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A politikai újításoknak számos, lélegzet-
elállító példáját tapasztalhattuk meg min-
den szinten az elmúlt egy, illetve fél évben, 
ám eddig ezek az innovációk többnyire 
felülről érkeztek. Márpedig e változá-
soknak valódi célja az, hogy az egész tár-
sadalomban induljon el, söpörjön végig 
egyfajta reneszánsz, hiszen mennyivel 
hatékonyabb, ha abban az emberek minél 
nagyobb arányban vesznek részt, nemcsak 

a vezetők, hanem a vezetettek is.
Hogy e szándék termékeny talajra hullott, s kezdenek beér-

ni első gyümölcsei, arra szép példája az az eset, amit a minap 
láttam – álmomban.

Rémálmomban ugyanis egy önkormányzati részleg vezetője 
voltam. Álmomban a részleg kasszájában épp nem volt elegendő 
pénz, hogy a beérkező közüzemi számlát kifizessem. Mit tesz isten, 
az önkormányzat nagykasszája is éppen üres volt, ami, valljuk 
meg, nem megy különösebb ritkaságszámba az éber világban 
sem mostanság, de hát az ilyen sorsfordító időkben az ilyen baga- 
tell dolog nem számít. Különösen, ha olyan emberek állnak a 
vártán,  mint jómagam, a részleg élére frissen kinevezett vezető, 
aki önfeláldozásról és vakmerőségről tanúskodó elhatározással, 
a saját családi kasszámból vettem ki pénz, nehogy a villanyt, 
vizet kikapcsolják (a gázt már lekötötték, de hát nyáron nem kell 
fűteni, ugye). Az önfeláldozás mint jellemvonás ugye nem szorul 
magyarázatra, az eset ugyanis magáért beszél, a vakmerőséghez 
csak annyit, hogy akik ismerik az álombeli házastársamat, és el 
tudják képzelni, hogyan reagált a kezdeményezésre, azt hiszem, 
egyetértenek velem, hogy a jelző egyáltalán nem túlzó. Egyéb-
ként a Nyájasnak sem kell megerőltetnie a fantáziáját, hogy 
elképzelhesse. Elég, ha beleéli magát a szituációba, és maga elé 
vetíti, az ő neje/férje ura (nem kívánt rész törlendő, csak tes-
sék vigyázni, nehogy mindkét szót törölni tessék) mit mondana 
hasonló helyzetben. Na, az álombeli pár pont ugyanazt. (Fölté-
telezem, hogy álmos énemet a közösségért való önfeláldozáson 
túl az is motiválhatta, hogy nehezen viseli, ha az az intézmény, 
amihez a saját nevét adja, ilyen méltatlan helyzetbe kerül. És hát, 
mi tagadás, fűtötte az a remény is, hogy tettét hivatali elöljárói 
majd kellőképpen méltányolják.) 

Így aztán legközelebb, amikor beosztottjaim munkabérére 
nem futotta, már szinte alattomban vettem ki a hiányzó összeget 
a bankszámlánkról, hogy elszámoljak velük. 

Javasolnám álombéli önmagam előléptetésén és kitünteté-
sén túl, álmodozom tovább immár nyitott szemmel, a módszer 
kiterjesztését és hadrendbe állítását. Mi lenne például, ha mos-
tantól a munkahelyi vezetők munkaköri leírásába bele foglal-
nák, hogy az általuk vezetett részleg, osztály stb. közüzemi tar-
tozása, vagy a dolgozói illetmények elmaradt kifizetése esetén, 
maguk lennének kötelesek helytállni a tartozást illetően. Vagyis 
vállaljanak kezességet munkahelyük tartozásai fölött. És saját 
fizetésükről is mondjanak le, amíg az adósságrendezés meg nem 
történik.

Továbbfejlesztve az elképzelést: ne csak a főnökök vegyék ki 
a részüket, hanem a beosztottak is a megújulásból. Javasolnám, 
hogy mostantól a szombati, munkaszüneti napokon az önkor-
mányzatok, állami hivatalok szervezzenek önkéntes munkát a 
dolgozóik részére. Legjobb lenne, ha ezt maguk a dolgozók kez-
deményeznék.

S ha mindezek nyomán valakinek netán holmi dézsa fű (déja 
vu) érzése lenne, szeretnénk hangsúlyozni, hogy a történetben 
leírtak kizárólag az álom incselkedései, és minden hasonlóság 
valóságos eseményekkel vagy személyekkel a véletlen műve...

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)Július, Kisasszony hava
Kisasszony havában igen mértékletesen élj, ha akarod 
magad betegségtől megoltalmazni. Ne egyél káposztát, sem 
olyan étkeket, a melyek szaporítják a melancholiát. Sáros 
tóhalaktól és csíktól óvjad magad. Ne igyál se méhsört se 
szaladsört; útfüvet, polét és Acrimoniát tarts borodban; al-
kalmas borsos étekkel élhetsz; eret ne vágass, reggeli ki-
hányás igen hasznos. Nagy-Boldogasszony napján ha fény- 
lik a nap, azt itélik a szegény szőlőkapások, hogy azon 
esztendőben sok jó bort ihatnak. Minden vetemények öröme 
Kisasszony, Tiszta életüeket, de magtalanokat, hiveket, jó és 
érett erkölcsü életüeket, kedveseket, de hirtelen, vakmerő, 
bátor szivüeket és mindenben kegyes erkölcsüeket, okosokat 
és kalmárságra szerencséseket teremtesz, de a fiad minden 
örökségét elhagyja, és idegen földre megy vándorolni.

CSÍZIÓ

A siker ugyan bizonyít, de nem igazol.
(Márai)
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Idén július 2-án ötödízben ren-
dezték meg a budakeszi re-
formátusok az ökumenikus 
családi napot a Makkosi tem-
plom kertjében. Szerettel vár-
nak minket katolikusokat is. A 
jelentkezők a húsrendelés miatt 
június 28-ig jelezzenek Boros 
Péter lelkész Úrnál a református 
parókián.

*
Idén először rendezték meg a 
a helyi tradíciókat, kulturális 
értékeket bemutató Zsám-
béki-medence juniálisát, a 
ZSENIÁLIST.

A rendezők egész napos, 
színes, szórakoztató prog-
ramokkal várták a családokat 
Herceghalom főterén.

Nemcsak az óvodát, az idősek napközijét is korszerűsítik

Pitypang-növelés Keszin
Az Új Széchenyi Terv jóvoltából idén nyáron megújul a budakeszi 
Pitypang Óvoda.

A korszerűsítés mellett új épített terekkel is bővül a gyerekin-
tézmény.

Ősztől tehát már több gyereket fogadhat a Pitypang
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KRÓNIKA

A Zsámbéki-medencében tudásközpontot 
megvalósító Talentis Group cégcsoport 
felkerült a kínai befektetők és nagyvál-
lalatok térképére. A kínai miniszterelnök 
június végén tett, és jelentős, nemzetközi 
visszhangot is kiváltó magyarországi lá-
togatása során ugyanis keretszerződés 

született a Közép-Európai Kínai-Magyar 
Üzleti és Kereskedelmi Kooperációs Zóna 
létrehozásáról a Zsámbéki-medencében. 
Dr. Takács Ernő, a Talentis Group elnök-
vezérigazgatója, valamint Li Fangrui, a 
Shandong Imperial International Invest-
ment Co. elnöke aláírta a Közép-Európai 

Kínai-Magyar Üzleti és 
Kereskedelmi Kooperációs 
Övezet létrehozásáról szóló 
keretszerződést. Ennek ered-
ményeként az EU-n belül te-
hát elsőként itt jöhet létre egy 
komplex szolgáltatásokat és 
üzleti lehetőségeket nyújtó 
Kínai Üzleti és Kereskedel-
mi Övezet. 

Az Európai Unió gazdasá-
ga, kereskedelme számára 
rendkívül fontos a kínai 

tudás és tőke, a fejlett, high-tech ipar-
ágak megjelenése a térségben. A magyar 
kormány vezető szerepet vállalt ezen a 
területen, amikor Fellegi Tamás nemzeti 
fejlesztési miniszter vezetésével intenzív 
diplomáciai és gazdasági tárgyalásokba 
kezdett kínai partnereivel. Ennek része-
ként született meg a keret-megállapodás 
a Közép-Európai Kínai-Magyar Üzleti és 
Kereskedelmi Kooperációs Zóna létre-
hozásáról is.

Mindezek előzményeként a Talentis 
csoport egy évvel ezelőtti kínai útjáról 15 
aláírt szándéknyilatkozattal tért vissza, 
melyeket olyan cégekkel kötött, amelyek 
közép-európai cégközpontjukat a Talen-
tis-térségben képzelik el. A Talentis cég-
csoport pedig tavaly irodát nyitott a kínai 
fővárosban abból a célból, hogy felkeltse 
a fejlett iparágakban tevékenykedő kínai 
vállalkozások érdeklődését Közép-
Európa, ezen belül Magyarország és a 
Talentis Program iránt. A kibontakozó 
együttműködés lehetőséget kínál arra, 
hogy a high-tech iparágakban mára vezető 
szerepet játszó távol-keleti cégek megves-
sék lábukat az Európai Unió területén.

Tosiba Broz

Kínaiak a Medanszban
Arról a hírek nem szólnak, hogy a Zsámbéki-medence a magyar rizstermesztés 
és fajtanemesítés fő helyszíne lenne, és a pálcikával evést sem tervezik kötelezővé 
tenni. De ha a későbbiekben a szokásosnál több ázsiai embert látunk a vidéken, 
ne csodálkozzunk.

Az úgynevezett szubur-
banizáció (amikor is a 

nagyvárosok módosabb, közép-
osztálybeli lakói elkezdenek 
tömegesen kikötltözni a kö-
zeli, zöldövezeti településekre, 
az agglomerációba), hazánkat 
valamikor a nyolcvanas évek 
végén érte el. Vidékünk ennek 
első számú célpontja volt az 
elmúlt évtizedekben. A nyuga-
ti országokban ez a folyamat 
egy-két évtizeddel korábban 
már lezajlott, érdemes tehát a 
tapasztalataikra figyelnünk.

Az agglomerációba való 
kiköltözésnek számos előnye 
mellett van egy, nálunk is 
egyre inkább fölismert, igen 
negatív hatása: a napi ingázás. 
A kiköltözők jelentős részének 
ugyanis a munkahelye, sok-
szor az iskolája a nagyváros-
ban van.

Érdekes kutatásokról olvas- 
hattunk nemrég a Slate web-
magazinban, illetve a Metazin-
ban a kérdésről.

