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De mi lesz  
a művházakkal?

Az, hogy az önkormányzati reform kereté-
ben részben államosítják, részben egyházi 
kézre játsszák az oktatási intézményeket, 
ma már tudjuk. Hogy az iskolákkal rokon 
közművelődési intézményekre milyen sors 
vár, az pontosan egyelőre nem tudható. De 
sejthető. Abból, hogy a közösségi házak, 

művelődési otthonok, központok nem igazán tartoznak a jelen-
legi kormány kedvencei közé. Valószínű, néhány, nagy értékű 
ingatlant leszámítva, hogy nem a bekebelezésükre, inkább az 
elsorvasztásukra törekszik majd. E törekvések mögött részben 
anyagi (nincs lóvé), részben ideológiai megfontolások húzód-
nak.

Ami az anyagiakat illeti, azt hiszem, az nem szorul ma-
gyarázatra, ma Magyarországon szinte semmire sincs elég 
pénz, miért éppen a közművelődési intézményekre jutna.

Ami pedig az ideológiai motívumokat, úgy fest, a jelenlegi 
kormányerők a közművelődési intézményekben is az anciem 
regime, vagyis a régi rend még fennálló bástyáit látják, a ben-
nük szolgáló közművelődési szakemberekben pedig egy letűnt 
kor képviselőit. Valljuk meg, ez elég sematikus kép, és csekély 
valóságismeretről árulkodik, de hát nincs mit csodálkoznunk, 
az ország mai urai nem úgy festenek, mint akik sokat mulat-
ták volna az idejüket  fotószakkörökben vagy Röpülj, pulyka-
énekkarokban. Mint ahogy azon, a nemrég megesett eseten 
sem, amikor az egyik országos jelentőségű, Vár-béli kulturális 
intézményből kiakolbólították a baloldalisággal legkevésbé 
sem vádolható vezetőt. Azért is hozom föl az esetet, mert tör-
ténetesen az illető a fődink. Pechére már java korabeli ember, 
így diplomáját kénytelen volt még az átkosban megszerezni, 
s mint tudjuk, kutyából nem lesz… Ami pedig a művelődési 
házak közönségét illeti: csupa önszerveződő kisközösség, klub, 
egyesület, civil szervezet, önművelő egylet stb., mind gyanús 
társaság, ellenőrizhetetlen, befolyásolhatatlan, s ki tudja, egy-
egy nyugdíjas bál forgatagában lassúzás közben mit súg a Pis-
ta bácsi a Joli néni fülébe. Vagy miről vitatkoznak a büfépult 
előtt fröccsözés közben az atyafiak. Csak nem politikáról? Ak-
kor már jobb, ha bezár a bazár, akarom mondani a kultúr, jár-
janak templomba a népek, az is a közösségi élet egy formája, 
de ott legalább garantáltan csupa szépet és jót hallanak. És 
mise alatt a papnak biztosan nem lehet visszabeszélni. 

Pedig a magyar közművelődési rendszer valóban páratlan. 
Nemcsak Nyugat-Európában nincs ehhez fogható, de Keleten 
se nagyon. A minta sem a Nagy Testvértől származik, mint so-
kan hiszik, hanem a skandináv népfőiskolák voltak az ihletői. 
A magyar rendszer aztán – állami hátországgal – olyan sűrűn 
hálózta be a településeket, de még az üzemeket is (gondoljunk 
a gyári művelődési házakra, könyvtárakra), hogy fénykorában 
szinte tanyabokor nem volt Magyarországon, ahol, ha csak egy 
pajtányi, de önálló otthona ne lett volna a művelődésnek. A 
nagyobb településeken pedig százával épültek a kultúrok. Ezek 
jó része persze ma már elavult, fölújításra szorul. Fölújításra, 
de nem lerombolásra! 

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)

Azok a nemzetek, amelyek nem tanulnak a történelem 
leckéjéből, arra ítéltetnek, hogy megismételjék a múlt vétkeit. 

(GeorGe Santayana)
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Január Boldogasszony hava
Boldogasszony havában igyál jó bort, és ha van, édes italt. 
Az ürmösbor mellednek fájása ellen igen jó, borral és füvek-
kel timporált étkek hasznosak, azonképen a lekvárok és ele-
ven gyömbér. Megeheted a kövér disznópecsenyét, kolbászt 
és ludat mustárral vagy borsos eczettel. Eret ne vágass.

Ha mennydörgést hallasz e hónapban, kegyetleneknek ha-
lálát jelenti.

Kis-Karácson napján a reggeli vörös ég hadat és pokolidőt 
jelent. De mikor fénylik szent Vincze, akkor telik meg a pin-
cze; mikor fénylik szent Pál, minden termés szépen áll; ha 
pedig havas, vagy eső leend, mértékletes esztendőt jelent. 
Ha felleges vagy ködös lesz, könyörögjünk az Úristennek, 
hogy hirtelen haláltól minket megoltalmazzon. 

Kemény s kegyetlen hidegü a Boldogasszony havában 
született gyermek, nedves és rideg természetü leszen, tiszta 
önöntermészetében, de nagyravágyó, kevély, igen akaratos, 
minden szépséget szerető, tobzódó, tékozló, magamulató, 
nyájaskodó a szép személyekkel, de haszontalan részeges 
és kártyás lesz, az atyjától maradtat hamar felönti a közre 
vagy garatra, és megemészti.

CSÍZIÓ

Mint a katonatiszt
Tarlós István, Budapest 
főpolgármestere nemrég azt nyilat-
kozta, hogy azok az agglomerációs 
települések, amelyet elérnek a 
BKV járatai, kvázi potyautasai a 
fővárosnak, hiszen úgy élvezik az 
ebből adódó előnyöket (nemcsak a 
közlekedésben, de például a kék-
busszal elérhető településeken az 
ingatlanárak is magasabbak, mint 
másutt), hogy azért nem fizetnek.

Nos, ez nem egészen így van. 
Az agglomerációs települések 
fizetnek, nem is keveset: hogy 
a közvetlen környezetünkből 
hozzak példát, Budaörs például 
300 milliót, Törökbálint mintegy 
százat, de például Budakeszi is 
tízmilliós nagyságrendben.
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KRÓNIKA

A vidékünket szegélyező, és ezért 
az itt lakók közül sok autós ál-

tal gyakran igénybe vett M0 leg-
kritikusabb, a Törökbálint és Diósd 
közötti szakasza. A tavalyi év őszén a 
közlekedők örömmel tapasztalták, hogy 
a kivitelezők tempósan közelednek a 
körgyűrű-bővítés (az M 1 és M 6 között 
hat sávosra szélesítik) keretében ennek 
a traktusnak a befejezéséhez is. Már 
nyár végére olyan jól állt a beruházás, 
hogy év végére már azt tervezték, hogy 
a Törökbálint-Diósd közötti részt átad-
ják a forgalomnak.

Hogy ez nem történt meg, azt bárki 
maga is tapasztalhatja, ha ráhajt az M 
0-ra, de hogy végül is mikor vehetik 
birtokba a halálsztrádának is „becézett” 
útszakaszt, egyelőre nem tudni. Sajtóin-
formációk áprilisról szólnak, de azt ed-
dig még nem sikerült kideríteni, hogy 
mire vár a közlekedési hatóság, hogy 
a szemmel láthatóan kész útszakaszt a 
közlekedők részére átadja.

Lehet, az illetékeseknek volt tisz-
taszobájuk, s  úgy gondolják, kár lenne, 
ha a gyönyörű, hatsávos útra ráenged-
nék a járműveket, még tönkretennék?

eszt

Az Észak-dunántúli Vízmű 
Zrt. Vidékünkön is ismert 
vízközmű-szolgáltató.

Hogy nem csak vizet szol-
gáltat jó minőségben, arról 
szólnak az alábbi hírek a vál-
lalatról.

A céget emlékplakettel 
jutalmazta a Magyar Re-
formátus Szeretetszolgálat, 
mint kiemelt támogatót. A  
Magyar Református Szere- 
tetszolgálat adventi adomány-
gyűjtő kampányához félmil-
lió forinttal járult hozzá a 
vízmű. 

Az ÉDV Zrt. Kiemelt fi-
gyelmet fordít női munkavál-
lalóira.

Tevékenységével az Észak-
dunántúli Vízmű Zrt. a 250 
fő feletti vállalatok kate-
góriájában második helyezést 
ért el a Magyar Női Karri-
erfejlesztési Szövetségének 
Legjobb Női Munkahely pá-
lyázatán. 

A Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium Szociális, Csa-
lád- és Ifjúságügyért felelős 
Államtitkársága Családbarát 
Munkahely címmel jutalmaz-
ta a vízművet.

Mindez szép, de ne feled-
kezzünk el arról, végül 
is vállalatról, méghozzá 
környezetvédelmi szem-
pontból kényes területen 
működőről van szó.

A Környezet és Energia  
Operatív Program (KEOP) 
keretében az ÉDV Zrt. össz-
esen 2 223 488 650 forint 
összegű támogatást nyert 
el a tatai és a tatabányai 
szennyvíztisztító telepek 
fejlesztésére. Az uniós for-
rást arra használják, hogy a 
környezetet kímélve olyan 
vizet juttassanak az Által 
érbe és az Öreg tóba, ame-
ly egyáltalán nem szeny- 
nyezi ezeket a vizeket.

pim

A parlament az év végi törvénykezési 
hajrában többek között elfogadta az 

új önkormányzati törvényt.
Ennek értelmében eldőlt például, hogy 

állami fenntartásba kerülnek a hely-
hatóságok által működtetett közoktatási 
intézmények és a kórházak. A törvény 
előterjesztője arra számít, hogy a változás 
jóüvoltából hatékonyabban és kevesebb 
pénzből működhetnek majd. A törvény a 
települési önkormányzatokat a különböző 
önkéntes társulások alakítására, a kistér-
ségi együttműködésre ösztönzi. (A jelen-
legi intézményfenntartó szerepük teljesen 
megszűnik, az iskolákat, egészségügyi és 
szociális intézményeket, valamint az ott 
dolgozó munkatársakat az állam veszi át.)

Az új törvény taxatíve fölsorolja az 
önkormányzatok kötelező feladatait is, 
mint például: a közbiztonság fenntartása, 
az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés, a 
hulladékgazdálkodás, a távhőszolgáltatás 
és a hajléktalan-ellátás. A helyhatóságok 
ezeken felül is vállalhatnak feladatokat, 
de csak azzal a feltétellel, hogy azok nem 
veszélyeztethetik a kötelezően előírt fela-
datok ellátását.

