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Szeptember, Szent Mihály hava

Szent Mihály havában éhomra igyál kecske- vagy juhtejet,
mindent szabadon ehetsz, igyál borsos és szegfüves bort,
italodban álljon zsálya és sarlófű, apró bojtorjánnal egyetemben; nem árt, ha borsos tyúkhúst eszel, eret is vágathatsz, purgátzióval is élhetsz.
Ha meg akarod tudni a jövő esztendőnek mivoltát, szent
Mihály nap tájban mess ketté egy cserfagubát, és ím ezt
vedd eszedbe: a gubában hogyha pók van, rossz esztendő
következik; légy hogyha van, közép állapotu; féreg ha van
benne, bő esztendőt, de ha üres, halálost jelent. Továbbá ha
igen sok elején a guba, jól vigyázz a télre, mint kezdi; mert
nagyon sok hóval jön karácsony előtt, azután nagy erős és
hideg idő tart. Boros szent Mihály hava, mikor jó mustokat
hordóba töltesz, szép személyeket, jó erkölcsűeket, igazakat
és igazságszeretőket, nyájas beszédűeket és istenfélőket,
rögzött életűeket és minden embernek kegyes kellemeteseket,
de szeles természetüeket nemzesz e világra.

Asztaltáncoltatás
A budaörsi jegyző, mint afféle fegyelmezett köztisztviselő, eleget
tett az asztalállításra fölhívó, kormányhivatali utasításnak. Az
Alaptörvény Asztalát fölállították.
Került rá azonban olyasmi is, ami az utasításban nem szerepelt.
Egy levél. A pár soros írást Wittinghoff Tamás polgármester
jegyzi, aki ebben röviden kifejti, hogy nem ért egyet sem az
Alaptörvénnyel, sem az Asztalállítással, sem azzal a móddal, ahogyan azt elrendelték.
Wittinghoff most kicsit megtáncoltatta az asztalosokat, de vajon
nem fogják-e őt megtáncoltatni?
Nyolcvan esztendeje halt meg
Kandó Kálmán, a vasútvillamosítás úttörője. Ebből az alkalomból a MÁV és az illetékes minisztérium vezetői emlékeztek a feltalálóra sírhelyé-nél,

a Fiumei úti temetőben.
Az ünnepi megemlékezésen
részt vett Kandó Judit, Kandó
Kálmán egyenes ági leszármazottja is, aki Budakeszin
telepedett le.

AFORIZMA
Előbb ismerd meg az igazságot. Elferdíteni ráérsz azután is.
(Mark Twain)
Lapunkat
A nyár fontos fejleménye volt,
rendszeresen szemlézi az
hogy a tavaly október óta tartó
Observer Magyarország hatalmi válság ügye megoldódott
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Budaörsön.
Mint azt többször is megírtuk, az
újonnan felállt képviselő-testület
és Wittinghoff Tamás újraválasztott
polgármester hosszú hónapokon
át nem tudtak megegyezni a
megválasztandó alpolgármesterek
személye körül. Ez a helyzet mármár az önkormányzat megbénulásával fenyegetett. A krízisnek
vége, megoldódott, afféle bölcs,
egyet ide, egyet oda alapon: egy
alpolgármesteri széket kapott Wittinghoff csapata, egyet a Fidesz.
Lehet, hogy ez egy nyugodtabb,
alkotóbb ősz előjelének bizonyul
majd?

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)

Nyitány az iskolákban
Hogy mennyi egy év, abban nagyjából
minden kultúrkör egyetért. De hogy
mikor végződik az év, és mikor kezdődik
az új, az már bizony civilizációként eltér. Hiszen, végül is megállapodás kérdése. A világ nagyobbik felén az európai időszámítás érvényesül, ahol a téli
napforduló körüli időszak a váltópont.
De ez nem mindenütt van így. Sőt, még a mi kultúránkban sem minden időciklus igazodik a naptári évhez. Gondoljunk például a színházi évadra, ami hagyományosan
ősszel kezdődik, és a következő év nyár elején végződik.
Az iskolaév, vagy akadémiai év ritmusa is hasonló: az
első becsengetés régóta az ősz beköszöntével esik egybe.
Ez még az olyan, mindent felforgatni akaró korokban
is, mint a mienk, kikezdhetetlen szabály. (Csak nehogy
ötleteket adjak a felforgatóknak írásommal.)
Már-már természeti törvény: mint ahogy a fecskék
megérkeznek tavasszal, s elmennek Mária nap tájékán,
távozásukkal nagyjából egy időben becsengetnek az
iskolákban is.
Bár ma már ez sem egészen biztos. No nem az iskolakezdés, hanem a csengetés.
Kisdiák koromban még a pedellus bácsi rázta csengőjét
minden egyes óra kezdetén és végén, később ez is elektromos csengőre, majd automatavezérlésűre változott (a
végén már pedellus sem volt). De lehet, jól jönne mostanság némely iskolában a régi, kézi csengő, már ha
meglenne még. Mint hírlik, sok tanoda ugyanis a közüzemi számlák kifizetésével küzd, márpedig villamos áram
nélkül csengetés sem elképzelhető.
De van más is, ami miatt tanárok, szülők egyaránt szoronghatnak az idei első becsengetéskor, ha lesz, ha nem:
maradnak-e önkormányzati fennhatóság alatt, vagy államosítják-e őket, netán az egyház fenntartásába kerülnek? Esetleg bezárják az intézményt? S lesz-e óraszámemelés, meg pedagógus-elbocsátás?
A szülők egyre nagyobb erőfeszítésébe kerül
előteremteni egy-egy iskolakezdéshez a rávalót. Pláne,
hogy a nyáron akkorát nőtt a gyerek, hogy a teljes ruhatárát lehet kicserélni.
De mindez, hogyan lesz új táska, miből lesz szakköri díj,
meg újrafestett tanterem – persze a gyerekeket nem kell,
hogy érdekelje. Nem is igazán vesznek róla tudomást.
Legalábbis mi, felnőttek így gondoljuk. Joguk van ehhez. Tartsuk is tiszteletben ezt a jogukat. Mint ahogyan a
vendéglőbe járó embernek is joga, hogy ne tudja, hogyan
készült az étel, amit az asztalán felszolgáltak. Ha egyszer
ízletes.
Mert az is régi, sarkalatos igazság, ha egyszer az osztályterem ajtaja bezárult, és kettesben maradnak, ők és a
tanár, ott bármi, akár a csoda is megtörténhet. És akkor
negyvenöt percre megszűnt a külvilág. S minden a helyére
kerül, minden logikus lesz, érthető, akár az egyszeregy.
Persze a vége úgyis az, hogy kicsöngetnek. De addig
legalább!
eXabó Tibor
szellemi homeless
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Pest megyei önkormányzat jelenlegi helyzete túlmutat önmagán, és
általánosabb problémákra is rávilágít,
már ami a Fideszes önkormányzatokat,
településieket és megyeieket egyaránt
érinti. Megmutatja azt a téves helyzetérzékelést, aminek alapján a Fidesz
önkormányzati politikusai még mint
ellenzékiek vezették rájuk bízott önkormányzatokat.
Láthatóan ezek az önkormányzati
vezetők valóban elhitték azt az önmaguk által is hangoztatott retorikát,
hogy az önkormányzatok anyagi ellehetetlenülése csak a rossz balliberális
kormányoknak köszönhető, s csak addig kell kihúzni valahogy, amíg „mi
jövünk”.
Ez sokszor gyenge pénzügyi gazdálkodáshoz, sok esetben súlyos eladósodáshoz vezetett, ami összességében
épp napjainkra kezd katasztrofálissá
válni.
Jó példa erre Pest megye önkormányzata, melyről hónapok óta szinte
alig hallani mást, mint hogy de facto
csőd szélén táncol (A hónap képzavara – a Szerk.): hol ezzel, hol azzal a közüzemi szolgáltatóval támad
problémája a kifizetetlen számlái miatt.
Legutóbb épp a tanévkezdés kapcsán
kerültek az újságokba: sok önkormányzat ugyanis még a tavalyi adósságát
sem fizette ki a tankönyvkiadóknak,
már ami az ingyenes tankönyveket illeti: az ingyenes tankönyvek esete is
jól példázza azt a liberálisoknak tulajdonított szállóigét, hogy nincs ingyen
ebéd. Ahogy ebéd, úgy tankönyv sincs
ingyen, még ha egyesek nem fizetnek is
érte: azok a diákok, akik egyébként helyesen, rászorultsági alapon fizetés nélkül jutnak tankönyvhöz. Ám valakinek
ezt a cechet is állnia kell, jelen esetben
az intézményfenntartó önkormányzatoknak.
A tavalyi adósság és az idei százmilliós nagyságrend, és a legnagyobb adósok között első helyen emlegetik Pest
megyét.
Bár naponta nyilatkoznak az önkormányzatok, a minisztérium, mire a
tanév beindul, a probléma megoldódik,
szeptember első hetének végén az ügy
még mindig nem rendeződött.
Bóta Borisz
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Retorta és retorika
A kormány boszorkánykonyhájában
alakul a közigazgatás reformja – pardon:
átalakítása.
Legfrissebb információk szerint akár
heteken belül, már szeptemberben a parlament elé kerülhet az önkormányzatokról
szóló új törvény tervezete.
Egyelőre kevés konkrétum szivárgott
ki a kormányhivatalok retortáiból, de
az például igen, hogy az elképzelés szerint a jövőben alapvetően megváltozna
a települései önkormányzatokon belül a
polgármester és a jegyző viszonya.
A rendszerváltás utáni szisztémában
elvben a két funkció kvázi egyenrangú
volt, hiszen a polgármester törvényességi
kérdésekben nem utasíthatta a jegyzőt, aki
a törvényesség helyi letéteményese volt,
pozícióját ugyanakkor erősen gyengítette,
hogy a munkáltatója pedig a választott
önkormányzat.
Az elmúlt húsz év megmutatta, hogy
ezt az ellentmondásos viszonyt végre föl
kellene oldani valahogy. Ebben nagyjából
mind a szakértők, mind a jogászok, mind
az önkormányzati emberek egyetértenek.
Abban már kevésbé, hogyan.
Az eddigi információk szerint a kormány
a gordiuszi csomót úgy vágná át, hogy
a polgármesterek kezébe adná a jegyző
kinevezésének és fölmentésének a jogát.
Magyarán: a jegyzők egyértelműen a pol-

