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A vita parazsa, mely mindig is ott izzott a ha- 
mu alatt, most újra fölszikrázott annak 
kapcsán, hogy jövőre újabb szigorítá-
sokkal sújthatják a dohányosokat. Im-
már szinte valamennyi nyilvános helyről, 
utolsó menedékükről, a vendéglátó-ipari 
egységekből is kitiltanák őket. Nem le-
het eztán pipázni, vízipipázni, szivarozni, 
cigarettázni, füstöt eregetni szinte se-
hol. A közintézményekből már korábban 

száműzték, vagy meghatározott helyre korlátozták e káros 
szenvedély gyakorlását, de a mostani hadüzenet totális 
háborút ígér.

Azzal érvelnek, hogy azokban az országokban, ahol már 
korábban hasonlóképp cselekedtek, nemcsak a cigarettafo-
gyasztás esett vissza, hanem kimutathatóan javult az emberek 
életminősége, az egészségügy mutatói is. 

Bizonyára így is van. 
Bennem persze ágaskodik a kis ördög, s kérdezem, vajon a 

törvény szerint a dohányzás tilalma mit is jelent? A dohányzás 
valamennyi módjára vonatkozik majd, vagy csak azokra, ame-
lyek füst eregetésével járnak. Csak azért kérdem, mert az eddig 
megismert szövegekből nem derül ki számomra, vajon bagózni 
lehet-e majd eztán.Mert ha a törvény történetesen a bagót nem 
tiltja, könnyen meglehet, a szenvedélyükért sok mindenre haj-
landó dohányosok most újra föléleszthetik ezt a lassan fele-
désbe merült szokást, aminek már én is, gyerekkoromban, csak 
néhány utolsó mohikánjával találkoztam. És ha így lesz, vajon 
a piac minden apró rezdülésére fogékony vendéglősök, korcs-
márosok, megint divatba hozzák-e azokat a csinos kis edény-
kéket, amelyek valaha minden valamire való ivó szegletében 
ott álltak szerényen, és amelyekről a mai emberek esetleg nem 
is sejtik, mi célt szolgáltak?

Csak azért morfondírozok, mert magam nehezen tudnék állást 
foglalni. Bár rám nem mondhatja senki, hogy elfogult lennék, 
mivel felnőtt életemnek durván felében magam is dohányoz-
tam. Nem is akárhogy (Mankesszal kezdtem, ezüst Kossuthtal 
folytattam, majd mezítlábas Szimfóniával, és néha napján, ha 
kicsit jobban ment, Gaulois volt a jutalom.)

Ugyanakkor immár bő két évtizede, hogy nem vettem számba 
koporsószeget.

Meg tudom tehát érteni mindkét tábor álláspontját, azokét is, 
akik kikérik maguknak, hogy a másét szívják, és azokét is, akik 
a már-már represszióba hajló, a dohányosokat párialétre ítélő 
szigor ellen berzenkednek. 

Akiket viszont nem igazán értek, azok a törvény, a jog mind-
enhatóságában feltétlen hívők. Akik úgy gondolják, bármilyen 
probléma adódjék is a társadalom együttélésében, rendelet, 
jogszabály után kiáltanak. Sok a kerékpáros baleset? Nosza, 
rendeljük el, biciklit ezután csak jogosítvánnyal, rendszámtáb-
lával és forgalmi engedéllyel lehessen vezetni. Elszaporodtak a 
koldusok, a hajléktalanok az utcán? Törvény tiltsa meg eztán a 
koldulást és a híd alatt alvást.

Különben is, minden törvény annyit ér, amennyit betartanak 
és betartatnak belőle. 

Mert a törvény, a jog igazán csak ott tud uralkodni, ahol az 
emberek, legalábbis a többség, mert renitensek mindig, min-
denütt vannak, magáénak érzi és betartja, és a többiekkel is 
betartja a törvényt. És már az ókori kínai bölcs is megmond-
ta, minél több a rendelet, annál nagyobb a rendetlenség a 
birodalomban.

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)Május, pünkösd hava
Pünkösd havában jó eret vágatni, kiváltképen a Basilikát, 
mely szolgál a gyomorra, tüdő- és oldalfájdalom ellen, or-
vossággal élhetsz és purgátzióval, hasznos a kádfürdő és 
írósvaj édes tejjel egyetemben. Igen hideg italt ne igyál,  
semmi állatnak a fejét és lábát ne egyed, vízelindító or-
vossággal élj, hüvösítő parékát főzess; apró bojtorjánnal a 
te borodba vess ürmöt és leves-ticumot és ugy igyad; forrás-
ból éhomra inni hasznos. Ha fénylik Orbán, örvendezzünk 
és mondjuk: Igyál, Orbán, termett a szőlő és a bor is jó lesz. 
De ha e napon eső lesz, tartsd a korsódat a vízcsatorna alá, 
miképen egy doktor mondotta, hogy nincs jobb innivaló az 
esővíznél, akkor megpróbálhatod az ízét; Pünkösd napján 
való eső ritkán hoz jót. Májusnak végén, ha bőven virágzik 
a makk, elég szalonna lesz. Gyönyörüségnek vidámsága, 
te nemes Pünkösd hava, együgyüeket, alázatosokat, töké-
leteseket, igazságszeretőket, magabíró, jó, jámbor, ember-
séges személyeket és tiszta életüeket, gazdagokat, kegyes-
eket, nyájas és édes beszédü, jó erkölcsüeket és minden jóra 
igyekezőket szülsz e világra.

CSÍZIÓ

A siker ugyan bizonyít, de nem igazol.
(Márai)
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Philip napja
Fődink, a budakeszi Phlip (Rákay Philip) anyák napi működéséről 
szerezhetett tudomást a nagyérdemű nemrég. Az MTV intendánsa 
anyák napjára, a május 1-jére betervezett Aranyág gála lemondásáról 
szóló szűkszavú levelet küldött az Aranyág Alapítvány elnökének. 
Donáth László evangélikus lelkész, az MSZP korábbi országgyűlési 
képviselője húsvét másnapján, április 26-án kapta kézhez, amikorra 
már elkészültek a felvételek. A jó másfél évtizede jelentkező jótékony- 
sági gála lemondását azzal indokolta, hogy más civil kezdemé-
nyezéseknek is teret kíván adni. Ez a civil kezdeményezés ezúttal 
egy amerikai játékfilm volt – írja a Népszava.

Améli sóhaja

Alina Nelega, Améli sóhaja című monodrámáját mutatják be 
május 12-én, 19 órakor a 2011. május 12.-én a Budakeszi Szent 
László Házban Andresz Kati színművész tolmácsolásában.

Zsámbéki Nagyvásár
Május 15-én újra nagyvásár Zsám-
bék belterületén!
2 hektáros területen (Zsámbék 
határában, a Pátyi bevezető út 
mellett) várjuk a gazdálkodókat, 
állattenyésztőket, kézműveseket, 
növénytermesztőket. 
Helyi termék bemutató, MAGYAR 
TERMÉKEK VÁSÁRA, kis és nagy 
haszonállatok, lacipecsenye, lángos
FIGYELEM! 
CSAK JELÖLT GAZDASÁGI 
HASZONÁLLATOKAT LEHET 
A PIAC TERÜLETÉRE BE- 
VINNI! 
ELŐZETES JELENTKEZÉS, 
ÉRDEKLŐDÉS: 06-20-5636893; 
06-20-9161832; 06-30-9425298
Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Kör
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Nagy mostanában a jegyzőjárás; 
nemcsak mifelénk, országszerte. 
Még annál is nagyobb, mint ál-
talában lenni szokott az önkor-
mányzati választások után.

A változások sorát vidé-
künkön Páty nyitotta meg.

Az újonnan alakult város-
vezetés egyik legelső dolga 
volt, hogy Dr. Homonnay  
Dorottyát menessze. Székely 
László polgármester 2011. 
január 5-én kezdeményezte 
távozását.

Azóta már megvan az utód, 
dr. Guba Zsolt személyében.

Budakeszin nemrég, má-
sodszorra, sikerült új 
jegyzőt választani a koráb-

ban távozott Majorné dr. 
Stahácz Éva helyére. Ga-
rainé dr. Szelenczy Gab- 
riella nem teljesen ismeretlen 
a budakeszieknek, hiszen a 
még februárban távozott Ma-
jorné után megbízottként látta 
el a nótárius feladatait. 

A kesziek kérdezgetik, va-
jon mi lehet a polgármesteri 
hivatalt évtizedekig vezetett 
Majornéval. 

Nos, a körmagyar sza-
bályai szerint, ő néhány 
hete már új állomáshelyén, 
Csobánkán foglalja el a 
jegyzői széket.

Tökön csak a tavasz hozta 
meg a kedvet a váltáshoz.

Április 6-án Dr. Tanács 
Péter Zsolt jegyzőnek a 
munkaviszonyát azonnali 
hatállyal, indoklás nélkül, 
a felmondási időtől való 
eltekintéssel megszün-
tette Tök község képviselő-
testülete mint munkáltató. 
Addig is, amíg az új pá-
lyázatot kiírják és döntenek 
a leendő jegyző személyéről, 
április 26-tól a jegyzői felada-
tokat helyettesítő jegyzőként 
Dr. Simon Mária, Tárnok 
jegyzője látja el.

Ha kicsit szélesebbre nyitjuk 
horizontunk, megemlíthetjük, 
hogy a fenti fölsoroláson túl,  
Piliscsabán, Solymáron is 
új jegyző teljesít már szol-
gálatot, Pilisborosjenőn ez 
idő szerint még keresik a 
megfelelő embert.

Biator Oszi

Változás-cunaMi a polgárMesteri hiVatalokban

Jegyzőjárás – körmagyar

A maffiával nem, de a 
fővadásszal szemben alulma-
radt. Leváltották április dere- 
kán Rodics Katalint, a Vi-
dékfejlesztési Miniszté-
rium (VM) Biodiverzitás és 
Génmegőrzési főosztályának  
helyettes vezetőjét. 

A Budakeszin élő, nem-
zetközi hírű környezetvédelmi 
szakember évtizedek óta az 
egyik, a szakmai berkeken 
túl is jól ismert alakja a ter-
mészetvédelemnek. Nem 
kevés személyes kockázatot 
vállalva, a nemzetközi illegá-
lis állatkereskedelmi maf-
fiával is többször sikeresen 
szembeszállt. Az utóbbi évek-
ben a génkezelt vetőmagok 
és mezőgazdasági termények 
(GNO) behozatalának meg-
akadályozása, valamint a hazai 
génbankokban őrzött hagyo-
mányos magyar növény- és 
állatfajták megvédése tartozott 
a munkakörébe, a védett fa-
jokkal folytatott visszaélések 
elleni fellépés mellett.