Sokan gondolják, hogy a 
nyugodt és egészséges élet 
reményében megéri az agglo-
merációba költözni. Amerikai 
kutatások szerint ez azonban 
hiú ábránd. Az ingázás nem-
csak költséges, de egészség-
károsító is. 

A fejlett társadalmakban 
csökken az autóhasználat, 
miközben a gyaloglás 
és a kerékpározás egyre 
népszerűbb. Kutatók ezt 
elsősorban az üzemanyagárak 
növekedésével magyarázzák, 
illetve azzal, hogy ma már 
nem számít státuszszimbó-
lumnak az autó. 

A Slate cikkéből például 
kiderül, hogy a hosszú in-
gázással járó bosszúság és 
stressz is szerepet játszhat az 
autózás visszaszorulásában. 

A Metazin pedig így ír  
kérdésről: „Daniel Kahneman 
Nobel-díjas pszichológus kuta-
tásaiban arról számol be, hogy 
például a texasi nők a napi 
utazást tartják a legborzalmas-
abb elfoglaltságnak (legélveze-
tesebbnek a szexet ítélték). A 
Gallup Intézet felmérése sz-
erint a különösen sokat (napi 
három órát) ingázók boldogta-
lanabbak és fáradtabbak. Más 
kutatások bizonyítják, hogy az 
ingázóknak kevesebb idejük 
marad a társas életre és család-
jukra. Svéd kutatók kimutat-
ták azt is, hogy 40 százalékkal 

nagyobb a válás esélye azok-
ban a házasságokban, amely-
ekben a házaspár egyik tagja 
napi háromnegyed óránál töb-
bet utazik a munkahelyére. 

A napi utazás nemcsak men-
tális egészségünket rontja. A 
sokat ingázók egészségtele-
nebbül táplálkoznak, keveseb-
bet mozognak, gyakrabban 
panaszkodnak hát- és nyak-
fájdalomra. Sőt, az ingázással 
töltött idő egyenes arányban 
áll az elhízás mértékével. 

A kutatások alapján kétsé-
gesnek látszik az a második 
világháború után Amerikában 
elterjedt nézet, miszerint a nyu-
godt családi környezet, a ké-

nyelmes kertes ház érdekében 
megéri a világvégére költözni. 
Hiába olcsóbb az ingatlan, ha 
az ingázás sokba kerül, ráadá-
sul felemészti szabadidőnket. 
Közgazdászok kiszámolták, 
hogy az utazás okozta stresszt 
40 százalékos fizetésemelés 
ellensúlyozhatná. 

Akkor hát miért választ-
ják mégis sokan az agglome-
rációt? A tudomány erre is 
kínál magyarázatot. Pszi- 
chológusok szerint a nagyobb 
ház és a kert előnyeit túlér-
tékeljük, az ingázás terheit 
viszont alábecsüljük. Mind-
addig, amíg nem kell min-
den nap órákat töltenünk a 
tömött buszon vagy a dug-
óban” – fejezi be cikkét a 
Metazin.

tb

az ingázás kockázatai

Ne ingázz, szexelj!

Li Fangrui és Takács doktor parolázik, 
a háttérben a két miniszterelnök figyel

Ma már sok szolgáltatás 
helyben elérhető az agglomerációs településeken
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Az ortopédia egyik legnagyobb, ha-
tárainkon túl is ismert művelője az idén 
60 esztendős dr. Magyar János főorvos. 
Élete, szakmai pályafutása évtizedek óta 
összefonódott Budakeszivel és a máig 
csak Fodor-ként emlegetett, Országos Or-
vosi Rehabilitációs Intézettel, amely a két 
település, Budakeszi és Budapest határán 
fekszik. 

Magyar főorvos Budapesten született, 
és ott is végezte el az orvosegyetemet. 

– Nem orvos-dinasztia a miénk, a csa-
ládban én vagyok az első, s alighanem az 
utolsó is – magyarázza –, a fiamat sikerült 
lebeszélnem, hogy ezt a pályát válassza.

– Kissé keserű megjegyzés ez, hiszen ha 
valakinek, önnek igazán szép sikerei vol-
tak a pályán.

– Nem is panaszképp mondtam.
– Segítene fölidézni a legfőbb állomá-

sokat? Mindenekelőtt, hogyhogy az or-
vostudománynak éppen ezt az ágát válasz-
totta? Hiszen, amikor ön orvosnak tanult, 
ez még nem számított annyira menőnek, 
mint manapság.

– Részben tudatos választás volt, rész-
ben az élet hozta így. Az már egyetemi 
éveim alatt kiderült, hogy engem inkább 
az úgynevezett „kissebészet” vonz, de 
hogy végül is az ortopédiánál kötöttem 
ki, az sok egyéb körülményen is múlott. 
Diploma után rögtön a Fodorba kerül-
tem szakmai gyakorlatra, az urológiára, 
majd behívtak katonának. Amikor kö-
zeledett a leszerelés, az egyik eltávozás 
alkalmával fölkerestem az intézet ak-
kori főigazgatóját, akivel megegyeztünk, 
hogy ha megkaptam az obsitot, náluk ál-
lok munkába, és ott fogom megszerezni 
a szakvizsgámhoz szükséges gyakorlatot. 
Ezzel a szakmai sorsom tulajdonképpen 
el is dőlt. Dolgoztam a traumatológián, a 
gyermekortopédián, de a hasi sebészeten 
is. Végül jelessel szakvizsgáztam mint 
ortopédiai és mozgásszervi rehabilitációs 
szakorvos. És maradtam is a Fodorban. 
Több évig az ortopédiai osztályon, majd 
másod-főorvosi kinevezést kaptam az 
amputációs sebészeti osztályra. Néhány 
év után osztályvezető főorvos lettem a 
baleseti mozgásszervi rehabilitációs osz-
tályon, amit 17 éven át vezethettem.

– Miért a múlt idő?
– Két évvel ezelőtt, egészségügyi okok-

ból, kértem a főnökeimet, hogy másod-

főorvosként folytathassam, rövidített 
munkaidőben. Ezzel párhuzamosan, 
néhány hónapja, magánrendelést is folyta-
tok Budakeszin.

– Budakeszire is még visszatérünk, de 
szólna pár szót oktatói munkásságáról is?

– Pályafutásom alatt oktattam gyógy-
tornászokat, orvosokat, szakfőorvosokat, 
hiszen az Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézet nemcsak gyógyító, hanem tovább-
képzési intézet is, országos hatáskörrel.

– Úgy tudom, külföldön is járt, s nem-
csak turistaként.

– Valóban, dolgozhattam Toulouse-
ban, Leedsben, és Ausztriában is. Érde-
kességként hadd említsem meg, hogy a 
bécsi Boltz Klinikán az akupunktúrás 
gyógymódot is megtanultam.

– Alkalmazza is?
– Hogyne, a mai napig.
– Orvos létére hisz benne?
– Természetesen, hiszen ez egy objek-

tív alapokon álló gyógymód. Állatoknál is 
nagyon jól alkalmazható, ami azt bizonyít-
ja, hogy nem kuruzslásról, bebeszélésről 
szól.

– Vajon miért nem terjedt el jobban or-
vosi körökben?

– Talán azért, mert nagyon sok tanulást 
igényel, majdnem ugyanannyit, mint az 
európai orvostudomány. Ráadásul egy-
fajta érzék is kell hozzá, ami talán nincs 
meg mindenkiben. Én például csak olyan 
betegségeknél alkalmazom, ami a szak-
mámba tartozik, más területekre nem ka-
landozom.

– Gyógyító munkája mellett tudományos 

publikációk is fűződnek a nevéhez.
– Több szakkönyv fejezetét jegyzem, 

és még több szakmai kiadvány lektorá-
lását végeztem. 

– Ön Budakeszihez nemcsak a munka-
helye révén kötődik.

– Valóban, huszonnyolc éve, hogy itt 
lakom. Szerettünk volna a családommal 
kiköltözni a nagyvárosból, kézenfekvő 
volt, hogy ide jöjjünk, így a családi otthon 
és a munkahely is közel van egymáshoz. 
Jó döntés volt.

– Beszélgetésünk elején említette, a fiát 
„lebeszélte”, hogy apja nyomdokaiba 
lépjen.

– Nehéz helyzetben van ma a magyar 
egészségügy, de ezzel, azt hiszem, nem 
mondtam semmi újat még a laikusoknak 
sem. És, hacsak nem történik valami, még 
nehezebb időszak vár erre az ágazatra, 
ami mind az orvosok, mind a betegek 
tűrőképességét próbára teheti.

– „Hacsak nem történik valami” – 
mondta az imént.

– Ötletekből, elképzelésekből, nem 
is rosszakból, korábban sem volt hiány, 
de megvalósítani vajmi keveset sikerült 
belőlük. Ma ott tarunk, hogy csaknem 
ugyanannyi orvos hagyja el az országot 
évente, hogy külföldön kamatoztassa 
tudását, tapasztalatát, mint ahányat a négy 
orvosegyetemünk kibocsát.

– Orvoshiány nemcsak Magyaror-
szágon, a gazdagabb nyugat-európai 
országokban is van.

– Nemcsak pénzről szól a dolog. Habár 
annyit megjegyeznék, nehogy azt higy-
gyük, hogy Nyugaton olyan nagyon 
megfizetnék az orvosokat, ahhoz képest, 
hogy nincs talán még egy szakma, ahol 
ennyit kellene tanulni, és ahol a folyama-
tos továbbképzésre ennyi energiát kellene 
fordítani. Miközben egy informatikus 
vagy egy pénzügyi szakember többet 
keres, mint egy orvos – Nyugaton is. És a 
felelősségről, az állandó készenlétről még 
nem is beszéltünk. Ami viszonylag új je-
lenség Európában (Amerikában ez hosszú 
hagyományokra tekint vissza), az orvosi 
műhiba-, illetve felelősségbiztosítási pe-
rek. Sok jogász nagyon jól megél ezekből, 
és ma már egy valóságos hálózat segíti, 
„belső” tippadókkal, földeríteni azokat 
az eseteket, amelyekből pénzt remélnek 
kisajtolni. Ráadásul a közvéleményt is 
az orvostársadalom ellen hangolják. És 
félreértések elkerülése végett: pereket 
nemcsak egy műhiba következtében lehet 
indítani, hanem egy egyszerű, adminiszt-
rációs mulasztás okán is. Megértem, bár 
magam semmi mással el nem cserélném, 
hogy emberek egyre kevésbé hajlandók 
ilyen közegben vállalni ezt az egyébként 
gyönyörű szép hivatást.

