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A zsírzóból fél óra múltán helyezzük át a 
hőlégkamrába, s ezzel egyidejűleg indítsuk 
be a futószalagot.

A fenti mondat nem egy technológiai 
folyamatleírásból származik. Pontosabban: 
egy technológiáról, de nem ipariról van 
szó, és leírva sincs sehol, csak én vetettem 
papírra megfigyeléseim alapján. Demokra-
tikus, önkormányzati döntéshozatalról van 
szó, ahol jelentős hatékonyságfejlődést fi-

gyelhettem meg az elmúlt évek során. Vannak önkormányza-
tok, amelyeknél már hosszú évek óta e szerint a séma szerint 
mennek a dolgok, mások csak a közelmúltban tértek át a 
korszerű technikákra. Melynek egyik legfontosabb állomása a 
bevezetőben is említett „zsírzó”, ami első ránézésre közönsé-
ges tárgyalónak néz ki, és az is, a lényeg, ami benne történik: 
testületi ülések előtt itt egyeztetnek, még zárt ajtók mögött 
a testületek, a frakciók, ha vannak, az aznapi penzumról, itt 
zsírozzák le a döntéseket, hogy ne a nyílt ülésen kelljen hol-
mi vitákkal terhelni egymást és a publikumot. A hőlégkamra 
pedig egy másik, lehetőleg minél szűkebb, levegőtlen terem, 
ahol ugyan nemcsak a nehezen bepréselődő kíváncsiskodók 
érzik úgy, hogy a szárazgőzbe tévedtek, holott önkormányzati 
ülésre jöttek volna, hanem persze a szenátorok maguk is. De 
hát ennyi áldozatot megér, hogy cserébe gyorsan lezavarják 
mind a harminc, aznapra rendelt napirendi pontot, mintha 
csak futószalagon gyártanák a rendeleteket, határozatokat, 
s már mehetnek is a dolgukra. Nehogy má’ késő éjszakáig 
vitatkozzanak, adjozzanak. És voltaképp örül a publikum is, 
hogy gyorsan megszabadul, már legalábbis az a része, ame-
lyik egyáltalán még eljár testületi ülésekre. A legújabb módi 
ugyanis az, hogy nem a délutáni órákra, hanem délelőttre 
időzítik a közgyűléseket, amikor az emberek túlnyomó többsé-
ge dolgozik, ügyeit intézi, aki pedig otthon van: gyeses-gyedes 
kismamák, nyugdíjasok, azok is inkább a bevásárlásaikkal 
vannak elfoglalva. Így aztán tényleg csak a „legelvetemül-
tebb” vacsdögök (watchdogok) azok, akik be-beülnek egy 
önkormányzati ülésre. Mondhatni persze, hogy ott a tévé (a 
legtöbb önkormányzat testületi ülései felvételről lemennek a 
helyi kábelen), de az nem egyenes adás, bár, még ha az lenne 
is, miután majd’ minden le van vajazva (zsírozva), kevés a 
spontán hajba kapás, egymás torkának ugrás.

Természetesen a nyereség oldalon kell nyugtáznunk azt a 
növekedést, amit a döntéshozatal hatékonyságában e tech-
nológia magával hozott, bár meg kell jegyeznünk, nemcsak 
azt érezzük veszteségnek, hogy a szórakoztató, cirkuszi jele-
netek megfogyatkoztak. (Mellesleg azokért is kár, emlékeztet-
ném mind a Nyájast, mind képviselőinket, hogy már az ókori-
ak is tudták, mi kell a népnek: panem et circeses.) A monstre, 
sokszor éjszakába nyúló ülések, tétovaságok, tötyörgések oka 
régebben sem elsősorban az volt, hogy a viták-egyeztetések 
nyílt színen történtek, hanem, hogy az előkészítés hagyott 
gyakran kívánni valót maga után. Aggodalmam inkább az, 
vajon lehet-e elsődleges szempont a hatékonyság egy testü-
leti munka esetében akár a nyilvánosság rovására is. Lehet 
– például egy részvénytársaság közgyűlésén. De nem egy 
önkormányzatnál.  Mert emlékeztetnék arra is, a demokrá-
cia összességében ugyan minden más, ismert szisztémánál 
hatékonyabb, de nem a részleteiben. Mert amúgy pocsék egy 
rendszer – mondotta volt egykoron valaki –, csak még nem 
találtak ki nála jobbat.

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)Augusztus, Szent Jakab hava
2011. július 23-án 06:04:00-kor a Nap az  OROSZLÁN jegy-
be lépett. Lássuk mit is ír az 1909. évi Csízió az OROSZLÁN 
jegyéről,  Szent Jakab havában. Az Oroszlán ötödik égijegy, 
száraz és tűz-természetü. Napkelet, kemény, cholericus, a 
Napnak éjjeli háza.; birja az embernek a szivét, a máját, 
oldalát és a hátát. Midőn a Nap az Oroszlánban jár, rekkenő 
hévség és meleg idő áll elő; éjjel és nappal minden fűnek 
és gyökérnek, akár zöld akár aszú, elég melegsége van, s 
nem kell félni most, hogy megvegye a hideg. Midőn a Hold 
az Oroszlánban van, nem jó az ember szivét, máját, oldalát 
és hátát kenni és orvosolni; veszedelmes eret vágatni, italt 
venni, új ruhába öltözni, úton járni, parasztemberekkel vé-
gezni, bár ne kivánj hamar való dolgot. 

CSÍZIÓ

Az igazi tettek fölött még a sorsnak sincs hatalma
(IndIaI közmondás)
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UDÁNTÚL

Kilencvennyolc éves korában, 
július 4-én meghalt Habsburg 
Ottó, az utolsó magyar király és 
osztrák császár legidősebb fia. 
Hét gyermeke, 22 unokája és 
két dédunokája gyászolja. Fele-
sége, Regina tavaly halt meg.

Habsburg Ottó többször meg-
fordult a rendszerváltás óta vid-
ékünkön, már csak azért is, mert 
fia, György Sóskúton telepedett 
le a családjával. 

Ottót Budaörs még a 
kilencvenes évek elején dísz-
polgárává avatta, így július 4-én 
fekete gyászlobogó lengett az 
Újvárosháza homlokzatán.

Budakeszin két ízben is járt, 
s a város Budakesziért Em-
lékéremmel tüntette ki.

Királynő Pátyról
Szunai Lindát választották meg szépségkirálynőnek a Miss 
World Hungary 2011 versenyén. Linda Pátyon született és idén 
érettségizett a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázi-
umban.  Az Unió Arca modellkereső versenyen már ért el első 
helyezést korcsoportjában, tavaly pedig negyedik helyen végzett 
a CKM címlaplány versenyén.

A Budakeszi Hírmondó júniusi címlapján Linda Filó 
Kristóf plébános oldalán – ballag. A szerencsés szerkesztő 
még csak nem is sejthette, hogy egy leendő királynőt 
választott  az éppen aktuális címlaplány szerepére
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Bár a hivatalosság rendre cáfol, 
még a vak is látja, nem úgy halad 

a városközpont-rehabilitációs pályázat-
nak a parkra és a parkkal szomszédos 
fő utcai szakaszra vonatkozó részének a 
kivitelezése, ahogyan kéne.

