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Hogy egy civil szervezet másfél évtizedes 
működés után feloszlatja magát – szo-

morú. Ha ráadásul egy helyi vállalkozói 
egyesületről van szó – több mint elgon-
dolkodtató. Még akkor is, ha mostanában 
a konjunktúra-indexek igen csak lefelé 
konyulnak (a hónap képzavara – a Szerk.). 
Nemcsak Budakeszin, ahol az ominózus eset 
megesett, hanem ország-, sőt: Európa-szerte 
is. Ami a Budakeszi Vállalkozók Egyesülete 
megszűnését illeti (a részleteket lásd a 6. 

o-on), ennek fő ok nem elsősorban a recessziós kilátás, hanem, 
hogy a fő célt, részt kapni a helyi, azaz: városi-önkormányzati 
megbízásokból, nem sikerült megvalósítani. Ahogyan nem sike-
rült sem az eggyel korábbi, sem bármelyik előző önkormányzat 
idején sem.

A történet mindenesetre jó apropó arra, hogy elgondolkod-
junk azon, valójában mi is lenne az egészséges, a normális 
együttműködés a helyhatósági és a vállalkozói szféra között.

A vállalkozók elég széles körében általános az a nézet, hogy 
ha már helyben (is) fizetik az adót, például az iparűzésit, jogos 
elvárás lenne, ha viszonzásképp az önkormányzat előnyben 
részesítené a helyi erőket minden olyan esetben, amikor egy-egy 
megbízásra helyben is akad vállalkozó.

Látszólag teljesen logikus érvelés, de hadd meséljek el, ellen-
vetésként, egy régi esetet. Nem sokkal a rendszerváltás után tör-
tént, hogy az egyik helyi önkormányzat a gépkocsiparkját (mai 
szóval: flottáját) szerette volna felújítani, a régi Ladák és UAZ-
ok helyett korszerűbb, nyugati típusúakra cserélni. Addigra már 
két, nyugati autókat forgalmazó kereskedő is működött a város-
ban, akik, amikor megtudták, hogy a polgármester javaslatára a 
testület egy harmadik márka mellett döntött, békés egyetértésben 
szidták a településvezetést, hogy szégyenszemre nem tőlük, helyi 
adófizetőktől vette meg az autókat. Természetesen rákérdeztem 
az első embernél, mi motiválta döntését. Nem a végül preferált 
márka iránti hűség. Azt mondta: „Képzeld, ha az X márkát része- 
sítem előnyben: Y márkakereskedőt egy életre haragosommá 
teszem. De ha fordítva döntök, akkor ugyanaz a képlet, csak X 
nem fogadja a köszönésemet onnantól.”

Az is gyakori „elvárás”, hogy a városháza rendeletileg zárja 
ki, hogy ugyanabban az üzleti profilban, ha már működik vál-
lalkozás a településen, mások, kiváltképp kívülről jött cégek, ne 
indíthassanak el újabb boltot, vállalkozást. 

Ez sem biztos, hogy olyan egészséges, mint amilyennek első 
látásra látszik. Ahol a működési engedélyek kiadását az álta-
lános szabályokon túlmenően korlátozzák, ott óhatatlanul ki-
alakulnak a korrupció feltételei. És ahol a feltételei megvannak, 
ott előbb-utóbb maga a korrupció is megjelenik. És a vevők sem 
biztos, hogy jól járnak. Mivel a vállalkozó biztonságban érezheti 
magát, nem fogja kezét-lábát összetörni a vásárlóért, nem azon 
fogja törni a fejét, hogyan tudna még jobb minőségű árut, még 
kedvezőbb feltételekkel fogalmazni, hanem azon, hogy jótevője, 
akitől az engedélye függ, közelgő születésnapjára milyen gáláns 
ajándékkal tudná jóindulatát továbbra is biztosítani a maga 
számára. 

Szerintem, ami a vállalkozóknak, önkormányzatnak és a lako-
sságnak egyaránt a legjobb: tiszta, átlátható viszonyok és szabá-
lyok. Így prosperál majd a gazdaság, ami több adóbevételt hoz az 
önkormányzatnak. A több adóbevételből az önkormányzat több 
és jobb minőségű szolgáltatást tud nyújtani a városlakóknak, 
akik ráadásul még a kegyeikért versengő vállalkozások kedvező 
árait és szélesebb választékát is élvezhetik.

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)

A személyiség a két nemnek napéjegyenlőség
 (V. RozanoV)
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Június, Szent Jakab hava 

Szent Jakab havában megoltamazd magadat borsos étkektől 
s egyéb hevítő szerektől és édes ízű lekvároktól; eret ne vá-
gass, ne élj purgáczióval, feleségeddel ne hálj; a fürdő árt, 
sokat ne aludjál, italodban tarts zsályát mind virágostul, 
ürmöt és ezerlevelü füvet. Sarlós-Boldogasszony napján ha 
eső van, úgy, mint Medárd, negyvennapi esőt jegyez.
Jaj te kánikulás heves idő, sok telhetetlen fösvényeket, 
utálatos álnokokat, hizelkedőket, magának takarókat, 
gonosz gondolatuakat, csalárdokat, álnokokat, vérontókat, 
tökéletleneket, nyughatatlanokat, kedvetleneket, egyedül 
maguknak valókat, vakmerőeket és hívságra ösztönző ter-
mészetüeket e világra nagy hiába szülsz.

CSÍZIÓ

Főhadiszállásból turisztikai tájé-
koztató iroda. Végül is a két do-
log rokon. Eldőlt a budakeszi 
Nagy Sándor József-ház sorsa. 
A hős 48-as tábornok egyko-
ri főhadiszállásául szolgáló 
műemlék-jellegű lakóház idegen-
forgalmi iroda lesz a városvezetés 
jóvoltából.

Emléktáblát avattak Gyimesbükkön a 30-as vasúti 
őrháznál a Székely Gyors emlékére.
A kezdeményezés a Budakeszi Kultúra Alapítványtól 
származik.
(fotó: Kemsei Zoltán)
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Demonstrációt terveznek a tanárok. De 
nem a kémia vagy fizikatanárok csak, és 
nem is a laborban, hanem az utcán.

Tollner József budaörsi pedagógus és 
pátyi golfozó, a Hálózat a tanszabadságért 
civil szervezet egyik szóvivője, a PDSZ 
(Pedagógus Dolgozók Szakszervezete) 
egyik vezetője a sajtóban lenyilatkozta, 
hogy demonstrációt, pedagógustüntetést 
szerveznek még a tanévzárás előtt. Tanári 
körökben az okozza a legújabb riadal-

mat, hogy a szakszervezetek becslései 
szerint akár 30 ezer tanárt is elbocsátás 
fenyegethet, amennyiben az oktatási kor- 
mányzat kiszivárgott elképzelései az 
óraszámemelésről megvalósulnának.

Számításaik szerint, ha csak eggyel eme-
lik a kötelező órák számát, az önmagában 
10 ezer pedagógus kirúgását jelenti a 130 
ezres magyar pedagógus társadalomból. 
A jelenlegi elképzelés plusz 3 kötelező 
órával számol: márpedig a háromszor tíz 
az testvérek között is harminc. Mármint 
harminc ezer.

Zoborai stb.

Ott lakik Isaura
Szél Bernadett, az LMP budakeszi illetősé- 
gű országgyűlési képviselője a közelmúlt- 
ban tartott sajtótájékoztatón elmondta, hely- 
színi tapasztalatai alapján egyes Békés me- 
gyei településeken embertelen körülmé- 
nyek között foglalkoztatják a mezőgaz- 
dasági Start-közmunka-program résztvevő-
it. Az LMP-s képviselő úgy fogalmazott, 
hogy a program résztvevői gyakorlati-
lag rabszolgasorban élnek. Helybeliek 
elmondása alapján kitért arra is, hogy a 
program résztvevői Simonka György pusz-
taottlakai polgármester, fideszes ország-
gyűlési képviselő földjein dolgoznak. Hang- 
súlyozta, hogy kérése ellenére sem bo-
csátották rendelkezésére a pályázatot és 
szerződéseket.

Simonka György ezután rágalmazásért 
feljelentést tett.

Artosz Bobi

Demonstráció

A pátyiak csak legyintenek a most támadt 
Horthy-kultuszra. Náluk ez már a múlt.

Na nem a régmúlt, a múlt század 20-as, 
harmincas éveire, az úgynevezett Horthy-
korszakra gondolunk, hanem arra, hogy  
Székely László, aki 2010 óta a község 
polgármestere, már az ezredforduló előtt 
pár évvel emléktáblát helyezet el saját 
házának a falán a hajdani kormányzó 
emlékére. Ugyancsak ő volt, aki pár év-
vel később kieszközölte az akkori veze-
tésnél, hogy egy kis köz viselje az általa 
kiváltképp tisztelt tengernagy nevét. Ez-
zel országos viszonylatban is első volt a 
politikus. (Székely egyébként főszerepet 

játszott a  volt országvesztő kultusza 
ébresztésében, a Horthy Miklós Társaság 
egyik alapító-vezetőjeként.)

Kíváncsian lessük, hogy mi következik 
most, hogy Székely magas pozícióba 
került: életnagyságú szobor állítása a 
parkban, netán a főutca átnevezése?

Tio Barbosz

Tengernagy kultusz

Chem-Chemin
Mint minden évben, a kéményseprők az 
elkövetkező hetekben ismét fölkeresik 
a családi házakat, hogy a szokásos, 
kötelező ellenőrzést elvégezhessék. A 
vállalat ezúton is kéri, hogy a lakók 
tegyék lehetővé szakembereik munkavég- 
zését a saját biztonságuk érdekében.

