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Kivételesen átengedtük bérelt helyünket 
egy fiatal, nagyváradi hírlapíró kollé-

gának, bizonyos Ady Endrének, aki 1902-
ben 110 esztendeje így írt március idusáról:

„A puffogó frázisok, hazafias nagyot-
mondások Tarjagos Illéseitől nem akarjuk 
elvenni a kenyeret. Dikciózzanak, poharaz-
gassanak nyugodtan. Így csinálják ők már 
régóta, de azért mégsem tudták lejáratni 
a mai napot, a jubileumnak, a reményke-
désnek, a szabad vágyakozásnak ez össze-

hozó, felemelő napját. Mi ma nem dikciózunk, nem lármázunk, 
kokárdát sem tűzünk a mellünkre. Ötvennégy esztendő óta nem 
volt szomorúbb a márciusi évforduló, mint most. Ötvennégy 
esztendő óta, még az osztrák elnyomás idejében sem volt ke-
vesebb hitünk, mint most. Ötvennégy esztendő óta olyan triviá-
lis, olyan bántó nem volt még az ünnepi öklendezés, mint most. 
Mert nincs mit ünnepeljünk s nincs erőnk reménykedni. A Tar-
jagos Illéseket nem zavarjuk. Az ifjúságot, mely naiv lelkese-
déssel s egyedül őszintén ünnepel, nincs lelkünk kijózanítani. 
Csináltunk hát csupán magunk közt egy kis leszámolást...

...A márciusi nagy nap minden eredményét egy rövid 
félszázad lecáfolta. Ahogy dolgoztunk, fáradtunk az új Ma-
gyarország kiépítésén, valamit nem vettünk észre. Nem vettük 
észre, hogy nem mindenki dolgozik. Nem vettük észre, hogy a 
nagylelkűségből életben hagyott here-testületek nemcsak, hogy 
nem dolgoznak, de ellenünk szervezkednek és vissza akarnak 
mindent csinálni, amit mi csinálunk. Míveletlenek és koldusok 
valánk, nem volt időnk a kontemplációkra. A fórumi politikára 
jutott csupán még egy kis időnk. Bizony másra nem. És folyt az 
aknamunka ellenünk. A demokrácia, a közös munkálkodás, a 
szabadság nagy eszméit ezalatt egyre és egyre rontották, bon-
tották a herék. Ma, hogy röviden szóljunk, a helyzet ez: Ma-
gyarországon két tábor áll egymással szemben: a munkás tár-
sadalom s a herék társadalma. A herék tábora ma az erősebb s 
ezt apró vezércikkekben s egyebütt a reakció előnyomulásának 
szoktuk nevezni.

Ma, a szabad szavak, szabad betűk napján kegyetlen 
valóságukban kell rámutatni a dolgokra. A hiba ott esett, hogy 
ma ötvennégy éve becsületesebbek, naivabbak, mámorosabbak 
voltak az emberek. Akik jogokat nyertek, azoknak ez már teljes 
siker volt, s akik jogokat áldoztak, azok már oda voltak a saját 
altruizmusoktól. Ehhez jött az akkori napok mámora, az önvé-
delmi harc, a nemzeti elbúsulás, a kiegyezés újabb mámora s az 
ezt követő őrületes erőlködés... Nem csoda, hogy elfeledkeztünk 
a legfontosabb valamiről: meghagytuk a nemzet egészére gyil- 
kolóan ártalmas privilégiumokat, államokat az államban s a 
középkori feudalizmusnak nagyon sok sáncát. E sáncokba vet-
ték be magukat a herék s ma mi, akik dolgozunk, immár csak 
megtűrtek vagyunk.

Okos ember mértani pontossággal kiszámíthatta, hogy az Úr 
ezerkilencszázkettedik esztendejében ott leszünk, ahol a mádi 
zsidó, vagy tekintettel az antiszemita időkre, ott leszünk, ahol 
voltunk...

Hát hol is lennénk most? Nyolc-kilenc esztendővel ezelőtt 
lobbant el a szabad eszmék utolsó lángja, az egyházpolitikai 
harcok idején. Azóta szédületes gyorsasággal tolnak bennünket 
a verembe, melyet a herék reakciója ásott meg a számunkra. 
Valósággal olyan napokat él a világ, mint a szent szövetség ide-
jén. Ha olyik embernek van egy merészebb gondolata, éjszakára 
beköti a száját, nehogy álmában kibeszélje. A haladás törvé-
nyei szerint már túl kellenne messze lennünk az 1848-ik év már-
ciusának a vívmányain is. Mi ellenben tűrjük, hogy ez az ország 
állandóan 1847-nél tartson.”

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)

Aki a szabadságot nem önmagáért becsüli, az megérdemli, 
hogy szolga legyen.

(Alexis de Tocqueville)
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UDÁNTÚL

Márczius, Bőjtmás hava
Bőjtmás havában eret ne vágass, semmi purgácziót ne végy 
hozzád, édes italt igyál és édes étkekkel élj, egyél mustárt és 
tormát eczettel; fürdő hasznos; ruhát vess a borba, melyet 
iszol, jó a levestikum is zsályával, spinyával, tárkonnyal, 
borral és gyömbérrel egyetemben. Ha e hónapban menny-
dörgést hallasz, szeles és bő időt jelent. A mennyi köd van 
Márcziusban, annyi zápor lesz az esztendőben; és a mennyi 
harmat van e hóban, annyi hóharmat lesz húsvét után és any- 
nyi köd Kisasszony havában. E hónap két utolsó péntekén 
a mely fát levágnak, soha meg nem korhad; ha tiszta, jó 
esztendőt mutat. Időnyilatkoztató beteges Bőjtmás-hóban 
született gyermek serény és minden dolgaiban gyors lesz, 
istenfélő, nagy igazságszerető, tökéletes, jámbor életű, nyá-
jas, jó erkölcsü és bölcs lesz, minden rendbeli dolgaiban 
fölötte okos és kedves az emberek között.

CSÍZIÓ

Budakeszi helytörténetén sokan 
dolgoztak az elmúlt évtizedek-

ben. Munkásságuknak köszönhetően 
páratlanul gazdag anyag gyűlt 
össze napjainkra. Ami viszont máig 
hiányzik, hogy hivatásos történészek 
egységes szempontok szerint végre 
földolgozzák az anyagot.

Az ehhez vezető első lépésként 
nemrég a Helytörténeti Gyűjtemény 
Baráti Kör kebelében megalakult a 
Budakeszi Helytörténetét Feldol-
gozó Munkaközösség Dr. Darkó 
Jenő, Gellér Dávid, Somlai Péter 
történész és Bednárik János et-
nográfus részvételével.

A Munkaközösség vezetőjévé 
Darkó Jenőt választották, aki azt 
ígéri, Budakeszi első, átfogó, tu-
dományos igényű történetének 
kézirata még az idén elkészülhet.

A február egyik 
politikai esemé-

nye volt, hogy Kuncze 
Gábor egykori szabad 
demokrata politikus 
bejelentette visszaté-
rését a politikai élet-
be. Egyelőre nem egy 

pártban, hanem egy egyesület megválasztott elnökeként. Ami 
miatt foglalkozunk ezzel az országos politikát érintő kérdéssel, 
az az, hogy a szóban forgó Szabadelvű Polgári Egyesület egyik 
alapítója, s máig az elnökségének tagja az egykori szintén az 
SZDSZ színeiben vitézkedő, jelenleg is Budaörs első embere, 
Wittinghoff Tamás.

Egy idézet az egyesület „hitvallásából”: Legfőbb értékünk a 
szabadság – mert a szabadság biztosít emberhez méltó életet, 
a szabadság teremt mindannyiunknak azonos lehetőséget a 
kiteljesedett élethez, a szabadság szervez jól működő közössé-
geket. De tudjuk, a szabadság egyben felelősség is: felelősség 
önmagunkért, tetteinkért és szavainkért, felelősség egymásért, 
közösségeinkért, hazánkért. A szabadság felelősség nélkül csak 
szabadosság és anarchia, a felelősség szabadság nélkül puszta 
elnyomás.
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KRÓNIKA

Őröl a 
pénzmalom
Gőzerővel működnek a büdzségyárak!

Készülnek az önkormányzatok idei 
költségvetései.

Az még tavalyi hír volt, hogy az egész 
önkormányzati szféra brutális eladóso-
dottságát megállítandó, a helyhatóságok 
már nem vehetnek föl hitelt, nem bo-
csáthatnak ki kötvényt csak a felügyelő 
minisztériumok jóváhagyásával.

Az idei év újdonsága, hogy nem le-
het eleve veszteséges költségvetést ter-
vezni.

Első ránézésre tetszetős szigorítások, 
de van velük néhány probléma.

Miközben bizonyára voltak  a múltban 
felelőtlen önkormányzati vezetők, akik 
megalapozatlanul adósították el a tele-
pülésüket, a nagy többség azonban ezt 
nem jókedvéből vagy könnyelműségből 
tette, hanem kényszerből: tulajdonkép-
pen évtizedek óta a központi állam egyre 
több feladatot ró az önkormányzatokra, 
miközben csökkennek az állami nor-
matívák. Az utóbbi években ráadásul a 
gazdasági válság következtében sok he-
lyütt csökkennek a saját bevételek is.

Az egyetlen terület, ahol viszony-
lag nagyobb összegeket lehet megta-
karítani, az önkormányzati intézmé-
nyek. De egy bizonyos költségszint alatt 
már ezek működési színvonala, biz-
tonsága, vagy egyenesen léte kerülhet 
veszélybe. Az intézményvezetők kezé-
ben nem sok eszköz van a költségcsök-
kentésre, leginkább a létszám-leépítés: 
ettől viszont a fenntartó önkormány-
zati politikusokat veri ki a víz: részint a 
népszerűségvesztés miatt, részint azért, 
mert az elbocsátás nagyon sokba kerül 
(lásd végkielégítés).

Ami a mi térségünket illeti, a viszony-
lag szerencsésebbek közé tartozunk: 
elég sok vállalkozás működik terül-
etünkön, s ha csökkenő mértékben is, 
de még mindig nagy adót fizetnek be a 
helyhatóság kasszájába. A másik, hogy 
nincsenek súlyosan, pláne devizában 
eladósodott önkormányzataink.

