Erkel Galériában. Már-
ciusban a Budakeszin élő 
és alkotó képzőművész-
házaspár, Somogyi Réka 
és Zalai Károly elmúlt egy 
évi terméséből láthatnak 
válogatást az érdeklődők.
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Kossuth díj-
jal tüntették 
ki márci-us 
15-én, nem-
zeti ünne-
pünkön a 

Budakeszin élő Orosz István 
képzőművészt, írót.

O. I. a  Magyar Iparművé-
szeti Fõiskola grafika szakán 
szerzett diplomát 1975-ben. A 
hetvenes évek második felé-
ben díszleteket tervezett, majd 
animációs filmeket kezdett 
készíteni a Pannónia Film-
stúdióban. 

Autonóm és alkalma-
zott grafikával – elsősorban 
plakáttal és illusztrációval 
– pályája kezdete óta foglal-
kozik. Munkáival rendszer-
esen részt vesz nemzetközi 
képzőművészeti tárlatokon, 
grafikai biennálékon és 
filmfesztiválokon. Tagjai 
közé választotta az Alli-

ance Graphique Internation-
ale, a Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia, va-
lamint a Magyar Művészeti 
Akadémia. 2002-ben az 
Iparművészeti Egyetemen 
habilitált mesteri diplomát ka-
pott. 2004 óta a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Alkal-

mazott Művészeti Intézetének 
tanára. Szépirodalommal is 
foglalkozik, két verseskötete 
és egy novelláskötete jelent 
meg. Esszéi és publicisztikái is 
jelentősek. 1984 óta használja 
az Odüsszeiából kölcsönzött 
Utisz (ógörögül “ουτις,”, vagy 
“OYTIΣ”) művésznevet is. 
Legismeretebb, nemzetközi 
hírűvé alkotása a  Tovarisc-
si, konyec c. rendszerváltó 
plakát.

(Wikipedia)

BudakeszI úJ kossuTh-díJasa

Tovariscsi, szpaszíba
A fiatalabbak jószerével 
már azt sem tudják, mi az 
a filmhíradó. Kedvükért 
mondom: lényegében olyan, 
mint a tévéhíradó, de nem a 
tévében közvetítették, hanem 
a mozikban vetítették, rend-
szerint a nagyfilm előtt. He-
tente mutattak be új híradót, 
mint ahogyan a filmek is 
többnyire heti váltásban 
cserélődtek. A filmhíradó 
tipikus, a televíziós korszak 
előtti műfaj volt. A doboz 
terjedésével lassan kihalt.

A magyar filmhíradósok 
nemzetközi mércével mérve 
is kiemelkedőt nyújtottak, 
elég, ha csak arra utalok, 
hogy olyan nagyságok, mint 
például Jancsó Miklós is a 
filmhíradósoknál kezdte.

A filmhíradó műfaji csúcs-
pontját alighanem a második 
világháború idején érte el 
szerte a világon, így Ma-
gyarországon is, a háborús 
propaganda elsőszámú esz-
közeinek egyike volt. Így nem 
mentes a mindenféle manipu-
lációktól sem. Például nem 
minden filmkockája dokumen-
tum értékű. Film- és helytörté-
neti érdekesség, hogy számos 
snittet, amely a magyar hon-
védek harcát volt hivatva be-
mutatni a fronton, nem az ere-
deti helyszínen, hanem itthon, 
méghozzá Budapest közelé-
ben, Budaörs és Budakeszi 
határában vettek föl.

Erről bárki meggyőződhet, 
ha elég éles a szeme, ismeri 
a tájat, és kedvét leli korabeli 
híradók nézegetésében, amit 
ma már megkönnyít, hogy jó 
része fönn van a neten.

tib

A Budántúl Magazin hívei  
igazán nem panaszkod-
hatnak, el vannak kényez-
tetve. Például azzal, hogy 
még a National Geographic 
olvasóinál is előbb ismerhet-
ték meg ifjú Gönye Csaba 
természetfotós munkáit. A 
fiatal fényképész fotóiból 
épp az előző számunkban 
közöltünk egy képriportot. 
Azóta az egyik díjnyertes 
képet, ami egy csiga ébredé-
sét örökíti meg, a világhírű 
ma-gazin is megvásárolta.