Az is nyílt titok, hogy ennek oka 
alapvetően a park alatt húzódó, régi 
csapadékvíz-elvezető alagút. Ennek 
helyreállítása (ahol már beszakadt), il-
letve megerősítése (ott, ahol várható, 
hogy előbb-utóbb beszakad) alsó han-
gon is több tízmillió forint. Azonban a 
városközpont-rehabilitációs pályázat ezt 
a munkát nem tartalmazza. Tóth Gábor 
képviselő határozati javaslatot fogad-
tatott el arról a testület július végi ülé-
sén, vizsgálná meg a jegyző, a Hivatal, 
miért nem lett beépítve ez a munka a ki-
vitelezési, illetve a pénzügyi tervekbe. 
Ugyancsak javasolta kideríteni, hova 
tűnt a pályázatból a tartalékkeret, abból 
talán a problémát is lehetett volna or-
vosolni. (Nem lehetett volna, legföljebb 
kisebb részben – a Szerk.)

Ami Tóth Gábor javaslatának első 
pontját illeti, szerintem fölösleges 
bármit is vizsgálni, mert köztudott: a 
csapadékvízelvezető-problémája évek 
óta, már a pályázat benyújtásakor is is-
mert volt, beépítve viszont azért nem 
lett, mert a pályázatot nem ilyesmire ír-
ták ki, és ez túl nagy tétel ahhoz, hogy 
csak úgy, el lehessen „dugni”. (Akik 
láttak már közelről pályázatot, vagy 
építőipari kivitelezést, azok értik, mit 
értek „dugáson”.). A mindenkori önkor-
mányzat álláspontja az volt, hogy az 

erre kellő néhány tíz millióra máshon-
nan kell majd valahogyan finanszírozást 
találni. Tudja ezt a mostani városvezetés 
is, hiszen már az előző ciklusban is ott 
voltak a döntéseknél. Hogy akkor mire 
jó ez a mostani habverés? Talán arra, 
hogy elfödje, az elmúlt háromnegyed 
évben sem sikerült neki megtalálnia azt 
a 20-25 milliót, amiből megnyugtatóan 
meg lehetne oldani a kérdést. Tán csak 
nem az előző önkormányzatra akarják 
ráverni a balhét, ha valami gond lesz? Ha 
például emiatt csúsznak a határidők?

Egyelőre annyit sikerült elérni, hogy 
némi plusz ráfordítással a legsürgősebb 
rekonstrukciós munkákat elvégeztetik a 
kivitelezővel, a többit pedig „majd meg-
látjuk” alapon.

Az viszont valóban érdekes kérdés 
lehet, hova lett a pályázatból a tartalék-
keret.

SzaTir

Auditor
Új könyvvizsgáló működik mostantól Bu-
dakeszi Önkormányzata mellett. 

Az eddigi auditor, Bernula Pál 
szerződése lejárt, s a városvezetés Cseke 
Lászlóval javasolt szerződést kötni. A 
képviselő-testület júliusi ülésén a javasla-
tot egyhangúlag elfogadta.

*

Díszpolgár
Határozott a város képviselő-testülete 
arról, kinek ítélje oda idén a díszpolgári 
címet.

A zárt ajtók mögött meghozott döntés 
eredményeként, a közelgő, augusztus 20-i 
ünnepségek keretében a megtisztelő címet 
Hidas Mátyásnak, a Budakeszi Szépítő 
Egyesület elnökének adják majd át.

*

Béeszem
Július végére veszélybe került a Bu-
dakeszi önkormányzat saját alapítású, 
Budakeszi Szennyvízprojekt Megvaló-
sító Kft (a továbbiakban BSZM) finan-
szírozása. Már tetemes, közel 6 millió 
forint adóhátralékot is sikerült fölhal-
moznia. Félreértések elkerülése végett, 
ez nem a cég rossz gazdálkodásának 
eredménye, hanem abból az admin-
isztratív körülményből adódik, hogy 
a Fő utca 179. még nem kötött vele 
szerződést, ami föltétele, többek közt, 
annak is, hogy pél-dául finanszírozási 
hitelt vehessen föl.

A testület megszavazta az asztalán 
fekvő szerződéstervezetet.

Emlékeztetőül: a Kft.-t – nomen est 
omen – azért alapították, hogy az új 
szennyvíztisztító megvalósítását levezé-
nyelje.

A jelenlegi tehenészet közelébe ter-
vezett beruházás becsült költsége mai 
árakon 1,5-2 milliárd forint, aminek 
a túlnyomó részét pályázati forrásból 
kívánják előteremteni.

A pályázatban előírás volt egyébként 
csak a megvalósításra egy külön gaz-
dasági társaság megalapítása, és a ter-
vezett kiadásokban természetesen ennek  
működési költségeivel is számoltak.

A pályázatról várhatóan lapzárta 
után, július utolsó vagy augusztus első 
napjaiban döntenek.

Kétszázhuszonöt millió forint hitelt kíván 
fölvenni Budakeszi önkormányzata 

egy banktól.
A kölcsön fölvételére azért van szük-

sége, hogy a jelenleg futó, három nagy-
beruházáshoz – városháza és városköz-
pont-rehabilitáció, a Híd Családsegítő és a 
Pitypang óvoda felújítása –, amely egyaránt 

és nagyobb részt pályázati finanszírozásból 
valósul meg, a beruházói önrészt biztosítani 
tudják.

Egyelőre a hitelhez szükséges könyv-
vizsgálói jelentés elkészíttetéséről 
döntött a helyhatóság, ami újabban 
törvényi előírás, és ami az önkormányza-
tok hitelfelvételeinek jogi szigorításáról 
árulkodik.

Az pedig a pénzügyi környezet zordabbá 
válásáról, hogy az önkormányzat ajánlat-
kérésére mindössze egy pénzintézet adott 
be ajánlatot.

Emlékszünk még, nem is olyan régen, a 
mára kötésig eladósodott önkormányzatok 
számítottak a bankoknál a legjobb, leg-
megbízhatóbb hitelfelvevőknek, így egy, a 
mostanihoz hasonló ajánlatkérésre pár éve 
a pénzintézetek még egymás sarkát taposva 
(a hónap képzavara – a Szerk.) igyekeztek 
volna minél előbb és minél kedvezőbb fel-
tételekkel hitelezni.

Biator Oszi

225 M

Vizsgaidőszak

Nem látszik a fény az alagút végén
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A Hársfa utcai általános iskola két-
szeresen is joggal viseli a Number 

One nevet. Nemcsak Budaörs, de az 
ország egyes számú iskolája is, már ami a 
korszerűséget illeti.

Az új, 24 tantermes iskolaépületet ta-
valy, év közben, a második félév kezde-
tén, a történelmi hűség kedvéért rögzítsük 
itt is: 2010. január 11-én vette birtokba az 
intézmény 670 tanulója és mintegy 70 fős 
tanári kara. De pár héttel korábban, 2009 
decemberében, a karácsonyi szünet előtti 
utolsó tanítási napon még búcsút vettek az 
iskola régi, patinás, 271 éves épületétől.