Boros Zita

A csillebérci reaktor tavalyi évi su-
gárszennyezését többször és bő ter-

jedelemben pertraktáltuk a többi magyar 
sajtorgánummal egyetemben. Nem a 
dicsekvés kedvéért, de e munkálódásunk 
során sikerült néhány olyan tényada-
tot is föltárnunk, elsősorban a múltból, 
köszönhetően dr. Riskó Tibor főorvosnak, 
a témával évtizedek óta foglalkozó 
szakértőnek, ami csak nálunk jelent meg. 
Ráadásul már akkor foglalkoztunk Csille-
bérccel, igaz, elsősorban Fukusima kap-
csán, amikor még senkinek sejtelme sem 
volt arról, hogy a rejtélyes sugárzás for-
rása épp a Budai hegyekben lehet.

Hogy tömören felidézzük a történteket: 
a csillebérci reaktorból tavaly az ott folyó 
izotópgyártás során a megengedett ha-
tárérték fölött szabadultak ki radioak-
tív jód 131 izotópok, amivel fél Európát 
sikerült föllármázniuk. Mivel a gyártók 
a megnövekedett radioaktivitásról nem 
tájékoztatták sem a közvéleményt, sem 
az illetékes hatóságokat, hónapokig titok 
övezte a sugárzásnövekedés valódi okát, 
amire majd csak valamikor nyár végén 
derült fény. Miután napfényre került a 

turpisság, a hatóságok, ha nem is egy 
atomrakéta sebességével, de végre neki-
láttak kivizsgálni az ügyet.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség több társszervvel együtt 
tavaly novemberben rajtaütésszerű 
ellenőrzést végzett Csillebércen. A 
helyszínen tudták meg, hogy a határérték 
fölötti jódizotóp-kibocsátás jelenségét 
2010 végén észlelték először, de meg-
próbálták házon belül elintézni a dolgot. A 
megtett intézkedések azonban nem hozták 
meg a várt eredményt, és tavaly nyár vé-
gén az emisszió nemhogy csökkent volna, 
hanem még nőtt is.

A Felügyelőség a helyszíni ellenőrzés 
végén a jódizotóp-gyártás felfüggesztését 
javasolta az engedélyező hatóságnál.

A Sugáregészségügyi Decentrum mint 
illetékes a gyártást azonnali hatállyal, 
fellebbezésre tekintet nélkül felfüggesz-
tette. Jelentésében megállapította, intéz-
kedésére azért volt szükség, mert minden 
késlekedés a helyzet súlyosbodásának a 
veszélyét hordozta magában. 

Biator Oszi

IzoSTOP elrendelve

A Greenpeace Magyarország aktivistái 
február 23-án, a budapesti Kossuth té-
ren egy régi népszokást, a télbúcsúztató 
kiszebáb-égetést elevenítettek föl. Szán-
dékuk szerint azonban a jó három méteres 
szalmabábú ezúttal nem csak a meteo-
rológiai értelemben vett telet jelképezte, 
hanem a nukleáris telet is, ami, a zöld 
szervezet szerint, mindaddig fenyegeti 
az emberiséget, amíg föl nem hagy a 
nukleáris fegyverkezéssel vagy az ener-
giatermelés céljait szolgáló  atomreak-
torok építésével és üzemeltetésével.

Ennek nyomatékosítására, egy fo-
tókiállítást is installáltak, amelyen a japán 
fukisimai atomkatasztrófa következmé-
nyeit mutatták be.

A performanszon részt vett 
a Greenpeace-hez pár hónap-
ja leigazolt környezetvédel-
mi szakember, a budakeszi 
illetőségű Rodics Katalin is, 
valamint az épp fölesküdött, 
szintén városunkból való 
LMP-s országgyűlési kép-
viselő, Szél Bernadett is.

Fukusimáról egyébként 
több, riasztó hír is napvi-
lágot látott a közelmúlt-
ban: például az, hogy a 
radioaktív sugárzás egy év-

vel a katasztrófa után ismét növekszik, 
miközben a reaktort továbbra sem tudják 
megközelíteni. A nyilvánosság elé lépett 
az akkor regnáló, de azóta lemondott 
miniszterelnök is, aki utólag elmondta, 
volt a tragédiának egy kritikus szakasza, 
amikor nem lehetett kizárni, hogy végül 
az egész szigetország megsemmisül egy 
Csernobilt is messze fölülmúló atom-
katasztrófában.

Másfelől az is tény, hogy a 2011-es már-
cius11-ei földrengésnek és szökőárnak 
mintegy húszezer áldozata volt, míg a 
reaktorbaleset közvetlen következmé-
nyeibe eddig senki sem halt bele! 

Bobosi Tzar

Mágia és az atommáglya 

Don Quijote és a Mammon

Égett, mögötte a Reichstag, pardon: a Parlament
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Mit mondjak, ritkán van interjúala-
nyaim részéről ilyen határozott kiokta-
tásban részem. Persze mit csodálkozom, 
beszélgetőtársam vérbeli kereskedő. 
Amúgy egy mindig mosolygó fiatal-as-
szony. Évek óta ismerem, már így látás-
ból, az utcáról, nagy ritkán még szóba is 
elegyedünk, ha vásárolok tőle ezt vagy 
azt. De hát, ha ezek a feltételek, nincs mit 
tenni, vállalom így is. Ám meg nem ál-
lom, hogy meg ne kérdezzem:

– Miért nem vállalja névvel, fénykép-
pel a beszélgetést?

Úgy néz rám, mintha a Holdról hup-
pantam volna ide, pont ő elé. Aztán csak 
megoldódik a nyelve.

– Tudja, épp elég zaklatásnak vagyunk 
kitéve, hol a rendőr igazoltat, de sokszor 
beszólnak az itteni emberek is, pedig es-
küszöm, ön a tanúm rá, soha senkinek nem 
ártok, senkivel nem erőszakoskodom. Ha 
tetszik a portékám, megveszi, alkuszik – 
alkudni, tudja, nálam mindig lehet –, és 
annyi. Nem tudom, miért fáj egyeseknek, 
hogy itt vagyok. Bár lehetnék otthon, 
lenne rendes lakásom, munkahelyem, 
mint nekik! De nekem ez jutott.

– Most itt van, de hónapok óta nem lát-
tam, merre járt?

– Otthon voltunk, Erdélyben, oszt’ 
vártuk a jó időt. Február elején már úgy 
volt, indulunk, mert nagyon elfogytak a 
tartalékaink, de még az a szerencse, hogy 
nem. Jött a hó, nem tudtunk jönni, az-
tán meg egész februárban olyan nagy tél 
volt, nem tudom, mi lett volna, ha ideát 
vagyunk. Ekkora hidegbe ugyan, hova 
mentem volna, tíz percnél tovább úgysem 
lehetett volna megmaradni az utcán. Meg 
különben is, minek, ilyen időben, ha nem 
muszáj, az ember nem megy ki a hidegbe, 
hóba. Kinek árultam volna? Szóval csak 
most jöttünk nemrég. Igaz, hogy amikor 
megérkeztünk, egész nap havazott, de 
már másnap sütött a nap. Nincs már foga 
a télnek, jön a tavasz – mondja, s elmo-
solyodik, szemét behunyja és arcát a nap 
felé fordítja.

– És mit csináltak a téli hónapok alatt 
odahaza?

– Nem sokat. Próbáltuk kihúzni a telet 
fával és ennivalóval. Munka nálunk még 
annyi sincs, mint itt, az emberek zsebe 
még üresebb. Vártuk már, hogy végre 
jöhessünk, pedig nem könnyű itt sem.

– Kiket kell érteni azon, hogy „mi”?
– Kiket, hát a családomat. A páromat 

és a két kislányt.
– Velük mi van?

Az ember ugyanazt csinálja, amit én, 
csak ő másokat árul, mint én. Ő kezdi 
fentről, én meg lentről, vagy fordítva. Az-
tán hol itt, a Coopban futunk össze, hol a 
lenti abc-nél. Aztán örülünk egymásnak, 
s ha eladtunk valamit, bedobjuk azt a kis 
pénzt az automatába, és iszunk egy forró 
kávét.

– És a gyerekek?
– A húgom vigyáz rájuk napközben. 

Nem a városban lakunk, itt nagyon drága 
a szállás, kijjebb vagyunk, falun,  többen 
közös albérletben. Szóval ott vannak a 
gyerekek, más kicsikkel együtt.

– Iskolába nem járnak?
– Kicsik még, a nagyobbik majd jövőre 

megy. Hogy akkor mi lesz, még nem tu-
dom. Hogy hova fog járni, itt írassam be, 
vagy Romániában. Jaj, most hogy szóba 
hozta őket, egész könnyes lett a szemem. 
Délelőtt van, még hosszú a nap, amíg 
újra látom. S nem tudom, telik-e majd 
sütire. Minden nap úgy engednek el reg-
gel, hogy „anya, jól van, menjél, de sütit 
is hozzál ám”! Hát, tudja, viszek is min-
dig, ha olyan napom volt, de bizony van, 
hogy szinte alig jön össze valami. Akkor 
nagyon furcsa hazamennem. Várom is, 
hogy meglássam őket, de kifacsarodik a 
szívem, ha arra gondolok, hogy az első 
szavuk az lesz: „Anya, hoztál sütit?”, és 
én üres kézzel állítok be. Persze sose üres 
kézzel, ha süti nincs, legalább valami kis 
cukrot teszek a zsebbe. Például volt úgy, 
hogy itt, a cukrászda teraszán egy hölgy 
kávézott, aztán éppen elment, és én lát-
tam, hogy a cukros zacskót ott hagyta, 
bontatlanul. Szégyellettem, de délután 

volt, s tudtam, ma már biztosan nem lesz 
meg a sütire való, beléptem hát a terasz-
ra, és elvettem a zacskót. Tudja olyan 
hosszúkás, színes zacskó volt.

– És, nem vesztek össze rajta?
– Nem, szépen elosztottam.
– Esténként mit csinálnak?
– Megfőzöm a vacsorát, utána nézzük 

kicsit a tévét, aztán alszunk reggelig. 
Reggel pedig kezdődik minden elölről.

– Szabadnap? 
Elnézően mosolyog.
– Szabadnap az nincs. Vasárnap is dol-

gozunk, sőt, olyankor a legjobb, mert 
piacnap, jó időben sokan forgolódnak 
erre, még azok is, akik hét közben nem 
járnak a városban. Meg rá is érnek az 
emberek, hiszen nekik ez szabadnap, job-
ban vásárolnak is. Meg hogy is mond-
jam, könnyelműbbek. Könnyebben kiad-
nak pár forintot, mint hétköznap. Na, a 
vasárnap délután, az szabad, akkor zárva 
vannak az üzletek, csak a nagyáruházak 
tartanak nyitva, de onnan elzavarnak, 
már nem is igen megyek a tájékára sem. 
Vasárnap délután pihenünk kicsit, meg 
akkor végezzük el, amire máskor nem jut 
idő. Van, hogy a gyerekekkel el szoktunk 
menni sétálni, ha jó idő van, a rétre, meg 
az erdőbe, ott, ahol lakunk.