Évtizedek óta dolgozott a 
Vidékfejlesztési Minisztéri-
umban, illetve jogelőd intéz-
ményeiben.

A szakember az eset óta nem 
nyilatkozik, de környezetvédő 
berkekből kiszivárgott in-
formációk szerint az ügy hát-

terében az állhat, hogy Rodics 
ellenállt a vadászati törvény 
Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes által kezdeményezett 
módosításának.

Mint emlékezetes, nem sok-
kal a tavalyi kormányváltás 
után Semjént az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet 
elnökévé is megválasztot-
ták. E minőségében kezdett 
el lobbizni azért, hogy old-
ják föl néhány védett állatfaj, 
elsősorban erdei énekesmadár 
vadászati tilalmát. Ennek je-
gyében kezdeményezte a 
vadászati törvény módosí-
tását. Amikor munkálódása 

napvilágra került, az eset 
óriási felzúdulást váltott ki a 
különböző zöld szervezetek, 
civil környezetvédelmi egye-
sületek és a közvélemény 
körében egyaránt. 

Rodics azóta sem nyilat-
kozik, a minisztérium viszont 
hivatalos közleményt adott 
ki az ügyről. Ebben cáfolják, 
hogy a vadászati törvény mó-
dosítása iránti kezdeményezés 
és a főosztályvezető-helyettes 
leváltása között összefüggés 
lenne.

Közben az is kiderült, hogy 
a tisztviselő a tárca állomá-
nyában marad, a környezetvé-
delmi főfelügyeletre helyez-
ték át.

Ozirisz Abbot

Széllel szembenA Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. az alap útüzemelte-

tési és fenntartási munkáira 
összesen bruttó 37 milliárd 
forintot tervez elkölteni 2011-
ben. A tervekben szerepelnek 
mellékút felújítások, kis- és 
nagyfelületű burkolatjavítá-
sok, hídfelújítások és forga-
lomtechnikai beruházások.

Kátyúzás: A Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. a több mint 
30 ezer kilométeres állami 
közúthálózat üzemeltetési 
és fenntartási feladatait látja 
el. Az elöregedett és rossz 
állapotú utakon gyakorlati-
lag folyamatos a kátyúzási 
igény, a 2010-es 7,5 mil-
liárd forint után 2011-ben 
mintegy 9,4 milliárd forin-
tot tervez elkölteni a Ma- 
gyar Közút Nonprofit Zrt. az  
ilyen típusú tevékeny- 
ségére.

Nagyfelületű burkolatjaví-
tás: Útpénztári forrásokból 
folytatódik a nagyfelületű 
burkolatjavítási program 
is, külső kivitelezők bevo-
násával. A 2011. évi teljes 
program kerete mintegy 14 
milliárd forint, és ebből a 2011 
tavaszán megvalósuló első üt-
emben több mint 10 milliárd 
forint áll rendelkezésünkre, 
így több mint másfél mil-
lió négyzetméternyi javítás 
végezhető el, amely kö-
zel 450 kilométernyi utat 
érinthet. A közbeszerzési fel-
hívás nyertes vállalkozóival 
a napokban kötjük meg a 
szerződéseket. A munkála-
tok ütemezetten még április 
hónapban megkezdődtek. 

A rendkívüli időjárás okozta 
burkolatkárok helyreállítása: 
Folyamatban vannak a he-
lyreállítási munkák tervezései 
160 millió forint ráfordítással, 
amelyek kivitelezési munkái 
a források rendelkezésre ál-
lása esetén még 2011-ben 
megtörténhetnek. 2010-ben a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
a hevesesőzések és árvizek 
kapcsán megrongálódott 
útszakaszoknál a közbeszer-
zést és tervezést nem igénylő 
helyreállítási és javítási 
munkálatokat több száz he-
lyen elvégezte, mintegy brut-
tó 1 milliárd forint értékben.

Van, akivel ő sem bír
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Elhunyt Bobály Mihály, Budakeszi 
egykoron volt tanácselnöke.

Áprilisban helyezték örök nyugalomra 
a budakeszi temetőben családtagjai, 
rokonai, barátai, tisztelői és egykori 
munkatársai körében.

Az a másfél évtized, a hetvenes évek 
elejétől a rendszerváltás hajnaláig, amíg 
B. M. a település első embere volt, 
nem-csak az ő életének, hanem Bu-
dakeszinek is meghatározó korszaka. 
E korszak mérlegét, akár csak az éle-
téét, megvonni meghagyjuk későbbi 
korok értő történészeire, helytörté-
nészeire, mi most beérjük azzal, hogy 
olyan valakinek a segítségével igyek- 
szünk földézni ezt a korszakot, s benne 
Bobály alakját, amelyet s akit – nem 
lévén akkoriban még helyi lakos – mi 
legfeljebb hírből ismerhetünk, aki maga 
is átélte és jól is ismerte B. M.-t.

Pék Lajos nyugalmazott művelődésiház-
igazgatót kérdeztem Bobály Mihályról 
és a korabeli Budakesziről.

– A régiek nagyon is tudják, de nekik is 
tartozom azzal, hogy fölidézem, a fiata-
labbaknak pedig a történelmi hűség okán 
említem, hogy a második világháború 
után kialakult hatalom gyanakvással 
nézett Budakeszire. A negyvenes évek-
ben a helyi németség kitelepítése okozott 
mély sebeket, majd zavaros idők követ-
keztek. Ötvenhat újabb csapás volt a köz-
ségre, a máig sok tekintetben tisztázatlan 
Sziklai-ügy okán hosszú évekig megbé-
lyegzett falu volt Budakeszi. A hatvanas-
hetvenes években, amikor családommal 
magam is ide kerültem, kifejezetten fa-
lusias, elma-radott kép fogadta az ide lá-
togatót. Nem csoda, hogy a helyi vezetők 
nem tudtak meggyökerezni, gyakran 
váltogatták egymást. Ebbe a kusza, za-
varos időszakba hozott változást, amikor 
Mihály feltűnt a faluvezetésben. Először 
mint párttitkár, aztán 1976-tól mint 
tanácselnök. 

– Miben volt más, mint elődei?
– Abban, hogy kétségtelen vezetői 

képességei közül a legfontosabb: értett 
az emberek nyelvén, meg tudta szólítani 
és mozgósítani is tudta őket egy-egy cél 
érdekében. Hogy csak egyet említsek: a 
helyi iparosok, a „maszekok”, akkoriban 
nemigen tartoztak a rendszer kegyeltjei 
közé, de Budakeszin egyfajta védettséget 
és kiváltságot élveztek: elképzelhetetlen 
volt, ha a községben munka volt, hogy azt 
ne helyi iparos kapja, ha volt megfelelő 
szakember helyben. Persze nagyon más 
világ volt az, hiszen akkor a lakos-

ságon kívül iparos jószerével nagyobb 
megrendeléshez csak állami, tanácsi 
vagy szövetkezeti megkeresés esetén 
juthatott, nem lévén komoly magánvál-
lalkozások. A budakeszi iparosok ezt 
a különleges elbánást meg is hálálták. 
Na nem is személy szerint Bobály Mi-
hálynak, hanem a községnek. Erről jut 
eszembe, több esetről is tudok, van, 
aminek magam tanúja voltam, hogy B. 
M. milyen kategorikusan utasította visz- 
sza a „hála” mifelénk öröktől fogva és 
máig megnyilvánuló formáit. Jól ismer-
tem, és állíthatom, megvesztegethetetlen 
volt. De nem félt személyes kockázatot 
vállalni, akár meredek dolgokba bele-
menni, az ördöggel is cimborálni, ha va-
lamit ki akart harcolni Budakeszinek.

– Például?
– Most már elmondhatom, bár szerin-

tem sokan akkor is tudták, csak szemet 

hunytak az eset fölött. Amikor a régi 
művelődési ház leégett, a megyei veze-
tés csak a felújításához járult hozzá. B. 
M. viszont mindenképpen új művelődési 
központot szeretett volna. Mit tesz is-
ten, a leégett ház falai egyszer csak, épp, 
amikor neki kezdtek volna a fölújítás-
nak, ledőltek. Igaz, a falak leomlásában 
segített a közeli laktanyaparancs- 
nok – meg némi robbanóanyag… Nem 
volt mit felújítani, újat kellett építeni. 
S mintegy véletlenül, volt is egy kész 
terv. (Jó is, hogy beszélünk erről, ép-
pen ebben az évben emlékezünk az új 
művelődési ház átadásának harmin-
cadik évfordulójára.) Miután a felsőbb 
hatalmasságok jóváhagyását megsze- 
rezte a monstre beruházáshoz, gyakran 
mondogatta: „Remélem, jól fűtik nálunk 
az adósok börtönét…” Ugyanis mind 

helyben, mind fölsőbb szinten sokan 
vádolták megalomániával a tanácsel-
nököt, amiért ekkora és ilyen drága 
épületet építtetett. Ekkoriban terjedt 
el a „Bobály-hodály” elnevezés is. 
Az idő és az utókor azonban, ezt mint 
közművelődési szakember is mondha-
tom, az akkori döntést igazolta. Az a ház 
akkor a jövőnek épült, s valljuk meg, 
ma már egyáltalán nem érezzük nagy- 
nak. És még mostani, felújításra igencsak 
rászoruló állapotában is, sok település meg- 
irigyelheti. Egyébként a községben pé-
ldátlan összefogás alakult ki a ház felépí-
téséért, kezdve a tervező Mayer Antaltól, 
aki komoly szakmai díjat is kapott érte, a 
ki-vitelezésben áldozatos munkával részt 
vett helyi iparosokig bezárólag.

– Mit sikerült még „kiharcolnia”?
– Csak fölsorolásszerűen: akkor épült 

a forfa-épület az iskolában, mert hogy 
kellett a hely a sok, újonnan betelepült 
fiatal család gyerekeinek. A forfát akkor 
átmeneti megoldásnak, pár évre szánták, 
ma is áll… Az orvosi rendelőt is akkor 
építették a budakesziek. A piros óvo-
da szintén a hetvenes években készült 
el, de például a sportpálya is ennek a 
korszaknak köszönhető. Ugyancsak ek-
kortájt kezdődtek a nagyszabású laká-
sépítések: a KISZ-lakótelep a József A. 
utcában, a HM-lakótelep. A Dózsa Györ-
gy téri 25 lakásos sorházat kifejezetten 
nagycsaládosok számára építették, és 
rekordidő, 3 hónap alatt készültek el vele. 
Persze hangsúlyozom, mindez nem való-
sulhatott volna meg a budakesziek lel-
kesedése, áldozatvállalása nélkül. De B. 
M. legfőbb erénye, mint már említettem, 
éppen az volt, hogy tudta mozgósítani az 
embereket ilyen célokra. 