A fakultatív feladatok finanszírozása a 
saját bevételek, illetve az e célra biztosí-
tott források terhére lehetséges. 

A változások közé tartozik az is, hogy a 
törvény helyiadó-kivetési jogot ad a telepü-
léseknek saját bevételeik növelésére.

Az új jogszabály megváltoztatta az 
összeférhetetlenségi szabályokat is, 
így például polgármester nem lehet 
országgyűlési képviselő a 2014-es válasz-
tások után. A közélet tisztasága érdekében 
a törvény szabályozza a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettséget, ami a házas-, az 
élettársra és a gyerekekre is vonatkozik. 

A törvény az eddiginél erősebb szerepet 
szán a polgármestereknek a képviselő-
testülettel szemben.

tib

Kímélő 
üzemmód

Víz, nők, adomány

Közgyűlést tartott 2011 év végén Bu-
dakeszin a Magyar Tartalékosok Szövet-
sége (MATASZ) Pest megyei szervezete. 
A történelmi hűség kedvéért említtes-
sék meg, hogy a kilencvenes években, 
a szervezet megalakulásában, jelentős 
szerepet játszott több, vidékünkön élő 
nyugalmazott katonatiszt. 

A mostani tisztújításon lemondott a 
szervezet eddigi, első számú vezetője, 
Érdi Tamás (Budakeszi). (Kerekes 
Sándor, a MATASZ egyik, budakeszi 
alapítója, továbbra is a szervezet orszá-
gos vezetőségének oszlopos tagja.)

A Talentis Program beru-
házásának keretében meg-
valósult Talentis Business 
Park üzleti fejlesztés nyomán 
2009 augusztusa óta működik 
Budapesttől mindössze 20 
km-re a Talentis Innovációs 
Központ.  Az M1 autópálya 
mentén épült Magyarország 
első igazi elővárosi irodapark-
ja 5000 nm-en kínál modern, 
„A kategóriás” irodákat, és 
nyújt egyedülálló innovációs 
szolgáltatási csomagot a ha-
zai mikro-, kis és középvál-
lalkozások számára. Az 
irodapark inspiráló, hatékony 
és zöld munkakörnyezetet 
kínál tudásalapú, innovatív 
cégek számára.  A built-
to-suit irodák a leendő 
bérlők (egybérlős regioná-
lis cégközpontok, sokbérlős 
többfunkciós terek stb.) 
speciális igényeit hivatottak 
kielégíteni. 

Már a 2009-es átadása óta 

az Innovációs Központban 
kaptak helyet a Talentis Group 
műszaki és térségfejlesztő 
egységei. 2011 év végén 
a Talentis vezetősége úgy 
döntött, hogy a 2012-es év-
vel a teljes szervezeti egy-
ségét és infrastruktúráját 
áthelyezi bel-Budáról Her-
ceghalomba. Ezáltal a mind- 
inkább benépesülő irodaház-
ban jobban, hatékonyab-
ban és költségkímélőbben 
tudja ellátni napi teendőit és 
inkubációs tevékenységét. 
Az itt található létesítmények 
a legmagasabb szintű tech-
nikai infrastruktúrával ren-
delkeznek, és tág mozgásteret 
biztosítanak az egyéni terü-
letkialakítási megoldásoknak. 
Az irodaházi és környékbeli 
szolgáltatások valamint a 
zöld munkakörnyezet mind 
hozzájárulnak a hatékony 
vállalati működéshez.

bt

Költözik a Talentis

Új önkormányzati törvény
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(folytatás a 9. oldalon)

– Az utóbbi időben mintha megszapo-
rodtak volna szóvivői szereplései a nyil-
vánosság előtt – intéztük első kérdésün-
ket a szóvivő asszonyhoz.

– Valószínűleg a politikai események 
gyorsultak föl Magyarországon, s ezek-
kel lépést kell tartania egy pártnak és 
pártszóvivőnek.

– Hogy győzi?
– A megbízatás egy évre szól, 2012 

márciusában jár le, és a pártunk alap- 
szabályzata szerint mindig ketten, egy nő 
és egy férfi tölti be.

– A nemek közötti paritás legalább 
szóvivői szinten az LMP-ben tehát már 
megvalósult.

– Egyébként is törekszünk rá…
– Ahhoz képest elég szerencsétlenül 

alakult ebbéli törekvésük legutóbb. (Az 
LMP-s Ertsey Katalin és a jobbikos Gau-
di-Nagy Tamás közös módosító javaslatot 
nyújtott be nemrég a parlamentben az új 
választójogi törvény tervezetéhez. A két 
képviselő azt kezdeményezte, hogy ha az 
országos listán két egymást követő helyen 
azonos nemű jelölt szerepel, akkor a soron 
következő helyen ellenkező nemű jelöltet 
kelljen állítani.  Miután  mind a Fidesz, 
mind az MSZP az utolsó pillanatban ki-
farolt a közös javaslatból, így egy LMP-
Jobbik alkalmi koalíció látszata kelet-
kezett. Ez sokaknál, az LMP-n belül is 
kiverte a biztosítékot, akik ellenzik, hogy 
egy demokratikus párt együttműködjék 

egy szélsőjobboldali párttal – a Szerk.) 
De most nem erről akarok beszélni. 
Egyébként, ha már, épp ma reggeli hír, 
hogy Kaufer Virág, a pártjának egyik 
meghatározó személyisége, lemondott 
a mandátumáról, mert úgy gondolja, a 
parlamenten kívül, a civilek között job-
ban tudja képviselni azokat az értékeket, 
amelyek érdekében elkezdett politizálni. 
Mit szól hozzá?

– Virág döntését megértem, ugyanak-
kor nagyon sajnálom.  Ő egy megha-
tározó, karizmatikus embere volt a 
frakciónak, nagyon fog hiányozni, de 
tiszteletben tartom a döntését. Persze, 
csak az országgyűlési frakciót hagyja el, 
a pártot nem, ott továbbra is aktív részvé-
telét ígéri.

– Ön a helyében hasonló lépést megtett 
volna?

– Én nem vagyok országgyűlési kép-
viselő, nem tudhatom.

– A 2010-es választásokon robbant be 
a politikába, s tavaly márciusban már 
szóvivővé is választották. Régóta készült 
politikusnak?

– Nem készültem politikusnak, de min-
dig is érdekelt a közélet. Szinte gyerek-
koromtól fogva nagyon érzékeny vagyok 
mindenfajta kiszolgáltatottságra, legyen 
szó emberekről, közösségeikről, vagy 
állatokról, netán természeti értékekről; a 
Föld nevű bolygóról, a környezetpusztí-
tásról. Persze ezt annak idején nem így 

fogalmaztam meg 
magamban, de a 
„zöld” értékek 
mindig nagyon 
fontosak voltak 
a számomra. Ám 
egészen az LMP 
színre lépéséig a 
politikában ezek 
az értékek sz-
inte alig voltak 
jelen. Amikor 
az LMP elkez-
dett szerveződni, 
odavonzódtam.

– Ismerte azokat 
az embereket, akik 
elkezdték?

– E g y á l t a l á n 
nem, egészen 
más körben mo-
zogtam, például 

a Humanista Mozgalomban. De ahogy 
korábban, úgy ma is azt mondom, nem 
a politika vonz, hanem azok az értékek, 
amelyeket említettem. A politika eszköz, 
lehetőség arra, hogy segítsem ezeknek az 
értékekének az érvényre jutását. És kel-
lett egyfajta érettség, annak a belátása, 
hogy bármennyire is idegenkedik az em-
ber tőle, politikára, pártpolitikára szükség 
van. E nélkül nem képzelhető el parla-
mentáris  demokrácia, legalábbis eddig 
nem találtak ki  helyette mást. És amíg 
úgy látom, hogy az a politikai formáció, 
amelynek elköteleződtem, tisztessé-
gesen harcol a számomra legfontosabb 
értékekért: a fenntartható gazdaságért, 
emberi társadalomért és fenntartható ter-
mészeti környezetért, addig fogok azono-
sulni vele.

– Ha nem, az se lenne akkora baj, hiszen 
a politikán kívül is van élet, főleg az ön 
számára, hiszen még igen fiatal, ráadásul 
hátországnak ott van a tudományos kar-
rier. Azt egyelőre félretette?

– Háromfelé kell megosztanom ma-
gam: a családom – ez a legfontosabb, a 
két gyerekem és a férjem –, a politika és a 
szakmám között. Mielőtt hivatásszerűen 
elkezdtem volna politizálni, a Közpon-
ti Statisztikai Hivatalban dolgoztam, 
de mivel a kormánytisztviselői státus 
nem összeegyeztethető a pártszóvivői 
funkciómmal, munkaviszonyomat meg-
szüntettem. Viszont időközben ledok-
toráltam a Corvinus egyetemen…

– Olvasóink kedvéért: az ön eredeti 
szakmája közgazda és  szociológus.

– Igen, családszociológiával foglalko-
zom.

– Lám, a család még a szakmában is az 
első.

– Valóban, nemcsak a magánéletem-
ben, a munkámban is. Úgy érzem, a 
társadalomban is a család talán a leg-
fontosabb közösség, ami az embereket 
kisgyerek koruktól legjobban befolyá-
solja. A tudományos munkámról annyit, 
hogy hamarosan újra tanítani is fogok az 
egyetemen, egy angol nyelvű kurzust in-
dítunk egy kolléganőmmel. De megem-
líteném, hogy a Magyar Szociológiai 
Társaság kebelén belül (ez a Magyar Tu-
dományos Akadémia Szociológiai In-
tézetéhez tartozik) néhány kollégámmal 
megszerveztük a családszociológiai szak-
osztályt Cseh-Szombathy László emléke 
előtt tisztelegve.  Tavasszal a családszo-
ciológiának egy konferenciát szentelünk, 
ennek a szervezésében is részt veszek.

– Csoda, hogy ennyi minden mellett 
még a szóvivőségre is marad ideje. Pedig, 
gondolom, mostanában ott is akad elég 
dolog. Magam is láttam például decem-
ber 23-án szónokolni az LMP Kossuth 

Bemutatjuk Szél Bernadett lmP-Szóvivőt

Munkában is a családdal
Szél Bernadett Lassan egy éve szóvivője az LMP-nek (Lehet Más a Politika) 
Vágó Gábor országgyűlési képviselő társaságában. Két gyerekével és férjével 
Budakeszin él. De vajon honnan jön, mit akar ez a fiatalasszony? 