– Ha most lehetne három kívánsága, 
mi  lenne az?

Elgondolkodik a váratlan kérdésen.
– Először is egészséget kívánnék az 

egész családomnak, meg rendes munka-
helyet magamnak és az embernek. És 
hogy együtt lehessek a családommal. Az 
embereknek pedig, minden embernek – 
békét.

– Hohó, ez már legalább négy volt!
– Nem baj, békét szabad ráadásként is 

kívánni. Sőt, van egy ötödik kívánságom 
is – mosolyog –, hogy legyen már tavasz.

Ozirisz Abbot

Mozog az áru, mozog az árus
„De a nevemet nem közölheti, és a fényképemet sem teheti be az újságba. Nem is 
fényképezhet le. Tessék, kérdezzen, amit akar!” 

Olcsón adom, 
a tavaszra tekintet-
tel (képünk illuszt-
ráció, nem a riport 
helyszínén készült)
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Még a végén öregedő, sokat tapasztalt, 
s kissé (?) cinikus ismerősömnek 

lesz igaza. Emlékszem, tavaly nyáron, egy 
vendéglői asztaltársaságban épp vitatta az 
összegyűlt ökörkör nagy vehemenciával, 
ami akkoriban legjobban foglalkoztatta 
a város közvéleményét: a fizető parko-
lást. Mint a Nyájas előtt is ismert, telepü-
lésünk önkormányzata elhatározta, hogy a 
városközpont tavalyi, EU-pályázatból (ezt 
nem árt újfent a választópolgárok emlékeze-
tébe idézni a mai, euroszkeptikus időkben) 
történt rekonstrukciójával összefüggésben 
a legzsúfoltabb szakaszokon (főutca és 
környéke) a fizető parkolást is bevezeti. A 
társaság, ahogy már csak lenni szokott a 
való világban, gyorsan két részre szakadt: 

a fizetős parkolást ellenzők és az azt pár-
tolók táborára. A bevezetőben említett 
ismerősöm némi távolságtartással, mintegy 
kívülről, bajsza alatt finom, gúnyos mosoly- 
lyal követte a mind vehemensebbé váló dis-
putát. Egy idő után föltűnt ez a többieknek 
is, s mivel volt bizonyos tekintélye, adtak a 
véleményére, megkérdezték, ő miként vé-
lekedik, legyen fizetős a parkolás, vagy ne 
legyen fizetős. „Ugyan, galambocskáim – 
így mondta, galambocskáim, ez volt a szava 
járása, finom utalásként a 19. századi orosz 
regényirodalomra, aminek nagy tisztelője 
volt  –, az egész csak sok hűhó semmiért!” 
(Ez utóbbi már a reneszánsz Shakespeare 
iránti tisztelgés volt.)  Látván a többiek 
meglepetését – volt, aki arra hivatkozott, 

hogy már lakossági fórumot 
is tartottak a kérdésről, más az 
újságra hivatkozott, hogy abban 
olvasta  –, tartott egy kis ha-
tásszünetet (állítólag fiatalabb ko-
rában műkedvelő színész is volt), 
ami az ő esetében abból állt, hogy 
fölemelte a poharát és belekor-
tyolt a hosszúlépésébe (nyáron 
hosszúlépés, télen kisfröccs, 
ehhez tartotta magát), majd ak-
kurátusan a textil zsebkendőjével 
megtörölte előbb a száját, majd a 
melegben gyöngyöző homlokát, 
és mintha valami nagyon bony-
olult problémának a frappáns, 
tömör magyarázatát adná, így 

szólott: „Galambocskáim! Emlékeztetné-
lek benneteket arra, hogy három, korábbi 
önkormányzat is belevágott ebbe, és mind-
háromnak beletörött a bicskája.”

Valóban. Már a kilencvenes évek végén, 
a parkolási lehetőségek szűkössége és a 
parkolók zsúfoltsága miatt fölvetődött a 
kérdés, de ahogy az a vezetés, ugyanúgy 
az azt követő másik három sem boldogult 
a kérdéssel. 

Az ok alapvetően mindannyiszor a 
közfelháborodás volt. Most azonban más 
indoka van – hivatalosan – a késlekedésnek. 
Kiderült ugyanis, hogy a már képviselő-
testület által jóváhagyott, fórumokon 
megcsócsált, szakértőkkel megkonzultált 
parkolási rendelet egyik sarkalatos pontja 
nem léphet hatályba.

A város legfrekventáltabb, legnagyobb, 
a park fölső részén elterülő Erkel utcai 
parkolóban nem lehet pénzessé tenni a 
gépkocsik várakozását. Méghozzá azért 
nem, mert az nagyobb részt EU-s pénzből 
valósult meg. Márpedig a pályázati kiírás 
kifejezetten tiltotta az olyan beruházást, 
amiből a beruházó valamilyen, bevételt 
hozó létesítményt hoz létre. 

A jelenlegi önkormányzat így aztán most 
azon töri a fejét, hogyan lehetne kiváltani 
az egész parkolási rendelet pénzügyi részét 
megrengető bevételkiesést.

Hogy aztán meddig törik a fejüket, nem 
tudom, ahogyan azt sem, mire jutnak vele. 
Sok idejük rá nem lesz, az biztos, hiszen 
már körmükre ég a költségvetés is, márpe-
dig abban a parkolási díjakat szerepeltetni 
köll a bevételi oldalon.

Babits Zoár

A bicska kicsorbult

Kinek a pap, kinek a papné. 
Akarom mondani: kinek a far-
sang, kinek a büdzsé. A február 
az önkormányzatok életének 
egyik legintenzívebb időszaka, a 
költségvetés készítésének utolsó 
szakasza. Nincs ez másképp Bu-
dakeszin, s nem volt ez másképp 
idén sem.

A költségvetési koncepció sze- 
rint a 2012-es büdzsé fő célja 
fenntartható pályára állítani a 
város pénzügyi gazdálkodását. 
Ez azt jelenti, hogy a folyó bev-
ételeknek fedezniük kell a folyó 
kiadásokat, működési költsé-
gekre hitelt tehát semmiképp 
nem vesznek föl. Ennek eléré-
séhez unortodox megoldások-
hoz is készek folyamodni. Pél-
dául az intézmények kiadásait 
illetően szakítottak az úgyne-
vezett bázisszemlélettel, vagyis 

azzal, hogy megnézik, mennyi 
pénz szükséges ezek fenntar-
tásához, hanem abból indulnak 
ki, mennyi jut, és abból kell 
gazdálkodniuk. Mit mondjak, 
elég nehéz helyzetbe hozván 
ezzel azok vezetőit, akik így két 
malom között őrlődhetnek majd 
(netán két szék között a pad 
alatt találják magukat): vagy 
a működésüket szabályozó 
normákat, szabályokat hágják 
majd át rendszeresen pénz 
híján (majd mondhatják az őket 
ellenőrző hatóságoknak, hogy 
ők csak az unortodox módszer-
eket alkalmazták a rendkívüli 
időkre tekintettel), vagy a mun-
kaadójukkal kerülnek faséba…

A tervezet azt is ígéri, hogy 
az adóemelésekből származó 
többletbevételeket (hogy men-
nyi az annyi, például az épít-

ményadó, azt már megtapasz-
talhatták a választópolgárok, 
miután februárban már kipos-
tázták, e sorok írójának például 
épp a vasárnapi ebéd idején, 
ami nem vall nagy tapintatra) 
eztán kizárólag fejlesztésekre 
fordítják majd. Járdaépítésre, 
útfelújításra, gyermekintéz-
mény-fejlesztésre, közbizton-
ságra (a polgárőrségbe a fél 
városháza már belépett, de 
pénzügyi támogatást alig-alig 
tud folyósítani). No meg, hogy 
szavamat ne 
felejtsem, a táv-
lati fejlődéshez 
szükséges új 
szennyvíztisz-
títóra. (Ami ez 
utóbbit illeti, 
igen csak ig-
yekezni kell, 
idén be kel-
lene indítani 
a beruházást, 

hogy ki ne fussanak a jó 
másfél milliárdos pályázat 
határidejéből).

A legnagyobb bizonytalan-
sági tényezőt ugyanakkor a 
még az idén megkezdődő ál-
lamosítás (például az iskoláké) 
jelenti. A szándékon (mármint 
a központi kormány határozott 
szándékán) túlmenően egyelőre 
sűrű homály fedi a részleteket, 
márpedig, mint tudjuk, az ördög 
is abban lakozik.

Tosiba Broz

Vessen, hogy költhessen
Fogadjunk, hogy nem tud beparkolni

Megfeszíted a költ-
ségvetést, vagy téged 

feszítsünk meg?
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Igaz, némi spéttel kezdődött Budaörsön a 
digitális forradalom (több kistelepülésnek 
már honlapja működött, amikor a szóban 
forgó város vezetőinek még e-mail címe 
sem volt), azonban egykettőre behozta a 
lemaradást.

Ezúton szeretném fölhívni a figyel-
met az alábbi fejleményre, s azért nem a 
nem létező számítástechnikai rovatunk-
ban, mert elsősorban a helyi demokrácia 
szempontjából példaadó, ahogy Budaörs 
lehetővé tette: a képviselő-testületi ülé-
seket a választópolgárok online, gyakor-
latilag real time figyelemmel kísérhessék.

Tudom, több település küszködik a ny-
ilvánosság problémájával, íme a pél-da, 
Hölgyek, Urak, lehet másolni, nincs levé-
dve! Már csak azért is, mert a videó felvé-
tel, amit aztán a helyi kábelre kinyom-
nak, régóta ismert technika, azonban az 

internetes megoldás sokkal egyszerűbb és 
olcsóbb. Tévéközvetítés esetén az egyenes 
adás nem akármilyen technikát igényel, 
ami igen csak megdrágítja a közvetítést. 
Internetnél azonban a dolog fillérekből 
megoldható, vagyis, akár egy kistelepülés 
számára is járható út. Lénye-
gében csak azon múlik, hogy 
a helyi vezetés akarja-e, hogy 
a választópolgárok lássák, ép-
pen mit művelnek az önkor-
mányzatban, vagy mondva-
csinált technikai problémákra 
hivatkozva a nyilvánosság 
özönvíz előtti szakaszában 
megreked.

