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Ősi kór mirajtunk a rangkór. S hogy 
milyen veszélyes, elég belegondolni 

abba, hogy épp napjainkban az ország leg-
nagyobb, 2006 utáni morális válságának 
az oka egy tulajdonképpeni piti, nagy-
ravágyás, rangkórság okozta botlás. De 
sajnos, nem egyedi eset. Amióta nyitott 
szemmel járok e magyar glóbuson, ezt nap 
mint nap tapasztalom nemre, korra és val-
lási felekezetre tekintet nélkül.

Sosem fogom elfelejteni például egykori kollégámat, 
aki még aznap, hogy a kisdoktoriját megvédte, azonnal a 
rendőrségre rohant átíratni a személyi igazolványát, s amikor 
végzett, loholt vissza a munkaügyi osztályra, hogy ott is be-
jegyezzék: mostantól ő nem egyszerűen X. Y., hanem dr. XY. 
De a legmulatságosabb eset az volt, amikor egy magas állás-
ba fölkapaszkodott illető a beosztottjainak parancsba adta 
(mert hogy egyenruhás testülethez tartozott a szentem), hogy 
őt, miután doktori címet szerzett, s az ugye onnantól a név 
tartozéka, ezután ne is csak egyszerűen – használjunk fiktív 
nevet – doktor Kovács  Lajosnak szólítsák, hanem úgy, aho-
gyan a névjegyén is áll, amit az oklevele alapján készíttetett: 
Druniv Kovács Lajos. 

Amikor először élőszóban hallottam, hogy jön Druniv 
Kovács, nem is kapcsoltam egészen, pláne, amikor az 
illető, aki így emlegette, külön nyomatékkal föl is hívta a 
figyelmemet, ha esetleg abban a kegyben részesülnék, hogy 
jelenlétében kiejtem a nevét, el ne mulasszam a megfelelő 
megszólítást. Először nem tudtam mire vélni a dolgot, mint 
a nyelvészet iránt érdeklődő, próbáltam rájönni, milyen 
eredetű név lehet ez a Druniv. Vagy esetleg valamilyen, ál-
talam nem ismert, újonnan bevezetett katonai rang lehet? 
Csak akkor kapcsoltam, amikor végre megismerhettem 
Drunivot, és kaptam tőle névjegykártyát: mint a hozzá ha-
sonlók általában, mindig volt névjegykártyája, amin aztán 
minden létező rangja és kitüntetése föl volt sorolva. Leírva 
aztán kiderült, mi az a Druniv: a doctor universitatis rövidí-
tése, ami a kisdoktori címnek felel meg. Egészen mulatságos 
volt hallanom később, egy konferencia-szerűségen, aminek 
ő volt a fő előadója, amint a hoppmester bekonferálja: 
Druniv Kovács Lajos (és akkor még képzeljen ide a nyájas 
egy további, hosszas fölsorolást.)

Szerencsére ismertem én más doktorokat is. Olyat is, akit 
valóban Doktornak hívtak, ez volt a vezetékneve, amúgy egy 
derék mesterember. Ő maga mulatott legjobban, amikor az 
ismeretlen kuncsaftok telefonon fölhívták, és ő bemutatko-
zott: „Doktor Bálint redőnykészítő kisiparos. Érezni lehetett 
még a telefonon keresztül is – mesélte ő maga –, hogyan vál-
tozik meg a vonal túlsó végén álló tartása. El tudom képzelni, 
mit gondolhattak: >>Nahát, ez aztán nem akármilyen iparos 
lehet, ha még doktor is!<<, >>Anyukám, nem is tudtam, hogy 
redőnykészítésből is lehet doktorálni<<.”

Egyébként ez a Doktor kiváló művelője volt a szakmájának. 
Jól jönne minél több a hozzá hasonlóból a hazának. Mert 
vannak ám olyan országok is, ahol ha valaki a doktori címét 
használná, meg is mosolyognák érte; viszont abban az Ópe-
rencián túli világban az efféle Doktorokból akár még elnök is 
lehet. Volt már rá példa.

eXabó Tibor
szellemi homeless

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:  
a nyilvánosság; s a legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az, 

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

Élni úgy kell, csak kitüntetést ne kapjon az ember
(Oscar Wilde)
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Április Szent György hava 
Szent György havában eret vágathatsz, kiváltképen a Ce-
phalicát, mely használ mind fejednek, mind mellednek, a 
köpölyözés hasznos; ne egyél semmiféle gyökeret, tiszta bort 
igyál, melyben álljon sarlófű és pipinella. Haslágyító szi-
rupot igyál, a tehénhúsnak békét hagyj, bárányhúst egyél, 
kecskegödölyét, tyúkhúst és folyóvízbeli halakat. A fürdő 
hasznos. Ha e hónapban mennydörgést hallasz, jó esztendőt 
jegyez. Húsvét napján ha kevés eső lesz, sovány gabona 
terem… ha tiszta a húsvét napja, olcsó húst és hájat vehetsz. 
Gyermeket, a ki idején szopott, jó aznap a csecstől elválasz-
tani. Virághozó, vigasztaló szent György havában született 
gyermek furcsa fejü, goromba erkölcsü, tökéletlen, kába, 
vakmerő, haragos, kegyetlen ember, vérszomjazó, erejében 
és elméjében igen bizalkodó; gyilkosság, bujdosás, vérontás 
kell kedvének és szép személyekkel igen nyájas lesz.

CSÍZIÓ

Vadkanakna
Két vaddisznó esett bele március 
17-én egy vízóraaknába a budaörsi 
Kakukk-közben. A fővárosi Állat- és 
Növénykert állatorvosa altatólöve-
dékkel elkábította a vadakat, az érdi 
tűzoltók pedig kihúzták, majd az 
erdőben szabadon engedték az ál-
latokat.

Az egyik bulvárlap a külföldi 
szervezők révén kiderítette, a tavaly 
novemberben az Azori-szigetekre 
szervezett konferenciára, amely a 
páneurópai roma stratégiát volt 
hivatva előkészíteni, több magyar 
delegátus, így Szűcs Lajos, a Pest 
megyei önkormányzat vezetője is 
vitt magával kísérőt.

Bakács Bernadett alpolgármester fogadja Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettest, aki lakossági fórumot tartott 
Budakeszin. A látogatásra elkísérte Gulyás Dénes, a körzet 
országgyűlési képviselője is. 

*
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KRÓNIKA

Mintegy félmilliárd eurótól eshet el Ma-
gyarország – döntött március derekán 
az Európai Unió pénzügyminisztereinek 
tanácsa, az Ecofin. Ennek oka, némi 
leegyszerűsítéssel, az, hogy Magyaror-
szág az uniós szerződésben vállalta, hogy 
költségvetési hiányát 3 százalék alá viszi 
és ott is tartja, de ez a 2004-es csatlakozás 
óta lényegében még egyszer sem sikerült. 
(E szankcionálás lehetőségét egyébként 
pont magyar javaslatra fogadták el tavaly, 
magyar uniós elnökség idején – a Szerk.)

Érzékenyen érintheti egy ilyen szankció 
az országot, és benne a mi térségünket is. 
Az az összetett fejlesztési program pél-
dául, amely arra lenne hivatott, hogy 
a nyugati agglomeráció legnagyobb 
problémáját, a közlekedést megoldja, 
egyik fő forrásaként éppen e „kohéziós 
alapokra” számít. Ezért is érezhették 

indíttatva magukat a Budaörsi Kistér-
ség polgármesterei, hogy határozatban 
tiltakozzanak az Ecofin döntése ellen. 
(Engem az akció kicsit azokra az időkre 
emlékeztetett, amikor a Szovjet-magyar 
Barátság Téesz közgyűlése határozatban 
ítélte el az imperializmus valamelyik, ép-
pen aktuális diktátumát, de ez ízlés dolga, 
ami, mint tudjuk…).

A határozat több sajtóorgánumhoz is 
eljutott, s ekkor tűnt föl az unortodox 
fogalmazás, miszerint: „Budaörs egyet 
nem értését kifejezve kizárta magát a sza-
vazásból.”

Nem egészen értvén, mi is történt, 
megkerestük Budaörs első emberét, ma-
gyarázná meg a történteket, hogyan is 
zárta ki magát a szavazásból. E rejtélyt 
megfejteni ugyan neki sem sikerült, ám 
Wittinghoff Tamás polgármester elmond-

ta, a kohéziós alapok 
esetleges elvonása 
valóban fájdalmasan 
érintheti a kistérsé-
get és az országot 
egyaránt, de a tilta-
kozást alighanem 
rossz helyre címez-
ték a polgármester-
társai, azt Brüsszel 
helyett inkább a 
budapesti Kossuth 
tér 2-4-be kellett 
volna küldeni, a kor-
mánynak, ugyanis a 

kilátásba helyezett drasztikus szankció fő 
oka a jelenlegi kormánypolitika. 

Babits Zoró

Kistérség KOntra eU

Elvonási tünetek

A tavalyi népszámlálás előze-
tes adatai szerint tavaly ok-
tóberben 2,1 százalékkal 
kevesebben éltek Magyaror-
szágon, mint az azt megelőző, 
2001. február 1-jei összeírás 
idején - közölte a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) 
népszámlálásért felelős el-
nökhelyettese sajtótájékoz-
tatóján, Budapesten.

Németh Zsolt elmondta: az 
előzetes adatok szerint Ma-
gyarországon 9.981.865-en 
éltek.

A KSH elnökhelyettese szólt 
arról, hogy Magyarországon 
folytatódott a népesség- 
koncentráció, a fővárosból és 
Pest megyéből álló Közép-ma-
gyarországi régióban a népes-
ség „figyelemre méltó mó-

don emelkedett”, ezen kívül 
kizárólag Győr-Moson-Sopron 
megyében nőtt a lakosság szá-
ma, míg a csökkenés Békés 
megyében a legnagyobb, 9 
százalékos.      

A 2001. évi népszámlálás 
óta eltelt időszakban az ország 
csaknem valamennyi megyéjé-
ben csökkent a lakónépesség. 
Kivételt képez Pest megye, 
ahol a lakosság nagymérték-
ben, közel 13 százalékkal 
nőtt.