Március 26-án volt a Szemző 
Tibor (Budajenő)–Forgách 
András szerzőpáros, A császár 
üzenete című rádiójátékának 
nyilvános bemutatója a Ma-
gyar Rádióban, amelyet Franz 
Kafka ihletett.

A szerők így írnak erről: 
„Franz Kafka nem csak 
írásművészetével vívta ki az 
utókor csodálatát. Még kül-
önlegesebb az a hatás, ame-
lyet személyében gyakorolt 
a hozzá igazán közelállókra, 
akik a vele való együttlétet 
a barátság csodájának élték 
meg. A fiatal költő, aki a Biz-
tosítótársaságban látogatja 
meg, az orvostanhallgató, aki 
együtt van vele a szanatórium-
ban, a gyerektáborban dolgozó 
konyhalány, akivel Berlinben 
él, és aki mindvégig társa ma-
rad, a kislány a játszótéren, 
akit megvigasztal elvesztett 
babája miatt: ezek az emberek 
nem a zseniális írót, hanem a 
zseniális embert látták benne, 
sőt, olykor még a szentet is, 

élvezték szikrázóan humoros 
társalgását, ötleteit, hason-
líthatatlan figyelmességét.

A császár üzenete még 
meghallgatható interneten 
http://www.hangtar.radio.
hu/kossuth#!#2011-03-27 
ht tp: / /www.hlo.hu/news/
f r a n z _ k a f k a _ a n d _ t h e _
emperor_s_new_clothes

Néhányan a darab szereplői 
közül: Barbara Massey, Hege-
dűs Tibor, Kispál Gergely, 
Vajdai Vilmos, Andai Kati, 
Csákányi Eszter, Bán János, 
Hámori Gabriella, Lukáts An-
dor, Takács Kati, Dér Denisa, 
Tóth József, Törköly Lev-
ente, Kálmán János, Székely 
B. Miklós, Rácz Attila, Kis-
tamás László, valamint a Gor-
diusi Čomó Kereativ Zenei 
Laboratóriuma és a Tomasini 
zonósnégyes.

KAFKA

Császár Budajenőről
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Ne rendelkezzen személyi jövedelem-
adójának 1 százalékával parlagfű-mente-
sítésre!

A 2011. évben benyújtott 1 százalékos 
rendelkező nyilatkozatokban nem lehet a 
parlagfű mentesítés feladatai költségve-
tési előirányzatot megjelölni.

Az összevont adóalap után személyi 
jövedelemadót fizető magánszemélyek 
minden évben rendelkezhetnek adójuk 1 
+ 1 százalékáról. Az egyik 1 százalékos 
összeget vagy egyházak, vagy kiemelt 
költségvetési előirányzatok számára lehet 
felajánlani. A 2011-ben megjelölhető költ-
ségvetési előirányzat kizárólag a Nemzeti 
Tehetség Program feladatai (technikai 
szám: 1823).

A 1053 számú személyi jövedelemadó 
bevallás nyomtatott kitöltési útmutatója 

szerint az 1 százalékos összeget a parlagfű 
mentesítés feladatainak támogatására is 
fel lehet ajánlani. Mivel a bevallások nyo-
mdai előállítása (a benyújtott törvényter-
vezet figyelembevételével) már 2010. de-
cember 20-án megkezdődött, míg a 2011. 
évi kiemelt költségvetési előirányzatokat 
meghatározó jogszabályt, a 2011. évi 
költségvetésről szóló törvényt csak 2010. 
december 30-án hirdették ki, így azt az 
állami adóhatóság nem tudta a nyomtat-
vány kidolgozásakor figyelembe venni. 
A bevallás elektronikus úton elérhető 
kitöltési útmutatóját az állami adóhatóság 
időközben pontosította.