– Mivel?
– Talán leginkább példamutatásával.  

Fényképész az eredeti szakmám, sok ezer 
fotó őrzi az elmúlt évtizedek budakeszi 
eseményeit a padlásomon, de máig em-
lékszem egyre, amelyiken Bobály va-
lakivel vasbeton gerendát cipel. Már 
nem is tudom, éppen mit építettek akkor. 
Ez a kép mindenesetre nem a fotósok, a 
sajtó kedvéért készült, ő valóban ilyen 
volt. Kemény, szigorú, következetes, 
másokhoz is, de elsősorban önmagához, 
ám ha meg kellett fogni a munka végét, 
ő biztosan ott volt.

– Mivel tudta a felső vezetés, hiszen 
akkor szinte minden azon múlott, ho-
gyan dönt a megye, a pártbizottság stb., 
hangulatát megváltoztatni Budakeszi 
irányába?

– Hol furfanggal, hol kitartással, hol 
azzal, hogy ráérzett a magasabb elvárá-
sokra. A felső hatalmasságok jóindulata 
valóban elengedhetetlen volt, a rendszer 
így működött. A fejlesztésekhez persze 

elhunyt bobály Mihály

A tanácselnök elment

Mezőberénytől Budakesziig
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A budakeszi natúrpark több éve dédel-
getett álma sok budakeszinek és a ter-
mészet iránt elkötelezett szakembernek.

Az elképzelések szerint a Budai hegyek 
és a Zsámbéki-medence találkozásánál 
fekvő város egy komplex program 
alapján szeretné egy rendszerbe foglalva 
megőrizni és bemutatni a vidék természe-
ti, kulturális és építészeti értékeit.

A natúrpark létrehozására egyesület is 
alakult, amely folyamatosan formálódó 
elképzeléseiről, az elékészítő munkák jelen-
legi állapotáról a Föld Napja programsorozat 
keretében tartott ankétot a helyi művelődési 
házban, áprilisban. A megjelent érdeklődők 
több, érdekes előadást hallhattak magáról a 
tervezett budakeszi natúrparkról.

Az egyiket Debreczy Zsolt, a Dend-
rológiai Alapítvány vezetője tartotta. 
Őt pedig Bártfai-Szabó Gábor követte. 
A jeles építész, aki pár éve Budakeszire 
költözött, és az általa és felesége által ter-
vezett, makkosmáriai lakóház több épí-
tészeti díjban is részesült, disszertációja 
témájául Budakeszi építészeti öröksé-
gét választotta. A készülő tudományos 
értekezésből kaphattunk előzetes ízelítőt; 
érdekes volt megtapasztalni, milyen sok 
újat tudhattak meg azok, akik egyébként 
nap mint nap látják azokat az épületeket, 
amelyekről szó volt. Biztos, hogy ez 
után az előadás után már más szemmel 
nézik ugyanazt.

Ozirisz Abbot

Összhangban a természettelhiányzott a megfelelő infrastruktúra. 
Kicserélték hát a vízgerinc-vezetéket, 
sok lakásba még csak ekkor vezették a 
vezetékes vizet (!). A megyében az első 
települések között volt Budakeszi, ahova 
gázt hoztak. S nemcsak szennyvízelvezető 
csatorna, de olyan szennyvíztisztító épült 
égetőművel, ami a kor európai színvona-
lán állt. Addig csak a külföldi vadászok 
utaztak át rendszeresen Budakeszin a 
kormány vadaskertjébe, de ezt követően 
bel- és külföldi szakmai delegációk (s 
nem csak „baráti” országokból) adták 
egymásnak a kilincset, hogy a szennyvíz-
tisztítót meglátogassák. Megjegyzem, 
B. M. egyik fő érve a feletteseinél arra, 
hogy Budakeszit fejleszteni kell, éppen 
az volt, hogy sok külföldi jár keresztül a 
településen.

– 1987-ig állt a helyi tanács élén.  
Ilyen sikerekkel a háta mögött, vajon 
miért ment nyugdíjba? Talán csak nem 
megérezte a közelgő változások szelét?

– Nem tudom, mit érzett meg belőle, 
de az okokat másutt kell keresni. Talán 
emlékszik még rá, 86-87 tele milyen ke-
mény megpróbáltatások elé állította az 
egész országot. Benne Budakeszit is. B. 
M. azokban az emberpróbáló napokban 
fáradhatatlanul ment, intézkedett, hogy 
a község ellátása ne szenvedjen csor-
bát. A hatalmas hó és a rá következő 
hideg megbénította az országot, és sz-
inte elzárta Budakeszit is az egyéb-
ként karnyújtásnyira levő fővárostól. 
Az elmúlt évek, évtizedek megfeszített 
munkatempója, az átélt nehéz napok 
stressze oda vezettek, hogy infarktust 
kapott. Sok minden átértékelődött benne, 
és néhány hónap után döntött a visz- 
szavonulásról.

Szerintem igaza volt: még évtizedekig 
élvezhette a családját, láthatta felnőni gye- 
rekeit, unokáit.

Boros Zita

Bobály Mihály
Bobály Mihály 1929-ben született 
Mezőberényben, szlovák származású, 
betelepített, szegényparaszti családba. 
Édesanyja egyedül nevelte. A második 
világháború után a fővárosba költözött, 
érettségizett, és szakmunkás-képesítést 
szerzett. Később a BM Határőrségnél 
szolgált. 

1958-ban költözött Budakeszire, 
immár családos emberként. A közeli 
Prékó/ISG gyárban dolgozott előbb 
munkásként, majd középvezetőként. 
1971-től az MSZMP Budakeszi 
nagyközségi titkára, 1976-1987 között, 
nyugdíjba vonulásáig Budakeszi 
Nagyközségi Tanács elnöke volt.

Jó hír a budakeszieknek, hogy május else-
jével életbe lépett az új paraméterkönyv.

Most látom magam előtt a Nyájast, 
amint fölkapja a 
fejét e sorok olvas-
tán, hogy egyálta-
lán mi az a paramé-
terkönyv, és hogy 
neki ebben mi a 
jó, gyorsan elma-
gyarázom.

P a r a m é t e r -
könyvnek – elnézést 
kérek a közlekedési 
szakemberek tő l 
a talán túlzó 
leegyszerűsítésért – 
BKV-tolvajnyelven 
a menetrendet értik. 
És hogy ez miért 

jó a budakeszieknek? Nos, azért, mert 
értesüléseink szerint az új paraméterkönyv 
azt is tartalmazza, hogy az elkövetkező 
időszakban sűrítik a 222-es (kék)busz 
járatait.

eszt

Buszsűrítmény

A világ soha nem volt egy harmonikus 
hely, legföljebb csak romantikus lelkű 
idealisták képzeletében, és valószínűleg 
soha nem is lesz, mert nem is lehet az. 
Az ember ugyanakkor furcsa lény, mert 
lelke mélyén legjobban mégis erre, 
egy harmonikus világra vágyik. Ami 
valószínűleg ábránd, de az már talán nem 
az, hogy törekedjünk egy élhetőbb, s ha 
nem is harmonikus, de legalább a mosta-
ninál harmonikusabb világ felé.

A Világ Harmónia futását mindeneset-
re ilyen idealisták álmodták meg, és bár 
személy szerint én nem hiszek benne, sze- 
retem az ilyen idealistákat, amennyiben 
nem fanatikusok.

A Világ Harmónia Futás résztvevőivel 
korábban már találkoztam, s bízvást 
mondhatom, nagyon jó társaságba ke-
veredtem, amikor néhány éve hosszú 
futásuk egyik állomáshelye szintén Bu-
dakeszi volt.

Idén május 23-án, délelőtt negyed 
tízkor ismét áthaladnak a városon a fu-
tók. Budapest felől jönnek, várhatóan 
negyed tízkor érkeznek az Erkel F. 
Művelődési Központba, ahonnan egy 
rövid pihenő és köszöntő után folytatják 
útjukat – futócipőben – Páty felé.

Akiket érdekel, kik ezek az emberek, 
javaslom, jöjjenek el.

Robot Szabi

Világharmónia futással
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Többen megállítottak az 
elmúlt napokban az utcán 

azzal, a település-rehabilitációs 
pályázat (persze nem így fogal-
maznak) másik projektjével, 
ami a főutca Erkel utca és Ko-
ssuth utca közötti szakasza és 
a park felújítását tartalmazza, 
vajon mi lesz. Mert hogy az 
új városháza rohamtempóban 
épül, azt mindenki látja.

Nos, ezúton tájékoztatjuk a 
budakeszi publikumot, a főutca 
sincs elfelejtve; a tervezés és 
a közbeszerzési pályázat egy- 
aránt lezárult, kiválasztották te-
hát a kivitelezőt, akinek teodo-
litos emberei és figuránsai pár 
héttel ezelőtt már meg is jelentek 
a területen, és méregettek. A 
munkálatok valóban késnek, 
mégpedig az eddig is sok gondot 
okozott, százéves csapadékvíz-
elvezető közműalagút miatt. 
Érthetően senki nem szeretné, 
ha a park alatt futó, boltíves 
alagút azután szakadna be, hogy 

a park felújítása befejeződött. 
Célszerű lenne hát ezt a munkát 
a zöldfelületek rehabilitációja, az 
új sétautak kialakítása, a vandál-
biztos utcabútorok kihelyezése 
előtt elvégezni. Csakhogy ez a 
pályázat ezt a munkát nem tar-
talmazza, erre külön pénzügyi 
forrást és kivitelezőt kell találnia 
a városházának.

Legfrissebb információink 
szerint, a városháza és a pá-
lyázatnyertes cég illetékesei 
jelenleg arról tárgyalnak, ad-
dig is, amíg a csapadékvíz-

elvezető ügye megoldódik, 
a park túloldalán elkezdik a 
munkákat: a kocsi-beállókat, 
parkolókat, zöldfelületeket, il-
letve a díszburkolatos járdákat 
fogják felújítani, kialakítani.

A tervek megtekinthetők a 
BVV Kft. honlapján.

Értesüléseink szerint a 
munkákat szakaszosan végzik 
majd, hogy minél kevesebb 
fennakadást okozzanak a 
kereskedelemben és a közleke-
désben.

Bitós Zora

Főutca, sej

A Budakeszi Szépítő Egylet 
idei legnagyobb vállalkozása 
az első világháborús emlékmű 
felújítása. Kezdeményezésük 
pozitív visszhangot vert a 
városházán is, de talán még 
ennél is fontosabb, hogy egy 

pályázaton némi pénzt is el-
nyertek ahhoz, hogy vállalt 
ügyüket sikerre vigyék.

A felújítás hamarosan 
elkezdődik, jelenleg az elő-
készítése zajlik.