Pest megyében 1 223 000 
ember él, 151 ezer fővel több, 
mint 10 évvel ezelőtt. Ebből 
801 ezre élnek városokban, 
422 ezren községekben. Az 
adatok azt mutatják, hogy 
az ország lakosságának 12,3 
százaléka itt él.

Az elmúlt tíz évben tovább 
erősödött az a folyamat, hogy 
az ország lakónépessége 
Közép-Magyarországra kon-
centrálódik: míg 2001-ben 
28,1, addig 2011-ben a lakos-
ság 29,6 százaléka élt Buda-
pesten és Pest megyében.

A növekedésben Pest 
megye gyarapodása játszott 
döntő szerepet, a főváros 
lakónépessége – bár csekély 
mértékben – tovább csök-
kent. A többi régió és megye 
lakosságának országon belüli 
aránya nem, vagy alig válto-
zott.

A vándorlási folyama-
tok legnagyobb nyertese 
az elmúlt évtizedben Pest 
megye volt, ahol a bevándor-
lási több-let eredményeként 

mintegy 150 ezer fővel 
gyarapodott a népesség.

Pest megyében jelentős mér-
tékben, 84 fővel nagyobb a 
népsűrűség az országos átlagnál.

A lakásállomány Közép-
Magyarországon és a Nyugat-
Dunántúl régióban gyarapodott 
a legnagyobb mértékben 
az elmúlt évtizedben. Pest 
megyében közel 20 százalékos 
volt a növekedés.

A lakásállomány terül-
eti megoszlása nem válto-
zott jelentősen, egyedül Pest 
megye részaránya növekedett 1 
százalékot meghaladó mérték-
ben. A lakásállomány egyhar-
mada Közép-Magyarországon 
található, minden ötödik lakás 
Budapesten, és minden tízedik 
Pest megyében van.

Forrás: MTI, KSH, www.
pestmegye.hu 

Mint a hold: fogyunk és növünk

Média-csetepaté
Ha háború nem is, kisebb média-
csetepaté zajlott a közelmúltban a 
Budaörsi Kistérség kebelében. Már-
cius 6-i ülésén a Polgármesterek 
tanácsa arról határozott, hogy a 
korábbi évekhez hasonlóan idén is 
megjelentetnének egy kvadrimeszt- 
rális (négyhavi)  kiadványt, hogy a 
társulás legfontosabb üzeneteit így 
kommunikálják az érintett lakosok-
kal. A kiadvány megjelentetésére ára-
jánlatokat kérnek be kiadóktól, hogy 
a legelőnyösebbet kiválaszthassák. A 
kistérségi iroda által kiküldött aján-
latkérés azonban a budaörsi polgárm-
ester szerint több ponton sem felelt 
meg a korábbi határozatnak, ráadásul 
a jelenleg hatályos médiajoggal is  üt-
közik.

A Tanács március 28-i ülésen Wit-
tinghoff kilátásba helyezte, amennyi-
ben nem vonják vissza az ajánlatkérést, 
kész jogi útra terelni a dolgot. Annak a 
gyanújának is hangot adott, hogy az 
akció mögött az áll, hogy a kiadvány 
szerkesztését „átjátsszák” a társulás 
jelenlegi elnöke, Csutoráné Győri Ot-
tilia bizalmi emberének.

A társulás végül újratárgyalta az 
ügyet, s új eljárásra utasította az 
Irodát.

eszt

Gyerekek, nem tudjátok 
a Barroso címét?
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, 
valamikor régen, talán még az előző 
évszázadban, volt a városban egy köz-
lekedési lámpa. Ez a közlekedési lámpa 
a település szívében állt, és egykedvűen, 
meghatározott időközönként hol piros, 
hol sárga, hol zöld színre váltott, akár 
tél volt, akár nyár, nappal csakúgy, mint 
éjszaka. Ennek a lámpának a tövébe 
minden nap odakuporodott egy asszony, 
kirakta maga mellé a cókmókját, meg 
néhány virágot – és várt. Nem kántált, 
hogy „virágot tessék, itt a friss virág!”, 
még csak nem is próbálta fölvenni a 
szemkontaktust a zebrán áthaladó né-
pekkel, hanem csak ült s maga elé nézett. 
Vagy tekintete valahova a távolba révedt. 
Ha valaki néha megállt, és vásárolt nála 
egy csokrot, gépies mozdulatokkal nyúj-
totta felé a virágot, vette el a pénzt, adta 
át a visszajárót. Én soha nem hallottam 
megszólalni, hogy bárki megkérdezte 
volna tőle, „mibe kerül a szép virág, 
néni?”, vásárolni is csak igen ritkán állt 
meg előtte bárki, pedig sok ember jött-
ment ott. Én nap mint nap jártam ar-
rafelé akár gyalogszerrel, akár buszon 
vagy autóval, de ma már úgy emlékszem, 
ő mindig ott ült. Amikor reggel először 
kerültem arra, már ott volt, este, amikor 
már hazafelé igyekeztem, ő még akkor 
is ott gubbasztott. Pedig bizonyára volt 
otthona, ennie is kellett néha, meg csak 
nem ott végezte a szükségét, nekem még- 
is úgy rémlik, mintha oda lett volna 
nőve a lámpaoszlophoz; még éjszaka, ha 
néha arra jártam, akkor is úgy rémlik, 
ott láttam őt. Sokszor elgondolkodtam 
azon, vajon milyen lehet az élete, mit 
csinál, amikor nem itt ül a lámpa tövé-
ben. Gyakran tanakodtam, hogy meg 
kellene állnom egyszer mellette, beszél-
getésbe elegyedni, váltani vele néhány 
szót, nem is föltétlenül azért, hogy cik-
ket kanyarítsak belőle. De legalább egy 
fotón megörökíteni. Vagy legalább venni 
tőle néha egy csokrot. De valahányszor 
így morfondíroztam, úgy éreztem, nincs 
jogom megszólítani, még ahhoz se, hogy 
vásároljak tőle. Hogy lesből lefotózzam, 
ahhoz végképp nem.

Egészen addig, amíg egyszer csak egy 
napon nem láttam őt a helyén. Sem más-
nap, sem azután. Sem soha többé. Hosszú 
évek teltek el azóta, s a minap azon 
kaptam rajta magam, amikor a mellett 
a bizonyos lámpa mellett elhaladtam, 
hogy önkéntelenül is odanézek, ahol 
egykor ott ült. Sokan látták őt hozzám 
hasonlóan éveken át, vajon ők is em-
lékeznek-e rá ugyanúgy, mint én, vajon 

ők is odakapják-e időnként a tekin-
tetüket a „hűlt” helyére? Vagy már csak 
én őrizném emlékezetemben? Ahogy őt 
nem akaródzott megszólítanom, amig ott 
volt, ugyanúgy nem fűlik a fogam ahhoz 
sem, hogy felőle másoknál érdeklődjem.

*

Van egy hely a városunkban, ahol 
naponta megfordulok, és ahol a hét 

meghatározott napján, többnyire vasár-
nap délelőttönként régi ismerősöm árulja 
a kertjében termett virágot. Évek óta ezt 
teszi, én meg évek óta vásárolok nála. A 
vasárnap nálunk virágnap, virágvasár-
nap, ilyenkor kerül mindig friss, vágott 
virág a vázába. Jó fél éve azonban eltűnt 
a jó ismerős; a virágvasárnap szokása 
megmaradt, de valahogy nem ugyan-
úgy esett másutt a vásárlás, a hát mögé 
rejtett csokor elővarázslása az otthoniak 
örömére, mint addig. Most, hogy végre 
kitavaszodott, a minap megint össze-
futottam a kedves ismerőssel. Ott ült a 
szokott helyén. Jóleső érzéssel konsta-
táltam, hogy otthon ismét ott pompázik 
a nárcisz.

Színlelt szigorral kérem számon:
– Hát te meg hol jártál az elmúlt 

időben, már azt hittem, kiirtottad a 
kertből a virágot és krumplit ültettél he-
lyette.

– Annak is van virágja – veszi a lapot, 
s egy pillanatra mintha visszatért volna 

arcára az egykori kedély. – Nem rossz 
ötlet, azt legalább meg lehet enni, ab-
ból, amit ebből a kis virágból itt kiáru-
lok, nem biztos, hogy egy jó paprikás 
krumpli kitelik.

– Attól függ – incselkedem tovább 
–, ha jóféle szalonna, na meg kolbász 
is kerül bele bőven, lehet, hogy igazat 
beszélsz.

– Szalonna, hallod, ma már drágább, 
mint a kolbász! Ki látott ilyen világot?! 
Meg a tepertő! Múltkor nézem, hát 
kétszer annyiba kerül, mint a csirkehús. 
Bár nekem nem kell már sok, nincs ét-
vágyam az utóbbi időben, olyan keveset 
eszem, akár libamájon is élhetnék, csak 
azért nem élek azon, mert hogy kell a 
fenének, én nem szeretem.

– Inkább nekem adnád, nálunk van 
macska, az talán megeszi. De komolyan, 
merre jártál, már vagy fél éve nem látta-
lak, csak nem valami egzotikus helyen?

– Ráhibáztál, kórházból ki, kórházba 
be. Mondhatom, tényleg egzotikus volt 
néha.

– Hála istennek, hogy most már kinn 
vagy.

– Kinn, de meddig?! Két hét múlva 
megyek vissza, ki vagyok írva műtétre, 
a visszereimet kell megoperálni.

– Muszáj?
– Azt mondják. Orvossal pedig én 

nem vitatkozom.
– Ne is.
– De addig legalább élvezem ezt a 

gyönyörű tavaszt, meg otthon a kertet. 
Aztán majd meglátjuk. Habár… A sze-
memet is operálni kéne, nem is merek 
az orvos szeme elé kerülni.

Biator Oszi

Emlékezés virágvasárnap

Farkas Géza
Örök nyugalomra helyezték Farkas 
Gézát.

A barátoknak „Kinca” idén januárban 
hunyt el váratlanul.