A személyi jövedelemadó 1 + 1 
százalékáról elsősorban a bevallás, az 
egyszerűsített bevallás részét képező 
EGYSZA megnevezésű nyomtat-

ványon lehet rendelkezni. Az adózóknak 
lehetősége van arra is, hogy a bevallástól 
elválóan, külön lezárt borítékban szemé-
lyesen vagy postán, illetve külön elek-
tronikus nyomtatványon juttassák el a 
rendelkező nyilatkozatot a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalhoz. Amennyiben valaki a 
bevallásában – érvénytelenül – a parlagfű-
mentesítés feladatai javára rendelkezett, 
megteheti, hogy a törvényi határidőig 
(2011. május 20.) új, a bevallástól elváló 
rendelkező nyilatkozatot nyújt be, mely-
ben a Nemzeti Tehetség Program vagy va-
lamely egyházi kedvezményezett részére 
rendelkezhet. Ebben az esetben az állami 
adóhatóság a második, érvényes nyilat-
kozatot teljesíteni fogja, feltéve, hogy a 
rendelkezés további törvényi feltételei 
teljesülnek. Természetesen ez az új nyilat-
kozat nem érinti a korábban, az adó másik 
1 százalékára vonatkozó, valamely civil 
kedvezményezett javára tett érvényes nyi-
latkozatot.

NAV

Perbál határához érve, ha Tök 
felől közelítünk a községhez, 
jobbra a híres, annak idején 
Ybl-díjat nyert „lakótelep” 
a hetvenes évek stílusában, a 

főút baloldalán pedig egy ház, 
amit nem lehet nem észrevenni. 
Messziről látszik, olyan em-
beré, aki lakókörnyezetével is a 
régmúlt iránt kíván tisztelegni.

Meg is lepődöm, amikor, miu-
tán bekopogok, egy harmincas 
éveinek elején járó fiatalember 
nyit ajtót. Miközben szívélye-
sen körbevezet a portán, meséli, 

hogy már gyerekkorától fogva 
erős vonzalmat érzett a régi tár-
gyak iránt, s gyűjtőszenvedélyét 
máig megőrizte. A már említett 
lakótelepen felnőtt Szabó Tamás 

g y e r e k k é n t 
tudta, hogy asz-
talos mesternek 
fog tanulni, és 
megpróbál ő is 
olyan gyönyörű 
fa tárgyakat 
készíteni, ami- 
lyeneket a régi 
mesterek.

Ahogy végig-
kalauzol biro-
dalmán, a több 
mint százéves, 
g y ö n y ö r ű e n 
felújított, de 
stílusban tartott 
hagyományos 
perbáli portán, 
m e g i s m e r k e -

dem eddigi életútjával.
Miután az iskoláit elvégezte, 

és megfelelő gyakorlatot szer-
zett, négy évre rá már önálló 
vállalkozóként, mesterként 
debütált. Megrendelői egymás-
nak vitték a hírét, így aztán 
nem csoda, hogy újabb három 
év múltán ebben a műemlék 
jellegű házban kialakíthatta a 

saját műhelyét és a kis csapatát, 
amivel azóta is dolgozik.

S ahogy haladt előre a vál-
lalkozás, úgy alakult ki egyre 
határozottabban a profilja is: 
ma már gyakorlatilag kizárólag 
nyílászárókat, vagyis ajtókat, 
ablakokat készít.

Munkái, mint említettük, a 
régi mesterek stílusát és gon-
dosságát idézik, de kiállják a 
korszerűség próbáját is. Az 
egyedi kivitelezés, és a régi 
stílus modern technológiát rejt: 
Szabó Tamás ajtói, ablakai  a 
korszerű hőtechnikai eljárá-
sokat is magukba építik, 
és bármelyik, modern nyí-
lászáróval fölveszik a versenyt 
hő- és zajvédelem tekintetében 
is. A Perbálablak különleges-

sége éppen ebben áll: a régi 
stílus és minőség ötvözése a 
21. századi technikákkal. Vidé-
künkön egyre többen fedezik 
föl a régi házakat, s ezek felújí-
tásakor nem lehet műanyag 
ablakokat beépíteni. A kereslet 
tehát biztosított. 