gármester alárendeltségébe tartoznának.
Ezzel a jegyző hatalma jelentősen csökkenne, lényegében a rendeletek, határozatok jogszakmai előkészítésére korlátozódnék, illetve a polgármesteri hivatali
apparátus operatív irányítására.
Tóth Zoltán (Budaörs) választási
szakértő több interjújában is kifejtette,
valóban hibája volt a rendszerváltáskor
kialakult új szisztémának, hogy nem lehet
annak a jegyzőnek a feladata a törvényességi felügyelet gyakorlása a polgármester
fölött, aki ugyanakkor a jegyző munkáltatója. Az elképzelésről az a véleménye,
ez egy ésszerű megoldás lehet, de csak
akkor, ha egyúttal a jövőben nem a jegyző
irányítja a hatósági munkát és a törvényességi ellenőrzést.
Hogy helyi szinten akkor ki lenne a
törvényesség őre, még csak találgatások
vannak. Meglehet, ezt a funkciót egy szinttel magasabbra tennék, s a majd még csak
eztán megalakuló járásokhoz rendelnék.
Ebben ugyancsak lenne ráció, ugyanis
ezzel a húzással a szakmai színvonal bizonyára erősödnék (Míg ma Magyarországon 3200 önkormányzat van, ennyi,
még ha a körjegyzőségekkel csökkentjük
is a számukat, magasan kvalifikált közigazgatási-jogi szakember aligha van
Magyarországon.)
Biator Oszi

Rambóként a falurombolás ellen
Nem tekintjük alapvetően tisztünknek
a Jobbik nézeteinek népszerűsítését, de
vannak kivételes helyzetek. Ilyen például
az, hogy nemrég az a Hegedűs Lórántné
ismertette az ellenzéki párt álláspontját
a tervezett önkormányzati reformról, aki
korábban éveken át képviselő, sőt, alpolgármester is volt Budakeszin.
Hegedűsné, aki amellett, hogy a párt
frakciójának tagja, parlamenti képviselője,
egyúttal az Országgyűlés egyik jegyzője is.
Hegedűs Lórántné a kormány önkormányzatireform-koncepciójából azt olvasta ki, hogy az egyenlő lesz egy magyarországi falurombolással. Egészen odáig
ment, hogy a koncepciót egy CeausescuOrbán-tervnek nevezve
A jobbikos képviselő szerint a koncepció mögött nincsenek hatástanulmányok
és konkrét számokat sem lehet hallani.
A Jobbik szerint egyelőre az biztos a
Széll Kálmán Terv szerint, hogy a hiánycél tartása miatt a következő két évben
jelentős forrásokat kell kivonni. Azonban
– értékeli az ellenzéki párt – hiányoznak
a költséghatékonysági számítások, nem

tudni, hogy lesznek-e elbocsátások az
önkormányzati szektorban és ha igen,
mekkorák.
„Ez nem önkormányzati koncepció,
hanem egy hatalomgyakorlási technika:
a tervgazdálkodáson keresztül kézi vezérléssel próbálja a pártállami rendszert
feléleszteni a kormány” – fogalmazott
Hegedűs Lórántné, aki szerint „a Fidesz
ezzel megmutatja valódi arcát: volt már
liberális álarca és konzervatív álarca,
most pedig megmutatja a Soros-pénzen
píározott rákosista, posztkommunista igazi arcát”.
sartorius

Még alpolgármesterként, még
Budakeszin
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Beszéd holdfogytán

N

em tudom, mitévő legyek. Elmúltam
nyolcvan, harminc kilót fogytam.
Lóg rajtam a bőr, mint egy kitágult, ócska ruha. Pedig nem vagyok beteg, legalábbis nem tudok róla, arra már végképp
nincs erőm, hogy kivizsgáltassam magam, orvoshoz szaladgáljak. Persze ebben a korban az embernek nincs olyan,
hogy ne legyen valamilyen baja, itt fáj,
ott fáj, de olyan betegségről, ami ne lett
volna már korábban is, nem tudok. A
fáradtság, fiacskám, az, hogy egyre csak
fogy az erőm. Sokszor érzem úgy, hogy
fogy az erőm. Hogy nem bírom tovább.

Ott tartunk, hogy sétál is. Mindennap sétálni viszem.
Nemrég itt volt a doktornő, előtte vagy
másfél évig felénk se nézett, megvizsgálta, csodálkozott, mondta is, milyen jól
néz ki az X bácsi! Ez azért jólesett. Csak
hát nehezen bírok egy ekkora testtel,
pláne most, hogy én ennyire lefogytam.
Milyen jól néz ki X bácsi! Tényleg jól néz
ki. Csak hát olyan, mint egy hároméves
gyerek. Tudja, az agya… Pedig annak
idején mennyit dolgoztunk együtt. Pék
volt, egy életen át minden áldott éjjel
fölkelni, mert arra kevesen gondolnak,

Képünk illusztráció
Néha arra gondolok, de jó is lenne
este lefeküdni, és másnap reggel nem
felébredni. Meg arra, hogy bennünket,
öregeket, nyugdíjasokat végképp magunkra hagytak. Hogy fölösleges teher
vagyunk, legjobb lenne, ha nem is lennénk, öreg kenyérpusztítók. Legalább a
nyugdíjunkat sem kellene kifizetni. Mert
már nem vagyunk jók semmire, nem
kellünk már senkinek. Nem is törődik már
velünk senki. Annyira sem, hogy legalább beadnának egy injekciót, aztán nem
lenne tovább gond velünk. De biztosan
az is sokba kerül. Szóval gyakran vannak
ilyen gondolataim, főleg esténként, sírni
már régóta nem sírok, aztán elalszom.
Reggel, amikor fölébredek, első dolgom megnézni a férjem. Segítek neki
felöltözni, mosakodni, aztán elkészítem a
reggelit. Mondták, amikor még a kórházban volt, miért nem adom be az elfekvőbe.
Neki már úgyis mindegy, úgysem tudja,
hol van, mi történik éppen vele. De hát
hogyan is adhatnám be?! Majd’ negyven
évet éltünk le együtt. Mondja meg maga,
hogyan is adhatnám be?! A kórházban
pelenkázni kellett, csak feküdt naphosszat, föl sem kelt. Hazahoztam, talpra állítottam. Reggeli után, ha szép az
idő, kiültetem a kertbe, hadd levegőzzön.

ahhoz, hogy korán reggel ott legyen a
friss, ropogós kenyér, a kifli, a zsömle,
fél éjszakán át kell dolgozni, dagasztani, aztán a forró kemence mellett állni,
figyelni. És a legnagyobb bajok idején,
56-ban is, kötelességünknek éreztük,
hogy a népnek legalább kenyere legyen.
De erre már senki nem emlékszik, ránk
sem emlékszik lassan már senki.
Egy fiúnk van, de ő nemigen segíthet,
inkább ő szorul az én segítségemre.
Beteg. Gyógyíthatatlan. Tudjuk, meg fog
halni. Ő is tudja, én is, csak az apja nem,
ő nem fogja fel, mi történik körülötte.
Nem tudom még, hogy fogom kibírni. Ő
nem velünk lakik, de kijár hozzánk, mosok, főzök rá, amit az orvos előír. Jobb
lenne, ha itt lehetne, de szinte naponta
kezelésre jár, innen azt nem tudná megoldani, szerencsére a kórház meg a
rendelő közel van a lakásához. Szóval
nem tudom, meddig bírom, voltam már itt
is, ott is, hogy segítsenek valamit, meg is
ígérték, de aztán nem történt semmi. Én
nem tudok a hivatalba járni, kérvényezni, még az irataimat is nehezen intézem.
Nemrég elvesztettem vagy ellopták mind.
Nem tudom, meddig bírom, Pedig látja,
igyekszem. Ma reggel is leszedtem ezt a
kis virágot a kertből, megkötöttem pár
csokrot. Vigyen belőle, olcsón adom. Ezt
a másikat meg ráadásnak. Amiért legalább meghallgatott.
Bot Zsibora

A Pátyi Könyvtár 2010/2011. évi sikeres könyvtári kezdeményezése
az Irodalmi Klub. A klubestek idén ősszel folytatódnak! Az irodalom,
az olvasás és a Könyvtár népszerűsítésére indított rendezvénysorozat keretei közt eddig a magyar költészet klasszikusairól hallhattunk előadásokat
a költemények művészi interpretálása és előadása kíséretében. Az idén szeptemberben induló előadássorozat az epika egy műfaja, az elbeszélés megismertetését célozza
meg: külföldi kortárs írók novelláit olvassuk-elemezzük együtt az érdeklődőkkel.
Szellemi utazásunkon szakavatott vezető, Lackfi János kalauzol majd bennünket
világkörüli útra. Az országos ismertségű költő, író, műfordító és egyetemi tanár most
az Irodalmi Klub vendégei számára a következő szerzőktől válogat szövegeket:
Szeptember 5:
Szeptember 26:
Október 24:
November 14:
November 28:
December 12:

Egy japán Pátyon – AKUTAGAVA RJÚNOSZUKE
Egy svéd Pátyon – TORGNY LINDGREN
Egy amerikai Pátyon – ARTHUR PHILLIPS
Egy vietnámi Pátyon – NGUYEN HUY THIEP
Egy angol Pátyon – NICK HORNBY
Egy orosz Pátyon – VLAGYISZLAV OTROSENKO