Aláírás

„Bevallom önnek, hogy 
amióta szociológiai ku-
tatásokat, ezek részeként 
kérdőíves fölméréseket 
készítek, ekkora bizalmat-
lansággal, mint az elmúlt 
napokban Budakeszin, 
még nem találkoztam” 
– meséli kérdésemre az 
egyik nagy budapesti egy-
etem kutatója.

Az történt, hogy egy 
nagyobb, országos projekt 
előkészítéseként, amely-
ben az állam és az önkor-
mányzatok hatékonyságát 
kívánják megvizsgálni, a 
szociológus szerette volna 
módszertanilag tesztelni a 
kérdőíveket. Hallgatói vál-
lalták a kérdezőbiztosi sze-
repet, majd nekivágtak a 
településnek, hogy mintegy 
száz, a várost reprezentáló 
budakeszivel kitöltessék a 
kérdőíveket. Azonban ak-
kora ellenállásba ütköztek, 
hogy végül is föl kellett 
adni az eredeti metódust, és 
másikhoz folyamodni, ami 
a tesztelésre ugyan igen, de 
reprezentativitásra aligha 
lesz alkalmas.

Magunk is beszéltünk 
néhány budakeszi polgár-
ral, akit megkerestek, és 
többen elmondták, valóban 
nem álltak kötélnek. Az ug-
yanis a kérdőívhez átadott 
kísérőlevélből kiderült, 
hogy milyen intézmény vég- 
zi a kutatást, de hogy ki-
nek a megbízásából, az 
nem volt egyértelmű. 
Mint ahogy arra sem lát-
tak garanciát, hogy minden 
kitöltött adatlap valóban 
anonim, vagyis azono-
síthatatlan lett volna.

A kutatókkal sikerült tisz-
tázni, hogy oktalan volt a 
bizalmatlanság, de sajnos 
ez rajtuk már nem segít.

Bobosi Tzar

Többen kérdezik, most, hogy 
új vezetése van a városnak, 
vajon mi lesz a volt Álom-
völgy területére tervezett 
golfberuházásból.

Mint emlékezetes, a 
Demján Sándor érdekeltsé-
gébe tartozó területen nyolc 
éve próbál a projekt felelőse, 
Barna István megegyezésre 
jutni a mindenkori város-
vezetéssel, de ez az elmúlt 
két ciklusban nem sikerült.

Értesüléseink szerint a 
beruházók fölvették a kap- 
csolatot a városházával, és a 
tárgyalások újraindításában 
meg is egyeztek, ám az 
első szakértői egyeztetés – 
meghiúsult. 

Ezúttal nem Budakeszin 
múlott…

*

Szemétgyűjtő brigádok 
jelentek meg Budakeszi 
több, exponált helyén A Föld 
Napja tájékán. A hivatalosan 
meghirdetett akció eredmé-
nyeként az önkéntesek 110 
zsák hulladékot gyűjtöttek 
össze a város közterületein, 
elsősorban a parkban.

Hol a bokréta?

201105.indd   7 5/6/2011   12:49:06 AM



BUDÁNTÚL   •  2011 MÁJUS

BUDAÖRS, LÁSS

8

Felülvizsgálják, határozott 
Budaörs önkormányzata, a 
város építészeti örökségének 
helyi védelméről szóló rende-
letét.

A település még a múlt 
évtizedben fölmérette, majd a 
vizsgálat alapján védetté nyil-
vánította azokat az épületeket, 
épületrészeket, amelyeket va-
lamilyen építészeti-arculati 
értéket hordoznak.

Az ilyen épületek átalakí-
tásához, átépítéséhez vagy 
felújításához külön engedélye- 
zési eljárás tartozik. Éppen 
ezért sem Budaörsön, sem má-
sutt, ahol hasonló védelem van, 
nem túl népszerű ez a rendelet 
által érintett ingatlanok tulaj-
donosai körében. Többnyire 
nyűgnek érzik. Pedig, ha nem 

védjük fokozottan, néhány 
év alatt a település arculata 
elszürkülhet, jellegtelenné 
válhat, eltűnvén belőle azok 
a jellegzetes szegletek, hom-
lokzatok, díszítmények, ame-
lyek összességében leginkább 
meghatározzák arculatát. Ezt 
tudván, Budaörs külön alapot 
is létrehozott azért, hogy az 
ilyen épületek felújítóit ebből 
támogassák, hiszen számukra 
sokszor valóban anyagi több-
letterhet is jelent egy-egy vé-
dett épületben lakni.

A mostani felülvizsgálatra 
pedig azért van szükség, mert 
védelem ide, védelem oda, 
sajnos, az akár még tíz évvel 
ezelőtt a védettséget indokoló 
értékek többször már nem is 
léteznek.

Épített örökség

Hogy presztízsszempon-
tok akár testvérháborúhoz 
is vezethetnek, még ha 
polgárőrségről van is szó, 
olyat már láttunk. (Nem min-
degy, ki a parancsnok, kik a 
helyettesek stb.) És hogy a 
politikai megosztottság, igaz, 
burkolt formában, de már a 
polgárőrök soraiban is felüt-
ötte a fejét (a hónap képza-
vara – a Szerk.), azon sem 
mondhatnám, hogy nagyon 
meglepődném.

Budaörsön például két 
polgárőr szervezet is van, a 
Törökugrató városrész lakói 
például saját polgárőrséget 
verbuváltak ahelyett, hogy 
a meglévő polgárőrségbe 
tagozódtak volna be. Több 
mint feltűnő, hogy előbbieknek 
2011-ben sikerült meghárom-
szorozniuk a költségvetési tá-
mogatásukat az előző évihez 
képest. Talán csak nem az új 
képviselő-testületi többség 
következtében?

Wittinghoff Tamás edzett 
polgármester. Nem most ta-
nulta mesterségét, amit 1992 
óta gyakorol, és azt sem mo-
stanában, hogyan kell kisebb-
ségben vezetni egy települést, 
akár sikeresen is. Volt benne 
része, hogy ne menjünk túl 
messzire a történelemben, az 
előző, 2006-2010-es ciklusban 
is, amikor a helyi jobboldali 
többség ellenében irányította 
a várost.

Most is ez a helyzet, bár a pá-
lya most még jobban lejt Wit-
tinghoff és csapata térfele felé, 
mint az előző négy évben.

Az egyik, lassan idültté vált 
probléma, hogy több mint 
fél évvel az önkormányzati 
választások után, még mindig 
nincs(enek) alpogármestere(i) 
a városnak.

Wittinghoff többször is kom-
promisszumos megoldást aján-
lott politikai ellenlábasainak: 
egyet én, egyet ti alapon. Mag-
yarán: ő elfogadja a jobboldal 
alpolgármester-jelöltjét, ha 
amaz is elfogadja az övét, tör-
ténetesen Bíró Gyulát.

Az áprilisi kikelet azonban 
nem hozott megoldást e kér-
désre a Szabadság út 134-ben.

Ég a kuka
Budaörsnek új tűzoltóautója 
van.

Na nem egészen új, mondjuk 
inkább úgy, hogy felújított.

A 2005-ös évjáratú autót 
megvásárolta, felújította, majd 
a szükséges tűzoltáshoz fölsz-
erelésekkel fölszerelte – a város. 
Ezt követően használatba adta 
a helyi önkéntes tűzoltóknak, 
kik az elmúlt hetekben több 
bevetésen is kipróbálhatták az 
új járgányukat. Több kukatűz-
oltásban is részt vehettek, de 

műszaki mentés is szerepelt 
már a programjukban a közeli 
autópályákon.

Reptér
Azt sem sokan tudják, hogy 
a budaörsi repülőtér tornya 
és fogadócsarnoka, amelyet 
1937-ben avattak föl, a hazai 
és a nemzetközi építészettörté-
net által számon tartott épület, 
bár a fogadócsarnok legfőbb 
attrakciója, egy hatalmas fotó-
körpanoráma, a háborúnak ál-
dozatául esett.

Azt viszont még kevesebben 
tudják, hogy a reptéren egy 
kis Repüléstörténeti Múzeum 
is található. A Hajdú Károly 
repülőgép-szerelő alapította 
gyűjteményben jelenleg hat 
gépmatuzsálemet, őriznek, 
mindegyik a magyar repü-
léstörténet egy-egy emléke.

Sport és 
művészet
Budaörs immár a nemzetközi 
képzőművészet egyik új szín-
tere is. Áprilisban, az új 
sportcsarnok aulájában ugya-
nis első ízben rendezett a város 
fiatal, amatőr képzőművészek 
számára nemzetközi kiállítást. 

Az idei vernisszázsra a hazai 
képzőművészek mellett kül-
földön élő magyar alkotók is 
részt vettek műveikkel.

A kezdeményezés a 2010-ben 
Budaörsön alakult TEEKE 
(Tegyünk Együtt Egymá-
sért Közhasznú Alapítvány) 
egyesülethez fűződik. A kiállí-
tott képeket az érdeklődők 
meg is vásárolhatták.

Alpolgik nélkül Budaörs

Polgárőr

Nagy gyakorlattal 
mindenféle házi 

és ház körüli munkát 
vállalok alkalmilag, 
rendszeresen vagy 

státusban. 

Hívjon 
– 06 20 229 0806 –, 

jövök!

Európai rendszermérnöki 
kiválósági központot hozott 
létre Budaörsön az amer-
ikai Texas állambeli austini 
székhelyű National Instru-
ments (NI) informatikai cég  
– jelentette be Eged Bertalan, 
az Európai Rendszerfejlesztő 
Központ vezetője hétfői  saj-
tótájékoztatóján Budaörsön.

A központ elsődleges cé-
lja, hogy professzionális 
mérnöki szolgáltatásokat 
nyújtson a National Instru-
ments vásárlóinak Európában, 
elsősorban a rádiófrekven-
ciás technológia területén. 
A központ vezetője hangsúly-

ozta, hogy egyelőre a központ 
elsősorban rádiófrekvencia 
területén kezdi munkáját, de 
terveik között szerepel az au-
tóipar és más területek számára 
is technológiai megoldá-
sokat szállítani a jövőben. 
A mérnöki szolgáltatás során 
kutató-fejlesztő tevékenysé-
get is végeznek. A National 
Instruments 200 millió forint 
értékben rádiófrekvenciához 
köthető eszközöket biztosított 
tevékenységük ellátásához 
a központhoz tartozó labo-
ratóriumban, de ez a piaci 
lehetőségek függvényében 
bővülhet.