– Titok? – gondolkodik el a 
sikerei titkát firtató kérdése-
men. – Első osztályú anyagok 
és jó mesterségbeli tudás.

Ám a mester nem éri be eny-
nyivel.

Ösztönösen is tudja, hogy a 
mai vállalkozások sikerének 
titka a folyamatos innováció. 
Termékeit állandóan továbbfej-
leszti, és saját újításai is vannak. 
Igazából az a kérdés izgatja, 
hogyan lehet a kézművességet 
a legkorszerűbb, 21. századi 
technikával ötvözni.

Erre a válasz: egy-egy, a 
műhelyéből kikerülő műremek.

(X)

BemuTaTJuk szaBó Tamás aszTalosmesTerT

Nyitott ablak, nyitott műhely

a nav (volT aPeh) közleménye 

Nincs 1 százalék parlagfű-irtásra
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Hamis statisztika

Szisztematikusan és folyta-
tólagosan, mondhatni ru- 

tinszerűen  hamisítják a rend- 
őrségi statisztikákat. Ezt 
nem én állítom, nem is a saj-
tó, hanem maga a legfőbb 
ügyész, az időközben nyugdíj-
ba ment Kovács Tamás.

A levél, amelyet Pintér 
Sándor belügyminiszterhez 
intézett, még tavaly nyáron 
született, de a sajtó csak 
idén  márciusban szerzett tu-
domást róla, vagy legalábbis 
most hozta nyilvánosságra.

Idézet a levélből: „munka-
társai (mármint a belügy-
miniszteréi – a szerk.) előtt 
szíveskedjék világossá tenni, 
a hamis statisztikai adatszol-
gáltatás miatt a büntetőjogi 
felelősségre vonás a jövőben 
elkerülhetetlen”. A meghami-
sított rendőrségi adatok 
Kovács szerint már a bűnügyi 
statisztika hitelességét veszé-
lyeztetik.

A statisztika, amit használ-
nak, a volt legfőbb ügyész 
szerint inkább manipulá-
lásra (rendőrségi vezetők 
leváltására, a politika, a köz-
vélemény megtévesztésére 
alkalmas, még az sem derül 
ki belőle egyértelműen, hogy 
egy adott évben például hány 
bűncselekmény történt. Az 
évtizedek óta használt mód-
szer csak több éves periódu-
sok elemzésére és bizonyos, 
kriminalisztikai tendenciák 
kiolvasására alkalmas.

Arról, hogy a belügyminisz-
ter mit válaszolt a levélre, 
a sajtó nem tudósított, mint 
ahogyan arról sincs tudomá-
sunk, változtattak-e vagy 
terveznek-e változást ezen a 
téren a rendőrségnél.

Aláírás

A NAV Közép-magyaror-
szági Regionális Adó 
Főigazgatóságának ellenőrei 
egy korábbi próbavásárlás al- 
kalmával arra figyeltek fel, 
hogy bár a vásárlás ellen-
értékéről szabályos pénztár-
gépi nyugtát, illetve az áfa 
törvényben meghatározott 
adattartalmú elektronikus pin-
cérblokkot kaptak, ez utóbbi 
megjelenése alkalmas volt a 
nyugta „helyettesítésére” és 
így a fogyasztók megtévesz-
tésére.

A revizorok pénzügyőrökkel 
és informatikusokkal tértek 
vissza és elvégezték a cég 
számítógépén található ada-
tok mentését. Az adatmen-
tés során kiderült, hogy a 
pénztárgép PC bemenettel 
rendelkezett, így az eladó 
egy meghatározott funkció-
billentyű alkalmazásával, 
vagy annak mellőzésével 
dönthetett úgy, hogy a vásár-
lást megjeleníti-e a pénz-
tárgépben, vagy – számító-
gép segítségével – csak a 

megtévesztő pincérblokkot 
nyomtatja ki.