Az egyes előadásokról készült szöveges, képes összefoglalók és videofelvételek
révén figyelemmel kísérhetik a rendezvénysorozatot a www.irodalmiklub.hu alatti
weboldalon, és tájékozódhatnak eddigi rendezvényeinkről is!
Szeretettel várjuk Önöket személyesen is a Pátyi Könyvtárba, a Rákóczi u.
37. szám alatt, a megadott időpontokban, 19 órára! („Várady Kastély” épületének jobb szárnya. Ide kattintva találnak meg minket: http://g.co/maps/apyy)
Amennyiben érdeklik Önöket az Irodalmi Klub rendezvényeivel vagy a könyvtárral kapcsolatos információk, rendszeres tájékoztatást kaphatnak hírlevél formájában.
Kérem, ez esetben küldjenek „Irodalmi Klub” tárggyal üzenetet a konyvtar@paty.
hu email-címre!
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A mi utcánk ó, beh szép
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incsenek irigylésre méltó helyzetben azok az építők, akik például utat
vagy járdát építenek. Szemben például a
házépítőkkel, ők nem tehetik meg, hogy
paravánokkal, vagy finomra szőtt, csak
a kontúrokat láttató hálókkal takarják
el működésüket az adott környék kíváncsiskodóinak szemei elől. Az építkezések
eltakarásának divatja, mint oly sok minden, napnyugatról jön, s ott azt a célt
szolgálja, hogy az efféle megmozdulásokkal óhatatlanul együtt járó, zavaró esztétikai elemektől, valamint a
szálló portól megvédje a mélyen tisztelt publikumot. Nálunk inkább azt a
funkciót vette föl, jobb, ha nem látják,
mit művelnek az építők. De mondom, a
módszer nem mindenütt alkalmazható.
Például Budakeszin sem, ahol jelenleg a
városközpont-rehabilitációs projekt látványos része zajlik: a főutca páros oldalának a Kossuth utcától az Erkel utcáig
húzódó szakaszának a kivitelezése. Ha
egyszer elkészül, díszburkolatot kapnak
itt is a járdák, kocsibeállók, eltűnnek a
geológiai szintkülönbségek, és egységes
arculatot mutat majd a zöldfelület is.
Az érintett ingatlantulajdonosok még
július végén kaptak egy kivitelezési ütemtervet is, amiből megtudhatták, mire
számítsanak, mikor, hol zajlik majd az
építkezés, hogy felkészülhessenek rá.
Azt is elmondták, hogy addig, amíg egyegy szakasszal nem végeznek, nem bolygatják a többit, hogy minél kevesebb
kellemetlenséget okozzanak a lakóknak,
vállalkozásoknak.
Már akkor voltak, az örök kételkedők,
akik ingatták a fejüket, hogy ez csak
papíron lehetséges, mert hogy az türelmes.
Nekik lett igazuk.
Az említett dokumentumban például
az állt, hogy az első szakasz, amely a
művelődési központtól a tüdőgondozóvegytisztító magasságáig lett kijelölve,
augusztus 15-én kezdődik, és egy hétre
rá, 22-én már haladnak is tovább. Megeszem a kalapom, ha ez így lesz – mondta
ismerősöm. S lőn. Szeptember elejéig még
a művelődési ház előtt sem végeztek.
Sőt! Az eddig látottak csúcspontjaként,
szeptember 2-án a már leburkolt szakaszt
fölszedték. Mint kiderült, azért, mert
rossz mintát raktak le; két hétbe telt, mire
észrevették.
A késlekedést a kivitelezők egyébként
a következőkkel magyarázzák. Az érintett járdák alatt a telefonszolgáltató gerincvezetéke húzódik, ahhoz ők nem nyúlhatnak, kizárólag a tulajdonos, márpedig
annak ő ugye nem parancsol. A főutcai
úttest tulajdonosának, a közútkezelőnek
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is több kifogása van a beruházással kapcsolatban. Például a tervezett csapadékvízelvezetés. (Sürgetni ugye őket sem lehet, illetve lehet, de minek). A BKV is érintett a dologban, a buszmegálló áthelyezéséhez az ő
hozzájárulását is meg kellett szerezni. (És akkor egy sor apró, de kellemetlen és előre nem
látható körülményről még nem is szóltunk.)
Még szerencse, hogy a közlekedésfelügyelet nem szerzett tudomást arról, hetekig hogyan közlekedtek az emberek az úttesten, s
még nagyobb szerencse, hogy nem történt
baleset. Ha lassan is, de valaki észbe kapott, és egy sávot lekerítettek az úttestből
a gyalogosok részére. Addig a kivitelezők
tanácsa az volt, közlekedjenek a gyalogosok a túloldalon. Jó vicc: a túloldalon a
park van, járda nincs, ami, ugyancsak e
beruházás keretében, hónapok óta a
Tájkép csata után
látványát nyújtja. A
szervizúton persze
lehetne közlekedni,
de akinek a főutca
páros oldalán van
dolga, mert például ott lakik, vagy
egy ottani üzletbe
szeretne bemenni,
túl azon, hogy ez
jókora kitérő, előbb
vagy utóbb át kell
jönnie a túlsó partra.
De ahhoz a szétdúlt
parkon kellene át-

kelnie, ami önmagában egy mission impossible. Gyalogosátkelő persze nincs, annak
ellenére, hogy még a tervezés időszakában
többen is szorgalmazták, hogy például az
óvoda és a játszótér közé fes-senek már föl
egy zebrát.
Ami eddig a munkákat jellemezte, azt
egyetlen szóban össze lehet foglalni: szervezetlenség.
Pedig lett volna idő bőven előkészíteni
mindent.
Az engedélyezési tervek például már
megvoltak tavaly június elején. Vajon a városvezetés akkori, október után
mai illetékesei miért nem egyeztettek a
közútkezelővel, a telefontársasággal, a
BKV-val meg a mit tudom én még, kivel?
Miért most, amikor már folynak a munkák,
kell kiderülnie, hogy ezzel sincsenek tisztázva a dolgok, meg azzal se?
Robot Szabi

A szépségért meg kell dolgozni, akár
kétszeresen is

Még a fenti cikkben jelzett munkák megkezdése előtt, levélben fordult a város polgármestere az érintett ingatlantulajdonosokhoz azzal, hogy szíveskedjenek anyagilag
hozzájárulni a megvalósuló járdák és kocsibeállók költségeihez. Egy képviselő-testületi
határozat alapján e célból külön alszámlát is nyitott az önkormányzat a befizetések
fogadására, s a határozat az összeget is megjelöli, mennyire számít a magánszemélyektől,
s mennyire a vállalkozásoktól a város (hatvanezer a lakóktól, száz a vállalkozásoktól).
Nos, megsaccolni sem tudom, hogy hányan lesznek, akik végül majd befizetnek az
alszámlára, az eddigi kivitelezés kaotikus, az ott lakók-dolgozók életét a kelleténél
többszörösen megkeserítő voltát látván, nem csodálkoznám, ha keserű csalódás érné a
kezdeményezőket. De az is lehet, hogy ha már mindenen túl lesznek, látván a ragyogó
eredményt, egymás sarkát taposva szaladnak majd befizetni.
Van azonban itt több, más probléma is. A kérelem jogszerűsége. Vajon milyen alapon
kér (hangsúlyozom, kér, tehát nem követel) hozzájárulást az önkormányzat egy olyan beruházáshoz, amit több mint négyötöd részben az Európai Unió finanszíroz, és
aminek a településre jutó önrésze is rendelkezésre kellett, hogy álljon, elkülönítve a
település költségvetésében. Arról nem is szólván, hogy a lakók és a vállalkozások adót
fizetnek az önkormányzatnak és az államnak is, az önkormányzati önrész is tehát a
mi adóforintjainkból, de az uniós pénz is végső soron ugyaninnen származik. Kétszer
fizetni ugyanazért? Aztán az összegszerűséget illetően is kíváncsi lennék, hogy jöttek
ki ezek a számok: egy optimális esetet alapul véve, ha egy főutcai ingatlan - ami ezen
a szakaszon jellemzően utcafronti üzletből és több, sokszor négy-öt lakásból áll – valamennyi tulajdonosa eleget tenne a kérésnek, és a megjelölt összeget befizetné, abból
bizony nemcsak járdát és kocsibeállót lehetne építeni, de a belső udvarokat is díszburkolattal ellátni.
tn
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a a most folyó városközpont-rekonstrukció alaposan próbára teszi a tavaly ősszel hatalomra került városvezetést, s az általa azóta végrehajtott
vérátömlesztés nyomán kicserélődött
szakapparátust, nem tudom, mi lesz,
ha netán Budakeszi tényleg elnyeri azt a pályázatot, aminek révén új,
korszerűbb és kapacitásait tekintve a
város bűvölését hosszú távon kiszolgálni képes szennyvíztisztító létesülhet.
A lakosságot persze ez messze nem
érinti közvetlenül, hiszen a beruházás
a várostól távol, a repülőtér előtt zajlik
majd, de hogy pénzügyileg hogyan fogja tudni lemenedzselni a pénzszűkében
lévő városháza ezt a nagyságrenddel
nagyobb beruházást (a városrehabilitáció stul-stül, azaz városházástul,
parkostul, közterületestül is nyolcszáz
millió körül meg kell, hogy álljon, a
szennyvíztisztító pedig milliárdos munka lesz), majd elválik. Szeptember elején, bár hónapok óta azt halljuk, hamarosan megszületik a végleges döntés,
még mindig nem száz százalék.
Ehhez képest, mint nagy vívmány
lett bejelentve, a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) Makkosmária egészét
belterületbe vonták. De ha új szennyvíztisztító nem lesz, akkor a településrész
csatornázva sem lesz, hiszen nincs
hova elvezetni a szennyvizet, és amíg
csatornázás nincs, addig utat, járdát
építeni sem érdemes. (És akkor arról
a kérdésről még nem is ejtettünk szót,
mindezt: mibul?)

