Május, Pünkösd hava

CSÍZIÓ

(Királyhegyi Müller János: 1471)
Pünkösd havában jó eret vágatni, kiváltképen a Basilikát,
mely szolgál a gyomorra, tüdő- és oldalfájdalom ellen, orvossággal élhetsz és purgáczióval, hasznos a kádfürdő és
írósvaj édes tejjel egyetemben. Igen hideg italt ne igyál,
semmi állatnak a fejét és lábát ne egyed, vízelindító orvossággal élj, hüvösitő parékát főzess; apró bojtorjánnal a
te borodba vess ürmöt és levesticumot és ugy igyad; forrásból éhomra inni hasznos. Ha fénylik Orbán, örvendezzünk
és mondjuk: Igyál Orbán, termett a szőlő és a bor is jó lesz.
De ha e napon eső lesz, tartsd a korsódat a vízcsatorna alá,
miképen egy doktor mondotta, hogy nincs jobb innivaló víz
az esővíznél, akkor megpróbálhatod az ízét; Pünkösd napján
való eső ritkán hoz jót. Májusnak végén, ha bőven virágzik
a makk, elég szalonna lesz. Gyönyörűségnek vidámsága,
te nemes Pünkösd hava, együgyűeket, alázatosakat, tökéleteseket, igazságszeretőket, magabíró, jó, jámbor, emberséges személyeket és tiszta életűeket, gazdagokat, kegyeseket, nyájas és édes beszédű, jó erkölcsűeket és minden jóra
igyekezőket szülsz e világra.

AFORIZMA
Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt megérdemel
(Joseph de Maistre)
Mikor, ha nem tavasszal! Muflonbébi, akarom mondani (ha a
biosz-tanárom ezt olvasná!): muflonbárány született nemrég a
Budakeszi Vadasparkban. Az újszülött egészséges, láthatóan
életrevaló, és roppant mulatságos – a látogatók legnagyobb
örömére.
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étszer annyian fordultak meg utána, mint amikor egy csinos
lány tűnik föl az utcán, hiszen a nők tekintetét is magával
ragadta, ahogyan méltóságteljesen végigvonult a főutcán. Aztán,
néhány perc eltéréssel újabb csoda bukkant föl. Ekkor már a kevésbé tájékozottak is sejtették, alighanem veteránautó-találkozó lesz
valahol a környéken. Igazuk volt. Április 28-án, Veterán Jármű
Találkozó volt a biai Premier Outlet Centerben (M1 és M0 autópályák csomópont).
Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország
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Hé, tiszt úr,
ez BKVbusz, nem
vízibusz!

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)

M

i tagadás, az utóbbi időben már
kezdtem aggódni a magyarságért.
Azt láttam, az embereken egyre inkább
úrrá lesz a letargia, a beletörődés, az apátia, az „úgysem tudunk változtatni a sorsunkon” életérzése. Hát hova lett a híres
magyar virtus, a találékonyság, a túlélés
ösztöne, a furfang, ami állítólag népünket olyannyira jellemzi? – kérdeztem magamtól újra meg újra, amikor a néplélek
e szomorú megnyilvánulásaival mind gyakrabban szembesülnöm kellett. De amit a napokban tapasztaltam szűkebb
pátriámban, kezdi visszaadni a hitem, talán még sincs elveszve minden, föltámadhatnak újra régi erényeink.
A dolog nemrég kezdődött, azzal, amikor a népnyelv által pillanatok alatt matelcsi-adónak elkeresztelt sarc (a telefonálások extra megadóztatása, ráadásul percenként) híre
kezdett eljutni az istenadtához. Persze az első reakció, mint
ilyenkor mindig, a szentségelés volt, de a szentségelést követő
beletörődés helyett érdekes folyamatok vették kezdetüket.
Gyanítom, hogy a telefonadót a kormány tulajdonképpen
nem is az adóbevételek direkt növelése céljából gondolta ki,
hanem nagy ravaszul ezzel kívánja előmozdítani a távközlési
innovációt dolgozó népünk okos gyülekezetében. Ami persze
gazdasági föllendüléshez, prosperitáshoz, s végső soron plusz
adóbevételhez is vezet majd. Mert hogy a matelcsi-adó alig,
abban ma már szinte biztos vagyok. Ismerőseim körében az
új adó bevezetésének a hírével szinte egyidejű sebességgel
kezdett terjedni az információ is arról, hogyan lehet megúszni-elkerülni az újabb adót. Tekintettel arra, hogy a kormány
már korábban elvetette az internet megadóztatását, nincs
más dolog, mint átállni az internet alapú – IP – telefóniára.
Évek óta létező technika, s bár nálunk még nem eléggé terjedt el, az új intézkedések hatására számottevő lendületet
vett az üzletág. Az egyik MLM-szervezet, amely hónapok óta
próbál híveket gyűjteni, eleddig szerény eredménnyel, az IPtechnikának, pár hete állítólag nem győzi az újabb és újabb
rendezvények szervezését és a belépők regisztrálását.
Szóval nem sajnálom én a magyarokat, meg fogják találni, ha nem találták meg máris a matelcsi-adó ellenszerét.
Azokat sem (köztük például a politikusokat), akik havonta
sokszor tízezreket beszélnek el, mert még ha nem közpénzen
teszik is, arról azért gondoskodni fog bölcs kormányzatunk,
hogy hétszáz forintban maximálja a havi telefon extra adó
díját, ami az ötven vagy akár százezres telefonszámlákat
produkálóknak csak bagó.
Sajnálni inkább azokat sajnálom, mindenekelőtt az
idősebbeket (valamint a nemcsak az ő köreikben létező digitális analfabétákat), akiknek ugyan van telefonjuk, de szinte
alig használják. Sokszor csak egyfajta lelki köldökzsinórnak szánják, hogy valami kapcsolatuk legyen a külvilággal,
s legyen mivel üzenni, ha tényleg valami baj van. Ők nem
interneteznek, nem skype-olnak, nem fészbukolnak, sokszor
még egy SMS fogadása is komoly kihívás elé állítja őket.
Nos, ők biztosan nem fognak okostelefonra váltani, s nem
térnek át a skype-ra sem, ők eddig is alig telefonáltak, ezután
sem fognak, csak ha nagyon muszáj. Tőlük többletadó-bevételt remélni – hiú ábránd.
eXabó Tibor
szellemi homeless
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Péntek, tizenharmadika
A Zsámbéki-medencéhez kötődő Soltész
Miklós szociális, család- és ifjúságügyért
felelős államtitkár április 13-án, pénteken
levélben válaszolt Simó Endrének, a Magyar Szociális Fórum szervezőjének
azzal a 13 pontos követeléssel kapcsolatban, amelyet a korábban megtartott Népi Gyűlés fogalmazott meg és
terjesztett Orbán Viktor miniszterelnök
elé. (A kormányfő Soltész Miklóst bízta
meg, hogy tárgyaljon a követelésekről.)
Az államtitkár levelében tudatta, hogy
hatáskör híján csak a megváltozott
munkaképességű személyekre vonatkozó
követeléssel tud foglalkozni. Idézet a
levélből: „az államtitkárság kész meghallgatni” a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásáról szóló 2011. december 29-i (CXCI) törvény visszavonására,
valamint az „új komplex minősítő vizsgálatok” nevű eljárás felfüggesztésére
vonatkozó követelésüket.
A többi követelésről, így a kilakoltatások megszüntetéséről, az elszegényedés feltartóztatásáról, az alapvető szükségleti cikkek áfájának egyharmadra

csökkentéséről, és a közmunkások minimálbérben részesítéséről azt írta, hogy
„döntő részük a nemzetgazdasági minisztérium illetékességéhez tartozik”, ezért
továbbítja őket az NGM-nek.
A tárgyalásokra május 2-án került sor.
A Magyar Szociális Fórum közleményben tudatta: eredménytelen volt a Magyar
Szociális Fórum és az Összefogás a korhatár alatti rokkantak
emberi jogaiért csoport képviselőinek
tárgyalása a kormány
megbízottjával.
Hallgatni arany.
A
delegációnak
Hallgatom
önöket.
nem sikerült elérnie a törvény viszszavonását, az új
komplex minősítő
vizsgálati rendszer
végrehajtásának
felfüggesztését
–
jelentette az MSZF.
Tekintettel
arra,
hogy a rokkantak
helyzete egyszerre