Konyhakredenc és csikó-
tűzhely áron alul eladó. 
Érdeklődni a szerkesztőségben 
a Pici jeligére

Jó pénzért majdnem bármi-
lyen munkát vállalok: 
06/20-212-38-08
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Igaz, hogy a budakeszi Janicsák Veca már 
a 2007-es Csillag születik tehetségku-
tatóban is próbálkozott, ám csillag, ma-
gyarán: sztár mégsem ott, hanem a tava-
lyi X-Faktorban lett.  Áprilisban viszont 
azokat láthattuk, akik az ő nyomdokaiba 
szeretnének lépni. A kisbolygó-jelöltek 
kistérségi seregszemléjét ezúttal a bu-
dakeszi Erkel F. Művelődési központban 
nézhettük meg. A kezdeményezés egyéb-
ként a budaörsi Játékszínt dicséri, ők már 
évek óta rendeznek tehetségkutató verse-
nyeket a városukban és környékén, ennek 
szele most elérte a kistérség eddigi fehér 
foltjait is. (A hónap képzavara – a Szerk.)

Ami a versenyt illeti, először is legyen 
szabad elmondanom a rendezést illető be-
nyomásaimat.

Az első szó legyen a dicséreté. Az egész 
vetélkedő hangulata nem is próbált az 
utóbbi években sikeres televíziós tehet- 
ségkutatók show-jellegére rímelni. Sok-
kal inkább idézte föl egykori Ki Mit 
Tud?-ok járási selejtezőinek hangulatát, 
ahol művházszerte népviseletbe  öltözött 
néptáncosokba, hangszerüket hangoló ze-

nészekbe, skálázó éne- 
kesekbe, a verseny- 
számot még a fellépés előtt 
utoljára maguk elé elmotyogó 
szavalókba, a rekvizitumait 
rendezgető bűvészbe, szöges 
ágyat cipelő fakírba, s számta-
lan más, furcsa szerzetbe 
botolhat az ember. No meg a 
velük izguló anyukákba, még 
egy utolsó jó tanácsot adó 
tanárba, a fellépőnél is jobban 
izguló barátokba.

És akkor másod- 
jára is legyen a szó az 
elismerésé. Mert hogy a 
látott-hallott produkciók 

mindegyike dicséretet érdemel, annyit  
m i n d e n e s e t - 
re, hogy vala-
mennyi mögött 
látszott a mun-
ka, az, hogy a 
fellépők ko-
molyan vették 
magukat, és a 
közönségüket. 
Én egyetlen 
fölkészületlen 
versenyzővel 
sem találkoz-
tam, egy-
etlen odakent 
produkciót sem 
láttam.

És ez a legfontosabb.
És akkor néhány negatívum, bár előre 

megmondom, nem tudom, igazából 
kit illet, hiszen ez egy önként vál-
lalt megmérettetés, senkit sem kény- 
szeríthetnek arra, hogy a fülével figuráz-
zon, a szemével gurgulázzon, a szájával 
vacsorázzon.

Szóval: a felho-
zatal rendkívül ki-
egyenlítetlen volt a 
fellépők származási 
helye és korcsoportja 
szerint.

Az természetes, 
hogy egy ilyen 
vetélkedőre a ren-
dezés helyéről, jelen 
esetben Budakesziről 
„aránytalanul” többen  
jelentkezzenek, mint 
más településekről, 
de az hogy lehet, hogy 
miközben Diósdról, 
meg Pusztazámorról 

is jöttek szép számban, addig a szom-
szédos Telkiből vagy Budajenőről egy 
produkciót sem láthattunk. Az egyetlen 
pátyi is inkább csak ötven százalékban 
volt pátyi; lakóhelye szerint igen, de 
iskolába Budakeszire jár.

A teljesség igénye nélkül, és kizárólag 
a lap látóterébe eső produkciókra kon-
centrálva, néhány, bizonyára igazság-
talan kiemelés: mint külső megfigyelő, 
osztoztam a zsűri véleményében, amikor 

a 8-12. osztályosok 
között a legnagyobb 
elismerést Kapiller 
Zsófia trombita-
produkciója kapta. 
Rajta kívül, és itt már 
eltér a véleményem a 
zsürorokétól, engem 
legjobban Kornyik At-
tila beatbox-produk-
ciója győzött meg.

De aki a látottakra 
kíváncsi, jelezzük, 
hogy a kora őszre ter-
vezett kistérségi fesz-
tivál gálaműsorában 
a legjobb előadókat 

viszontláthatjuk.
Bató Borisz

kistérségi ki Mit tud

Kistérségi kisbolygók születése

Timkó Eszter 
az animátor szerepében

Az ujjtartás kifogástalan (Mándli Zsolt)

Egy teljes ritmus 
és basszusszekció fér el 
Attila szájában

Kalapom, kalapom

Zsófihoz illik a trombita
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BudAörs
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Május
4. szerda 19.00
Csipkerózsika
(Manó bérlet 5. ea.)
6. péntek 19.00
Sógornők – komédia 2 részben
8. vasárnap 19.00
Mágnás Miska – operett 2 fel-
vonásban
11. szerda 14.00
Mézeskalács – zenés mesejáték 2 
részben 
(Pajtás bérlet 5. ea.)       
20.00
Albérlet az asztal alatt – lírai ko-
média egy részben
13. péntek 19.00 
Kocsonya Mihály házassága – 
vidám népi válóper egy részben
14. szombat 19.30
A NAGY KocsmaSÓ Viva la Vita 
Produkció és Budaörsi Játékszín ren-
dezésében a Budaörsi Városi Sport-
csarnokban
17. kedd 19.00
Ha elhagysz, veled mehetek? (Eper 
januárban) – romantikus vígjáték
18. szerda 19.00
Makkbet – tragikomédia 2 rész-
ben
19. csütörtök 19.00
Dandin, avagy a megcsúfolt férj 
–vígjáték 2 részben
20. péntek 19.00
Szeretem a feleségem – pikáns, 
zenés játék 2 részben

21. szombat 11.00
Mézeskalács – zenés mesejáték 2 
részben
19.00
Ha elhagysz, veled mehetek?
22. vasárnap 10.30
Hamuba sült mesék – a Moira-
Dance balett-bemutatója és a Bu-
daörsi Diákszínpad  zenés mese-
előadása
24. kedd 17.00
Francia négyes
25. szerda 19.00
Szeretem a feleségem
26. csütörtök 19.00
Makkbet

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

Május

Május 7-én, (szombat) 9-13 
óráig
TAVASZI MEGÚJULÁS
ellazulás – érintés – harmónia
a Konemara khe. terapeutáival
9.00-10.00 
Tavaszi energetizáló és tisztító 
alapgyakorlatok
10.30-11.30 
Instant masszázsfogások otthonra
11.30-13.00 
Thai-masszázs betekintő 20 percben

ÉLETMÓD KÉZMŰVES VÁSÁR
gyógynövények és készítmények 
(szappanok, krémek), tűzzománc, 
kerámia, füstölő, masszázs 
ruházat, stb...
Május 8-án, (vasárnap) 16-22 
óráig 
Zwickl Polka Partie
Május 20-án, (péntek) 16-22 
óráig
Nosztalgia Party
Mesevirág Gyermekszínház 
koncert
Május 22. (vasárnap) 10 óra
VUK a Fabula bábszínház                       
előadásában

További információ a www.efmk-
budakeszi.hu weblapon

ZsÁMBÉK
ZsáMbéki MűvElődési HáZ
Zsámbék, Etyek utca 2.

Május

7. szombat 16 óra  
Anyák napi ünnepség a Zsámbéki 
Nyugdíjas Egyesület szervezésében
7. szombat., 17 óra
Lechner Judit kertész előadása 
8. vasárnap, 17 óra
„Május 9. az EU Napja – tisztelet 
Magyarország uniós elnökségének”
A Zsámbék Polgáraiért Egyesület 
kiállítása

14. szombat, 16 óra
„Három ágnak hat levele..”
Népzenés, népdalos, néptáncos 
találkozó a Zsámbéki Keszkenő 
Népdalkör szervezésében
15. vasárnap 10-16 óra
Sakk bajnokság
21. szombat 17 óra
Táncház a Zsámbéki Hagyo-
mányőrző Baráti Kör szervezésében
22. vasárnap
A zsámbéki zeneiskola ünnepi 
hangversenye
26. csütörtök, 14 óra
A Zsámbéki-medence Idegenfor-
galmi Egyesület „Az én kertem” 
címmel meghirdetett kistérségi 
gyermekrajzpályázat ünnepélyes 
díjkiosztója, kiállításmegnyitó a 
pályamunkákból 
28. szombat, 9-20 óra
30. Csillagerdei Gyermeknapi 
Majális
Futóverseny, sport- és ügyes-
ségi játékok, bográcsfőzőverseny, 
zene, tánc, színház, gyerekműsor, 
kirakodóvásár, vidámpark, közép-
kori játszóházi vígasság a Bab 
Társulattal.
29.vasárnap
„Jó ebédhez szól a nóta” – Sán-
dor Dezső zenekarának koncertje 
ebédmeghívással az Aranykor 
Nyugdíjas Egyesület szervezésé-
ben

Bővebb információ: +36 30 279 
2727

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

Tudjátok-e, milyen nap 
van ma? – tettem föl kér-

désemet a főleg fiatalokból 
álló közönségnek budakeszi 
Erkel akváriumnak mon-
dott kisgalériájában, miután 
Móga Erzsébet gyógype- 
dagógus, fazekas szakoktató 
elmondta kiállítás-megnyitó 
beszédét. Április 27. – hang-
zott egyöntetűen a válasz. A 
hangsúlyban volt némi nehez-
telés, ki ez az illető, aki buta 
kérdéseket tesz föl nekünk, 
de aztán mosolyra húzódtak 
a szájak, amikor elmondom, 
hogy április 27. a vakvezető 
kutyák világnapja.

Véletlen egybeesés, de an-
nál frappánsabb. Ugyanis ezen 
a napon a Vakok Speciális 
Szakiskolája növendékeinek 
kiállítása nyílt meg éppen. A 
fiatalok elsősorban kerámia 

tárgyakat, szőtteseket mutat-
tak be a május 8-ig látogatható 
kiállításon.

Mi tagadás, ha nem tudom, 
hogy az alkotók vakok és gyen- 
gén látók, meg nem mondtam 
volna.

És hogy az alkotás mennyit 
számít ezeknek a gye-rekeknek, 
az együttlét e perceiben, vala-
hogy eltűnt a különbség látók 
és nem látók között.

Könyvfesztivál
A zsámbéki Lackfi János József 
Attila-díjas költő-műfordító, 
két új kisregénnyel jelentkezett 
az áprilisban megrendezett, 
mind rangosabb Budapesti 
Könyvfesztiválon.