*

Temető
Arról korábban már hírt adtunk, hogy
a városvezetés nyár elején egy rapid
döntéssel egyoldalúan felbontotta a
városi köztemető üzemeltetésére kötött
szerződését a Corpus Kft.-vel, és szinte
ugyanazzal a lendülettel pályázatot írt ki
a feladat ellátására.
Nyár végére a pályázatás lezajlott, a
pályázat érvényesnek és eredményesnek
bizonyult: mire e sorokat olvassák, a
temetőt már a Gyertyaláng Kft. üzemelteti.
Az új vállalkozó szerződésben vállalta
azt is, hogy a temetkezési költségeket
az eddigiekhez képest jelentősen csökkenti.
Halottak napjára már kellő tapasztalat
birtokában térhetünk vissza az ügyre, jó
döntés volt-e.
pim

Asztala viszta
Növekvő érdeklődéssel figyelem a
kormány legújabb hóbortját, melylyel kötelezte a polgármesteri hivatalokat, hogy állítsák föl Az Alaptörvény Asztalát a községházákon, illetve
városházákon. Dacára annak, hogy
a rendelet precízen igyekszik szabályozni a legapróbb részletekbe menően,
mi hova kerüljön, a konkrét megoldások még így is kimeríthetetlen tárházát
jelentik a lokális kreativitásnak, egyéni
találékonyságnak. Sok múlik azon is, kit
bíznak majd meg az asztalanyai hivatással (lám, a népnyelv a zászlóanya és a
templomanya stb. analógiájára máris
kisütötte, hogyan hívják azt a hivatali
személyt, akit az elöljáróság, ugyancsak
a rendelet betűje és szelleme szerint, az
Asztal gondozásával és szolgálatával
(!) megbíz). Mert odáig rendben, hogy
az utasítás, ami a kor-mányhivataltól
jött, még azt is előírja, hogy üveglap,
nemzetiszínű zsinórral az asztalhoz
erősített toll (szerzői tudták, hogy ebben
az országban ami nincs le-betonozva,
annak lába kél…), dekoráció legyen, de
abban már szabad kezet ad a megvalósítónak, hogy milyen legyen a terítő,
vagy a dekorációs kellékeket milyen
módon rendezze el.
Megfigyelésem szerint, annak alapján,
amit eddig alkalmam volt látni, érdekes
módon keverednek a már megvalósított
Asztalokban a szocreál és a népi vallásosság elemei. Érthetően, hiszen olyat
még a világtörténelem nem produkált
soha, sehol, hogy Az Alaptörvény Asztala. Akik kitalálták, és akik megvalósítják, nyilván már meglévő intézményekhez fordultak támpontokért. Így
aztán sajátos módon a megvalósult
műtárgyak egyszerre emlékeztetnek
házi oltárra és egy ügyfélváróba kitett
varia dohányzóasztalra. Vagy egy oltárrá fölstilizált varia dohányzóasztalra.

Stop a túlsúlynak
Nehogy azzal gyanúsítsanak, hogy csak a
rosszat veszem észre, örömhír is akadt az
elmúlt hetekben.
A budakesziek régi vágya teljesül azzal,
hogy a város számos utcájába súlykorlátozást léptetnek életbe.
Mint az köztudomású, a település szilárd útburkolatainak az állapota olyan,
amilyen: már amikor készült, sem ekkora
terheléssel készült, és a karbantartásuk,
felújításuk sem haladt olyan ütemben,
ahogyan azt az állagmegóvásuk indokolta
volna.

Alighanem bőven adnak majd alapanyagot néprajzkutatóknak és történészeknek, akik majd egyszer meg akarják írni, milyenek is voltak a mindennapok itt, Hunniában, a 21. század második évtizedének elején. Most jelzem
kulturális antropológia szakos hallgatóknak, hogy 3200 önkormányzat van
ma Magyarországon (még), ha valaki
mindegyiket végigjárná, s szakszerű
leírását adná, fotóval, az Asztaloknak,
majd rendszerezné az anyagot, nem
lenne gondja a szakdolgozatával, sőt,
talán még a doktori disszertációra is
futná belőle.
Magunk legelőször a budakeszi polgármesteri hivatalban szembesültünk
egy húsvér Alaptörvény Asztalával (A
hónap képzavara – a Szerk.). S végre
arra a napokig emésztő kérdésünkre is
választ kaptunk, mire való a toll. Nos,
nem arra, hogy esetleg beleírjunk az
Alaptörvénybe, hanem, hogy kitöltsük
az oda készített űrlapot, amelyen egy,
az Országgyűlés elnöke által saját kézjegyével ellátott Alaptörvényt is igényelhetünk.
SzaTir

Holmikné Takács Mária (Budakeszi,
polgármesteri hivatal) az Asztalról
gondoskodik
Az elmúlt évtizedekben gyors növekedésnek indult, és korábban nem is sejtett
átmenő forgalommal, rengeteg építkezéssel
terhelt budakeszi úthálózat siralmas állapotban van. Ha a súlykorlátozás meg nem is
oldja ezeket a problémákat, de legalább a
romlás ütemét és a kevés felújított úttest jó
állapotának fenntárását jól szolgálhatja.
De ha valaki építkezik, például, és
építőanyagot szállíttatna az ingatlanához,
vele mostantól mi lesz?
Természetesen a tilalom nem abszolút,
de ilyen esetekben eztán külön díjat kell
befizetni egy útvonal-engedélyért az
önkormányzatnál.
Sobri Zabot
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DOSSZIÉ
Másodközlés: Kovács Gábor a válságról

Várjuk ki a végét

Adóhatáridők

Szeptember
Szeptember 12., hétfő:
• A kifizető, munkáltató által levont
személyi jövedelemadó és a tb-járulékok,
START-kártyákhoz kapcsolódó kedvezményes járulékok, a magánnyugdíjpénztári tagdíjak, a korkedvezmény-biztosítási
járulék, az egészségügyi szolgáltatási
járulék, az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás (EKHO), az egyszerűsített
foglalkoztatás közterhének, valamint a
háztartási munka regisztrációs díjának
befizetése
• Az egyéni vállalkozó által benyújtandó
1158-as számú, és a kifizető, munkáltató által benyújtandó 1108-as számú
bevallás-adatszolgáltatás, egyszerűsített
foglalkoztatás esetén a 1108E, amelyek a
magánszemélyek személyi jövedelemadó
és járulékkötelezettségeiről, bejelentendő
adatairól szólnak
Szeptember 15., csütörtök:
• Az ÁFA törvényben meghatározott
új közlekedési eszközt értékesítő adózó
adatszolgáltatása.
Szeptember 20., kedd:
• A társasági adó havi adóelőlegének
befizetése
• Az ÁFA, a játékadó bevallása és
befizetése
• A 1101-es számú havi bevallás benyújtása
• A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése
NAV Közép-magyarországi Regionális
Adó Főigazgatósága
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Kovács Gábor bankár, befektető, üzletember és mecénás nyilatkozott az augusztus 21-i Népszabadságnak a gazdasági
válságról.
Ebből idézünk.
– Ennek a válságnak még messze nincs
vége, a 2008 óta zajló eseményeknek most
érkeztünk el a második hullámához. Lezártuk a bank- és a pénzügyi rendszer válságát,
ám mindennek súlyos ára volt. Az országok
a bajba került bankjaikat megmentették,
úgy, hogy feltőkésítették vagy megvették azokat, gazdaságélénkítő lépéseket
hajtottak végre, pénzt is pumpáltak a gazdaságba, mindezt azonban azon az áron,
hogy eladósodtak. Ezért a közeljövőben az
országadósságok kiváltotta válsággal kell
szembenéznünk – mondja Kovács Gábor.
– Arra számítok, hogy a Fed a következő
hónapokban laza monetáris politikát
folytat, továbbra is olcsó pénzzel látja el
a gazdaságot, így hat, kilenc vagy akár tizenkét hónapnyi lélegzetvételhez jut a világ. Az amerikai politikának elemi érdeke,
hogy 2012 novembere, vagyis a következő
elnökválasztás előtt ne következzen be
komolyabb életszínvonal-eséssel vagy

bizalomvesztéssel járó gazdasági megtorpanás, és ezért mindent meg is tesznek.
Ugyanakkor ezzel csak újrafújjuk a lufit,
ami rövid időn belül még nagyobbat pukkan majd – véli Kovács Gábor.
– Ebben a helyzetben kulcskérdés, hogy
egy feltételezhetően gyengülő régi euró
mellett a magyar kormány milyen döntést
hoz. A közös pénz esetében nem elképzelhetetlen a maastrichti kritériumok lazulása is, s ha így lesz, akkor az ország a
forint helyett akár választhatja a gyengülő
eurót is. – Fontos, hogy milyen pénzzel
próbáljuk meg átvészelni a csaknem bizonyosan bekövetkező válságot. Mi a jobb,
ha saját pénzünk van, vagy csatlakozunk a
gyengülő euróhoz, ami mögött azért ott van
az Európai Központi Bank védőernyője –
teszi fel a kérdést.
Kovács szerint minderre azért kell
válaszokat találni, mert látszik: a 2,5-3
százalék közötti növekedési célok ma
már Magyarország esetében is utópiának
számítanak, további deficitintézkedésekre
van szükség, és strukturális reformok nélkül sem ússzuk meg a 2012-es évet.
nsz

Nép számolva…

tikai Hivatal – KSH – honlapján is és a
települési jegyzőknél.
Nem árt emlékeztetni arra sem, hogy mi
is a voltaképpeni célja egy-egy népszámlálásnak. Ezt a kérdőívekből is megtudhatjuk:
hogy alakult a népesség száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország
gazdasági, egészségügyi, szociális, kulturális ellátottsága?
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén érvényesülnek. A
cenzus célja ugyanis nem az, hogy az egyes
személyekről gyűjtsön adatokat, hanem
hogy a lakások és a népesség összetételéről,
legfontosabb jellemzőiről adjon információt.
A kérdőíveken nem szerepelhet a válaszadó
neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett
történik. A népszámlálásról szóló törvény
biztosítja azt is, hogy a felvett adatok a
későbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti.
A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott
okmánnyal kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány
a garancia arra, hogy az illető a lakásba
kizárólag a népszámlálás miatt szándékozik
bejutni. A visszaélések megelőzése végett
együttműködési megállapodást kötött a
Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Rendőr-főkapitányság.
bt