Előre 2020-ig
A lassan kibontakozódó közigazgatási reform, úgy látszik,
alaposan kiüríti a jogosítványai
tekintetében eddig is jelentősen
meggyengített
megyerendszert. A folyamat már az előző
kormányzati
ciklusokban
elkezdődött, és a jelenlegi alatt
folytatódott. (Jellemző, hogy
míg a mostani kormányerők
még ellenzékben a megyerendszer állhatatos védelmezőiként
tűntek föl, most éppen ők
szűkítik legdrasztikusabban a
megyei jogosítványokat.)
A még megmaradt kompetenciák közül legfontosabb a
területfejlesztés és -rendezés,
bár kérdés, hogy források híján
mennyire tud majd gazdája lenni e szakterületnek a
megye. A területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény alapján 2012.
január 1-jétől a megyei önkormányzatok feladata a helyi és
térségi fejlesztések tervezése és
összehangolása, a területfejlesztés középszintű képviselete és
irányítása. Pest Megye Önkormányzata e törvény értelmében
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egészségügyi, emberjogi és gazdasági
kérdés, a témát nem lehet szétszabdalni,
és mindegyikről külön-külön tárgyalni,
hanem olyan vezető politikussal akarnak
asztalhoz ülni, aki kompetens az egészben. Kitartanak követeléseik mellett, mert
400 ezer ember sorsáról van szó, de ha a
tárgyalás nem hoz eredményt, akkor más
eszközökkel is készek kiállni a létében
fenyegetett réteg emberi jogainak védelmében..
bt

Helyreigazítás
minden, a korábban a Középmagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, a Pest Megyei
Területfejlesztési Tanács, és
részben a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács által
ellátott feladatot átvett. Mostantól pedig az Európai Unió
soron következő hétesztendős
költségvetési ciklusára készül,
ami 2014-től 2020-ig tart. Ennek jegyében a máig érvényben lévő, 1997-es keltezésű
Pest Megyei Területfejlesztési
Koncepció és a 2003-ban elfogadott Pest Megyei Területfejlesztési Stratégia és Operatív
Program korszerűsítését tűzte
napirendre.
Egy vitaanyag már elkészült, amit egy következő lépésben a megyei
önkormányzat
elküld
a
polgármestereknek,
civilszervezeteknek, kamaráknak.
Pest megye területfejlesztési koncepciójának várhatóan
2012 decemberéig kell egyeztetésre alkalmas anyagként
elkészülnie.
tim

Lapjuk 2012. áprilisi számának 6. oldalán a Népszava
című újságra hivatkozva tényként közli, idézem: „Jelenleg
Győri Tibor egyike a miniszterelnök személyes tanácsadóinak. Győri Tibor testvére Győri Ottilia, aki egyrészt Budakeszi polgármestere, másrészt Csutora felesége.”
Ezzel szemben a valóság az, hogy nekem nincs Tibor
nevű testvérem, amiből egyenesen következik az is, hogy a
nevezett Győri Tibor sem a testvérem.
A cikk írója Csutora Lászlóra és rám vonatkozó valótlan
állításaiból politikai jellegű összefonódást sugall, helytelen
és valótlan párhuzamokat állít, melyeket véleményekre,
pletykákra alapoz. Ezzel az etikátlan újságírói magatartással mindkettőnk jó hírét súlyosan sérti a cikk írója és
további felhasználója is.
Különösen azért sérelmes ez számomra, mert Budakeszi
polgármestereként egyik fő feladatom a település nevének,
jó hírének erősítése, itt pedig hamis és összefüggéstelen
adathalmazból összeállított cikk egyik elemévé vált településünk neve.
Budakeszi, 2012. április 24.
Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Április idusán fölszentelték a
budakeszi Józsa Lajos legújabb
köztéri szobrát Tiszaújváros
r.k. temploma előtt
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Bemutatjuk Gönye Csabát

A művelődési ház fantomja
Harminc éve ugyanott. Ebben a szakmában, egy ilyen intézményben ez már majdnem olyan karrier, mint egy haza járó léleké. Vagy egy fantomé, aki a pincétől
a padlásig minden rejtett zugot ismer. Sőt: úgy ismer, mint rajta kívül senki más.

Gönye Csaba idén nyáron lesz harminc
esztendeje, hogy elszegődött Budakeszire. Friss diplomával a zsebében,
egy frissen fölhúzott művelődési házba.
– Soproni vagyok, és a szombathelyi
főiskolára jártam magyar-népművelés
szakra – kezdi pályafutásának történetét. – Igazából a szociológia érdekelt,
így már főiskolás koromban rendszeresen jártam föl a Várba az MTA szociológiai intézetébe. Több kutatásban is
részt vettem, előbb mint kérdezőbiztos,
de aztán már részfeladatokat is bíztak
rám. Az egyik ilyen utam Budakeszin
át vezetett, ekkor tetszett meg Budakeszi fekvése, hangulata. Legközelebb megálltam. Amikor munkába
álltam,Varga Sanyi volt igazi mindenes,
Csiki Mari a népművelő munkatárs
(őket idővel még jobban értékelem),
Paál Sanyi volt az igazgató, másfél takarítói státus és heti kétszer négyórás
gazdasági ügyintéző alkotta a csapatot,
akikkel működtetnünk kellett a házat.
Sokat segített ebben a nagyközség
lakóinak az akkor még általános napi
segítőkészsége, ma egyre inkább a szolgáltatótól való elvárás a jellemző.
– Ezek szerint ez volt az első
munkahelye?Hogyhogy itt ragadt?
– Valamikor nem volt ritka, hogy egy
ember egy életen át ugyanazon a helyen,
ugyanabban a beosztásban dolgozzék,
sőt: előfordult, hogy a felmenőinek a
munkahelyét örökölte és azt örökítette
tovább a leszármazottainak. A mai vi-

lág már nem értékeli ezt a fajta hűséget,
sőt: azt jutalmazza, ha valaki háromnégyévente mozdul. Én követtem az új
idők szavát, nem váltogattam időben.
(Teljes óraszámos esti egyetemi szakra
jártam, 7 évig építkeztem, gyerekeim
megszülettek, stb.).
– Mi változott leginkább itt a házban, a szakmában ez alatt a harminc év
alatt?
– Például az intézményvezetők, a kilencedik igazgató koptatja a direktori
széket az Erkelben. Persze mint minden
munkahelyen, az új vezetőt ambicionálja, ha úgy értelmezi, vele új időszámítás
kezdődik. Amúgy a házon belül szerintem sok minden nagyon megváltozott, elsősorban nőtt a bürokrácia, de
legalább annyi nem: végül is ez a ház
arra szolgál, hogy valahol az emberek
eltöltsék a rendelkezésükre álló idő egy
részét. Valamikor sokkal több jutott az
úgynevezett magas kultúrára, és ennek
közönsége is volt. Persze összehasonlíthatatlanul több szabadidős-kulturális
kínálat van ma, mint régen. A házban
lévő tevékenységek mennyisége, a
résztvevők száma nemigen változott, a
tartalma annál inkább.

– Van-e jövője az efféle kulturális intézményeknek? Vannak, akik a létjogosultságát is vitatják.
– A kis falvakban egyre inkább
az önszerveződő közösségek fogják
fenntartani a helyi művelődést, a
nagyvárosokban pedig az erre szakosodott kulturális és szórakoztatóipar
intézményei a jellemzőbbek. Budakeszi
épp félúton van a kettő között. Szó szerint és átvitt értelemben is. Ráadásul a
főváros közelsége eben a tekintetben
még hátráltatja is, hiszen az igényesebb
feltételek közt mindennaposan tálalt
kulturális rendezvények karnyújtásnyira vannak az immár város, sőt kistérségi jelentőségű Budakeszi lakóitól. A
városnak kell eldöntenie, hogy pontosan milyen típusú intézmény(eke)t akar
és bír is fenntartani, és ehhez rendelni az eszközöket, pénzügyieket,
szakmaiakat stb. Az elmúlt évtizedek
több közművelődési koncepciója sem
taglalta érdemben ezt a kérdést. Budakeszi lakosként nyíltabb, szélesebb
körrel folytatott kommunikációt tartok
célszerűnek, sőt elengedhetetlennek ehhez, hogy a jelenlegi szűkösebb időszak
is egy optimalizáló, ütemezett fejlődési
ív szerves részévé váljon, amelyhez
idejekorán érdemi tájékoztatással, és
reflexióik taglalásával a város és az intézmény vezetése megnyerhesse a lakók
szélesebb körének segítőkészségét is –
ebben bízom, és akkor a változásoktól
sem félnünk kell.
Biator Oszi