Az internetes közvetítések 
egyetlen hátránya, hogy ma 
még az „adás” nagyjából 
a videotelefon képi tech-

nikájának a színvonalán áll, de erre a 
kifogásra hadd hozzam föl azt, végül is 
nem egy Oscar-gála közvetítéséről vagy 
filmvetítésről van szó, hanem egy tanács- 
kozásról. Ahhoz pedig, hogy ennek a 
hangulata és az ott történtek hitelesen 
eljussanak a nézőkhöz, ez a technika 
maradéktalanul megfelel.

Szita Robi

Városháza egyenes adásban

Kísértet járja be a hazát, 
az egyszer már, a nyolc-

vanas évek elején kimúlt 
járások kísértetete.

Mint ismert, a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisz-
térium év elején tette közzé 
az új közigazgatási szint-
tel, a járásokkal kapcsolatos 
elképzelését. Elgondolkod-
tató, és ez a koncepció álta-
lános kritikájához tartozik, 
hogy megint sikerült egy 
olyan közigazgatási egy-
séget létrehozni, ami nincs 
fedésben az országgyűlési 
választási kerületek, illetve 
a már meglévő és működő 
kistérségek területi be-
osztásával. Mint várható 
volt, a koncepció több, 
leendő járásban is feszült- 
ségeket okozott. Részben a 
beosztás, részben a székhe-
lyek miatt.

Térségünket a konfliktusok 
mindkét típusa jellemzi.

Hogy az új rend szerint mi- 
lyen lenne az új, budakeszi 
járás, mely települések tar-
toznának hozzá, mi lenne a 
központja, arról korábban 
már beszámoltunk (Biator- 
bágy, Budajenő, Buda-
keszi, Budaörs, Hercegha-
lom, Nagykovácsi, Páty, 
Remeteszőlős, Telki, Török-

bálint és Zsámbék, Budakeszi 
járási székhellyel),

A tervezet azon nyomban 
vitát váltott ki.

Elsősorban Budaörs ré-
széről.

Az érdekek láthatóan a 
politikai választóvonalakat 
is felülírják (A hónap képza-
vara – a Szerk.). Budaörs sze- 
retne járási székhely lenni. 
Vagy így – a minisztérium ál-
tal megadott beosztás szerint 
–, vagy, ha így nem megy, 
és mindenképp ragaszkodik 
Budakeszi járási székhellyé 
avanzsálásához, akkor úgy, 
hogy néhányan kiválnának, 
és másik járást alkotnának, 
Budaörs központtal.

Az érdekkonfliktus ko- 
molyságát mutatja, hogy azóta 
a Fideszes többségű budaörsi 
képviselő-testület nagy több-
séggel elfogadott határozatot 
is hozott ebbéli szándékáról, 
és a szintén jobboldali önkor-
mányzatú települések (Bia-
torbágy, Herceghalom és 
Törökbálint) szintén nyilvános 
támogatásukról biztosították 
az elképzelést.

A testületi határozatnak 
külön nyomatékot adott, 
hogy a budaörsi testületi ü-
lésen részt vett, támogatólag 
fölszólalt Csenger-Zalán 

Zsolt, az érintett térség egyik 
országgyűlési képviselője, 
korántsem mellesleg Zsám-
bék polgármestere is.

A válasz a másik oldalról 
sem maradt el.

Megszólalt a helyi sajtóban 
a másik parlamenti képviselő, 
Gulyás Dénes, a Budakeszi 
Hírmondó februári számában 
azt nyilatkozta, hogy a járá-
sok száma kőbe van vésve 
(vagyis a járáshatásokon még 
csak-csak lehet változtatni, de 
új járások alakítására nincs 
mód), és nem kétséges, hogy 

a székhely-kijelölés tekinteté-
ben Budakeszi számíthat rá.

Gulyás mellé ugyanabban 
a lapszámban fölsorakozott 
Budai István, Budajenő pol-
gármestere, illetve az ős fi-
desznyik Varga László, Perbál 
első embere is. Varga, a per-
báliak mellett a szomszédos 
Tök üzenetét is közvetítve, a 
mellett tett hitet, hogy a pilis-
vörösvári helyett ők bizony 
inkább Budakeszihez szeret-
nének tartozni, ami egyébként 
valóban ésszerűnek tetszik.

Bató Borisz

Kísértet járja be

Budaörs város képviselő-testülete január 18-án tartott ülésén 
határozatban fejezte ki, hogy nem ért egyet a koncepcióval, 
egyúttal az önkormányzati törvényben biztosított felterjesztési 
joga alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszterhez for-
dul. Kifogással él, és kezdeményezi a döntés részbeni megvál-
toztatását. Egyben javaslatot tesz rá, hogy a térségünkben 
tervezett járásnak ne Budakeszi, hanem Budaörs legyen a 
székhelye. Amennyiben ezt valamilyen okból nem tartanák 
kivitelezhetőnek, arra az esetre kezdeményezi, hogy önálló 
budaörsi járást alakítsanak ki, Budaörs járási székhellyel, Bi-
atorbágy, Budaörs, Herceghalom és Törökbálint települések 
vonatkozásában. Budaörs intézményrendszere, közigazgatása, 
közlekedési kapcsolatai kiválóak. A környékbeli településekről 
tömegközlekedéssel jól megközelíthető. Budakeszi lakosság-
száma 14 ezer fő a majd 30 ezres Budaörssel szemben.

A járástól az emberré válásig

Bent már elkezdődött a testületi ülés, 
idekünn izgatott választópolgárok 

várják a határozatot
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Budakesziről a Szél Kálmán térig és út-
ban tovább különös alakok szólítanak 

meg. 18 év körüli fiatal lányka, maga előtt 
hullámpapírdarabra írt szöveg: egyedül 
nevelem a gyerekem, szegény vagyok, 
kérem, segítsenek! 

Egy másik agyontetovált, rém koszos, 
húszéves csak nyócvan forintot kér.

– Miért pont nyócvanat? – kérdem 
tőle.

Rámvigyorog, – mert úgyis százast 
adna – és tartja a kezét.

Nem adok, nem tudom sajnálni, a lányt 
sem. Gonosz vagyok, a humorom is 
elszállt. 

Körbenézek. Rémült csüggedés ül a 
szemekben. Keresgéljük az egyéni utakat 
az életben maradáshoz. Csukd be a füled, 
csak annyit hallj meg a világ zajából, 
amennyi a legszükségesebb! Próbáld meg- 
hallani azt a belső hangot, ami a sok út 
közül az egyik járhatóra vezet!

Keresem az utat. Le kellett ereszked-
nem az országos alagútba, melynek fala 
is omladozik. Hol egy lemez esik, szakad 
le a sínekre, hol a kocsik gyulladnak ki, 
lassabban is mennek, a vezető sem találja 
fényt, amelyik kivezetne.

Fent egész nap havazik, már előre 
országos riasztást adtak ki, de a hatos úton 
estétől reggelig egyetlen hókotró sem 
merészkedett elő. Van, akinek menni kell, 
nekem a föld alá kellett ereszkednem.

A legutolsó kocsi legutolsó ülésére ül-
tem le. Cipőtisztítást régen vagy soha nem 
látott lábbelik, cipők, csizmák, bakanc-
sok, szakadozó sportcipők. Kis szinttel 
feljebb eléggé elnyűtt kabátok, nyakakra 
tekeredő vastag, színes sálgombócok, 
(még nem igen kerültek mosásba), rajtuk 
alig látható fejek, befelé néző szemek. Az-

zal szórakozom ilyenkor, hogy próbálom 
megfejteni, ki lehet a fej tulajdonosa, mi-
lyen szakmája lehet, mivel tölti idejét? 
Most minden figyelmem az üléstársam 
kötötte le. Ötven fölötti asszony, kabátja 
a derekán megkötve (már ez is szokatlan 
a metrón), kézzel kötött, tiszta pulóver ra-
jta. Kendő a fején, két csomó az ajka alatt, 
és a szemei csak előre – a munkájára – 
figyeltek, mint a szemellenzős lovaknak. 
A kabátja is, a kendő is, a cipője is, ő 
maga is feltűnően tiszta volt. Kezében 
három kötőtű, és nagy sebességgel kötött, 
kötött, kötött. A metró-vonat monoton 
zajjal ment a következő állomás felé, ő 
meg csak kötött. Egyszer-csak fékezett a 
vakondjárat, kicsit meg-rezzentek az uta-
sok, hiszen naponta hol itt, hol ott füstöl 
valami, nem biztonságos a közlekedés, 
de nincs más. A kötős asszony kendője 
lecsúszott, kénytelen volt rám is nézni, 
és míg újra csomóra kötötte, halkan csak 
annyit mondott – valószínűleg nekem, – 

hogy itt vagyok reggel héttől este nyolcig, 
utazok, kötök. 

Értetlenül hallgattam, észre is vehette, és 
halkan, mintegy magában mondta tovább. 

– Megrendelésre kötök, az Őrsön át-
veszi tőlem a Csószka, az meg eladja. Van 
úgy, hogy napi 1200 forintnyit is meg-
kötök. Este elmegyek egy benzinkúthoz. 

– Benzinkúthoz? – tankol? – tűnődve, 
halkan kérdeztem.

– Ott mosakszom, ott van WC meg 
mosdó, estére már általában hideg a víz, 
de néha szerencsém van és meleg, akkor 
hajat is mosok – mondta magyarázóan. 
Aztán megyek az ágyamra, ágyra járok. 
Így télen nem vagyok hajléktalan. 

A keze csak járt, a szája picit résnyire 
nyitva, a nyelvével szinte ütemszerűen 
diktálta magának a kötés ütemet. 

– Nem kéregetek – mondta, megvagyok 
– erősítette meg önmagát. Tűnődtem, le 
kellett szállnom, köszöntem neki, feláll-
tam, és halkan utánam szólt.

– Napközben azért feljárok ám, levegőt 
venni!

2012. február havában
Várady Judit

Levegőt venni…

Veterán donor volnék, kérem, 
így sok mindent láttam már, 
például száz kilós, kispor-
tolt fiatalembert elájulni, 
miközben mellette vidáman 
pumpált egy törékeny lány, 
aki a véradó ággyal együtt 
lehetett vagy negyven kiló. 
S még láttam pecsétes papírt, 
igazolandó, hogy X. Y. hon-
véd vérét ontotta a hazáért, 
amiért két nap eltávozás jár, 
és amit persze soha nem ka-
pott meg. Meg olyat is, hogy 
a vörös kereszt gyárakba, 
minisztériumokba települt 

ki egy-egy véradásra, és 
az önkéntesek a végén sört 
kaptak csokoládéval.

De ilyet, mint a minap, az 
Erkel Ferenc Művelődési 
Központban, ilyet még nem.