Az adatok alapján egyértel-
művé vált, hogy a társaság négy 
éves működése alatt 305 millió 
forintot meghaladó összegű 
bevételt titkolt el, miközben 
bevallásai szerint több éve 
veszteségesen üzemelt és az áfa 
fizetési kötelezettségét is mini-
malizálta.

Az adózónál a NAV azonnali 
átfogó vizsgálatot rendelt el, 
mely során az adóhiány és bírság 
megállapításán túl, vizsgálják 
a társaság ügyvezetőjének 
büntetőjogi felelősségét is. 

A Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal ellenőrzési tapasztalatai 
szerint egyes vendéglátósok 
ma már elsősorban nem a 
nyugtaadás kikerülésével trük-
köznek, hanem manipulált 
szoftverek révén igyekeznek a 
bevételt eltitkolni.

NAV

adócsaló vendéglŐs

Megbindzsizték a kasszát
305 millió forint bevételt akart eltitkolni – és ezzel az adózás 
alól kivonni – az a Pest megyei éttermet üzemeltető vállal-
kozás, amely pénztárgépe adatait illegálisan elektronikai 
megoldással hamisította meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
vizsgálja az ügyvezető büntetőjogi felelősségét.

Majális – januárban

Egy, még január derekán, 9. 
és 15. között történt betörés 
ügyében nyomoz a Budaörsi 
Rendőr-kapitányság.

Az említett időszakban, amikor 
nem voltak otthon, egy solymári 
családi házba hatoltak be az is-
meretlen elkövetők. Műtárgyak 
után kutathattak, és némi érzékük 
is lehetett hozzá, ugyanis elvit-

tek egy tizekét kötetes, antik, 
bőrkötéses könyvsorozatot. A kép-
pel, amit a falról leakasztottak, már 
nem voltak annyira szerencsések. 
A híres Szinyei Merse szüzsé, a 
Majális volt a vásznon, de csak 
egy hamisítvány. Az antik, korhű 
keret valószínűleg többet ért.

A Budaörsi Rendőr-kapitányság 
Bűnügyi Osztálya nyomozást 
folytat betöréses lopás bűntettének 
megalapozott gyanúja miatt is-
meretlen tettes ellen. 

A nyomozók kérik, hogy aki  a 
bűncselekménnyel kapcsolat-
ban bármilyen információval 
rendelkezik, hívja a Budaörsi 
Rendőrkapitányságot a 23/505-
400-as telefonszámon, vagy 
a 112-es, 107-es rendőrségi 
hívószámok valamelyikét, il-
letve névtelensége megőrzése 
mellett az ingyenesen hívható 
06-80/555-111-es telefonszá-
mot.

Sobri Zabot

A Polgári Védelem 1990 óta 
minden évben megrendezi a 
tanuló ifjúság (általános- és 
középiskolások) részére a 
felmenő rendszerű Ifjúsági 
Katasztrófavédelmi Verse-
nyeket, melynek során a fi-
atalok elsajátítják az alapvető 
polgári védelmi, tűzoltó, egész-
ségügyi, környezetvédelmi, 
rendvédelmi, mentő-műszaki, 
radiológiai, biológiai és vegyi-
sugárvédelmi alapismereteket 
játékos vetélkedő formájában. 
A verseny területi szinten, 
majd a kategóriák győzteseivel 
a Pest-megyei döntővel 
folytatódik. Az első helyezettek 
országos versenyen mérhetik 
össze tudásukat a többi megye 
legjobbjaival. Az ország leg-
jobbjai nemzetközi versenyen 
képviselik Magyarországot.

A Budaörs Székhelyű Pol-
gári Védelmi Kirendeltség 
szervezése által természetes-
en idén is sor kerül a területi 
verseny megrendezésére ápri-
lis 15-én, Törökbálinton, a 
Munkácsi Mihály Művelődési 
Házban. 

A versenyen, 2011 tav-
aszán összesen 6 település 
(Budaörs, Budajenő, Her-

ceghalom, Perbál, Telki, 
Törökbálint) 10 iskolája vesz 
részt, csapatonként 5 fővel. A 
nevezések alapján közel 90 
diák zsivajától lesz hangos a 
rendezvény. 