1943-ban született Kassán, de a 69. 
születésnapját, március 21-ét már nem 
érhette meg. Családját, sokakhoz ha-
sonlóan, a világháborút követő nagy 
mozgások sodorták át Magyarországra, 
Budakeszire. A fiatalember optikusnak 
készült, és Jénában végezte tanulmányait. 
A hetvenes években a hazai látszerészet 
fellegvára, a Magyar Optikai Művek 
mátészalkai beruházását vezette, majd a 
fölépült üzemet irányította. A nyolcvanas 
évek végén jött visz-sza a MOM buda-
pesti központjába, ahol kereskedelmi vezető lett. A rendszerváltás után családi 
vállalkozásba fogott, és a szintén látszerész feleségével több üzletet is nyitott, Bu-
dakeszin és Zsámbékon.

Életét a szakmájának és a családjának szentelte. Felesége, három gyereke, két 
unokája, testvérei, barátai, jó ismerősei gyászolják.
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Nagytakarítást szervezett – nem az MDF, 
az már nincs is Budakeszin, hanem – a 
városvezetés március utolsó péntekén, 30-
án. Az önkormányzat felhívta a város pol-
gárait, hogy minél többen csatlakozzanak 
az akcióra, hogy megtisztuljanak-megújul-
janak a közterek. (Mivel az akció lapzárta 
után került sor, az eredményről később 
tájékoztatunk.) 

A nagyhétben várhatóan a tavaly 
fölépített, de az időjárás miatt már be nem 
üzemelt új látványosság, a szökőkút is szol-
gálatba áll – tudtuk meg az illetékesektől, 
akik azt az értesülésünket viszont határo-
zottan cáfolták, hogy a szökőkútnál húsvét 
hétfőn locsolkodás lesz helyi celebekkel. Az 
pedig egyenesen hírlapi kacsa, hogy húsvét 
hétfőn locsolási tilalmat rendelnének el, az 
országos tűzgyújtási tilalom feloldásáról 
még nincs döntés.

eszt

Locsolóbál

Forradalmi változások várhatók vízügyi té-
ren térségünkben is.

A rendszerváltást (mármint az 1989-90-
est) követően az agglomerációs települé- 
seken meglehetős hiányosságok voltak e té-
ren. Ivóvíz még csak-csak (bár Budajenőn 
vagy Telkiben éppenséggel még az sem), 
szennyvízelvezető csatorna viszont a 
települések  túlnyomó többségén vagy 
egyáltalán nem, vagy a községek terü-
leteinek csak egy része volt csatornázva. 
Nem csoda, hiszen a főváros külső kerül-
eteiben is akadt bőven olyan rész, ahol még 
vidáman jártak a szippantók. A kilencvenes 
években nagy lendülettel kezdte az ország 
behozni a lemaradását, a fővárosi agglom-
eráció ebben élen járt. Az ivóvízellátás 
már a kilencvenes évek elején mindehova 
eljutott, s az ezredfordulóra, de legkésőbb 
az uniós csatlakozás idejére már mindenütt 
volt csatorna. Ami a szennyvíztisztítás 
ügyét illeti, az önkormányzatok a lehető 
legváltozatosabb megoldásokat alkalmaz-
ták legyen szó akár a finanszírozásról, akár 
az alkalmazott technológiáról. Volt, hogy 
konzorciumba tömörültek, volt, amelyik a 
saját fennhatósága alatt tartotta az ügyet.

Most azonban ismét forradalmi változá-
sok következhetnek be e téren.

Az Országgyűlés még tavaly törvényt 
hozott többek között arról, hogy mostantól 
a vízügyi szolgáltatók, legyen szó akár ivó-
vízellátásról, akár szennyvíz-elvezetésről, 
-tisztításról, minimálisan 150 ezer rákötés-
sel kell, hogy rendlkezzenek.

Hogy ez milyen folyamatokat indít majd 
el, pontosan nem tudni. Mindenesetre három 

éves moratórium van arra, hogy megoldják. 
Az önkormányzati szolgáltatók innentől 
vagy csatlakoznak más, meglévő szolgál-
tatókhoz, vagy konzorciumba tömörülnek.

Érdekes kérdés az is, hogy vajon hogyan 
alakul a budakeszi szennyvíztisztító-pro-
jekt ügye. Értesüléseink szerint még min-
dig nyitva a kérdés, márpedig júniusban a 
beruházásnak el kell indulnia, ha ha Bu-
dakeszi nem akar kicsúszni a határidőkből.

Áttételesen, de ehhez kapcsolódik az a hír 
is, ami a Népszava című hetilapban jelent 
meg nemrég. A cikkből szemlézünk.

SzaTir

Urak, azért a víz az úr

„A Fidesz budapesti pénztárnoka in-
tézheti a Fővárosi Vízművek további 
sorsát, feltéve, hogy zökkenőmenetesen 
sikerül kivásárolni a külföldi kisebb-
ségi tulajdonosokat. Városházi forrá-
saink szerint ismét egy, Simicska Lajos 
érdekköréhez tartozó üzletről lehet 
szó. Visszaveszi Budapest a Fővárosi 
Vízművek külföldi kézen lévő 25,6 
százalékát, nagyjából ennyi jelenthető ki 
biztosan. (…) a kérdés az, hogy hogyan 
tovább, mi lesz a Fővárosi Vízművek 
Zrt. sorsa. Egyes vélekedések szeri-
nt egyesítik a Fővárosi Csatornázási 
Művekkel, és létrehoznak egy budapesti 
vízközpontot. Ha így lesz, ha nem, ab-
ban viszont a legtöbben biztosak, hogy 
a Fővárosi Vízművek lesz a regionális 
vízmű-bázis. Nagykovácsit és Érdet már 
“lenyelte” a főváros, és egyes hírek szer-
int az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. lehet 

a következő állomás. Utóbbit egyébként 
Újbuda alpolgármestere vezeti, aki a bu-
dapesti vízműveket is átveheti majd. És 
ő, állítják a budapesti pletykák, Csutora 
László embere. Csutorát – aki egyéb-
ként újbudai Fidesz-politikus – a Fidesz 
budapesti pénztárnokaként emlegetik, 
forrásaink szerint Simicska Lajos azért 
helyezte bele bizalmát, mert Csutora 
meglehetősen járatos ezen a területen. 
(…) És ahol a párhuzamosok metszik 
egymást: Simicska Mahír birodalmának 
egyik oszlopa volt Győri Tibor, aki 1995 
és 2002 között a Mahir vezérigazgató-
jaként fungált. (…) Jelenleg Győri 
Tibor egyike a miniszterelnök szemé-
lyes tanácsadóina. Győri Tibor testvére 
Győri Ottilia, aki egyrészt Budakeszi 
polgármestere, másrészt Csutora László 
felesége.”

Népszava

A decemberben a belvárosi rehabili-
tációs beruházás keretében átadott 
csapadékvíz-elvezető az első tél után

A helyi néphagyomány szerint, akit a 
szökőkútból legelőször felszökő vízzel tetőtől 

talpig megöntöznek, fiúgyermeket szül, akiből 
felcseperedvén önkormányzati képviselő lesz
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A tűzszünet megköttetett; a békére 
még kicsit várni kell.

A háború, amelyre a fenti retorikai 
elemek vonatkoznak, elsősorban lélek-
tani, és már évek óta tart. Most speciel 
Budakeszi (és Solymár) kerültek front-
vonalba, de a hátországukban ott áll a 
többi agglomerációs település, mármint 
azok, amelyek hozzájuk hasonlóan szin-
tén abban a kiváltságban részesülnek, 
hogy a BKV járművei (praktice a kék-
buszok) az ő településeiket is elérik. A 
frontvonal túloldalán pedig a főváros, a 
Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV), 
illetve a nem teljesen világos identitású 
Budapesti Közlekedési Központ  (BKK) 
áll. Mint említettük, a háború régóta tart, 
intenzitása és eszkalálódása többnyire a 
BKV éppen aktuális helyzetétől függ. 
Mint tudjuk, a közlekedési cég pillanat-
nyilag csehül, a csőd szélén áll, bár 
a legfrissebb hírek szerint a kormány 
úgy döntött, hogy nem kapcsolja le a 
lélegeztető gépről, és azt a néhány mil-
liárdot, ami a csőd pillanatnyi elkerülé-
sét lehetővé teszi, megspendírozza.

A háború lényege pedig ez: a BKV mint 
fővárosi vállalat, a főváros tömeg- (bo-
csánat, píszíül: közösségi) közlekedését 
látja el, ami, mint mindenütt a világon, 
nálunk sem kifejezetten rentábilis vállal- 
kozás. A jegyekből, bérletekből ugyan-
is nem folyik be annyi pénz, ami a cég 
működéséhez szükséges. A jegyárak, 
bérletek emelése szintén nem megoldás, 
mert az sokak számára már így is ne-
hezen megfizethető, s valószínűleg egy 

ilyen lépés ellenkező hatást váltana ki: 
még kevesebb utas, csökkenő bevétel.

Éppen ezért, a világ országaiban épp-
úgy, mint nálunk, a tömegközlekedést 
dotálják, vagyis a ténylegesen befolyó 
bevételek és a működések közötti különb- 
séget valaki kifizeti: vagy teljes egészé-
ben a város (persze ugyanúgy azoknak 
az adófizetőknek a pénzéből, akik rész-
ben igénybe veszik ezt a szolgáltatást), 
vagy a kormány (szintén az adófizetők 
terhére), vagy együtt.

A fővárosnak és vállalatának azon-
ban nincs felelőssége a fővárosi agglo-
merációban élők közlekedése tekin-
tetében, az a helyi önkormányzatok 
hatásköre. Magyarán a fővárosnak és 
közlekedési vállalatának nem fela-
data a fővárosi adófizetők pénzéből fi-
nanszírozni az agglomerációban élők 
kényelmét. Abba most ne menjünk 
bele, mert túl messzire vezetne és fél- 
re is vinné a diskurzust, de egy mondat 
erejéig jegyezzük meg, hogy az agglo- 
merációban élők túlnyomó része éppen- 
séggel fővárosi adózó is közvetlenül 
vagy közvetve, hiszen többségük Buda-
pesten dolgozik, az ottani munkahelye 
fizeti utána az adókat és a járulékokat, 
és a fogyasztására szánt pénzek nem 
jelentéktelen részét is Budapesten 
költi el, ami után a budapesti vállal- 
kozások a fővárosnak is fizetnek, például 
iparűzési adót stb.