Egyszer majd megöregszünk, sose 
veszekszünk, ülünk a kandallónál, s 
fogjuk egymás kezét

Tudja a bal kéz, mit csinál a jobb, de 
nem tud ellene tenni semmit

Csak bújjatok rajta

Kifele gyorsan, amíg 
még lehet, amíg a 

rácsok le nem zuhannak

Szél felplankolta

GyeReknap a mamutok áRnyékában

Első gyerekkor után, második előtt
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„Én egyvegyértékű ürge vagyok. Nem 
olyan, mint Nemeskürty tanár úr, aki 
akár húsz estén át is tud színesen, 
élvezetesen beszélni anélkül, hogy ismé-
telné magát. Szűk a repertoárom; mint a 
perecesnek egykor, itt, a szomszédban, 
a budakeszi moziban, de ha kinézek a 
művelődési ház emeleti ablakán, már 
nincs meg. Szóval, én is úgy vagyok, 
mint a pereces, aki egy életen át haj-
togatja, „Perec, itt a sós, ropogós perec. 
Perecet tessék” Mégis jólesik hallani 
újra meg újra. Ugyanakkor nem is sze-
retem ismételni magam, úgyhogy nem 
is tudom, mit mondhatnék. Talán azért, 
mert úgy érzem, megtaláltam a helyem 
a világban. Pedig az élsportolók sokat 
küszködnek ezzel a visszavonulásuk 
után. Az ember addig megszokta, hogy 
méterekben, szekundumokban mérik őt, 
ami egy objektív dolog, aztán egyszer 
csak belecsöppen egy egészen más, 
számára teljesen szokatlan, sokkal szub-
jektívebb világba. Én már évtizedek óta 
szakítottam az öttusával, a verseny-
sporttal. Az utóbbi időben néhány fiatal 
öttusázó néha fölkeres, talán tanácsért. 
Nem tudom, mennyire hasznos, amit én 
mondhatok nekik. Kicsit olyan ez, mint 
a jó prédikáció: szép, szép, csak ép-
pen valami hiányérzete támad utána az 
embernek. Talán a legfontosabb. A leg-
fontosabb iránt ugyanis kimondhatat-
lan. Csak körülírható, körbejárható.  
Úgyhogy én is csak kerülgetem, igyek-
szem minél közelebb jutni a válaszhoz. 
Az életem teljesen másképp alakult, 
mint ahogyan fiatalon elterveztem, 
akartam. De ez egyáltalán nem baj. 
Örülök, hogy nem úgy történt, hanem 
másként. Az egyik tanulság, amit az 
életemből leszűrtem, hogy nem szabad 
görcsösen ragaszkodnunk az ideáink-
hoz, nem szabad görcsösen akarni, en-
gedni kell, hogy az a valami, az hasson 
ránk, az életünkre. Nem kell félni akár 
a halálugrástól sem, ezt persze képle-
tesen érten: önmagunk belevetésétől az 
ismeretlenbe. Az ember erre, amíg jól 
megy a sora, persze nem képes, de nagy 
válság idején hajlamos a salto mor-
taléra: lesz, ami lesz. És érdekes módon 
olyankor mindig történik valami. Én 
1973-ban fejeztem be aktív sportolói pá-
lyafutásomat, és utána tíz évig vártam, 
hogy történjék valami, hívjanak, hátha 

szükség van a tapasztalatomra, de nem 
hívtak, én meg nem erőszakoskodtam. 
Közben hat évig öttusa-belovagló vol-
tam. Amikor jelentkeztem az állásra, 
hirtelen nagyon sok ajánlatot kaptam, 
hiszen sokan úgy gondolták, nem ez a 
méltó állás egy többszörös olimpiai és 
világbajnokhoz, de én úgy voltam vele, 
ha eddig nem kerestek, és ide jelentkez-
tem, kitartok e mellett. Nem fölvenni 
azért nem mertek, bár a főnökeimet 
megfenyegették, de volt bajom elég így 
is, próbáltak kifúrni még innen is. Min-
dent megtettek, hogy eltántorítsanak, én 
pedig mindent megtettem, amit kértek: 
még azt is, amikor egyetlen nap alatt 
tizennégy lovat kellett belovagolnom. 
Hogy a laikusok is értsék, olyan ez, 
mint a mesében, amikor a szegény le-
génynek a gazda kiadja, hogy egy nap 
vágjon ki egy erdőt és hasogassa is föl 
a fát. Aztán tíz évvel az után, hogy az 
utolsó edzésemen részt vettem, ültem 
otthon, és egyszer csak úgy éreztem, ezt 
is abba kell hagyni, nem kell tovább csi-
nálni. Bementem, fölmondtam, vittem 
egy demizson bort, a munkatársaim-
mal azt megittuk, szétosztottam köztük 
a szerelésemet, mondtam, örülök, hogy 
itt lehettem, örülök, hogy most elme-
hetek. Szabad ember lettem. Még papírt 
is kaptam róla, azt írták be a személyi 
igazolványomba, hogy szabad szellemi 
foglalkozású. Azóta ankétokra járok, 
közönségtalálkozókra. 

84 óta élek Budakeszin, van egy szép, 
nagy családom, nagy kertem, mindkettő 
bőven kitölti az ember idejét. És tovább-
ra is járok az emberek közé, ezt tekintem 
a hivatásomnak. 

Azt gondolom, az embernek leginkább 
arra van szüksége, hogy megtalálja a 
belső békéjét, a nyugalmát. Én úgy 
érzem, megtaláltam. Hogy miben? Jé-
zus első szava a feltámadás után nem az 
volt, hogy Mercedes, hanem így szólt: 
„Békesség veletek”.  Békesség. Ez a leg-
fontosabb. Nem  a siker, amit ma szinte 
mindenki hajszol.  A siker egy idő után 
szükségképpen csalódásba fordul. Én el-
mondhatom, hogy életem egy bizonyos 
időszakában sikeres ember voltam. 
Többszörös olimpiai és világbajnok. De 
megvallom, egy-egy világverseny után, 
ahogy teltek, múltak a napok, a hetek, a 
hónapok, egyre jobban éreztem, valami 

hiányzik az életemből. És már nem volt 
kedvem edzésre járni, kimenni, futni az 
erdőbe. Honnan lehetne szerezni akarást 
az akarni vágyáshoz? – kérdeztem. És 
akkor találtam rá a Bibliára, azóta is on-
nan kapok leggyakrabban választ, on-
nan merítek magamnak erőt. Hogy mi 
az a szellemi állapot, ami után sóvár-
gunk? Talán legjobban a szerelemhez 
hasonlítható. De az is múlandó, nem 
lehet megrendelni, hogy épp verseny 
előtt támadjon föl. Szóval ez foglal-
koztatott, hogyan lehet akarni akarni. 
Sehogy. És akkor találtam egy monda-
tot a Bibliában: „Mert aki meg akarja 
tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig  
elveszti az ő életét én érettem, az meg-
tartja.” Amikor ezt elolvastam, valami 
felszabadultság-érzés vett rajtam erőt. 
34 éves voltam, a müncheni olimpiára 
készültünk. Az első szám a lovaglás 
volt, jól sikerült. A második nap jött a 
vívás, az is jól indult. Úgy éreztem, ha 
a lendületem még kitart két órát, meg- 
nyerem az olimpiát. Amikor ezzel 
szembesültem, mindenáron biztosra 
akartam menni, semmit nem kockáz-
tatni. És egyre rosszabbul ment a vívás. 
A nálam jóval gyengébbek is leszúrtak 
a páston. Lebénultam. Aztán arra gon-
doltam, ez az egész nem ér meg ennyit, 
pedig mennyit edzettem, mindent az 
olimpiának rendeltem alá évek óta. És 
rájöttem, nem azért kell valamit sze-
retni, hogy bajnok legyek, hanem ön-
magáért. „Drága magyar testvéreim – 
fohászkodtam magamban –, engedjetek 
el, vegyétek le rólam ennek a hatal-
mas felelősségnek az irdatlan súlyát.” 
Csalódtam magamban, és ez a legfonto-
sabb. Rá bíztam magamat, tegye velem, 
amit akar. Nem érdekel, lesz, ami lesz, 
nem rettegek tovább. Ettől a pillanat-
tól kezdve csak adtam, nem is kaptam 
találatot. De már ez sem érdekelt. Mert 
már tudtam, hogy a gőg, a büszkeség 
olyan, mint a szigetelőanyag ember és 
Isten között.”

Biatoris Oz

balczó andRás önmaGáRól

A Kihívás másNapján
A Kihívás Napja után ankétot szerveztek a budakeszi művelődési házba a város-
ban élő Balczó András tiszteletére. Miután levetítettek egy részletet a vele készült 
portréfilmből – Küldetés –, maga beszélt életéről a közönségének. Gondolataiból 
tallóztunk.

Isten nem azt akarja, hogy célba 
érj, hanem hogy haladj a cél felé
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„Es geht alles vorüber”. De vajon min-
den elmúlás szükségszerűen akkor és ott 
következik-e be, ahol és amikor? Vegyük 
példának okáért a Budakeszi Vállalkozók 
Egyesületét (BVE), és egyelőre hagyjuk 
a filozófiát. A BVE 2012 május végén 
megtartotta vélhetően utolsó közgyűlését, 
ahol egyhangú szavazással kimondták a 
szervezet feloszlatását.