A manapság trendi minimal stílus jegyé-
ben fogant, puritanizmusában is elegáns 
és impozáns épületben a 21. századi ok-
tatástechnika minden vívmánya a tanulók 
rendelkezésére áll. A 24 tanterem egy része 
szaktanterem, olvasóterem, nyelvi labor 
és számítástechnikai terem, de mindegyik 
alapfölszereléséhez tartozik a pedagógia 
legújabb csodaszere, az interaktív tábla, 
valamint projektor és több számítógép is. 
Az épületben munkálkodók kényelmét 
automatavezérlésű szellőzőrendszer és 
árnyékoló berendezés szolgálja. Az oszt-
ható terű tornaterem és sportudvar mellett 
még egy, balettoktatásra alkalmas tükör-
terem is épült.

A városvezetők még a városi buszköz-
lekedést is az iskolához igazították.

Látszik, akik tervezték, minden részlet- 
re ügyeltek. Az eredmény nem csak az 
építész teamet dicséri: az új iskola épí-
tésében, a tervezés legelső lépéseitől 
fogva, ott voltak az iskola pedagógusai, 
mindenekelőtt az intézmény korábbi 
vezetője, Dölles Erzsébet igazgató.

Dölles másfél tanév erejéig élvezhette 
az ország legkorszerűbb iskoláját: 2011. 

augusztus 1-től már nem ő ül az igazgatói 
székben.

D. E. éppen tíz éve vette át az akkor 
még az Esze Tamás utcai, régi épületben 
működő iskola irányítását. Öt év múltán, 
mandátuma lejártával újra megpályázta a 
posztot, és mind a szülők, mind a tanári 
kar, nemkülönben a képviselő-testület, 
támogatta az újabb ciklust, így ismét 
megválasztották.

Ezt követően azonban valami történt 
az 1-esben; mire a nagy vállalkozás vé-
get ért, és az átköltözés megtörtént, a 
tantestület és a szülői közösség viszonya 
az igazgatónőhöz megváltozott. A má-
sodik ciklus végén, idén tavasszal újra 
kiírták a pályázatot, ám ezúttal mind a 
szülők, mind a pedagógusok többsége, 
élve véleményezési jogával,  ellenezte, 
hogy újraválasszák. 

Amikor május végén, a pályázati pro-
cedúra betetőzéseként a kérdés a budaörsi 
képviselő-testület elé került, már senki 
nem csodálkozott, hogy D. E. kegyvesz-
tett lett.

Annál nagyobb meglepetést okozott 
viszont a nyertes. A Fidesz uralta testület 
ugyanis azt a Simsik Zsuzsannát hozta ki 
győztesnek, aki a szülői-tanári szimpátia-
szavazáson a harmadik helyre szorult.

Egyáltalán nem győzte meg se a 
szülőket, se a pedagógusokat Simsik prog-
ramja: például a gyakorlóiskola-koncep-
ció vagy a csecsemőgondozás beveze-
tése. Nemtetszésüknek rendkívüli szülői 
értekezleten is hangot adtak, sőt: kérték a 
pályázat érvénytelenítését is. 

Erre azonban kicsi az esély. Annak ellenére, 
hogy a döntés óta újabb, nem éppen S. Zs. 
javára írandó körülmények láttak napvilágot 
szakmai előéletével kapcsolatban.

Kiderült például, hogy előző munka-
helyén, a szigethalmi Szent István Ál-
talános Iskolában két évvel ezelőtt ny-
ert 3 évre kinevezést, bár a tantestület 
nem támogatta. Úgy fest, a két év nem 
volt elegendő, hogy meggyőzze kollé-
gáit és a munkáltatóját (a szigethalmi 
önkormányzatot), meg se várta mandá-
tumának lejártát, és beadta fölmondását 
Szigethalom önkormányzatának, amit 
az el is fogadott. Kiderült, nem vé-
letlenül: az elmúlt két évben ugyanis 
kétszer is fegyelmit indítottak ellene, 
először leltárhiány, másodszor az év végi 
beszámolója okán. De a budaörsi önkor-
mányzat honlapján közzétett dokumen-
tumok szerint ugyanezen idő alatt kapott 
még megrovást és szóbeli figyelmezte-
tést is. Miután égni kezdett talpa alatt a 
talaj, pályázta meg a budaörsi igazgatói 
állást.

A nem túl sikeres igazgatói pályafu-
tás ellenpontjaként azonban életrajzából 
azt is megtudhatni, hogy S. Zs. többször 
is volt önkormányzati képviselő Fidesz-
színekben, Ráckevén és Szigethalmon. 
Utóbbi településen a Fideszes önkor-
mányzat ültette be az igazgatói székbe 
(igaz, a dokumentumok tanúsága szerint 
utóbb megbánta).

Wittinghoff Tamás nem írta alá a ki-
nevezését, de ez inkább egy szimbolikus, 
politikai gesztus. A polgármester szerint 
erkölcsileg több mint aggályos, nem elég, 
hogy az igazgatónő munkája ellen ko- 
moly kifogások merültek föl előző munka-
helyén, ezt a körülményt a pályázatában el-
hallgatta. De sem a kinevezésének alá nem 
írása, sem a szakmai önéletrajzán szereplő 
szeplők, se a pályázat során tanúsított maga-
tartása körüli fenntartások nem indokolják, 
hogy a hamarosan az 1-esben is induló, 
2011-2012-es tanévet ne ő vezényelje. 

Borz Tóbiás

Új iskolába új igazgató dukál

Jó tudni a magamfajta skrib-
lernek ebben a mai, felfor-

dult világban, amikor nem 
tudni pontosan, hogy éppen 
melyik irányítószám alatt 
lakik is az Úristen, hogy leg- 
alább bort fikázni szabad. Uj 
Péter Budaörshöz kötődő 
kollégának legalábbis igen. 
Neki már papírja van róla.

Történt ugyanis, még évek-
kel ezelőtt, hogy a nem éppen 
finomkodó modoráról ismert 
zsurnaliszta le találta szarozni 
az egyik tokaji borkereskedő 
ház valamelyik nedűjét. A 
kereskedőház ezt zokon vette, 
annyira méghozzá, hogy hitel- 
rontásért be is perelte a 
borát nyüstölő publicistát. 

Aki, évekig tartó bíróságra 
szaladgálás után, a pört nem-
rég jogerősen megnyerte.

Gratulálunk.
Nem minden elfogultság 

nélkül. Először is azért,  mert 
további erőt meríthetünk e 
hírből  harcos publicisztikai 
tevékenységünk továbbgya-
korlásához. Mostantól szo-
rongás nélkül adjuk hírül, 
akár e hasábokon is, mi a 
véleményünk a srégen szom-
széd guggolós boráról (csak 
guggolva szabad elmenni az 
ablaka alatt, nehogy meglás-
son, szelíd erőszakkal bein-

vitáljon, és meg 
kelljen kóstolni 
a maga kotyvasz-
totta csigert); 
vagy a sógor 
há romembere -
séről (ketten kell, 
hogy lefogjanak, 
hogy a harmadik 
a torkomon le-
öntse a jó kis 
otellót).

Éljen a saj-
tószabadság és 
a bor (de csak a 
jó)!