Ha én egyszer elkezdek beszélni!
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A helyi építési szabályzat egy-egy 
település talán legfontosabb doku-

mentuma, szabálygyűjteménye, hiszen 
azokat az alapvető szabályokat tartal-
mazza, amelyek meghatározzák az adott 
terület lehetséges fejlesztését. Mivel a vi-
lág folyamatosan változik, egy jó HÉSZ 
meglétén kívül ugyanolyan fontos, hogy 
azt időről időre hozzá igazítsák a változá-
saikhoz.

Ilyen karbantartás zajlik jelenleg a 
budakeszi önkormányzatnál is. Ez a 
folyamat igen fontos, végső szakaszába 
ért tavaly év végén, amikor is a szakem-
berek által többszörösen átdogozott, 
a képviselő-testület által megrágott és 
jóváhagyott változatot „a hozzáértő, 
dolgozó nép okos 
g y ü l e k e z e t é b e n  
hányni-vetni meg” 
vitték városfórum 
elé.

A HÉSZ szakmai 
felelőse, az országo-
san is ismert urbanis-
ta, Ongjert Richárd is-
mertette a művelődési 
házban december 
12-én (Luca-nap 
előestéjén) tájékozt-
atta a nagyérdeműt a 
változtatások legfon-
tosabbikairól.

Az elkerülő út nyo-
mvonala (bár tovább-

ra sem tudni, mikor lesz belőle valami, 
de talán unokáink még meg fogják látni 
– a Szerk.) évtizedek óta kulcskérdés a 
település távlati fejlődése szempontjából. 
Mint Ongjert elmondta, a jelenlegi ki- 
igazítások célja az volt, hogy a HÉSZ-ben 
kijelölt rekreációs területek (hogy ezek 
forgalomgeneráló hatását semlegesítsék) 
majdan a városközpont érintése nélkül is 
megközelíthetők legyenek.

Közkívánatra az építménymagasság 
eddigi hat méteréből a tervezők vissza-
mentek öt méterre. Ezzel ellentétesen, 
szigorítás helyett lazítottak a korábbi, a 
lakóépületek építésére vonatkozó szabá-
lyokon.

Szobi Tita

HÉSZ-karbantartásA szokásos év végi izgalom: miként 
alakulnak a jövő évi (most már: idei) 

adók.
Budakeszin a képviselő-testület, némi 

ingadozás után, úgy döntött, az épít- 
mény- és a telekadóhoz nyúl hozzá az idei 
évben.

Hogy ez a hozzányúlás mit jelent, sejt-
heti a Nyájas: nem csökkenést, hanem 
növekedést.

A telekadó gazdasági területen 250 Ft/
nm-re emelkedik. (Bejelentett budakeszi 
lakosok magánszemélyként 60 Ft kedvez-
ményre jogosultak.) emelkedik.

A beépítésre szánt és vegyes területeken 
a telek után fizetendő adó 50 Ft/nm lesz 
januártól. (Bejelentett budakeszi lakosok 
30 Ft/nm kedvezményt vehetnek igénybe.)

Az építményadó gazdasági tevékeny-
ségre használt épület esetén 1200 Ft/nm 
lesz ezután. Lakás és nem lakás célú épít-
mény esetében pedig 1000 Ft/nm.

A garázs továbbra is adómentes.

*

A Fővárosi közgyűlés és az agglom-
erációs települések közötti régi vita eldőlt 
az önkor-mányzat decemberi határoza-
tával, amely kimondta, hogy a budapesti 
bérletek csak a főváros településhatáráig 
érvényesek. Sok települést, többek között 
Budakeszit is hátrányosan érinti a dön-
tés: a bérletesek eddig az Erkel utcáig 
utazhattak, január elsejétől azonban a 
Szanatórium utcáig érvényes csak.

*

Régi álma valósult meg a Zichy utca-
iaknak: 2011 végére felújították a út-
burkolatot. Az úttest új aszfaltszőnyeget 
kapott.

Szivárvány azbeszttel
Azbeszt van a Szivárványban – ter-
jedt el a hír budakeszi, aggódó szülők 
körében. A hír igaznak bizonyult. Az 
óvoda tetejét régi, még azbesztet is tar-
talmazó pala fedi. Ezeket a tetőfedő 
elemeket, akárcsak az eternit csöveket 
korábban évtizedeken át használták. 
Magyarország uniós csatlakozása után 
ki kellett vonni a forgalomból, de ter-
mészetesen a régi építőanyagok még 
ma is, és még sokáig velünk maradnak. 
Gyermekintézményről lévén szó, biztos, 
ami biztos, az önkormányzat vizsgála-
tot kért a palatető ügyében. A szakértők 
megállapították, hogy a tető gyakorlati-
lag semmilyen egészségügyi kockázatot 
nem jelent.

A 2012-es évi adók a települések legtöb-
bikén súlyos dilemma elé állította az 
önkormányzatokat.

Azt egy ideje tudni, hogy az önko-
rmányzatoknak az idei központi büdzséből 
nemhogy több, de kevesebb jut majd, mint 
tavaly, és még azt sem lehet tudni, ponto-
san mennyivel. Ahogyan a dolgok jelen-
leg állnak, könnyen meglehet, a kormány 
pótköltségvetés benyújtására kényszerül, 
és hogy abban mi lesz, ha így lesz, nehéz 
lenne megjósolni.

Heves vitát váltott ki az a Fideszes javas-
lat, amely a helyi iparűzési adó mértékét az 
eddigi 1,9 százalékról 2 százalékra emelné.  
Heves viták között döntött például a 
szomszéd vár, Budaörs a helyi iparűzési 
adó mértékéről.

Budaörs, többek között, azzal is tudta 
magához vonzani a befektetéseket az 
elmúlt két évtizedben, hogy – a megfelelő, 

vállalkozásbarát környezet biztosítása 
mellett – az iparűzési adót is igyekezett, 
noha kevéssel is, de a riválisokéi alatt tar-
tani.

A Fideszes többségű képviselő-testület 
decemberben 1,9 százalékról 2 százalékra 
emelte az iparűzési adót, ami kb. 300 
milliós többletbevételt, jelenthet a város 
kasszájába.

Wittinghoff Tamás polgármester szerint 
ez közönséges fiskális szemléletű megkö-
zelítés Veszélyesnek tartja amiatt is, mert 
sok olyan cég van Budaörsön, amelyik a 
székhelyét könnyedén áthelyezheti. Le-
het, hogy egy-egy vállalat életében, amely 
nehéz helyzetben van, ez lehet az utolsó 
csepp a pohárban. Az irodaházakban sok 
az üres hely, ha cégek Budaörsre szeret-
nének telepedni, ez is szerepet játszhat a 
döntésükben. 

Bató Borisz

BudaörSön az adó 

Ennyit fizetnek a szomszédban
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Csak üdvözölni tudjuk az önkormányzat 
törekvését, hogy kérdőíves, anonim mód-
szerekkel is próbál visszacsatolni tevé- 
kenysége és a tevékenységét figyelemmel 
kísérő állampolgárok reakciója között.

A budakeszi lakosok nemrég a posta-
ládájukban, illetve az önkormányzati 
Hírmondóban találkozhattak egy 11 kér-
déscsoportot tartalmazó kérdőívvel. A 
kérdések a közlemúlt beruházásaitól az ál-
talános közérzetre vonatkozó kérdésekig 
bezárólag sok mindent felölelnek.

Mi, a magunk részéről, vállalva az 
önkényesség vádját, most csak egy, a 
7. kérdéscsoportot illetően szeretnénk 
néhány észrevételt fűzni – nyilvánosan a 
kérdőíven szereplő kérdésekhez.

A 7. kérdéscsoport a tervezett 
fejlesztésekről tudakozódik. Hármat is 
fölsorol közülük, a Dózsa György téri 
fejlesztést (üzletközpont, piac, körforga-
lom); a Városközpont – művelődési ház 
és környéke orvosi rendelővel stb., lásd 
a Budántúl decemberi számát; valamint 
az „Elkerülő út” projekt megindítását. 
Külön érdekessége a felsorolásnak, hogy 
a kérdőív szerzője ezeket a beruházásokat 
úgy aposztrofálja, mint amelyeket nem az 

önkormányzat, hanem holmi befektetők 
finanszíroznának.

Ami a Dózsa György téri fejlesztést il-
leti, régi ügy, már az előző önkormányzat 
is foglalkozott vele, Olvasóink is tud-
hatják tehát, miről van szó, vagy lesz 
belőle valami, vagy nem.

A művelődési ház környékét illető 
befektetésekről részletesen épp előző, de-
cemberi lapszámunkban olvashattak, nem 
ismételném meg tehát a kételyeimet is tar-
talmazó cikk állításait-kérdőjeleit.

Az elkerülő út projekt azonban szemet 
szúrt: jó lenne, ha erről a szélesebb közvé- 
leményt is tájékoztatnák, ugyan kik 
azok a befektetők, akik elkerülő utat 
építenének Budakeszinek (a nyo-
mvonalról épp decemberben volt 
lakossági fórum), és – s ez a leg-
fontosabb! – a két szép szemünkön 
kívül ugyan miféle előnyökért 
cserébe? Ugyanis ez egy sokmilliár-
dos beruházás, és mi, bár már sok 
mindent láttunk életünkben, olyat 
még nem nagyon, hogy valaki csak 
úgy, jótékonyságból utat építsen egy 
településnek, méghozzá ilyen hor-
ribilis költséggel.

Végül, de nem utolsósorban: megdöb-
benve tapasztaltuk, hogy a fő beruházá-
sokról érdeklődő kérdőíven nem láttuk 
nyomát a szennyvíztisztítónak. Holott el-
nyert, mindössze szerződéskötésre váró, 
bőkezű uniós támogatással megvaló-
sítandó fejlesztésről van szó. Ráadásul 
olyanról, ami elengedhetetlen előfeltétele 
bármilyen jövőbeni, komolyabb 
beruházásnak Budakeszin.

Legutóbbi írásainkban már előre 
vetítettük, mintha a jelenlegi önko-
rmányzat kihátrálna ebből a projektből. 
Csak nem igazolódnak a megérzéseink? 
Na erről kellene tájékoztatni a közvéle-
ményt.

Ozirisz Abbot

Ami a kérdőívről lemaradt

Jó hír a budakeszieknek, hogy a tervek-
kel ellentétben, az új főutca-projekt 
átadásával egyidejűleg sem kell fizetni a 
parkolásért.

A fizetős parkolás – hogy egy élő klasszi-
kus parafrazeálják (Szemereki Zoltánt) 
– „Budakeszi Bős-Nagymarosa”. Szinte 
valamennyi, eddig volt képviselő-testület 
belevágott, oszt’ mindnek beletörött a bu-
gylibicskája.