A BVE a kilencvenes évek második felé-
ben jött létre, néhány helyi virilista kezde-
ményezésére, kimondva, kimondatlanul, 
afféle exkluzív klubként. Az alapítók cél- 
ja egyébként mindvégig az volt, hogy 
előmozdítsák a helyi vállalkozók és a 
település többi szereplője, elsősorban az 
önkormányzat közötti párbeszédet, no 
meg,  hogy a helyhatóság támaszkodjék 
minél jobban a budakeszi vállalkozá-
sokra, ha beruházásokról, fejlesztésekről, 
megrendelésekről van szó.

E téren frontáttörés nem történt, dacára 
annak, hogy két, egymást követő ciklus-
ban is az egyesület korábbi elnöke – Far-
kas Gyula, majd Tagai István – volt a 
polgármester. A kapcsolat a mindenkori 
településvezetéssel mindvégig szívélyes, 
ám kissé egyoldalú maradt: a helyi vállal-
kozók továbbra sem kaptak városi meg-
rendeléseket, de legalább kárpótolhatták 
magukat azzal, ha az önkormányzatnak 
némi támogatásra, akár pénz-, akár ter-
mészetbenire volt szüksége, tudta, hol ta-
lálja a vállalkozókat és az egyesületet is.

Jó tíz év múltán aztán fordulat követ-
kezett. Mintegy négy évvel ezelőtt egy 
tisztújító közgyűlést követően az új veze-
tés, Varga István elnökletével, új straté-
giát hirdetett meg: nyitást a budakeszi 
vállalkozók felé, beléptetni közülük mi-
nél többet, legyenek kicsik, közepesek 
vagy éppen nagyok, valamint: ne csak 
várni arra, hogy a városháza majd meg-
rendelésekkel árasztja el a helyi cégeket, 
hanem cselekedni is ezért.

Mivel akkor már lehetett tudni, hogy 
nemsokára komoly beruházások indulnak 
el a városban (új városháza, városközpont-
rehabilitáció), az egyesület vezetése azt 
az ambiciózus célt tűzte maga elé, hogy 
végre a helyi erőknek is jusson a tortából, 
méghozzá minél nagyobb szelet.

A kezdeti lendület azonban egy idő után 
megtört: hogy mi lehetett az a zátony, 
ami megtörte, a kívülálló számára annak 
dacára sem világos, hogy erről nyíltan 
faggatta az egyesület most leköszönt vagy 
még korábbi vezetőit. Lényeg a lényeg, 
Budakeszi úgy érkezett el az említett 
nagyberuházásokhoz 2011-re, hogy az e 
célra a kisebb vállalkozásokat tömörítő 
konzorcium pályázatot sem nyújtott be a 

munkákra. De még csak azt a szerényebb 
célkitűzését sem tudta valóra váltani, hogy 
a pályázati kiírásban annál nagyobb előnyt 
élvezzenek a generálkivitelezők, minél 
több helyi alvállalkozót alkalmaznának. 
Nem is igen alkalmaztak.

A tagság is kezdte elveszíteni a kezdeti 
lelkesedését, az összejövetelekre egyre 
kevesebben jártak, és a tagdíjfizetésekkel 
is mind többen kezdtek elmaradni. A lega-
lább 2008 óta tartó válság is mindinkább 
kivéreztette a vállalkozókat.

A legújabb, a civil szervezeteket érintő 
törvényi szigorítások végképp betették 
a kiskaput az egyesület vezetőségénél, 
amely úgy döntött, legtisztább lesz fölosz- 
latni a szervezetüket.

Kár, mert szerintem jó helyen kapiskál-
tak az utóbbi években a vállalkozók: az 
„aranykor”, amit egyesek a rendszervál-
tás előtti időkbre rávetítenek, s ami úgy 
nézett ki, hogy az éppen aktuális tanács-
elnök kiadta a munkát, mondjuk, az 
iskolafestést a többnyire egyetlen, helyi 
festő-mázoló kisiparosnak – végérvé-
nyesen elmúlt. A vállalkozások száma 
nagyságrendekkel megnőtt, és a jogsz-
abályi környezet (versenytörvény, európai 
uniós normák) sem teszik lehetővé, hogy 
közbeszerzés, pályáztatás, verseny nélkül 
csak úgy odaadjanak egy-egy munkát vál-
lalkozóknak. 

Azori B. Toba

Kontrapunkt
Lapzártánk után, néhány nappal azt 
követően, hogy a Budakeszi Vállalkozók 
Egyesülete kimondta önmaga feloszla-
tását, a Városháza fórumot hirdetett 
május 30-ra, a helyi művelődési házba a 
vállalkozókat,  hogy eszmét cseréljenek 
arról, mit tehetnének a vállalkozók Bu-
dakesziért, illetve mit tehetne a Városháza 
a budakeszi vállalkozókért.

Most múlik pontosan

Jurassic Park
Keszin
Új parkkal gyarapodott Budakeszi: 
a két mamutfenyő környékét lelkes 
természetvédők, elhatározták, pihenőparkká 
alakítják. Sok-sok befektetett munkával a 
Mamutfenyő Pihenőpark első szakaszát 
már át is adták a legfiatalabb városlakóknak 
gyereknap alkalmából.

Fel, találj!
Budakeszi mindig is vonzotta valahogy 
a feltalálókat. Íme, egy innovációval 
kapcsolatos hír és budakeszi vonat-
kozása.

Egy magyar kutató-fejlesztő csoport, 
biometrikus – vénából formált kulcs 
alapján működő – beléptető rendszert 
fejlesztett. A szoftver egyik fejlesztője 
Hollai-Horváth Zsombor, városunk 
lakója.

Helikaffer
Fejlesztenék a Farkashegyi Repülőteret.

A tervek szerint a sportreptéren új, 
mentőhelikopterek fogadására alkalmas 
bázist létesítene a katasztrófavédelem. A 
tervekről jelenleg folynak a tárgyalások és 
az egyeztetések a repülőtér üzemeltetőjével 
és tulajdonosával, Budakeszivel.

Közmunkások Budakeszi 
felvirágoztatásáért

Egy nemtő 
a mentőheli-

kofferrel, 
benne egy 
kafferrel

Mamut alsó kameraállásból
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És járj
A budakeszi járdák állapo-
táról leginkább a budakeszi, 
kificamított bokák, no meg a 
babakocsi-kerekek tudnának 
igazán beszélni. A városi 
önkormányzat most lakossági 
önerős járdaépítést támogató 
pályázat kiírásával igyekszik 
enyhíteni a problémán.

Pagodák
Budakeszin
Egymás után húzzák le a 
rolót budakeszi üzletek. Ez-
zel párhuzamosan ugyanak-
kor lenne igény korszerű, 
kereskedelmi tevékenységre 
tervezett és épített, jó he-
lyen lévő üzlethelyiségekre 
is. A város önkormányzata 
új, kereskedelmi tevékeny-
ségre alkalmas közterületek 
kialakítására-bérbe adására 
szóló koncepcióra írt ki pá-
lyázatot, melynek a második 
fordulója zajlott le nemrég.

Tiszta kezek
A Tiszta Kezek mozgalom 
Budakeszin is megjelent: 
kesztyűs kézzel takarították 
el a június 2-ra meghirdetett 
illegális szemétgyűjtési akció 
keretében a város területéről 
a hulladékot a fölhívásnak 
engedelmeskedő aktivisták, 
környezetvédelem iránt fo-
gékony városlakók

Tavaly augusztus óta húzódó 
ügy végére került pont, amikor 
április 20-án Budakeszi aláíráta 
a szennyvíztisztító-projekt tá-
mogatási szerződését. Ember-
emlékezet óta ilyen volumenű 
és ilyen műszaki színvonalú 
beruházást még nem végzett a 
budakeszi városháza. 

Az EU-támogatást még az 
előző önkormányzat nyerte 
el, ám a szerződés aláírása 
már a mostani vezérkarra 
várt. A projekt, ami várhatóan 
2,5 milliárd forintba kerül 
majd, tartalmazza egy új 
szennyvíztisztító-mű fölépíté-
sét a várostól távol, a Budaörsi 
út mellett, a tehenészet közelé-
ben. Ugyancsak a beruházás 

keretében valósul meg Mak-
kosmária belterületbe vont 
részeinek a csatornázása.

Kimaradt viszont a fejlesz- 
tésből Nagyszénászug, dacára 
annak, hogy a település koráb-
ban már kötelezettséget vállalt 
e településrész csatornázására 
2010-ig (Jönnek a bünte-
tések?).

A beruházás levezénylésére 
hivatott menedzsment, vala-
mint a beruházást előkészítő 
műszaki szakemberek kivá- 
lasztása megkezdődött.

Külön kommunikációs 
stábot állítanak föl, amely 
időben tájékoztatja mind a 
város közvéleményét, mind 
a beruházás által közvetlenül 

érintett lakosokat a munkák 
várható időpontjairól.

Egy ekkora fejlesztés ese-
tében természetesen kötelező 
a közbeszerzési eljárás a 
kivitelezők kiválasztására. 
Maga a beruházás műszaki 
megvalósítása várhatóan az 
idei őszön elkezdődik. Pon-
tosabban el kell kezdődnie, 
hogy ki ne csússzanak a 
határidőkből.

Ozirisz Abbot

Király nyugdíjba
Nyugdíjazását kérte a Keszi-
Víz Kft. ügyvezető igazgatója, 
Király Uzor. A tulajdonos 
önkormányzat pályázatot 
ír ki az ügyvezető igazgatói  
posztra.

Szenny: szabad folyás

Nemrég még az rémisztő hír 
terjedt el, hogy a BKV meg-
szünteti a budakeszi járatait, 
május közepén meg már arról 
hallhattunk, nemcsak marad-
nak a járatok, de még a szol-
gáltatás minősége is javul. En-
nek persze az volt a feltétele, 
hogy hosszú évek után meg-
szülessen a megállapodás a 
közlekedési vállalat és a város 
között arról, hogy Budakeszi 
mennyivel járuljon hozzá a 

járatok városi szakaszának 
működtetéséhez.