Sobri Zabot

Bor kő és fikusz
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ZSÁMBÉK

ZSÁMBÉKI SZÍNHÁZI ÉS MŰ-
VÉSZETI BÁZIS FESZTIVÁL

Augusztus

4-5-6-7., 21 óra 
Műemlék Rakétabázis 
Mészáros Máté
A Zsámbéki Színházi Bázis bemu-
tatója az AlkalMáté Trupp közre- 
működésével 
Rendező: Máté Gábor

4-5-6-7., 21 óra 
Műemlék Rakétabázis
sziklarajz.hu
A Zsámbéki Színházi Bázis és 
a Kompánia Színházi Műhely 
előadása
Rendező: Lukács László

6., 16 óra 
Művelődési ház      
Vuk és Pocahontas zenés bolyon-
gásai
Tatár Szidónia

6., 20.30 óra  
Romtemplom 
Figaró házassága – az opera 
keresztmetszete zongorakísérettel 
fiatal művészek előadásában

12-13-14., 21 óra    
Műemlék Rakétabázis 
Ez most már az?
A SZAKKÖR bemutatója
Rendező: Kovács Dániel

18-19-20-21., 20.30 óra         
Műemlék Rakétabázis   
Kutyaszorító
Quentin Tarantino azonos című 
filmje alapján...
A Zsámbéki Színházi Bázis és a 
Színház- és Filmművészeti Egy-
etem támogatásával a -011- cso-
port bemutatója
Rendező: Radnai Márk e.h.   

19., 20.30 óra
Romtemplom   
Valahol Európában musical
Szép Színház

25-26-27-28., 17 óra
Műemlék Rakétabázis
Shakespeare: Vízkereszt, avagy 
elmentek ti a jó…
A Zsámbéki Színházi Bázis bemu-
tatója
Rendező: Mohácsi János

25-26-27-28.,  18 óra           
Műemlék Rakétabázis
Dante: Isteni színjáték avagy játék 
három körben
Rendező: Jámbor József

Szeptember

2-3-4., 18 óra
Műemlék Rakétabázis
Sztalker
A Zsámbéki Színházi Bázis bemu-
tatója
Rendező: Jámbor József

1-2-3., 19.30 óra
Műemlék Rakétabázis
Amit a hegyen hallani
A Zsámbéki Színházi Bázis és a 

Színház és Filmművészeti Egye-
tem bemutatója
Rendező: Horváth Csaba

A rendezvények előtt fél órával 
SZÍNHÁZI BUSZJÁRAT in-
dul a Színházi Bázisra, majd az 
előadások után a Színházi Bázis-
ról indul vissza Budapestre Per-
bálon és Pátyon át. 

Jegyek válthatók:
Tourinform Zsámbék 
Zsámbék, Etyeki u. 2. 
Tel: 23-342-318 
A programokról felvilágosítás 
kérhető a zsámbéki művelődési 
házban. 
Tel.: 23-342-318
E-mail: zsambek@tourinform.hu,
szinhaz@zsambekiszinhazibazis.hu 
Weboldal: 
www.zsambekinyariszinhaz.hu, 
www.zsambekiszinhazibazis.hu

Bővebb információ: 
+36 30 279 2727

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

2011. június 25. szombat este a Herceg 
tánccsoport tagjaival volt tele a budaörsi 
Jókai Mór Művelődési Ház nagyszínpada, 
és a szülőkkel, ismerősökkel, barátokkal 
telt meg az igen tágas nézőtér. 

A csoport két évvel ezelőtt nézte meg 
a Dzsungel könyve című előadást, s el-
határozták, ők is eljátszanák. Az akkori 
elsősök mára komoly harmadikosok lettek, 
a „közepes csapat” mára már „gimis csa-
pat”, a „nagyok” pedig már az államvizs-
gát is letették - de a szerepelni vágyás és a 
lendület mit sem változott.   

Hercegék egy éven át készültek az 
előadásra, és a nagy fellépést másfél he-
tes tánctábor előzte meg. Itt nemcsak a 
mozgást és a táncokat gyakorolták, hanem 
csapatépítés is zajlott. A darabban majd-
nem minden gyereknek jutott szerep, ez 
még inkább megnehezítette a felkészülést. 
Érdekes volt látni, ahogyan a gyerekek 
megtanulnak „ráhangolódni” az alakítás-
ra, elkezdik magukat beleélni a színdarab-
ba. Az előadás különlegessége, hogy Dés 
László és Geszti Péter zseniálisan megírt 
zenéjére néptánc elemeket is tartalmazó ko-
reográfia született. Így aki nagyon figyelt, 
találkozhatott néhány különleges tánccal 
is. Nagyon sok segítséget kapott a tánccso-
port volt tagjaiktól, szülőktől, testvérektől, 
barátoktól, akik nélkül nem lehetett volna 
megrendezni ezt az előadást. 

A közel másfél órás táncjáték betanulása 
és előadása még felnőttektől is komoly 
erőfeszítést igényelt volna. Ez az este vi-
tathatatlanul az övék volt, a sok mosoly, 
könnybe lábadt szülői szem jelentette a 
teljes győzelmet a mindennapok, a sab-
lonosság és a középszerűség felett.

Megérdemlik, hogy a szereplőket név 
szerint is fölsoroljuk: 

Zene: Dés László – Geszti Péter
Koreográfia: Faludiné Kóthy Eszter, Király 
Ágnes, Király Csilla
Szereplők: Berecz Katinka, Berecz Natália, 
Cseh Vivien Fanni, Dózsa Bianka, Faludiné 
Kóthy Eszter, Gombos Alexandra Erzsébet, 
Gyimes Luca Kamilla, Hajdu Ádám, Kedves 
Tamás, Kerekes Barbara, Király Ágnes, 
Király Csaba, Király Csilla, Kiss Dorottya, 
Monostori Ivett Kinga, Nagy Noémi Liána, 
Nagy Vivien Lilla, Oláh Nikolett, Pásztor 
Soma Máté, Szommer Evelin, Szongoth Já-
nos Máté, Zalai Milán Márk

Dzsungel a Jókaiban
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Egy közel évtizedes (vagy ki tudja, milyen 
régóta dédelgetett) álom révbe ért (a hónap 
képzavara – a Szerk.):  Nemcsák Károly 
alias Vágási Feri színidirektor lett.

Hogy az annak idején a Szomszédok című 
szappanoperában feltűnt és népszerűvé 
vált színészt igazgatói ambíciók fűtik, ar-
ról a szélesebb közvélemény 2002-ben 
szerezhetett először tudomást. Akkor 
tájt, amikor, a kilencvenes évek második 
felével kezdődően, a színészi pálya eg-
zisztenciális elbizonytalanodása egyre 
több, befutott színművészt terelt a biz-
tosabb megélhetést nyújtó bürokratikus-
művészi pálya felé, 2002-ben Nemcsák 
volt a kihívója a Budaörsi Játékszín addigi 
vezetőjének és alapítójának, Éless Bélának 
azon a pályázaton, amit az igazgatói szék 
betöltésére írt ki a városi önkormányzat. 
Hősünk ott és akkor, vitatható körülmé-
nyek között ugyan, de alulmaradt. (Erről 
csak annyit, hogy a már akkor is erős he-
lyi jobboldal Nemcsákot támogatta. An-
nak ellenére, hogy a szakmai bizottság 
Éless pályázatát tartotta jobbnak, 2002 
májusában a testület minimális szavazat-
többséggel, de a trónkövetelőt hozta ki 
győztesnek. A városháza azonban pa-
nasszal élt a közigazgatási hivatalnál, 
amely jogszabálysértőnek találta a grémi-
um május 28-i döntését, amelyet egy újabb 
szavazással a testület visszavont.)