Huber Lőrinc

Huber Lőrincről nem lehet szomorú
nekrológot írni. Ha ilyet tenne valaki,
és olvasná, ő tiltakozna ellene legjobban. Bár élete nem volt könnyű, de hát
kinek az élete az, mégis maga volt a
megtestesült derű. 85 esztendeje született budakeszi német nyelvű családban,
és 85 esztendőt élt le a szülői házban. Bár
a családi hagyománynak megfelelően
rendes, polgári szakmát tanult, hiszen
a település egyik legpatinásabb vállalkozása volt az övé, ám életét mégis
a zene töltötte ki: kitűnő mesterektől
tanult trombitálni, és negyven éven át
játszott ugyanabban a zenekarban. Budakeszin, Budapesten, meg bárhol, ahova hívták, többször külföldön is. A legendás Diófába Mezei Mária kifejezetten
az ő kedvéért járt.
Az utóbbi hónapokban aggódtunk,
már a szülői ház kerítéséig sem merészkedett el, pedig az elmúlt években szinte
elmaradhatatlan volt: emlékszem, sok-

szor esténként arra kanyarodtunk séta
közben, abban a reményben, hátha kint
lesz, és váltunk vele pár kedves szót.
Hogy mi volt a titka mindenki Lenci
bácsijának, személyiségének, az ő titka,
és most már az is marad – örökre.
Huber Lőrincet a nagyhéten helyezték
örök nyugalomra a budakeszi temetőben.
Családján, barátain kívül több százan
kísérték utolsó útjára.
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Strangers in the town
Sokan voltak, akik már a kezdet kezdetén
szkepszissel tekintettek, sőt: legyintettek
a budakeszi önkormányzat terveire, melyekkel a város parkolási gondjait szerette
volna megoldani. Nem tagadom, magam is
a táborukat gyarapítottam. S jó ideig a fejlemények igazolni is látszottak a kétkedőket.
Idén áprilisban aztán megtörtént, amiben
egyre kevesebben hittek: egyáltalán életbe
lépett a parkolási rendelet. Mikor e sorokat
írom, eltelt több mint két hét, talán nem hamarkodom el a dolgot, ha egy első mérleget
vonok a változásokról.
Az első szó legyen az elismerésé: elismerésévé annak, hogy a történtek végül is
azokat látszanak igazolni, akik hittek abban, hogy lehet rendet rakni e téren.
És ez még akkor is így van, ha a rendszer nem működik zökkenők nélkül. Azonban a legfontosabb célt, úgy tűnik, sikerült
elérni.
Hadd emlékeztessem ugyanis azokat,
akik még mindig ellenzik a fizető parkolás bevezetését, hogy a fő cél mi volt.
Nem az, hogy a Fő utca 179. újabb bevé-

Relief a terem falán

A házasságok ugyan az égben
köttetnek, de azért az sem mindegy, hogy itt, a földön, polgári
esküvő esetén a házasságkötőteremben például milyen
körülmények fogadják a jegyespárt és a násznépet.
Budakeszi önkormányzata
azt szeretné, hogy minél ünnepélyesebbek, az alkalomhoz
méltóbbak.
E megfontolástól indíttatva
döntött nemrég a képviselőtestület, hogy képzőművészeti
pályázatot ír ki a meglévő
házasságkötő-terem művészi
díszítésére.

telhez jusson! Hanem az tudniillik, hogy a
város, amúgy nem számos, e célra kijelölt
parkolójában lehessen parkolni. Mert hogy
eddig nem lehetett. Köszönhetően nagyobb
részt azoknak a távolabbi településeken
(Zsámbéki-medence), kisebb részt Budakeszi kijjebb eső területein élőknek, akik
évtizedek óta folytatják azt az egyébként
helyeselhető gyakorlatot, hogy gépkocsijaikat reggelente leállítják a kékbuszok
vonalához közeli parkolók valamelyikében, majd tömegközlekedési eszközökkel folytatják útjukat céljuk, a nagyváros
felé. Este, munka után pedig vissza. Mondom, a gyakorlat egyébként helyeselhető
(ezt hívják P+R-nek), csak éppen az nem
méltányos, hogy Budakeszi bocsássa rendelkezésükre ehhez a drága közterületet,
ráadásul úgy, hogy a városban napközben
ügyeiket intéző emberek meg nem tudjanak
hol megállni autóikkal. (Emlékeztetném a
Nyájast, egy pár évvel korábbi fölmérés
azt a megdöbbentő eredményt adta, hogy a
legfrekventáltabb, főutca közeli parkolókban naphosszat veszteglő autók több mint

A pályázati kiírásból kivehető, a kiírók alighanem valamilyen domborműre gondolhattak. No meg arra, ha már úgyis
annyi képzőművész választotta lakóhelyéül a települést,
nosza, az ő köreikből kerüljön
ki a nyertes, megvalósítandó
alkotás.
Bors Iza

A keszifotóbolt
szolgáltatásai

70 százaléka nem budakeszi illetőségű!).
Szóval, ha az első hetek tapasztalatai állandósulnak, akkor végre ezt a problémát ki
lehet pipálni.
Artosz Bobi

Parkolási rend rendelet előtt

Hamvasztás ideje
Nem azért a két fillérért, de
alighanem lapunké a dicsőség,
legjobb emlékezetem szerint
ugyanis először mi tettük szóvá
nyilvánosan a hulladékégetés
helyi szabályozásában az akkor még újnak számító önkormányzat eszközölte változások
ellentmondásait
De nem csak mi kritizáltuk
a szabályozást, így az önkormányzat, engedve a közvélemény nyomásának, módosította
a kerti hulladékok égetéséről
szóló rendeletét..
E szerint a tavaszi égetések
rendje így alakul: március 1. és
május 31. között pénteken 8-21,
szombaton 8-12 óra között,

kivéve az ünnepnapokat. Az
őszi időszakban – szeptember
1. és november 30. között – az
időpontok hasonlóak. Minden
más időszakban a kerti hulladék égetése tilos. És azt sem árt
jelezni, hogy a műanyag például,
nem számít kerti hulladéknak.
(Csak azért említem, mert tudok
ilyen esetről.)
Szintén módosították a
csendrendeletet: e szerint a zajjal járó ház körüli tevékenységek, mint például építkezés,
fűrészelés, fűnyírás stb. mostantól csak munkanapokon,
szombaton és munkaszüneti napokon 7:00 és 12:00 óra között,
illetve 14 óra és 21 óra között
végezhető.
eszt

mostantól
a herrLiszt
Papírboltban
Budakeszi, Fő u. 76.
T/F 06 (23) 450 637
e-mail: mail@budantul.hu
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BUDAÖRS, LÁSS

Padlássöprés és nagykalap
Az iskolák államosítása, ami a kormány
határozott szándéka, és aminek első üteme több településen már el is kezdődött
(az úttörő szerepét ezúttal is a „bűnös
Esztergom”-ra osztották), rohamosan
közeledik (jövőre már le kell zárni), ám
minél jobban közeledünk a határidőkhöz,
annál zavarosabbak a viszonyok.
A dolgok jelenlegi állása szerint a
dolog úgy történnék, hogy az állam
magához vonná az iskolák fenntartásával
kapcsolatos jogosítványokat (például
központilag határoznának a tantervről,
az intézményvezetők személyéről stb.),
ám az ingatlanokat és azok üzemeltetését meghagynák az önkormányzatoknak.
(Megjegyzem, már ez is visszalépés a
pár hónappal korábbi nyilatkozatokhoz
képest, ráadásul ellenkezik az ősi magyar mondással, „aki fizet, az rendeli a
muzsikát”.)
Ha jól értelmezzük a híreket, az önkormányzatoktól ezen felül még pénzt is
vonnának el, hiszen az iskolák fenntartására már eddig is csak kisebb részt
volt elegendő az állam által adott, úgynevezett normatíva, a nagyobb részt az
önkormányzatok tették hozzá. Már ahol
tudták, mert volt miből.
Wittinghoff Tamás, Budaörs polgár-

mestere például nemrég így nyilatkozott
a sajtónak városa iskoláinak tervezett államosításáról: „Ma a város kétmilliárdot
meghaladó összeget fordít közoktatási
célokra, s az intézményeink az országos
átlagnál lényegesen magasabb színvonalon működnek.” A pénz legalább
háromnegyede saját bevételekből származik, de ha jól számolnak Budaörsön, az
iskolák jövőre tervezett államosításával
legalább kétmilliárdot fognak majd elvonni tőlük. És ezzel együtt sem biztos,
hogy a színvonal megüti majd a jelenlegi
mértéket. A többletelvonást ugyanis nem
annak a településnek
az oktatására tervezik
fordítani, ahonnan elvették, hanem a szegényebb
települések
iskolái
fölzárkóztatására. (Oktatáspolitikai szakértők
azt valószínűsítik, hogy
az oktatás általános,
lefelé
nivellálódása
következik majd be a
tervezett központosítások következtében.)
Az egykori SZDSZes, ma független polgármester azt is prognosz- Körletrend

Testcsel, ami nem jött be
Ne BAC-ca má’ meg! – morogta sub rosa (szabad fordításban: a bajsza alatt) Z. B.,
a budaörsi közgyűlés egyik
vendége, amikor meglátta,
hogy ismét napirendre került
a Budaörsi Atlétikai Club
(BAC) 4,3 millió forintos támogatási kérelme. Tudni kell,
hogy az eredeti előterjesztő
a jobbikos Császárné Kollár Tímea volt, de anno
azért vetették el a határozati
javaslatot, mert kiderült, az
egyesület akkori elnöke történetesen a képviselő aszszony hozzátartozója, ami
még hagyján, csakhogy erről
elfelejtette fölvilágosítani a
képviselőtársait. Ha ugyanis
e körülmény nyilvánosságra
került volna, sem előterjesztő
nem lehetett volna, de még
a vitában vagy a szavazásban sem vehetett volna részt.
Igaz, hogy azóta tisztújítás

volt az egyesületben, aligha
kétséges azonban, mi célból: hiszen egy, csak nemrég
megalakult egyesületről van
szó. Ráadásul az is kiderült,
hogy a rendkívüli közgyűlés
jegyzőkönyvének
aláírói
többségükben nem is a városban élnek.
Komoly ellenérvet vonultatott föl viszont a FIDESZKDNP képviselője, Kálóczi
Imre, amikor a döntéshozók
figyelmébe ajánlotta, az
egyesületnek egy olimpiára
készülő budaörsi sportoló is
tagja, Szabó Nikolett személyében.
Az ügy azzal a kompromisszummal
végződött,
hogy Wittinghoff polgármester személyesen készít
új előterjesztést, de nem az
egyesület, hanem a cselgáncsozó javára.
Bitós Zora

tizálja, hogy a gépjárműadót az állam szintén
lenyúlja, valamint a személyi jövedelemadó helyben maradó részét is besöpri a
nagy kalapba.
Polgármesterekkel beszélve az ember azt tapasztalja, hogy senki nem
tudja azt sem, vajon mi lesz jövőre az
önkormányzatok legnagyobb bevételét
jelentő iparűzési adóval.
Wittinghoff a kiszámíthatatlanságra
példaként a megyei intézmények nemrég már lezajlott államosítását hozta föl
példának: a megyei intézményeket államosították, majd miután kiderült, az
állam nem képes a finanszírozásukra, a
könyvtárakat és a múzeumokat mégis
visszaadják az önkormányzatoknak.
Bot Zsibora