Néhány hét múlva, októberben, tíz év után
ismét népszámlálás lesz Magyarországon.
Hazánk történetében a tizenötötódik. A
legelsőt még a dualizmus idején, 1869ben rendezték.
Az idei lesz azonban az első cenzus,
amikor már nemcsak számlálóbiztosoknak
szolgáltathatjuk ki a kért adatokat, hanem
interneten is kitölthetjük a kérdőíveket.
Október 16-áig lesz nyitva az az internetes
kapu, amin keresztül az érintett állampolgár – belépési kódot kulcsként használva
– eljuthat a kérdőívekhez. A kérdések helyes megválaszolását a programba beépített
magyarázatok segítik. A KSH azokra is
gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekükben közintézményekben, pl.
könyvtárakban, faluházakban, internetes
kitöltő helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hivatal.
De ne szaladjunk előre: akik a hagyományos módszert választják, s alighanem
most még ők lesznek többségben, nagyban megkönnyíthetik a számlálóbiztosok
és ezáltal a maguk dolgát, ha a házszámok,
ajtószámok kihelyezésével a terepen ismeretlen biztosok mozgását elősegítik.
A népszámlálással kapcsolatosan bőséges
felvilágosítás nyerhető a Központi Statisz-
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A klíma változik, mi nem
Egyre több eredmény a klímaváltozás hatásainak elemzéséről a Nyugat-magyarországi Egyetemen
A Nyugat-magyarországi Egyetem az
utóbbi években infrastrukturális hátterét, kutatási és oktatási tevékenységét
is továbbfejleszthette több, európai uniós
projekt támogatásával. A kutatásokat – bár
különböző területekről van szó, összekapcsolja az is, hogy környezetünk és az ember
jövőjére fókuszálnak. Olyan, napjainkban
jelentős témákban mélyedhetnek el az egyetem munkatársai, mint amelyet „Az erdőés mezőgazdálkodás, valamint a megújuló
energiaforrás technológiák és a klímaváltozás” címet viselő projekt is képvisel.
A projekt céljai közé tartozik az előre
jelzett klímaváltozás hatásainak elemzése,
és megfelelő stratégiai lépések kidolgozása
a mező- és erdőgazdasági térségek vonatkozásában. Ezt a területet a klímaváltozás
egyrészt fokozottan érinti, másrészt pedig
a várható reakciók előrejelzése számos
tényező kölcsönhatása miatt rendkívül
nehéz. Az említett témát öt tematikus alprogram keretében vizsgálják, amelyek
szervesen összefüggnek egymással. Habár
a projekt időtartama augusztusban hivatalosan véget ér, a kutatások továbbra is
folytatódnak.
A projekt időtartama alatt, vagyis az elmúlt
két év során jelentős eredmények születtek
mind az öt alprogram esetében. A szervezők
fő célja egy új tudásalap létrehozása volt,
ezáltal szolgálni a tudás- és információ alapú
társadalom fejlődését. A projektvezetőktől
megtudtuk, hogy a nemzetközi színvonalú
és szintű kooperatív kutatási tevékenység, amely visszahat az oktatásra, pótlólagos forrásokat termel és ezzel erősíti az
NymE önállóságát, megnyitja az egyetem
kapuit a régió, az ország és a világ előtt.
A hagyományos és az oktatási tevékenységhez kötődő alapkutatás mellett az alkalmazott kutatás részarányát is jelentősen

növeli. A kutatásba bevont tudományos
szakértők, kutatók tehetségének kamatoztatása hazai keretek között csökkentették a
munkanélküli fiatal, ám tehetséges kutatók
migrációját más országokba.
Az első alprogram Prof. Dr. Faragó Sándor vezetésével és Prof. Dr. Lakatos Ferenc
koordinálásával „A klímaváltozás hatása
az erdei ökoszisztémák ökológiai feltételeire és diverzitására” címmel zajlott. A
projektvezető röviden összefoglalva így jellemezte az eredményeket:
„Az erdőtelepítés klímamódosító hatásának térbeli elemzésével meghatározhatók azok a területek, ahol az erdőtelepítés
éghajlatra gyakorolt kedvező hatása a legnagyobb, valamint ahol az erdők hatása
jelentéktelen. Az elemzések hozzájárulnak
a vegetáció-légkör visszacsatolások mélyebb megértéséhez, az erdők ökológiai
funkcióival, a klímaváltozás mérsékelésében
betöltött szerepükkel kapcsolatos ismeretek
bővítéséhez, szemléletformáláshoz.”
A második alprogram az „Erdőállományok várható produkciója, erdőstratégia,
technológia” elnevezést kapta. Vezetője
Prof. Dr. Mátyás Csaba elmondta, az
eredmények ismeretében át kell tekinteni
a szaporítóanyag-gazdálkodás jelenlegi
elveit: újra kell értelmezni az őshonosságot,
új szaporítóanyag források kialakítását kell
kezdeményezni, növelni kell az alkalmazkodóképességet és optimalizálni kell a beavatkozások mértékét, irányát.
A harmadik alprogram a „Faipari technológiákhoz” kapcsolódott. Vezetője Prof.
Dr. Molnár Sándor, koordinátora pedig
Prof. Dr. Tolvaj László volt. Az alprogram
vezetőjétől megtudtuk, hogy a fafeldolgozás
klímavédelmi szerepe sem a kormányzat,
sem a lakosság részéről nem közismert.
Így a tudományos összefüggések feltárása mellett alapvető
jelentőségű e tevékenység klímavédelmi
szerepének széleskörű
megismertetése volt.
„A téma szélesebb
körű
megismertetésére a JAF Holz
Ungarn
Kft.-vel
együttműködve szimpóziumot
szerveztünk, mintegy 400 fő
részvételével, ahol a
kutatás eredményeit
nyomtatva is közreadtuk népszerűsítő

formában, „Örök társunk a fa” címmel. E
kiadványt megküldtük a különböző szakmai
szervezeteknek és nagy példányszámban a
Vidékfejlesztési Minisztériumnak, továbbá ingyenesen terjesztettük a Múzeumok
Éjszakáján a Mezőgazdasági Múzeumban.”
– nyilatkozták a szervezők.
A negyedik alprogram a „Biotikus
megújuló energiahordozókhoz” kapcsolódott, és Prof. Dr. Neményi Miklós vezetésével zajlott le. A biohajtóanyagoktól kezdve,
a szántóföldi növénytermesztés energiamérlegén keresztül, az erdészeti biomassza
termelés és annak műszaki hátteréig számos
egyéb területen folytak a vizsgálatok az alprogram keretein belül.
Végül az ötödik alprogram „A biotikus
megújuló energia potenciál és a természeti
és társadalmi környezet változása” volt, melyet Prof. Dr. Veress Márton vezetett. A professzor röviden összefoglalva elmondta, az
alprogramban 3 témakörben történtek vizsgálatok: a klímaváltozás hatásai a természeti folyamatokra, a megújuló energiaforrások
hasznosításának lehetőségei és a klímaváltozások társadalmi hatásainak elemzése.
A kutatások eredményeiről részletesen
olvashatnak a http://www.climate.hu/eredmenyeink oldalon.
bt

Hús Perbálról
A Zimbo fontos ipari üzem nemcsak a
német tulajdonosi háttérrel rendelkező
húsüzem székhelyéül szolgáló Perbál,
hanem az egész Zsámbéki-medencében
is. Termékeit Magyarországszerte forgalmazzák és igen kedveltek a húsevők
körében.
Feltűnést keltett hát a hír, hogy mostanság, amikor megint a recesszió réme
fenyegeti Európa több gazdaságát,
a magyar pedig különösen, egy cég
növelni szeretné az árbevételét.
Sajtóértesülések szerint nem is kevéssel, hanem egyötödével.
Amennyiben a tervek meg is valósulnak, a Zimbo elérheti az évi 7 milliárdos forgalmat.
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Budaörs
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu
Szeptember
10. szombat 19.00
Irma, Te édes
Zenés komédia 2 részben (14 éven felülieknek)
16. péntek 19.00
Szabó T. Anna: Mézeskalács
Zenés mesejáték 2 részben
18. vasárnap 11.00
Irma, Te édes
Zenés komédia 2 részben (14 éven felülieknek)
19.00
Ionesco: Makbett
Tragikomédia 2 felvonásban
21. szerda 19.00
Michael Stewart: Szeretem a feleségem
Vidám, pikáns, zenés játék 2 részben
24. szombat 19.00
Mágnás Miska
Operett 2 felvonásban

BUDAKESZI
Erkel Ferenc Művelődési Központ

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
Szeptember
10. szombat 10-15 óráig
Regionális Népzenei Továbbképzés
11. vasárnap 16-22 óráig
Zwickl Polka Partie
LISZT FERENC EMLÉKÉV BUDAKESZIN
Szeptember 12-től Liszt Ferenc zenei
vetélkedő elődöntői
16-tól a VI. Budaörsi Kistérségi Fesztivál
Budakeszi rendezvényei
17. szombat 15 órától
IV. ROCK KESZI
Deficit, Roxanne, Pardon, Latrock,
Ősszájú, Kispárna,
Kyru got a humble, Star Positive zenekarok koncertje az Erkel Ferenc
Művelődési Központ kertjében
23. péntek 16-22 óráig
Nosztalgia Party
24. szombat
Keszi Táncház
27. kedd 15 órától
Diabetes Klub
30. péntek 16 órától
TÖKMAG JÁTSZÓHÁZ
További információ a www.efmk-budakeszi.hu weblapon
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VI. Budaörsi Kistérségi Fesztivál
Őszi keringő – hagyomány és haladás

Budakeszi:
A FESZTIVÁL MEGNYITÓJA
Szeptember 16. péntek 15.00.
Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési
Központ (Budakeszi, Fő utca 108.)
10 település 10 produkció 100 percben
Szeptember 17. szombat, 18. vasárnap
Kulturális Örökség Napjai Budakeszin
Ezen a hétvégén ingyen látogathatók: a Mezei Mária ház, a Kálvária
kápolna, a Budakeszi Helytörténeti
Gyűjtemény és Tájház, valamint
Makkosmárián az Angyalok Királynéja Templom és zarándokhely.
Nyitvatartás: 10 órától 18 óráig
Október 1. szombat 15.00
Erkel Ferenc Művelődési Központ
VARGA LÓRÁNT: ”KŐVEL, KŐ
NÉLKÜL”
ősbemutató
A darab a makkosmáriai kegyhely
280 éves történetét mutatja be
Rendező: Szűcs József a Talpalatnyi
Színház rendezője
A darab előadásában részt vesznek
Budakeszi város lakói.
20.00
Budakeszi Havasboldogasszony Plébániatemplom
Enyedi Pál orgonaművész önálló
koncertje
Páty:
Szeptember 17. szombat 10.00.
szüreti felvonulás és mulatság
Pincehegy
10.00. Zenés-táncos felvonulás a faluban.
16.00. Vendégvárás a Pincehegyen.
18.00. Szüreti hangulat – tréfák, játékok, nóták. Borkóstolás egyenesen
a gazdáktól.
Közben: Zenél a Bekecs zenekar.
Táncol a Bakony Néptáncegyüttes, a
Höcögő Néptáncegyüttes, a Forgatós
Táncegyüttes
22.00. Zenél Maszkura és a Tücsökraj.
Telki:
Szeptember 17. szombat 9.00-17.00
Kistérségi Sportnap
A Skate Parkban
Görkorcsolya, gördeszka és BMX
verseny.
11.00 órától
15.15 Eredményhirdetés, díjátadás
Napközben futóverseny, előtte zenés
torna.
Délelőtt: sportbemutatók a Pipacs
virág Általános Iskola tornatermében
– telki-budajenői lányok-asszonyok