A versenyre a szervezők 
várnak minden érdeklődőt, 
kicsiket és nagyokat, szülőket 
és tanárokat is.

PV Budaörs

Csak annak a statisztikának 
hiszek, amit magam hamisí-
tottam!
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03. 07:35 óra Páty külterület, a 1102-es sz. út 
Nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett K. J. úrvezető 
a személygépkocsijával. Zsámbék felől tartott Páty irányába, 
amikor a havas úton egy autóbusz előzésbe fogott. Megcsúszott 
a havas úton, s a menetirány szerint jobb oldali árokba hajtott. 
De a kaland nem itt ért véget: a kocsi visszazökkent az úttestre, 
ahol összeütközött az éppen megelőzött busszal.

08. 08:00 óra Zsámbék
K. M. az Etyeki utcában az 1-es számú főút felől haladt Mány 
irányába az általa vezetett személyautóval.  Mivel eltévedt, 
meg akart fordulni az Etyeki utcai, egyik gépkocsi-behajtón. 
Kitette az indexet balra, majd megkezdte a bekanyarodást. Ám 
nem vette észre, hogy a mögötte lévő személygépkocsit már 
előzi B. T. az általa vezetett autóval, és őt is meg akarja előzni. 
B. T., hogy az ütközést elkerülje fékezett, dudált, és balra ko-
rmányozta járművét. Azonban az ütközést elkerülni nem tudta, 
és a K.M. által vezetett kocsi bal első ajtajának ütközött. Ezt 
követően mindkét jármű a menetirány szerinti bal oldalon lévő 
vízelvezető árok felé sodródott, és K.M.  autója bele is csúszott. 
A másik kocsi a közeli tűzcsapnak ütközött. 

21. 16:35 Budaörs, Szabadság út. 
S. Sz. F. Budaörs lakott területén belül, a Szabadság úton kö-
zlekedett Biatorbágy felől, Budapest irányába személyautójával. 
Haladása során nem tartotta meg a megfelelő követési távolságot, 
minek következtében nekiütközött az előtte forgalmi okból las-
sító, majd megálló, I. G. V. által vezetett gépkocsi hátuljának. 
Az ütközés hatására nekiment az előtte forgalmi okból megálló 
K. P. A. által vezetett kocsi hátuljának. A baleset során személyi 
sérülés történt, a gépjárművekben anyagi kár keletkezett.

eszt

Baleseti krónika
Ingerszegény volt a március, legalábbis a baleseti krónikás 
szemszögéből. A kevés baleset is mind tipikus: úrvezetők az 
okozók, s az ok: figyelmetlenség.
Íme hát!

Március
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A tavasz a házi kedvenceink számára (ku-
tyák, macskák) egyet jelent a szapo-rodási 
időszakkal. Ilyenkor az állatok fur-csán 
viselkedhetnek: izegnek-mozognak, kiássák 
magukat a kerítésen, elszökhetnek, hango-
san vonyítanak, és folyton-folyvást társat 
keresnek. Az állatok – ha engedjük pározni 
őket – elszaporodhatnak, ezzel növelve a 
kóbor állatok egyébként is magas számát.

A négylábú háziállataink szaglószerve 
sokkal fejlettebb mint az emberé, így akár 
kilométerekről is megérezheti a hím ál-
lat azt, hogy valahol tüzelni kezdett egy 
nőstény. A macskák ivarzásából a tömb-
házban élő lakosság csak a macskazenét 
érzékeli (a macskák hangosan nyávognak). 
A szabadjára engedett kutyák, macskák 
csoportosan, falkákba verődve próbálják 
meg egymást befedezni. Ez az emberek 
számára gyakran ijesztő ceremónia.