Biator Oszi

Bemutatjuk dr. magyar jános főorvost

A testegyenészet mestere
Tudja-e a Nyájas, hogy mi az a testegyenészet? Egyik, meg nem honoso- 
dott nyelvújítási szavunk, ami a görög ortopédia terminus technikus magyar 
megfelelője. Az ortopédia az orvostudomány mozgásszervekkel, azok rendelle-
nességeivel, betegségeivel, elváltozásaival foglalkozó ága. 

Hűséges maradt a Fodor-hoz
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Parkoló munkagépek 
Kormos Lászlót (Alpine Kft.), a bu-
dakeszi városközpont-rehabilitációs 
beruházás illetékes projektvezetőjét a 
park körüli állapotokról kérdeztük.

A májusban beindult munkák június-
ban ugyanis láthatóan leálltak, a felvo-
nult munkagépek parkolnak a parkban.

Kormos László szerint ennek két fő 
oka van. Az egyik a park alatt húzódó 
csapadékvíz-elvezető ügye, még mindig 
nem világos, hogy miként kívánja a város 
a problémát elhárítani (ez a pályázat en-
nek költségét nem tartalmazza).

Kérdésemre, hogy akkor addig is 
miért nem kezdik meg a főutca páros 
oldalán a járda- és kocsibeállók építé-
sét, azt a választ adta, hogy itt pedig a 
telefonszolgáltatóval voltak problémáik, 
ugyanis a munkákkal érintett szakaszon 
fut a cég gerincvezetéke.

Csak június végére tudtak megál-
lapodni.

Érdeklődésemre, hogy mikorra 
várható a munka befejezése, annak 
a reményének adott hangot, hogy az 
iskolakezdésre már csak a kertészeti 
munkák lesznek hátra, a többi munkával 
elkészülnek.

eszt

Csak nem belépett a nyugdíjas klubba Ro-
honczy? A volt Gamesz-vezető valóban 
nyugállományba vonult, és tényleg ő 
látható a képen a budakeszi nyugdíjasklub 
tagjaival, de itt még csak arról van szó, 
hogy elbúcsúztak tőle a klubtagok és a 
helyi Vöröskereszt aktivistái, emlékezvén 
a sok segítségre, amit tőle kaptak. Arról 
nem szól a fáma, hogy a tagjelölti kérel-
mét a klubba már be is adta volna

Eredménytelen volt a budakeszi 
Széchenyi István Általános Iskola igaz- 
gatói székére kiírt pályázat.

Bár hónapokkal korábban a verebek 
hangosan csiripelték a leendő igazgató 
nevét, azonban mire a pályázatot írták, 

a tuti biztos jelölt visszalépett. Előbb az 
egyik, aztán a másik.

Az önkormányzat végül ahhoz a me-
goldáshoz folyamodott, hogy megbízott 
igazgatót nevez ki egy évre az iskola 
élére Czifra Zsuzsanna személyében.

Szerződést bontott a helyi temetkezési 
vállalkozással Budakeszi önkormányzata.

Értesüléseink szerint a rapid döntés 
hátterében egy ÁNTSZ-vizsgálat, va-
lamint néhány, a polgármesteri hivatal 
értelmezése szerinti szerződésszegés 
áll.

A Fő u. 179. (ami jelenleg a Szöllőskert 
utcában van) úgy határozott, új pályáza-
tot ír ki a temető üzemeltetésére, és az 

új üzemeltetőről várhatóan a nyár végén 
dönthetnek majd.

 Kiszivárgott információk szerint a város 
ezt az alkalmat próbálja fölhasználni arra, 
hogy az eddigi rend helyett újat vezessen 
be, vagyis a pályázati föltételek sem ugyan- 
azok lesznek, mint eddig. Úgy tudjuk, 
egy füst alatt a temetkezési díjakat is felül 
kívánják vizsgálni, ami az óegyiptomi ál-
moskönyv szerint: díjemelést jelenthet.

Mindenestre a helyi közvéleménnyel 
együtt érdeklődéssel várjuk az új koncep-
ciót és a pályázati kiírást.

Tűz volt június 21-22-ére virradó éjszaka 
Budakeszin.

Tűzoltók ugyanakkor nem jöttek ki a 
helyszínre, ugyanis a tüzet ugyanazok, 
akik gyújtották, annak rendje és módja 
szerint el is oltották.

„1-én volt ugyanis a nyári napforduló, 
és a budakeszi íjászok ősi szokás szerint 
tüzet gyújtottak Szent Iván tiszteletére.

Csak polgármestereknek
Megalakult a Polgármesterek Klubja Bu-
dakeszin.

A klubhoz valamennyi, korábban a 
településen e tisztséget betöltött személy 
csatlakozott, név szerint Farkas Gyula, Sze-
mereki Zoltán és Tagai István.

A kezdeményezés egyébként a mos-
tanában Törökbálinton tanácsadóskodó 
Szemerekihez fűződik. Első operatív tényke-
déseik egyike egy nyílt levél volt, amelyet a 
város jelenlegi, első számú vezetőjének, dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottiliának címeztek, 
amiben azt javasolják, az önkormányzat 
lobbizzon annak érdekében, hogy a most 
alakuló, régi-új közigazgatási rendszerben, 
miután visszaállítják a járásokat, Budakeszi 
legyen a járási székhely.

Információink szerint a klub rendsz-
eresen szeretné hallatni a hangját, véle-
ményével, tanácsaival segíteni a mostani 
önkormányzatot. Állásfoglalásaikat a nyil- 
vánossággal is szeretnék megosztani – 
tudtuk meg a klub szóvivőjétől, aki azt is 
elmondta, gondolkodnak egy alapítvány 
létrehozásán is.

Arra a kérdésemre, vajon soraikba fogad-
ják-e az éppen regnáló polgármestert is, azt 
a választ kaptam, hogy természetesen, össze-
jöveteleikre mindig meg is fogják hívni.

Sza-T-ír

Temetőgazdaságtan

Az új budakeszi triász: tanácsnok, 
jegyző, polgármester
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„Mi leszel, ha nagy leszel, Pistike?” 
„Politikai tanácsadó.”

Okosabb gyerekek ma inkább így 
válaszolnak a felnőttek örökzöld kérdésére. 
Nehogy má’ tűzoltó, pláne katona (na, az 
aztán nem, amikor naponta mutogatják a 
tévében a demonstráló rendvédelmiseket, 
nincs ebben semmi romantikus, valahogy 
nem így képzeli el a gyerek ezeket a hiva-
tásokat), a vadakat terelő juhászról meg 
már ő is tudja, hogy olyan csak a mesében 
van. Tanácsadó! Az mán döfi!

A rendszerváltás óta kurrens szakma 
lett a tanácsadás. Nagy előnye, hogy 
nagyjából megfoghatatlan tevékeny-
ség, továbbá ellenőrizhetetlen. Ha én, 
mondjuk, olyan pozícióban vagyok (nem 
vagyok, csak tegyük föl a példa kedvé-
ért), hogy közpénzek fölött rendelkezem, 
és havonta kiutalok X. Y. csókosomnak 
havi fél millát tanácsadásért, miközben 
maximum arról kérem ki a véleményét, 
hogy hova érdemes menni idén nyaralni, 
ki fogja megmondani, hogy a tanácsai 
megértek-e ennyit, vagy sem. Ha valaki 
rákérdezne, hogy aztán mondja csak, mik 
voltak azok a jó tanácsok, amelyeket ka-
pott, nyugodtan hivatkozhatnék a dolog 
diszkrét voltára.

Legjobb, ha az ember egyszerre több 
helyen is ad tanácsot, mert akkor több 
helyről húz tiszteletdíjat a tanácsaiért. A 
politika előszeretettel alkalmazza a saját 
klientúrája jóllakatására a módszert, ami 
mára egésze iparággá nőtte ki magát. Az 
illető politikai erőnek kedves tanácsadót 
előszeretettel foglalkoztatják az illető párt 
hatókörébe tartozó intézményeknél, állami 
szerveknél, önkormányzatoknál. Elég egy 
baráti telefon, „gyerekek, itt van a T. L., 
kössetek már vele egy  átalányszerződést, 

nem leszünk hálátlanok.” Így van aztán 
az, hogy valaki Mátészalkától Szentgott-
hárdig, a szemmértékügyi hivataltól az 
orvvadász ellenes ligáig  tucatnyi helyen 
is ad ilyen-olyan tanácsot. Hogy miként 
győzik jó tanáccsal a tanácsadók, az le-
gyen az ő titkuk, végtére is nem véletlenül 
tanácsadók, valamit csak tudnak, amit mi, 
közönséges halandók nem, különben mi is 
tele lennénk tanácsadói szerződésekkel.

Félreértések elkerülése végett, a tanács-
adói szerződéseket minden politikai erő 
szívesen alkalmazza, érthető módon az, 
aki éppen közelebb ül a húsosfazékhoz, 
nagyobb koncot is vethet, mint aki éppen 
most kicsit távolabb.

Nincs ebben az egészben egyébként sem-
mi különös, így működik ez az ország már 
jó ideje, s aligha fog változni egyhamar.

Némi egykedvűséggel olvastuk hát, 
hogy a legújabb tanácsadói affér helyszíne 
most éppen Budaörs.

Ott is csak azért került homokszem a gé-
pezetbe, s pattant ki a botrány, mert az önko-
rmányzat nem homogén: a polgármester 
történetesen nem egyazon táborhoz tartozik, 
mint a képviselőtestület többsége.

Mely többség a közelmúltban öt, a 
helyi jobboldalhoz köthető tanácsnok 
szerződéskötését szavazta meg. Érdekes 
módon alpolgármestert fél év alatt sem 
tudtak választani…

A határozat értelmében, amelyet a Fi-
desz-KDNP frakción kívül szavazataival 
támogatott a budaörsi Jobbik-frakció is, 
öt jobboldali tanácsnokot választanak, 
egyenként százhatvan ezer forintos havi 
díjazással. Ugyanekkor hat, a tanács-
nokok munkáját segítő szakértő alkal-
mazásáról is döntöttek, akik fejenként, 
bruttó 480 ezer forintot kapnak majd 

havonta. (Innovációs díjra érdemes ötlet: 
a tanácsnokok munkáját saját tanácsadók 
segítik. Külön díjat érdemel az is, s ez 
további pikantériája az ügynek, hogy az 
öt tanácsnok közül négy egyúttal a Fi-
desz-KDNP frakció tagja. A dörzsöltebb 
Olvasó szerintem már magától is kitalálta, 
hogy az ötödik szintén képviselő. De ő a 
Jobbiké… Így kell a képviselők javadal-
mazását burkoltan megemelni.)