Azóta nagyot változott a világ, többek 
között a FIDESZ 2010-ben megnyerte 
nemcsak az országgyűlési választásokat, 
de az őszi, önkormányzati választásokon 
a balliberális oldal fellegvárát, Budapestet 
is bevette. Nemcsák, aki, mellesleg, csak 
hogy a Nyájas értse, mi íratta velünk 
ezt a cikket, budaörsi lakos is, ezek után 
már nem érte be holmi vidéki teátrum 

irányításával, hanem a fővárost célozta 
meg. Sőt, bemerészkedett az ellenfél 
oroszlánbarlangjába. A közismerten még 
mindig baloldali kézen lévő Angyalföld 
népszerű teátrumát, a József Attilát nézte 
ki magának.

Aminek igazgatásába a jobboldali lib-
ling, Koltay Gábor bicskája néhány hét 
alatt épp beletört.

Nemcsáknak sem lesz könnyű dolga. 
Erre a napokkal kinevezése utáni reakciók-
ból máris következtetni lehet.

Miután a döntés, hogy tudniillik  au-
gusztus 1-től öt évre Tarlós István 
főpolgármester Nemcsák Károly színészt 
nevezte ki a József Attila Színház élére, 
megszületett, napvilágra került az is,  hogy 
(ad analogiam Budaörs 2002) az eljárás 
során a Magyar Színházi Társaság által 
delegált szakmai bizottság tagjai közül 
öten Horgas Péter díszlettervező pályáza-
tát támogatták és csak ketten szavaztak 
Nemcsák Károlyra. De itt az analógia vé-
get is ér: anno Budaörsön nyílt pályázaton, 
szavazással választottak igazgatót, ezúttal 
kinevezéssel, egyszemélyi döntés kereté-
ben.  A főpolgármester nyilvános közle-
ményében azzal indokolta a döntést, hogy 
Nemcsák elképzelése a Horgas Péter által 
felvázolt tervekhez képest – idézzük – 
„nagyobb garanciát nyújt a színház hosszú 
távú, zavartalan működtetésére a jelenlegi 
anyagi feltételekkel”. S nem éppen fair 
play díjas körülmény az sem, hogy Nem-
csák pályázata, riválisával szemben, nem 
nyilvános.

Ezek után nem csoda, hogy levelet írt 
Tarlós István főpolgármesternek a Ma-
gyar Színházi Társaság. A Csizmadia Tibor 
elnök által jegyzett levélben a következő 
olvasható:

„A Magyar Színházi Társaság, mint a 
színházi szakma szakmai érdekvédelmi 
szervezete megdöbbenéssel értesült arról, 
hogy a Fővárosi Önkormányzat a több-
ségi szakmai javaslat ellenére döntött a 
József Attila Színház igazgatói kinevezése 
ügyében.

Nem a nyertes pályázó személye ellen 
van kifogásunk – bár az ő pályázata a szak-
mai kuratórium többsége által támogatott 
Horgas Péter dolgozatával ellentétben 
nem nyilvános –, hanem azt nehezményez-
zük, hogy meggyőző arányú, szakmai in-
dokokkal alátámasztott ajánlás ellenére a 
fenntartó más döntést hozott.

 Az Ön által kiadott közleményben 
megjelent indoklást nem tartjuk elégsé-
gesnek a szakmai érvek felülírására.”

A döntés hátterében alighanem az áll, 
hogy Nemcsák valószínűleg egy olyan 
színházi koncepciót vállalt fel, amivel 
föltehetőleg  se Koltay, se Horgas nem tu-
dott azonosulni, de amit a Főváros veze-
tése preferálna, bár nyilvánosan tagad, 
hogy tudniillik állandó társulat helyett úgy-
nevezett befogadó színházat csinálnának a 
József Attilából. Ehhez azonban egy több 
évtizede működő színházi műhelyt előbb 
szélnek kell ereszteni.

Meglátjuk, a vak is aszonta..
Robot Szabi

nemcsák károly a József attIla IgazgatóJa

Vágási az oroszlánbarlangban

A Vármegyeháza Díszudvara 
festői környezetével, történel-
mi légkörével, 200 éves óriás 
kanadai tölgyfájával, egyedü-
lálló hangulatával másfél 
évtizeddel ezelőtt ihlette ak-
kori urait arra, hogy megálm-
odják: ezen a varázslatos hely-
en, amelynek ráadásul még az 
akusztikája is kitűnő,  nyári, 
szabadtéri koncerteket rendez-
zenek.
Az idei, sorrendben 13. Hold-
fény Estek című programsoro-
zat hangversenyét augusztus 
24-én, este 19.30-kor rendezik 
meg.  
Helyszín: 1052 Budapest, 
Városház utca 7. (Pesti Várm-
egyeháza díszudvara)

Csath: a pénz 
nem boldogít
Dr. Csath Magdolna közgaz-
da, egyetemi tanár szívesen 
látott előadója különféle job-
boldali és szélsőjobboldali 
szervezetek ankétjainak, de 
láthatták-hallhatták előadását 
a Mindentudás Egyetemén is.

Választott pátriájában, 
Zsámbékon is részt vesz a 
helyi közéletben, stílszerűen 
az önkormányzat Pénzügyi, 
Ügyrendi és Településfejlesz-

tési Bizottságának munkájában 
mint külső tag.

Nézetei a nyugati kapitaliz-
mus hanyatlásáról közel állnak 
a miniszterelnök által legutóbb, 
Tusnádfürdőn elmondott, nagy 
visszhangot kiváltó beszédé-
ben kifejtettekhez.

Csath július végén, a Kos-
suth Rádió szombat délutáni, 
közéleti műsorában fejtette ki 
közgazdasági nézeteit a pénz-
alapú gazdaságról.

Hallgatván a beszélgetést, 
nekem a régi szállóige ju-
tott eszembe, hogy tudniillik 
„A pénz nem boldogít”. De 

rögtön utána egy másik is, 
amit egy barátom szokott volt 
válaszolni, ha a mondást hal-
lotta: „Nem hát, hiszen a pénz 
maga a boldogság”.

Zarándoklat 
Viviért
Sebők Vivien 15 éves, pátyi 
kislány, a Prohászka Ot-
tokár Katolikus Gimnázium 
tanulója.

Tavaly ősszel autóbaleset 
érte, azóta kómában fekszik.

Nemrégiben gyalogos za- 
rándoklatot szerveztek föl- 
épüléséért az egri Kisboldog-
asszony kápolnától Mátra-
verebély – Szentkútra, a Sar-
lós Boldogasszony búcsúra. 

Az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ emlékkiállítást ren- 
dez a 30 éve elhunyt, buda-
keszi kántor, Szendeff Kristóf 
festményeiből. A kiállítás  
megnyitására, amely augusz-
tus 4-én, 18 órakor kerül sor, 
Bohn István törökbálinti plé-
bánost kérték föl. 

A képeket tíz napon át lehet 
megtekinteni

Éppen most szembesül
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Nem sokan mondhatják el manapság 
magukról, hogy egy király vendégei 
voltak. Ruszák Mátyás, Budakeszin élő, 
huszonegy éves fiatalember közéjük tar-
tozik. Hogy mivel érdemelte ki a megtisz-
teltetést? Lovas és íjásztudományával, 
pontosabban szólva a kettőnek egyidejű 
gyakorlásával.