Májusban végre fölszállt 
a a füst: közös közlemény-
ben tudatták a magas Felek, 
hogy Vitézy Dávid, Budakeszi 
közlekedésének jó ismerője 
(a pünkösdi forgalmi rend 
demiurgosza és a Buda-
pesti Közlekedési Központ 
vezérigazgatója), valamint 
Csutoráné Győri Ottilia pol-
gármester asszony kézjegyük-

kel látták el a megállapodást. 
Azt, amelynek értelmében 
Budakeszi fizet, mint a ka-
tonatiszt, a BKK alá tartozó 
BKV pedig szolgáltat továb-
bra is. Sőt: az eddig csak 
csúcsidőszakban közlekedő 
222-es autóbusz munka-
napokon csúcsidőn kívül 
és hétvégén is közlekedni 
fog. További változás, hogy 
összevonták a 22-es és 22E 
járatokat, amitől a reggeli 
időszakban javulást várnak a 
szakemberek.

Zsibora Bot

Lesz busz (és minden)

A templomrom körül 
a járda járható

Lesz hol hűsölniük az itthon nyaralóknak 
a közelgő kánikulák idején
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Vagy valami másról van szó? Hogy miről, 
arról a Budakeszin élő irodalomtörté-
nészt,  Kálmán C. Györgyöt kérdeztük.

– Mindenekelőtt szögezzük le, hogy 
irodalmi-esztétikai szempontból három, 
nagyon eltérő, színvonal tekintetében is 
erősen különböző íróegyéniség kanoni-
zálásáról van szó – vág bele az egye-
temi tanár – Szabó Dezső egyik jelentős 
alakja a két világháború közötti ma-
gyar irodalomnak, munkássága valóban 
időtálló, elsősorban mint pamfletista 
és esszéista alkotott maradandót. Írá-
sai ma is élvezetesek, szellemesek, s jó 
néhány elbeszélése is fontos. Leghíre-
sebb regénye, Az elsodort falu nem iga- 
zán remekmű, de jelentősége a kor meg-
értése szempontjából, amelyben íródott, 
tagadhatatlan. Erőteljes nyelvezetével 
gazdagította az irodalmi kifejezés eszköz-
tárát. Így aztán irodalmárként azt mond-
hatom, neki akár lehet is helye az alap-
tantervben. Más kérdés, hogy a diákok 
számára mennyire érthető és emészthető. 
Ugyanezt már nem igazán tudnám elmon-
dani a másik kettőről, Nyírő Józsefről és 
Wass Albertről. Nyírő az erdélyi népies 
irodalom népszerű alakja, de ezt a műfajt 
rajta kívül is sokan művelték, ráadá-
sul többen nála sokkal jobban: Tamási 
Áron klasszisokkal jobb író volt például, 
stílusa sokkal élvezetesebb, történetei 
érdekesebbek. Wass Albert nyelvezetére 
inkább az archaizálás, egyfajta nehéz-
kesség a jellemző, írásai erős történelmi 
érdeklődést mutatnak.

– Ha jól értem, hármójuk közül Wasst 
tartja a leggyengébbnek, ehhez képest 
egyértelműen ő a legnépszerűbb, a 
legtöbb kiadást megért író az elmúlt húsz 
évben.

– Valóban, de ezt nem irodalmi ér-
tékeivel, hanem írásainak éppen az imént 
említett történelmi jellegével érte el. A 
magyar olvasóközönségben máig nagyon 
erős a történelmi érdeklődés, az irodalom 
sokszor pótlék szerepet tölt be hagyo-
mányosan a magyar kultúrában. Sokan a 
történelmi ismereteiket nem a tudományos 
népszerűsítő irodalomból, hanem a bellet- 
risztikából merítik, ami nem föltétlenül 
baj, csak akkor, ha ez az egyedüli is-
meretforrás.

– Ha nem az irodalmi érték, akkor 
vajon mi motiválhatta a kulturális ko-

rmányzatot, hogy épp e három írót a NAT 
részévé tegye?

– Ennek egyértelműen politikai okát 
látom. Mindhárom erdélyi, elköte-
lezetten jobboldali (Nyírő esetében 
szélsőjobboldali) személyiség. A jelen-
legi politikai hatalom keresi a saját 
hagyományait, előzményeit, „hőseit” a 
kultúrán belül is, márpedig mindhárom 
író egyértelműen a magyar jobboldali 
hagyomány és emlékezet része. De tisz-
tázzuk: a politikai jobboldalról beszélek. 
Mert ha például a kulturális konzerva-
tivizmust veszem, akkor Szabó Dezső, 
közismert jobboldali politikai nézetei 
dacára, nem ehhez tartozott. Stílusa őt 
sokkal inkább a Nyugathoz köti, már-
már avangárd nyelvújítónak számít. 

– Na de ugyanennek a konzervatív 
hagyománynak az alakja, Herczeg Fer-
enc, a Horthy-korszak legnépszerűbb 
írója, az Új Idők c. irodalmi hetilap 
főszerkesztője, a Magyar Revíziós Liga 
elnöke. Ő hogyan maradhatott ki a 
„szórásból”?

– Ha most cinikus volnék, azt 
válaszolnám, hogy Herczeg nem erdé-
lyi, ráadásul nem is „törzsökös” ma-
gyar: sváb származású. De az észrevétel 
jogos. Habár konzervatív elkötelezett-
ségéhez nem fért kétség, ő kevésbé 
politizált olyan harsányan, kevésbé 

exponálta magát, mint a szóban forgó 
másik három. Írói eszközei kifino-
multabbak, mint Nyírőéi vagy Wass- 
éi. De őt sem tartom eredeti irodalmi 
újítónak, s bár jelentékenyebbnek látom, 
a nemzeti alaptantervbe (NAT) én neki 
sem adnék föltétlenül helyet, amikor 
már így is túl sok mindent zsúfoltak bele 
a NAT-ba. Hadd idézzem Pokorni Zol-
tánt, a Fidesz oktatáspolitikusát, egykori 
minisztert, aki nemrég úgy nyilatkozott, 
hogy csak a tanuló ifjúság egy kisebb cs-
oportja lenne képes befogadni mindazt, 
amit belezsúfoltak.

– Korábban még Tormay Cécile neve 
is fölmerült, hogy helyet kapjon a NAT-
ba, de ezt a javaslatot végül elvetették.

– Még szerencse! Ő írónak indult, pár 
évig igen népszerű volt, de igazi irodalmi 
életművet nem hozott létre. Leghíresebb 
műve a Bujdosó könyv korában igen nagy 
népszerűségnek örvendett. Ez egy poli-
tikai pamflet a kommün ellen, ami ma-
gyarázza sikerét az adott korban. Eszté-
tikai szempontból munkássága Nyírőét 
vagy Wassét is alulmúlja.

– Összefoglalva tehát, az említett írók 
beerőltetése az irodalmi kánonba poli-
tikailag motivált?

– Szerintem igen, a jelenlegi kurzus 
többek között így akarja a társadalom 
tudatát átformálni, ideológiailag átnevel-
ni. Erről szól a NAT, de erről szólnak a 
szoborállítások, az újratemetések stb.

– Vajon van-e esélye a 21. században, 
az internet korában az efféle, államilag 
elrendelt indoktrinációnak?

– Szerintem nincs, ez már a Kádár-
rendszerben sem igazán működött, pedig 
az egy sokkal, de sokkal zártabb világ 
volt, mint amiben ma élünk. Inkább arra 

IRodalom VaGy ValamI más?

Nyírják, szabják, vasalják
Nyírő József pünkösdi, végül meghiúsult székelyföldi újratemetése, előtte a kul-
tuszkormányzat bejelentése arról, hogy őt és másik két, erdélyi írótársát: Szabó 
Dezsőt és Wass Albertet beemelik a nemzeti alaptantervbe (NAT), olyan esemé-
nyek, amelyek arra utalnak, az utóbbi időben az irodalom a közéleti viták kereszt-
tüzébe került.

(folytatás a 9. oldalon)

Maga sem érti 
a kulturális 
kormányzat 

politikáját
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lenne szükség, hogy szakmai, de nem-
csak a szakemberek előtt nyitott viták-
ban beszéljük meg a magyar irodalom 
értékeit, hogy az egyes életműveknek hol 
van a helyük. Félreértés ne essék: én nem 
a magyar irodalomból akarom kizárni 
Nyírőt vagy Wasst, az ellen sincs semmi 
kifogásom, hogy ha műveiket kiadják, s 
az emberek ezeket olvassák; de iskolai 
tananyaggá tenni – aránytévesztés.

– Említette, hogy az irodalmi vitákat 
jó lenne az irodalmi életen belül elin-
tézni, és nem hatalmi szóval. Vajon mi 
akadálya volt annak, hogy az elmúlt 
években, évtizedekben ezek a viták lét-
rejöjjenek?

– Talán a restség, vagy az, senki sem 
gondolta, hogy ezekről a kérdésekről 
majd egyszer még vitázni kell. Sokan 
a rendszerváltás után támadt Wass-kul-
tuszt múló divatnak gondoltuk.