Nem nehéz kiszámolni, mindez menny-
ibe fáj majd a városnak: jó ötven milliójába 
évente. Persze könnyű Budaörsnek – mond-
ják erre sokan –, van ott pénz elég. Hogyne, 
pláne, ha az ötven milliót az idei költsé-
gvetés átcsoportosításával gazdálkodják ki. 
Azt a pénzt fizetik ki tanácsnokokra-tanác-
sadókra, amit eredetileg a német nemzetisé-
gi önkormányzat által kezelt múzeumépület 
felújítására szántak.

Ami a „gazdag” Budaörsöt illeti, a 
válság, úgy tűnik, ezt a várost is elérte: 
az év első négy hónapjában eddig befolyt 
iparűzési adóbevétel még az eleve óva-
tos előirányzatnál is kevesebb lett. Pedig 
megszorításokat is bevezettek a budaör-
siek, például a pedagógusok bérét idén 10 
százalékkal csökkentették. 

Bitós Zora

Budaörsi városháztáji

Jó tanáccsal Dunát rekeszteni

Tóth Zoltánt egy egész 
ország ismeri. Különösen 

választások idején szaporod-
nak meg a média-szereplései. 
A nemzetközileg is elismert 
jogász, választási szakértő az 
elmúlt hetekben is többször 
vendége volt a tévéstúdióknak, 
pedig ezúttal nem voltak sem 
parlamenti, sem önkormányz-
ati választások. Az interjúk 
oka, hogy Tóth lemondott az 
Európai Választási Szakértők 
Egyesülete (ACEEEO) fő-
titkári tisztségéről, amelynek 

alapítója és hosszú éveken át 
első embere volt.

Lemondása egybeesett az 
egyesület jubileumi kon-
ferenciájával, amelyet szin-
tén fővárosunkban tartottak 
júniusban. 

A Budaörsön élő szakértő 
nyilatkozatai alapján a 
következő kép rajzolódik ki a 
történtekről.

A főtitkár az Egyesület nevé-
ben meghívta a kormányzat il-
letékeseit is a konferenciára, 
amelyen neves hazai és kül-

földi tudósok is meghívott 
előadók voltak, azonban amaz 
nem tartotta fontosnak, hogy 
akár egyetlen rendezvényükön 
is képviseltesse magát. Az 
értetlenséget csak fokozta, 
amikor egy nappal az ünnepi 
ülés előtt derült ki, hogy azt 
mégsem tarthatják meg a Par-
lament felsőházi termében, 
ahogyan az előre meg volt 
szervezve, ugyanis az utolsó 
pillanatban „valamilyen”, bi-
zonyára még fontosabb ren-
dezvénynek kellett a hely.

Ezt már nem lehetett fél-
reérteni. Tóth a történteket 
úgy értelmezte, mint a kor-
mányzat alig leplezett el-
lenszenvét az általa vezetett 
szervezet iránt. Mivel az 
Egyesület érdekeit az övéinél 
előbbre valónak tartotta, arra 
gondolt, talán személye le-
het az, ami a kormány és az 
Egyesület kapcsolatainak nor-
malizálódásának útjában áll, ő 
tehát félreáll. (Tóth egyébként 
többször bírálta korábban a  
jelenlegi kormány, választási 
joggal kapcsolatos intézkedé-
seit.)

Babits Zoró

A budaörsi főtitkár lemondott

Különösen érdekes a fedezet nélküli 
költekezés annak tükrében, hogy a  
kormánypárt a csődbe vitt önkor-
mányzatok vezetőit tíz évig nem 
engedni indulni a választásokon – 
mondja Wittinghoff Tamás
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Hogy a városon átvezető forgalom az el-
viselhetetlennel határos, jó tizenöt éve köz-
hely. Arról valamiért már kevesebb szó esik, 
hogy Budakeszin a parkolás talán még az 
előbbinél is tragikusabb helyzetben van.

A település főütőere, a Fő utca mellett 
ugyan több helyen is kialakítottak annak 
idején kisebb-nagyobb parkolókat, de ezek 
szemmel láthatóan nincsenek összhangban 
az igényekkel. Nap közben szinte lehetetlen 
autóval szabályosan megállni a város belső 
részein, ahol az üzletek, hivatalok, intézmé-
nyek többsége található. Azt is régóta tudni, 
hogy a meglévő parkolók többségébe már 
korán reggel leállítják a kocsijaikat azok, 
akik aztán a BKV-buszokkal folytatják útju-
kat Budapestre. A kora esti órákig foglalják 
aztán a helyet azok elől, akiknek viszont a 
városközpontban lenne napközben dolguk. 
Még a bennfentesek is megdöbbentek, 
amikor az előző önkormányzat jóvoltából 
felmérték a helyi parkolási szokásokat, és 
az eredmény nyilvánosságra került. Nos, a 
rendelkezésre álló, főutcai parkolóhelyek 
nemcsak hogy P+R-ként működnek, még 
mellbevágóbb, hogy az így parkoló gépko-
csik többsége, 70-80 százaléka (!) még csak 
nem is nem budakeszi illetőségű  Persze 
dicséretes dolog P+R parkolót építeni, de 
aligha Budakeszi feladata az, hogy a pá-
tyiak, telkiek, budajeneiek, perbáliak stb. 
P+R parkolójáról gondoskodjék. És talán az 

sem Budakeszire szabott feladat, hogy Bu-
dapest autóforgalom-terhelését csökkentse. 
Így aztán nem csoda, ha a főutcai boltosok, 
kereskedők évek óta zsörtölődnek, hogy 
a kuncsaftjaik nem tudnak az üzletek kö-
zelében megállni. Napi látvány, hogy a 
főutcán lassító, szemmel láthatóan megállni 
szándékozó autós, miután nem talál helyet, 
beletapos a gázpedáléba, és továbbmegy 
(vélhetően valamelyik nagyáruházba vagy 
hipermarketbe, van belőlük épp elég a 
környéken).

És természetesen dohognak a bu-
dakesziek is, hogy nem tudnak rendesen 
vásárolni, ügyet intézni, a gyerekeiket reg-
gelente óvodába vinni, ha mindezt autóval 
szeretnék tenni.

De az átutazók sem örülnek az áldatlan ál-
lapotoknak, a környékbeli települések lakói 
közül is vannak, nem is kevesen, akik szí-
vesen vásárolnak a budakeszi üzletekben, 
de még szívesebben és főleg még gyakrab-
ban tennék, ha meg is tudnának állni. 

Persze nemcsak helyi közvélemény, 
hanem a mindenkori önkormányzat is 
érzékeli a problémát, emlékezetem szerint 
másfél évtizede legalább. 

Arra is hamar rájött eddig valameny-
nyi városvezetés, hogy a problémát csak a 
parkolási rend átfogó szabályozásával, és 
a fizető parkolás bevezetésével lehet eny-
híteni.

Volt olyan önkormányzati ciklus, ame-
lyikben, miután éppen csak kiszivárgott az 
elképzelés, mármint a fizetős parkolásé, az 
olyan elemi felzúdulást váltott ki a helyi 
közvéleményben, hogy a Fő utca 179. azon 
nyomban levette a napirendről a kérdést.

Volt aztán olyan, hogy vajúdtak a hegyek, 
oszt’ nem született még csak egy kisegér 
sem. Illetve, ne legyünk igazságtalanok, 
koncepciók, azok születtek, meg tervezetek, 
de olyan, amit a képviselő-testület elé tud-
tak volna vinni és megszavaztatni, annak re-
ményében, hogy azt el is fogadja, na, olyan 
nem sok volt.

Ebből aztán sokan azt a bölcs konklúziót 
vonták le, olyan rendeletet, hogy az min-
denkinek tessék, olyat alkotni aligha lehet.

Ilyen előzmények után az újonnan 
megválasztott városvezetés jól érzékelte, 
hogy itt a történelmi pillanat: most, hogy 
a városközpont olyan átalakuláson megy 
keresztül, amire évtizedek óta nem volt pél-
da, lehet, hogy ez a lélektanilag is kedvező 
pillanat arra, hogy egy parkolási rendeletet 
elfogadtassanak. (A nagy felújításnak egyéb- 
ként a parkolók felújítása, egységesítése, 
újak kialakítása is része!) 

A koncepció el is készült, és első körben 
azokkal a vállalkozásokkal osztotta meg 
a jelenlegi városvezetés, amelyeknek az 
üzlete a főutcán vagy annak vonzáskörze-
tében van.

A beavatásra egy júniusi délután került 
sor a művelődési házban, és a koncepciót 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
ismertette a szép számmal megjelent vállal-
kozókkal.

Elöljáróban leszögezte, tudták és tudják, 
hogy e tekintetben tökéletes összhangot te-
remteni az érdekviszonyok miatt lehetetlen, 
ezért egy optimális megoldást szeretnének 
találni. Ahol egyaránt érvényesül a vál-
lalkozók, a helyi lakosok és a tranzitálók 
érdeke.

Az elképzelés filozófiája, s ebben az 
egy valamiben teljes a konszenzus: bu-
dakeszi belvárosában a parkolási viszonyok 
tűrhetetlenek.

A másik pillére a koncepciónak, hogy 
ezen csakis szabályozással, ösztönzéssel, 
vagyis a parkolás fizetőssé tételével lehet 
segíteni. A törekvés annyiban is teljesen le-
gitim, hogy – sokak érzületével ellentétben 
– a házak előtti járda, parkoló közterület, 
vagyis az önkormányzat tulajdona, még 
akkor is, ha sokan saját tulajdonuknak ér-
zik és úgy is viseltetnek vele szemben, és 
használatáért jogos díjat szedni. 

Alapelv volt – folytatta a polgármester asz- 
szony az ismertetést –, hogy a leendő fizető 
övezet Budakeszi belterületén, elsősorban 
a főutcára és esetleg a bekötő utak egyes 
szakaszaira vonatkozzék.

Minden járműre kiterjedne a hatálya, 
kivéve a mozgáskorlátozottak járműveit, a 

Budakeszi a zsáMBéki-Medence P+r Parkolója

Ius primae horae Buda mellett
A ius primae noctis (az első éjszaka joga) bevezetése Budakeszin információink 
szerint egyelőre nincs napirenden, de a ius primae horae, vagyis az első órához 
való jogot, méghozzá ingyen, egyre többen követelik a helyiek közül. Gondolom, 
a cikk olvasói csak tovább gyarapítják majd táborukat. 

Budakeszi a „zöld parkolásért” mozgalom élharcosa. 
Csendélet a Diófa parkolóban autókkal és parlagfűvel
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megkülönböztetett járműveket, a közmű-
hibaelhárítást végző járműveket.

Lényegében a Dózsa György tértől a 
Szarvas térig tartana. A fizetős övezetben 
reggel nyolc és este nyolc óra között kel-
lene fizetni a parkolásért, ötven forintot 
félóránként, de maximum két órát lehetne 
parkolni egy huzamban (miközben az 
üzletek általában 10 és 18 óra között vannak 
nyitva – a Szerk.).