Nem oda, Budaörs!
Nem oda Budaörs! – hoztak,
ha nem is szó szerinti, de lényegét tekintve hasonló tartalmú határozatot – méghozzá
egyhangúlag!, ami a helyi
viszonyok ismeretében nem
semmi! – a helyi szenátorok.
Arról, hogy csak akkor adhatja alvállalkozásba, ha a a pályázók kiválasztásánál a város
is ott ülhet majd az asztalnál;
ha az eddigi színvonal nem
csökken; valamint nem kell
többet fizetnie, mint eddig.

Ja, hogy egyik szavamat a
másikba ne öltsem, a Budapesti Közlekedési Vállalat és
a Budaörsi Önkormányzat
szerződéséről van szó, amit
még 2005-ben kötöttek, és ami
2012. április 30-ával lejárt. Ennek értelmében Budaörs évente
tízmilliós
nagyságrendben
fizetett a BKV-nak azért, hogy
a budaörsi járatait fenntartsa.
A közlekedési vállalat most új
szerződést szeretne kötni, és a
budaörsi járatait kiszervezné
(magyarán: autszörszingolná).
Bobosi Tzar

Testvérváros Trianon
Cáfoljuk a Jereváni Rádióban elhangzott hírt: nem igaz, hogy
Budaörs testvérvárosi kapcsolatokat kezdeményezne a franciaországi Trianonnal. Ellenkezőleg;
Trianoni emlékművet kíván állítani a budaörsi Jobbik szervezet.
Törekvésében támogatja a helyi FIDESZ-KDNP.
A kezdeményezők szerették volna saját hatáskörben eldönteni,
ki legyen az alkotó és mi legyen az alkotás, ám hosszas huzavona
után belátták, hogy a nyílt pályázat és a Képzőművészeti Lektorátus bevonása a döntéshozatalba nem megkerülhető.
A testület áprilisban döntött országos képzőművészeti pályázat
kiírásáról.
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KÉK-ZÖLD

Kockacukor vagy ostor

V

an mostanában okuk félni a
betegeknek, az elesetteknek, a rokkantaknak Magyarországon. Most éppen
a cukorbetegeken a sor. Nem kevesen
vannak. Hazánkban a diabéteszesek
száma több mint nyolcszázezer, és akkor
még nem beszéltünk a kezeletlen, lappangó, diagnosztizálatlan cukrosokról.
Ez azt jelenti, alig van nálunk olyan
család, rokoni kör, amely így vagy úgy
ne lenne érintett az ügyben.
Cukorbetegnek lenni amúgy, az elnevezés ellenére nem egy méznyalás
még akkor sem, ha az e betegségben
szenvedőket körülvevő általános társadalmi viszonyok rendezettek, az
egészségügy pedig teszi a dolgát, ami
azonban aligha mondható el a mai magyarországi körülményekről. Egy cukorbetegnek nagyon szigorú életmódot kell
folytatnia, ha azt szeretné, hogy más,
egészséges embertársaihoz hasonlóan,
teljes értékű életet éljen: családja legyen,
dolgozhasson stb. Szigorú étrend, cukormentes étkezés, pontos időpontokhoz
kötött, étkezésekre lebontott diéta szerint meghatározott, a szervezetbe
bevihető és beviendő szénhidrát. Bizonyos diabéteszek esetében a szigorú
diéta mellett gyógyszert is kell szedni
egy életen át, más típusú, súlyosabb cukorbajnál azonban inzulin bevitele szükséges: ezek a betegek naponta háromszor-négyszer is injekciózzák magukat.
– Huszonöt éve vagyok cukorbeteg –
meséli egyik ismerősöm, nevezzük őt
Erikának, miután nem szeretett volna
név szerint nyilatkozni, akivel a budaörsi orvosi rendelőben futok össze.
– Máig emlékszem, mekkora sokkot
jelentett számomra, amikor az orvosom
közölte, mi a bajom, s hogy mostantól
egy életen át inzulinra lesz szükségem.
Igen, sokan, akik nem ismerik a betegséget, ezen, mármint az injekciózáson
szörnyülködnek leginkább, pedig higygye el, ez a legkevesebb: hamar megszokja az ember. Sokkal nehezebb volt
például megküzdeni a betegségtudatommal, vagy a környezet értetlenségével.
Máig tartó nyomot hagyott a lelkemben, amikor még a betegségem kezdeti
időszakában egyszer leesett a vércukrom egy élelmiszerüzletben. Hirtelen
jött a rosszullét, csak annyi erőm volt,
hogy valahogyan eltámolyogjak a tejes
pultig, kivegyek egy zacskós tejet, és a
fogammal föltépjem, és megigyam. Az
emberek megdöbbenve néztek, volt, aki
őrültnek gondolt. Mivel annyira rosszul
voltam, hogy beszélni sem tudtam per-
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cekig, válasz nélkül kellett hagynom az
emberek, majd az eladók megjegyzéseit.
Utóbbiak azt hitték, bolti szarka vagyok.
De más helyzetekben is előfordult, hogy
narkósnak vagy részegnek véljenek,
ráadásul kisgyerekem is volt, volt, hogy
a babakocsi mellett roskadtam össze.
Ezzel együtt szerencsésnek mondhatom magam, mert én már szülhettem.
Azok a betegtársaim, akik néhány évvel
idősebbek voltak, nem tudtak kihordani
egy terhességet, és soha nem lehetett
gyerekük. Igen, hallottam a kormány új
rendeletéről, és őszintén fölháborít. Nem
vagyok ugyan orvos, de negyed század
alatt kitanultam a betegségem, és pontosan tudom, hogy az a bizonyos vérteszt
sok mindent megmutat ugyan a beteg
állapotáról, de arra nem alkalmas, hogy
abból megállapítsák, a beteg renitens.
A vértesztem nekem sem mindig jó, és
őszintén aggódom, mi lesz, ha megvonják tőlem a korszerű inzulinomat, vagy
velem fizettetnék meg az árát.
A kevésbé tájékozott olvasók kedvéért: a nemzeti erőforrás tárca néhány
hete napvilágot látott rendelete szerint, meg akarják rendszabályozni a
cukorbetegeket. Úgy méghozzá, hogy
megvonnák a korszerűbb és a TB által
támogatott gyógyszereket azoktól, akik
a kötelezően előírt vérteszt-ellenőrzésen
nem megfelelő eredményt produkálnak.
Ehhez az érv, a rossz eredmény hátterében az áll, hogy a beteg nem tartotta be
az előírt diétát, több szénhidrátot, netán
cukrot fogyasztott, rendszertelenül étkezett stb.