– Én azon is csodálkozom, hogy 
irodalmi kérdések egyszerre a közé-
leti viták középpontjába kerülnek. Az 
irodalom, ami hagyományosan kiemelt 
szerepet töltött be a magyar közéletben, 
ma már messze nem olyan fontos. Az 
ember azt gondolná, hogy a film, a zene 
sokkal inkább a politika érdeklődésének 
homlokterében van, hiszen már Lenin 

vagy Goebbels is tudta, hogy például 
a film, a mozgókép  propagandiszti-
kus ereje minden mást felülmúl. Eh-

hez képest soha olyan kevés film még 
nem készült Magyarországon, amióta 
filmgyártás van, mint épp az utóbbi két  
évben. 

– Ezt magam sem értem.
– Végül egy némiképp személyes kér-

dés: az utóbbi időben, ha jól érzékelem, 
az irodalmári munkássága mellett élénk 
publicisztikai tevékenységet is folytat, 
rendszeresen jelennek meg nem irodal-
mi témájú írásai a Magyar Narancsban 
és a HVG-ben.

– A publicisztika, szemben a tu-
dományos munkával, egy impulzív 
műfaj: az embert valami bosszantja, 
idegesíti, irritálja, amire azon nyo-
mban reflektálni akar. A publicisztika 
így születik. Úgy látszik, az utóbbi 
időben több minden hozott ki a sodrom-
ból, ezért írok több publicisztikát. 
Egyébként voltak már hasonló korsza-
kok az életemben. Véleményem sze- 
rint egy értelmiségi, ha szemet szúr 
neki valami, és tud írni, akkor írja is 
le a véleményét. Egyébként nemcsak 
magamon tapasztalom a publicisztikai 
véna bővebb áradását, hanem a hazai 
szellemi életben általában. Ehhez az 
internet nyújtotta korlátlan publikációs 
lehetőségek is nyilván hozzájárulnak.

Márna Apó

(folytatás a 8. oldalról)

Az új árfolyamgáttal kapcsolatban 
sokan a várható kockázatokra fi-

gyelmeztetnek. Érdemes elgondolkodni, 
hogy a lebeszélés mögött nem valami-
lyen hátsó szándék áll-e – állítja az azen-
penzem.hu pénzügyi tanácsadó portál 
főszerkesztője, B. Varga Judit, aki kife-
jezetten mindenkinek ajánlja: éljen ezzel 
a lehetőséggel.

– A Nemzetgazdasági Minisztérium 
figyelmeztetett, hogy a rögzített ár-
folyamon lehetővé tett törlesztést csak a 
valóban nagy bajban levők válasszák, 
némely bank és a pénzügyi tanácsadók 
is óvják az igénylőket. Hogyan meri ezek 
után egyértelműen ajánlani az új ár-
folyamgátat?

– A feltételek alapján. A magyarok 
érzékenyek az akciókra, hát ez is egy i- 
lyen. A svájcifrank-hiteleket öt évig 
törlesztheti az adós 180 forintos ár-
folyamon. Az e feletti rész kamattar-
talmától pedig teljes egészében meg-
szabadul (azt a bankok és az állam 
felesben fizeti). Remélhetően egyre töb-
ben jöhetnek majd rá, hogy az ajándék 
minden körülmények között ajándék 
(ezt a végtörlesztésnél tulajdonképpen 

csak azok kapták, akik önerőből tudtak 
így megszabadulni devizahitelüktől, itt 
viszont mindenkinek jár).

– A tőketartozás viszont további 
kölcsönként gyűlik és kamatozik…

– A fix árfolyam feletti tőkerész valóban 
külön számlára kerül, úgynevezett 
gyűjtőhitelként. Ennek kamatozása azon-
ban még a devizahitelével összevetve is 
igen kedvező (most 7,2 százalékos). Ar-
ról sem szabad elfeledkezni, hogy piaci 
krach esetén – ami a jelenlegi nemzetközi 
környezetben nem zárható ki –, ha a svájci 
frank 270 forintnál drágább lenne, az e 
fölötti rész már egyáltalán nem terheli az 
adósokat. Ilyen esetben (ez az eurónál 250, 
a jennél 2,5 forintos árfolyamot jelent) 
minden kockázat az államé. Ezen a szinten 
nem nő tovább a gyűjtőhitel.

– A forint erősödése esetén nem nagyon 
bosszantó, hogy az adós továbbra is a fixált 
árfolyamon kénytelen törleszteni?

– Itt az újabb jó pont a konstrukciónak. A 
szabályok szerint, ha az aktuális árfolyam 
a rögzített árfolyamnál alacsonyabb, az 
ügyfél valóban továbbra is a rögzített 
árfolyamon fizet, de az így keletkezett 
árfolyamnyereség a gyűjtőszámlahitel 

egyenlegét csökkenti. Amikor pedig ez 
teljesen elfogy, akkor az aktuális árfolyam-
mal számolják a törlesztőt.

– Mégis, mi magyarázza akkor az el-
lenérzéseket?

– A jegybank számításai szerint jövőre 
50 milliárd forintot az állam és a bankok 
fizetnek ki az adósok helyett. Ki szeret 
fizetni? Az ügynököket kihagyták a vég- 
törlesztés után abból is, hogy az ár-
folyamgát révén tegyenek szert bevételre. 
Hamar megtalálták azonban, hogyan tud-
nak mégis hasznot húzni a dologból. Most 
a lakástakarékok felé igyekeznek terelni 
az érintetteket. Ez önmagában még jó öt-
let is lehet, de az már közel sem ennyire 
kedvező, hogy a lakástakarékosságot töb-
ben azzal igyekeznek felértékelni, hogy az 
árfolyamgát lehetőségét leszólják.

A Budántúl Magazin és azenpenzem 
hírportál közös rovata

töRlesztés RöGzített áRfolyamon 

Ki a legény az árfolyamgáton

Cécile és Mór
Irodalmi estet szervezett a Magyar Tör-
ténelmi Szalon május 21-én Tormay 
Cécile emlékére, az írónő halálának 
75. évfordulójára a budaörsi Jókai 
Művelődési Központban. 
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BuDAörS
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Június

1. péntek, 19.00.
I love Musical
5. kedd, 19.00.
Molnár-Zerkovitz: 
A doktor úr
zenés bohózat
6. szerda, 19.00.
Tamási Áron: 
Énekes madár 
8. péntek, 19.00.
Egressy Zoltán:
4x100 
9. szombat, 19.00.
Szeretem a feleségem 
10. vasárnap, 19.00.
Jó estét, Budaörs 
évadzáró gála és kerti parti

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

Június

ELŐADÁSOK A ZSÁMBÉ-
KI SZÍNHÁZI BÁZISON:  
2012.05.31-07.01.
 
A király mulat

előadások és kezdés:
május 31. csütörtök 19.30 óra
június 1. péntek 19.30 óra
június 2. szombat 20.30 óra
június 3. vasárnap 19.30 óra
 
Presznyakov- gyakorlatok 
(TERROR) 

előadások és kezdés:
június 21. csütörtök 20.00 óra
június 22. péntek 20.00 óra
június 24. vasárnap 20.00 óra
 
Bulgakov: Képmutatók cselszövése 

előadások és kezdés:
június 28. csütörtök 20.00 óra
június 29. péntek 20.00 óra
június 30. szombat 20.00 óra
július 1. vasárnap 20.00 óra

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

Június

Budakeszi Erkel Napok
2012. június 8-9-10.

Június 8-án
14.30-16 óra között
Koszorúzások sorrendben a 
Himnusz-szobornál, az Erkel-
emlékháznál, Erkel Rózsa emlék-
táblájánál, az Erkel-szobornál

17.30
Kodály emlékkoncert
A Czövek Erna Zenesikolában
A zenesikola tanárai és növendé- 
kei, valamint fiatal vendég-
művészek közreműködésével

20:00
Erkel Emlékkoncert
A r.k. plébániatemplomban

Közreműködik: Kováts Kolos, 
Kertesi Ingrid, Kassai István, Nagy 
Márta és a Pécsi Janus Pannonius 
Zeneművészeti Egyetem hallgatói

8-9-10-én
X. Erkel GÓ Emlékverseny

17.
Erkel Sakk Emlékverseny

KOGArT HÁZ
VI. Andrássy út 108. fszt., időtartam: 
90 perc/előadás.
Információ és jelentkezés: Fejes Júlia 
(06 30) 299 9643, oktatas@kogart.hu

Június

Gyermekeknek:
„Az Én Tihanyim...” – Rajzpá-
lyázat 6–10 és 11–14 éveseknek. 
A Tihanyi-tárlat inspirálta 
pályaművek mellé csatolni kell a 
kiállítás belépőjegyét. Személyes 
leadás a KOGART Ház pénz-
tárában június 15-ig.
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Nagy Gáspár 
Emlékkonferencia
Konferenciát rendezett az öt éve elhunyt 
költő, Nagy Gáspár emlékére május 17-én a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban a Nagy Gáspár 
Alapítvány és a Magyar Írószövetség.

*

Idén május 5-én rendezték meg a ha- 
gyományos német zarándoklatot és 

búcsút a Makkosmáriai Kegytemplom-
nál és a Csacsi-réten.

Gavlik István, Budapesten élő helytörté-
nész, a Kossuth Szövetség örökös tisztelet-
beli elnöke több önkormányzathoz fordult 
levéllel, melyben kéri, hogy támogassák 
soron következő könyvének kiadását-
megjelentetését.

Városmarketing
Filmet már forgattak a városban, többet 
is az elmúlt évtizedekben, de még a he-
lyi srácokról is (Budakeszi srácok), ám 
magáról a városról még nem. Hamarosan 
azonban igen: miután a város csatlakozott 
a Virágzó Magyarország dokumentum-
film-sorozathoz.