Először azt hittem, valame-
lyik középiskola tanulói ha-
tározták el, hogy életükben 
először vért adnak, s hogy 
erősítsék az elszánást, no 
meg a buli kedvéért, együtt 
látogattak el a helyszínre. Ezt 
korukból, meg abból gon-
doltam, hogy előszeretettel 
kattintgatták a telefonos 

fényképezőgépüket, amint a 
másik a vesztőhelyen vesz-
tegelt. „Megy föl a face-
bookra, mi?” – vetettem oda 
egyiküknek, amiből aztán 
hamar kialakult a beszélge-
tés: valóban, a facebookra 
készülnek a képek, ám de-
hogy iskolai osztály ők (ho-
gyan is gondolhattam ilyet, 
tizennyolc éves kor alatt 
nem lehet vért adni), egy 
munkahelyi közösség, egy 
fiatal csapat, amelyik főnöki 
engedéllyel, sőt, ösztönzésre 
jött el pár órával a hivatalos 
munkaidő előtt, hogy vért 
adjon.

Nemcsak én, a vörös keresz-

tes nővérek is fölfigyelnek a 
kis kompániára, hiszen igen 
csak ritka manapság, hogy a 
munkahelyek munkaidőben 
elengedjék a dolgozóikat. Az 
is aggasztó tény, hogy a fiata-
lok részaránya az önkéntes 
véradók között évek óta 
csökken. A mellékelt ábra  
szerint mégsem a fiatalokban 
lehet a hiba. 

Ez ugyan nem a reklám 
helye, de a fentiekért megér-
demli az a vállalkozás, pláne, 
hogy magán-, hogy a neve 
is ki legyen írva: az ismert 
biokozmetikumokat gyártó 
Ilcsi volt az.

Borz Tóbiás

Ilcsi a vérzivatarban
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Nagy felháborodást váltott ki az az 
eset, amikor egy 72 éves nyugdí-

jas asszony 5 kiskutyát fojtott vízbe, 
mert nem tudta etetni az akkor szüle-
tett szaporulatot. Sokak szerint az 
eset egyedinek tűnhet, de az Orpheus 
Állatvédő Egyesület tapasztalata az, 
hogy a probléma mindennapos, sőt az 
emberek egy része az állatok kínzását, 
és a többi kapcsolódó bűncselekményt 
családon belül is lehajtott fejjel tűri.

A házi kedvencek (kutyák, macskák) 
magyarországi ivartalanítási aránya 
elenyésző. Sokkal több állat születik, 
mint amennyire a lakosság felelős ál-
lattartó köre igényt tarthat. Generációk 
nőttek fel úgy, hogy az ivartalanítás he-
lyett (sokan nem is tudnak, tudtak erről 
a módszerről) a saját kezükkel pusztí-
tották el a „feleslegesen” megszületett 
kiskutyákat, kismacskákat. Falvakban 
nagy divat élve elásni, vízbe fojtani 
vagy lapáttal agyonütni, zacskóba kötve 
út szélére dobni a megszületett kutyu-
sokat, cicusokat. Az Orpheus Állatvédő 
Egyesület évtizedes megelőző munkája 
révén azt hangsúlyozza, hogy a legjobb 
annak a gazdátlan állatnak, amelyik 
meg sem születik. Butaság az, hogy az 
emberek erőszakot, kínzást eszközöl-
nek, miközben a problémákat meg is 
lehetne előzni.

Kit érdekelnek az állatok, amikor az 
emberek védelme is egyre nagyobb ter-
het jelent?!

A Belügyminisztérium Statisztikai 
Osztály adatai szerint 266/B. § (állat- 
kínzás) kapcsán 2010-ben ezerkettőszáz-
ötvenhét nyomozásból négyszáztizen-
hét került bírósági szakaszba, 2011-
ben kilencszázötvenkilenc esetből 
mindössze negyven. A valódi esetek 
száma a nyomozások számának több-
szöröse lehet, tehát évente sokezer ál-
latkínzásos bűncselekmény mindenfaj-
ta hivatalos eljárás nélkül mehet végbe. 

Állatrendőrséget Magyarországra 
Mozgalom

Az Orpheus Állatvédő Egyesület a ren-
dészeti tör-vénybe szeretné 
iktattatni az állatrendőrség 
hatóságot, ami ugyanúgy 
működhetne, mint más ren-
dészeti szerv. A www.fa-
cebook.com/AnimalPolice 
oldalon az állatrendőrség 
létrehozásával szimpa-
tizálók gyülekeznek. A 
háziállatok, a gazdasági ál-
latok, az élőlények ellen 
elkövetett kizsákmányolás 
– bűncselekmények kap- 
csán nagy igény lenne 

egy nyugaton és a tengerentúlon már 
bevált hatóság létrejöttére. Az egyesü-
let (bár semleges és politikától ment-
es), örömmel várja a reformprog-ramot 
segíteni szándékozó politikai erők vagy 
más közéleti csoportok segítségét is. 

Aki állatot bánt az az embert is bánt-
hatja?!

Az állatok bántalmazása nem csupán 
egy csekély személyiségi zavar vagy át-
meneti viselkedészavar, hanem egy ko-
moly elmebetegség tünete is lehet. Pszi-
chológiai kutatások kimutatták, hogy 
azok az emberek, akik állatot bántalmaz-
tak, nem állnak meg az állatoknál, sokan 
közülük embertársaik ellen is fordulnak. 
A hazai állatkínzások magas számát nem 
passzivitással, hanem kellő odafigyeléssel 
kellene kezelni, és komoly büntetésekkel, 
terápiákkal, közmunkával szankcionálni.

Borz Tóbiás

Rendőröket az állatoknak

Schneider Magdolna, egyko-
ri budakeszi önkormányzati 
képviselő, pénzügyi szakem-
ber, nemrég érdekes cik-
ket írt Pénzügyi trükk a 
kötvény? címmel az önkor-
mányzatok eladósodásáról 
a Népszabadságban. Néhány 
passzust ebből idézünk.

Az önkormányzati szektor 
adósságállománya az MNB-
adatok alapján banki hitelek 
tekintetében 479,3 milliárd Ft, 
kötvénykövetelések tekinteté-
ben 654,1 milliárd Ft.

A sajtóban megjelent cik-
kek és közlések alapján olyan 
irányú vélekedések látnak 
napvilágot, mintha a bankok 
egy sajátos finanszírozási esz-
közt találtak volna ki az önkor-
mányzatok számára, s ezek  
hatására adósodtak volna el az 
önkormányzatok devizaalapú 
kötvényekben.

A kötvényfinanszírozási  
forma 2007-től vett lendüle- 
tet és elérte a jelenlegi nagy-
ságrendet, mely portfólió dön- 
tően svájci frankban denom-
inált. Erre a folyamatra szeret-
nék tényszerűen rávilágítani.

A szerteágazó szakmai 
problémát két kérdéskör 
megválaszolására szűkítem le:

– miért jelent meg a kötvé-
ny mint finanszírozási forma 
az önkormányzati szektorban, 
háttérbe szorítva a klasszikus 
hitelezést,

– miért éppen devizaköt-
vényben kezdett meredeken 
felfelé ívelni a (jellemzően a 
svájci frankban denominált) 
önkormányzati szektor eladó-
sodása, háttérbe szorítva a fo-
rintalapú finanszírozást?

A kötvényforma elterjedésé-
nek legerősebb ösztönzője az 
volt, hogy az önkormányza-

toknak nem kell 2004 óta – az 
uniós jogharmonizáció követ-
keztében megváltozott köz-
beszerzési törvény hatására 
– a kötvénykibocsátásra mint 
forrásbevonásra közbeszer-
zést kiírniuk, míg a hitelek 
felvétele előtt kötelező a pá-
lyáztatás.

A kötvény útján szer-
zett források az értékpapír 
természetéből adódóan 
alapvetően szabadon fel-
használhatók, ezzel lényege-
sen könnyebb a forrás elköl-
tése, szemben a hitelekkel.

A devizakötvényt kiboc-
sátó önkormányzatok a köt-
vényhez kötődő előnyökhöz 
juthattak a forint gyengül-
ése miatt a türelmi idő alatt, 
mivel az átkonvertálások 
miatt árfolyamnyereséget re-
alizálhattak, a törlesztések 
időszakában ez megfordult, 
és a forint jelentős gyengül-
ése miatt a devizaalapú köt-
vényeknél érvényesülő ár-

folyamveszteség hatásával 
kellett szembesülniük.

A forint gyengülése bi-
zonyos időszakban tehát 
előnyös is volt, a törlesztés 
időszakában ez a tartós fo-
rintárfolyam-gyengülés vált 
egyre kockázatosabbá.

A leírt folyamatok a magyar 
gazdaságot ért külső és belső 
hatásokra indultak el, ezért 
a bankszektort – akár egy 
bankot is – vagy az önkor-
mányzatot – akár egy önkor-
mányzatot is – hibáztatni a 
bekövetkezett kockázatokért 
felelőtlen megközelítésnek 
tartom.

Az önkormányzatok saját 
érdeküktől vezérelve fordul-
tak a kötvényfinanszírozás 
felé, és többségükben eleget 
is tesznek – erőn felül, ha kell 
– a szerződéses kötelezettsé-
güknek, amelynek teljesítése 
természetesen egyre nagyobb 
áldozatot kíván meg.

bt

Adós önkormányzatok
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BuDAöRS
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Március

2. péntek 19.00.
Makkbett
Tragikomédia 2 részben 
3. szombat 11.00. 
A tengerkék kutyus 
Zenés mesejáték BEMUTATÓ
19.00 
A doktor úr
Zenés bohózat 2 részben
4. vasárnap 11.00.
A tengerkék kutyus 
19.00.
Művészet
Komédia egy részben
6. kedd 19.00.
I love musical
Musical 2 részben
7. szerda 19.00   
Szeretem a feleségem 
Pikáns, zenés játék 2 részben    
8. csütörtök 19.00. 
Kocsonya Mihály házassága
Vidám népi válóper egy részben
10. szombat 19.00.
Bartók Eszter és a Hangfestők
vendég  Szabó T. Anna 
12. hétfő 10.00.
Maszmók Afrikában
Zenés mesejáték 
14.00. 
Maszmók Afrikában 
19.00. 
Irma, te édes
Zenés komédia 2 részben       
13. kedd 19.00.
I love musical
24. szombat 15.00. 
A doktor úr

25. vasárnap 11.00. 
A mumus 
Mesemusical 2 részben
19.30. 
Irma, te édes
26. hétfő 10.00. 
A tengerkék kutyus 
14.00.
A tengerkék kutyus 
19.00.
Retro szerelem, avagy özvegy 
Karnyóné és a két szeleburdiak
Vígjáték egy részben          
27. kedd 15.30. 
Pál utcai fiúk
Beavató színház
19.00. 
Eper januárban 
Romantikus vígjáték 2 részben     
28. szerda 19.00.
I love musical

ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu 

Március

2012. március 10-11.
NYITOTT MÚZEuMOK 
HÉTVÉGÉJE
Minden hónap második szom-
bat-vasárnapján Zsámbék mind-
három múzeuma – a Romtem-
plom, a Lámpamúzeum és a 
Tájház – kedvezményes áron, 

egyetlen kombinált belépővel 
látogatható. Ezeken a hétvége-
ken hosszú évek után végre újra 
tárt kapukkal várja vendégeit 
a Szent Vendel Domborműves 
Népi Lakóház. Szombat 
délelőttönként havonta más-
más programmal kedveskedünk 
egy múzeumunkban – ezúttal a 
Tájházban.