Ebből is látszik (mármint az 50 Ft/félóra 
– a Szerk.), mondta a város első embere, 
hogy a városvezetés célja nem elsősorban a 
bevétel, persze az sem jön rosszul, hanem az 
ösztönzés arra, hogy az autók mozogjanak, 
ne foglalják a helyet fölöslegesen.

Az eddigi elképzelések szerint a parkoló-
jegyeket az üzletekben árusítanák, amihez a 
főutcai boltosok közreműködését kérik.

Természetesen a budakeszieket kedvezmé-
ny illetné meg, 30 ezer forintért vásárolhat-
nának városi parkolókártyát, s ez egy éven át 
korlátlan parkolásra jogosítaná tulajdonosát 
a fizetős övezetben. Háztartásonként 3 ilyen 
kártya lenne megvásárolható, és a kedvezmé-
ny feltétele az is, hogy az érintett a súlyadóját 
maradéktalanul befizesse.

Ha a fizetős övezeten belül valaki oly-
an házban lakik, ahol nincs garázs vagy 
parkolásra alkalmas udvar, az szintén 
ingyen parkolhatna a lakása közelében, 
de ő is csak akkor lenne jogosult erre, ha a 
súlyadót befizette.

A fizetést a közterület-felügyelők ellen-
őriznék, és a nem fizetés bírságot vonna 
maga után.

 A koncepciót nem fogadta osztatlan lel-
kesedés a vállalkozók körében.

Érdi Tamás például azt vizionálta, egy  
ilyen parkolási rend nyomán az eddig békés, 
csendes budakeszi mellékutcákat elárasz-
tanák az idegen autók. Új parkolási rendet, 
fogalmazott, csak egy átfogó forgalmirend-
felülvizsgálattal együtt szabad bevezetni.

Rátkay Mihály, a Budavidék Rt képvisele-
tében emlékeztette az új vezetést arra, annak 
idején, amikor a Tempó Üzletház épült, egy 
szerződés alapján, amit az önkormányzat-
tal kötöttek, ők alakították ki a posta alatti 
parkolót. Ezután ott is fizetni kell majd? És 
nekünk ebbe beleszólásunk sem lesz?

Többen arra figyelmeztettek, például  
Pintér Mária, az önkormányzat szándékával 
ellentétben, lehet, hogy a vásárlók még 
inkább a bevásárlóközpontokat részesítik 
majd előnyben, hiszen ott jobban is tudnak 
parkolni és még fizetni sem kell érte.

Gräfl László azt javasolta, hogy a bu-
dakeszieknek legyen ingyenes az első egy 
óra parkolás, míg Csulak András azt kér-
dezte, ezek szerint a jövőben az, aki például 
az orvosi rendelőbe megy, szintén fizethet 
majd a parkolásért? Elekné azt firtatta,  
miért nem épít a város a település szélén 
P+R parkolót az átutazó, de előszeretettel itt 

dekkoló autósok számára. Ő is, mint ahogy 
szinte mindenki, az első óra jogát (ius pri-
mae horae) tartaná üdvözítőnek.

A legnagyobb ellenállást a pakolókár-
tyák árusításának módja váltotta ki, 
életszerűtlennek, zavarónak találta szinte 
valamennyi gyakorló kereskedő.

Ohr tanácsnok és képviselő válaszában 
a koncepció védelmére kelt. Érdi fölveté-
seivel elvben egyetértett, de azt mondta, 
célszerűbb a forgalmi rend felülvizsgála-
tát az új parkolási rend bevezetése utánra 
hagyni, amikor a gyakorlati hatásai mutat-
koznak. A fizető parkolás vásárlóforgalmat 
a bevásárlóközpontok felé terelő hatását 
kétségbe vonva, azt bizonygatta, ötven fo-
rintért ma már egy buszjegyet sem lehet 
venni. (Azt már én teszem hozzá – a szerző 
–, hogy a Tesco-busz ingyen elvisz, és nemc-
sak a Tescóba…)

A Budavidékkel kötött szerződést ter-
mészetesen be kell tartani, elő kell venni, 
újra el kell olvasni.

Az első óra jogát illetően Ohr képviselő-
nek elvi kifogása nem volt, inkább gyakor-
lati: ki, hogyan ellenőrzi majd?

A polgármester asszony, arcán némi 
csalódással, azt kérdezte, ezek szerint a vál-
lalkozók nem támogatnák a fizetős parkolás 
bevezetését?

Többek vetették még föl, hogy miért 
nem állítanak föl automatákat, mint a 
nagyvárosokban, az minden problémát meg- 
oldana.

Igen ám, de tudják-e, hogy egy-egy ilyen 
parkoló automata egy, usque kétmillió fo-
rintba kerül? És a patkolóőrök fizetése?

Összességében azzal a benyomással 
távoztunk a megbeszélésről, sok víz folyik 
még le a Békásban, akarom mondani sok 
fórum kell még, hogy az elképzelés ki-
jegecetesedjék.

Amit viszont nem értek: több előző önkor-
mányzat már rendelkezett kiérlelt parkolási 
koncepcióval. Miért nem ezeket vették elő?

Sobri Zabot

Csillag
Nem a mostani az első a budakeszi önkor-
mányzatok sorában, amelyik nekive-
selkedik a parkolás problematikájának.

Farkas Gyula, aki 2002 és 2006 között 
volt polgármester, így emlékszik erre:

– Valóban foglalkoztunk a kérdéssel, 
ami messze nem olyan bonyolult, mint 
amilyennek elsőre látszik. Annak idején 
kezdeményeztünk egy találkozót néhány 
szakértővel, akik, miután megismerkedtek 
a város helyzetével, problémáival, rögtön 
ajánlottak is egy nagyon egyszerű, nagyon 
olcsó, jól bevált megoldást. Én magam is 
meggyőződtem erről, mert Németország-
ban több helyen is sikerrel alkalmazzák.

– Elmondaná a lényegét?
– Azt a szakértők rögtön elmondták, hogy egy ilyen kisvárosnak, mint Budakeszi, 

adott  pénzügyi lehetőségek mellett, valóban nem reális automata parkolóórákat 
fölszerelnie. A több megoldás közül az, ami a legjobbnak tűnt, a következő: az em-
berek, akár az itt lakók, akár a rendszeresen erre jövők, vásárolnak egy úgynevezett 
jegyet, ami meghatározott óraszámú parkolásra jogosít. Attól függően, hogy éppen 
hány órát akar abból fölhasználni, a tikett megfelelő helyét kilukasztja, majd elhe-
lyezi a tikettet a szélvédőre, jól látható módon. Ha a tikett kezd fogyni, vesz újat. 

– Ezt mindenkinek, tehát a helyieknek is ki kell tenni?
– Igen, de a helyeiknek van kedvezmény: bizonyos időközönként az önkormányzat 

a helyi lakosoknak adott óraszámú parkolásra jogosító jegyet kiad, de nekik nem 
kell fizetni érte. Ha ez kevés, akkor a helyi autós ugyanúgy vásárolhat – immár pén-
zért. Ez nem jár semmilyen komoly beruházással az önkormányzat részéről, csak 
olyan jegyet kell nyomtatnia, amit nem éri meg hamisítani.

– És az ellenőrzés?
– Az ellenőrzés minden fizetős parkolási rendszer leggyengébb pontja, az automa-

tásé is. Ráadásul élőmunka-igényes. 
– Mekkora lett volna a fizető övezet az önök koncepciója szerint?
– A Fő utca mellett kiterjedt volna az Erdő és a Széchenyi utcára, és a bekötőutakra is.
– Miért nem vezették be, ha ennyire érett volt és egyszerű?
– Úgy döntöttünk, addig, amíg a Barackos tömegközlekedése nincs megoldva 

(azóta megoldódott – a  Szerk.), addig halasztjuk a bevezetését.
pim
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BUDAKESZI
ErkEl FErEnc MűvElődési 
Központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Július

6. szerda 18 óra
Lakossági Fórum
Budakeszi Helyi Építési Szabály- 
zatának (HÉSZ) módosítása

18-23-ig
Honismereti és Fotó tábor
Vértesbogláron

További információ a www.efmk-
budakeszi.hu weblapon

*

ZSÁMBÉK

ZSÁMBÉKI SZÍNHÁZI ÉS MŰ-
VÉSZETI BÁZIS FESZTIVÁL

Július

9. , 16 óra 
Művelődési ház
Szép Színház
Ágacska

7-8-9-10., 21 óra  
Műemlék Rakétabázis      
Székely János: Caligula hely-
tartója
A Zsámbéki Színházi Bázis tá-
mogatásával a Füge bemutatója
Rendező: Szikszai Rémusz

10., 21 óra  
Romtemplom 
A barlang
A Duna Táncműhely előadása

14-15-16-17., 21 óra    
Műemlék Rakétabázis 
Tényleg szeretsz
R. D. Laing nyomán
A Zsámbéki Színházi Bázis és a 
KAPcsolat TÁRsulás előadása

16., 19.30 óra         
Romtemplom  
„Rózsaszín az élet” (Edith Piaf) – 
klasszikus filmzenék                                       
Sándor Dezső Zenekara

23., 16 óra
Művelődési ház  
Szép Színház
Panni és az álommanók

23., 21 óra
Romtemplom
Musical-est

24-25., 21 óra            
Műemlék Rakétabázis
Tévedések vígjátéka
A Neptun Brigád és a Manna 
előadása

24-25-26-27., 21 óra 
Műemlék Rakétabázis
A kővendég léptei 
A Zsámbéki Színházi Bázis 
előadása       
Rendező: Kárpáti Pál

29-30-31.               
Művelődési ház

Határokon túli és hazai amatőr 
színjátszók XX. fesztiválja

30., 16 óra
Művelődési ház  
Maszk Bábszínpad
Ezeregyéjszaka meséi

30., 21 óra
Romtemplom 
Az X-Faktor és a Csillag születik 
tehetségkutató verseny győztesei 
egy színpadon: Vastag Csaba, 
Vastag Tamás és László Attila 
koncertje

Augusztus

4-5-6-7., 21 óra
Műemlék Rakétabázis
Mészáros Máté
A Zsámbéki Színházi Bázis be-
mutatója az AlkalMáté Trupp                                                  
közreműködésével 
Rendező: Máté Gábor

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

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

4-5-6-7., 21 óra     
Műemlék Rakétabázis
sziklarajz.hu
A Zsámbéki Színházi Bázis és 

a Kompánia Színházi Műhely 
előadása
Rendező: Lukács László

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

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

19. 20.30 óra            
Romtemplom
Valahol Európában musical
Szép Színház

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

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

Bővebb információ: +36 30 279 
2727

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

Film és fotó napközis 
tábor Budakeszin

(5 nap) 9-18 óráig
Tábor díja: 15.000 Ft (helyi 
kisebb kirándulások költsége, 
kétfogásos ebéd, uzsonna).
Célcsoport: 6-20 éves korig

– A vizuális ábrázolás, re-
produkció lehetőségeitől a 
média-hatás rendszeréig.