De kezdjük az elején.
A lovasíjászatnak nincs világszervezete, 

így hivatalos világbajnokságot sem ren-
deznek művelőinek egyelőre, de a dolog 
e felé halad. A hagyományos, az ókori, 
keleti nomád civilizációban tökélyre 
vitt harcművészetet ma hagyományőrző 
sportként űzik egyre többen világ- 
szerte, így Magyarországon is. A fokozódó 
érdeklődés jele, hogy nemrégiben meg-
rendezték a lovasíjászat első világverse-
nyét, amelynek Jordánia adott otthont.

Tizenhét országból érkezett három tu-
cat versenyző, s közülük első helyen vég-
zett a budakeszi 
Ruszák. Hogy mi-
lyen jelentőséget 
tulajdonítottak a 
rendezők az ese- 
ménynek, bizo-
nyítja, hogy a 
versenyeket meg- 
tekintette a jor-
dániai király is, 
aki fogadást is 
adott a résztvevők 
tiszteletére.

Az akkorra már 
jól képzett lovas 
R. M. hat éve kez-
dett el foglalkoz-
ni sportágával. 

Cozmei Mihálytól leste el a művészet for-
télyait, akire azóta is mestereként tekint.

Az újdonsült világelső a Pannon Egye-
temen ménesgazda-képzésben vesz részt.

Bot Zsibora

Világverő budakeszi lovasíjász

Ha az adózónak több adónemen áll 
fenn tartozása, a túlfizetés összegét 
először a korábbi esedékességű 
tartozásokra, azonos esedékességű 
tartozások esetén a tartozások 
arányában kell elszámolni. 

A túlfizetés elszámolásával a 
jóváírás napján a tartozás meg-
fizetettnek minősül, tehát ugyanaz a 
helyzet áll elő, mintha maga az adózó 
kezdeményezte volna, az átvezetést 
az adónemek között vagy befizetés-
sel rendezi a tartozását.

Az adóhatóságnak nincs mérlegelési 
jogköre, azaz a túlfizetést át kell vezetni 
a végrehajtási eljárás indításakor, va-
lamint az egész végrehajtási eljárás 
folyamán, a törvényben meghatározott 
korlátok figyelembevételével. 

Az adózónak kiküldött értesítés 
tartalmazza, mely adónemeken áll 
fenn túlfizetése, és a túlfizetésekből 
mely adónemekre történt átveze-
tés. Ez a megoldás kedvező az 
adózóra nézve, mert ha a túlfizetés 
átvezetésével az adózó adótartozása 
megszűnik, nincs szükség további 
végrehajtási cselekmények foganato-
sítására, a végrehajtási eljárás folyta-
tására. Ugyanakkor az adóhatóság 

részéről is költségkímélő, gyors 
eljárást eredményez.

A túlfizetés átvezetésének kor-
látai:

A folyószámlán fennálló túlfizetés 
kizárólag folyószámlán nyilvántar-
tott tartozásra vezethető át, tehát 
nem alkalmazható a végrehajtási át-
vezetés az adók módjára behajtandó 
köztartozásokra vonatkozóan.

Továbbá törvény zárja ki a 
magánnyugdíj-pénztárat megillető 
tagdíj, késedelmi pótlék, illetőleg 
önellenőrzési pótlék, valamint a 
tagdíjszámlán nyilvántartott túlfizetés 
összegének az adóhatóságnál nyil-
vántartott más adótartozásra történő 
átvezetését. 

A túlfizetés elévülése pedig 
ugyanúgy korlátja az átvezetésnek, 
mint az adózó rendelkezése esetén, 
azaz a folyószámlán fennálló túlfize-
tés a túlfizetés visszaigényléséhez, a 
költségvetési támogatás kiutalásához 
való jog elévülési idején belül lehet 
a végrehajtási átvezetés alapja. A 
túlfizetés visszaigényléséhez való 
jog - ha törvény másként nem ren-
delkezik - annak a naptári évnek az 
utolsó napjától számított 5 év eltel-

tével évül el, amelyben az annak 
igényléséhez való jog megnyílt. A 
költségvetési támogatás kiutalásához 
való jog az esedékesség naptári évé-
nek az utolsó napjától számított 5 év 
elteltével évül el. 

Jogorvoslat
Az Art. 150/A.§-a alapján végzett 

átvezetés végrehajtási cselekmény- 
nek minősül, ebből következően 
ellene jogorvoslatnak, végrehajtási 
kifogásnak van helye, amelyet az 
átvezetést foganatosító elsőfokú 
adóhatóságnál kell be nyújtani. A 
végrehajtási kifogás előterjesztése il-
letékköteles, melynek mértéke 5.000 
forint. Az eljárási illetéket banki átuta-
lással, készpénz-átutalási megbízás-
sal (csekk), valamint az erre kijelölt 
ügyfélszolgálatokon bankkártyával 
történő fizetéssel az erre a célra rend-
szeresített beszedési számlára kell 
teljesíteni. Az illetékfizetési kötelezett-
ség – függetlenül a végrehajtási 
kifogás elbírálásának eredményétől 
– az eljárás megindításához kötődik, 
és azt a végrehajtási kifogás benyúj-
tásakor meg kell fizetni.

A NAV Közép-magyarországi 
Regionális Adó Főigazgatóságának 

illetékességi körébe tartozó adózók 
folyószámláján a bevezetés évéhez 
viszonyítva 2010-ben 91%-kal több 
végrehajtási átvezetés történt, amely 
eredményeként 16 milliárd forint-
tal csökkent a lejárt esedékességű 
tartozások összege. Ez év első fé-
lévében ez az összeg már megha-
ladta a 11 milliárd forintot. Az összes 
végrehajtásból befolyt tartozáshoz 
mérten végrehajtási átvezetéssel 
növekvő arányban egyenlítődött ki 
az esedékességkor meg nem fizetett 
adó. Így a végrehajtási átvezetés az 
adóhatóság munkájában a hátralék-
kezelés egyre hatékonyabb eszköze.
                                                                                                      

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-magyarországi Regio-

nális Adó Főigazgatósága

Képünk illusztráció

PLÍZ

A végrehajtási átvezetés tapasztalatai
Az adózás rendjéről szóló törvény 2009. január 01. napjától hatályos 150/A.§-a 
tartalmazza a végrehajtási átvezetés jogintézményét, amely értelmében az 
adóhatóság amennyiben az adózó adófolyószámláján adótartozás mellett az 
egyes adónemeken túlfizetést is nyilvántart, a túlfizetés összegét az általa nyil-
vántartott tartozás erejéig elszámolja, és ezzel egyidejűleg az adózót értesíti. 

Szerencsés Perbál

A Magyar Kémény Kft. kollé-
gái  2011. augusztus 01-től 
szeptember 01-ig kötelező 
kéményseprő-ipari közszol-

gáltatást vé-
geznek Per-
bál község 
területén.  A 
társaság al-
kalmazásá-
ban álló dol-
gozók névre 
szóló meg-
bízó levé l -
lel rendel-
keznek.
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A hónap legelején a budaörsi kettős ön-
gyilkosság hírétől bolydult föl nem-

csak a város, de a környék, sőt, az egész 
ország közvéleménye. Dacára annak, 
hogy a két lány nem volt ismert szemé-
lyiség, és, sajnos, az öngyilkosság sem 
ritka esemény Magyarországon, amely 
vezeti a lélekszámarányos szuicídiumok 
nemzetközi statisztikáit. Egy-egy ön-
gyilkosság, hacsak az áldozat ismertsége 
vagy az elkövetés módja nem indokolja, 
rendszerint még a sajtóhírekbe sem fér be. 
Ami miatt mégis negatív „szenzáció” lett 
az esetből, azt jelen esetben az elkövetés 
körülményei váltották ki.