Tájház
10. szombat 13.00.
Zsámbéki sváb húsvéti hagyo-
mányok
Fuchs Sandra előadása
Húsvéti tojásfestés sváb motí-
vumokkal 

Művelődési ház
17. szombat 15.00. 
Szalvétakiállítás
19.00.
Szerelmem Erdély
Rékasi Károly Wass Albert estje
24. szombat 15.00.
Fekete Éva fotókiállítása
25. vasárnap
Íjász napforduló
25. vasárnap 11.00.  
Erdélyi kézimunka-kiállítás
28. szerda 18.00.
Családi egészségklub

Könyvtár
22. csütörtök 18.00.  
Zsámbékiak a nagyvilágban – 
útibeszámolók 2. 
Beyer Gertrúd indiai és tibeti 
élményei

29.csütörtök 18.00.        
Zenetörténeti barangolások a 
könyvtárban 5.
Jólesz György vezetésével
Nótafák a zenetörténetben – egy 
műfaj karrierje II. A dal

BuDAKESZI
erkel Ferenc művelődési 
központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Március

3. szombat 19.00. 
Benkó Dixieland Band 
10. szombat 16.00.-18.30.
Családi Teadélután 
Budakeszi Helen Doron nyelv-
iskola 
11. vasárnap 16.00.
Zwickl Polka Partie
13. kedd 10.00.
Ünnepi megemlékezés 1848. 
március 15-éről
Közreműködnek a Térszínház 
művészei, Jánosi András és ze-
nekara
14. szerda 17.00.
Budakesziért emlékérem” és az 
„Ifjúsági díj” átadása
20. kedd 19.00.
Dumaszínház 
Hadházi László 
23. péntek 16.00.
Nosztalgia Party
27. kedd 15.00.
Diabetes Klub
30. péntek 16.00.
Tökmag játszóház

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

Zsámbékot 
gyógyította
Éppen tíz esztendeje múlt, hogy a zsám-
békiak először megemlékeztek egykori sze-
retett, legendás körorvosukról, dr. Meggyes 
Józsefről. Miután azóta eltelt újabb tíz év, az 
újabb kerek évforduló ismét alkalom volt a 
tiszteletadásra.

Ez alkalommal Meggyes munkásságának 
szentelt fotókiállítást szerveztek, valamint 
levetítették a tíz évvel ezelőtti ünnepségen 
készült felvételeket.

A kiállítást az a dr. Legeszki Tamás nyitotta 
meg, aki épp idén lesz negyed százada, hogy 
Zsámbék háziorvosa.

A kiállítás nemcsak egy páratlanul gazdag 
élet rejtelmeibe enged betekintést, hanem a 
korabeli Zsámbék mindennapjaiba is.

Arról ugyan kevés tudomásunk van, 
mennyire ismerhette Kodály Zol-

tán Budakeszit, erről az életrajzírók 
ugyanis nem sok kapaszkodót adnak a 
kezünkbe. Így csupán feltételezésekbe 
bocsátkozhatunk, miszerint Kodály, aki 
szabadidejében szívesen túrázott, bu-
dapesti éveiben bizonyára megfordult 
néhányszor itt is.

De nem ez indította a kezdeményezőket 
arra, hogy Kodály születésének jövő 
évi, 130. évfordulója kapcsán egy nem-
zetközi kórustalálkozó megszervezését 
szorgalmazzák, sokkal inkább Budakeszi 
zeneszeretete. A helyi önkormányzat 
nemrég azzal fordult az országos nyil-
vánossághoz, hogy születésének 130., a 
Psalmus Hungaricus keletkezésének 90. 
évfordulóján, azaz 2013-ban szervez-
zenek egy nemzetközi kórustalálkozót 
hazánk fővárosában

Gombásszunk
Gábor Emesét Budakeszin legtöbben a 
köztéri szobrairól, a Wass Albertet, illetve 
a Széchenyit mintázó alkotásairól ismeri 
a helyi közvélemény. Egy, a közelmúlt-
ban nyílt kiállításon pedig a gyerekkönyv-
illusztrátori művészetével ismerkedhettek 
meg a látogatók. Gábor sokoldalúságát mu-
tatja, hogy ezúttal mikológusként is megis-
merkedhetünk vele: 
a közelmúltban jelent 
meg ugyanis Gomba-
ismeret iskolásoknak  
című ismeretterjesztő 
könyve. A képző-
művész persze ezút-
tal sem tudott kibújni 
bőréből, és a kötetet sa-
ját rajzaival illusztrálta.

10
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Egy nagy, de a szélesebb közvélemény 
által méltatlanul kevéssé ismert em-

berre emlékeztek nemrég születésének 
100. évfordulóján. 

A neves katolikus pap és filozófus 
mártír emlékére az Eötvös Lóránt Tu-
dományegyetemen rendeztek konfer-
enciát január 27-én, a holokauszt áldo-
zatainak emléknapján. Ervin egyébként 
néhány nappal korábban, január 24-én 
született 1912-ben. Ami miatt lapunk 
részletesebben foglalkozik életével és 
életművével, hogy papi pályáját bu-
daörsi káplánként kezdte. Ma már 
aligha találunk olyan budaörsit, aki 
emlékezhetne az egykori segédlelkész-
re, aki megérdemelné, hogy rövid 
működésének valamennyi helyszínén, 
így Budaörsön is fölidézzék alakját és 
ápolják emlékét.

E. G. hétéves volt, amikor családja az 
izraelita vallásról katolizált. Szinte gye-

rekfejjel elhivatottságot érzett a papi hi-
vatás iránt, ennek megfelelően a Központi 
Szemináriumban tanult. 1934-ben szen-
telték pappá, ezt követően Budaörsön volt 
káplán. 1936-tól 1944-ben bekövetkezett 
haláláig a Salvatore tanítóképző intézetben 
volt hittanár. 

Alig 19 éves volt, amikor első komo-
lyabb tanulmányát írta, Széchenyi vallá-
sosságáról. Doktori dolgozatának Az em-
beri természet sebei és gyógyulásuk volt 
a címe. Példaképei Szent Tamás, New-
man, Prohászka Ottokár voltak, s külön 
megemlíti Réginald Garrigou-Lagrange 
francia neotomista teológust is, akinek fő 
művét – A megkezdett örök élet – ő fordí-
totta magyar nyelvre. Nem csak a teoló-
gia és a filozófia, hanem a pszichológia 
is  érdekelte. Tagja volt a Magyar Filozó-
fiai Társaságnak. 

Ervin Gábor lelkivezetőként részt vett 
a zsidótörvényekben érintettek védelmére 

alakult Magyar Szent Kereszt Egyesület 
munkájában is. Ennek 1944-től titkára 
volt. Felvarrta reverendájára a sárga csil-
lagot, hogy így mutassa ki szolidaritását 
édesanyjával és testvéreivel, valamint az 
egész magyar zsidósággal. Papként ugyan-
is nem volt kötelezve a sárgacsillag viselé-
sére. Amikor látta a csoportokba terelt 
zsidókat, hangot adott tiltakozásának, föl-
háborodásának. A rendőrség őrizetbe vette, 
de elengedték. A saját élete is veszélyben 
forgott, de ő üldözött zsidókat bújtatott. 
1944 december elején nyilasok törtek be 
hozzájuk, és mindenkit elhurcoltak, Ervin 
Gábort is. Háztartási alkalmazottja tért 
csak vissza, aki elmondta később, látta, 
amint a fiatal pa-
pot és édesanyját 
megkorbácsolják 
a nyilasok. Egyes 
források szerint 
mindkettőjüket a 
Duna-parton vé-
gezték ki. 

tb

A budaörsi káplán vértanúsága

Arra, hogy vidékünkön legyen 
egy Michelin csillagos étte-
rem, azt hiszem, egy ideig még 
várni kell. De az első magyar 
Michelin csillagos étterem, 
az Onyx séfjét, legalábbis 
az újságírók, nemrég megis-
merhették a budaörsi Metro 
Áruház jóvoltából.

Február 20-án mutatták 
be ugyanis a sajtónak Széll 
Tamást, aki 2011-ben meg- 
nyerte a Bocuse d’Or, a ku-
lináris világ legnagyobb 
presztízsű szakmai verse-
nyének magyarországi selej-
tezőjét, és így lehetőséget 
kapott arra, hogy idén már-
ciusban, Brüsszelben az euró-
pai döntőn bizonyítson. Széll 
Tamás felkészülését egy igazi 
szupersztár, Geir Skeie norvég 
séf, a Bocuse d’Or 2009-es 
győztese segíti, akivel a sajtó-
tájékoztató keretében főztek is. 
Tudományuk bemutatásához 
két, a brüsszeli versenyen is 
majd használt alapanyagot,  
doveri nyelvhalat és „szabad 
tartású csirkét” (magyarán: 
kapirgálóst) vettek igénybe.

Széll Tamás fiatal kora el-
lenére számos elismerést 
vívott ki magának. 2003-ban 
megnyerte a hazai Chaîne des 
Rôtisseurs szakácsversenyt és 

képviselte Magyarországot a 
dél-afrikai döntőn. 2008-ban 
és 2010-ben a Hagyomány és 
Evolúció szakácsversenyen 
lett első. 

Lackfi János költő, tanár 
irodalmi ismeretterjesztő 
klubja tavasszal folytatódik 
Pátyon.

A két márciusi előadáson 
egy amerikai, illetve egy ka-
na-dai író művével ismerked-
hetnek meg a részvevők.

Március 12-én, hétfőn, 19 
órai kezdettel EGY AMERI-
KAI PÁTYON. 