Az előző, Tagai István vezette önkor-
mányzat már a megvalósítás küszöbére 
jutott, de a bevezetést már meghagyta 
utódaira, akik, mintha csak nem lettek 
volna szép számmal maguk is tagjai az 
előző testületnek, és nem vettek volna 
részt a parkolási rendszer kimunká-
lásában, inkább mindent a nulláról 
kezdtek. A rendelkezésre álló egy év 
azonban, a mellékelt ábra szerint, mintha 
nem lett volna elegendő. Miután testületi 
üléseken, több fórumon is megvitatták, 
sőt: a bevezetését a lehető legszélesebb 
nyilvánosság előtt meg is hirdették, most 
sűrű csend lengi körül az új parkolási ren-
det. Még csak annyit sem hallani, hogy 
egyelőre felfüggesztjük, elhalasztjuk, 
várhatóan ekkor és ekkor elindítjuk.

Magunk ugyanakkor nem tartozunk a 
kárörvendők közé, ugyanis elvi álláspon-

tunk szerint egy ésszerű és méltányos, a 
fizetést is magában foglaló parkolási rend- 
re igenis égető szüksége lenne a város-
nak.

Sza-T-ir

Szabad a vásár Matrica 
nélkül is
Kellemes ajándékkal lepte meg a magyar 
lakosságot Szabó Máté búcsúzó ombuc-
man a tavalyi év végén. Hivatala állást 
foglalt egy, a közvéleményt régóta foglal-
koztató ügyben, amikor kimondta, hogy 
nem tagadhatja meg a szolgáltató a sze-
mét elszállítását csak azért, mert a kukán 
nincs matrica, amennyiben egyébként a 
lakos rendesen befizette a szemétdíjat.

Az ombucman döntését a magam 
részéről melegen üdvözlöm mint olyan 
állampolgár, akinek már többször lelopták 
a kukájáról a matricát, sőt, még a kukáját 
is volt, hogy valaki megbugázta.

Bele tudom hát élni magam annak az 
embernek a helyzetébe, akinek túl azon a 
kellemetlenségen, hogy igazolhat, intéz-
kedhet, kilincselhet új matricáért, még a 
szemetét sem viszik el.

De empatikus ember lévén a szolgál-
tatókat is megértem, akik valószínűleg 
nem örülnek annyira az ombucman dön-
tésének, hiszen ez még az eddigieknél 
is több visszaélésre ad alkalmat. (Hogy 
miként, azt a Nyájas fantáziájára bízom, 
nem akarok ötleteket adni.)

Borz Tóbiás
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– Véletlenek, már ha vannak, soro-
zatán át vezetett az utam a természetvé-
delemhez. Először a Madártani Intézethet, 
majd ezzel együtt a Természetvédelmi 
Hivatalhoz. 

– Ön ez előtt mivel foglalkozott?
– Kutató biológus az eredeti szakmám, 

genetikával foglalkoztam. Fél óra állt ren-
delkezésemre, hogy döntsek, megyek-e 
egy számomra teljesen új területere vagy 
sem. Elvállaltam az állásajánlatot.

– Azt mondta, élete legjobb döntése 
volt, ezek szerint nem bánta meg.

– Egyáltalán nem, sőt. Egy nagyon iz-
galmas, változatos élet nyílt meg előttem: 
utazásokkal, „nyomozásokkal”, nem-
zetközi kapcsolatokkal, melynek kereté-
ben nagyon sok érdekes embert ismerhet-
tem meg, és végig úgy érezhettem, szinte 
nem múlik el nap, hogy valami hasznosat 
ne tettem volna a természetért, az álla-
tokért.

– Közben a média kedvence is lett.
– Ezt is nagyon élveztem, hogy a saj-

tókapcsolataimat mozgósíthattam egy-
egy jó ügy érdekében: a nemzetközi 
illegális állatkereskedelem leleplezésé-
ben, avagy éppen az elefántok megmen-
téséért. De gyakran jártam iskolákba 
ismeretterjesztő előadásokat tartani.

– Melyek voltak pályája főbb állomá-
sai?

– Az a furcsa, hogy voltképpen ugyan-
azon a munkahelyen dolgoztam az elmúlt 
24 évben, csak a névtáblát cserélték 
néhány évenként. Ahogy a természetvé-

delmi ügyek hol ehhez, hol ahhoz a 
minisztériumhoz tartoztak, vagy ahogy 
a minisztériumok neve is három-négy-
évente cserélődött.

– Hány évig volt közszolga?
– Huszonnégy éven át, a tavalyi, 2011-

es évig. Nagyon szerettem csinálni, egy 
pillanatig sem éreztem, hogy belefásultam 
volna. Legutoljára a Biodiverzitás Osz- 
tályt vezettem, és a génmódosított élel-
miszerek, az úgynevezett GMO-k ügye 
is hozzám tartozott. Gondoltam, ha már 
annyit harcoltam korábban az állatcsem-
pészekkel szemben, megpróbálhatnám a 
multikkal szemben is, amelyek a GMO-
biznisz fő haszonélvezői. Csapatommal 
éveken át tartó küzdelem árán sikerült 
kivívnunk a hatalmas nemzetközi nyomás 
ellenére, hogy Brüsszelnek a mai napig 
nem sikerült feloldatnia a hazai moratóri-
umkat. Magyarország köztermesztése ma 
is GM-mentes.

– Azért ez kicsit vicces, hogy az eredeti-
leg biológus-genetikus kutató a barikád 
túloldalára kerül.

– Tisztázzuk, hogy én egyáltalán nem 
a tudományos kutatás, de még csak nem 
is a génsebészet ellensége vagyok. Arról 
van szó, hogy egyes  nagy, nemzetközi 
vetőmag-előállító vállalatok bizonyos 
növényfajokba, elsősorban szójába és ku-
koricába olyan géneket építenek be, ame-
lyek méreganyagot termelnek. Természe-
tesen azért, hogy a növény ezzel tudjon 
védekezni a kórokozók, kártevők ellen. 
Mi azért küzdünk, hogy mielőtt ilyen, gén- 

módosított vetőma-
gokat forgalomba 
hoznának, alapos és 
kiterjedt kísérleteket 
végezzenek arra vonat-
kozóan, vajon az ílyen 
növények, a belőlük 
előállított élelmisz-
erek milyen hatás-
sal vannak az azokat 
fogyasztó embe- 
rekre, állatokra, és 
termesztésük során az 
élővilágra.

– Miért, csak 
nem azt akarja mon-
dani, hogy mindenfajta 
vizsgálat nélkül forga-
lomba lehet hozni eze-
ket a vetőmagokat?

– Sajnos a válasz egy részleges igen. 
Vannak bizonyos vizsgálatok, de nem 
elég megalapozottak. Azt, hogy  nincs 
negatív hatásuk, a cégeknek kellene 
előzetesen bizonyítaniuk,  GMO növé-
nyek több fajon végzett hoszzú távú viz-
sgálataival. A rendszer ördögi: a jelenlegi 
nemzetközi eljárási rend szerint ugyanis 
nem a GM növényt előállító cégnek kell 
bizonyítania, hogy az semmiféle káros 
hatással nem rendelkezik, hanem az en-
nek termesztését elutasító országnak kell 
bizonyítani az ellenkezőjét, horribilis 
pénzeket költve a megfelelő kísérletek 
elvégeztetésére, már ha kételyei van-
nak. Fordított bizonyítási eljárás. De 
mindez nem elég. Többek között az is 
az ő érdekeiket szolgálja, hogy az egyes 
belföldi piacokon csak a bevizsgált, az 
úgynevezett fajtajegyzékben szereplő 
növényfajtákat lehessen kereskedelmi 
forgalomba hozni.  Az ilyen bevizsgá-
lás sok pénzbe kerül a kistermelőknek, 
akiknél a régi, hagyományos fajták még 
szép számmal előfordulnak, ezt nem tud-
ják megfinanszírozni. Vagyis az történik, 
hogy a világ egyre nagyobb részében már 
csak a nagy vetőmag- és szaporítóanyag-
termelő multinacionális vállalatok által 
nemesített és forgalmazott néhány fajta 
van jelen. Ez nem csak azért rossz, mert 
szűkül a választék, és hátrányba kerül-
nek a kistermelők, hanem hosszú távon 
az egész emberiség élelmiszerellátását is 
veszélyezteti.

– Mennyiben?
– A növénynemesítés egy piramishoz 

hasonlítható. A nemesítő a rendelkezésre 
álló, egy-egy növény esetében akár 
több ezer fajta bizonyos tulajdonsá-
gaira szelektál és a számára kedvezőket 
viszi tovább, ami azt is jelenti, hogy 
menet közben fajtatulajdonságok mil-
liói vesznek el. Ha régi fajták eltúnnek, 
nem lesz miből nemesíteni. Csak akkor 
működik a rendszer, ha megmarad a pira-
mis alja, vagyis a fajták sokfélesége, ezt 
nevezzük biodiverzitásnak, ahova újra és 
újra vissza tudnak nyúlni a nemesítők. Ha 
ez a sokféleség eltűnik, az nagy veszély-
eket hordoz. Mondok egy történelmi pél-
dát: a múlt század elején Írországban, 
ahol a burgonya alapvető népélelmezési 
cikk volt, szinte kizárólag egy, egyéb-
ként igen jól termő fajtára állt át az egész 
sziget. Amikor aztán egy kór megtámad-
ta a krumpliültetvényeket, a nem volt 
termés,egész fajta kipusztult. Óriási éhín-
ség és kivándorlás lett a következmény. 
Igen ám, de akkor Írország tudott hon-
nan más burgonyafajtákat beszerezni, és 
a mezőgazdaság néhány éven belül újra 
talpra állt. De gondoljunk bele egy olyan 
világba, és ez a világ sok tekintetben nap-
jaink valósága, ahol például kukoricából 

rodicS Katalin éS a terméSzetvédelem

A madaraktól a zöld békéig
Rodics Katalin évtizedek óta a legismertebb hivatásos természetvédő Magyaror-
szágon. Néhány hónapja az állami tisztviselő átigazolt a Greenpeace-hez. Vajon 
miért? 
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már csak néhány fajtát termesztenek vi-
lágszerte. Ha valamilyen betegség ezeket 
megtámadja, de akár csak egyet is közül-
ük, abból világméretű éhínség lehet.

– Mi a szerepük ebben a multina-
cionális vállalatoknak?