De vissza a közlekedéshez.
A fent említett bonyolult összefüggések 

miatt a közlekedési vállalat évek óta 

elvárja, hogy az agglomerációs telepü-
lések járuljanak hozzá azoknak a vo- 
nalainak a fenntartásához, amelyek a 
fővároson túlra nyúlnak. Ezt az önkor-
mányzatok többsége kénytelen kel-
letlen, de meg is teszi, néhányan, mint 
például Budakeszi, pár éve, arra való 
hivatkozással, hogy a BKV nem tudja 
hihetően kimutatni, hogy a 22-es jára-
tának budakeszi szakasza mekkora 
veszteséget „termel”, és ennek mek- 
kora hányada jut a városra – nem fizet. 
Ezen aztán évek óta elvitatkozgatnak.

A lélektani háború legújabb fe-
jezeteként, ami valószínűleg a BKV 
tényleg drámai állapotával lehet 
összefüggésben, egy bizonytalan ere-
detű hír röppent föl, mint egy kísér-
leti léggömb, március elején: ha tovább- 
ra is köti az ebet a karóhoz Budakeszi és 
a másik renitens, Solymár, májusra a cég 
leállítja járatait az említett településeken.

Lett is szaladgálás, felzúdulás. S lett 
is eredménye: március 23-án végre vi-
lággá röpíthette a hírt a világsajtó: 
megszületett az egyezség a helyi önkor- 
mányzat és a BKK (Budakeszi Kö-
zlekedési Központ, aminek vezetője az 
a Vitézy Dávid, aki még civil aktivista 
korában főszerepet  játszott a múlt 
évtized közepén a város új közlekedési 
rendjének megreformálásában, ami csak 
„pünkösdi rend” néven vonult be a helyi 
krónikába) között, s továbbra is jár a 22-
es Budakeszire. S hogy mibe fáj majd 
ez Budakeszinek és a budakeszieknek? 
Arról a közlemény dodonai stílusban 
csak annyit árul el, hogy – idézzük –: 
„A részletekről a felek további tárgyalá-
sokat folytatnak”.

Tio Barbosz (Márna Apó)

Keszi: lesz busz (nem Leszbosz)

Nem a BKV-járatok meg-
szűnése volt az egyetlen, 
fölzúdulást okozó hír a már- 
ciusi hónapban – Rém-
hírterjesztők, reszkessetek!” 
–, bár sok magyarországi 
településen egyáltalán nem 
rémhír, hanem jogszabályi 
előírás, hogy mostantól az 
önkormányzati bölcsődékben 
az eddigiekhez képest komoly 
gondozási díjakat kell fizet-
niük a szülőknek.

A hír természetesen eljutott 
térségünkbe is. Az általunk fi-
gyelemmel kísért települések 
közül Budakeszin, Budaörsön és 
Zsámbékon működik bölcsőde.

Szegulya Miklósnétól, a bu-

dakeszi intézmény vezetőjétől 
megtudtuk, épp az előző na-
pokban (március végéről van 
szó – a Szerk.) döntött az 
önkormányzat, hogy a város-
ban nem kívánja bevezetni az 
úgynevezett gondozási díjat.

És mi a helyzet az étkezési 
hozzájárulással, amit eddig is 
fizetniük kellett a szülőknek?

– Amit eddig kellett fizet-
niük – válaszolta megkere-
sésünkre -, azt ez után is kell, 
de e téren sem lesz egyelőre 
semmilyen változás.

És Budakeszihez hasonlóan 
nem lesz változás Budaörsön 
és Zsámbékon sem..

SzaTir

Gondozás van, díj nincs

Az intermodális  csomópont 
részben megvalósult: fehér kék-

buszokat tesztelnek a kísérleti, 
Budakeszi-Leszbosz útvonalon

fotó: Kemsei Zoltán
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Fenntartható, zöld otthon. Ki ne sze-
retne ilyet: környezetbarát családi 

házat, ami kényelmes, 21. századi élet-
körülményeket nyújt lakóinak, ráadásul 
nem kell attól sem szorongani hónapról 
hónapra, hogy mennyi lesz a havi rezsi, 
miből futja majd kifizetni.

Nem tudom, hányan tudják, én min-
denesetre nem tudtam, pontosabban 
így nem gondoltam végig, amíg nem 
szembesítettek vele, hogy például az 
előző évtizedben a gáz ára hazánkban 
megháromszorozódott, de a villanyáram 
is kétszer annyiba kerül. Ráadásul Ma-
gyarországon a lakások energiafo-
gyasztása a teljes fogyasztás legnagyobb 
részét teszi ki. Vagyis a háztartások több 
energiát használnak el, mint a hazai 
ipar! Azt, azt hiszem, még csak-csak 
tudják az emberek tapasztalatból, csak 
össze kell vetni a rezsikiadásokat, hogy 
a háztartások energiafogyasztásán belül 
a legnagyobb részarányt a fűtés teszi 
ki, mint ahogyan azzal sem hiszem, 
hogy meglepetést okoznék bárkinek, 
ha elárulom, hogy ez átlagosan a föl-
használt energia 75 százaléka. De ah-
hoz mit szólnának vajon, ha kiderül-
ne, hogy ez az osztrák háztartásokkal 
összevetve három-négyszeres arány?! 
Ám ez csak átlag, mert hogy, a fűtési 
módok is eltérnek ebből a szempontból. 
A legdrágább a távhő, némi műszaki is-
meret alapján könnyű belátni, miért: a 
hosszú csőkígyók hővesztesége miatt. A 
legolcsóbb pedig a cirko- és a különböző 
helyi fűtés, ugyanis azt a lakók maguk 
tudják közvetlenül szabályozni, tehát 
tudnak vele gazdálkodni, spórolni.

A dermesztő adatok hátterében, mint 
egy, nemrég a budakeszi művelődési 
házban megtartott előadásból, amit a 
budaörsi székhelyű Fenntartható Zöld 

Otthon Program Iroda (FEOP) egyik 
vezetőjétől, Erdélyi Kincses Andreától 
hallhattuk, egyszerűen az áll, hogy a 
magyarországi otthonok többsége en-
ergetikai szempontból korszerűtlen. 
Ez a tétel még azoknak a házaknak jó 
részére is áll sajnos, amelyek az elmúlt 
évtizedek ingatlan boomja idején újon-
nan épültek.

Ezen lehet persze sajnálkozni, azon-
ban kérdés, lehet-e változtatni. Hiszen 
azt könnyű belátni, hogy a falak, nyí-
lászárók szigetelésével, a fűtési rendszerek 
korszerűsítésével sokat lehetne megta-
karítani, de az emberek túlnyomó részének 
erre ma, a gazdasági válság és a különböző 
megszorítások idején aligha van módja, 
hiszen örül, ha a rezsit kifizeti.

A FEOP, képviselői szerint, épp azért 
jött létre, hogy ennek az ellenkezőjét be-
bizonyítsa. Fő tézisük, ha ma egy ház-
tartás képes fizetni a rezsit, akkor arra 
is képes, hogy korszerűsítse, energiata-
karékosabbá alakítsa otthonát.

Hogyan? – kérdezik most önök, mint 
ahogy és is többedmagammal ezt kér-
deztem, amikor az előadás ehhez a 
pontjához elért.

A FEOP, amely egy lassan tíz éve 
alakult és azóta is folyamatosan alakuló 
program és konzorcium, rájött a megol-
dásra. Ami nem is olyan bonyolult.

A mérnökökből, építészekből, pénz-
ügyi szakemberekből alakult csapat u-
gyanis a következőket gondolta végig: 
ha egy háztartás egy adott korszerűsítési 
program jóvoltából garantáltan X 
összeget meg tud takarítani a havi 
fűtésszámlájából, akkor a megtakarí-
tás már elég lehet egy hitel folyamatos 
törlesztésére is. Hiszen a hitel nem más, 
mint egy előre hozott vásárlás későbbi 
jövedelmeim terhére.

Innentől azonban számtalan problémát 
kellett megoldani.

Először is a biztosítékot: mi a garancia 
arra, hogy egy nyílászáró-csere például, 
valóban meghálálja a fűtésszámlában a 
befektetést. Erre csak felkészült szakem-
berek és komoly kivitelezők jelenthet-
nek garanciát. De hát egy épület energe-
tikai korszerűsítése rengeteg specialista 
összehangolását igényli: ez önmagában 
komoly feladat, ami alighanem megha-
ladja egy átlagos ingatlantulajdonos 
lehetőségeit. A másik a hitel: ki tud ma 
egyáltalán hitelt szerezni?

Nos, a FEOP szakemberei nekiláttak a 
feladatnak, és egy olyan programot alkot-
tak meg, amely lépésről lépésre, kezdve 
az adott otthon energetikai fölmérésétől 
kezdve a műszaki kivitelezésig és a pénz- 
ügyi feltételek biztosításáig egységes 
csomagban kínálja „termékét” a vásár-
lónak, méghozzá garanciával.

Ez azért is fontos, mert a csomag 
egy optimalizált programot tartalmaz, 
vagyis nem készteti a megrendelőt 
olyan beruházásra, ami ugyan valóban 
energia-megtakarítást eredményez, de 
olyan áron, hogy az soha ne térüljön 
meg.

Az is fontos eleme a komplex ter-
mékcsomagnak, hogy lego-szerűen 
összerakható, tehát nem egyszerre kell 
mindent megvalósítani, hanem a család 
teherbíró-képességéhez igazodva.

Merő véletlen, de az előadás után egy 
vagy két nappal hallottam a rádióban 
egy szakember nyilatkozatát arról, 
mi várható az energiahordozók terén 
középtávon, vagyis az elkövetkező 
néhány évben: nos, a legmértéktartóbb 
előrejelzések szerint is: drámai ár-
emelkedés. Tehát érdemes gondolkodni 
azon, hogyan spórolhatunk az energián, 
mert biztosan megtérülő befektetés: le-
het, hamarabb, mint azt mai tudásunk 
alapján gondolnánk.

