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Amit már nem szabad szó nélkül hagyni!
Kedves Krónika-olvasó, Tisztelt Biatorbágyi Lakos!
Írásom azoknak szánom, akik lakóhelyünkön megtelepedve érdeklõdnek saját kis környezetük és a városban történt események
iránt. Teszem ezt azért, mert a néhány hónapja megjelent Fidesz
Helyi Híradó 1. száma után az év végén kiosztották a 2. lapszámot
is postaládák útján. Az ingyenesen terjesztett anyagot mintegy
négyezer példányban terítették szét a településen. Ez (mármint a
postaládázás és cikkírás) úgy érzem, megy azon önkormányzati
képviselõnek megválasztottaknak, akik a kiadványokban megszólalnak.
Olvasva az abban közölt írásokat, sokszor döbbenet fog el, hiszen úgy érzem, mintha nem Biatorbágyon élnék. Ugyanis az a
sok félretájékoztatás, hamisság, rosszindulat, csúsztatás, amely az
írásokban megjelenik, felháborító. Megfogalmazódik bennem: bár
a közéletben esküjükkel vállalt feladataikat végeznék el ilyen energiával, mint amelyet a valótlanságokat állító publikálásokra fordítanak. Bizonyára ha így cselekednének, az mindannyiunk számára eredményességhez vezetne. Sajnos ebben nem nagyon jeleskednek. Többségében nem készülnek fel a bizottsági és önkormányzati
ülésekre. Vagy el sem jönnek a tárgyalásra, vagy kivonulnak arról,
vagy minõsíthetetlen viselkedésük miatt félbeszakad a bizottsági és
a képviselõ-testületi ülés. Így bizony sokszor döntés nélküli állapot
miatt egyes ügyeket újra napirendre kell tûzni a következõ tárgyalási idõben. Sajnos a folyamatos attakjaik, a polgármester és a hivatali tisztségviselõket célba vevõ rosszindulatú megjegyzéseik
mind-mind elveszik az energiát a hasznos teremtõ lépések elõl.
Ugyanígy a január utolsó péntekjén tartott Budaörs Kistérség
Többcélú Társulás ülésén a budaörsi polgármesteri hivatal tanácstermében, ahol Biatorbágyról a Fideszt senki nem képviselte. Jogosan vetõdött fel a kérdés, látván a napirendi pontokat: miért nem
érdekli a településünk egyes fideszes bipolosos képviselõket a városunk sorsa, a régiónk fejlesztése és közlekedési állapota? Enélkül
nehéz meghatározni Biatorbágy város várható fejlõdési útját, s miként lehet javasolni bármilyen fejlesztési folyamatokat? Ha nem látjuk a régió realitásait, akkor hogyan helyezzük el ebben értékrendje
alapján saját településünket? Nem érzik, nem látják a rajtuk lévõ felelõsséget. Ezt a 2009. évi költségvetést elõkészítõ tanácskozás alkalmával is bizonyították. Amikor az ország és a település gazda-

Igen mondhatjuk és leírhatjuk, hogy a
Fotótüske
képen látható közterületi hulladékgyûjtõ az
elhelyezése óta mostanáig szolgálta a közösséget és a települést. Mert már nem áll a
helyén, hanem a frissen esett hóban hever,
és gyûjteménye – a hulladék – körülötte szétszóródva ért földet.
Vasárnap kora reggel az ablakon kitekintve láttam, hogy fehérbe
öltözött a város. Igen, a természet adta neki ezt a csodálatos tisztaságot, amelyet a frissen esett hónak köszönhettünk. A néhány perces gyönyörködés
után nemsokára indultam az utcára, hogy
mire a gyalogos közlekedés megindul, a hó
el legyen takarítva a járdáról, és annak síkosság-mentesítése érdekében néhány kiló
homokkal kevert hamut elhintsek. A nem
tervezett munkának, hósöprésnek nagy lendülettel álltam neki, és kis idõket közbeiktatva meg-meg álltam pihenni. Ilyenkor a szerszámnyélen pihentetett kézzel az ember
szétnéz. Elõször környezetére, majd távolabbra tekint.
Így lettem figyelmes arra, hogy a Szabadság utca és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
keresztezõdésében a járda mellett elhelyezett hulladéktározó a földön fekszik. Oda-