De idézzük föl elébb a történteket, lega-
lábbis nagyjából mindazt, ami mostanáig 
a nyilvánosság szánára kiderült.

Július 3-án, vasárnap reggel járókelők 
jelezték a hatóságoknak, hogy egy, a Csata 
utcában parkoló autóban két, gyaníthatóan 
halott lányra bukkantak, valamint a zöld 
VW szélvédőjén egy figyelmeztető fe-
liratra: „Halálos gáz van a kocsiban. 
Ne nyisd ki, mert meghalsz!” Azt már a 
helyszíni vizsgákat állapította meg, hogy 
búcsúlevelet a lányok nem hagytak hátra. 
De még mielőtt a rendőrök a helyszínelést 
megkezdték volna, a tűzoltóknak akadt 
dolguk: miután kellő távolságra terelték 
a helyszínen nyüzsgő hatósági embere-
ket és a kíváncsiskodókat, megfelelő 
védőfölszerelésben közelítették meg a 
járművet. Óvatosan kinyitották az egyik 
ajtót, de az nem tanúsított különösebb 
ellenállást, nem volt kulcsra zárva. Ezt 
követően tüzetesen átvizsgálták az utas-
teret, s megerősítették a gyanút, hogy a 
két benn ülő lány halott. A csomagtartóban 
pedig két edényre bukkantak. Szakértők 
megállapították, hogy közönséges, kis-

kereskedelmi forgalomban is szabadon 
kapható anyagokról van szó, amelyekből 
azonban összevegyítve, halálos gáz szaba-
dul föl. (Csak az asszociáció kedvéért je-
gyezzük meg, a világot megrázó norvégiai 
terrormerényletben szintén könnyűszerrel 
beszerezhető vegyi anyagot, történetesen 
műtrágyát használt az elkövető.)

A szükséges óvintézkedések után 
a tűzoltók átadták a terepet a rendőri 
helyszínelőknek, akik az elsődleges vizs- 
gálódásból megállapították, hogy idegen- 
kezűség kizárva, magyarán: nem  
történt gyilkosság vagy más bűn- 
cselekmény. A lányok több mint való-
színűleg önként vetettek véget életüknek. 

A további szakértői vizsgálatok sem 
mondtak ellent ezeknek a megállapítá-
soknak, így nagy valószínűséggel, mire az 
Olvasó e sorokat olvassa, az ügy már közi-
gazgatási eljárás keretében folytatódik.

Még aznap fény derült az áldozatok 
kilétére is: R. Kata (21 éves) budaörsi, G. 
Zsanett (19 éves) eleki lakos volt.

A hónapok óta ott parkoló autóról megál-
lapították, hogy Kata egyik rokonáé. 

Néhány napon belül a lányok utolsó 
óráinak menetrendjét is sikerült rekon-
struálni: szombatról vasárnapra virradó 
éjjel buliban voltak, majd onnan vezetett 
útjuk a koporsójukká vált autóhoz.

A megismert körülmények abban is 
megerősítették a nyomozókat, nemcsak biz- 
tosan öngyilkosok lettek, de más segítőjük 
nem volt, és a tettüket előre kitervelték.

Az indítékukat azonban valószínűleg a 
sírba vitték.

A rendőrség, miután lezárta az aktákat, 
és megállapította, egyértelműen öngyil-
kosság történt, tovább nem nyomoz, azt 
pedig, ami az addigi aktákban az esetről 

összegyűlt, kegyeleti okokból nem tárja a 
nyilvánosság elé.

Néhány lap tudni véli, a lányok között 
szerelmi viszony volt, amit R. Kata szülei 
elleneztek, más pletykák szerint titkos 
szektába keveredtek volna, de sem egyik, 
sem másik verzióra nincs semmilyen bi-
zonyíték.

Az orvosok azt mondják, a mérgező gáz 
okozta fulladásos halál hosszú és szörnyű 
szenvedést okozott az áldozatoknak.

A pszichológusok arról nyilatkoznak, 
bár a szuicídium leggyakrabban magányos 
műfaj, de létezik csoportos elkövetési 
mód is (ebből a szempontból a kettő már 
csoportnak számít), ami rokona az úgyne-
vezett kiterjesztett öngyilkosságnak (ha 
például valaki előbb kiirtja a családját, 
majd pedig magával is végez).

Az öngyilkosság-szakértők a médiát 
ostorozzák, amiért részletes beszá-
molókat tesz közzé az esetekről, holott 
felelős újságírónak tudnia kellene, hogy 
már maga a híradás is egy-egy öngyilkos-
ságról utánzásra késztetheti az arra hajla-
mos embereket, ami akár „járványszerű” 
méreteket is ölthet.

Felvilágosult publicisták a „fele-
lősöket” keresik a rokonok, a barátok, 
ismerősök között. Mások az internetet 
teszik felelőssé, ahol külön, öngyilko-
sságra szakosodott oldalakon adnak 
szakszerű tippeket és recepteket arra, 
hogyan járjunk el a leghatékonyabban, 
ha valóban el akarjuk dobni magunktól 
az életet.

A magamfajta, “öregecskedő” újságíró 
pedig csak néz maga elé a papírra, pontos-
abban a képernyőre, s azon gondolkodik, 
hogyan lehetne ennek az írásnak valami 
vörös farkat keríteni, de semmi nem jut 
az eszébe, ugyanis kevés annál értel-
metlenebb dolgot tud elképzelni, mint 
amikor egy vagy akárhány, egészséges 
fiatal maga oltja el élete lángját.

Artosz Bobi

öngyIlkos lányok Budaörsön

Halál kettesben

Lefejezés
Wass Albert bronzból formá-
zott mellszobrát (Gábor 
Emese alkotása) ismeretlen 
tettesek július 6-ról 7-re 
virradó éjjel ellopták a bu-
dakeszi parkból. Valószínűleg 
anyagi haszonszerzés cé-
ljából (a bronz kelendő 
ötvözet).  A rendőrségi 
följelentés nyomán a Bu-
daörsi Rendőrkapitányság 
elrendelte a nyomozást.

Az okozott kár több százezer 
forint.

eszt

Befejezés
Csütörtök volt, július 21. A 
déli harangszót már vagy fél-
órája elkondították, amikor 
a budakeszi gyógyszertári 
buszmegállónál egy férfi 
hirtelen rosszul lett. Összee-
sett. A járókelők azonnal hívták 
az orvosi ügyeletet, illetve a 
mentőt, de a helyszínre érkező 
orvos már csak azt tudta megál-
lapítani, neki itt volt a végál-
lomás.

Értesüléseink szerint a bu-
dakeszi illetőségű férfi szívro-
ham következtében hunyt el.Wass Albert hűlt helye
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Top modell: túl a 
kifutón
Szerencsés kimenetelű repülőgép-baleset 
volt a Budaörsi Repülőtéren július 17-én.