Nos, a vérteszt-eredmény valóban utalhat erre is, de diabetológus szakorvosok a
megmondhatói, hogy vannak, méghozzá
szép számmal, olyan diabéteszesek, akik
a legszigorúbb diéta mellett is erősen ingadozó vércukorszinteket produkálnak.
Ez a bevezetőben megszólaltatott
hölgy által említett rosszullétekben is
megnyilvánulhat.
Nem elég, hogy a szervezetet erősen
megviselő hipoglykémiás állapotot
el kell szenvedniük, ezután még az a
stressz is fenyegeti majd őket, hogy
esetleg megvonják eddigi gyógyszereiket, esetleg visszaállítják őket a
szövődményeket okozó, korszerűtlen
inzulinokra.
S. bácsi Budakeszin élő nyugdíjas.
Már idős korában lett cukros. Egy ideig
gyógyszerrel, diétával próbálták kezelni,
de pár éve inzulinra állították át. S. bácsi
özvegy, egyedül él, közeli hozzátartozói nincsenek, olyanok legalábbis,
akik gondját viselhetnék. Az ebédet úgy
hordják neki ételhordóban, amikor kérdezem, igen csak viszonylagos fogalma
van arról, hogy milyen ételben mennyi
szénhidrát van. A diétájáról csak annyit
tud, hogy tilos a cukros étel, és nem szabad sok tésztát, krumplit enni. A zsíros
ételeket is kerülnie kell, mert túlsúlyos, s
különben is, a diabétesz mellett van még
vagy három másik krónikus betegsége.
– Nézze, a gyógyszereimet ebbe a külön kis edénybe tárolom, ki van adagolva
a „reggelim, az ebédem és a vacsorám”.
Hét vagy nyolc különböző gyógyszert
szedek rendszeresen, hirtelen nem is tudom. Most ezekhez még másik kettőt,
mert nemrég műtöttek, és pár hétig
ezeket is kell szednem. Igen, hallottam
(folytatás a 9. oldalon)

Csak egy kis szuri. Nem fog fájni?
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PLÍZ

Féljen május elsején

Pihen a sárkány. Kikötötték, vagy csak elfáradt?
A leendő sárkányölő vitézek bezzeg győzelmi
táncot lejtenek, tűzokádó ellen vízköpővel edzve
testüket. A királylány töpreng. A szerencse
forgandó – gondolhatja. Miféle számok ezek,
se az ötös, se a hatos lottóba,
de még a skandiba sem jók?!
(folytatás a 8. oldalról)
valamit, állítólag megemelik az inzulin
árát, az orvosomat is kérdeztem, de ő valami olyasmit mondott, hogy még semmit nem lehet tudni pontosan. Hát, ha az
orvos sem tudja, én honnan tudhatnám?
Mondta, nyugodjak meg, majd idejében
tájékoztat. Félek, hogy legközelebb a
gyógyszertárban, ha ki kell váltanom
az inzulinomat, mennyivel fizetek majd
többet. A nyugdíjam felét már így is
gyógyszerekre költöm. Azt is hallottam,
hogy mostantól már orvoshoz sem mehet csak úgy az ember. Van egy sebész,
aki már kétszer műtött, de tudom, hogy
még vár rám egy operáció. Mi lesz, ha
már nem mehetek hozzá? Húsz éve ismerem, megbízom benne.
Nem akármilyen kérdésről van szó. A
legnagyobb problémát, úgy tapasztalom,
egyelőre a bizonytalanság okozza. Egy
olyan egészségügyben, ahol egyébként
is naponta változnak a dolgok, fokozottan irritálja a betegeket egy efféle intézkedés.
Persze érthető, hogy egy olyan krónikus betegségnél, aminek a kezelése
drága, a szövődményeiről már nem is
beszélve, mint amilyen a diabétesz is,
ahol tudniillik a beteg állapota igen sok
tekintetben azon is múlik, hogy maga
a paciens mennyire együttműködő,

mennyire tesz maga is azért, hogy
életminősége javuljon, az egészségügyi
kormányzat próbálja ösztönözni e kooperációt. Ösztönözni – írtam az imént, ami
azonban nem egyenlő a büntetéssel. Márpedig a szóban forgó rendeletből inkább

a büntető jelleg olvasható ki. Már a
régiek is tudták, hogy egy kockacukor
adott esetben többet segít, mint az ostor.
Kivéve persze a cukorbetegeket. Már ha
nem esik le a vércukruk, persze.
Ozirisz Abbot

Kőember
A Kő-ember olyan, mint a kő: maga a biztonság,
szilárdság, állandóság.
Már meg se tudom számolni, hányadik éve,
de ha azt mondom, Föld Napja, budakeszi Erkel
Ferenc Művelődési Központ, akkor valameny-nyi
városlakónak, a kisiskolástól a nyugdíjas korúig,
már persze azoknak, akik rendszeres látogatói az
intézménynek, a benne zajló rendezvényeknek,
beugrik Zsarnóczay István, a „Kőember” neve. A
Zsámbéki medence-szerte ismert környezetvédő
fáradhatatlanul hozza el és állítja ki páratlan
ásványgyűjteményét, de a született pedagógusi
véna, az egyes kövekhez tartozó sztorik, magát
Zsarnóczayt is egyedülálló intézménnyé avatják:
személyiségének varázsa, a természet iránti szenvedélye legalább akkora vonzerő, mint a gyönyörű
ásványok. A véletlen, ha van ilyen, műve, de még
a házban vendégeskedő japán zenészeknek is okozott meglepetést: gyűjteményében történetesen
egy Tokió mellől származó darab is volt, onnan,
A nap végén elfáradt,
ahonnan a koto művészei jöttek.
tim mint aki követ tört
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KULTMIX

Tücsök Perbálról, koto Japánból

Hangol a koto-zenekar
em szeretnék úgy járni, mint az
anekdotabeli, egzotikus méltóság
a budapesti operaházban.. A legenda
szerint valamikor a két háború között
fővárosunkban járt valamilyen távoli, talán éppen ázsiai ország magas méltósága.
Vendéglátói elvitték az Operába. Előadás
után a kérdezték, hogy tetszett az előadás.
„Nagyon! De leginkább az eleje. Amikor
még az a frakkos, pálcájával hadonászó
ember nem mutatta illetlenül a hátsó felét
a közönségnek, csak a zenészek játszottak
magukban, ott lent.”
Vagyis amikor a zenekar hangolt – esett
le hallgatóságánál a tantusz.
Mondom, nem szeretnék hasonlóképpen járni, így aztán nézzék el nekem,
hogy nem írok szakszerű kritikát az
áprilisban Magyarországon járt koto ze-

N

Budaörs

Budaörsi Játékszín

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

3. csütörtök, 19.00.
Szeretem a feleségem
5. szombat, 15.00.
Énekes madár
7. hétfő, 10.00. és 14.00.
A tengerkék kutyus
8. kedd, 19.00.
A doktor úr
14. hétfő, 10.00. és 14.00.
A Mumus
19.00.
Kocsonya Mihály házassága
16. szerda, 19.00.
Művészet
18. péntek, 19.00.
Himnusz (Komédia)
19. szombat, 15.00.
I love Musical
20. vasárnap, 11.00.
A Mumus
19.00.
Énekes madár
23. szerda, 19.00.
Makbett
25. péntek, 19.00.
I love Musical
27. vasárnap, 11.00.
A tengerkék kutyus
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nekarról, amely turnéja során a budakeszi
művelődési központban is koncertet adott.
(A koto egy húros-pengetős hangszer. A
citera rokona – a Szerk.) Amiről viszont
bátran merek szólni, a csupa nőből álló
együttes egyetlen férfi tagjáról, aki egy
nádsíphoz hasonló, fúvós hangszeren
játszott. Hodo Aoki nyitányként a magyar Himnuszt játszotta el hangszerén. De
úgy, hogy csak néztem. Közismert, hogy
a magyar Himnuszt gyakorlatilag a magyarokon kívül senki nem tudja eljátszani,
gondoljanak arra, amikor egy-egy sportvilágversenyen, ha a helyi zenekar eljátssza
a Himnuszt, mennyit bosszankodunk, s
ez még európai államokban is így szokott
lenni. Nos, ez a japán zenész mintha
született magyar lett volna. (Sosem hittem a magyar-japán rokonságban, de mi
tagadás, ezúttal kicsit meginogtam.)
A másik, amit említendő vagyok, a perbáli tücskök: vagyis a több évtizedes múltra visszatekintő Tücsök citerazenekar
produkciója.
A Tücsök még a múlt században alakult
helyi általános iskolásokból, amikor még
minden faluban volt legalább egy Pávakör, meg népitánc-együttes. Nos, kész
csoda, hogy a zenekar, persze mindig

meg-megújuló összetételben, még mindig
létezik, és a népzenei bemutatókon rendre
sikert arat.
Sikert aratott itt is. A csupa lány alkotta
együttes szép citerajátékán kívül egészen
megkapó volt az a tiszta, nyílt, mondhatni
egészséges népi éneklési mód, ami, úgy
látszik, sokkal mélyebben lakozik a magyar néplélekben, mintsem hogy onnan az
éppen aktuális nemzetközi zenék, amiket
bizonyára ismernek és szeretnek ezek a
perbáli lányok is, kiirthatnák.
Biator Oszi

Kulturális ajánló,
19.00.
I love Musical
28. hétfő, 17.00.
Énekes madár
29. kedd, 19.00.
Irma, te édes
30. szerda, 19.00.
Stand up show
Esztergályos Cecília estje
31. csütörtök, 19.00.
Eper januárban

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu

3. csütörtök, 18.00.
Csányi János verses estje
Könyvtár
5. szombat, 13.00.
Szipal Martin és tanítványainak
fotókiállítása
Művelődési ház
6. vasárnap, 16.00.
Anyák napi kamarakoncert
Művelődési ház

10. csütörtök, 18.00.
Zsámbékiak a nagyvilágban 4.
Könyvtár
12. szombat, 14.00.
Emlékképek – filmvetítés
Tájház
19. szombat, 16.00.
A Zsámbéki Keszkenő Népdalkör
népdalos, népzenés, néptáncos
rendezvénye
Művelődési ház
24. csütörtök, 18.00.
Zenetörténeti barangolások
Könyvtár
26. szombat, 9.30-22.00.
Gyereknapi majális
Csillagerdő
www.mizsambekunk.hu

BUDAKESZI

Erkel Ferenc Művelődési
Központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