Ozirisz Abbot

Otthon, édes zöld otthon

Idén januárban zárult le a Műszer 
Automatika Kft. munkahelyteremtő 

telephelyfejlesztése Budaörsön. 
A többszörösen díjazott és több sza-

badalommal is rendelkező cég közel 
20%-os Európai Uniós támogatással 
valósította meg a beruházást.

A zárórendezvényre 2012. március 
13-án került sor, ahol többek között az 
esemény egyik díszvendége, Witting-
hoff Tamás, Budaörs polgármestere is 
méltatta a projektet: „Egy olyan K+F 
alapú, innovációs értéket képviselő 
fejlesztésről van szó, ami a budaörsi 
régió gazdasági fejlődését is elősegíti, 
valamint egy irányba mutat az önkor-
mányzat hosszú távú törekvéseivel.”

Zöld rovatunkat a Champignon Union Kft. támogatja

Megmondom
őszintén, 
hogy engem 
a sötét
energia
sokkal jobban
izgat
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A NAV Közép-magyarországi Regioná-
lis Bűnügyi Igazgatóságán folyik a 
NAV büntető eljárásainak 40 százaléka. 
Az igazgatóság tavaly több mint 6500 
büntetőeljárást indított, amelyekben az 
elkövetési érték 27 milliárd 854 millió fo-
rint volt.  Ebből majdnem 20 milliárd fo-
rintot tett ki az adócsalásokból származó 
összeg. 

A bűnügyi igazgatóság 664,5 mil-
lió forint elkövetési értékben derített fel 
saját hatáskörben bűnügyeket, mintegy 
500 esetben közérdekű bejelentés alapján 
indított nyomozást. Az összehangolt, 
közös hatósági fellépés eredményeként, 
az ellenőrzések folyamán már megtett 
nyomozóhatósági intézkedéseknek 
köszönhetően kármegtérülésre 753 mil-
lió forintot, biztosítási intézkedésként pe-
dig 672 millió forintot zárolt számlákon, 
foglalt le készpénzben, illetve ingatlan 
értékben a tavaly indított eljárásokban.

A vámigazgatóságok által felderített 
bűncselekmények adatai alapján a 
kábítószer, illetve a szellemi tulajdonjog-
sértéssel kapcsolatos felderítési tevékeny-
ség kiemelkedő volt az elmúlt évben. 

Előfordult olyan eset, hogy az elkövető 

zászlórúdban, játékvasútban, függöny-
díszben, családi fényképek között, kerék-
pár markolatokban próbált meg kábító-
szert, illetve kábítószer gyanús anyagot 
illegálisan behozni az országba. Ilyen ese-
tet tavaly több mint 100 millió forint piaci 
értékben derítettek fel a pénzügyőrök a 
postaforgalomban. 

A tavaly megkezdett, eredményes közös 
ellenőrzési sorozat, az adó- és a pénzügyőri 
együttes jelenlét az idén is folytatódik. Cél 
a magas költségvetési kockázatot mutató 
vállalkozások ellenőrzése, gyanú esetén a 
büntető intézkedések azonnali megtétele, 
és a pénzügyi források elvonása az oko-
zott kár megtérülése érdekében.

A regionális adó- és vám szerveknek 
2012-ben is legfőbb célja a jogkövetők tá-
mogatása, a jogsértők önkéntes jogköve-
tés irányába való ösztönzése.

    

Adóbűnügyek a régióban

A jegybank becslése sze-
rint 400 milliárd forint-

nyi betétet tart külföldön a 
magyar lakosság. Nagyon 
sokan félelemből vitték 
ki megtakarításukat. Egy 
ilyen lépést alaposan meg 
kell gondolni, hiszen itthon 
nagyon jó kamatokat lehet 
most elérni – állítja az Azen-
penzem.hu pénzügyi tanács-
adó portál főszerkesztője,  
B. Varga Judit. 

– A kormány vizsgálatot in-
dított, és a hírek szerint megál-
lapította: az interneten indítot-
tak el olyan szóbeszédet, ami a 
hazai bankokba vetett bizal-
mat akarta megingatni. Elült 
már ennek a hatása?

– Először is feltétlenül le 
kell szögezni, hogy szó sincs a 
bankokba vetett bizalom meg-
ingásáról. Éppen ellenkezőleg, 
a legtöbb felmérés azt mu-
tatja, hogy a lakosság (talán 
túlságosan is) ad a fiókok-
ban ülő ügyintézők szavára. 

A pénzmenekítés hátterében 
egyértelműen az áll, hogy so-
kan tartanak attól, a kormány 
gazdaságpolitikája miatt akár 
fizetésképtelenné is válhat az 
ország. Ilyenkor pedig jobb 
a betéteket „eldugni”. Erre 
utalhat az is, hogy a külföldi 
befektetések mellett óriásira 
duzzadt az otthon tartott kész-
pénz mennyisége is. 

– Így pedig az infláció el-
len sem védi semmi a pénzt, 
ráadásul jöhetnek a rablók…

– Pontosan. Tiszta ráfizetés. 
A külföldi betétnyitás sem éri 
meg; számításaim szerint, aki 
tavaly ősszel Ausztriába vitt 
ki pénzt az árfolyamváltozás, 
a kamatveszteség és a maga-
sabb kamatadó miatt mostanra 
mintegy hét százalékot bukott 
rajta. Legalább. A bankok u-
gyanis időközben jelentősen 
emelték a kamatokat, kilenc 
százalékot is adnak a beté-
tekre (honlapunkon folyama-
tosan tájékozódhat mindenki 

a legfrissebb ajánlatokról), de 
megjelent olyan, a lakosság-
nak kínált inflációkövető ál-
lampapír is, aminél a kezdő 
kamat 9,5 százalék. Aki te-
hát ügyesen fektet be, jóval 
nagyobb hozamot érhet el an-
nál, mintha pénzét valahol az 
eurózónában fialtatná.

– Úgy véli, butaságot 
követett el mindenki, aki kül-
földre vitte megtakarítását?

– Azért ez nem eny-
nyire egyszerű. Ahogy egy 
ismerősöm fogalmazott: a kin-
ti pénzre nem befektetésként 
tekint, hanem úgy, 
mintha az valamilyen 
biztosítás lenne. Annak 
pedig díja van. Ahogy 
fogalmazott, ő is remé-
li, hogy nem nyer majd 
nagyot vele, ahogy 
az életbiztosításnál is 
inkább az az öröm, 
ha nem kell igény- 
be venni a biztosító 
„szolgáltatását”. 

–  A kisebb tartalé-
kokkal rendelkezőknek 
is érdemes így „bizto-
sítani” magukat?

– A szakemberek szerint 10-
20 ezer euró (3-6 millió forint) 
alatt biztosan nem éri meg a 
kinti számlanyitás. Akadnak 
viszont olyan konstrukciók, 
amelyeknél semmilyen költ-
ség sincs, ezért nehezen tu-
dom értelmezni, miért is lenne 
bármilyen korlát. Én inkább 
úgy vélem, teljesen egyedi 
döntéstől függ. Még egyszer 
hangsúlyoznám viszont: jelen-
leg egyértelmű ráfizetés a kül-
földre vitt pénz.

(A Budántúl és  
az azenpenzem.hu közös rovata)

Pénzügyi tanácsOK

Itthon jó helyen van a pénze

Vajon mi lehet a párnája alatt?

Erdőtakarítás 
közmunkásokkal
A Pilisi Parkerdő Zrt. 2012-ben 374 

fő közfoglalkoztatott alkalmazására 
kötött szerződést a munkaügyi központ-
tal. A programot a Belügyminisztérium 
454 millió forintos támogatásával való-
sítja meg a főváros környéki erdőket 
kezelő erdőgazdaság, amelyet 84 millió 
forint saját forrással egészít ki.
 A közfoglalkoztatottak elsősorban a 
parkerdei és az erdőművelési munkák-
ból veszik ki a részüket. Ilyenek például 
az idegenhonos fafajok visszaszorítása, 
parlagfű-irtás, bozótirtás, erdei utak, séta- 
és turistautak, tanösvények karbantartása, 
szemétgyűjtés, pihenőhelyek tisztántar-
tása, parkberendezések karbantartása, 
kerítések karbantartása és szükség esetén 
lebontása.

ppp

Lassan készülnek a tavalyi, összesítő 
statisztikák.

Nemrég az a hír látott napvilágot, 
hogy az elmúlt évben Magyarországon 
az átlagos bruttó fizetés 12.600 fo-
rinttal volt több a 200 ezer forintos 

lélektani határnál, amit a fővárosi 
munkavállalókon kívül csak három 
megyében mondhatnak el magukról 
a bérből és fizetésből élők. Pest nem 
tartozik közéjük, bár a 195 ezer forint 
átlaggal alulról súrolja a lécet.
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BuDAörS
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Április

2. hétfő 19.00. 
Eper januárban 
6. péntek 19.00. 
Tamási Áron: Énekes madár 
7. szombat 15.00. 
Énekes madár
8. vasárnap 19.00. 
I Love Musical
16. hétfő 10.00. és 14.00. 
Radírmorzsák 
19.00. 
Anconai szerelmesek
17. kedd 19.00. 
Művészet 
23. hétfő 10.00. és 14.00. 
A tengerkék kutyus
24. kedd 11.00. 
Légy jó mindhalálig 
19.00. 
A doktor úr 
27. péntek 19.00. 
Énekes madár
28. szombat 11.00. 
A Mumus
19.30. 
Makbett 

29. vasárnap 15.00. 
I Love Musical

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

Április

5. kedd, 18.00.
Író-olvasó találkozó Marosi 
Károllyal
Könyvtár
7. szombat, 18.00.
Kegye János pánsípművész 
koncertje
Művelődési ház
12. csütörtök, 18.00.
Zsámbékiak a nagyvilágban
Hornok Magdolna előadása 
vetítéssel 
Könyvtár
13. péntek, 19.00.
A Vox Humana énekegyüttes 

(Sepsiszentgyörgy)  koncertje
Művelődési ház
14. szombat, 10.00-14.00. 
Bababörze és Játszóház
Művelődési ház

2012. április 14-15. 
Nyitott Múzeumok Hétvégéje

14. szombat, 11.00.
Holnapy Dénes Márton  
A premontrei szerzetesrend tör-
ténete
Romtemplom
20. péntek, 19.00.
A 20-as 30-as évek legszebb 
német slágerei
Művelődési ház
21. szombat, 14.00-18.00.
Egészségnap
Művelődési ház
26. csütörtök, 18.00.
Zenetörténeti barangolások 
Könyvtár
28. szombat, 15.00.
Vígh Orsolya (Zsámbék) 

textiltervező kiállítása
Művelődési ház

www.mizsambekunk.hu

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

Április

 13. péntek 16.00. 
Nosztalgia Party
14. szombat 8.00. 
Bababörze-Bolhapiac
14. szombat 10.00. 
Mesevirág gyermekszínház 
15. vasárnap 16.00.
Zwickl Polka Partie
18. szerdán 19.00. 
Dumaszínház
Kőhalmi Zoltán 
19-22-ig  
Ásvány- és kőzetkiállítás 
28. szombat 19.00. 
Rojtos táncház 

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

Egy alkalmi társulat, a Herceg Tánccso-
port fiataljaiból és a Széchenyi I. Általá-
nos Iskola ötödikeseiből összeállt együttes 
nagy sikerrel szerepelt az idei, negyedik 
alkalommal megrendezett Country Tánc 
Fesztiválon. (A rendezvényt február vé-
gén, Pestszentimrén rendezték.)