Indián come back
Indián, Budakeszi sok éven át volt köz-
tisztasági alkalmazottja, magyarán: utca-
seprője, három éve tűnt el városunkból. So-
kan már a halálhírét költötték (hosszú életű 
lesz hát), de tavaly szerkesztőségünknek 
si-került nyomára bukkannia: Salgótarján-
ban él, hajléktalanszállón.

Indián szeretne visszajönni, ha kapna 
munkát.

Kérünk minden jóakaratú embert, főleg 
vállalkozókat, akik ismerték (meg akik nem, 
referencia kérhető), és tudnának segíteni, 
elsősorban állandó, bejelentett munkával, 
keressék meg szerkesztőségünket. 

Zsámbék alatt 
rengett a föld
Kétszáznegyvenkilen éve, 1763. június 28-
án pusztított Magyarország történetének 
legnagyobb földrengése, mely Komárom 
mellett Győr és Zsámbék környékét súj-
totta legjobban. A 63 áldozatot követelő 
földmozgás erősségét – utólag – a tudó-
sok körülbelül 6,3-as erősségűre becsül-
ték a Richter-skálán, ami hazánk esetében 
kivételesnek számít. Ami vidékünket illeti, 
emlékeztetnénk Olvasóinkat arra, hogy 
többek között ekkor omlott össze a zsám-
béki, késő-gótikus templom is.

Mire e sorokat olvassák, talán már meg is 
nyílt a 83. ünnepi Könyvhét és 11. Gyer- 
mekkönyvnap. A központi rendezvé-
nyeknek ezúttal Szeged ad otthont. Az idei 
eseményt a Zsámbékon élő József Attila-
díjas író, költő, műfordító, Lackfi János 
nyitja meg.

Budakeszi régóta jól van eleresztve 
szürkeállományilag. Sok, a kultúra 
terén magának nevet szerzett szemé-
lyiség választotta lakóhelyéül az utóbbi 
évtizedekben a várost. Ezt fölismerve 
alakította meg prominens, kultúrához értő 
emberekből a település vezetősége a Bu-
dakeszi Kulturális Tanácsadó testületet.
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Vannak, akik igencsak mély nyomot 
hagynak életükkel maguk után. Ilyen 

volt például Edelmann Rezső, Budakeszi 
utolsó német kántortanítója. Közel fél 
évszázadig működött a településen, két 
emberöltő ifjúságát oktatta, nevelte. Az 
iskolai pedagógiai munkásságán felül a 
helyi közművelődés fölvirágoztatásában 
is jelentős szerepet játszott: a szigorú 
tekintetű férfiú nevéhez fűződik többek 
közt a Lyra Dalkör és a Szent Cecília Ve- 
gyeskar megszervezése. Halála után az 
általa alapított kórus emléktáblát hely-
ezett el az akkori fiúiskola (közkeletű 
nevén: Bagolyvár), ma Szent László 
Közösségi Ház falán, ami ma is látható. 
Kisebb egyházzenei műveket komponált, 
de írt verseket is, melyek közül az egyiket 
– Der organist (1910) – föl is olvasták  

májusban, a r. k. plébániatemplomban 
Edelmann halálának nyolcvanadik évfor-
dulójára rendezett emlékkoncerten, ame-
lyen a vidék több, német nyelvű ének-
kara is föllépett: Solymári Asszonykórus, 
Törökbálinti Kamarakórus, Budakeszi 
Asszonykórus (Hagyományőrző Kör). Az 
esemény rangját emelte Edelmann mai 
utóda, Szabó Lőrinc, a templom kántora, 
valamint Enyedi Pál orgonaművész já-
téka. 

Borz Tóbiás

Kántortalálkozó

Él városunkban évtizedek óta egy 
ezermester. Bernáth Bélának hívják. 
Gondolom, eddig e közlésemmel ke- 
veseknek adtam új információt nemcsak 
Budakeszin: Kempelen Farkas budakeszi 
– szellemi – utódját nemcsak városszerte, 
szinte az egész országban ismerik. Ta-
lálmányait saját maga gyártja egyedileg és 
postai úton továbbítja az egész országba, 
de még a határon túlra is. Béla bácsi ere-
deti szakmája műbútorasztalos, s mint 
szakmájának elitjébe tartozó, évtizede-
ken készítette egyedi bútorait országos és 
világhírű orvosoknak, művészeknek stb. 

B. B. szerencsés ember: hobbija és a 
szakmája ugyanaz. Szabadidejében is ál-
landóan bütyköl, feltalál, szerel. A fa sze-
retetén kívül a korszerű technika is érdek-
li: imádja az önműködő szerkezeteket, a 
játékokat, és a gyerekeket. Bernáth Béla 
lelkében ma is ott él a mindenre nyi-
tott, a világ fölfedezésére kíváncsi gye-
rek és az érett, komoly szakmai tudás-

sal rendelkező felnőtt szakember. Ezt a 
szellemet leginkább egy zeneszekrény 
illusztrálja, amit alkalmam volt megnéz-
ni nemrég: a kézművesség remeke a 
legkorszerűbb digitális technikával van 
kombinálva. Igaz, a rideg technikát elrejti 
a gyönyörűen megmunkált fa.

Béla bácsi egy régen érlelődő gondolatát 
most valóra váltotta: saját házában kialakí-
tott egy kis magánmúzeumot, amelyben 
élete legszebb, s még a birtokában lévő bú-
torait, játékautomatait, díszóráit állítja ki.

Az ünnepélyes megnyitó június elsején 
volt. 

Sobri Zabot

Kempelen múzeum Keszin

Roló le, 
a törülköző marad
A vidékünkhöz kötődő (Tök) Tarr 
Béla, világhírű filmrendező, a Magyar 
Filmművészek Szövetségének tavaly év 
végén megválasztott elnöke lehúzta a rolót. 
De nem dobta be a törülközőt.

A rolólehúzás a produceri irodájára 
vonatkozik, amit kilenc éve alapított és 
működtetett sikeresen a közelmúltig. Mint 
több sajtóorgánumnak is nyilatkozta, nem 
tartja összeférhetőnek, hogy egy olyan szer- 
vezethez (az Andy Vajna vezette Magyar 
Nemzeti Filmalapról van szó) forduljon 
támogatásért, ami nem élvezi a szakma 
bizalmát, kizárólag politikai legitimitással 
rendelkezik. 

Tarr azt is kijelentette, a cég bezárása 
nem jelenti azt, hogy a Filmszövetségben 
betöltött tisztségét föladná, vagy művészi 
tevékenységét felfüggesztené. Sőt, a pro-
duceri iroda bezárását sem tekinti vég-
legesnek, akár még újra ki is nyithatja, ha 
„majd ha eljön az a kor, amely respektálja 
és akceptálja a művészet szabadságát és 
politikától mentes függetlenségét.” – nyi-
latkozta a Népszabadságnak.  

SzaTir

Szirti László operatőr-filmrendező a 
közelmúltban fejezte be portréfimjét. A 
több mint egy órás interjúfilmben megis-
merhetjük Bernáth életét gyerekkorától 
napjainkig. A Duna TV produkciót 
várhatóan még a nyáron bemutatják a 
televízióban.

Egy ősi tengerész 
óra új otthonra lelt 

Bernáth mester 
jóvoltából

A thaiföldi Moradokmai Színházi és 
Nevelési Központ 9 művésze a Kompánia 
Színházi Társulat meghívására május 
22-től június 18-ig Budakeszire látogat. 
Személyükben először szerepel thai 
művészeti csoport Magyarországon.

Bangkoktól nem messze, Janaprakhal 
Ghandruang a holywoodi filmes szakmát 
feladva színházi közösséget hozott létre 
15 évvel ezelőtt, Moradokmai (Új örök-
ség) néven. A buddhizmuson alapuló, az 
élet minden területét átfogó művészeti 
nevelés egy bentlakásos iskola keretei 
között valósul meg. A színház nem-
zetközi hálózatot, fesztivált és projekteket 
működtet Ázsiában és Európában.

tbr

Thaiok e tájon
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A helyzet a magyar egészségügyben 
változatlanul kafkai, vagyis teljességgel 
kiszámíthatatlan. A labirintusaiban bók-
lászó beteg hol egy harmadik világbeli 
országban érzi magát, vagy éppenséggel 
találkozhat világszínvonalon dolgozó, ön-
feláldozó gyógyítókkal egyaránt. A baj, 
hogy az egész kiismerhetetlen (legalábbis 
a kívülállók, a betegek szemszögéből). S 
még csak nem is a pénzen múlik.

Amiről most szó lesz, pozitív példa. Egy 
országos intézményről írok, a budapesti 
Ráth György utcából, amit viszont min-
denki csak Kék golyónak ismer. Hivatalos 
nevén Országos Onkológiai Intézet. Hogy 
szóba hozom, annak két oka van: egyrészt 
az, hogy hosszú ideje az intézet főorvosa 
budakeszi, pontosabban makkosmáriai la-
kos, Dr. Kásler Miklós.

Az írás másik apropója pedig, hogy 
elkészült a magyar egészségügy utóbbi 
évek legfontosabb fejlesztése: hivatalosan 
is átadták az intézet új sebészeti tömbjét.

A hatmilliárdos beruházás 90 százaléka 
európai uniós forrásból történt, a magyar 
állam adta a fennmaradó, tíz százalékot 
(hatszáz milliót).

Ezzel a beruházással, mint Kásler 
főigazgató több sajtóorgánumnak is nyi-

latkozta, létrejött Közép- és Kelet-Európa 
egyetlen, EU-akkreditált onkológiai cent-
ruma. Az intézet ezzel úgynevezett kom-
prehenzív állátást nyújt a rákbetegeknek, 
vagyis lényegében minden eszköz és tudás 
egy helyen hozzáférhető lesz, bármilyen 
típusú daganatos megbetegedésről legyen 
is szó, a szűréstől a diagnosztikán és a 
sugárkezelésen át a műtéti beavatkozásig 
és az utókezelésig-rehabilitációig.