Mona Simpsonnal is-
merkedhetnek meg az 
ésdeklődők. „Az amerikai 
írónő regényében minden 
szép és minden jó: amer-
ikai elitegyetem, vakító zöl-
dre beretvált pázsit, jó fej 
koleszos lányok, kitűnő bi-
zonyítványok, álompasi a 
fűnyíró traktor nyergében… 
Van-e szebb, mint a bazi nagy 
Amerikai Álom? Jó, a szom-
széd pasas kicsit problémás, 
nővé akarja operáltatni 
magát vagy mi a csuda, saját 
gye-rekei anyjává, ha minden 
menetrend szerint megy. A 
szomszéd viszont csak szom-
széd, itt, minálunk minden 
rendben megy, vagy mégsem. 
Mert, ugye, lopni például 
nem kellene. Meg valahogy 
a szexualitásnak is volnának 
határai. De kit érdekel mind-

ez, míg kívülről nézve minden 
rendben van? De vajon med-
dig néz ki minden rendben 
lévőnek kívülről? Mikor rob-
bannak az időzített bombák? 
Március 26-án, hétfőn, 19 
órai kezdettel EGY KAN-
ADAI PÁTYON

Március 26-án, hétfőn, 19 
órai kezdettel egy kanadai 
írónőt mutatnak be Pátyon. 
Alice Munro számos  műve 
olvasható stb számos műve 
olvasható magyarul, épp ide-
je hát elmerülnünk egy fris-
sen házasodott, átlagos ka-
nadai fiatalasszony életének 
meglehetősen prózai, mégis 
felkavaró világában. A kis 
hölgy „időt kért” és kapott a 
sorstól, el kell döntenie, mily-
en hivatásra teszi rá az életét 
véglegesen, ám mindeközben 
népmesebeli királyfi módjára 
meg kell vívnia harcát egy 
hamisítatlan házi sárkánnyal, 
a főbérlő asszonnyal, aki kém-
kedni és basáskodni szeretne, s 
nem is válogatja meg a módsz-
ereit. A háttérben az idős as-
szony magatehetetlen férjének 
árnyéka magasodik, múltbeli 
komor titkok sejtelmével bor-
zongatva az olvasót.

eszt

Főz: Széll Észak-amerikaiak Pátyon

Paul Bocuse (Collonges-
au-Mont-d’Or, 1926. feb-
ruár 11. ) a 20. század 
egyik legnagyobb szakács 
ikonja. A ma már vissza-
vonult mestert a szakma 
az évszázad szakácsának 
választotta, és róla nevez-
ték el a legrangosabb gaszt- 
ronómiai díjat, a Bocuse 
d’Or-t.
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Bő lények 
a bölények
Bölénybál volt a böjti időszakban.

Az előzmények.
Aki szereti az állatokat, a Budakeszi Va-

daspark honlapján érdekes információkhoz 
juthatott nemrég. A szerkesztők szenzációs 
látogatók hamari érkezéséről tudósítanak. 
Pontosabban nem is látogatók, ugyanis a 
vendéglátóik azt szeretnék, ha a várva várt 
bölénycsalád végleg letelepednék náluk, és 
otthonosan érezné magát.

Történt ugyanis, hogy – elsőként 
Magyarországon – a Pilisi Parkerdő 
fennhatósága alá tartozó Vadaspark 
bekapcsolódott egy fontos európai prog- 
ramba, amelynek célja egy kihaló állatfaj, 
az európai bölény megmentése. 

Az újonnan érkezők tiszteletére még 
egy estélyt is szerveztek a park területén 
lévő Vadaspark Étterembe, természete-
sen nem az állatok jelenlétében: a már-
cius 3-ára szervezett jótékonysági va- 
csora bevételét az állatmentő programok 
támogatására fordítják majd.

Ha valaki nem tudott ott lenni, pénza-
dományával támogathatja a jó ügyet:

A felajánlásokat egy, erre a cél- 
ra nyitott bankszámla számra várják:  
10918001-00000059-68150046

Női csukák stoplival
Mikorra e sorokat olvassa a Nyájas, már 
elkezdődött a 2011-12-es labdarúgó bajnokság 
tavaszi fordulója.

A Budaörsi Sport Club labdarúgói sik-
eres fölkészülés után rajtoltak az NB II-es 
bajnokságban. Jól sikerült az alapozás, és az 
előkészületi, barátságos meccsek is biztatóak 
voltak.

Érdekes hír, hogy Budaörs a mind 
népszerűbb női labdarúgásban is sze-retne 
labdába rúgni a jövőben, és felvételt hird-
etett hölgyek számára a most alakuló női 
szakosztályba.

A toborzó március 10-én lesz a sportpályán.
További érdekesség a foci iránt 

érdeklődőknek, hogy a BSC 11-es rúgó ba-
jnokságot hirdet az idei tavaszra.

A részletekről lásd az SC honlapját (bu-
daorsifoci.hu)

Boldogult úrfi koromban, a gyerek- és a 
felnőtt lét határán, amikor még (az még o-
lyan kor volt) meg kellett küzdeni az esti ki-
maradás meghosszabbításáért, az éjszakától 
bennünket, zsenge ifjakat féltő felnőttek 
szavaira azzal replikáztunk, „ugyan már, 
ami éjjel megeshet, ugyanúgy megeshet az 
fényes nappal is”.

Nos, azóta, hogy az éjszakai életben is 
kellő jártasságra tettem szert, ma már tudom, 
bizony, az éjszaka az az életnek, a világnak 
egy teljesen más dimenziója: ugyanazok a 
tárgyak, bútorok, fák, bokrok, egészen más 

természetüket mutatják holdfénynél, mint 
fényes nappal. És az emberekkel sincs ez 
másképp. Sőt, az állatokkal sem. Alighanem 
ettől a fölismeréstől vezetve hirdette meg a 
Budakeszi Vadaspark az éjszakai vadaspar-
ki kirándulásokat, elsősorban fiataloknak. A 
romantikus, kalandos élményre a Vadaspark 
szakemberei kísérik el ifjú látogatóikat, 
a dolog tehát teljesen biztonságos – ezt a 
felnőtteknek mondom, bár szerintem ők 
is nagyon élveznék, ha elkísérnék őket, 
de arra már nem esküdnék meg, hogy ez 
fordítva is igaz. A túrára előzetesen kell 

bejelentkezni – bu-
dakeszi.vadaspark@
pprt.hu – és zseb- 
lámpa társaságában 
lehet részt venni.

Az eddigi tapasz-
talatok szerint a kez-
deményezés rend-
kívül sikeres volt, az 
indítandó csoportok 
létszáma napokon 
belül betelt. 

(További infor-
mációk: 06-20-661-
7972)

eszt

Vadéjszakák a parkban
KÉK-ZÖLD

Az egykor szebb napokat látott zsámbéki 
labdarúgó-szakosztály (Zsámbék SK) so-
rait Bittó Róbert hivatott rendezni.

Bittó önkormányzati képviselő és a he-
lyi öregfiúk csapatának oszlopos tagja.

Gyerekkorában került az akkor még 
község Zsámbékra, és ott is ismerkedett 
meg a sportág alapjaival a serdülők csapa-
tában. Később játszott az ifiben és a felnőtt 
csapatban egyaránt.

Tavaly október végén választották meg 
a labdarúgó szakosztály elnökének.

Nemrég a helyi sajtónak nyilatkozva a 
2012-es év fő célkitűzéseit firtató kérdésre 
azt válaszolta, hogy a szakosztály kon-
szolidálását szeretné elérni.

Bittón függ
Általános- és középiskolás diákok 

mérték össze erejüket a Dr. Mező Fe-
renc Szellemi Diákolimpia Pest megyei 
döntőjében.

A III-IV. korcsoport döntőjének vég-
eredménye:
1. Kartal, Könyves Kálmán Általános 
Iskola 
2. Püspökhatvan, Közös Fenntartású 
3. Nagykőrös, II. Rákóczi F. Általános 
Iskola 
4. Gödöllő, Hajós Alfréd Általános Iskola 

Az V-VI. korcsoport döntőjének vég-
eredménye:
1. Vác, Boronkay György Műszaki 

Középiskola és Gimnázium
2. Vác, I. Géza Király Közgazdasági Szak-
középiskola
3. Gödöllő, Premontrei Szent Norbert 
Gimnázium

A győztes csapatok az országos döntőn 
képviselik Pest megyét.

Szellemi olimpia

Zöld rovatunkat a Champignon Union Kft. támogatja
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Postásverés

A törökbálinti Ady Endre 
utcában ballagott délután 
három óra körül a helyi pos-
tás. Talán arra gondolt, hama-
rosan leteszi a súlyos táskát 
és két szabadnap következik. 
Gyanútlanul kopogott be az 
egyik ház ablakán. A kopogást 
kopogtatással viszonozta 
a lakó: a férfi a kézbesítőt 
mellbe vágta. Hogy tudja, 
miért kapta, fölháborodott 
hangon közölte, túl hangos 
volt a kopogás, ami fölriasz-
totta alvó gyermekét.

Kalauzdádá
  
Másnap, 18-án délben a 
biatorbágyi vasútállomá-
son kellett intézkedniük 
rendőröknek. A vasutasok 
azért riasztották őket, mert 
egy kis kompánia rátámadt 
a velük szemben intézkedő 
jegykezelőre: szidalmazták, 
lökdösték, leköpték, majd a 
ruházatát megszaggatták. A 

vita tárgyát az képezte, hogy 
az egyik gyanúsított jogosu-
latlanul váltott 90 százalékos 
menetjegyet és az ellenőr ezt 
kérte számon tőle

A járőr elfogta és előállította 
a három garázdát.

Bunyó az áruházban

Még ugyanazon a napon, 18-
án, délután háromkor vereke-
dés tört ki az 
egyik budaörsi 
n a g y á r u h á z -
ban.
Két férfi egy 
házaspárt inzul-
tált. A bizton-
sági őr, miután 
észlelte, mi tör-
ténik, közbelé-
pett, mire a tá-
madók ellenük 
fordultak. Vé-
gül a helyszínre 
é r k e z e t t 
r e n d ő r ö k 
fékezték meg a 
verekedőket.

Női saller

A negyedik bántalmazó egy hölgy 
volt.

Miután taxival hazavitette 
magát solymári, Hóvirág utcai 
lakásához, az illető nőszemély vi-
tába keveredett a sofőrrel. A vita 
végül dulakodássá fajult. A taxis 
följelentést tett a nő ellen a Bu-
daörsi Rendőr-kapitányságon.