Mesteri
Dalotti Tibor, a Budakeszin élő ko-
reográfus, a nemzetközileg ismert 
Botafogo alapítója és máig első számú 
vezetője újabb, egész estés táncjátékot 
állított színpadra. A Mester és Zuriel 
premierje a nemzeti ünnep előestéjén 
volt a Nemzeti Táncszínházban.

Vers és exodus
A Német nemzetiségi versmondó versenyt 
idén is megrendezték a budakeszi Széche-
nyi I. Általános iskolában. A három győztes 
legközelebb Budaörsön, a kistérségi meg-
mérettetésen folytatja, majd, aki innen is 
továbbjut, az már a Pest megyei versenyen 
vehet részt. 

Ugyancsak a helyi német nemzetiséggel 
kapcsolatos hír, hogy Budakeszin megem-
lékezett a németek kiűzetésének 66. évfor-
dulójáról.

Mint ismert, 1946 tavaszán országosan 
is az elsők között kezdték meg a svábok 
kitelepítését Budakesziről. Idén először 
emlékeztek az új polgármesteri hivatal fa-
lán elhelyezett emléktáblánál.

bt
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Zsámbék új üdvöskéi, a Kökényes-Ke- 
mény versenytáncospár sikereitől hangos 
a város. Kökényes Melinda és Kemény 
Imre sorba hozza el az újabb és újabb 
érmeket az országos bajnokságokról. 

Alapfokú gombaismereti 
tanfolyam indul 
Budakeszin 
 
Auer Péter (06305362576), Gá-
bor Emese és Lukács Zoltán gomba- 
szakellenőrök vezetésével 2012. május 
3-ától kéthetente, és ősszel hetente 
(összesen 8 alkalom elmélet) csü-
törtöki napokon 18:00-tól 19:30-ig.  
Terepgyakorlatok 5 hétvégén, melyre 
családtagok, kísérők ingyen jöhetnek. 
A tanfolyam ára 16 000 Ft.
Elméleti alkalmak: 05.03, 05.17, 05.31, 
06.14, 06.28, 09.06, 09.13, 09.20.  
Helyszín: Nagy Sándor József Gimná-
zium 
Jelentkezés:  taltoskonyvek@t-online.hu  
/06-20-535-21-66
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Kicsi szívem poszteren
Az én időmben még fa kérgébe, pad támlájába véstük a ked-
vesünk nevét, az átnyilazott szívet, füzetlapra vetettük klapan-
ciánkat, és lopva csempésztük választottunk táskájába. De hát 
változnak az idők. A minap ezt az óriásplakátot fedeztem föl az 
út mentén: egy ismeretlen költő így vall szerelmet kedvesének:

„Hiába olvassák e pár sort sokan, csak Neked szól,
Neked, kinek szíve beköltözött szívembe és elrabolt.
Édes fogság ez, miből nincs elég,
Tekinteted megnyitod, és én Benned dobbanhatok, Te vagy a 

menedék.
Nincs már kérdés, a válaszok egyértelműek,
A vágyak szerelemmel párosulnak, a percek, ha velem vagy,

 elrepülnek.
Egy érintés, melyből észvesztés lesz,
Egy csendes tekintet, mely kifejezi minden érzelmünket.
A szavak végtelen sokasága is csekély, ha ki szeretném fejezni,
A nagybetűs NŐT a legszebb dolog őszintén, tiszta szívből

 szeretni,
És élvezni, élvezni, élvezni.”

Akár be is zárhatják hazánk egyik legpati-
násabb kórházát, az alapítója nevét viselő 
Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai 
Intézetet  – írta az egyik gazdasági nap-
ilap március végén. Az újságíró részben 
jogszabályváltozásokra, részben arra hi-
vatkozott, hogy az intézmény, állítólag, 
az elmúlt években nem alkalmazkodott 
a megváltozott egészségügyi helyzethez. 
Eredetileg a morbus hungaricusnak is 
nevezett TBC gyógyítására alapították a 
kórházat, bár a kór újraéledésének vannak 
jelei, ma már a pulmonológia más beteg-
ségei dominálnak: például az allergiás 
eredetű megbetegedések, az asztma és a 
tüdőrák különböző fajtái.
 A hazai tüdőgyógyászat fellegvárának, 
az öt kiemelt – országos, vagyis minden 
magyarországi beteg fogadására jogo-
sult – egészségügyi intézmény egyikének 
dolgozói és betegei körében, akik közül 
sokan a környék településeiről járnak 
dolgozni, vagy kezelésekre a Korányiba, 
riadalmat keltett a hír, amit szinte azon 
nyomban cáfoltak az intézményvezetők 
és több szakember.

Strausz János főigazgató főorvos az 
Info Rádiónak kijelentette, hogy a cikk 

egyetlen állítása sem felel meg a valóság-
nak, sem az, hogy be akarnák zárni a Ko-
rányit, sem az, hogy ne történtek volna 
mélyreható változások az általa vezetett 
intézményben. Az évi tízezer beteget el-
látó intézet gyakorlatilag bármilyen pul-
monológiai betegség kezelésére alkalmas, 
megfelelően korszerű technika áll a ren-
delkezésükre, beleértve a tüdőonkológiát 
is, a sugárterápiát kivéve. A betegeik 
hatvan százaléka 
egyébként onkoló-
giai beteg. Van 
korszerű CT-jük, 
és – kevés kórház 
mondhatja ezt el 
magáról Mag-
yarországon – vi-
lágszínvonalú pal-
liatív részlegük 
(hospice). Ötszáz-
harminc dol-
gozójuk közül 
tizenhét klinikai 
onkológus. 
Több, az intézettől 
független szakem-
ber nyilatkozta, 

hogy beláthatatlan következményei len-
nének a Korányi megszüntetésének. Ke-
vesen tudják, hogy ma Magyarországon 
a legtöbb ember valamilyen tüdőbetegség 
következményeibe hal bele, ehhez 
képest az ország nagy múltú, első számú 
tüdőgyógyászati kórházát megszüntetni – 
ahogy mondani szokták – több mint bűn, 
hiba lenne.

Az egészségügyi államtitkárság lapzár-
tánkig nem nyilatkozott semmilyen saj-
tóorgánumnak a hírről.

tb

Fogy a levegő a Korányi körül

Nagy durranás
Hogy milyen gazdag budakeszi 
képzőművészeti élete… Pon-
tosabban: milyen gazdag le-
hetne, ha lenne képzőművészeti 
élete, arról példának okáért 
legutóbb tavaly, a művelődési 
ház jubileumi kiállításán bi-
zonyosodhatott meg a publi-
kum. Ezen és a hasonló ren-
dezvényeken rendre kiderül, 
hogy Budakeszin számos 
képzőművész él, gyakran úgy, 
hogy nem is tudnak egymásról. 
(Mármint arról, hogy ugyanott 
élnek.) Ezen az áldatlan állapo-
ton kívánt változtatni néhány 
helyi alkotó, Dévényi János 
vezetésével, amikor azt kezde-
ményezte, hogy szerveződjenek 
egyesületté, a budaörsi BUMM 
(helyi képzőművész-egyesület) 
mintájára.

Reméljük, a dolog nagyot 
szól majd. (Hát még, ha a 
művészetszerető budakesziek 
régi vágya is megvalósulhatna, 
s végre egy állandó kiállítóte-
remhez jutnának a festők, raj-
zolók, fotósok.

eszt

Happy 
birthday
Az évtizedek óta Budakeszin 
élő Hámori József professzor, 
agykutató a napokban, ponto-
san március 20-án töltötte be 
nyolcvanadik életévét.

A Fegyverneken született bi-
ológus, egyetemi tanár, a Mag-
yar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, 2002-2008 között 
az MTA alelnöke volt.

Tudósi munkássága mellett, 
amelyet számos díjjal és címmel 
jutalmaztak, kiemelkedő köz-
életi szerepvállalása is: 1998-99-
ig az Orbán-Torgyán-kormány 
kultuszminisztere volt.

Szerk.

Schmitt-ügyben is meg-
szólalt, és az utódján
gondolkodik

Madártávlatból minden 
nyugodtnak látszik
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PLÍZ

Fehér Bence pályafutását, bár mind-
össze húszéves, immáron tizen-

három éve kíséri figyelemmel lapunk 
is. Engedjen meg annyi szubjektivitást 
a Nyájas, hogy elmondjam, elsősorban 
azon izgultam, vajon hogy tud majd 
megbirkózni egy gyerek egy akkora te-
herrel, hogy hétévesen egyszer csak vi-
lágbajnok lesz. Annak idején nemcsak a 
helyi sajtót járta be a hír ugyanis, hogy F. 
B. 1999-ben Budapesten, a VII. Kung-fu 
világbajnokság és harcművészeti világ-
kupán aranyérmet szerzett. Hogy nem 
egyszeri „kisiklásról” vagy a hazai pá-
lya lejtéséről volt szó, bizonyítja, hogy 
Bence ezt követően szinte minden hazai 
és nemzetközi versenyt megnyert éveken 
át, ahol csak elindult. Vajon nem jut-e ő 
is a csodagyerekek sorsára? – tettem föl 
magamban a kérdést minden újabb és 
újabb siker után.