– Az ő érdekük, hogy egy-egy álta-
lunk kinemesített fajtából minél többet 
adjanak el, világszerte. Meg az is, hogy 
az élelmiszertermelők minél jobban ki 
legyenek szolgáltatva nekik a beszerzé-
seiknél. Azonban egy ponton túl ez már 
azokat az óriási kockázatokat hordozza, 
amiket említettem

– Hogyan lehet ezt elkerülni?
– A világ ezzel a veszéllyel évtizedek 

óta tisztában van, ezért is hozták létre 
nemzeti alapon a génbankokat, Ma-
gyarországon is. Amikor néhány évvel 
ezelőtt, takarékossági okokból, az ak-
kori kormány szerette volna a hazai gén-
bankokat elsorvasztani, akkor fordult a 
figyelmem az élelmiszerágazat és a bio-
diverzitás e területe, kérdései felé. nagy 
harc árán sikerült a tápiószelei génbankot 
megmenteni, ahol 86 ezer növényfaj-
tánkat őriznek. 

– Ilyen sikeres pályafutás után, hogy- 
hogy mégis megvált közszolga-stá-
tusától?

– Az egész addigi munkám annyira 
összhangban volt a tavaly színre lépett 
politikai erők által hangoztatott ter-
mészet- és mezőgazdasági politikával 
– hungarikumok, hazai kistermelők, 
biogazdálkodás stb. preferálása –, hogy én 
voltam legjobban megdöbbenve, amikor 
tavaly tavasszal elkezdett fogyni körülöt-
tem a levegő.

– Vadásztak önre.
– A vadásztársadalom bizonyos 

köreinek valóban már régóta szálka vol-
tam a szemében.

– Mint természetvédő, elvi alapon el-
lenzi a vadászatot?

– Felfogásom szerint az élet szent, és 
csak kivételesen szabad egy másik élőlény 
életét kioltani. Mint realista elfogadom, 
hogy a vadgazdálkodásban a vadászatnak 
megvan a maga helye. Bizonyos élőlények 
pusztítását viszont egyáltalán nem tartom 
etikusnak. Például az elefántokét, akik 
csodálatosan intelligens, matriarchá-
tusban élő állatok. Az afrikai elefántnál 
a nőstényeknek balszerencséjükre van 
agyaruk, a legöregebbeknek, legtapasz-
taltabbaknak a legnagyobb és legszebb, 
és ezek a legértékesebb trófeák is. De ha 
egy ilyen, öreg nőstény elefántot az a- 
gyaráért kilőnek, akkor nemcsak ő, 
hanem az egész család is szétesik, elpusz-
tul. A pusztán hobbiból, szórakozásból 
űzött vadászatot, ahol nagy terepjárókkal, 
távcsöves puskákkal, teljes biztonságban 
odaviszik a vadászt az áldozata elé és azt 

horibilis pénzért lelőhet, aztán a fotójával 
dicsekedve villoghat,  ellenzem. A ma-
gyar vadásztársadalom egy részével ezért 
kerültem konfliktusba: . Sok dúsgazdag 
ember azt hiszi a pénzéért mindent lehet. 
A minisztériumban a trófeák hivatalos 
behozatalát én engedélyeztem, és a jog- 
szabályok tissztességes, mindenkire 
vonatkozó betartatásával sikerült sok, be-
folyásos ember „tyúkszemére lépnem”. 
Volt, hogy valakinek a lakásáról hoztam 
el a becsempészett trófeát. Ezek a körök 
évek óta „dolgoztal ellenem, ami persze 
teljesen természetes, tudtam róla, nyugodt 
lelkiismerettel figyeltem, sokszor moso-
lyogva, hogy mennyire erőlködnek,  ta- 
valy tavaszra érett be munkájuk 
gyümölcse. Gondolom, az is sokak sze-
mét csíphette, hogy  eredményesen 
felléptünk az olasz vadászok, az  énekes-
madarak tiltott vadászata ellen.

– Ezt különösen a dél-európai vadászok 
művelik.

– Igen, elsősorban az olaszok. De tudni 
kell, hogy hazai, velük együttműködő 
emberek, vadászok nélkül semmire sem 
mennének. Vannak vadásztársaságok, 
amelyekkel nagyon jól együttműködtünk, 
de vannak, amelyek a hatalmas pénzekért 
a törvényeiket és vadászetikát is rend-
szeresen áthágják.

– Szóval az évekig tartó fúrás tavaly 
tavasszal beérett.

– Igen. Áprilisban egy vadászújság 
szerkesztője hívott föl, igaz-e, hogy el-
mozdítanak az állasomból. Én mit sem 
tudtam róla, de két nap múlva a plety-
ka igaznak bizonyult. Ujjongó cikkek  
jelentek meg a vadász lapokban ezután.  
De ez még csak áthelyezés volt, a Közép-
Duna-Völgyi Természetvédelmi és Vízü-
gyi Felügyelőségére. Egy ideig úgy tűnt, 
hogy a munkáimat vihetem tovább. An-
nál is inkább, mert már javában zajlott 
Magyarország Európai Uniós soros el-
nöksége, 2011 első félévében. A biodi-
verzitás EU Tanácsi Munkacsoportnak 
pedig én voltam az elnöke. Nagyjából az 
elmozdításommal egyidejűleg egyszer 
csak jött az ukáz, többet nem utazha-
tom ebben a hivatalos minőségemben 
Brüsszelbe. Nehéz volt kint indokolni, 
hova tünt az eddigi elnök.. Az elnökség 
lejárta után aztán már a Minisztérium 
portáján is azt közölték velem, hogy nem 
léphetek be – egy közintézménybe. Ekkor 
döntöttem úgy, hogy 24 év után kilépek a 
közszférából. Az ellenem irányuló rossz-
indulat végül olyan gellert kapott, hogy 
nem is álmodhattam volna szebb búcsút 
a munkahelyemtől: Cikkek sorozata, aka-
démikusok, köztük volt professzoraim, 
nyílt levele, amelyben olyan dicsérő sza-
vakkal illettek, amilyenek hihetetlenül 
jól estek. Parlamenti interpellációk mel-

lettem. Szóval: megdicsőülve hagytam 
ott a közszférát.

– De nem hagyta abba a munkát, hanem 
a Greenpeace nemzetközi környezetvédő 
szervezethez ment. Ez is küzdelmes terep.

– Szakmámból adódóan régóta kap-
csolatban álltam velük is, mint annyi 
más hazai és nemzetközi természet- és 
környezetvédő szervezettel. Mondták, 
hogy ha úgy alakul menjek, dolgoz-
zam velük együtt. S milyen a sors: épp 
aznap, amikor álltam a Minisztérium ka-
pujában, a korábbi munkahelyem előtt, 
ahonnan kitiltottak, járt le az a határidő, 
amit a Greenpeace adott, hogy döntsem 
el, akarok-e a munkatársuk lenni. Előző 
nap még úgy gondoltam, hogy amíg 
tuduk itthon a hazai dolgokért akarok 
harcolni,, de a Sorsom egyértelművé 
tette, hogy most ez a kapu szószerint is 
bezárult, másfelé vezet az utam.Ment a 
telefon: vállalom. Így lettem a Green-
peace  munkatársa. Itthon dolgozom, de 
nem a hazai Greenpeace státuszában, 
hanem Brüsszelhez tartozom. . Van a 
Greenpeace-nek egy európai programja,, 
az Unió tengeri halászati politikájának 
reformja, ezt koordinálom közép-európai 
szinten.

– Tengeri halászat és Közép-Európa? 
Ez meg hogy jön össze? Itt nincs tenger?

– Éppen ez az: az EU évtizedek óta 
hatalmas összegeket költ a tengeri ha-
lászflották támogatására, ami elég el-
lentmondásos politika: a halászflották, 
főleg a spanyol, az olasz és a francia, 
háromszor akkora, mint a rendelkezésre 
álló, kifogható kvóta, a halállomány. Ez 
teljesen értelmetlen pénzkidobás, ráadá-
sul az adófizetők pénzének pusztításra 
való értelmetlen elköltése. Pontosan ami-
att, hogy Közép-Európa nem közvetlenül 
érintett, ezek az országok eddig passzí-
van viselkedtek ez ügyben. Holott a mi 
befizetéseink is áldozatai ennek a pazar-
lásnak. És a mi országaink szavazatára is 
szükség van az Unióban, hogy a befolyá-
sos halászati lobbi szarvát le lehessen 
törni. És arra is szükség lenne, hogy az 
édesvízi haltenyésztésünket jobban támo-
gassák a tengeri halak rovására, ami a mi 
országaink érdeke.

– Ráadásul a magyarok halbiológiában 
a világ élvonalában is vannak.

– Így van. A halászat, ha nem a nagy, 
ipari flottákat támogatják elvtelenül, a 
munkahelyteremtés szempontjából is 
igen nagy jelentőségű lehet. Egyszóval, 
az elkövetkező két évben is lesz fela-
datom, eddig szól ugyanis a megbízatá-
som.

– Nem féltem, hogy utána ne találna 
magának újabb „harci terepet”.

– Ettől én sem tartok.
Ozirisz Abbot
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BudaöRs
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Január

14. szombat, 19.00.
Retro szerelem, avagy özvegy 
Karnyóné és a két szeleburdiak  
15. vasárnap 11.00. 
A mumus 
Mesemusical
19.00.
A doktor úr 
Zenés bohózat
21. szombat 19.00. 
Eper januárban 
Romantikus vígjáték
23. hétfő 10.00. és 14.00.
Radírmorzsák  
19.00.
Művészet
Komédia
24. kedd 19.00.
A doktor úr
26. csütörtök 19.00.
Makbett
Tragikomédia

27. péntek 19.00.
A muzsika hangja
Musical
28. szombat 19.00. 
Szeretem a feleségem
Zenés játék
29. vasárnap 19.00. 
Irma, te édes
Zenés komédia
30. hétfő 10.00. és 14.00. 
A Mumus 
19.00.
Kocsonya Mihály házassága 
Vidám népi válóper

ZsÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu 

Január

Művelődési ház
14. szombat 18.00.
Császár Tamás zsámbéki film-
rendező filmbemutatója

17. kedd 18.00. 
Zsámbéki Kulturális Kerekasztal
Kertész Csaba Zoltán (ARTISJUS 
Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület) 
előadása: Szerzői jogdíjfizetés a 
településeken és a közművelődési 
intézményekben 
21. szombat 15.00.
Töki Foltvarrók
Kiállítás-megnyitó
25. szerda 10.00.
1001 éjszaka meséi
Maszk Bábszínpad
28. szombat 19.00.
Sportbál

Könyvtár
26. csütörtök 18.00.
Zenetörténeti barangolások 
Jólesz György vezetésével

BudaKEsZI
erkel Ferenc művelődési 
központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Január

8. kedd 16.00. 
Zwickl Polka Partie
9. szerda
Cuba (vernisszázs)
Pék Lajos fotókiállítása az Erkel 
Mini-Galérában (megtekinthető 
január 22-ig)
13. péntek 16.00.  
Nosztalgia Party
14-15. szombat-vasárnap
Choa Kok Sui mester tanfolyama 
a Prána energiagyógyításról
20. péntek 18.00.  
Magyar Kultúra Napja
27. péntek 16.00. 
Tökmag Játszóház

KOGaRT
1062 budapest, andrássy út 112.