Pilates-gyakorlatai,
– a budajenői küzdősport szakosztályok,
birkózók, kempósok, ökölvívók, szumó
sportolók formagyakorlatai, és küzdő
gyakorlatai
További információk és aktuális hírek a www.telki.hu és a
http://www.facebook.com/event.
php?eid=149370255137921 oldalakon
Budaörs
Szeptember 22. 16.00.
ÓRIÁSOK
Képzőművészeti kiállítás
Vvárosháza:
Losonczy István, Molnár-Göb Zoltán, Páczelt Andrea, Somogyi Ferenc,
Szarka Tamás
Zenél: a Hangfestők és Bartók Eszter
Október 2. (vasárnap) 12.00.
Budaörsi Játékszín, Jókai Művelődési
Központ (Budaörs Szabadság u. 26.
Nyitott színház „díszletjárás”, „jelmez
próba”, „színészképzés”
15.00.
A „Kiscsillag tehetségkutató” és a
Sóskúti vers- és prózamondó verseny
gálaműsora 		
16.00.
Színpadtechnikai show
17.00.
FÉNY-HANG-SZÓ
Jókai Galéria.
Budaörsi költők és a Sásdi László
Fotóműhely közös estje
Rácz-Koncz Eszter, Stubnya Béla
Hattinger-Klebasko Gábor, Kanizsa
József, Magyar Ágnes, Salamon Erzsébet, Urbán Gyula
Budajenő
Szeptember 23. péntek
Budajenői szüret és borünnep
Magtár
20.30 Mongun Trió jazz együttes
koncertje
a helyszínen készül Monostori Ferenc
óriás homokszobra)
Szeptember 24. szombat
Faluközpont
11.00. Szőlőpréselés, borkóstoló helyi pincékben, vetélkedő, kiállítások,
íjász és harcművészeti bemutató, veterán tűzoltó-, mentő- és rendőrautó
bemutató, Szüreti lovas felvonulás.
Sárkányrepülő-bemutató.
15.15. részletek Hamvas Béla A Bor
filozófiája c. művéből.
Koncz Gábor
16.40. Defekt Duó
19.00. 4 For Dance
Az estet utcabál zárja.
Herceghalom

Szeptember 24. (szombat) 9.00 –
22.00
KISTÉRSÉGI KI MIT TUD
Kulturális Egyházi Központ, Községi
Könyvtár, Sportpálya és környéke
9.00-16.00
népi kirakodóvásár
9.00-18.00
Gyermekprogramok,
16.30 Fotókiállítás
18.00 rock zenekarok Ki-Mit-Tudja
a Zöldhullámmal és a Virgin zenekarral
ZSÁMBÉK
Zsámbéki Művelődési Ház
Zsámbék, Etyek utca 2.
Szeptember
		
11. 12.00.
Jó ebédhez szól a nóta
Sándor Dezső zenekarával
10-11., szombat-vasárnap 10-18 óra
Nyitott Múzeumok Hétvégéje
Minden hónap második szombatvasárnapján Zsámbék mindhárom
múzeuma tárt kapukkal, a Szent Vendel Domborműves Népi Lakóház programokkal várja vendégeit
12. 9.00.
Apám kakasa
Laczkfi-Oláh János könyvismertetője
gyerekeknek
18. vasárnap, 10-18 óra
Kulturális Örökség Napja a Romnál
Pálos Napforduló
Újra rendszeres játszóház!
24. 15.00.
Kézműves jászóház
Bővebb információ: +36 30 279 2727
Zsámbéki Színházi Bázis
Szeptember
01. csütörtök 20.00.
Amit a hegyen hallani
A Zsámbéki Színházi Bázis és a
Színház és Filmművészeti Egyetem
bemutatója
Rendező Horváth Csaba
02. péntek
18.00. Amit a hegyen hallani
20.00. Sztalker
Rendező Jámbor József
03. szombat, 04 vasárnap
18:00. Sztalker
20:00. Amit a hegyen hallani
10. vasárnap 21.00.
Caligula helytartója
Rendező: Székely János
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Fájóslás
Kár, hogy nem vagyok nő, akár jósnőnek is
elmehetnék – gondoltam, miután legutóbbi
lapszámunkban egy, Nemcsák Károly frissen kinevezett színházigazgatóról szóló
cikkemet ezzel a pár mondattal zártam:
„… Nemcsák valószínűleg állandó társulat helyett úgynevezett befogadó színházat
csinálna a József Attilából. Ehhez azonban
egy több évtizede működő színházi műhelyt
előbb szélnek kell ereszteni.”
Az azóta történt fejlemények, sajnos,
igazolták balsejtelmeinket.
A József Attila Színház újonnan kinevezett budaörsi vezetője ugyanis rapid
megoldásokhoz folyamodott. Miután csoportosan rúgta ki a társulat számos, eddigi
ehet, ha másokat megkérdeznek, a
megkérdezettek azt hihették volna, ez
a két úr alighanem napszúrást kapott, ami
az idei nyáron nem is lenne rendkívüli.
Magam is úgy vélem, vállalt némi kockázatot a két kolléga, Árkos Antal
szerkesztő úr és Kovács István fotóriporter, amikor egy nyári délután az az ötletük
támadt, hogy szépségversenyt hirdetnek
és szerveznek a Zsámbéki-medencében.
Az ember azt gondolná, hogy
az efféle mondén rendezvény
nem annyira illik egy, falusias
mentalitását máig, a várossá válás ellenére őrző településhez,
de a történtek végül is rácáfoltak a szkeptikusokra. Anynyira, hogy a benevezett lányok
még a nyilvános fürdőzést is be-

L

színészét, egykettőre össze is állította a
következő évad repertoárját. Melyen, minő
meglepetés, a színházigazgató feleségének
és lányának vezetése alatt álló színházak
darabjai szerepelnek. A 2011-2012-es
évad első felében két, Turay Ida színházas
és két Soproni Színházas előadással várják
a nézőket.
Sajtóértesülések szerint a Turay Ida
Színházat Nemcsák felesége, Darvasi
Ilona alapította, most lánya, Darvasi Cecília vezeti. Neje most a Soproni Színház
igazgatója. Ráadásul a két műintézmény
repertoárjában és társulatában egyaránt
vannak átfedések.
De hát, mint tudjuk, korunk a dinasztiák
– légügyi és színházi stb. – alapításának
kora.
Babits Zoro
vállalták a rendezvény helyszínéül szolgáló medencében.
Augusztus 19-én megtörtént az esemény, annak minden rekvizitumával, és
elnézve a győztest, a 23 éves zsámbéki
Kelemen Georginát, meg kell állapítani,
hogy bárhol megállhatta volna a helyét.
Meglehet, látjuk még őt nagy lapok címlapján is.
tb

Partra vetett királynők a Medence legszebb lányai

Józsa szobrai vándorútra kelnek

Több, Budakeszivel testvérvárosi kapcsolatot ápoló külföldi település delegációja
vett részt a város augusztus 20-ra időzített,
hagyományos nyári rendezvényén, a Családi Napon.
A lychi delegáció néhány
tagja, köztük a Németországba erőszakkal kitelepített
magyarországi
németek (ebben a pár szóban
a közép-európai történelem
minden abszurditását sikerült belesűrítenem, nem
is nekem, hanem az „élet
tanítómesterének”, „köszönet” érte), képviselője
augusztus 21-én műteremlátogatáson vett részt Makkosmárián.
Józsa Lajos szobrászművész vendégei voltak,

és arról tárgyaltak, hogy Lych városa
a jövő évben egy vándorkiállítást szervezne a művész alkotásaiból.
Borisz Bota

Tökiek a Várban
A Mesterségek Ünnepe mára az egyik
legfontosabb idegenforgalmi (bel- és
külföldi) attrakciója az augusztus végi
Budapestnek.
2011-ben huszonötödszörre hívta meg a
Népművészeti Egyesületek Szövetsége a
hazai és külföldi kézművesek legjobbjait.
Azóta a rendezvény európai hírűvé vált,
mert hogy Európában egyedülálló. Hogy
miért épp Magyarországon született meg
ez az esemény? Ennek oka egyszerű:
túl azon, hogy itt voltak azok a lelkes
szakemberek, akik személyes ügyüknek
tartották egy hasonló találkozó megszervezését, talán nincs is még egy ország
egész Európában, ahol a hagyományos
kézművesség olyan elevenséggel élne
tovább napjainkban is, mint nálunk. Ennek valószínűleg mélyebb, kulturális okai
vannak: Bartók és Kodály szülő hazája a
hagyományápolás, a népművészetek, a
folklór megbecsülésében és őrzésében
mindig is a világ élvonalában járt.
Ígyártó Gabriella, a Szövetség töki
ügyvezető igazgatója, a rendezvény
megálmodója, fő szervezője és házi asszonya szerkesztőségünket úgy tájékoztatta, az idei rendezvény kiemelt vendégei
a balti országokból: Észtországból, Lettországból és Litvániából érkezetek.
Közhely, de nem lehet nem megemlíteni, a töki pompos idén is nagy sikert
aratott, miként a Zsámbéki-medence
kézműveseit-népművészeit összefogó
Iharos Együttes fölvonult iparos tagjai.
pl