Bitós Zora

Postás, vasutas, saller és koki
Ilyenre a legöregebb zsaruk sem emlékeznek: február harmadik hétvégéjén négy olyan 
esetben is intézkedniük kellett a budaörsi rendőröknek, amikor közfeladatot ellátó szemé-
lyeket bántalmaztak. Az elkövetőket mind a négy esetben elfogták és gyanúsítottként 
előállították.

A budaörsi rendőrök a 
bűnüldözés mellett a 

bűnmegelőzésre is hangsúlyt 
fektetnek. Ennek szellemében 
a közelmúltban ovisokat láttak 
vendégül a kapitányság Szabad-
ság úti székházában.

A két óvodáscsoporttal a 
rendőrök arról beszélgettek 
életkoruknak megfelelő sz-
inten, hogyan viselkedjenek, 
hogy lehetőleg ne váljanak 
bűncselekmények, balesetek ál-
dozataivá.

A találkozó fénypontja a 
rendőrkutya-bemutató volt, 
Olesnyovics Tamás zászlós, 
a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság bűnügyi kutya-
vezetője és Sky nevű kutyája 
előadásában.

Zsandárvér
Igaz, hogy a rendőri eskü 
szövegében benne van az is, 
hogy akár az „életem árán 
is”. De életről szó sem volt, 
csak a vérükről. Február 10-
én véradást szerveztek a Bu-
daörsi Rendőrkapitányság 
állományának. A kapitány-
ságon berendezett állomáson 
huszonnégy  zsandár vérét 
vették a vérellátósok.

Önkezűleg
Egy öngyilkossági eset rázta 
meg nemrég a budakeszi köz-
véleményt.

A rendőrség közleménye 
szerint egy 36 éves helyi férfi 
február 11-én a reggeli órákban 
engedéllyel tartott fegyverével 
vetett véget életének. 

A helyszíni szemle során 
az orvos az idegenkezűséget 
kizárta. 

Az eset körülményeit 
szakértők bevonásával, a közi-
gazgatási hatósági eljárás 
szabályai szerint vizsgálja a 
Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya.

„Uram – mondta az erre a 
feladatra kijelölt rendőr – van 
önnek egy Opel személygép-
kocsija? Tud róla, hogy el-
lopták?” Mintha egy eddig 
ismeretlen Rejtő-könyv nyitó 
mondatát hallanánk. Ennél 
durvább ébresztés nehezen 
képzelhető el, márpedig ez 
a hír keltette föl február első 
napjának reggelén azt a Buda-
pest, VIII. kerületi kocsitulaj-
donost, akinek valamikor az 
éjszaka folyamán elvitték a 
járművét.

Amilyen sokkoló volt az 
idézett mondat, annál meg-
nyugtatóbb a folytatás: „A 
kocsit megtaláltuk, és azt is, 
aki elvitte.”

A bravúr a budaörsi zsa-
ruknak köszönhető. A Budaörsi 

Rendőrkapitányság Közrend-
védelmi Osztály járőrei 2012. 
február 1-én a hajnali órákban 
az M1 autópálya egyik ben-
zinkútjának parkolójában fi-
gyeltek föl egy Opel típusú sze-
mélygépkocsira: egyik ablaka 
betörve, a műszerfalon bontás 
nyomai. Igazoltatták a benne 
ülőket, s ekkor derült ki, az au-
tóban ücsörgő férfiak nem ren-

delkeznek a gépko-csihoz ok-
mányokkal, de még a slusszulcsát 
sem tudják megmutatni.

Nem volt nehéz megál-
lapítani, hogy a kocsit néhány 
órával korábban lopták el Bu-
dapest, VIII. kerületéből.

A négy albán állampol- 
gárságú férfit előállítot-
ták, majd átadták a Buda- 
pesti Rendőrfőkapitányság 
VIII. Kerületi Rendőrkapi-
tányságnak.

Bitór Zora

Nem hiányzik az autója?

Telki betörők
Február derekán betörtek egy telki lakóházba, és majdnem 
sikerült tetten érni az elkövetőket. Sajnos azért csak majd-
nem, mert a szomszéd, miután értesítette a rendőrséget, és a 
helyszínre ért Farkas Flórián körzeti megbízott és Szabó Sán-
dor közterületfelügyelő hangos „Rendőrség!” felkiáltással 
akarata ellenére is figyelmeztette a bűnözőket, akik így még 
éppen el tudtak menekülni a helyszínről.

Hordja el magát, vagy mindjárt 
kiporolom az egyenruháját
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Január

05. Budaörs, 1-es főút
A hónap első halálos balesete az 1-es főút, budaörsi szakaszán 
következett be. Egy idős hölgy személyautójával eddig is-
meretlen okból kisodródott az úttestről, majd az út menti be-
tonelemeknek csapódott. Az ütközés során olyan súlyos sérül-
éseket szenvedett, hogy elhunyt. Egyedül utazott a kocsiban, 
utasa nem volt, szemtanúk sincsenek, akik látták volna, mi 
történt. A rendőrség egyelőre szakértők bevonásával vizsgálja a 
baleset körülményeit.

15. 22:40 óra Budaörs, Csata utca
A Garibaldi utca irányába haladt személyautójával M.G., egy 
35 éves férfi. A vizsgálati eddigi megállapítása szerint nem az 
út- és látási viszonyoknak megfelelően vezette járművét, így egy 
balra ívelő útkanyarulatban megcsúszott, elvesztette uralmát a 
gépkocsi felett, és az úttest jobb szélén lévő vízelvezető árokba 
csapódott. A balesetben az úrvezető könnyű sérülést szenvedett. 

21. 16:30 óra, Budakeszi és Telki között
Budakeszi felől haladt Telki felé A.I. (33. éves nő). A helyszíni 
szemle során megállapítást nyert, nem az út- és látási viszonyoknak 
megfelelően vezette járművét, ennek következtében jobbra letért az 
úttestről, és a füves vízelvezető árok partjának csapódott.  

A balesetben a gépkocsi utasa könnyű sérülést szenvedett. 
eszt

Baleseti krónika
A magas benzinárak mellett a szibériai hidegek, hófúvások 
is elriasztották az autósokat a közutaktól februárban. Bár 
egy súlyos, halálos kimenetelű balesettel kezdődött a hónap, 
ám az ezt követő hetekben nem sok oldal telt meg a baleseti 
naplóban. Rendőreink ezzel együtt sem unatkoztak az év 
második havában, a rendkívüli időjárás így is adott nekik 
elég munkát: mentették az embereket a fagyhaláltól, igyekez-
tek fenntartani a közlekedés rendjét a hófúvások sújtotta 
útszakaszokon.

Régi vágya a Budakeszi közbiztonsága 
ügyét szívükön viselőknek, hogy legyen 
valamiféle, ha nem is föltétlenül rendőri, 
de közbiztonsági ügyelet a városban. 
(Megjegyzem, ez időről-időre átmeneti-
leg meg is valósult, de aztán amilyen nagy 
csinnadrattával elindították, ugyanolyan 
csendben el is halt.)

A helyi polgárőrök most megfogad-
ták, hogy megcsinálják. Az új, tágasabb 
polgármesteri hivatalnak köszönhetően 
a rendőrőrs-okmányiroda közös épüle-
tében a fölszabadult gyámhivatali iroda-
helyiséget kapták meg erre a célra. Érdi 
Tamás, a budakeszi polgárőr-egyesület 
alelnöke, ügygazda úgy képzeli, hogy itt 
2 x 12 órás szolgálatban működhetnének 
a polgárőrök, akik az okmányirodai ügy-

félfogadási időben az ügyfél-eligazító 
feladatokat is ellátják. A közbizton-
sági ügyeletre lennének bekapcsolva a 
térfigyelő kamerák, az önkormányzati 
intézményeket kiszolgáló távfelügyeleti 
rendszer, és itt tehetnének bejelentéseket 
telefonon az állampolgárok is.

Az infrastruktúra gyakorlatilag adott, 
a legnagyobb kihívást az emberi tényező 
jelenti: nem könnyű feladat gondoskodni 
arról, hogy az év minden napjára jusson 
olyan polgárőr, aki vállalja a szolgálatot. 
Azért is, mert a polgárőrség által adott 
szolgálatok óraszáma az utóbbi években 
nemhogy nőtt volna, inkább csökkent. És 
nem azért, mert kevés a polgárőr, vagy 
lanyhulna a lelkesedés, hanem azért, mert 
a polgárőrök egyre kevésbé engedhetik 

meg maguknak az önkéntes, térítéssel 
nem járó munkát. A jelenlegi tagságból, 
ami több mint nyolcvan fő, mintegy 20-
25 ember az, aki rendszeresen aktív tevé-
kenységet is végez az egyesületben. 

Érdi Tamás alelnök a polgárőrök 
februári közgyűlésén egy másik 
kezdeményezésükről is beszámolt a 
tagságnak: ha akadna száz olyan vállal-
kozó (vállalkozásból ezres nagyságrend 
működik budakeszi bejegyzéssel – a 
Szerk.), aki havi nem több mint ötezer fo-
rintot hajlandó lenne befizetni az egyesü-
let számlájára, azzal állandó, éjszakai 
járőrözést lehetne megvalósítani. Ugya-
nis, fejtette ki az alelnök, hiába van ügye-
let, ha nincs reagáló erő rendkívüli ese-
ménykor. Ehhez szabadnapos rendőröket 
lehetne foglalkoztatni a befolyt pénzekből 
és megtankolni a polgárőrautót.

Bot Zsibora

Non-stop nyomják a polgárőrök

Mérgező áram
A szakszerűtlenül szerelt vagy elavult, hibás fűtési rendszerek 
sok súlyos, nemritkán halálos balesetet okoznak minden télen 
a fűtési szezonban. Február 5-én Budaörsön kellett közbeavat-
kozniuk a katasztrófavédelem szakembereinek ehhez hasonló 
okokból.

Öten lettek rosszul egy budaörsi családi házban a 
fűtőberendezésből visszaáramló szén-monoxid miatt – közölte a 
Pest megyei katasztrófavédelem igazgatóhelyettese az MTI-vel.

Szabó János tájékoztatása szerint a Pihenő úti házban 
valószínűleg a cirkóberendezés meghibásodása, illetve elég-
telen működése okozta a bajt. Az igazgatóhelyettes úgy tudja, 
hogy összesen öt ember – két felnőtt, két fiatal korú és egy 
gyermek – lett rosszul, mindannyiukat kórházba szállították.

Az érdi tűzoltók, a gázművek, valamint a helyi kéményseprő 
cég szakemberei igyekeznek feltárni a gázszivárgás okát – tette 
hozzá Szabó János.
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