– A fénykép és a videó 
népszerűvé válása és az igényes-
ség, profizmus lehetőségei.

– Fotó- és videó-technikai 
ismeretek, effektek, hatások.

– És amire a résztvevők 
kíváncsiak ...

Érdeklődni: 06-23/451-161,
ERKEL FERENC Művelődési 
Központ
2092 Budakeszi, Fő u. 108.
06-30/295-1785 – Gönye

Zár a könyvtár

Kedves Olvasóink!
A budakeszi Nagy Gáspár 
Könyvtár július 4-től zárva  
lesz. Augusztusban rövidí- 
tett nyitvatartás. Részletek: 
h t t p : / / w w w. n g v k . h u /
drupal/nyari2011
A most kivitt könyveket 
a nyaralásokra tekintettel 
szeptember 5-ig lehet visz-
szahozni. Kellemes nyarat 
kívánnak mindenkinek a 
Könyvtárosok!

ZSÁMBÉKI 
NAGYVÁSÁR

2011. július 17. 
(vasárnap 6-16 óráig) 
állat-, növény- és kirakodó-
vásár 

Minden hónap harmadik 
vasárnapján nagyvásár Zsám-
bék belterületén! 
2 hektáros területen (Zsámbék 
határában, a Pátyi bevezető út 
mellett) várjuk a gazdálkodó-
kat, állattenyésztőket, kézmű-
veseket, növénytermesztőket 
és érdeklődőket .
Helyi termék bemutató, MA- 
GYAR TERMÉKEK VÁSÁRA, 
kis és nagy haszonállatok, laci- 
pecsenye, lángos.

FIGYELEM! 
CSAK JELÖLT GAZDASÁGI 
HASZONÁLLATOKAT LE-
HET A PIAC TERÜLETÉRE 
BEVINNI! 
ELŐZETES JELENTKEZÉS, 
ÉRDEKLŐDÉS: 
06-20-5636893; 
06-20-9161832; 
06-30-9425298
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Vass Lajos nemcsak karnagyként, nép-
dalkutatóként, de a magyar népdal 

népszerűsítőjeként is jelentőset alkotott. Az 
idősebb nemzedékek máig feledhetetlen 
televíziós emlékeik között őrzik a Repülj, 
páva népdalvetélkedőt, amely az ő kez-
deményezésére és vezetésével a hetvenes 
években sok településen újra életre keltette 
a már feledésbe hajló hagyományt.

Róla nevezték el az országos népdal-
találkozót. A vándortalálkozó egyik ál-
lomását június végén a budakeszi Erkel 
Ferenc Művelődési Központ rendezte 
meg, ahol a térségünket a budakeszi, 

törökbálinti és zsámbéki népdal-együt-
tesek képviselték: a budakesziek és a 
zsámbékiak arany fokozatot értek el a 
minősítésben.

eszt

Keserű cukrász

Szép sikert ért el nemrég a budakeszi 
Herceg Tánccsoport. A fiatalokból álló 

együttes elhatározta, hogy színpadra viszi 
Kipling A dzsungel könyve című írását 
táncjáték formájában. A bemutató olyan 
jól sikerült, hogy a darabot a Budaörsi Já-
tékszínbe is meghívták, ahol június utolsó 
szombatján előadták.

Művészet telepítve
Majzik Mária, a Budakeszihez kötődő 
keramikus művész, a mára zarán-
dokhellyé vált Himnusz-szobor alkotója, 
újabb, jelentős köztéri megbízást kapott 
– ezúttal nem Budakeszin.

Legújabb munkáját, egy kitelepítési 
emlékművet, Budafokra telepítették, s a 
közelmúltban fel is avatták.

Keserű mostanában a cukrászok szája 
íze. Nem elég, hogy a „vásárlóerő csök-
kenése” (magyarra lefordítva: az emberek 
többségének kevesebb az elkölthető jö-
vedelme) sújtja őket is, mint mindenkit, 
aki a kereskedelemben, szolgáltatásban 
dolgozik, hanem az elmúlt fél év világ-
gazdasági folyamatai. Az általános és 
drasztikus élelmiszerár-emelkedésen belül 
a legnagyobb növekedést a cukrászat ala-
panyaga: a cukor könyvelhette el.

Pár napja pedig a hamburgeradó körüli 
hírek borzolják a kedélyeiket. (A ham-
burgeradó, ezt a témában kevésbé jártas 
Olvasóink kedvéért szögezzük le, az a, kor-
mány által bevezetni szándékozott új extra 
adó, ami névadójával ellentétben nem a 
hamburgereseket érinti, hanem azokat az 
élelmiszergyártókat és kereskedőket, akik 
olyan termékeket állítanak elő, amelyek-
ben a cukor, a só, a zsír, illetve egyéb, az 
egészségre károsnak tartott anyagok túl 
nagy arányban vannak jelen.

Ami a két fehér gyilkost, a cukrot és a sót 
illeti, annak idején óriási szerepet töltött be 
az emberi táplálkozás fejlődésében. A só 
a főtt ételek ízét jobban érvényesíti, és a 
szervezet számára a sópótlást biztosítja (A 

csak az élelmiszerekkel a szervezetbe jutó 
só nem elegendő.) A cukor, amikor széles 
körben elterjedt, valóságos energiabomba 
volt az emberek számára. Azonban tény, 
hogy ma a fejlett világban túl sokat fo-
gyasztunk belőlük. Nem velük van tehát 
baj, inkább az étkezési szokásainkkal.

De ne prédikáljak itt, hanem inkább jár-
junk annak utána, mit szólnak ezúttal a he-
lyi cukrászok e fejleményekhez.

Az Erkel utcai Szöszi családi 
cukrászdában jól tájékozottak a vállal-
kozók. És nyugodtak. Elmondják, hogy 
értesüléseik szerint az új adó, ha bevezetik, 
őket aligha érinti, inkább azokat az ipari 
gyártókat, amelyek tartósított édességeket 
állítanak elő.

Andrész Edit, a biatorbágyi cukrászdi-
nasztia szóvivője kérdésünkre elmondta, 
az elmúlt hónapok cukoráremelése megne-
hezítette a dolgukat, a költségeik növeke-
dését ugyanis nem tudták a vevőikre 
hárítani, kénytelenek voltak maguk „le-
nyelni”. A hamburgeradótól azonban ők 
sem tartanak, az információik szerint a 
kézműves cukrásztermékekre, fagyikra ez 
semmilyen hatással nem lesz.

Jó hír tehát az édesszájúaknak: cukrász-
süteményt, fagyit extraadó-mentesen ehet-
nek eztán is.

Boros Zita

Nehéz fél évet tudhat maga mögött a 
telki illetőségű, népszerű színésznő, 

Détár Enikő.
Még tavaly év végén komoly 

hangszálműtéten esett túl, aminél kevés 
rosszabb érhet egy színésznőt, aki ráadá-
sul kitűnően énekel is. tavasszal pedig, 
újabb csapás: egy hosszú évek óta tartó 
műsorvezetői pályafutása ért véget, bú-
csút kellett mondani  az egyik kereske-
delmi adó bulvárhír-műsorának. 

A kihagyott hónapok után azonban újra 
a rajtvonalhoz áll, köszönhetően orvosain-
ak és akaraterejének. Júniusban immár a 
premier, semmi mással össze nem vethető 
izgalmait kellett átélnie. A Budapesti Ka-
maraszínházban lépett föl a Dr. Faustus 
bemutatóján.

A színházi szezonnak ugyan vége, 
azonban az immár újra formába lend-
ült művésznő a nyáron szeretné behozni 
a lemaradást, koncerteket, pódiumfellé-
péseket tervez.

Hoffer József jezsuita szerzetest sokan 
ismerik nemcsak városában, Budakeszin, 
hanem sok helyütt az országban.

Kiemelkedőt alkotott a cigány pasz-
toráció terén, és a fiatalok körében is 
jelentős missziós tevékenységet végzett.

Június 26-án a makkosmáriai kegy-
templomban tartották ezüstmiséjét.

Enikő és férje, 
Rékasi Károly 
sokat segítik 
egymást

A budakeszi Erkel Ferenc Művelődési 
Központ idén ünnepli harmincadik 
születésnapját.

A jubileumi ünnepségsorozat 
kiemelkedő eseménye volt a Budakeszin 
élt és élő képzőművészek közös kiállí-
tása. Talán fölösleges is mondani hol: a 
Ház első emeleti termeiben.

A példásan installált kiállítás kül-
önlegessége volt hogy nemzetközi 
hírű alkotók festményei mellett a 
műkedvelők képei voltak a falon – és 
nagyon jól megfértek egymással.

A kiállítás egyébként lapunk 
megjelenése idején még látható.Rendezők, művészek, közönség a vernisszázson
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A jelenlegi kormány kiemelt célkitűzése a 
közigazgatás átalakítása, hatékonyságának 
növelése és az ügyfélbarát, szolgáltató, jó 
állam (angolszász terminológiával: good 
governance) megteremtése. Az elkép-
zelések szerint a kormányzat az ügy-
felek számára egyszerűbbé, gyorsabbá és 
áttekinthetőbbé kívánja tenni a közigazga-
tási ügyek intézését, az úgynevezett „ko-
rmányablakok” az egyablakos ügyintézés 
jegyében nyíltak meg 2011. január 3-án.

Pest megyében ez idő szerint három 
városban: Érden, Cegléden és Vácott 
működik már kormányablak. 

 Ezek az ügyfélszolgálatok egységes 
standardok alapján működnek az egész 
országban, és – ez nemzetközi összeha-
sonlításban is egyedülállóvá teszi a kez-
deményezést – valamennyi iroda országos 
illetékességgel működnek. Ez azt jelenti, 
hogy az állampolgárok, tartózkodjanak az 
ügyintézés idején bárhol, lakóhelyüktől 
függetlenül bármelyik kormányablakot 
felkereshetik, és ugyanazon szolgáltatás-
ban. A Kormányablakok 30 ügytípusban 
fogadják az ügyfeleket, e-ügysegédi szol-
gáltatást nyújtanak, valamint általános 
közigazgatási tájékoztatást is adnak az 
érdeklődőknek.  