A Szabadulás igazi beavatási 
regény: főszereplője olyan ka-
landok során érik sajátos karak-
terekké, amelyek bármelyikünk-
kel megeshetnek, ám amelyeket 

mi nem láthatunk olyan éles fény-
ben, mint ő. A Kegyetlen rekviem 
zeneszerző-elbeszélőjének élete 
is váratlan fordulatot vesz, s e 
fordulat közepette kell meglelnie-
megőriznie saját magát.

*
Gábor Emese könyveit is kiállí-
tották a 18. Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztiválon. A bu-
dakeszi meseíró és képzőművész 
április 17-én dedikálta Téli 
mondókák és Tavaszi mondókák 
című kötetét.rajzzal a Földért

Rajzpályázatot hirdettek bu-
dakeszi óvodások, iskolások 
és fiatalok számára 4-től 18 
éves korig. A pályázatra 268 
rajz, festmény érkezett be. A 
nyertesek a Makkosmárián 
élő és alkotó Gábor Emese 
képzőművész és meseíró egy-
egy könyvét kapták emlékbe.

Húszéves a Czövek

Húsz éve alakult, és vette föl 
a kiváló, a városban egykor 
működött zenepedagógus, 
Czövek Erna nevét a bu-
dakeszi zeneiskola. A jubile-
umot stílszerűen koncerttel 
ünnepelték, amelyen az in-

tézmény növendékei és taná-
rai léptek föl. A hangverseny 
közönségét Czövek mai utóda, 
Barcsik Hédi igazgató asszony 
köszöntötte az eseményt be-
fogadó a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium kiváló 
akusztikájú aulájában.

eszt
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Egy korszak, ez mindenkép-
pen elmondható, a tavalyi 

év végével véget ért Zsámbék 
kulturális életében.

A mögöttünk hagyott évtized 
elején ugyanis egy országosan 
is, mondhatni, egyedülálló 
modell jött létre a helyi, „ren-
des” körülmények között a 
települési önkormányzat által 
fenntartott kulturális intézmé-
nyek működtetésében.

A dolog előzményeihez 
tartozik, hogy a több mint 
húszéves múltra visszatekintő 
zsámbéki nyári színház addig-
ra már komoly sikereket ért el 
abban a függetlenségi harcban, 
amelyet igazgatója, Mátyás 
Irén vívott azért, hogy ez a 
határainkon túl is ismert intéz- 
mény minél inkább levál-
jon a helyi érdekviszonyok 
dzsungelétől, s finanszí-
rozása egyre kevésbé függ-
jön a mindenkori, kegy- 
osztó önkormányzattól. A kettő 
annyiban összefügg, hogy Má-
tyás Irén egyszerre volt igaz- 
gatója a helyi művelődési 
háznak és az annak védernyője 
alatt született, de a kilencvenes 
évek végére önállóvá lett szín-
háznak. Mielőtt bárki irigyked-
nék, gyorsan tegyük hozzá: 
egy fizetésért.

A köldökzsinór elvágására 
aztán, az ezredforduló után 
került sor. Mátyás és munka-
társai addigra már létrehozták 
a számos kistérség számára 
példaértékű, ma is működő 
Zsámbéki Medence Ide-
genforgalmi Egyesületet, és 
megvetették az azóta szintén 
létrejött, Légvédelmi Múzeum 
alapjait. Ebbe belejátszhatott 
az is, hogy az ezredforduló 
tájékán sok méltatlan támadás 
érte az akkori önkormányzat 
részéről az igazgatónőt, aki 
úgy érezte, inkább vállalkozik 
erre a salto mortaléra, mintsem 
még egyszer kitegye magát az 
akkor elszenvedett támadá-
soknak.

Egy nagy levegővétel után 
aztán úgy döntöttek, javasolják 
az akkori önkormányzatnak, 
hogy az Egyesület átvenné 

ezeknek az intézményeknek a 
működtetését (a védett Szent 
Vendel-házzal egyetemben), 
annak minden nyűgével, gond-
jával-bajával, amúgy gebin-
ben, s csak annyit kérnek, hogy 
azokat a normatív pénzeket, 
amelyeket az önkormányzat a 
központi költségvetésből kul-
turális célra amúgy is megkap 
intézményei fenntartására, 
plusz azt az összeget, amit ad-
dig ilyen célokra szánt, utalja 
át a részére. 

Az önkormányzat először 
elcsodálkozott, de aztán osz-
tott és szorzott, és úgy döntött, 
hogy ő ezzel a konstrukcióval 
csak jól járhat, és meg is szüle-
tett az egyezség.

S működött is, lényegében 
zavartalanul, egészen a tavalyi 
választásokig.

Köszönhetően elsősorban 
annak, hogy Mátyás és munka-
társai páratlanul sikeresek 
voltak a különböző pályázati 
lehetőségek megszerzésében. 
Ilyen úton a kormányzati-
önkormányzati pénzek több-
szörösét tudták elnyerni és 
kultúrára fordítani.

Az újonnan alakult képvi- 
selőtestület úgy döntött, visz-
szaveszi a művelődési ház 
működtetésének a jogát, és 
újra közalkalmazottakkal 
kívánja üzemeltetni az egyéb-
ként mindvégig a tulajdonában 
maradt intézményt.

Ennek megfelelően felbon-
totta a szerződést az egyesü-
lettel, majd pályázatot írt ki 

a művelődésiház-igazgatói 
posztra.

Az első pályázat eredmény-
telen volt, így újat kellett kiír-
ni, ám ennek elbírálására csak 
valamikor a nyári hónapokban 
kerül sor.

Jelenleg egy megbízott igaz-
gató irányítja a házat.

Mátyás Irén, legalábbis mű- 
velődésiház-igazgatói minő-
ségében, pár hónappal ezelőtt 
nyugállományba vonult.

Ám a nyári színház és a Lég-
védelmi Múzeum, melynek 
egyaránt a volt légvédelmi 
rakétabázis szolgál otthonul, 
továbbra is az egyesület, illetve 
Mátyás irányítása alatt áll.

Jövőjük azonban bizonyta-
lan.

A Múzeum tulajdonosa és a 
működtetésének legfőbb pénz-
ügyi forrása a Honvédelmi 
Minisztérium, s a Budapest V. 
kerületi Balaton utca tájékáról 
nem éppen olyan hírek 
érkeznek manapság, hogy a 
tárca anyagi lehetőségei, pláne, 
ami a kultúrát illeti, nagyon 
bővülnének.

A kultúráért felelős állam-
titkárság pedig a színházak 
támogatására szánt pénzeket 
vagy alaposan megkurtította, 
vagy, és ez érinti a Színházi 
Bázist, az alternatív színházak 
támogatásait, pályázatait be-
fagyasztotta.

Értesüléseink szerint Má-
tyás Irénék ennek ellenére idén 
nyáron is belevágnak, bő egy 
hónap múlva elvileg kezdődik 
is a szezon a Bázison,

Kíváncsian várjuk, mit főz-
tek ki az egykori rakétások gu-
lyáságyújában.

Borz Tóbiás

átalakulóban a kulturális intézMények

Modellváltás Zsámbékon
Orgonakoncertek 
Budakeszin 

Június 4. 20:00 Alföldy-Bo-
russ Csilla orgonakoncertje-
Budakeszi Havasboldog- 
asszony Plébániatemplom
(Budakeszi, Fő u. 192.)

A belépés díjtalan!

*

Alföldy-Boruss Csilla  orgo- 
naművész és csembaló-
művész.

Budapesten, a Liszt Ferenc 
Zeneakadémián szerezte meg 
mindkét diplomáját.

1979-ben orgonaművészi 
diplomája után Német-
országban mesterkurzuso-
kon képezte tovább magát  
Harald Vogel és Klaas Bolt 
professzoroknál,akik a histo-
rikus régi zenei előadásmód 
mesterei.

1989/90-ben Antwerpen-
ben  egy tanévet  Jos van 
Immerseelnél  töltött el, ahol 
csembalón mélyítette tovább  
a régizene játékmódban szer- 
zett ismereteit.

1992-ben Budapesten sze- 
rezte meg második diplo-
máját, mint csembaló-
művész.

Több nemzetközi orgo-
naverseny résztvevője. 
Számos koncertet adott  
Európa országaiban, va-
lamint Izlandon, Izraelben, 
Kandában, az USA-ban  
Több CD lemeze jelent meg, 
ezekből a koncert végén le-
het vásárolni.

A győri Richter Já-
nos Zeneművészeti Szak-
középiskola és a buda-
pesti Szent István Király 
Zeneművészeti Szakközép-
iskola orgona és csembaló 
tanára, valamint a Budapest 
Kelenföldi Református Temp-
lom  orgonista-karnagya. 

*

2011. május 21-én (szom-
baton) 15 órakor Kenyérsütés 
a Művelődési Házban 
(2072 Zsámbék, Etyeki utca 2.)
Jelentkezés Varga Zsuzsánál:  
Tel: 06-20-234-12-27
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Még 393 ezer személyi jövedelemadó 
bevallást vár a NAV a Közép-mag-
yarországi régióból. A magánszemélyek 
számára az idén is május 20-a a sze-
mélyi jövedelemadó bevallásának ha-
tárideje. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-magyarországi regionális Adó 
Főigazgatóságához eddig 440 ezer 1053-
as bevallás érkezett. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az adózók jelentős része 
csupán az utolsó hetekben tesz eleget 
bevallási kötelezettségének. 

Alig három héttel a bevallási határidő 
előtt a régióban eddig 440 ezren tettek 
eleget személyi jövedelemadó bevallási 
kötelezettségüknek. Az adóhatóság továb-
bi 393 ezer darab bevallást vár a budapesti, 
illetve Pest megyei magánszemélyektől.
Bár a korábbi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az adózók jelentős része az utolsó 
hetekben tesz eleget kötelezettségének 
(2010. évben a bevallások közel 51%-a 
májusban érkezett), több okból sem ér-
demes az utolsó pillanatra hagyni a beval-

lás elkészítését és leadását.
– A visszaigényelhető adót, járulékot a 

bevallás benyújtásától számított 30 napon 
belül, legkorábban 2011. március 1-jétől (az 
elektronikus úton teljesítők 2011. február 
1-jétől) kaphatják meg az adózók. 

– Az időben történő benyújtással 
elkerülhető a bevallási határidő közeled-
tével kialakuló sorban állás.

– A határidő előtti benyújtás esetén is 
csak május 20-áig kell megfizetni az eset- 
legesen felmerülő adókötelezettséget. 

– Előfordulhat, hogy az adózó hi-
básan tölti ki bevallását és például 
visszaigényelhető adó helyett ténylege-
sen fizetési kötelezettsége keletkezik. A 
mielőbbi benyújtással még a május 20-i 
befizetési határidő előtt fény derül-
het a hibára, így az adózó elkerülheti a 
késedelmi pótlék felszámítását. 