A megújult intézmény, a főváros és 
a Központi Régió lélekszámát tekin-
tetbe véve, mintegy három millió ember 
onkológiai ellátására lesz képes.

Mint ismert, Magyarország az onkoló-
giai megbetegedések terén sajnos nem-
zetközi összehasonlításban is „élenjáró”, 
és a gyógyítás tekintetében sincs sok di-
csekedni valónk. Pedig az idejében fölfe-
dezett rákok jelentős része ma már gyó-
gyítható. A világban sok jó eredmény és 
példa van, s ezek közös tanulsága: a rák 
ellenes sikeres harc feltétele az erők: szel-
lemi, műszaki és pénzügyi erők koncen-
trálása. Mert a rák ma már gyógyítható 
ugyan, de ez a gyógyítás igen sokba kerül! 
Elmúltak azok az idők, amikor kis vidéki 
kórházak sebészetén daganatos betegeket 
műtöttek, kezeltek. Ott ugyanis hiányzik 

mind az ehhez szükséges szakmai tapasz-
talat, mind a megfelelő arzenál. Rákbeteg-
séget ma már olyan, nálunk jóval nagyobb 
és gazdagabb országokban is, mint pél-
dául Franciaország, kizárólag néhány 
országos centrumban gyógyítanak. S ahol 
az erőforrások koncentrációja megtörtént, 
az egyenes arányban áll az eredményes 
gyógyítással is.

Az Országos Onkológiai Intézetben tör-
tént fejlesztés, ami nem csupán új műtők, 
korszerű orvosi eszközök hadrendbe 
állításából áll, hanem a legkorszerűbb 
szervezési megoldásokkal is kiegészül, 
egy fontos lépés Magyarországon ezen az 
úton.

Boros Zita

Milliárdok a Kék golyóba

Gyere ki
Több évi kihagyás után május 23-
án ismét volt Kihívás Napja vid-
ékünkön. („Gyere ki a salakra,  
ott mutasd meg, kicsi huszár!”) 
Budakeszin reggeltől estig ad-
ták egymás kezébe a váltóbotot 
az események (A hónap képza-
vara – a Szerk.). A Nap végén a 
városvezetők a sportpályán mut-
atták be futótudományukat.
Budakeszi az elsők között csatla-
kozott a tömegsport-rendezvény-

hez, amely annak idején tényleg 
az egész várost megmozgatta. 

Kesziring
Ring, de nem alszik; sőt: most 
éledezik. Immár Budakeszin 
is lehet látni versenyautókat 
és autóversenyeket. Igaz, 
egyelőre csak kicsinyített má-
saikat. Megnyílt ugyanis május 
1-jével a Kesziring autómodell 
off road pálya a Farkashegyi 
Repülőtér mellett.

Készülnek a budakeszi galambok és galambászok a pünkös-
di röptetésre: három és félszáz kilométert kellett megten-
niük Anstattól hazáig. Odafelé kamionban, vissza röpülőn

PLÍZ

Pregitzer György évtizedes, áldo-
zatos munkája, amit a sakk meg- 
szerettetéséért kifejtett, a 2011-12-
es évad, most zárult bajnokságai-
ban ismét meghozta eredményét. 
(A jó befektetés nem vész el.)

A zsámbéki felnőtt csapat, 
amely immár évek óta az OB 
(országos bajnokság) Bleyer-
csoportban szerepel, ezúttal sem 
hozott szégyent a városra és az 
egyesületre: a 12 induló közül 
hatodikként szakította át a kép-
zeletbeli célszalagot.

De a tartalékcsapatuk is kitett 
magáért a Pest megyei bajnokság-
ban, ahol hasonlóképp: a közép- 
mezőnyben végzett.

Pregitzer tanár úr azon-
ban a gyerekekre a legbüsz-
kébb: a Diák Olimpián indí-
tott tanítványai közül a Telki 
Általános Iskola 3. osztályos kor- 

csoportban indított, háromtagú 
lány csapata megnyerte a megyei 
Diák Olimpiát, majd május vé-
gén, a szombathelyi országos 
döntőben a 12. helyen végzett a 
22 induló között.

Teljesítményüket még jobban 
fölértékeli – idézi föl a történteket 
megkeresésünkre a Zsámbéki 
iskola tanára, sportpedagógus 
Pregitzer –, hogy ezek a kislányok 
mindössze tavaly szeptemberben 
kezdtek el versenyszerűen sak-
kozni.

De jól szerepeltek a pátyi isko-
lás fiúk is: az ötödik, hatodik, 
nyolcadik osztályosokból álló 
együttes a megyei Diák Olimpián 
a második helyet szerezte meg. 
Az elsőségtől épp az a csapat ü-
tötte el, amelyik végül az országos 
versenyt is megnyerte.

Bobosi Tzar

zsámbék sakk-központ

Telki lányok, pátyi fiúk

Május 12-én került sor a VI. kerékpártúrára, amelyet térsé-
günkben a Budavidék Zöldút Szövetség rendezett.
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Bűnügyek a Budavidéken

Exhibici és bicikli
Kirívóan súlyos bűncselekmény nem történt vidékünkön 
májusban, de a krimitermés gazdag és változatos volt. Íme 
a felhozatal.

Ha temetőben, buszmegállóban 
férfi mutogatná a nemi szervét, 
ne csodálkozzanak: exhibi-
cionista tűnt föl a vidéken. S 
a rendőrség ugyan elfogta, 
beazonosította, eljárást is indí-
tott ellene, ám szabadon hagyta.

Az eset Pilisvörösváron volt, 
két esetben történt följelentés.

A delikvens először, április 
28-án, a kora esti órákban a 
helyi temetőben tette közszem-
lére szerszámát, amikor egy nő 
arra sétált. Legközelebb május 
11-én, egy bevásárlóközpont 
környékén tűnt föl; a közeli 
buszmegállóban adta elő per-
formanszát, egy alkalmi néző 
legnagyobb megrökönyödé-
sére. A rendőrök ezúttal résen 
voltak, s a személyleírások 
segítségével hamar kézre is 
kerítették.

A Budaörsi Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya folytat 
nyomozást szeméremsértés vét-
ség megalapozott gyanúja mi-

att. Sz.Cs. (39 éves) gyanúsított 
kihallgatása során elismerte, 
hogy törvénysértő cselekmé-
nyét hetek óta folytatta.

SzaTir

Gyerekrablás
Gyanútlanul kerékpározott a 
gyerek a pátyi Somogyi Béla 
utcában. Április 26-át írtunk, 
délután 3 felé járt az idő. 
Egyszer csak, váratlanul a 
kerékpáros elé ugrott egy fiatal 
férfi, a vezetőjét megállásra 
kényszerítette, majd erővel, 
a nyakánál fogva lerántotta a 
nyeregből. Gyors mozdulatok-
kal megmotozta, s a nadrágzse-
bében talált készpénzt elvette. 
A rémtörténet ezzel nem ért 
korántsem véget. A fiatalember 
fenyegetéssel rávette a gye-
reket, hogy a közeli üzletből 
lopjon el a részére különböző 
árucikkeket. A megszeppent 
áldozat engedelmeskedett ki-
fosztójának, ám a CBA biz-
tonsági emberei lebuktatták. 
A biztonsági szolgálat tette 
a dolgát, a körzeti megbízott 
hamarosan megérkezett, s a 
gyerek neki mesélte el, mi is 
történt valójában.

A gépezet innentől olajozot-
tan működött, a rablót hama-
rosan elfogták, kihallgatták, 
majd a bíróság elrendelte 
előzetes letartóztatását. A Bu-
daörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya folytat nyo-
mozást rablás bűntett  és más 
bűncselekmények  megalapo-
zott gyanúja miatt H. Csaba  
21 éves  férfi ellen.

Bató Borisz

Muti a pucádat 
(képünk illusztráció)

A két jó barát egyaránt azt 
hitte, a másik idegen beto-

lakodó, s összeverte egymást. 
De úgy ám, hogy a végén 
rendőrök választották szét őket, 
és a mentőket kellett kihívni 
hozzájuk. Igaz, hajnal volt, sö-
tét (május 8-át mutatott a nap-
tár), de ez még nem elég ok, 
hogy ne ismerjék föl egymást. 
Ehhez az is kellett, hogy jó mé-
lyen a pohár fenekére nézzen a 
64, illetve 74 éves férfi. Előző 
este jöttek össze Törökbálint 
Pistály-dűlő elnevezésű terül-
etén, ahol egyikük víkendtelke 
volt. Iszogattak, vagy inkább 
vedeltek rendesen, amíg kiütöt-
ték magukat, s elszenderedtek. 
Amikor aztán a hajnali órán 
egyikük is, másikuk is mo-
corogni kezdett, egymás 
torkának ugrottak.

Haver 
és verés

A hatóságot végül a hangos- 
kodást, verekedést észlelő 
szomszédok értesítették. A 
helyszínre érkezett körzeti 
megbízott annyit rögzített a 
jegyzőkönyvbe, hogy a földön 
fekszik egy férfi, rajta, kezeit 
hátrafeszítve, ül egy másik, és 
dulakodnak.