A kisfiú közben felnőtt, az általános 
iskola után a budakeszi katolikus gimnáz-
iumban folytatta tanulmányait, majd a ta-
nulónak is kitűnő fiatalember beiratkozott 
az ELTÉ-re, ahol jelenleg első éves ve- 
gyészhallgató.

A sportot sem hagyta abba, de az utób-
bi években érdeklődése újabb területekre 
terjedt ki: komolyan zenél, zenekarában 
gitározik. A Shaolin-papok tanítványa, 
Bence a budakeszi református gyü-

lekezetnek is aktív tagja. Fehér Bence ed-
digi érdemeit március 15-én az 1999-ben 
alapított Budakeszi Ifjúsági Díjjal ismer-
ték el. A díjjal a város vezetése „kitünteti, 
Budakeszi városának és a fiatal korosztá-
lynak követendő példaként állítja az ifjú 
polgárok közéleti, tanulmányi, sportbeli 
tevékenységét, melyet a város fejlődésének 
elősegítésében végeztek.”

Tosiba Broz

Shaolin pap a reformátusoknál

Fekete-fehér
A befektetés, még ha az nem anyagi, 
hanem szellemi-emberi is, előbb vagy 
utóbb – megtérül. Tételünk igazságát 
tanúsító eseteket tudnánk, mint ahogy, 
gondolom, a Nyájas szintén tudna fölhoz-
ni nem is keveset, de mi most történetesen 
a perbáli illetőségű Pregitzer György tanár 
úr törekvéseivel példálóznánk, aki több 
évtizede igyekszik népszerűsíteni, megsz-
erettetni, s legfőképp: megtanítani a sak-
kot, ami egyszerre tudomány és művészet. 
P. Gy. érdeme, hogy tanítványai, általános-
iskoláskorú gyerekek nemzedékeit oktatta 
erre a szép, szellemi sportra, majd eze-
ken az alapokon idővel komoly – a gye-
rekkorosztályoktól kezdve az ifiken át a 
felnőttekig mindenkit felölelő – sakkélet 
bontakozott ki a Zsámbéki-medencében. 

E sakkélet betetőzéseképp a Zsámbéki 
Sport Barátok Egyesülete keretén belül 
működő sakkszakosztály évek óta a Nem-
zeti Bajnokság II. csoportjában vitéz-
kedik. Nem is akárhogyan. A májusban 
véget érő 2011-12-es bajnokságban ezút-
tal is szépen szerepeltek eddig a Pregitzer-
huszárok: lapzártakor, három fordulóval 
a vége előtt az NB II Breyer csoportban 
a negyedik helyen álltak. De csak néhány 
ponttal a harmadik helyezett mögött. 
A három, hátralévő csapatmérkőzésből 
kettőt odahaza, a zsámbéki művelődési 
házban játszanak, és az ellenfelek közül 
kettő Zsámbéknál eddig kevesebb pontot 
gyűjtött. Ez azt jelenti, hogy az előttünk 
álló hetek tétje: a zsámbéki sakkozók fö-
lállhatnak-e a végén a dobogó harmadik 
fokára, amire az esélyük mind számta-
nilag, mind a tudásuk alapján megvan.

Szóba Bitor

Fekve nyomó versenyt hirdet a Fitt 
Életmód Stúdió (Budakeszi, Knáb J. u. 
8.) április 6-ára, péntek 17 órára férfi-
aknak és nőknek egyaránt. Fővédnök: 
Ozy

Tavasz: a házi kedvencek 
párzási időszaka – kiszökhet-
nek és támadhatnak a fel-
fokozott kóbor állatok 
 
A tavasz a házi kedvenceink 
számára (kutyák, macskák) 
egyet jelent a szaporodási 
időszakkal. Ilyenkor az ál-
latok furcsán viselkedhet-
nek: izegnek-mozognak, 
kiássák magukat a keríté-
sen, elszökhetnek, hangosan 
vonyítanak, és folyton-foly-
vást társat keresnek. Az ál-
latok – ha engedjük pározni 
őket - elszaporodhatnak, ezzel 
növelve a kóbor állatok egyéb-
ként is magas számát.

A négylábú háziállataink 
szaglószerve sokkal fej-
lettebb mint az emberé, így 
akár kilométerekről is meg-
érezheti a hím állat azt, 

hogy valahol tüzelni kez-
dett egy nőstény. A macskák 
ivarzásából a tömbházban élő 
lakosság csak a macskazenét 
érzékeli (a macskák hango-
san nyávognak). A szabadjára 
engedett kutyák/macskák cso-
portosan – falkákba verődve 
próbálják meg egymást befe-
dezni. Ez az emberek számára 
gyakran ijesztő ceremónia. 
 
Félelmek a tüzelés miatt 
utcán kóborló állatoktól
 
Az Orpheus Állatvédő 
Egyesület tapasztalata az, 
hogy a tüzelési időszakban 
nem ritka, hogy rövidebb – 
hosszabb időre elszöknek a 
kedvencként tartott állatok. 
Sok esetben a kószáló négy-
lábúak komoly riadalmat 
keltenek az emberek körében. 

Van, hogy az elkószált ku-
tyák/macskák soha többé nem 
kerülnek vissza gazdáikhoz, 
mert pl. járművek kerekei 
alatt végzik, vagy az erdőben 
a vadászok kilövik őket, de 
nem ritka, hogy legyengülve 
pusztulnak el. 

Előfordulhat, hogy a fel-
fokozott állapotban lévő szab-
adjára engedett kutyák harapá-
sos baleseteket okoznak: a 
megriadt ember az idegen 
állatot valamilyen eszköz-

zel távozásra kívánja kény-
szeríteni (fadarabok, kövek 
formájában), vagy ijedtség 
miatt az utcán közlekedő em-
ber hangos kiáltozással jelzi 
félelmét, a kutya pedig vissza-
támad. Érdemes támadó állat-
falka esetén passzív állapotban 
biztonságos helyre menni, és 
onnan kérni segítséget. Saját 
és a környezetünk biztonsága 
érdekében kerüljük el a tra-
gédiához vezető szituációkat.

Orpheus

Parázás párzáskor

Nem rá várnak
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Én nem tudom, mi lehetett 
március 10-ről 11-ére vir-

radó éjszaka egy órakor a bu-
daörsi levegőben, én ugyanis 
épp nem jártam arrafelé. Jó 
is, hogy nem, különben le-
het, hogy még rajtam is kitör 
a vandál ösztön, ami szin-
te járványszerűen kerítette 
hatalmába az azon az éjszakai 
órán a szórakozó budaörsi if-
júságot.

Az egyik társaság, egy 20 
és egy 18 éves ifjú, miután 
végigjártak néhány sörözőt, 
hazafelé mentükben, a Buda-
pesti úton úgy döntöttek, egy 
kapubeállóban parkoló autó 
karosszériáján fognak szteppet 
lejteni. A szilaj tánc hatására a 
motorháztető behorpadt, a za-
jra fölriadt budaörsiek kihív-
ták a rendőrséget, akik be is 
kísérték őket a Yardra.

Szinte ezzel egy időben 
rosszul végződött egy másik 
szombati buli is.

A budaörsi kis kompánia, 
négy, 15 és 16 éves fiatalem-
ber, szórakozni indult. Az 
éjszaka folyamán több helyi 
kocsmába is ellátogattak, majd 

vasárnapra virradóra, úgy egy 
óra magasságában, elindultak 
hazafelé. Út közben azon-
ban levezetésképp rongálni 
kezdtek szinte mindent, ami az 
útjukba került: utcanév-táblát, 
hirdetőtáblát, fém kukát stb. A 
Templom térre érve, előbb a 
nyilvános telefonfülkén gya-
koroltak (kitépték helyéről a 
vandálbiztos kagylót), majd a 
körforgalomban lévő közleke-
dési tábláknak is nekiestek. 
Egy táblát keresztbe is fek-
tettek az úton. A városlakók 

riasztották a rendőrséget, s a 
helyszínelők előállították a 
randalírozókat a Szabadság út 
160-ban. 

Kihallgatásuk során azzal 
védekeztek, hogy az egészet 
csak afféle heccnek szánták. 

Tettük azonban bűncselek-
ménynek minősül a jog szerint. 
A Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya csoportosan 
elkövetett garázdaság, rongá-
lás, valamint kisebb értékre 
elkövetet lopás vétség és más 
bűncselekmények  megalapo-
zott gyanúja miatt folytat nyo-
mozást ellenük.

Bitós Zora

Duhaj Örs az éjszakában 

KMB
Jó antré
Erre mondják, hogy „Jó antré, 
André!”. Kezdetnek nem rossz. 
Aznap, hogy szolgálatba lépett, 
máris fogott egy tolvajt.

Még február végén, ponto-
san 25-én hajnalban történt, 
hogy az egyik zsámbéki söröző 
széktámlájáról elemeltek egy 
bőrkabátot. Az új zsámbéki 
körzeti megbízott, értesülvén 
a történtekről, forró nyomon 
indult a tettes kézre kerítésére. 
És lőn: fülön is csípte a tolvajt. 
B. A. (18 éves férfi) ellen kisebb 
értékre elkövetett lopás vétség 
megalapozott gyanúja miatt 
indította eljárást a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya

U.i.: nemcsak a tettes, a 
bőrkabát is meglett.

eszt

Félve írom le az alábbi esetet, 
ugyanis nem szeretném, ha az 
utóbbi hetekben megszaporo-
dott elkövetési mód épp híradá-
sunk jóvoltából még jobban 
elterjedne. (Az eset kárvallott-
jainak lelkiállapotát mélyen 
átérzem, ugyanis nemrég e so-
rok írója is hasonló cselekmény 
áldozatává vált.)