5. szombat, 9.00.
Német zarándoklat és búcsú Makkosmárián

Lány tücskök Perbálról

MÁJUS
10.00.
4K Drog-prevenció
19.00.
Keszi Táncház
12. szombat, 10.15.
Zöldút kerékpártúra
13. vasárnap, 16.00.
Zwickl Polka Partie
15. kedd, 8.00.
Intimtorna
18. péntek, 16.00.
Nosztalgia Party
19. szombat, 8.00.
Bababörze-bolhapiac

23. szerda, 19.00.
Kis Ádám stand up comedy
27. vasárnap, 10.00.
Gyereknap
29. kedd, 15.00.
Diabetes Klub
Telki fesztivál
május 17-19.
(Részletes program:
www.telki.hu)
Pátyi Pince Napok
május 8-9-10.
(részletes program:
www.paty.hu)
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KULTUSZ

Kondulatok a könyvtárban

S

ztenadposok közönségével vetekedett
a létszám a Nagy Gáspár Könyvtárban. Igaz, Vámos Miklós személyében
a magyar irodalomnak olyan jelese látására-meghallgatására gyűlt össze, aki
rendelkezik azzal a ritka képességgel,
hogy valódi, magasrendű szépirodalmat
műveljen és lélekszámban is komoly
olvasótábort toborozzon magának. Az
meg már csak hab a tortán, hogy éveken
át volt televíziós műsorvezetőként kellő
rutint szerzett ahhoz, hogy egy, az ilyenkor gyakori sutaságoktól, csikorgásoktól
menetes, emlékezetes egyórányi élményt
szerezzen az író-olvasótalálkozóra összesereglett híveinek.
Külön köszönet azért is, hogy nem
próbálta meg elbliccelni a feladatát azzal
a gyakori, és látszatra demokratikus gyakorlattal, hogy „tessenek csak nyugodtan
kérdezni, szívesen válaszolok”. Elmaradt tehát a szokásos, bugyuta kérdésekre
adott álbölcs válaszok rituáléja, ehelyett
egy látszólag ott helyben improvizáló,
gondolatai közt csapongó, de nagyon is
felkészült, ám könnyed, csevegő stílusban
fajsúlyos kérdésekről beszélni tudó írót ismerhettünk meg. Aki ugyanúgy beszélt a
korosodás problémáiról (és szépségeiről:
„tán soha olyan ízzel nem olvastam, mint
most, amióta már elmúltam hatvan”),

vagy a soha ki nem hunyó szenvedélyről.
Vámos esetében ennek a tárgya, pár hete,
a még fiatalon sutba tett, s évtizedekig ott
is hagyott gitár, vagyis a zenélés öröme.
De jutott hely az emlékezésnek is, ami
nem fordult érzelgős nosztalgiázásba,
benne Budakeszinek, melyen hosszúhosszú éveken át volt
átutazó hétvégenként,
a víkendház korszakban, ami az írókat sem
hagyta
érintetlenül.
Még az Erdő utcai kisboltra is emlékezett,
mint a telekre való
érkezés előtti utolsó állomásra. Megismerkedhettünk egy ritkán
boncolgatott, ám annál
fontosabb témával, a
férfi táskákéval (a női
táskákról sokat hallhattunk, de talán a férfiúi
szemérem okán sokkal kevesebbet a férfi
táskák rejtelmeiről, pedig azok is legalább olyan érdekesek). Ugyan
sok részletet nem, de
Zenga zének,
dedikál az író

Mindennapra 1 könyv – és egy plágium
Úgy látszik, 2012 a Plágium Éve lesz
Magyarországon. Nem baj, legalább
bővül népünk szókincse, és tudatosodik,
hogy nemcsak azt nem illik ellopni, ami
le van betonozva.
A köztársasági elnök, Plagi bá’ nyitotta
a sort még év elején, de aztán szemfüles
kollégák rástartoltak vezető politikusok
diplomamunkáira, szakdolgozataira (most
éppen Gyurcsányé van soron). Kíváncsi
vagyok, mikor derül fény arra, hogy valamelyik jelesünk anno, még az általánosban, puskázott vagy a padszomszédjáról
másolt.
Hogy némiképp közelebbi, és ránk
inkább tartozó példával rukkoljak elő, a
Zsámbékon élő Lackfi János költő nemrég Esterházy Péterrel, illetve az Élet és
Irodalom című hetilappal akasztott tengelyt.
Lackfi januárban indított egy, amúgy
roppant figyelemre méltó, minden hétköznap jelentkező irodalmi műsort a Duna
TV-n, ami még nem lenne baj, sőt, ajánljuk
mindenki figyelmébe, csakhogy a műsor
címe 1Könyv lett. Ez se lenne persze baj,

ha Esterházynak nem lenne már vagy tíz
éve egy, hasonló című könyvismertető rovata az ÉS-ben. (Nem azért a két fillérért,
de nekünk, mármint a Budántúlnak pedig
van egy rovatunk, tizenkilenc éve, aminek
az a címe, hogy 1én, ami feltűnő hasonlóságot mutat az 1Könyv-vel, de ígérem,
mi nem perelünk – a Szerk.)
Lackfi, miután fény derült a balesetre,
többször is elnézést kért mind a kollégájától, mind a hetilaptól, a tévéműsor címét mindazonáltal nem változtatták meg.
Egy rövid idézet (az idézőjelet gyorsan
kiteszem, nehogy má’ a végén én keveredjem plágiumbotrányba – a Szerk.) Lackfi
bocsánatkéréséből: „Ez év januárjától a
Duna Televízió napi rendszerességű könyvajánló sugárzását kezdte meg, melyben
műsorvezetőként működöm közre. A stábbal való egyeztetés során az adás címe
Talán ez lehetne a kép mottója,
amit Darvasi László, a Virágzabálók című, itthon és külföldön
is nagy sikert aratott regény
szerzőjének budakeszi író-olvasó
találkozóján készült.

annyit elárult készülő új regényéről, hogy
az is nemzedékek egymásba fonódásáról
szól majd, és már munkacíme is van:
Szitakötő. Vámosra jellemző, fanyar és
mély humorral emlékezett meg nemzedékés írótársáról, Nagy Gáspárról: „Ő már
könyvtár, én még nem, de hát az élet ritkán
igazságos” – zárta le a beszélgetést az író.
Pont, mire elütötte a hetet a toronyóra.
Zoia Brots

1Könyv lett, ez aztán a dizájnban, a felvezető sajtóhírverésben sokszorosan nyilvánosságra is került. Akkor fura módon
egyikünknek sem jutott eszébe, hogy Esterházy Péter az Élet és Irodalom hasábjain ugyanezen rovatcím alatt hosszú évek
óta publikálja könyvkritikáit, jóllehet a
magvas és szellemes írások közül nem
egyet magunk is olvastunk. Nagyon sajnálom az egybeesést, elnézést kérek érte,
és remélem, hogy két ennyire eltérő profilú sorozat nem zavarja egymás hullámhosszát, erősíti viszont azt, ami közös: a
könyvek szeretetét.”
Márna Apó

Köszönöm, virágot
nem eszem
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SPORTSZELET
Sport és biznisz a telki GloBallban

A jó üzlet a szaunában köttetik

R

égi ismerősöm, K. Z. széles vigyorral az arcán közeledik felém az
utcán. K. Z. vagy tizenöt éve vállalkozó, s mivel manapság én, ki sokat forgolódom hasonló körökben, ritkán látom
az öröm és elégedettség hasonló megnyilvánulásait, nem állom meg, hogy rá ne
kérdezzek, minek örül olyan nagyon.
Sikerült! Végre sikerült – kezd bele a
sztoriba. – Képzeld, új, vegyes vállalatot
alapítottam. Nem tudom, említettem-e,
hónapok óta tárgyaltunk egy svájci cég
tulajdonosaival arról, hogy közös céget

kellene csinálnunk: ők hoznák a tőkét és
a technológiát, mi a hazai piacot. Már
megszámolni sem tudom, hányszor tárgyaltunk itthon és náluk. Osztottunk, szoroztunk, és mindegyre csak az jött ki: az
üzletet meg kell csinálni, a bukás szinte
ki van csukva. De valami miatt csak nem
jött össze.
– Végül mi mozdította ki a holtpontról
az ügyet?
– Mindig is tudtam, hogy a pszichológiának legalább olyan fontos szerepe
van az üzleti életben, mint a közgazdaságtannak, de most rá kellett jönnöm, hogy még talán annál is
fontosabb. Társaimmal kínunkban már nem tudtunk mit kitalálni, mint hogy legközelebb, ha
jönnek a svájciak, „Magunkra
zárjuk az ajtót, és ki se jövünk,
amíg nem döntünk!”. Így is lett,
kibéreltünk néhány szobát egy
hétvégére egy Budapest közeli
helyen, megjegyzem: gyönyörű
természeti környezetben, meg
egy tárgyalótermet, és persze
arról is gondoskodtunk, ha már
nagyon elfáradnánk egymás