B

ejött. Bár sokan voltak a kétkedők:
vajon egy ilyen nagyszabású
táncprodukció tud-e annyi megfelelő
számú nézőt vonzani egy, nagyvonalú
számítások szerint sem több mint tizenháromezres lélekszámú Budakeszi.
A 11 éve alakult együttes a Szivárvány
Óvoda sportpályáján fölállított színpadon mutatta be látványos előadását, ami
a magyarság ezeregyszáz éves, európai történetét volt hivatva ábrázolni a
táncművészet eszközeivel.
A produkció sikerét nemcsak a társulat
budakeszi ügyvezető-producere, Vona Tibor, hanem a település kulturális életének
munkásai is szívügyüknek tekintették.
Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy az
előadás telt ház mellett, és hatalmas sikerrel zárult.
Budakeszin ez volt a társulat első fellépése. Az előadáson budakesziek mellett
sok, a környező településről érkezett
néző is részt vett.
bt
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SPORTSZELET

Foci Telkiben

Gyepszőnyeg lukakkal

Telki
focinagyhatalom.
Legalábbis,
amióta az MLSZ a községben építette
föl nemzetközi edzőcentrumát. A létesítmény, ahogy megnyitotta kapuit, igyekezett a településsel szoros szimbiózisban
élni, és nem gettószerűen működni. Az
edzőcentrum pozitív hatással volt a község amúgy élénk és gazdag sportéletére,
különösen, ami a labdarúgást illeti: a telki
focisták külön szakosztályban működnek
és több csapattal rendelkeznek.
Az edzőcentrum, nemrég, egész pontosan augusztus 27-én egész napos,
az országos sajtóban is teret kapott fesztivállal keltett érdeklődést.
A különböző sporteseményekkel, játékokkal, vetélkedőkkel tarkított fesztivál központi eseménye egy „viszszavágó” volt.
A mérkőzés előzményei 1986-ig nyúlnak vissza, ez volt az utolsó alkalom,
legalábbis a mai napig, amikor magyar
válogatott kijutott az akkor épp Mexikóban
rendezett VB-re. Nem is akármilyen reményekkel, hiszen pár héttel a nyitány előtt,
egy előkészítő meccsen, a csapat bravúros
játékkal legyőzte a mindig félelmetes brazilokat. Ehhez képest Mexikóban a magyar focitörténelem egyik legmegalázóbb
vereségét szenvedték el a fiúk: 6:0-ra
kaptak ki a szovjetektől. És ezek már nem
azok az idők voltak, hogy le kellett nekik
feküdnünk.
Ennek a mérkőzésnek a „visszavágóját”
játszották le a ma már píszí kifejezéssel élve szenior, magyarán: öregfiú labdarúgók.
Ezúttal sikerült, ha nem is győzni, de
legalább remizni. Öt-ötös, igazságos döntetlennel végződött a mérkőzés.
Az egykori sztárok közül pályára lépett
többek között Détári, s az azóta orosszá
lett Belanov. Egykori klasszisokat ezúttal
is igazolták: mindketten háromszor találtak az ellenfél kapujába.
Tosz Bibora

Vidékünk lakóiban a golf nem épp a legkellemesebb asszociációkat kelti. Golfpálya, ahogy eddig, ezután sem valószínű,
hogy belátható időn belül épülne a
környéken, bár arra nem tudunk garanciát, hogy efféle projektekkel szédelgők
eztán sem fogják zaklatni a helyi közvéleményt. A mi jó hírünk viszont az, hogy
Budakeszin él a sportág hazai nagy reménysége, Lencz Krisztián
Az 1995-ös, budapesti születésű fiatalember általános iskolás éveinek jó
részét Spanyolországban töltötte, és a golfot is ott kezdte el. Szinte észre sem vette,
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Krisztián koncentrál
és péntekenként már a házi versenyeken
is indult. Tehetségére többen is fölfigyeltek, így a Torre-Pacheco-i Golf Akadémia (Murcia) növendékeként kezdte
el komolyabb tanulmányait. A spanyol
szövetség 2006-ban igazolta le. Miután
2008-ban hazaköltözött családjával Magyarországra, a Budapest Highland Golf
Club ösztöndíjasa lett, s hamarosan igazolt játékosa. Még ugyanabban az évben
2. lett a felnőttek részére kiírt Belveder
Kupában. A 2009-2010-es évadban a juniorok számára kiírt Colgate Kupát is elnyerte, így ösztöndíját is megújították.
Az első Budapest Nyílt Golf Bajnokságban a juniorok között harmadik lett a
jelenleg is tartó, idei szezonban.

– Mik a rövidtávú tervei?
– Jelenleg a Sárkány sorozatversenyben
veszek részt, és szeptember elején elindulok a Magyar Junior Nyílt Bajnokságban.
– És hosszabb távon?
– Természetesen szeretnék minél sikeresebb golfjátékos lenni.
– Hobbinak, vagy hivatásnak tekinti
inkább?
– Mindkettőnek. Már csak azért is,
mert ahhoz, hogy kedvenc sportágamat
űzhessem, jó eredmények kellenek.
Amatőrként nemigen engedhetném meg
magamnak ezt a költséges szenvedélyt.
– Úgy hallottam, hogy már szponzorokkal is tárgyal.
– Nem szeretném elkiabálni, de a budaörsi székhelyű sporteszközöket forgalmazó céggel a megállapodás küszöbére
értünk. De szeretnék a jövőben olyan
szponzort találni, aki a versenyeim és az
edzőim költségeihez hozzájárulna.
– Hogy érzi magát Budakeszin?
– Nehéz volt hazajönni Spanyolországból, otthagyni a barátokat, hiszen életem
nagyobbik része oda kötött, de mára sikerült teljesen beilleszkednem. Egyre jobban érzem magam az új közösségben.
Bobosi Tzar

Három éve jött haza

Ozy világcsúcs után is csúcsformában
Ozy elkényeztet minket. Amióta sportkarrierje
elindult,
szinte
menetrendszerűen szállítja
a jobbnál jobb eredményeket. A balesetben fél
lábát elvesztett sportoló
Tavaly év végén Las Vegasban 5. helyezett lett a
minden idők legnagyobb
(1400 nevező) szkander
világbajnokságán, de ezt a
sportágat Szabó Ozor János
csak mintegy mellékesen
űzi. Az ő igazi diszciplínája
a fekve nyomás. Itt is kitett
magáért. Legutóbb, idén

júniusban Eger városát érte
az a megtiszteltetés, hogy
a GPC világszövetség Európa Bajnokságát megrendezze. A népes és rangos
mezőnyben a népszerű,
budakeszi fiú Ozy a súlycsoportjában II. lett. De
úgy, hogy közben egy abszolút világcsúcsot is állított fel: 225,5 kilót nyomott
a súly, amit sikerült a feje
fölött megtartani.
(Hogy ezzel az eredménnyel mégis csak második lett, az a sportág szabályaival magyarázható.)

Az igazi szenzáció azonban az, hogy ezeket az
eredményeket nem hozzá
hasonló, sérült súlyemelők,
hanem a teljesen épek
mezőnyében érte el.
Legközelebb szeptember
végén fekszik föl a nyomópadra Atlantában, miután
a másik világszövetség is
meghívta versenyezni.
„Erősnek, nagynak érzem magam – nyilatkozta
munkatársunknak elutazás
előtt –, nyerni megyek!”
Úgy legyen!
Zoia Brots
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BÜHNE

Félig földbe ásták a fejét

A

ugusztus végén jártunk. A Duna parton, a XI. kerületben (Budapest) találták meg. Be volt ásva a földbe, épp csak
a fej felső része látszott ki. Sétálóknak ez
tűnt föl, és amikor látták, miről van szó,
haladéktalanul riasztották a rendőrséget.
A helyszínelők aztán kiásták a földből a
teljes fejet, és további vizsgálatra elszállították.
A bűnügyi technikusok fölfedeztek rajta
egy feliratot, s ezen a nyomon elindultak.
Az ügy földerítésével megbízott nyomozó abból a fölételezésből indult ki, hogy
a felirat alighanem az alkotóé lehet. A szobrot ábrázoló személyé aligha, ugyanis a
bronz fej férfit ábrázolt, a rajta talált név
pedig minden bizonnyal női név.

T

öbb mint tíz esztendeje,
hogy egyszer már meghirdették, itt, Budaörsön is, a
SZEM-mozgalmat. De emlékszem hasonló, hamvában
holt kezdeményezésre például
Budakesziről is. Hogy miért
nem sikerült kibontakoztatni, az
ugyancsak megérne egy misét,
de most arról szólnak a hírek,
hogy vannak, akik továbbra
sem adják föl, hisznek abban,
hogy a civileknek komoly szerepük lehet a bűnmegelőzés
e napnyugaton több országban évtizedek óta ténylegesen
működő formájának.
De először is, mi az a
SZEM?
Mindenekelőtt leleményes
rövidítés. Annak a rövidítése,
hogy
Szomszédok
Egymásért Mozgalom. (Nem
összetévesztendő az Egymásért Egy másért Alapítvánnyal
– a Szerk.!) S hogy a rövidítés
miért telitalálat, arra az alábbiak adhatnak magyarázatot.
A SZEM lényege, hogy az
emberek, elsősorban a szomszédok – figyeljenek egymásra. Na nem arra, hogy éppen
hogyan kapja le a ház ura az
asszonykáját az odakozmált
kelkáposzta-főzelék
miatt,
vagy, hogy csókolózni látták
a nagylányt a Kissék Danikájával.
Figyelni
inkább
akkor
érdemes, amikor a szomszédék nincsenek otthon.
Munkában vannak, vagy
nyaralnak. Hogy vajon nem
ólálkodnak-e gyanús alakok

A detektív jól spekulált, így viszonylag hamar kiderült, Gábor Emese
valóban szobrász, és a leírás alapján akár
ő is lehetett a szobor készítője. Annál is
inkább, mivel néhány héttel korábban,
a város parkjából, ismeretlen tettesek
elvitték a művésznő által jegyzett Wass
Albert büsztöt, melynek paraméterei
kísértetiesen hasonlítottak a megtalált
bronz fejéivel.
Innentől fogva már minden olajozottan
ment, a XI. kerületiek kapcsolatba léptek
a budaörsi kollégáikkal, ahol már folyt a
nyomozás a szobor megtalálására, illetve
a tolvajok kézre kerítésére. Nem akarom
bonyolítani a dolgot, lényeg a lényeg, másnap már Budakeszin volt Wass Albert.