A légügyi hatóság által kiadott közle-
mény szerint, vasárnap délután egy német 
felségjelű sportrepülőgép jelentkezett be 
rádión a légi irányító toronyba: leszál-
lási engedélyt kért. A repülésirányítók 
hozzájárulása után a gép hozzálátott a 
manőverhez. Landolás után azonban a 
Cessna nem tudott megállni a kifutópálya 
végén, csak a repteret lezáró Kőérberki út-
nál. A magánrepülő fedélzetét a pilóta és az 
utasa saját lábán elhagyta, sérülést egyikük 
sem szenvedett. Nem úgy a légi jármű: 
jobb szárnya, vízszintes vezérsíkja és a bal 
főfutója megrongálódott, a jobb futószár 
pedig becsuklott a baleset következtében.

A légi irányítás, amikor észlelte a tör-
ténteket, haladéktalanul intézkedett. Az 
egykettőre a helyszínre érkezett tűzoltók 
habot fecskendeztek a repülő megsérült 
üzemanyag-tartályaiból kifolyt hajtóanya-
gra, hogy esetleges berobbanását mega-
kadályozzák.

A gyors és szakszerű intézkedések jó-
voltából a haváriának további, komolyabb 
következményei nem lettek, a hivatalos 
vizsgálat azonban még tart.

Nem hivatalos, de hozzáértő vélemények 
szerint a baleset alighanem a gépvezető 
hibájából következett be.

Pont bringáknak
Egyre nagyobb divat a kerékpározás. 

Kiváltképp most, a nyári vakációk 
idején. Ezt a trendet ismerte föl a MOL 
üzemanyagtöltőállomás-hálózat, amikor 
elkezdte kialakítani a  Mol bringaPONT 
elnevezésű hálózatát. Bár a kétkerekűek 
köztudomásúan nem tankolnak üzema-
nyagot (csak aki a nyergében ül, de az 
sem benzint vagy gázolajat),  a MOL-brin-
gaPONT logóval ellátott benzinkutaknál 
kerékpáros szerelőkészlet, illetve pumpak-
észlet (a legelterjedtebb szeleptípusokkal) 
várja a biciklistákat.

Elsőként a budai agglomerációban, idén 
nyáron a budakeszi MOL töltőállomás is 
csatlakozott a hálózathoz.

BALSORS
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A saját lányát nem ismerte föl öt méteres 
látótávolságon kívül X. , ám ez cseppet sem 
zavarta abban, hogy autót vezessen. Semmi 
áron ki nem engedte volna kezei közül a 
volánt. Éveken át közlekedett az illető lá-
tássérült anélkül, hogy tudomásom szerint 
komolyabb balesetet okozott volna. Ez, az 
évtizedekkel korábbi történet jutott eszembe 
a minap, ahogy olvastam a meghökkentő 
hírt: Magyarországon a járművezető férfiak 
ötvenkét, a nők harminchat százaléka nem 
jól lát, s további látásvizsgálatra szorulna. 
Az adat egy fölmérésből –  Nagy Látásteszt, 
szemészeti szűrőprogram – származik. Az 
egy éve indult program keretében eddig 58 
településen több mint 5500 ember látását 
vizsgálták meg.

– Valóban ennyire felelőtlenek lennénk? 
– kérdezem Urbanics Henit, a budakeszi  
Panoráma Optika látszerész-vállalkozóját.

– Statisztikákat nem ismerek, a saját 
tapasztalataim pedig nyilván torzítanak, 
hiszen én az üzletben eleve azokkal ta-
lálkozom, akik szemüveget, kontaktlencsét 
készíttetnek, s ehhez többnyire szemorvosi 
vizsgálat is tartozik. De nálam is megfor-
dulnak olyan emberek, akiknek már sokkal 
korábban kellett volna fölkeresniük lega-
lább egy optikust. Mert egy jó szakember 
azt mindenképpen meg tudja állapítani, ha 
szakorvosi vizsgálatra van szükség. Ilyenkor 
én nem győzök csodálkozni, hogyan lehet 
egyáltalán úgy élni a mindennapokban, hogy 
nem jól lát valaki, ráadásul még segíteni is 
lehetne, ha hagyná.

– Mikor kell ön szerint látszerészhez, 
szemorvoshoz fordulni?

– A látás, a szemünk világa az egyik leg-
nagyobb kincsünk, ráadásul a szem igen 
érzékeny, sérülékeny szervünk, óvni, vigyáz-
ni kell tehát rá. A kérdésére tehát azt válaszo-
lom, hogy a legkisebb rendellenesség, 
látászavar esetén mindenképp forduljunk 
szakemberhez. Megjegyzem, a látászavar 
nemcsak a szem betegségeinek, hanem 
egyéb, akár más szervi problémáknak is le-
het egyik tünete, mindenképp oda kell tehát 
figyelni az ilyen jellegű panaszokra.

– Maradván a látás, a szem problémáinál, 
gondolom, ez azért elsősorban az idősebb 
korosztályok problémája.

– Tudni kell, hogy negyvenen túl az em-
berek túlnyomó többségénél a látás lassan, 
de biztosan romlani kezd. Általában ilyen 
kor után már kevesen ússzák meg, hogy leg-
alább olvasószemüveget ne kelljen horda-
niuk. Van, aki egy ideig kapálózik ellene, de 
aztán, amikor már a nagy betűket is nehezen 
silabizálja ki az unoka mesekönyvében, 
beletörődik, olvasáshoz neki is pápaszem 
kell. És itt hadd hívjam föl a figyelmet egy 

tömeges problémára: mindenképp konzul-
táljunk látszerésszel, mielőtt valami filléres, 
a nagyáruházak akciós polcain kapható ka-
catot kezdene el hordani. Lehet egyébként, 
hogy egy olcsóbb is megteszi, de ebbe a dön-
tésbe mindenképpen célszerű szakembert 
bevonni. De hogy egy gondolat erejéig még 
visszatérjek a kérdésére, amikor már valaki-
nek panaszai vannak a látására, akkor már a 
szemészeten köt ki. 

– Ennek némiképp ellentmondani látszik 
a beszélgetésünk elején említett fölmérés.

– Valóban. Ezek szerint van teendő 
bőven a fölvilágosítás terén. Például, az-
zal kezdeném, hogy mint minden betegség 
esetén, a szem betegségeivel is annál siker-
esebben tudjuk fölvenni a harcot, minél ko-
rábban észrevesszük. S mivel a szakember 
sokszor még a panaszok jelentkezése előtt 
tudja azonosítani a problémát, ezért célszerű 
időről időre fölkeresni a szemészetet tünet-
mentesen is,

– Milyen időközönként?
– Ha valaki fiatal, és soha semmilyen 

problémája, panasza nem volt, négy-
ötévente. De ha ezt elmulasztotta volna 
is megtenni, negyvenen túl mindenkinek 
célszerű megvizsgáltatnia a szemeit. Szintén 
ebben a korban célszerű elkezdeni szedni 
bizonyos szemvitaminokat, természetes-
en orvosi javaslat alapján, ha szeretnénk 
megőrizni a jó látásunkat, illetve megelőzni 
bizonyos, idős kori szembetegségeket. Ha 
pedig valaki szemüveget visel, az első lencse 
fölírásakor kérdezze meg a szemorvost vagy 
az optikust, amennyiben nem hívták volna 
föl rá a figyelmét, hogy milyen időközönként 
célszerű ellenőrzésre járnia. 

Bobosi Tzar 

tíz dIoptrIával a volánnál

Rémlátomás: vak vezetők
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