A bevallás papír alapon, vagy – ameny- 
nyiben azt az internetes program segítsé-
gével töltötte ki az adózó és rendelkezik 
ügyfélkapus regisztrációval – elekt- 
ronikusan is beküldhető az adóhatóság-

hoz. Az idén ed-
dig beérkezett 
440 ezer beval-
lásból mintegy 
132 ezer darabot 
elektronikusan 
nyújtottak be az 
adózók.

Az internetes 
p r o g r a m m a l 
készített be- 
vallások vonat-
kozásában ki-
alakításra került 
az ún. „Kivona-
tolt nyomtatás” 
lehetősége, me-
lynek lényege, 
hogy kizárólag a 
bevallásban adat-
tal kitöltött sorok/
oszlopok kerülnek 
kinyomtatásra.

Az idei évben 
került bevezetésre 
az úgynevezett 
csökkentett adat-
tartalmú bevallás, 
amellyel a magán-
személy a szemé-
lyi jövedelemadó 
és az egészségü-
gyi hozzájárulás 
kötelezettségeit 
teljesítheti, illetve 
a túlvont nyugdíj-

járulékot igényelheti vissza. A bevallás a 
NAV internetes honlapján (www.nav.gov.
hu/apeh/letöltések) is elérhető és térítés-
mentesen letölthető.

Az adókötelezettség rendezhető átutalás-
sal (a számlaszámok megtalálhatók a NAV 
adózási honlapján), vagy az adóhatóság 
központi ügyfélszolgálatain található POS 
terminálokon keresztül bankkártyával 
történő díjmentes befizetéssel is. Átutalás 
esetén az adóazonosító jelet a közlemény 
rovatban fel kell tüntetni. 

A bevallási egységcsomag nem tartalmaz 
személyi jövedelemadó, illetve egészsé-
gügyi hozzájárulás befizetésére szolgáló 
készpénz átutalási megbízást (csekket), 
de természetesen továbbra is lehetőség van 
az adófizetési kötelezettség ilyen formában 
történő teljesítésére. Befizetési csekket a 
NAV internetes honlapján keresztül – www.
apeh.hu/bevallasok/adatlap elérhetőség 
alatt található űrlap beküldésével –, vagy 
telefonon – a 06-40/42-42-42-es kék szá-
mon a „0” menüpont alatt – igényelhet, il-
letve szükség esetén ügyfélszolgálatainkon 
kérhet az adózó.

Adó-visszatérítés esetén célszerű a 
bankszámlára történő kiutalás kérése, 
hiszen az adózó így gyorsabban és 
egyszerűbben jut az összeghez.

A korábbi tendenciának megfelelően 
az idén is sokan vették igénybe a NAV 
internetes honlapján elérhető beval-
lás kitöltő programot. Az ÁNYK prog-
ram népszerűsége – azon felül, hogy 
„önállóan” számol – abban rejlik, hogy 
minden fontos összefüggésre felhívja az 
adózó figyelmét, így használata rendkívül 
hasznos. Az idén a bevallást eddig be-
nyújtó adózók 80%-a élt a program nyúj-
totta lehetőségekkel.

A bevallások elkészítése során továbbra 
is a tipikus hibákat vétik az adózók. Így 
például nem írják alá a bevallást, téves 
adóazonosító számot tüntetnek fel, vagy 
elírnak egy számot. Visszaigényelhető 
pozíció esetén az utalási cím, illetve 
számlaszám megadását az idén is sokan 
mulasztják el. Az is előfordul, hogy a 
nyomtatványkitöltő program segítségével 
elkészített bevallást nyomtatás után nem 
nézik át, és a főlapon bejelölt lapok nem 
vagy hiányosan kerülnek beküldésre.

Gyakran előfordul, hogy az adózók 
nem jelölik be a bevallás főlapján, ha a 
visszaigényelhető összeget vissza szeret-
nék kérni. Ebben az esetben ugyan nem 
beszélhetünk hibáról, de a hiányos jelölés 
következtében az adózók csak önálló át-
vezetési bizonylat kitöltését követően 
juthatnak a jogos visszatérítés összegéhez.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal             
Közép-magyarországi regionális Adó 
Főigazgatósága

a naV (Volt apeh) közleMénye 

Ön bevallotta már?

    M E G H Í V Ó
                                                 
Kedves Polgárőr társunk!  Kedves Rendőr kollegánk!
Szeretetettel meghívunk feleségeddel (férjeddel, élettársaddal) 
gyermekeiddel (unokáiddal) az első Polgárőr Családi Nap ren-
dezvényünkre
2011. május 07-én, szombaton 10:00 órai kezdettel.
Helye: Telki Erdészet (Pilisi Parkerdő)
(Telki út  Erdészeti főbejárat a Muflonnál balra, majd a két kerítés 
között megint balra egészen a „Lóháton Budakeszin” nevű lovas 
tanyáig)
Egy színvonalas rendezvény keretében – a jó hangulat mellett – 
megismerhetjük egymást és a munkatársi barátságok elmélyíté-
sére is lehetőség nyílik.
A rendezvényen kipróbálhatod, lőkészséged, gépkocsivezetői tu-
dományod, állóképességed – kb. 1 km mezei futásban –, lovagolhatsz 
és ha nincs meg a polgárőr alapismereti vizsgád, itt pótolhatod.
Program: Rövid megnyitó és köszöntő papramorgóval, vagy 
üdítővel: kinek mi jut? 
Verseny nevezések leadása:  Futásra,  Lövészetre, Vezetésre
Meglepetés gyermekeinknek
Jelentkezés a polgárőr tesztre, alapfokú vizsgára.
A rendezvényen a zenét Subicz Attila polgárőr társunk biztosítja.
A lovakról Szegedi Gábor polgárőr társunk gondoskodik,
A napi események eredményhirdetését 14.00 órára tervezzük. 
Győzteseinket köszöntjük.  Az egész napos programot várhatóan 
16.00 órakor bezárjuk. 
Mivel a rendezvényünket magunk szponzoráljuk így a felnőttektől 
személyenként 1.000.- Ft hozzájárulást kérünk, amely a kétféle 
étel, csülökpörkölt vagy sertéstarja, esetleg virsli tört burgo-
nyával, savanyúsággal és az oda illő ital fedezete.
A fenti elérhetőségeken várjuk továbbá megvalósítható ötletei-
teket, főzőmestereket és konyhai kisegítőket keresünk!

A rendezők
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Ármós Sándor, Pest megye kö-
zelmúltig volt főkapitánya az 
ország egyik legjobban képzett 
rendőre. Áprilisban mégis 
mennie kellett. Több diploma 
ide, több diploma oda, a nyelv-
vizsgán elbukott. Elfelejtette 
ugyanis az elmúlt évben életbe 
lépett, új kormányzati nyelvet 
(újbeszél – copyright Orwell, 
1984) elsajátítani. Megszorí-
tásról beszél például, ahelyett, 
hogy átalakítást mondana. 

Történt ugyanis, hogy pár 
hete egy körlevél került ki a 
főkapitány irodájából, amit 
vezető munkatársainak írt. Eb-
ben, tekintettel a főkapitányság 
nehéz anyagi helyzetére, 
különböző, megszorító intéz-
kedésekről tájékoztatta őket. 
Ebből valóban elég vigasz-
talan kép bontakozott ki az 
ország bűnügyi és közleke-
dési szempontból legnehezebb 
megyei főkapitányságának 
lehetőségeit illetően.  Az 
ORFK azonban közbelé-
pett, átvilágították a megyei 
főkapitányságot. Az ORFK, 
majd később a megyei rendőr-
főkapitányság közlemény-
ben tudatta: a Pest megyei 
rendőrség gazdasági helyzete 
stabil, nincs szükség meg-
szorításokra, és megállapí- 
tották, hogy a levélben foglal-
tak hibás adatokon alapul-
tak. Az adatokat szolgáltató 
tisztviselő ellen fegyelmi in-
dult, néhány nappal később, 
április 18-án pedig Pintér 
Sándor belügyminiszter indok-
lás nélkül visszavonta Ármós 
dandártábornok főkapitányi 
kinevezését.

Egyidejűleg Simon Tamás 
rendőr dandártábornokot, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
korábbi vezetőjét bízta meg. A 
volt főkapitány rendőrségi ál-
lományban marad.

Sobri Zabot

Először balesetnek tűnt, 
de az alapos helyszíni 

szemle egykettőre kiderítette, 
alighanem gyilkosság történt.

Még február végén, pontosan 
23-án este. Akkor érkezett a 
budaörsi rendőrkapitányságra 
a bejelentés, mely szerint a 
Malomkő utcai körforgalom 
közelében halálos közúti bale-
set történt. 

A bejelentő szemtanú szerint 
egy BMW típusú személy-
gépkocsi ismeretlen okból 
áttért a menetirány szerinti 
bal oldalra, majd a szalagkor-
látnak ütközött. A helyszínre 
érkező rendőrök egy 34 éves 
férfi holttestét találták meg. A 
rendőrök azonban hamarosan 
új információkhoz is jutottak. 
Ezek szerint a baleset előtt 
valaki kiugrott az autóból és 
elmenekült. 

A szemle során, a holttest 
mellkasán egy szúrt sebet 
vettek észre a rendőrök. A 
további vizsgálatok azt is 
megállapították, hogy az au-
tójában, illetve a férfi lakásán 
kábítószer-gyanús anyagot 
tartalmazó csomagokat talál-
tak. Az igazságügyi boncolás 
pedig egyértelműen megál-
lapította, hogy a sértett halálát 
idegenkezűség okozta. 

A gépezet beindult, s ahogy 
az eljárás haladt előre, kezdett 
kibontakozni a történet. Amit 
eddigi sikerült földeríteni: a 
bűncselekményt valószínűleg 
K. Zsolt, H. Rajmund, L. Ferenc 
és Poczkodi Károly követte el, 
akik azzal az ürüggyel beszé-
ltek meg találkozót a sértettel, 
hogy „anyagot” vásárolnak 
tőle, valódi szándékuk azonban 
a férfi kirablása volt. H. Raj-

mund beült a sértett autójába, 
aki a gyanús körülményeket 
észlelve nagy sebességgel 
elindult, ekkor az elkövető – a 
nála lévő késsel – egyszer meg-
szúrta, majd kiugrott a mozgó 
járműből. A gyanúsítottak 
közül hármat nemrég az ille-
tékes bíróság előzetes letartóz-
tatásba helyezett, negyedik tár-
sukat még nagy erőkkel keresik 
az életvédelmi nyomozók

A Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság bűnügyi osztá-
lya H. Rajmund 22 éves bu-
dapesti lakos ellen emberölés 
megalapozott gyanúja miatt, 
K. Zsolt 19 éves és L. József 
20 éves budapesti lakos ellen – 
szintén fogva tartásuk mellett 
– csoportosan elkövetett rablás 
gyanúja miatt folytat eljárást. 
Társuk, a szintén eljárás alá 
vont 36 éves Poczkodi Károly 
jelenleg ismeretlen helyen 
tartózkodik. 