A Budaörsi Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya folytat 
nyomozást súlyos testi sértés 
bűntett megalapozott gyanú-
ja miatt. Kérdés, melyikük 
bűnösségét fogják megál-
lapítani, s főleg – hogyan?

tb

Két fiatal férfi utazott a me-
netrend szerint közlekedő 
éjszakai buszjárattal 
Budapestről Törökbálint-
ra április 29-én, a hajnali 
órákban. Az út során vé-
gig hangoskodtak, kötöz-
ködtek a buszvezetővel. 
Amikor a Szent István 
utca megállójában leszáll-
tak, tovább szidalmazták a 
járművezetőt, rugdosták a 
busz ajtajának üvegét, ami 
be is tört.

A pilóta sem volt rest, 
kihívta a rendőröket, akik 
hamarosan el is fogták a 
két gyanúsítottat, egy 29 
és egy 30 éves törökbálinti 
férfit.

Előállításuk során a 
tettüket beismerték, s azzal 
védekeztek, hogy józanul 
már bánják, ami történt, 
de ittas állapotban voltak.

A Budaörsi rendőrkapi- 
tányság Bűnügyi Osztálya 
garázdaság vétség mega-
lapozott gyanúja miatt 
folytat nyomozást.

Raklapot lopott Pátyon
Raklapot lopott (nem laptopot) – volna, ha el nem fogják.

N. Gábor  (48 éves  férfi) május 1-ről 2-ára virradó éjszaka 
besurrant egy pátyi családi ház udvarára, hogy az ott található 
raklapokat ellopja. A zsákmányt az udvar kevéssé megvilágított 
részére kezdte összehordani, amikor az éber szomszéd észrevette 
az illetéktelen behatolót, és értesítette a rendőröket. A járőr 
egykettőre ott termett, és még a helyszínen elfogta az elkövetőt. 
Ennek keretében, többek között a gépkocsiját is átvizsgálták, 
amiből több, bűncselekmény elkövetéséhez használt eszköz 
került elő. Ugyancsak kiderült, hogy az autó alvázszámát fizikai 
törléssel és véséssel megváltoztatták.

A történtek után az illetőt kihallgatták, majd őrizetbe vették.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytat nyo-

mozást lopás vétség kísérlete  és más bűncselekmények  meg-
alapozott gyanúja miatt N. G. ellen.

A tettes mindig visszatér
A mohóság lett a vesztük.

A biatorbágyi pecatónál egy telekről eltűnt több mint 4 ezer 
tetőcserép és egy motorkerékpár. Az eset május 7-én történt. A tet-
tesek másnap folytatták volna ugyanott, ám ezúttal a tulaj észlelte 
érkezésüket és riasztotta a zsarukat, akiknek így aztán nem volt 
túl nehéz dolguk fülön csípni a tolvajokat, akik a kihallgatásukon 
beismerték az előző napi cselekedetüket is.

Van, akiből a busz, van, 
akiből a vezetője vált ki 
vandál indulatokat
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Áprilisban a férfiak, május-
ban a nők.

Igaz, ma még ők vannak ke- 
vesebben, de szemmel lát-
hatóan egyre több lány, fiatal-
asszony ül a motorkerékpárok 
nyergébe, de nem hátulra, 

hanem előre, a pilóta helyére.
Ezt ismerték föl a rendőrök, 

akik női motorosokat oktat-
tak május 4-én, Vácott, a 6. 
Nemzetközi Női Motoros 
Napon. A jelentkező, tanulni 
vágyó motoros csajok a Pest 

Nyereg fölött puhul

Május 25-én tartották az eltűnt gyerme-
kek világnapját az 1979. május 25-én, 
New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan 
Patzra és társaira emlékezve. A világ-
nap célja, hogy felhívja a figyelmet az 
eltűnt, illetve bántalmazott gyerekek 
ügyében a megelőzés és a nemzetközi  
együttműködés fontosságára. 

Magyarországon minden évben több 
ezer gyermek eltűnését jelentik be. Pest 
megyében tavaly  összesen 865 gyer-
mek- és fiatalkorú eltűnését jegyezték föl. 
Az eltűnt gyermekek keresése, körözése 
közigazgatási  eljárás keretében törté-
nik, amit 90 napon belül le kell zárni, 
de ez nem azt jelenti, hogy a hatóságok 
nem keresik tovább az eltűntet, hiszen 
az eltűntek adatai 20 évig szerepelnek az 
adatbázisban.

Az eltűnések többsége a megyében 
található gyermekotthonokban élő gyer-
mekek szökéséből adódik, családban élő 
gyerekekkel ez szerencsére igen ritkán 
fordul elő. Ilyenkor is rendszerint hamar 
előkerülnek. Főleg a gyermekotthonok-
ból elszökött gyerekek esetében jellemző 
az, hogy még aznap, legfeljebb másnap 
megtalálják őket. Vannak esetek, amikor 
hetekig, hónapokig nincs tudomásunk a 
gyermek hollétéről.

A gyermekotthonból eltűnt gyerme-
kek rendszeresen szöknek haza a család-
jaikhoz, rokonokhoz, akik sok esetben 
megnehezítik a hatóság munkáját, mivel 
bújtatják a megszökött gyereket. Rosszabb 
esetben céltalanul csavarognak hasonló 
„sorstársaikkal”, barátnak hitt kortársaik-

kal vagy olyan felnőttel, aki kihasználja 
a sebezhetőségüket.  Ez nagy veszélyt 
rejt magában, mivel sokkal könnyebben 
válhatnak gyermekprostitúció vagy más 
bűncselekmény áldozatává, elkövetőjévé. 

Szomorú tény, hogy a nevelőotthonokból 
elszökött lányokat sokszor prostitúciós 
tevékenységet folytatva állítják elő a 
rendőrök.

Az eltűnések lehetséges okai:
– kisebb gyerekeknél előfordulhat, hogy 

belemerülnek a játékba és elkóborolnak;
– kalandvágy (felnőttként akar viselked-

ni, szórakozni szeretne, tiltott dolgokat 
kipróbálni);

– „plázázás” ;
– veszekedés szülőkkel/nevelőszülők-

kel/nevelővel;
– félelem pl.: bizonyítványosztásnál 

nem mer hazamenni, mert fél a szülő 
reakciójától;

– családon belüli erőszak, bántalmazás, 
elhanyagolás, nyomasztó családi légkör;

– gyermekotthonokban élőknél az in-
tézeti körülmények;

– bűncselekmény áldozatává válnak 
(emberrablás, emberkereskedelem, szexu-
ális ragadozók áldozatai lesznek, em-
berölés)

Mit tehetünk, ha gyermekünk eltűnt?

Legfontosabb annak megelőzése, hogy 
egy gyermeknek megforduljon a fejében, 
hogy elkóborol, megszökik otthonról, akár 
csak kalandvágyból is. Nem lehet elég-
szer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy 

szülőként, nevelőként ismerjük a gyer-
mekünket, igyekezzünk saját életünkkel 
példát mutatni, helyes értékrendet köz-
vetíteni. Szakítsunk időt az őszinte, nyi-
tott beszélgetésekre, közös időtöltésekre, 
ismerjük meg barátait, de a legfontosabb, 
hogy szeretettel és odafigyeléssel for-
duljunk felé.

Barátok, rokonok, iskolatársak, isme-
rősök körében érdeklődni, hogy mit tud-
nak az eltűntről, látták-e, beszéltek-e vele, 
ha igen utalt-e arra hogy szeretne valaho-
va elmenni stb.

Érdemes megnézni azokat a helyeket, 
amelyeket szabadidejében szívesen lá-
togat a gyerek.

Értesítsük a rendőrséget és működjünk 
együtt a hatósággal a gyermek felkutatása 
érdekében.

Segítségért fordulhatunk a 116-000-ás 
ingyenesen hívható telefonszámon a Kék-
Vonal Alapítvány munkatársaihoz. 

Mindenki kötelessége az eltűnt gyer-
mekek feltalálását, a családba, otthonba 
történő visszatérését támogatni, segíteni! 

Ne menjünk el egy csavargó, tétlenkedő, 
látszólag egyedül lévő gyermek mellett, 
kérdezzünk rá: segíthetünk-e neki? Sok 
esetben ez vezethet minél előbbi feltalá-
lásukhoz.

Amennyiben mégis eltűnt vagy meg-
szökött a gyermekük, minden esetben 
értesítsék a rendőrséget, hogy minél 
hamarabb újra láthassák.

Az eltűnésről személyesen is 
megtehetik bejelentésüket a helyi 
rendőrkapitányságokon vagy a jól ismert 
107-es vagy 112-es telefonszámokon!

Pest Megyei rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály

Ezrével tűnnek el gyerekek

Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság szervezésében ve- 
hettek ingyenes leckéket a 
rendőr oktatóktól.   A Bale-
set-megelőzési Bizottság cél- 
ja, hogy a tanfolyamokon 
a motoros hölgyek gyakor-
lati tudással gazdagodjanak, 
felkészítve őket akár a vész- 

helyzetekre is. A képzés után, 
rendőri felvezetéssel, a kora 
esti órákban Budapesten 
tartottak  felvonulást a Női 
Motoros Nap résztvevői. A 
Hősök terén megemlékez-
tek a balesetben elhunyt vagy 
megsérült motorosokról.

Tosz Bibora

Halál Tökön
Ahogy az várható volt, a jó idő kicsalogatta az útra a mo-
torosokat. S ahogy az ilyen tájt lenni szokott, észrevehetően 
megszaporodtak a motoros-balesetek.

Egy közülük tragédiába torkollott. 
Május 20-án délután, egy 47 éves budapesti férfi Tök 

belterületén közlekedett Zsámbék felől Perbál irányába. Egy 
balra ívelő útkanyarulatban a motoros – egyelőre ismeretlen 
okból – letért az útról, majd járművével felborult. A baleset 
következtében a vezető a helyszínen életét vesztette.
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