Félelmek a tüzelés miatt utcán kóborló 
állatoktól

Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztal-
ata az, hogy a tüzelési időszakban nem ritka, 
hogy rövidebb - hosszabb időre elszöknek 
a kedvencként tartott állatok. Sok esetben 

a kószáló négylábúak komoly riadalmat 
keltenek az emberek körében. Van, hogy 
az elkószált kutyák / macskák soha többé 
nem kerülnek vissza gazdáikhoz, mert 
pl. járművek kerekei alatt végzik, vagy az 
erdőben a vadászok kilövik őket, de nem 
ritka, hogy legyengülve pusztulnak el. 

Előfordulhat, hogy a felfokozott állapot-
ban lévő szabadjára engedett kutyák harapá-
sos baleseteket okoznak: a megriadt ember 
az idegen állatot valamilyen eszközzel 
távozásra kívánja kényszeríteni (fadarabok, 
kövek formájában), vagy ijedtség miatt az 
utcán közlekedő ember hangos kiáltozással 
jelzi félelmét, a kutya pedig visszatámad. 
Érdemes támadó állatfalka esetén passzív 
állapotban biztonságos helyre menni, és on-
nan kérni segítséget. Saját és a környezetünk 
biztonsága érdekében kerüljük el a tra-
gédiához vezető szituációkat.

A túlszaporodás

A társadalom számára az igazi problémák 
az állatok ivarzása utáni hónapokban 
képződnek: a befedezett szuka kutyák 
megszülik kicsinyeiket. A kóbor anyaálla-
tok az utcán, a bokor alatt, az árokban ad-

nak életet utódaiknak. Van, hogy az anya 
és kölykei is elpusztulnak a folyamatban, 
de legtöbb esetben életképesek maradnak, 
az anya felneveli kölykeit, ezzel is növelve 
a kóbor állatok számát.

Kedvencként tartott állatainkat ne 
szaporítsuk, ne termeljünk kóborrá váló 
állatokat. Az ivarzási időszak alatt foko-
zottabb óvatossággal sétáltassuk a kijelölt 
helyeken a házi kedvenceket, ne engedjük 
pározni őket. Legjobb lenne a nem tenyész-
tési célú állatokat ivartalaníttatni.

Az állatvédők törekvései ellenére a kó-
bor állatok száma nem csökken. A leg-
jobb dolga azoknak a “kóbor” kutyáknak 
és cicáknak van, amelyek meg sem szül-
etnek... a környezettudatos állattartással 
számos probléma (a kóbor állatok utcára 
kerülése is) megelőzhető lenne

utcára engedett, kóbor állatok
 

A háziállatokért, azok tetteiért minden es-
etben az állat tartója, azaz a gazda felel. 
A 2004. évi X. törvény értelmében ál-
lattartóként állatkínzási bűncselekményt 
követ el az, aki háziasított emlősállatot 
elűz, elhagy, kiteszi. Állat kóborrá tételéért 
akár három évig terjedő börtön is kapható! 
Sajnos az állatok kidobásáért/elengedéséért 
csak ritkán indul rendőrségi eljárás.

Orpheus Állatvédő Egyesület

Itt a tavasz, bagzanak a macskák

Május 1-től igen drága a büntetés!
 
Automata traffipaxokat szereltek az alábbiakban felsorolt he-
lyeken lévő közlekedési jelzőlámpákba Budapest terü-letén.
Az alábbi lista tuti, mivel a felszerelő cégtől jött : 
– a Róbert Károly krt-on a Róbert Károly krt.és a Reitter 
   Ferenc utca sarok után következő első lámpasor
– Ferenc krt.-Üllői út sarok
– Rákóczi tér - József krt.(Nyugati felé)
– Attila utca - Alagút sarok
– Hegyalja út - Jagelló út sarok
– Fehérvári úti piacnál
– Budafoki út
– Mártírok útja - Bimbó utca sarok
– Moszkva tér
– Kőbányai út (Egészségháznál)
– Kőbányai út - Könyves Kálmán krt.
– Szentendrei út felüljáró + minden lámpasor a csillaghegyi 
   elágazásig
– Flórián tértől a Tímár utca irányában három lámpasor
– Lónyay utca - Petőfi híd felhajtónál
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