Január 15-ig Bencsik János 
festőművész Divina Comme-
dia című litográfia-sorozatának 
kiállítása (H-V 10-18)

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

Inkább ugrok egy hátraszaltót címmel 
megjelent Somogyi Réka, budakeszi 

selyemfestő második képzőművészeti al-
buma.

A művész nyilatkozata szerint a cí-
madó képet Tarr Béla utolsó filmje, A 
torinói ló ihlette. A kötetben 50, 2009 és 
2011 között készült festményt tartalmaz, 
a képekhez tartozó lírai szövegeket szin-
tén Somogyi írta.

A míves könyvet a szintén budakeszi 
PalettaPress nyomda adta ki.

(További információk: 
www.somogyireka.hu)

Do ut des 
Do ut des, magyarul „adok, hogy kapjak”. 
Ez lehetett volna a mottója akár az alábbi 
eseménynek.

Böjte Csaba szerzetes az idei adventben 
is fáradhatatlanul járta a Kárpát-meden-
cét, hogy pártfogoltjainak adományokat 
gyűjtsön. Útja során, december elején 
eljutott Budakeszire is, ám ezúttal rend-
hagyó módon nem azért, hogy adjon. A 
Prohászka O. Katolikus Gimnáziumban 
tartott jótékonysági előadás bevételeiből 
nem az erdélyi árvákat támogatták, hanem 
a budakeszi, rászoruló nagycsaládosokat.

Mindennapi élet 
a Monarchiában
Déry Attila építész előadása a Szent 
László Házban (Bagolyvár)
Budakeszi, Fő u. 206-208.
Január 12-én 19 órakor
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
szervezésében

Olvass és túrázz
Január 20-án a Nagy Gáspár Könyvtár 
(Budakeszi) a városban alkotó Somos 
Miklós festőművész új könyvét mutatja 
be az érdeklődő publikumnak. 

Másnap, január 21-én a könyv- és ter-
mészetbarátok számára délelőtti túrát 
szerveznek a Normafához, illetve a 
Kis-Svábhegyre. (Indulás reggel 9-kor 
a könyvtár elől)

Ötödik évforduló
Öt éve, 2007. január 3-án hunyt el bu-
dakeszi Kossuth-díjas kötője, Nagy 
Gáspár. a Budakeszi széchenyi Baráti  
Kör január 5-én baráti emlékestet ren-
dezett az elhunyt költő tiszteletére, ame-
lyen részt vett Orosz István grafikus.

Mikulásra eljött Hoffmann Rózsa. A 
Prohászkában tartott előadást a nemzeti 
köznevelési törvényről. Az előzetesen 
írásban leadott kérdésekre szakértői 
válaszoltak.

Pátyon a világ(irodalom)
Fantasztikus irodalmiest-sorozat  indult 
Pátyon tavaly ősszel. A rendezvények 
helyszíne egy varászlatos hely, a Kas-
tély egyik szárnya, ahol jelenleg a  he-
lyi könyvtár székel. Az ankétok spirirus 
rectora a Zsámbékon élő költő, Lackfi 
János, aki a havonta egyszer megren-
dezett összejöveteleken egy-egy novel-
lát olvas föl többnyire a kortárs világi-
rodalomból.

2011 szeptembere óta a pátyi 
irodalombarátok megsimerkedhettek Aku- 
tagava Rjjunoszukéval, a svéd Torgny 
Lindgrennel, az amerikai Arthur Phil-
lipsszel. De Lackfi nemcsak a nyugati 
kultúrkörből válogat: novemberben például 
a vietnami Nguyen Huy Thiep elbeszélését 
olvasta föl. A decemberi “vendég” pedig 
az angol Nick Hornby, pontosabban egyik 
elbeszélése volt.

A felolvasásokat minden alkalommal 
Lackfi reflexiói, majd a közönséggel 
folytatott beszélgetés követik.

Bató Borisz

Január 1-jével új vezetője van a bu-
dakeszi Erkel Ferenc Művelődési 
Központnak.

Az önkormányzat a későbbiekben 
pályázatot ír ki az intézmény vezeté-
sére
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Nem azért a két fillérért, de ha már 
Tarr Béla is közéleti funkciót vál-

lal, akkor ott már valóban baj van. 
Kevés művész van, aki jobban irtózik 
az efféle feladatoktól, mint a világhírű, 
Tökön élő filmrendező. De ami az 
utóbbi évben a magyar filmmel tör-
ténik, alighanem nála is kiverte a biz-
tosítékot. A hazai filmgyártás annyira 
átalakulóban van, hogy gyakorlatilag 
leállt. Ilyenre még a legöregebb világo-
sítók vagy statiszták sem emlékeznek. 
Még a legsötétebb háborús években, de 
a Rákosi diktatúrában sem volt olyan, 
hogy kb. kéttucat film ne készült volna 
el évente. Ráadásul a politikai vezetés 
visszaélésekkel is meggyanúsította a 
szakmát.

Alighanem mindezek is hatással vol-
tak arra, hogy Tarr elvállalja a Magyar 
Filmművészek Szövetsége elnöki tisz-
tére jelölését, amit aztán a decemberben 
megtartott közgyűlés nagy többséggel 
el is fogadott.

A szövetség tiszteletbeli elnöke Jan-
csó Miklós lett.

Az új vezetőség a tisztújítás után 
közleményt hozott nyilvánosságra, 
melyben többek között ez áll: „Az ed-
dig folytatott defenzív magatartást 
egyértelmű, konstruktív és offenzív 
magatartás váltja fel”.

A magyar mozgókép a ma-gyar nem-
zeti kultúra elválaszthatatlan része és az 
európai kultúra integráns része, ezért 
kötelességüknek tartják ennek védel-
mét és az ehhez szükséges normális 
működés feltételeinek megteremtését – 
folytatódik a kommüniké. Mindent meg 
kívánnak tenni annak érdekében, hogy 
a szakma megőrizhesse autonómiáját, 
méltóságát és tisztességét.

Bot Zsibora

Fontos személyi változás tör-
tént a Budaörsi Jókai Mór 
Művelődési Központban.

Az év utolsó testületi ülé-
sén, 2011. december 15-én 
döntés született a jó ideje 
vezetési válsággal küszködő 
intézmény ügyében is. A 
képviselő-testület a papír-
formának megfelelően meg-
bízta 2012. december 31-ig 
Simon Erikát, aki eddig meg-

bízottként látta el a ház irányí-
tását, hogy továbbra is lássa el 
az igazgatói feladatokat.

Szita Robi

Igazgatót váltott 
a Jókai

Rost Andrea (Budaörs) megjárta a világ 
legnagyobb operaházainak színpadait, de 
helytállt a musicalek és az operettek vi-
lágában is. 

Nemrég új tájakra kalandozott. Leg-
újabb lemezén – Pannon dalok – Kár-
pát-medencei magyar, zsidó és cigány 
népzenét énekel.

Mint egyik interjújában fogalmazott: 
úgy érezte, eddigi pályafutása során nem 
volt elég ideje önmagára „Szaladtam a 
szerepeim után, azokban éltem. Folyama-
tosan konfliktusban voltam magammal. 
Bennem azonban több van, mostantól 
magamnak szeretnék megfelelni” A lemez 
szerkesztése is föléneklése nemcsak 
munka, de tanulás is volt: igazából most 
ismerkedett meg mélyebben a népzenével 
– nyilatkozta. 

Művészi munkája és a családja – 
két felnőtt gyermeke van – mellett 
közéleti szerepet is vállal. Bár min-
dig igyekezett távol tartani magát a 
politikától, de vannak társadalmi, jótékony- 
sági ügyek, amelyekhez mindig szí-
vesen adja a nevét, támogatását. Most 
éppen egy olyan jótékonysági projek-
ten gondolkodik,  amely az alkohol- és 
kábítószerfüggők, elsősorban fiatalok 

terápiája mellett felkarolná az úgyne-
vezett afáziás betegségben szenvedőket

.Művészi terveiben továbbra is a saját 
út foglalkoztatja. Mint nyilatkozta, újabb 
lemezkiadásra készül, aminek már a címe 
is megvan: „I don’t wanna be updated”, 
vagyis nem akarok naprakész lenni. Mint 
nyilatkozta, Csak a döglött hal úszik az 
árral.

Aláírás

Kálmán és 
Andrássy
A kulturális kormányzat tavaly év végén 
nyilvánosságra hozott, a legújabb módi 
szerint történelmi nagyságról, jelesül An-
drássyról elnevezett terve szerint új kul-
turális negyedet hoznának létre a Sugár 
út és a Hősök tere térségében. Ennek 
keretében több múzeumot is összevon-
nának. Kálmán C. György, Budakeszin 
élő irodalomtörténész, egyetemi tanár így 
írt a tervezetről a galamus.hu portálon:

„A Magyar Nemzeti Galéria és a 

Szépművészeti Múzeum tervezett (vagyis 
már hihetetlen gyorsasággal el is 
döntött) összevonása (együtt az »An-
drássy-negyed» tervével) a sietős turista 
vagy a minden kultúrkincset egy kupacba 
söpörni akaró kapzsi parvenü igényeit 
szolgálja. Annak a nagyáruházi szemlé-
letnek a kifejeződése, hogy legjobb, ha 
mindent megtalálunk egy helyen – ne 
kelljen a várost járni. Ha ezt a logikát 
továbbvisszük, semmi szükség rá, hogy 
az Iparművészeti Múzeum elkülönüljön, 
nem is szólva a kisebb gyűjteményekről, a 
Kiscelli Múzeumtól a Hopp Ferenc Kelet-
Ázsiai Múzeum termeiig és raktáraiig.”