Artosz Bobi

Gyilkosság Budaörsön

Pátyon történt nemrég, egy 
szemtanú egy internetes por-
tálon osztotta meg tapasz-
talatait. Mi pedig Önökkel. 
Idézünk: „Egy reggel történt, 
hogy a buszhoz sietve arra 
lettem figyelmes, hogy a szem-
közti oldalon egy fiatal nő fut 
egy nénike után, majd amikor 
elérte, kezet fogott vele és lel-
kesen beszélt hozzá. Első gon-
dolatom az volt, régi ismerősök, 
de nem igazán értettem a hely-
zetet. Az volt a furcsa, ahogy 
kezet fogott a nénivel. Azon-
nal kiszúrtam a szemközti (a 
Budakeszi felé vezető) oldalon 
egy fehér autót; a benne ülők 
szemmel láthatóan a fiatal nőre 
vártak. Nem is gondoltam sem-
mire, amíg az út szélén álló 
autó ajtaja ki nem vágódott, és 
az addig hátul ücsörgő, szintén 
fiatal lány ki nem ugrott, átro-
hant a másik oldalra, és a kapu-
ján kilépő nénit le nem támadt. 
Annyit hallottam csak az autók 
miatt, hogy ajándékcsomag, 
meg gratulálok, meg pénz… 
Egyből visszanéztem, leolvas-
tam az autó rendszámát, és 
segítséget hívtam. A második 
nénike hamar visszautasította 
a kihagyhatatlan ajánlatot, ám 

az első néni legnagyobb me-
grökönyödésemre beszállt az 
autóba!!! Senki nem jött, akiben 
bíztam, így tovább figyeltem, 
és láttam, amint az Erkel utcá-
ba (még jó, hogy nem lakott 
messzebb!) behajtanak. Azon-
nal adtam tovább a drótot, és 
el sem mondhatom, mennyire 
megörültem, amikor feltűnt a 
polgárőrség matricájával el-
látott autó, és ezerrel elvág-
tatva előttem behajtott az Erkel 

utcába! Alig telt el 5 perc, Bu-
dakeszi felől villogót használva 
érkezett egy rendőrautó.”Pátyon is trükköznek

Május elején a Jobbik 
Magyarországért Moz-
galom Pest megyei elnök-
sége egy közleményt jut-
tatott el a médiának, így 
nekünk is. Ebben hivat-
koznak néhány, május ele-
jén a megyében elkövetett 
bűncselekményre, ame-
lyeknek elkövetői állítólag 
cigányok voltak. Az írás 
szerint, melyben követe-
lik a belügyminiszter le-
mondását, egy folyamatról 
van szó, amely (idézet szó 
szerint), „Pest megyében is 
járványszerűen terjed”.

Az iromány fölháborította 
szerkesztőségünket. 

Miután lassan két évtizede 

követjük figyelemmel a 
térség bűnügyi helyze-
tét, állíthatjuk, nem igaz, 
hogy bármiféle bűnügyi 
járvány lenne terjedőben. 
Felelőtlenségnek tartjuk 
éppen most, Gyöngyöspata 
után alig pár nappal indula-
tok szítását, a pánikkeltést.

Azt pedig minimum fur-
csálljuk, hogy épp az az ille-
tékes megyei főkapitányság, 
melynek éléről nemrég egy 
másfajta „pánikkeltés” 
miatt menesztették az első 
számú vezetőt, kifejezett 
kérésünkre sem érezte szük-
ségesnek, hogy reagáljon a 
közlemény állításaira.

A Szerk.

Hogy nem szakad le...

201105.indd   13 5/6/2011   12:49:08 AM



BUDÁNTÚL   •  2011 MÁJUS

02. 16:40 Budakeszi, Fő u. 190.
Balra akart kanyarodni a budakeszi főutcán haladó, budapesti 
úrvezető, ám valamilyen oknál fogva nem észlelte, hogy szemből 
egy motorkerékpár érkezi, amelyet egy telki férfi vezetett. Az üt-
közést nem tudták elkerülni. A viszonylag szerencsés kimenetelű 
balesetben a kétkerekű jármű vezetője könnyebb, nyolc napon 
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

08. 09:13 Budaörs, lakatlan terület Budaörs és Budakeszi között
Egy budakeszi illetőségű hölgy haladt személyautója fedélzetén 
Budakeszi irányába. Előtte hosszú kocsisor. A járművezető eled-
dig tisztázatlan okokból átkeveredett a menetirány szerinti szem-
közti sávba, ahol két másik személyautó érkezett. A nagyobb 
bajt – vagyis a frontális ütközést – ugyan sikerült elhárítaniuk, 
de a vétkes járművezető, aki végül könnyű sérüléseket szenve-
dett, így is elsodorta a két másik autót.

08. 21:45 Páty, Rákóczi-Mocsai utca kereszteződése
Miután a kereszteződéshez ért, balra akart kanyarodni egy bics-
kei úrvezető kocsijával, ám nem volt elég körültekintő, s nem 
vette észre, hogy egy, mögötte érkező motorkerékpáros bele-
fogott az előzésébe. A vétlen járművezető húzta a rövidebbet, a 
motoros, egy budajenei férfi, nyolc napon belül gyógyuló sérül-
éseket szenvedett.

14. 16:10 Telki, Kamilla utca
A helyi iskola területéről hajtott ki egy helyi hölgy személyau-
tójával, amikor elütött egy 6 éves kisfiút, aki éppen átvágott 
volna a Kamilla utca úttestén. A gyerek néhány horzsolással és 
zúzódással megúszta a balesetet.

eszt

Baleseti krónika
Jó volt a statisztikájuk az elmúlt hónapban a budaörsi 
kapitányság közlekedési rendőreinek. Annak ellenére, hogy 
idén áprilisra esett a húsvét, amitől mindig fáznak kicsit, 
ám ezúttal sem akadt túl sok dolguk. A kapitányság egész 
illetékességi területére is egyetlen súlyos sérüléssel járó 
baleset jutott (Pilisvörösváron), halálos incidens egyáltalán 
nem volt. Ám az alábbi baleseti krónika figyelmes Olvasói-
nak intő jel lehet a közelgő vakációra, hogy a térségünkben 
elég ritka gyerekbaleset helyszíne volt Telki.

Április

BALSORS
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Szirénázás verte föl a város vasárnap 
délutáni szieszta csendjét Budakeszin, 

április 10-én.
Porig égett egy ház a Pátyi úton, oda 

vonultak a tűzoltók és nyomukban a 
rendőrök.

Az eset kevéssel 4 óra előtt történt. A 
ház egyik lakója, P. F.-né azt mesélte el 
a helyszínre érkezett hatóságnak, hogy 
éppen csak, hogy kinyitotta a kályha- 
ajtót, és már el is borította a szobát a tűz. 

Élettársával és öccse két kisgyerekével 
volt otthon, ő maga mentette ki a kicsiket 
a pillanatok alatt lángra kapott lakásból, 
mialatt a férfi a kerti slaggal azonnal ol-
tani kezdte a keletkezett tüzet. Mindkét 
felnőtt égési sérüléseket szenvedett.

A tűzoltóság jelentése szerint a tető teljesen 
megsemmisült, az épület lakhatatlanná vált.

A tűzeset körülményit szakértők be-
vonásával vizsgálják.

Aláírás

Budakeszin tűz ütött ki 

Evakuálás Perbálon 
Nagy volt a riadalom Perbálon április 
21-én. A településen folyó munkálódása 
közben egy munkagép véletlenül elvágott 
egy gázvezetéket. Az eset kapcsán hala-
déktalanul értesítették a tűzoltókat, akik 
a helyszínre érkezvén műszereikkel 
megállapították, hogy a baleset köz-
vetlen környezetében a gázkoncentráció 
meghaladja a robbanásveszélyes hatá-
sértéket. A gáznyomócsövet elzárták, 
és a közben szintén a helyszínre érkező 
elektromos művek emberei a környéket 
áramtalanították. Ezzel egyidejűleg 
kiköltöztették a környező lakásokból a 
lakókat. A helyreállítás néhány órát vett 
igénybe, a lakók is visszaköltözhettek, s 
a rend hamarosan helyre állt.

Aláírás

Idén huszonegyedik alkalommal került 
megrendezésre a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Budaörs 
Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltsége 
által szervezett ifjúsági katasztrófavédel-
mi verseny. 

A programnak az előző évekhez hason-
lóan a Törökbálinti Munkácsy Mihály 
Művelődési Ház adott helyet 2011. április 
15-én.

Elméleti tudásukról tesztlapok kitölté-
sével számolhattak be, polgári védelem, 
tűzvédelem, és környezetvédelem, 
elsősegély nyújtás témaköreiben, valamint 
a már bevált kresz-teszt megoldásával.

A gyakorlati feladatok összeállításánál 
a kiíró elsődleges célja az volt, hogy a 
csapatok játékos formában sajátítsák el 
az életből merített különböző katasztrófa-
helyzeteket. 

– Telefonon keresztül jelentették a 
tűzoltóságnak egy veszélyes anyagot 
szállító gépjármű balesetét.

– Alapvető magatartási feladatokról 
adtak számot rendkívüli szituációs he-
lyzetekben. 

– Sérültet szállítottak hordágyon, 
védőruhában. 

– Labirintusban, leragasztott szemű 
gázálarcban navigálták egymást a diákok, 
és a labirintus végén az ott elhelyezett tár-
gyat kellett megtalálniuk. 

– Alapvető egészségügyi gyakorlati 
feladatokat kellet bemutatniuk.

– A rendőrségi állomáson egy előre ki-
alakított pályán kellett kerékpárral számot 
adni ügyességükről, valamint DADA pro-
gram keretében a diákok megismerked-
hettek a különböző hangulatjavító, tudat-
módosító szerek veszélyeivel. 

Eredmények:

Általános iskolás korosztályban:
III. helyezett – Telki Általános Iskola II. 
számú csapat
II. helyezett – Herceghalmi Általános 
Iskola Óvoda és Községi Könyvtár 
I. helyezett – Kesjár Csaba Általános 
Iskola II. számú csapata Budaörs

Középiskolás korosztályban:
III. helyezett – Bálint Márton Általános 
Iskola és Gimnázium II. számú csapata 
Törökbálint
II. helyezett – Bálint Márton Általános 
Iskola és Gimnázium II. számú csapata 
Törökbálint
I. helyezett – Illyés Gyula Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola Budaörs

Ifjúsági Katasztrófavédelmi 
Verseny Törökbálinton
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