sági helyzete az európai és gazdasági világválság hatása alatt van, megértést és nyugodtságot
igényelne az évi tervezés. A polgármester, mint a
város gazdálkodásáért felelõs ember, tájékoztatójában kéri a takarékos megoldások elõnyben részesítését, és jelzi,
hogy még így is van mint egy kilencmillió forintos hiány, amit a tárgyalások során kezelni kell. Ehelyett Szakadáti László harmincöt
millió forint elõteremtését kéri a polgármestertõl és a hivataltól úgy,
hogy nem mondja meg, honnan kell a pénzt elvenni, elõteremteni.
Nem mondja meg, hogy esetleg az iskolában melyik tanuló csoportot vonják össze? A kötelezõ feladatok ellátásában, hol kerüljön
megszorításokra sor? Az önként vállalt feladatok esetében történjenek-e leépítések stb. Netán takarítsunk meg a kulturális intézményeink fûtésén? És sorolni lehetne hasonló felvetéseket a célból,
hogy a kért összeg valakinek a kénye-kedvére rendelkezésre álljon.
Nem, úgy érzem, ilyen rendetlenséget szülõ állapotba mi, felelõsen
gondolkodó Szövetség Biatorbágyért Egyesület által támogatott
képviselõk nem mehetünk bele. Nem adhatjuk szavunkat ilyen
megoldásokra még akkor sem, ha magukat Fidesz–KDNP által támogatottnak jelölt képviselõk azt írják rólunk, „hogy a háttérben
elvtelen alkut kötõ bólogató, csendes birkák”-ként viselkedünk.
Ezt a kiadványukat 2009. január 9-én keltezéssel Fekete Péter,
Gyõri Gábor, Kecskés László, Szakadáti László, Tarjáni István,
Varga László írta alá. Érdekes, a korábbi idõszaktól eltérõen, mint
Fidesz-képviselõk (KDNP jelzõ elhagyásával) jegyezték az írást.
Felmerül bennem a kérdés: Az a csöndes többség, aki lakja, szereti,
építi, városunkat, takarítja járdáinkat, virágot helyez az ablakpárkányokra, éli szép kulturális életét, az vajon milyen jelzõt kaphat az
elõzõ uraktól, ha nem fogadja el azok arroganciáját, elutasítja
szemtelen közeledésüket?
Ennek a kérdésnek a megválaszolását Önökre bízom! De aki teheti, emlékezzen a közelmúltra, amikor ezek a személyek túlnyomórészt még bipol-ok voltak, és dr. Palovics Lajos polgármestert a
létezõ legtöbb helyen feljelentették. A legfõbb ügyészig mentek fellebbezéseikkel, de az minden kérelmüket elutasította. Kérem, azokban bízzanak, akik tisztességgel és lelkiismeretesen járulnak hozzá
a város életéhez, és hozzák meg döntéseiket.
Tajti László

mentem mellé, és láttam, hogy valaki – valakik – az éj folyamán durván, erõszakosan
talpazatából kitörték és félredobták. Felmerültek bennem a kérdések. Vajon kinek
állt ez útjába? Miért kellett ezt kitörni? Miért
kellett a hulladékot szétszórni? Ilyen és hasonló gondolatok sokasodtak, de választ rájuk nem találtam. Lehajoltam és felemeltem a
használhatatlanná tett eszközt. Hogy a fémgyûjtõk el ne vigyék, a
kerítésen belülre raktam, és hétfõn reggel jeleztem a városi hivatalban a történést. De
azóta is foglalkoztat az eset.
Aki azt az öntvénytalpazatot kitörte, fizikailag biztosan szívós és erõs ember. De ha
valaki ilyen erényekkel rendelkezik, az akár a
rongálás helyett havat is söpörhetne ilyen télies idõben. Talán kitakaríthatná a Nagy utcai
és Szabadság úti buszmegállókat. És sorolhatnám, hogy még mennyi hasznos elfoglaltságot találhatna, amellyel nem kárt és
bosszúságot okozna, hanem mindannyiunk
örömét gyarapítaná. És természetesen ezt
végezhetné éjszaka, hajnalban, vasárnapra
virradóra, hogy az ébredõ városlakóknak vidámságot okozzon.
Tajti László
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