
mutatva ebben a szuken yeti
koltsegeket es a muveszeti te-
endoket. Hozzateve .A dfszlet-
es jelmeztervek elkeszftese vala-
mint a kivitelezes miatt marcius

kozepeig, mondjuk huszadikaig
dontesnek kell szuletnie, hogy a
tervek realizalasara maradjon
ido. A pr6bakat aprilis vegen el
kell kezdeni, aminek feltetele a
szmeszekkel a szerzodeskotes."
Jelen volt ezen a megbeszele-
sen Bordas Istvan az onkor-
manyzat muvelodesi csoport
vezetoje, valamint Kovacs Fe-
renc, a muvelodesi kozpont
igazgat6ja is. Bakk Istvan -Der
Andras forendezo mellett -a
szervezoi posztot Kovacs Fe-
rencnek szanta, amit most is
hasznosnak tartana, annak el-
lenere, hogy a nemet kisebbse-
gi onkormanyzat Hauser Petert
bfzta meg ezzel. A muvelodesi
haz igazgat6ja mellett sz616 erv
tobbek kozott az, hogy a passi6-
jatekokat az eur6pai szokasok-
nak megfeleloen csupan ot-

Talan meglepi olvas6inkat a cimben megfogalmazott felvetes,
hiszen januarban szamoltunk be arr61, hogy a 2000. evi millen-
niumi passi6jatekokra a budaorsi kepvisel6testulet negymilli6
forintos tamogatast szavazott meg, a rendezveny lebonyolltasa-
val pedig megbizta a nemet kisebbsegi onkormanyzatot. Az6ta
a Millenniumi Kormanybiztosi Hivatalt61 ugyancsak ekkora
osszeget sikerult palyazattal elnyerni. Megis...

Bar ugy tunik a penz ezuttal
megvan, megis felvet6dik a ker-
des, hogy lesz-e passi6jatek a
K6hegyen, mert egyreszt jelen
pillanatban -azaz marcius ve-
gen -meg nincs meg a rende-
zeshez szukseges kornyezetve-
delmi-engedely a Duna-lpoly
Termeszetvedelmi Hivatalt61,
masreszt..., err61 kicsit kes6bb.
A ma mar termeszetvedelmi te-
ruletnek szamft6 K6hegyen ah-
hoz, hogy 250 f6nel tobben ve-
hessenek reszt az el6adason -

marpedig a szerepl6kkel egytjtt
nem ketszazotvenre, hanem
tobb ezer emberre lehet bizto-
san szamftani -a Kornyezetve-
delmi es Teruletfejlesztesi Mi-
niszterium egyedi allasfoglalasa
kellene, majd az emlftett hivatal
engedelye. A valamikori dfszle-
tekhez hasonl6 letesftmenyek
felallftasat pedig eddig meg
egyszeri alkalomra is egyertel-
muen elutasftotta a hivatal.
A masik f6 ok, ami akadalyoz-
halja a passi6jatekok megval6-
sulasat, hogy az onkormanyzat
fenti hatarozata ellenere vitatott,
kinek is van a megrendezese-
hez joga. A hagyomanyok reven
az emlftett kisebbsegi onkor-
manyzatnak? Vagy Bakk Istvan-
nak? Aki tagja az Eur6pai Passi6
Tarsasagnak, 1 996-ban egy

alapftvany letrehozasaval a mG-
velodesi hazban egyszer mar fe-
lelevemtette otven ev uren a bu-
daorsi passiot, fo szervezokent
ez idaig az idei rendezvennyel
kapcsolatban is eljart a hivata-
lokban -0 kezdte el a targyala-
sokat a kornyezetvedelmi hat6-
sagokkal is -, megallapodott a
leendo rendezovel es egy sor
egyeb, nagyon fontos feladatot
elvegzett mar...; akitol azonban
idokozben az onkormanyzati
kepviselotestuletbol tobben
megvontak a bizalmukat.

Megalakult a bizottsag

Marcius 21-re meghfvast kap-
tunk az ugynevezett "Passiojate-
kat Szervezo Bizottsag" ulesere.
A bizottsag tagjai: Ritter Imre a
Nemet Nemzetisegi Kisebbsegi
Onkormanyzat elnoke, Hauser
Peter a kisebbsegi onkormany-
zat vezetosegenek tagja, Joosz
Jozsef a Bretzfeld-Budaors ba-
rati tarsasag reszerol, Kaszap
Laszlo es Szakaly Laszlo a Kato-
likus Egyhazkozseg kepviselete-
ben, valamint Kahn Janos -

ezuttal mint -onkormanyzati
kepviselo es Bakk Istvan, aki
azonban az altala (is) remogatott
Der Andras forendezovel egy(jtt
revol maradt az ulesrol. Maguk
helyett egy levelet kuldtek, be-

evenkent kivanjak az eredeti
szabadteri helyszinen megren-
dezni, a koztes negy evben a
'96-05 rendezeshez hasonl6an a
J6kai M6r Muvel6desi Koz-
pontban lenne.

Politikai csatarozas?

Val6szinuleg nem jarunk
messze a val6sagt61, ha politi-
kai, de legalabbis kulonboz6 er-

dekcsoportok kozotti csataro-
last velunk a hatterben. Mert
val6 igaz, hogy a teruleten az er-
tekes novenyfajtak pusztulasat
meg kell allitani, de az nem
egy-egy rendezveny, hanem
sokkal inkabb a yaros terjeszke-
desenek a kovetkezmenye.
Fennmaradt emlekeink szerint
az 1933-as el6adast tobb mint
ketezren latogattak, es egy ko-
zelebbi pelda: tfz ewel ezel6tt a
K6hegy tetejen all6 kereszt felal-
litasakor t6bb mint 6tszazan vet-
tek reszt a cerem6nian.

(folytaguk)
Steinhauser -Kiseller