Március idusán, a nemzeti 
ünnepen történt, az ebéd utáni 
kora délutáni órán, hogy egy 
töki hétvégi ház tulajdonosa 
megérkezett „birtokára”. Leg-
nagyobb meglepetésére egy 
ismeretlent, középkorú párt, 
egy férfit és nőt pillantott meg 
a helyszínen, akik észlelvén a 
tulajdonos érkezését, feltűnő 
sietséggel, tökön, paszulyon át 
menekültek el a helyszínről. 
A gazda azonnal rájött, hogy 
tolvajok lehettek, pláne, amikor 
észlelte az általuk okozott kárt: 
azért, hogy a házba bejussanak, 

a tetőszerkezetet megbontották. 
De fölfeszítették a pinceajtót 
is, ahonnan némi itókát vettek 
magukhoz. A kihívott körzeti 
megbízott nem sokat gatyázott, 
hanem elindult a forró nyo-
mon: kis idő múlva megtalálta 

a gyanúsítottakat, akikre illett a 
sebtében adott személyleírás. A 
40 éves férfi, K. Cs. és 39 éves 
élettársa, L. Gy-né ellen kisebb 
értékre elkövetett betöréses 
lopás bűntett megalapozott 
gyanúja miatt folytat nyomozást 
a Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya.

Sobri Zabot

Tökön, paszulyon át

Graffiti
Egy graffitis március 7-én 
egy budakeszi könyvesbolt 
és a szomszédos pékség fa-
lát dekorálta ki. S mint a profi 
graffitisek általában, természe-
tesen a tagjét, azaz az azono-
sító jelét  is elhelyezte művén. 
Úgy látszik, nem számított a 
helyi rendőrök képzőművészeti 
műveltségére, akik, értesülvén 
az esetről, a helyszínen első 
pillantásra tudták, ki követte el 
a művet. Még a címet is tudták. 
Pechére épp otthon volt, amikor 
a rendőrök becsöngettek a 
budakeszi lakásba. Kihallga-
tása során nemcsak elismerte 
a bűncselekmény elkövetését, 
de három társát – 16-17 éves, 
budakeszi, illetve budapesti fi-
atalok – is megnevezte.

Szóba Bitor

Mobil és rabomobil
Egy törökbálinti ház nyitott ajtaján sétált be az ismeretlen, s 

miután megpillantott az asztalon egy mobiltelefont, magához 
vette, majd ahogy jött, diszkréten távozott. A házigazda rájött, mi 
történt, és nagy cselesen elkezdte egyfolytában hívni a számot egy 
másik készülékről. A telefonbetyár az egyik hívásnál valamiért 
fogadta a hívást, és ez lett a veszte: a meglopott illető ugyanis hal-
lotta, ahogyan épp megszólal a vasúti hangosbemondó. Helyén volt 
az esze, azonnal a vasútállomásra indult, s közben a rendőröket is 
értesítette. Együtt érkeztek meg a pályaudvarra, ahol egykettőre 
észrevették az erősen italos, zavartan viselkedő férfit, aki hiába is 
tagadta a cselekményt, megtalálták nála a készüléket.

F.J. 37 éves férfi utóbb azzal védekezett, hogy az alkohol miatt 
nem volt teljesen beszámítható tette elkövetésekor.

Történt mindez március 3-án, délután egy óra magasságában.
Tosz Bibora

Képünk illusztráció
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Március

06-án 13:40 órakor, 1104. számú út, Tök és Perbál között
Maga okozta magának a bajt, de azért, hogy egy még nagyob-
bat megelőzzön. Előzéssel, bár nem megelőzéssel kezdődött. 
Egy motorkerékpáros, J.B. (42 éves, pécsi férfi) haladt a 
1104-esen. Tököt már elhagyta, de még nem ért Perbál határá-
ba. Előtte egy pótkocsis teherautó, gondolta, megelőzi. Már 
javában benne járt az előzés kellős közepén, amikor látja ám, 
hogy a járműszerelvény is belekezdett egy manőverbe, ki is 
tette a bal oldali irányjelzőjét. Hogy az ütközést elkerülje, rá-
fékezett (majd’aszontam, hogy rátaposott a fékpedálra, de hát 
ez, motorkerékpár lévén, nem lett volna szabatos, mármint a 
részemről). A hirtelen művelet hatására a jármű megcsúszott, 
felborult, vezetője a nyeregből leesett. A helyszínre érkezett 
mentők elsősegélyben részesítették, várhatóan könnyű sérül-
ésekkel megúszta.

eszt

Baleseti krónika
régi sztochasztikai igazság, hogy hasonló események nem 
egyenletesen oszlanak meg sem térben, sem időben. Ezt 
csak azért bocsátom előre, nehogy az alábbiakból valaki 
azt a téves következtetést vonja le, hogy márciusban a 
közlekedési rendőrök csak a lábukat lógatták az irodában. 
Csak hát úgy esett, az elmúlt hetekben a Budaörsi 
Rendőrkapitányság embereinek az illetékességi terület pilisi 
részén akadt elsősorban dolguk.

Nálunk, a budai oldalon egy, azaz: egy árva ügyet őriz a 
baleseti napló. Azt viszont közöljük.

Hogy  tavasszal egyre jobb az idő, s a 
hőmérséklet emelkedik, az emberre is 
veszélyes  vérszívó kullancsok mind 
nagyobb számban jelennek meg a 
környezetünkben. A két legfontosabb kul-
lancsok által terjesztett  betegség a Lyme-
kór (bakteriális) és a kullancs terjesztette 
vírusos agyvelőgyulladás. Szakemberek 
szerint ha a kullancsot rövid időn belül 
eltávolítják a bőrből, kicsi a fertőzés 
veszélye, bár nem kizárható. A Lyme kór 
tünete, ha a csípés környékén vörös kör és 

duzzanat jelentkezik. Ilyenkor antibioti-
kumos kezelés szükséges. A vírusfertőzés 
súlyosabb és nehezebben is kezelhető.

A kullancs riasztás mellett a 
védőoltás felvétele lehet hatásos mód-
szer a problémák elkerüléséhez. 
Egyesek szerint a fokhagyma, petróleum, 
különböző illóolajok is hatásosak a kul-
lancsok ellen. Létezik bőrre kenhető vagy 
fújható gyógyászati szer, de ultrahangos 
riasztó is. Ha viszont már bennünk van a 
kullancs, nem mindegy, hogyan távolítjuk 

el. Sokan éppen a szakszerűtlen kullancs-
kivételkor betegednek meg a vérszívó ál-
tal terjesztett kóroktól. Erre a legbiztonsá-
gosabb mód ez idő szerint a Kapiller-féle 
kullancseltávolító, amit ráadásul (ezzel 
lokálpatrióta keblünk is dagadhat) a térsé-
günkben működő Kapiller doktor fejlesz-
tett ki. Egyébként a legjobb, ha szakember 
segítségét kérik a parazita-mentesítéshez.

Az emberek mellett komoly veszély 
leselkedik a kullancsok által a házi ked-
venceinkre is: kutyák és macskák részére 
nyakörvvel, riasztó cseppek alkal-
mazásával, riasztó dezodorral, samponnal.

Borz Tóbiás

A szenvedés számszerűsítése
Futótűzként terjedt a hír már a reggeli órákban a budakeszi 
autósok között március 28-án, hogy nagyszabású közúti 
ellenőrzés van a főutcán: a művelődési ház előtt és a volt Diófa 
előtti parkolóban állítgatják meg a járművezetőket.

Mint a helyszínre siető munkatársunktól megtudtuk, megint 
működött a Jereváni Rádió: a hír igaz, bár nem Mercedeseket, 
hanem Moszkvicsokat, és… De hiszen a folytatást mindenki 
ismeri.

Szóval voltak rendőrök is az említett helyszínen, ám, mint 
kiderült, csak azért, hogy a helyszínt biztosítsák, és nyoma-
tékot, hivatalos rangot adjanak a történéseknek, melyeket 
amúgy diákok végeztek. Mivel ők is a rendőrökéhez hasonló 
láthatósági mellénnyel voltak fölszerelve, egyesek azt hit-
ték, rendőr-szakközépiskolások gyakorlatoznak. Itt az ideje 
hát, hogy lerántsuk a leplet a mindenféle mendemondákról (A 
hónap képzavara – a Szerk.), és nyíltan, egyenesen kimond-
juk az igazságot: forgalomszámlálás zajlott egész álló nap. A 
diákok pedig diákmunkások voltak, akik szabályosan, javadal-
mazás fejében végezték munkájukat.

Nem egyszerű számlálásról volt ugyanakkor szó: míg egye-
sek az áthaladó járműveket olvasták fajta szerint (például külön 
a teherjárműveket, külön a gépkocsikat, a motorokat stb.), ad-
dig a többiek szúrópróba-szerűen állítottak ki járműveket a for-
galomból, hogy vezetőiket kikérdezzék: milyen időközönként 
haladnak erre, milyen célból stb., stb.)

Az így nyert információk további sorsáról egyelőre nincs 
tudomásunk. Mint ahogyan arról sem, hogy lesz-e ennek az 
akciónak bárminő hatása a budakesziek életét megnehezítő 
átmenő forgalomra. Mármint azon túl, hogy mostantól majd 
legfeljebb azt is számszerűsíteni tudják, amitől szenvednek..

Bató Borisz

Óvodagép és tsai
Közlekedési napot tartottak március 22-én a Budaörsi 
Rendőrkapitányságon a baleset-megelőzés jegyében.

A rendezvényen különböző, a rendőrök munkáját segítő esz-
közöket mutattak be, illetve előadások hangzottak el a preven-
ció módszereiről.

A résztvevők a kapitányság udvarán megismerkedhettek az 
úgynevezett óvodagéppel, illetve tábla-demonstráción vehettek 
részt.

Ezt követően két budaörsi általános iskola előtt a 3M Hun-
gária Kft. – kifejezetten ebből az alkalomból – bemutatta a saját 
fejlesztésű, felprizmázott gyalogátkelőhelyeket.

tb

Paraziták, ébresztő
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