(2011. március 16-ától a Kormányabla-
koknál befogadják az egyszerűsített 
honosítási kérelmeket is, továbbá – az Új 
Széchenyi Terv Infópont hálózatának tag-
jaként – felvilágosítást tudnak adni a mik-

ro-, kis- és középvállal-kozások számára 
elérhető pályázati konstrukciókról is.) 

Fontos tudni, amennyiben valaki olyan 
ügyekben fordulna a kormányablakhoz, 
amelyben az nem illetékes, szakszerű 
tájékoztatást kap a teendőiről. 

tb

Kormány az ablakban

A Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal Közép-magyarországi 
Regionális Adó Főigazgató-
ságához tartozó adóigaz-
gatóságok folyamatosan vizs- 
gálják a személyi jövedelem-
adó bevallásokban viszszaigé-
nyelt összegek jogosságát. Az 
eddig befejezett mintegy 2250 
db vizsgálat 53 százalékánál 
került feltárásra a tényleges 
adókötelezettségtől való el-
térés, ezzel 142 millió forint 
visszaigényelt összeg jogosu-
latlan kiutalását előzte meg a 
revízió. 

Dacára annak, hogy 
az adóhatóság számos 
tájékoztatóban felhívta az 

adózók figyelmét a beval-
lás kitöltésével kapcsolatos 
tudnivalókra, az ellenőrzés 
tapasztalatai szerint azok 
a magánszemélyek, akik 
több kifizetőtől szereztek jö-
vedelmet, gyakran rosszul 
összesítették az adóalap-
jaikat, illetve a levont 
adóelőlegeiket. Más adózók 
az adóalap-kiegészítéssel 
növelt jövedelmük tekinte-
tében tévedtek, azaz nem 
megfelelően végezték el a 
szuperbruttósítást.

Tipikus hibát követtek el 
azok az adózók, akik az 
élet-, illetve nyugdíjbiztosí-
tásuk megszüntetése vagy 

átalakítása esetén a koráb-
ban igénybe vett adókedvez-
ményt nem fizették vissza.

Gyakorta okozott eltérést 
a lakáscélú hitel törlesztése 
után járó adókedvezmény 
jogosulatlan igénybevétele 
is. Ez egyrészt abból eredt, 
hogy az adózók tévesen ha-
tározták meg a rájuk vonat-
kozó jövedelem-, illetve 
időkorlátot, másrészt pedig 
abból, hogy ugyanazon hitel 
után több adóstárs is érvé-
nyesítette a kedvezményt.

A fenti hibákon túl jogosu-
latlan visszaigénylésekhez 
vezetett az adóterhet nem 
viselő járandóságnak minő-

sülő nyugdíj bevallásnak 
elmulasztása, a tőzsdei 
ügyletekből származó vesz-
teségek adóévek közötti 
elszámolása, illetve a 2010. 
évben kapott végkielégítések 
évek közötti megosztása is.

A budapesti, illetve a Pest 
megyei illetőségű adózók 
bevallásainak kiutalás előtti 
ellenőrzései döntő több-
ségében a bevallás be-
nyújtását követő 30. napig 
befejeződnek, így hibátlan 
bevallások esetén a kiuta-
lásokra a jogszabályban 
meghatározott határidőig 
sor kerül. Amennyiben az 
ellenőrzés megállapítással 
zárul, annak eredményéről 
az adóhatóság hivatalos 
formában értesíti az adózót.
                                                                                                      
Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal Közép-magyaror-
szági Regionális Adó 

Főigazgatósága

Kiutalás előtt is SZJA-ellenőrzés
A 2010. évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásokat a jogosulatlan visz-
szaigénylések megakadályozása érdekében az adóhatóság még az összegek 
kiutalása előtt ellenőrizheti. A Közép‑magyarországi régióban eddig 142 millió 
forint szja jogosulatlan kiutalását akadályozta meg a hatóság.

A kormány ötleteket gyűjt – és házhoz megy.
Ennek a filozófiának a jegyében június-

ban Szöllősi László államtitkárt látta ven-
dégül a budakeszi önkormányzat, valamint 
a helyi vállalkozókat.

A konferenciára azért került sor, mert a 
kormányprogram részeként meghirdetett, 

és első ütemét tekintve már részben meg is 
valósított bürokráciacsökkentési program 
következő üteme előtt az állami vezetők szer-
ettek volna közvetlen tapsztalatokat szerezni 
az eddigi intézkedésekről, illetve impulzuso-
kat kapni a vállalkozóktól a folytatáshoz.

Bató Borisz

Herein Gyula Szöllősi államtitkárnak mondja, 
hol szrít a cipő; Cs. Gy. Ottilia polgármester asszony 
figyel; a háttérben pásztor furulyázik

Pest megyében a Budaörsi Kistérség 
településeihez legközelebb eső Érdi 
Kormányablak munkanapokon 8.00-
20.00-ig tartó ügyfélfogadási időben 
várja kedves ügyfeleit - jelenleg még a 
Budai út 7/b szám alatti irodaház II. 
emeletén, július 1-től pedig a Budai út 
24. szám alatti Új Kapu társasház II. 
emeletén
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Korunk az internet kora.
A világháló valóban csodálatos ta-

lálmány. Napjainkban már életünk szin-
te minden területén megjelenik álata. 
Egyszerűvé válik a vásárlás, a tanulás, az 
információszerzés.  Böngésznek az idősek 
és fiatalok egyaránt. Netezünk vásárlás és 
utazás közben, az orvosi váróteremben, a 
plázákban. Bárhol, bármikor. 

A világháló elsősorban a fiatalokat ra-
gadja magával, szinte állandó elfogla-
ltságot kínálva számukra. Az utóbbi évek-
ben egyre nagyobb teret hódított magának 
több közösségi portál, melynek ma egy 
középiskolai osztály szinte minden tanuló-
ja tagja.  Ezek nem csak elfoglaltságot, de 
szórakozást is kínálnak a fiataloknak. 

A közösségi oldalak kb.  3-4 éve élik 
virágkorukat. A fiatalok, de talán nem 
túlzás azt mondani, hogy mindenki „má-
sodik otthona a nagy család”, ahol remek 
dolog gyűjteni az ismerősöket, rátalálni 
régen látott barátokra, volt osztálytársakra. 
Információt kaphatunk bárkiről, válogat-
hatunk a feltett képek között.  Lehetőséget 
adnak játékra, játékra invitálásra,  más 
kedvenceihez való csatlakozásra, napi 
kapcsolattartásra és képek, hozzászólások 
feltöltésére is.

Persze mint mindennek, ennek is megvan-
nak az árnyoldalai.

Sokan  előszeretettel osztják meg érzé-
seiket, gondolataikat, vágyaikat, program-
jaikat másokkal. Lelkesen írnak szokásaik-
ról, terveikről. Meggondolatlanul tesznek 
közzé saját személyüket, környezetüket 
érintő bizalmas információkat, személyes 
adatokat, fotókat. Lájkolnak, kommenteket 
írnak.

 Ezek az információk, képek azok 
érdeklődését is felkelthetik, akik nem tiszta 
szándékkal keresgélnek a közösségi oldala-
kon.

Gyakran olvashatunk olyan jelegű in-
formációkat üzenő falakon, melyek szin-
te csábítják a rossz szándékú embereket 
egy-egy cselekmény elkövetésére.

Ilyen például, mikor azt olvashatjuk: 
„Ne keressetek itt, a hétvégén nem leszek, 
elutazunk. A kutyára pedig a nagyi vigyáz” 
Mindehhez  tökéletesen kapcsolódnak  az 
üzenetet író fényképei közül a nyaralás 
képei a következő címmel: „Kubában 
jártunk” 

Sok-sok oldalon találunk a lakást 
belülről megmutató képeket, melyeken jól 
látszanak a műszaki berendezések, egyes 
értékek. Nyílt felhívás ez a betörőnek: 
Nem kell előzetes terepszemlét tartani, 
hisz magunk mutatjuk meg, milyen érték-
tárgyak vannak a lakásban. 

A feltett fotókkal azonban másképpen is 
vissza lehet élni. Miután azok könnyedén 
leszedhetők a tulajdonos adatlapjáról, egy 
kicsit átalakítva, más háttérrel, esetleg 
más ruházatban máris átpakolhatók a 
neten egy másik felületre, ahol a tulajdo-
nos tudta nélkül ezt követően akár évekig 
is körbe-körbe járhat. Társkereső oldala-
kon, pedofil tartalmú lapokon él tovább 
a kép, tulajdonosa pedig évekig hatalmas 
teherként cipeli ezt magával. 

A chatelésnek is megvannak a veszé-
lyei.

Egyesek sokszor kíváncsiságból, ka-
landvágyból, unalomból állnak szóba a 
chat vonal másik oldalán lévő névtelen, is-
meretlennel, „valakivel” akinek talán nem 
is az a neve, neme amit magáról állít. 

Legveszélyeztetettebbek a gyerekek és 
a fiatalok. Sokan örülnek már csak annak 
is, hogy ebben a rohanó világban – mikor 
a szülőknek egyre kevesebb idejük van 
szemük fényére, a gyermekre – valaki 
számára az ő véleményük is számít, rájuk 
is kíváncsi valaki.

Egy beteg személyiség a saját vá-gyain-
ak megvalósítására, kiélésére egy jól 
alakuló beszélgetést követően olyan dol-
gokra veheti rá őket könnyedén, amely-
nek súlyos következményei is lehetnek. 
Nem gyanítják, hogy esetleg egy aberrált, 
csaló, szélhámos kérdéseire válaszolnak, 
esetleg tesznek meg a kedvükre beteges 
dolgokat.

Emiatt nagyon fontos, hogy a gyerme-
kek csak és kizárólag szülői kontrollal 
használhassák az internetet.

A közösségi és chat oldalak veszélyein 
túl azért is fontos ez, mert rengeteg olyan 
oldal létezik, ahol pedofíl tartalom, ál-
latkínzás, vagy pl.: borzalmas balesetek 
képei jelennek meg. A biztonságos bön-
gészés hozzájárulhat a gyerekek, fiata-
lok egészségesen fejlődő személyisé-

géhez, valamint ahhoz, hogy ne váljanak 
bűncselekmény áldozatává.

A leggyakrabban megvalósuló bűn-
cselekmények: 
 
A közösségi oldalak első osztályú szín-
terei a családi, volt baráti lejárató, mega-
lázó, zaklató bosszúhadjáratnak. Gyakran 
cél a megfélemlítés, a magánéletbe való 
beavatkozással a rendszeres vagy tartós 
háborgatással történő kapcsolatteremtési 
szándék. A ZAKLATÁS megvalósulhat 
többek között telefonon, de akár az inter-
neten is.