KT-Electronic: zöldipar a Budaörsi Ipari Parkban

Pénz LED-del és napelemes rendszerekkel

N

em, nem pénzverde költözik a budaörsi ipari parkba! De amiről szó
lesz, meglehet, még annál is hasznosabb.
Amióta Magyarországon is megjelent
a kábeltelevíziózás (ennek két év híján
huszonöt éve), azóta van jelen a hazai
piacon a KT Electronic Kft.
– Cégünk eredeti küldetése az volt –
mesél a kezdetekről az alapító Kis Péter
ügyvezető és a műszaki igazgató, Nagypál
Mihály –, hogy a kábelhálózatok kiépítéséhez szükséges berendezéseket, hálózati
elemeket szállítsa. Az új évezred derekára vállalkozásunk a digitalizálódó magyar műsorelosztó-szétosztó platformok
meghatározó beszállítójává vált.
A cég három éve az eredeti profil mellett a sokak által a 21. század vezető iparés üzletágának jósolt energia-bizniszbe is
belekóstolt: a zöldenergia-termelés és a
hatékony energia-fölhasználás terén egyaránt kínálnak termékeket, illetve szolgáltatásokat.
Áruik között megtalálhatók a legújabb
generációs, UHP (Ultra High Power)
LED technológián alapuló lámpák csakúgy, mint a hálózat-szinkron napelemrendszerek. Egy részük nyugati importból
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származik (több vezető világcég hivatalos
forgalmazói a kelet-európai régióban), de
vannak saját fejlesztésű és gyártású termékeik is.
Egyik büszkeségük az energetika területén a bólyi projekt: a helyi önkormányzat
megrendelésére egy 50 kWp teljesítményű
napelem-rendszert állítottak föl néhány
hét alatt. A beruházás akkora megtakarítást hozott rövid idő alatt a településnek
(és újabb megrendelést a KT Electronicnak), amennyiből a bólyi középiskola
teljes LED-es világításcseréje finanszírozható volt.
– A zöld energia mindenkit lelkesít
– okvetetlenkedem vendéglátóimnál –,
mindaddig, amíg a beruházás költségeivel
nem szembesülünk.
– A hagyományos energiaárak növekedése és a technológiai fejlődés következtében a zöldenergia egyre inkább
versenyképes – érvel Nagypál igazgató.
– Például a napelemes rendszerek esetében
uniós pályázati támogatás nélkül mintegy
8-9 év, uniós támogatással azonban akár
egy éven belül is megtérülhet a befektetés.
A KT-Electronic nemrég a közületi
vásárlókon kívül a lakossági ügyfelek felé

győzködésébe, akkor is legyen mit csinálni – és vártuk a svájciakat. Gyönyörű időt
fogtunk ki, így aztán, amikor már nagyon
elegünk volt a tárgyalóból, kellemes sétákat tettünk a környéken, esténként pedig
wellneszeztünk, szaunáztunk. Meg persze
azért elengedtük kicsit magunkat, a vacsora már-már ünnepi, és egy-két üveg bor
is lecsúszott. Bár a szabadidőben újra és
újra „határozatot hoztunk” arról, hogy
üzletről nem beszélgetünk, de a végén
mindig csak oda lyukadtunk ki. Megjegyzem, a legtöbb jó ötlet, majd a svájciak
elhatározása is először a fehér asztalnál
mondatott ki. Végül nem egyszerű üzlettársakként, hanem, mondhatom, barátokként váltunk el.
– Azt is elárulnád, hol van ez a csudahely? Tudod, már tervezem egy ideje,
hogy a csapatomat összerántom egy kis
brain stormingra.
– Szerintem te is ismered, Telkiben voltunk, a GloBall-ban, az MLSZ
Edzőcentrum szállodájában.
– Ejha!
– Ne
hidd,
hogy
nagyzoltunk,
meglepődnél, ha megmutatnám a számlát, amit az egészért fizettünk. Ráadásul,
ha minden jól megy, már az új vállalkozás
kontójára.
(x)
A hirdetést lásd az Omnibus VIII. oldalán
is nyitott: energiatakarékos világítástechnikai termékeik és napelemes rendszerek
értékesítésén kívül szaktanácsadással,
tervezéssel is segítik, orientálják ügyfeleiket.
S hogy kik a potenciális vevők?
– Azoknak, akik új családi ház építésébe kezdenek – válaszolja a műszaki
igazgató -, mindenképp javasolnám, hogy
már a tervezéskor vonjanak be energetikai
szakembert a beruházásba. Hiszen nemcsak az számít, mennyibe kerül a kész ház,
hanem az is, mennyiből üzemeltethető
majd. De a meglévő lakások energiafölhasználásában is rengeteg lehetőség van a
takarékosságra. S mivel majd’ mindenki
lakik valahol, így a válaszom: mindenki
potenciális vevőnk.
(x)

A hirdetést lásd az Omnibus I. oldalán
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BÜHNE

Lopott autóból a meseautóba
Hogy valami van (de nem az igazi) Budaörsön, azt már a múlt heti rovatunkban is
próbáltam pedzegetni, de az elmúlt hetek igazolták a gyanút: Budaörs mikroklímájában
alighanem valami változás történhetett az idei tavasszal. Mással aligha magyarázható, a
helyi fiatalok által elkövetett garázdaságok sorozata tovább folytatódik. Ha valaki kételkednék, nézzen bele az áprilisi, bűnügyi felhozatalba. Nem csalás, nem ámítás, íme a
pecsét, rajta az írás!

A

z autóimport alapesetben
tisztes üzleti tevékenységnek számít, már pesze akkor, ha
a külföldről behozott autókat
annak rendje és módja szerint
ki is fizették.
Nem egészen ez történt az
alábbi esetben.
Az ORFK Nemzetközi
Bűnügyi Együttműködési Központ Sirene Iroda, külföldi
társhatóságok, a Budapesti
Rendőr-főkapitányság és a
Budaörsi Rendőrkapitányság
közös munkája során merült fel
információ arra vonatkozóan,
hogy Páty külterületén egy lopott autó található, melyet nagy
valószínűséggel külföldről tulajdonítottak el.
Április 18-án a budaörsi
rendőrök megjelentek Pátyon,
ahol egy hétvégi ház udvarán
több nagy értékű autót és bontott állapotban lévő, ismeretlen
eredetű járművet és alkatrészeket találtak. Az autókról
kiderült, hogy azokat a megtalálást megelőző napokban tulajdonították el nyugat-európai
országokból. A négy személygépkocsi értéke megközelíti
a negyvenmillió forintot. A
bűncselekmény elkövetésével
összefüggésbe hozható személyeket a nyomozók azonosították,
két férfi körözését elrendelték.
A Budaörsi Rendőr-kapitányság Bűnügyi Osztálya
folytat nyomozást nagyobb értékre elkövetett lopás bűntett
megalapozott gyanúja és más
bűncselekmények miatt ismeretlen tettesek ellen.

Üssétek a kutyaütőt

Buszfék és fészbuk

Az autóvezető a fékbe taposott,
de már nem tudta elkerülni az
ütközést: elütötte az előtte az
úttesten átszaladót. Négyen,
huszonéves, budaörsi fiatalemberek, a járdáról követték
az eseményeket, és amikor a
sofőr kiszállt, hogy megnézze,
mi történt áldozatával, azok
rátámadtak. Az autós riadtan
visszaült és magára zárta a
járművet, ám támadói ekkor az
autónak estek, ütötték, rúgták,
a szélvédőjét is betörték.
Az április 9-én este kilenc
óra tájt, a budaörsi Puskás
Tivadar utcában történt esetet
följelentés követte, a fiatalokat
előállították, s garázdaság
alapos gyanújával folyik ellenük az eljárás. Egyikük, az
elütött kutya gazdája, azzal védekezett, hogy a kedvencét ért
baleset kihozta a sodrából.
Arról, hogy az eb sorsa hogyan alakult, a rendőrségi
hírek nem szólnak.

Négy fiatal szállt le március 31én az éjszakai buszról a budaörsi Budapesti úti megállóban. A
közeli söröző előtt belekötöttek
és bántalmaztak egy 18 éves,
budaörsi fiút, valamint a segítségére siető barátait. A garázdák
szinte hajtóvadászatot indítottak
az előlük hol a sörözőbe, hol
egyikük családi házának udvarába menekülők ellen.
A sértettek ugyan nem
tettek följelentést, ám a budaörsi rendőrök egy közösségi
oldalról tudomást szereztek
a történtekről, és hivatalból
megindították a nyomozást.
Április 6-án hallgatták ki Ny.
L. 17 éves budaörsi lakost, aki
aznap éjjel az egy héttel korábbi esethez kísértetiesen hasonló
cselekményt követett el újra.
Közben három társát is
azonosították és kihallgatták.
A négy budaörsi fiatalkorú fiú
ellen csoportosan elkövetett
garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás.
Az elkövetők tettüket elismerték, arra hivatkoztak, hogy
részegek voltak.