Rost és a döglött hal Az elnököt 
Tök adja
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(folytatás az 5. oldalról)

Budaörs tarolt
Hagyományainak megfelelően (hogy 
a hagyomány a nagy közigazgatási 
átalakulás után is folytatódik, azt az 
idei év végén meglátjuk) Pest megye 
az idei adventben is átadta a megye 
legjobb sportolóinak, edzőinek járó 
díjakat. A Megyeházán, decem-
ber 16-án megtartott Sport Karác-
sony elnevezéű ünnepségen 12 kat-
egóriában közel félszáz díjat ítéltek 
oda. A díjakat Közgyűlésének elnöke, 
Szűcs Lajos és alelnöke, Wentzel Fe-
renc adta át.

Térségünkből ezúttal csak budaör-
siek kerültek be, de nem kevesen.
Íme:
Leány utánpótlás
1. Fuchs Renáta, Budaörsi DSE, atlé-
tika-triatlon
Az év edzője
1. Somlyó Gergely, Budaörsi 2iSC, asz-
talitenisz
Felnőtt csapat
1. A Budaörsi 2iSC női asztalitenisz 
csapata
Legeredményesebb szabadidős sport-
szervezet
1. Budaörsi DSE

*

Akadémiai évzáró
Évadzáró összejövetelt tartott a Bu-
dakeszi Labdarúgó Akadémia.

Jó szezont zártak az ifjú focisták: 
legjelentősebb idei eredményüket a 
Diák Olimpián való szereplésükön ér-
ték el: 1400 induló közül a 9. helyen 
végeztek.

Már nem annyira pozitív, tavaly 
év végi hír, hogy az önkormányzat, 
amelytől az Akadémia bérli a sportpá-
lyát, a szerződés újra tárgyalását kez-
deményezte.

téri demonstrációján. Alighanem az egy 
„napforduló” volt pártja stratégiájában. 
Utcára mentek, néhányukat a rendőrök 
erőszakkal vitték el a Parlament elől, és 
meghirdették az „új ellenállást”, vagyis 
az országgyűlés mellett a parlamenten 
kívüli politizálást.

– Valóban, másfél év után, amikor a 
parlamentben mindent elkövettünk a szín-
vonalas politizálás, a konstruktív ellen-
zékiség érdekében – a mi frakciónk nyúj-
totta be az egy képviselőre jutó legtöbb 
indítványt, ráadásul magas színvonalon –, 
de kezdeményezéseink rendre leperegtek 
a kormánypártokról, éreztük, hogy ez már 
nem elég. Igenis ki kell menni az utcára, 
közvetlenül az emberekhez, a civil szer-
vezeteikhez, a szakszervezetekhez kell 
fordulni, hogy megállj!-t mondjunk az 
orbáni ámokfutásra.

– Hol telt be a pohár?
– A tavalyi év végén, az új választójogi 

törvénnyel, a házszabály abszurd módo-
sításával, és sorolhatnám. Itt már valóban 
úgy éreztük, vége a demokráciának, nem 
kárhoztathatjuk magunkat puszta gomb-
nyomogató szerepre. Azt hiszem, ha már 
említette, a december 23-i demonstráció 
visszaigazolta törekvésünket.

– - Valóban, a közvéleményt, a többi el-
lenzéki pártot, de láthatóan a kormánypár-
tokat is sikerült meglepnie az addig min-
dig túlságosan is jól nevelt LMP-seknek 
a demonstrációval. De ugyanezen a na-
pon más is történt:  a demokratikus el-
lenzéki pártok az addigi idegenkedésüket 
föladva, mintha elkezdtek volna közeledni 
egymáshoz: a Gyorskocsi utcában végül 
is együtt állították elő az ön párttársait a 
szocialistákkal és a DK-sokkal. 

– Az LMP éppen azért jött létre, mert 
elegünk lett az elmúlt húsz évet uraló 
teljes politikai elitből, a maga züllött-
ségével. Kezdettől fogva az volt az am-
bíciónk, hogy önálló, pólusképző politikai 
erőt alkossunk, és ne simuljunk bele a 
kialakult pártviszonyokba, a „Rendszer”-
be. Itt szerintünk már nincs demokrácia, 
s a kérdés az, s ezen ma sok mindenki 
gondolkodik, hogyan lehetne megállítani 
a kormány ámokfutását. A tét ugyanis, 
meddig tart ez az országdúlás, amit a ko-
rmány művel, és hogy 2014-ben milyen 
állapotban adják majd át az országot. 

– Ez elég optimista vízió, mármint hogy 
átadják. Mintha mások is fölébredtek vol-
na, az új év régen nem látott, hatalmas 
tüntetéssel kezdődött az Operaháznál.

– Igen, magam is ott voltam. Ahogyan 
a szónokok is rámutattak, mi, akik tüntet-
ni jöttünk, villamossal, biciklivel, gyalo-
gosan érkeztünk, de azok, akik magukat 
és az uralkodásukat megalapozó törvényt 
ünnepelni jöttek, alagúton át mentek be 

az épületbe. Volt ebben valami jelképes.
– Elsősorban a szociológushoz intézem 

a kérdést: lát esélyt arra, hogy megfordul-
janak a dolgok, hogy idővel egy demokra-
tikusabb, igazságosabb Magyarország 
jöjjön létre a mostani helyén?

– Az látom, hogy az emberek nagyon 
belefásultak a politikába, elfordultak a 
politikusoktól, egyfajta csömör lett úrrá 
az egész társadalmon. De azt is látom, 
mintha kezdenének föléledni, főleg a civil 
társadalom. Nagyon sok kezdeményezés, 
szerveződés alakult az utóbbi hónapok-
ban, és egyre több ember hajlandó meg-
mozdulni. Úgyhogy én optimista vagyok, 
hiszem, hogy összefogással, jó szándék-
kal lehet egy jobb országot teremteni, és 
hogy igenis, lehet más a politika.

– De nagyon nehéz megváltoztatni a 
viszonyokat, különösen olyan nehéz gaz-
dasági helyzetben, mint amilyen most van 
Magyarországon, de egész Európában, 
hiszen semmilyen változtatás nem megy 
érdekek megbolygatása, társadalmi cso-
portok érdeksérelme nélkül. Ahogy mon-
dani szokták, mindenki támogatja a re-
formokat, amelyek szükségességét nem 
nehéz belátni, mindaddig, amíg ezek az ő 
saját érdekeit nem sértik.

– A világ ma amúgy is mély változá-
sokon megy keresztül, ha ezeket nem 
akarjuk is. Mi nem egyszerűen más gaz-
daságpolitikát hirdetünk, a többi párt is ezt 
teszi, mindegyik a magáét, hanem valódi 
fordulatot szeretnénk elérni a társadalmi 
viszonyok terén: egy emberibb gaz-
daságot és emberibb társadalmat szeret-
nénk, ezt fejezi ki az a szlogenünk, hogy 
tudniillik zöld fordulatot kell elérni. Olyan 
gazdaságot szeretnénk, amely támogatja a 
helyi erőforrások jobb kiaknázását, amely 
a foglalalkoztatás legnagyobb részét adó 
családi kis- és középvállalkozói szek-
tort részesíti előnyben a nagy multina-
cionális vállalatokkal szemben. Sokkal 
nagyobb szerepet szánunk a mező- és 
erdőgazdaságnak, vízgazdálkodásnak, 
amit nem lehet egyszerűen csak közgaz-
dasági szempontok szerint megítélni, 
hanem úgy is, hogy ezek az emberi tevé-
kenységek egyúttal fenntartják a kultúr-
tájat, a kis faluközösségeket, a családok 
százezreinek adnak esélyt helyben a fen-
nmaradáshoz és a tisztes megélhetéshez. 
Budakeszi LMP-s csoportunk, amelynek 
a legutóbbi önkormányzati választásokon 
egy képviselőt sikerült a közgyűlésbe 
juttatnia Pataki Judit személyében, sz-
intén azon dolgozik, hogy városunknak 
és környezetének egy olyan jövőképet 
vázoljon föl, ami megőrzi ennek a 
tájnak a páratlan értékeit, amelyek nem-
csak az itt lakóknak létfontosságúak, és  
amelyért érdemes dolgozni.

Babits Zoró
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Egy biztos, ha igaz a mondás, hogy 
hosszú életű lesz, akinek a halálhírét 

költik, akkor Indiánra matuzsálemi kor 
vár.

Indián, azaz polgári nevén Danyi 
Ferenc (1956-os születésű), Budakeszi 
hosszú éveken át volt köztisztasági dol-
gozója, örömmel jelentem, él.

Indián még tavaly nyáron ment el a 
városból, miután összekülönbözött az őt 
foglalkoztató, egyúttal szállásadó alapít-
vánnyal. Pár hétig alkalmi munkákból 
próbált megélni, alkalmi szálláshelyek-
en húzta meg magát, de nem boldogult. 
Ekkor határozta el, hogy visszamegy 
szülővárosába, Salgótarjánba, fölkutatja 
évtizedek óta nem látott rokonait, s ott 
próbál szerencsét. Onnantól fogva azon-
ban nyoma veszett, a telefonján nem volt 
elérhető. A városban sokaknak feltűnt a 
hiánya, alakja szinte hozzá tartozott az 
utcaképhez: ha esett, ha fújt, hóban vagy 
rekkenő melegben egyaránt ott láthatták 
őt nap mint nap a városlakók vagy az 
átutazók, amint fáradhatatlanul – söpri 
a főutcát. Délelőtt az egyik oldalt, délu-
tán a másikat. Láthatósági mellényben, 
kézikocsijával.

Egy idő után aztán mindenféle men-
demondák kaptak lábra, a legszörnyűbb 
ezek közül az, hogy Indián már nem él, 
bűncselekmény áldozata lett.

Szerkesztőnk megpróbálta kinyomozni, 
mi történt, de hosszú ideig ez nem vezetett 
eredményre: a rendőrségen nem tudtak 
arról, hogy bárminő bűncselekményt 
követtek volna el ellene, semmilyen nyil-
vántartásukban semmilyen minőségében 
nem szerepelt. Ami megnyugtató volt, 
de még mindig nem adott választ a kér-
désre: hova lett?

A 2011-es adventben aztán a hosszú 
keresgélés csak eredményre vezetett: 

a salgótarjáni családsegítő szolgálat 
közvetítésével kiderült, Indián valóban 
szülővárosában van, az ottani hajlékta-
lanszállón. Sikerült beszélnünk is vele, 
üzeni minden ismerősének, hogy jól van, 
de szeretne visszajönni. Ennek persze az 
lenne a feltétele, hogy valami állandó, 
bejelentett munkahelyhez jusson, amiből 
egy szerény albérletet is ki tud fizetni, 
és megélhetésre is marad valamennyi: 
„Tudja, ha munkáról van szó, én nem 
ijedek meg semmitől” – mondta el tele-
fonba szerkesztőnknek. Mi annyit te-
hetünk, hogy ezúton továbbítjuk kérését: 
ha valaki tud, segítsen.