Ha egy közösségi oldalon történik va-
lakinek a szidalmazása, róla becsület 
csorbítására alkalmas tény állítása vagy 
híresztelése, esetleg erre utaló kifejezés 
használata, már meg is valósult a RÁ-
GALMAZÁS.

A személyes adatok, képek pár klikelés-
sel másolhatók, máshová beilleszthetők, 
bosszúból, heccből, kissé átalakítva. 

Társadalomra veszélyesség miatt a törvé-
ny büntetni rendeli azokat is, akik számí-
tástechnikai rendszerbe jogosulatlanul lép-
nek be vagy ott maradnak, valamint azokat 
a személyeket is, akik az ott tárolt adatokat 
jogosulatlanul megváltoztatják, törlik, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik.
  

Pest Megyei Rendőrfőkapitányság

A hálón leselkedő rém

Budaörsi Rendőrkapitányság:
2040 Budaörs, 
Szabadság út 160.
Tel: 06-23/505-400, Fax: 06-23/505-
422 (Központ), 06-23/505-411 
(Ügyelet)
Ügyelet : 06-23/505-400

Törökbálinti Rendőrőrs:
2045 Törökbálint, 
Bajcsy-Zs.  utca 8. 
Tel.: 06-23/335-037

Itt a várva várt szünidő, bár vannak csa-
ládok, egyre több, amelyek nem tudják 
a szünidő teljes ideje alatt gyerekeik bi-
ztonságos felügyeletét megoldani. Nincs 
pénzük befizetni a nyári tábort, nem 
tudják nagyszülőknél, rokonoknál elhe-
lyezni a gyereket. Így kénytelen-kelletlen 
magukra hagyják őket: kulcs a nyakba, 
étel a hűtőben.

Ha tényleg nincs semmilyen megoldás 
arra, hogy gyermekünket ne hagyjuk 
egyedül, akárcsak néhány órára is, ak-

kor célszerű megfontolni az alábbi taná-
csokat:

1. Először is nagyon fontos a gyerme-
künkkel az őszinte kommunikáció. Kér-
dezzük meg tőle, hogy tényleg nem za-
varja az, ha egyedül kell maradnia, nem 
fog-e félni, nem veszi-e rossz néven, ha 
magára hagyjuk. 

2. Fontos, hogy fokozatosan szoktas-
suk hozzá az új feladatához. Először csak 
rövidebb időre menjünk el otthonról, a  

hét jó tanács szünidőre 

Kulcs a kulcsosokhoz

(folytatás a 14. oldalon)
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A nyár, az iskolai szünidő beköszön-
tével beindul a kerékpár- és strand-

szezon. A strandokon, játszótereken, 
parkokban a saját értékekre különösen 
kell vigyázni, azokat felügyelet nélkül 
hagyni még pár percre sem szabad. 

A nyári szünidő jelentős veszélyfor-
rását jelentik a szabadvizek és a strandok. 
Az úszás, fürdőzés közben bekövetkezett 
balesetek sokszor végződnek tragikusan.  
Minden gyereket meg kell tanítani a sza-
bad vizek veszélyeire, s arra, hogy ezeket 
hogyan kerülhetik el.  Fürödni csak az arra 
kijelölt helyeken, strandokon a balesetek 
elkerülése végett lehetőleg a szaksze- 
mélyzet által ellenőrzött helyeken szabad. 
Kisgyermekek csak felnőtt kíséretében 
mártózzanak a vízbe!  Felhevült testtel, 
teli gyomorral, alkoholos állapotban víz-
be menni tilos! A bányatavak különösen 
veszélyesek a hirtelen változó vízmélység 
és a hőfok-különbség miatt.  Ne engedjük 
a veszélyes játékokat, egymás megdobá-
lását, társaink víz alá nyomásást, itatását. 
Óvakodjunk a vízbe ugrástól fölhevült 

testtel. Fejest se célszerű ugrani sekély, 
vagy ismeretlen mélységű vízbe.

Kisgyermekek, úszni nem tudók csak 
felnőtt kíséretében mártózzanak meg. 
A szülők gyermekeiket a vízparton se 
hagyják felügyelet nélkül!  

Kerékpár

Sok gyerek a nyári hónapokban sokat 
kerékpározik.

Ha azt szeretnék, hogy a boltból kifelé 
jövet is megtalálja a biciklit, célszerű azt 
biztonságosan lezárni.

A közlekedési szabályokról ki kell ok-
tatni őket, és betartásukra újra és újra föl 
kell hívni a figyelmet.

 A nyár, a vakáció ideje a közlekedés 
szempontjából is veszélyeket rejthet. A 
gyermekek életkoruknál fogva meggon-
dolatlanabbak, olykor kiszámíthatatlan 
a viselkedésük. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy túlságosan bíznak a közleke-
dés felnőtt résztvevőiben, az autóvezetők, 
a buszsofőrök tapasztalatában. A közleke-

dés azonban olyan váratlan helyzeteket 
hozhat, amelyeket még az idősebb, a kö-
zlekedésben jártasabb felnőttek sem tud-
nak megoldani. Fontos, hogy a gyermek 
ismerje, és tartsa be az alapvető közleke-
dési szabályokat, valamint mi magunk is 
legyünk óvatosabbak, vezessünk lassab-
ban azokon a helyeken, ahol sok gyermek 
tartózkodik. 

Itt hívjuk fel a szülők figyelmét arra, 
hogy, gyermekeikkel tekintsék át a legfon-
tosabb gyalogos és kerékpáros közleke-
dési szabályokat. A szülők vizsgálják át a 
gyermekeik kerékpárját és szereljék fel a 
kötelező tartozékokkal, mint pl. a fékek, a 
világítóberendezések, prizmák, stb. Ezek 
legyenek mindig üzemképes állapotban.
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Patkány harapott meg nemrég egy 
kisgyereket, aki az óvoda udvarán 
békésen játszadozott. Az állatot 
az Orpheus Állatvédő Egyesület 
Ebrendészete sikeresen befogta, 
és elővigyázatosságból megfi-
gyelésre karanténba helyezte. Az 
állat nagy valószínűséggel nem 
veszett, így a kisgyermeknek nem 
kell kockázatoktól sem mentes ol-
tássorozaton átesnie

Bár az eset Szegeden történt, 
nem árt fölhívni a figyelmet az e-
setre, ugyanis a fehér patkány az 
állatkereskedések egyik kedvenc 
áruja, bárki bármikor néhány 
száz forintért megvásárolhatja. 
Nagy valószínűséggel a harapós 
állat is kedvencként kezdte, de  
megunt állatként végezte: lelket-
len tulajdonosa kitette az utcára. 
A kifejlett fehér patkány felnőtt 
egyede egyébként 20-24 cm 
nagyságú, amelyhez 18-22 
cm-es csupasz farok tartozik. 
Kisállat-szaporítók lakosság 
számára eladásra, állatkertek 
ragadozó állatoknak élelem-
ként, kutatólaborok állatkísér-
leti célokra tenyésztik, tartják. 
Kisebb lakásokba egyre többen 
kutya vagy macska helyett házi 

kedvenc-ként apróbb gerinces 
állatokat is tartanak. Az Orpheus 
Állatvédő Egyesület tapasztalata 
az, hogy a rágcsálók ugyanúgy 
okozhatnak marásos, harapásos 
sérülést, mint a kutyák vagy a 
macskák vagy a többi házi ked-
venc. A nyári szünetben a gyer-
ekeket fel kell világosítani, hogy 
utcán, udvaron látott idegen ál-
latokhoz egyáltalán ne vagy csak 
kellő körültekintés mellett (szülői 
engedély után) nyúljanak. 

Orpheus Állatvédő Egyesület

Baleset-megelőzés 

Kerékpár és víziveszély

Patkányharapást szőrivel(folytatás a 13. oldalról)
hosszabb egyedüllét csak némi 
„gyakorlás” után következ-
zen. Ha megoldható, akkor napi 
6-8 óránál tovább még a nagyobb 
gyerekeket se hagyjuk magukra, 
éjszaka pedig semmiféleképpen 
sem. 

3. Maradjunk mindig elér-
hetőek! Ez a mai világban már nem 
jelent problémát! Ha munkánk mi-
att mégsem lennénk bizonyos ideig 
elérhetőek, akkor segítségünkre le-
het egy jó szomszéd, rokon, aki he- 
lyettünk riasztható. Fontos, hogy 
gyermekünk tisztában legyen a 
segélykérő telefonszámokkal is, 
hogy vészhelyzetben őket is fel 
tudja hívni. 

4. Gyakoroljunk el vészhe-
lyzeteket. Remélhetőleg soha nem 
kell ezeket élesben is alkalmazni, 
de jobb, ha felkészítjük gyerme-
künket arra, mit kell tennie tűz, 
csőtörés, áramszünet, rosszullét 
vagy bármilyen rendkívüli helyzet 
esetén. 

5. Fektessünk le szigorú biz-
tonsági szabályokat. Tudnia kell, 
hogy kit engedhet be a lakásba, 
kinek mondhatja, hogy egyedül 
tartózkodik otthon és kinek nem. 
Hívhat-e barátokat, hány főt, kiket? 
Elmehet-e otthonról, amíg mi nem 
vagyunk otthon, ha igen, hová, 

mennyi időre és kivel? Mihez 
nyúlhat szülői felügyelet nélkül, 
mihez nem, annak ellenére, hogy 
már használta egyedül, amikor mi 
otthon voltunk (pl.: háztartási gé-
pek, vegyszerek, kerti szerszámok, 
Internet…) Külön figyeljünk az 
internetezés, számítógépes já-
tékok időtartamára, fajtáira. Lehet, 
hogy a gyermek nem mozdul ki 
a lakásból, de a világhálón is szá-
mos veszélyforrás leselkedik rá. A 
szülők feladata és felelőssége az, 
hogy lekorlátozzák az interneten 
látogatható oldalakat, chat pro-
gramokat.  

6. Készítsük ki neki azokat a 
dolgokat, amire szüksége lehet. 
Legjobb, ha az ételeket, sebta- 
paszt, zsebkendőt, póttekercs vé- 
cépapírt, zseblámpát, felmosó-
rongyot, seprűt stb. kikészítjük 
neki, vagy megmutatjuk, pontosan 
hol találja azokat. 

7. Fontos azt is tisztázni, 
hogy mivel fogja eltölteni azt 
az időt, amíg egyedül van. 
Nem szerencsés, ha az egyedül 
töltött délutánokon mindig 
csak tévét néz vagy számító-
gépes játékokkal játszik. Ad-
junk neki feladatokat. Az un-
atkozó gyerek mindig sokkal 
veszélyesebb önmagára és a 
környezetére nézve egyaránt.
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