Inkognitóban stricheltek
Hogy itt a tavasz, abból is
látszik, újra megjelentek
a lányok. Többek között a
Tinnyét Perbállal összekötő
út szélén. Amikor a
rendőrjárőr nevezett helyszínen, március 28-án a kora
délutáni órákban igazoltatta
kettejüket, a tizenhét, illetve
húszéves lányról kiderült:
hamis papírjaik vannak.
Mindkettő ellen eljárás
indult
felhasználással
elkövetett közokirat-hamisítás bűntett megalapozott
gyanúja miatt. Ha már, akkor a magyar jogban nem
teljesen érthető okokból
tiltott kéjelgésnek nevezett
szabálysértés
miatt
a
följelentették őket.

Fejbe dobás kukával
Nem tudom, van-e valaki a
Nyájas Olvasók közül, aki belegondolt valaha is abba, vajon
mekkora sérülést tud okozni
egy fém kuka, ha fejbe vágják
vele. Mondjuk, súlyosat.
Április 14-én éjfél tájt két
helyi, huszonnégy éves férfi
szóváltásba keveredett az
egyik budaörsi parkban. A
szóváltást tettlegesség követte,
amely az említett cselekménynyel ért véget, hogy tudniillik
egyikük fejbe dobta a kukával
a másikat.
A gyanú: súlyos testi sértés
kísérlet bűntette.

Beszeszelt, elszelelt
Nem tudom, a magas benzinár
enyhítő körülményként esik-e
majd latba az eljárás során,
hiszen a töltőállomásnál mostanság e sorok írója is nehezen
tudja elfojtani indulatait, mint
ahogyan azt sem, az alábbi
történet szereplőjét is az üzemanyag-árak bőszítették-e föl,
vagy az, hogy nem kapott alkohol alapú, környezetbarát
bioetanolt, vagy valami más.
Mindenesetre április 9-én este
tizenegy magasságában C. I.
30 éves budapesti lakos egy
budaörsi kút kezelőjét helyben hagyta, majd megpróbálta
átrendezni a shopot is: a poharakat leselejtezte, talán nem
feleltek meg kényes ízlésének.
A rendőrök fékezték meg a
részeg férfit.

A Nyóra Villa titka
A szekrényajtó megcsikordult. Épp elütötte a tizenegyet a toronyóra. A naptár
március 30-át mutatott. A két
férfi (M.S. 24 éves, valamint
B.N. 19 éves) pár perce osont végig az egyik budaörsi
társasház folyosóján (Ifjúság utca). Miután fölnyitotta a villanyóra-szekrényt,
még egyszer körülnézett,
majd
nekilátott
vandál
munkálódásának.
Balszerencséjükre az egyik
lakó észrevette, mi történik,
és értesítette a rendőröket. A
rongálók menekülőre fogták,
de nem jutottak messzire, a
közeli iskola udvarán elfogták őket és a közeli kapitányságra kísérték. A detektíveknek még rémlett, hogy
egy nappal korábban a Patkó
utcában történt rongálás,
ott a konténertároló rácsa
húzta a rövidebbet. A fiúk az
eléjük tárt bizonyítékok hatására megtörtek, és mindkét
bűncselekményt bevallották.
Az oldalt írta és
szerkesztette: Bitós Zora
2012 MÁJUS • BUDÁNTÚL
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BALSORS

Szaporodnak a zebrák
A magas benzinárak egyetlen pozitív hozadéka a budakesziek
számára, hogy a pár éve még szinte elviselhetetlen átmenő forgalom szemmel láthatóan megritkult a várost átszelő főutcán.
Közlekedéstechnikai probléma így is maradt szép számmal.
Például a gyalogátkelő-helyek, magyarul: zebrák ügye. Hogy
mást ne is említsek, a főutca-Erkel utcai kereszteződés. Ha jól
számolom, vagy tíz éve szeretné az éppen aktuális önkormányzat elérni, hogy a két gyalogos-átkelőhely közül csak a CBA-t
és az Átrium Üzletházat összekötőt tartsák meg, meggyorsítva
így a reggeli csúcsban az Erkel utcából a főutcára rákanyarodó
autók dolgát, de mindeddig sikertelenül. A megoldást nem a
helyiek tutyimutyisága hátráltatja, hanem a főutcát tulajdonló
közútkezelő, amelynek azonban, szemben a városlakókkal, az
érdeke az átmenő forgalom minél gördülékenyebb levezetése
a településen át, amit nyilván akadályoz a keresztirányú forgalom. Az épp regnáló helyhatóság azzal az ambiciózus elképzeléssel látott munkához, hogy a hiányzó vagy rossz helyen
lévő zebrák ügyét napirendjére veszi és megoldja. Most azt
ígérik, hogy három helyen hamarosan frontáttörés várható.
A Budaörsi-Pátyi úti csomópont talán a legkritikusabb
helyszín: a gyalogosok szinte életük kockáztatásával tudnak
csak átkelni az út egyik oldaláról a másikra. A város egyik

Két keréken
a Hungaroringen
Motorozni nagyszerű érzés, de balesetveszélyes.
Erről meggyőző adatokkal szolgálnak a
baleseti statisztikák. Például a tavalyi évben Pest megye területén mintegy kétszáz
olyan baleset történt, amelyben okozóként
vagy részesként, motoros volt érintve. A
motorosok a súlyos és halálos közlekedési
baleseti statisztikákban is felülreprezentáltak.
Ezt fölismerve határozta el még 2006-ban
a Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság,
Úgy tetszik, hiába a szigorú közúti
ellenőrzések belengetése, a statisztikák
fenyegetése, a magyar autós már csak
olyan, hogy virtusból is iszik – és vezet
húsvét tájékán.
Így volt ez idén is. Az ünnepekre elrendelt fokozott ellenőrzés keretében
2322 személyt igazoltattak és szondáztattak meg a Pest megyei rendőrök,
ebből 50 ittas járművezetővel szemben indítottak eljárást közlekedési szabálysértés miatt. Közel 5 millió forint
helyszíni bírságot szabtak ki, összesen
694 intézkedés keretében.
Április 6-9. között a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság
illetékességi
terü-letén 15 személyi sérüléssel járó
közúti közlekedési baleset történt, ebből
3 balesetben 4-en vesztették életüket, 4
esetben súlyos, pedig 8 esetben könnyű
sérülésekkel végződött.
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legfrekventáltabb szakaszán, a rendőrség-okmányiroda és az
élelmiszer-áruház között csak jókora kerülővel vagy szabálytalanul lehet gyalogos kapcsolatot létesíteni. A Zichy utcai
óvodába járó gyerekek szülei ugyancsak évek óta reklamálják,
eleddig hiába, a zebrát a közeli hipermarket és a sportpálya
irányába.
Nos, a Fő utca 179-ből érkezett információk szerint e három
csomópontban hamarosan megszületik a megoldás a gyalogosközlekedés megkönnyítésére. S nem csupán elméletben, netán
papíron, de a gyakorlatban is..
Borz Tóbiás

Mikor szaporodnánk, ha nem tavasszal?

hogy a motorosoknak önkéntes, ingyenes,
egyszersmind izgalmas oktatást szervezzenek. A Baleset-megelőzési Bizottság célja ezzel az volt, hogy a tanfolyamokon a
járművezetők gyakorlati tudással gazdagodjanak, s fölkészülhessenek akár a vészhelyzetekre is.
A tavasz beköszöntével, amikor a
kétkerekű járművek szerelmesei is kirajzanak az utakra, aktuálisnak tűnt hát az idei
első tanfolyam megszervezése.
Erre áprilisban került sor, méghozzá a
Hungaroringen. Ez alkalommal negyven
pilóta vehetett részt a tanfolyamon. Primőr
gyanánt egy motoros szimulátort is kipróbálhattak
tb

Egyirányúsítás
Április 19-20-án rendezte meg a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési
Bizottsága a II. Szakmai Közlekedésrendészeti Versenyt.
19-én Vácott a karos forgalomirányító
verseny megyei döntőjére került sor, 20án pedig Törökbálinton (Hipermarket
parkoló) a gépkocsizó és motoros járőrök
mérkőztek meg egymással.
A verseny célja a rendőri állomány szakmai ismereteinek bővítése, vezetéstechnikai
képességeinek javítása volt. A legjobbak
az országos döntőben képviselik majd
a PMRFK-t.

Vigyázz, ha jön a vonat!
Vagy nem ismerte a szabályt, vagy valamilyen, eleddig nem ismert okból nem
észlelte az érkező vonatot az a két férfi,
akit április 13-án este tíz órakor halálra
gázolt a Budapest-Hegyeshalom vonalon
a nyílt pályán közlekedő tehervonat.
A 43 éves, budaörsi B. A., valamint a
32 éves budapesti G. Gy. a vonatvezető
beszámolója szerint a sínek között ült,
amikor észlelte őket, de a szerelvényt
megállítani már nem tudta, bár azonnal
működésbe léptette a fékberendezést, s
hangjelzéssel is próbálta figyelmeztetni
őket a veszélyre – hiába.
A
Budaörsi
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya közigazgatási hatósági
eljárást folytat az ügyben. A vizsgálat eddigi adatai alapján a rendőrség az ügyben
elsődlegesen kizárta az öngyilkosságot.

Karos forgalomirányítás
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