Referencia (ha valaki nem ismerné): 
Budakeszi közönsége.

Zsibora Bot

Indián a Matuzsálem

Eltűnt karácsonyi 
fizu
Súlyos bűncselekmény történt december 
legelején, Budakeszin.

Egy reggelen az egyik vállalkozás első 
számú embere reggel bement az irodájába, 
letette a táskáját, majd gondosan kulcsra 
zárta a helyiség ajtaját, és elment, hogy 
elintézzen néhány ügyet. Azzal számolt, 
hogy nyitásra visszaér, amikor jönnek a 
vevők. Ő pedig, alkalmazottai legnagyobb 
örömére, kiosztja az év végi fizetéseket. 
Mert hogy a táskájában az volt.

Így is történt, mármint, hogy nyitásra 
visszaért, azonban az irodába lépvén igen 
csak nagy meglepetés érte: a táska üres 
volt, legalábbis, ami a pénzt illeti.

A meglepetést a keserűség váltotta föl, 
hiszen a dolgozók (nem kevesen, nem 
mikrovállalkozásról van szó) számítottak a 
fizetésre, amit nem kaptak meg.

Mivel sejteni lehetett, nem teleportáció 
vagy bűvésztrükk történt, így azonnal ri-
asztva lett a rendőrség. A helyszínelés, 
tanúk meghallgatása, mint a krimikben. A 
nyomozók azóta is folytatják az eljárást, de 
értesülésünk szerint még nem derült fény a 
betörő(k) kilétére.

Borz Tóbiás

Kapitány, kapitány
Helycsere történt január elsejével a Bu-
daörsi Rendőrkapitányság első számú 
vezetői székében. Szigeti János helyét dr. 
Csipler Norbert rendőr őrnagy foglalta el 
(Szigeti alezredes a Budapest VII. kerület 
rendőrkapitánya lett.)

Csipler Norbert 1978-ban született, Baján, 
és szülővárosában is érettségizett. Miután 
1996-ban fölvették a Rendőrtiszti Főiskola 
határrendészeti szakára, a fővárosba 
költözött. Diplomája megszerzése után a 
határőrségnél szolgált. Néhány hónap után 
azonban átigazolt a rendőrséghez: a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság XII. kerületi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának 
állományába került mint vizsgálótiszt. Négy 
évre rá előléptették fővizsgálóvá. Közben 
tovább folytatta tanulmányait az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Állam és Jogtu-
dományi Kara esti tagozatán, ahol 2004-ben 
jogi doktorrá avatták. Ugyanitt 2007-ben 
gazdasági-büntetőjogi szakjogász diplomát 
szerez. Közben tovább emelkedett a rendőri 
ranglétrán: 2007-ben a vizsgálati alosztály 
vezetője, majd még ugyanannak az évnek 
az októberében a kapitányság bűnügyi 
osztályvezetője, egyben kapitányságvezető-
helyettese lett. 

2010. augusztus 1-jétől a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Ráckevei Rendőr-
kapitányságát irányította. 

Nős, két kislány édesapja. Hobbija a 
sport, különös tekintettel a labdarúgásra és 
a fallabdára. Nagyon érdekli a történelem 
minden ága. 

tb
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december

02. 15:25 óra, 1103-as számú út, Budajenő-Perbál között
B.R. (55 éves férfi) teherautójával  Budajenő felől haladt Per-
bál felé, amikor eddig tisztázatlan okból elveszítette uralmát 
járműve fölött. Balra letért az úttestről, majd  nekiütközött egy 
közúti jelzőtáblának. Végül a vízelvezető árokban állt meg. A 
sofőr életét vesztette.

02. 18:38 óra, Nagykovácsi külterülete, az Amerikai Iskola előtti 
útszakasz
Egy úrvezető, Sz.Sz. (23-éves férfi) közlekedett az általa vezetett 
személygépkocsival Budapest felől Nagykovácsi irányába. 
Haladása során nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően 
vezette autóját, áttért a menetirány szerinti bal oldali forgalmi 
sávba, ahol frontálisan összeütközött egy másik, szabályosan 
közlekedő személygépkocsival. A baleset következtében a vét-
len autó utasa 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülést  szenve-
dett. A járművekben anyagi kár keletkezett.

08. 18:20 óra, Budaörs lakott terület, Budapesti út 
A Budapesti úton egy személygépkocsi haladt. Vezetője S.L., 50 
éves férfi. Amikor a 104. szám előtti zebrához ért, nem adta meg 
az elsőbbséget egy gyalogosnak, aki épp arra készült, hogy át-
menjen az úttesten. Az autó elütötte. A gyalogos könnyebb sérülé-
sekkel megúszta.

16. 06:30 óra, 8102. számú út, Budaörsi út
Budakeszi felől Budaörs irányába tartott Sz.Zs. (53 éves nő) sze-
mélygépkocsijával. A jeges úton járműve megcsúszott, és a kocsi 
az út menti árokban landolt.

16.  07:52 óra, 1101-es út, Zsámbék lakatlan területe
Teherautós balesettel kezdtük, fejezzük is be azzal. O.G. (37 
éves férfi) az általa vezetett tehergépkocsival nem az út- és látási 
viszonyoknak megfelelően választotta meg haladási sebességét, a 
lefagyott úton megcsúszott, áttért a menetirány szerinti bal oldalra, 
ahol összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő személy- 
gépkocsival. A baleset következtében a vétlen autó vezetője 8 na-
pon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett, a járművekben 
anyagi kár keletkezett.

eszt

Baleseti krónika
az év utolsó hónapja tragédiával indult a közútjainkon. 
Az ezt követő napokban is sok dolguk akadt a közleke-
dési rendőröknek, de az ünnepek békésen, említésre méltó 
balesetek nélkül teltek  Itt emlékeztetnénk autós Olvasóinkat 
arra, hogy a tél eddig még nem igazán mutatta ki a foga 
fehérjét (A hónap képzavara – a Szerk.), de még két hónapja 
van arra, hogy megtegye, nem árt tehát az óvatosság.

Már rutin nélkül is lehet jogosítványt sze-
rezni január elseje után.

A jogosítványhoz szükséges gyakorlati 
vizsga évtizedek óta egyik része volt az 
úgynevezett rutin, amikor – az egyszerűség 
kedvéért mondjuk így: – a jelölteknek a 
manőverező képességükről kellett szá-
mot adni (például beállás parkolóhelyre 
menetből, tolatásból stb.). No, ezt a külön 
mutatványt törölte el a jogszabályalkotó.

Az indoklásban az szerepel, hogy ez-
zel a vizsga egyszerűsödött, hasonlatossá 
vált a sok, a motorizáció terén Magyaror-
szágnál fejlettebb országok gyakorla-
tához. Azonban arra is fölhívják a figyel-
met, hogy mindez nem jelenti azt, hogy a 
vizsgázóknak eztán ne kellene számot ad-
niuk azon képességeikből, amelyekről ko-
rábban a rutinvizsga szólt. Annyi történt, 
hogy a rutingyakorlatokat beépítették a 
vezetési vizsgába, ezzel magát a vizsgát is 
életszerűbbé tették.

Nem lévén szakember, nem tudom 
megítélni, helyes-e a jogszabály ilyetén 
való megváltoztatása, azt meg pláne nem, 
hiszen jós még annyira sem vagyok, min-
dez milyen hatással lesz majd a frissen 
forgalomba lépő mazsolák tudására. Mint 
budakeszi lakos, csak azt tudom, amióta 
a főutca parkolási rendje megváltozott, 

naponta lehet komoly esettanulmányokat 
végezni arról, hogy akár sok éves veze-
tési gyakorlattal rendelkező emberek is 
mekkora kihívásokkal küzdenek, amikor 
a, valljuk meg, elég szűkösre sikeredett új 
parkolóhelyekre kell beállniuk. Még náluk 
is bosszantóbb az a típus, aki nem a veze-
tési tudás hiánya miatt, hanem a kivagyi-
ság okán előszeretettel „dobja el” autóját 
a kocsibeállókban azzal a felkiáltással, 
hogy csak pár percre megy be, mondjuk, a 
boltba. Túl azon, hogy a pár percből sok-
szor negyedóra lesz, s azon, hogy kocsi-
beállóban a hatályos KRESZ szerint nem 
szabad parkolni, ezzel a cselekedetükkel 
a beálló két oldalán parkoló autókat is 
akadályozzák a ki-beállásban. 

De ez már egy másik, a vezetési morál 
tárgykörét érintő téma, amit, tartok tőle, 
nem az autósiskolákban kell elsajátítani.

Artosz Bobi

Mazsolák rutin nélkül

Tűzoltás államosítással
Az államosítási hullám az önkormányzati 
tűzoltóságokat is elérte. Január elsejétől 
állami tűzoltóságokká alakulnak az eddi-
gi hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 
Az eddigi köztestületi tűzoltóságok át-

alakulnak, helyettük kijelölt vonulási 
területtel nem rendelkező önkormányzati 
tűzoltóságok jönnek létre. 

A tűzvédelem rendszere Pest Megyé-
ben jelenleg 11 hivatásos önkormányz-
ati tűzoltóságból, 4 köztestületi, illetve 
45 tűzvédelmi tevékenységet végző 
önkéntes tűzoltó egyesületből áll. A 
rendszer átalakításának motívuma,  hogy 
a segítség minél közelebbről érkezzen, 
ezért tűzoltóörsök alakítása várható, me-
lyek létrehozásával a gyorsabb beavat-
kozás a cél. Az integrált katasztrófavédel-
mi rendszer kialakításával, a tűzvédelem 
állami kézbe történő helyezésével egy-
séges rendvédelmi és megfelelő szintű 
irányítással rendelkező rendszer alakul 
ki, amely a meglévő kapacitások jobb 
hatásfokú kihasználásával, az erő- és 
eszközállomány optimális tervezésével 
és rendszerben tar-
tásával hatékonyabb 
tűzvédelmet ered-
ményez, és az any-
agi források ésszerű 
felhasználását teszi 
lehetővé. A rendszer 
átalakításával járó 
módosítások az első 
negyedév végére 
várhatóak. 

Márna Apó
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