Arra azonban még várniuk kell a helyieknek, hogy a talapzatra is vissza-kerüljön. Ha szerencsére nem is súlyosan, de kissé
megrongálódott a műalkotás, előbb kis restauráció következik. Egyébként amilyen ütemben a park rehabilitációja folyik, lesz idő
bőven a restaurálásra, amíg az tart, nem is igazán mutatna jól a nagy felfordulásban.
A tolvajok kilétét azonban továbbra is
homály fedi, az ügyben a nyomozás tehát
még tart.
Nem ez volt az egyetlen színesfém-lopás
a környéken (mert félreértés ne essék, az
elkövetők aligha a művészetek iránti rajongásuk okán vitték el a műtárgyat). A
budakeszi temetőben például, pár nap eltéréssel a Wass-szobor elviteléhez képest,
Németh plébános síremlékét is megcsonkították, hasonló indítékból.
Tio Barbosz

SZEM-et szemért
a ház körül. Ilyenkor egy följegyzett rendszám, egy jobb
személyleírás, vagy akár egy, a
telefonnal készített fotó sokat
segíthet akár bűncselekmények
megelő-zésében, vagy már
megtörtént esetek földerítésében. A mozgalom, mint látjuk,
nem igényel különösebb
erőfeszítést, csupa olyasmit
kell tenni, amit az emberek
amúgy is megtesznek, csak
kicsit tudatosabban érdemes
eljárniuk. És azt megszervezni, hogy osszák meg
egymással az észleleteiket.
Egyértelmű helyzetekben,
ha például, azt látjuk, hogy
éppen fölfeszítik a szomszédék bejárati ajtaját, világos,
hogy riasztani kell azonnal
a rendőrséget. De ha csak
annyit tapasztalnak, hogy ugyanaz az autó naponta többször elhaladt az
utcában, feltűnően lassan,
és ugyanazon a helyen hoszszabb
rövidebb
időre
megáll, valószínűleg elég,
ha rendszámát föl-jegyezzük, és az infót a mozgalom
többi tagjaival megosztjuk.
A
mozgalom
résztvevőinek
a
rendőrség
szívesen tart rendszeres,
bűnmegelőző,
felvilágosító előadásokat. És mindig
akad egy lakóterületen egy
nyugdíjas rendőr, vagy egy
jó szervező, aki hajlandó
összefogni a többieket. Ér-

demes tehát megpróbálni. Legutóbb Budaörsön tettek újabb
kísérletet a mozgalom elindítására, aminek az egyik nagy
előnye, hogy a bűnmegelőzés
pofonegyszerű, ráadásul igen
olcsó módja. A kezdeményező
ezúttal maga a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya volt.
Az augusztus 19-én tartott
előadás egyúttal az „Együtt
még többet tehetünk…” című

vagyonvédelmi program nyitó
rendezvénye is volt.
A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság
megelőzési
szakemberei által megfogalmazott megelőző vagyonvédelmi tanácsokat, ajánlásokat
(plakát, szórólap formájában)
helyeznek el a megyében lévő
gyermekorvosi
rendelőkbe,
valamint a védőnői szolgálatok
kijelölt helyiségeibe, összesen
257 helyen. A levelek havonta
új témakörökben, aktuális tartalommal cserélődnek majd.
Felvilágosító és szervező
munkájuk homlokterébe az otthon tartózkodó kismamák,
GYED-en, GYES-en lévő
anyukák, apukák, őket segítő
nagyszülők, nyugdíjasok állnak.
Bató Borisz
Ünnepélyes
körülmények
között
fogadta
augusztus elején Szigeti János
rendőrkapitány és a kapitányság állománya azt a 26 fiatal,
idén fölavatott rendőrt, akiket
Budaörsre vezényeltek.
A fogadáson a kapitányság által lefedett térség 21
polgármestere közül is sokan megjelentek. Még aznap
megtörtént az első eligazítás,
ahol a rendőrök elsősorban
a feljebbvalóikkal, illetve
kollégáikkal, valamint a területtel ismerkedtek.
Pest megyében idén egyébként összesen 270 új rendőr
állt szolgálatba az elmúlt
hetekben
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BALSORS

Baleseti krónika
A kétkerekű járműveknek, pontosabban azok vezetőinek
jutott ismét a főszerep az elmúlt, balesetekben nem
szűkölködő hónapban. Halálos kimenetelű eset a július
27-i, perbáli eset óta szerencsére nem történt vidékünkön.
Gyerek megint akad a baleseti krónikában.
Július 27. 08:30 Perbál, külterület
A Perbál határában lévő kanyarban egy személyautó frontálisan
ütközött össze egy pótkocsis Mercedes teherautóval. A balesetet
szenvedett személyautóból a tűzoltók szabadították ki a sérülteket, ám az idős női utas életét már nem tudták megmenteni.
Az asszony így a helyszínen elhunyt, a volánnál ülő férfit pedig
mentőhelikopterrel szállították kórházba. Megsérült a balesetben a pótkocsis kamion sofőrje is, sérülései azonban könnyebbeknek bizonyultak. A rendőrségi helyszínelés idejére az utat
teljes szélességében lezárták
Augusztus
04-én 15.55 óra Budaörs, a Budapesti út és Aradi utca
kereszteződése
L.P., budapesti biciklista, az általa vezetett kerékpárral a közúti jelzőlámpa tilos jelzése ellenére behajtott a kereszteződésbe,
ahol összeütközött a balra szabályosan kikanyarodó és B.A.
által vezetett személygépkocsival. A baleset következtében a
kerékpár vezetőjét súlyos sérülésekkel kórházba szállították. A
járművekben anyagi kár keletkezett.

16-án 16.40 óra Budakeszi külterület, Budaörsi út
A 8102. számú út 14+100 km szelvényénél V.F. 47 éves férfi közlekedett motorkerékpárral Budakeszi felől Budaörs irányába.
Nem hagyott kellő követési távolságot az előtte haladó gépkocsi
mögött, így mikor az forgalmi okból lassított, a motorral a konvoj utolsó gépkocsija hátuljának ütközött. A motorkerékpár
vezetője könnyű sérülést szenvedett, a járművekben anyagi kár
keletkezett.
17-én 15.40 óra Páty, Burgundia utca 76. szám előtt
W.A. pátyi lakos az általa vezetett személygépkocsival közlekedett, amikor egy jobbra eső kapukijáróból egy kisfiú (H.F. 6
éves) hajtott ki az úttestre, és a gépkocsi elejének ütközött. A
gyerek néhány horzsolással megúszta a balesetet.
20-án 03.15 óra Budakeszi, Pátyi út 5. szám
Valószínűleg ittasan vezette járművét L.P. 32. éves férfi, aki
személygépkocsival letért az úttestről, és egy vasoszlopnak,
majd egy kerítésnek csapódott. A baleset következtében a gépkocsi vezetője könnyű sérülést szenvedett, a járműben és egyéb
műtárgyakban anyagi kár keletkezett.
eszt

05-én 19.10 óra Budakeszi, Fő utca
T.Á. 31. éves budakeszi úrvezető személygépkocsijával kívánt
a Dózsa György tér irányába balra bekanyarodni. Manőverezés
közben nem adott elhaladási elsőbbséget a vele szemben, Budapest felől Páty irányába szabályosan közlekedő, N.M 36
éves pátyi motorkerékpárosnak, így összeütköztek. A baleset
következtében a motorkerékpár vezetője súlyosan megsérült. A
járművekben anyagi kár keletkezett.

Időben szólunk

Vége a nyárnak, vége a szünidőnek –
kezdődik az iskola.
A gyerekek a vakáció idején átálltak
egy lazább életformára, és most újra kell
tanulniuk a hétköznapok kötöttebb rendjét. Azonban a legnagyobb próbatétel a
legkisebbekre, kiváltképp az elsősökre
vár.
Érdemes fölhívni mind a felnőtt társadalom – a szülők, a pedagógusok, de az
egyszerű járókelők -, valamint a nagyobb
diákok figyelmét arra, hogy ilyenkor,
tanévnyitó után az iskolások körében, sok
évtizedes statisztikák tanúskodnak róla,
gyakoribbak a közlekedési balesetek,
mint más időszakban.
Tudják ezt a közlekedés-rendészet
szakemberei, így sok helyütt, már ahol
van rá kapacitásuk, kiegészülve a helyi polgárőrökkel (már ahol vannak
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polgárőrök) fokozott figyelemben részesítik az iskolába igyekvő, illetve onnan
távozó gyerekeket.

*

A

budakeszi városközpont rehabilitációjával lapunk más rovatában
foglal-kozunk. Egy vonatkozása azonban,
úgy érzetük, mindenképpen ide: a baleseti
rovatba illik. Annak a reményében, nehogy az alábbi probléma következményeként
legközelebb ne adj’isten ez a helyszín is a
baleseti krónika esetszámát gyarapítsa.
Nos, amióta a pályázati pénzből
megvalósuló városcsinosítás elérte a
főutca Kossuth és Erkel utcai szakaszának
páros oldalát, a munkálatok következményeképp nemcsak kaotikus, de súlyosan
balesetveszélyes viszonyok is alakultak

ki a művelődési központ és a pizzeria
között.
Nos, az emberek az amúgy is keskeny
főutca úttestén téblábolnak a kocsik között,
mivel a járdát fölbontották. Ez rendben is
van, hiszen járdát építeni aligha lehet anélkül, hogy a régit fölbontanák. Azonban
a gyalogos közlekedésről is gondoskodni
kellett volna, akár úgy, hogy az úttestből
megfelelő sávot védőkorlátokkal lekerítenek. Ehelyett az autósok az úttesten
bóklászó gyalogosokat, köztük babakocsit
toló kismamákat anyázzák, rájuk dudálnak, a gyalogosok pedig az őket majd’
elsodró autósok felé rázzák az öklüket.
A túloldalra átmehetnének, de ott már
a park van, járda pedig a park szélében
nincs.
Nem gondolnánk, hogy a 21. században
ne lenne hasonló helyzetekre EU-konform
megoldás.
eszt
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