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Ülök a kocsma kerthelyiségében, délután 
van, ezer fok, a légy az asztal szélén dar-

vadozik, ha rácsapnék, föl se röppenne, inkább 
megadná magát a sorsnak, csak mozdulni 
ne kelljen. Csak mozdulni ne kelljen, mon-
dom én is, és inkább megkegyelmezek neki. 
Az egyetlen erőfeszítés, amire még képes és 
hajlandó vagyok, hogy időnként fölemeljem 
a poharam és megnedvesítsem az ajkam. A 
szomszéd asztalnál kisebb társaság, de csak 
fél szemmel  látom őket, ahhoz, hogy alapo-

sabban megnézzem magamnak, kik ők, kissé el kellene fordíta-
nom a fejemet, és az már aránytalanul nagy erőfeszítésnek tűnik.  
Inkább csak hallgatom a beszélgetést. „Játszunk?”  „Játsszunk!” 
Az asztalon előttük egy pakli kártya. „Ki oszt?” „Osszál te.” 
„Oszt mért éppen én?” „Mert te következel.” Hogyhogy én követ-
kezem? Még egy partit sem játszottunk.” „Épp azért.” „Márpedig 
én nem. Nekem sérvem van.” „Akkor osszon a Dezső! Dezső, te 
osztasz.” „Én nem. Nem osztok.” „Dezső nem oszt, nem szoroz.” 
„Akkor ossz te.”  „Gyerekek, mi van ma veletek?  Már a kártya 
se kell?” „Nem kell. Inkább még egy kör.” „Rendelj.” „Rendelj 
te.” „Én nem rendelek. Inkább kifizetem ezt a kört is, de be nem 
megyek szólni a Frici úrnak.” „Jó, akkor várunk, amíg a Frici 
úr magától kijön.” „Azt várhatod.”  Várnak. Hosszú percek tel-
nek el szótlanul. „Szóval már a kártya sem…”  – a szavak, hal-
lom, elvégre tanultam fonetikát, úgy buknak elő a szájból, hogy 
a nyelv, az ajkak szinte meg sem mozdulnak.  – „Pedig  jó lesz 
bespájzolni, ha még akarunk játszani valaha is az életben.” „Mi, 
hiánycikk a kártya?” „Nem hiánycikk, csak megszűnik.” „Mi, a 
kártyát betiltják?” „Nem tiltják be, csak ez a kártya, ez a jó mag-
yar kártya, megszűnik.” „Pont a magyar kártya?” „Pont.” „Oszt 
mi a baj vele? Az, hogy magyar?” „Majdnem, az, hogy nem elé-
ggé ma-gyar.” „Ne kábítsál már minket, mi az, hogy nem elég ma-
gyar?” „Az, hogy nem elég magyar. Nézzétek meg! Kik szerepel-
nek a kártyalapokon? Csupa idegen figura. Tell Vilmos, na őt még 
csak ismerem, de kik ezek a többiek?” „Bunkó! Ezek a svájci törté-
nelem alakjai.” „Rendben, de akkor azt mondd meg nekem, hogy 
kerülnek ezek a magyar kártyára?” „Azt már nem tudom.” „Na 
éppen ez az. Szóval hamarosan olyan kártya kerül forgalomba, 
amelyen nem ilyen idegenek lesznek a lapokon, hanem csupa is-
mert, jó magyar ember.” „Ajjaj” „Mit jajgatsz?” „Már látom a 
jövőt! Akkor minimum két magyar kártyát kell forgalomba hozni: 
az egyiken Horthy kormányzóval, a másikon Kádár főtitkárral. Ki 
fogja itt kiismerni magát?” „Az még csak hagyján! De hogy fo-
gunk kártyázni mi eztán? Ha a Bandi meglátja a lovastengerészt 
az ászok között, azonnal megüti a guta.” „Na, gyerekek, ha Kun 
Bélás magyar kártyát hoztok a szemem elé, rám soha többé egyet-
len ultipartinál ne számítsatok.” „Tudod te egyáltalán, ki volt az 
a Kun Béla? Ugye, hogy nem tudod?” „Gyerekek, nehogy már 
összevesszetek, egyelőre itt van ez a magyar kártya, játsszunk 
inkább.” „Neked nem osztott senki itt lapot!”  

Amikor felriadtam a szunyókálásomból, a kártyatársaság már 
nem volt sehol. Abban sem voltam biztos, hogy itt voltak-e egyál-
talán. Üres volt a kerthelyiség, volt még pár korty a poharam-
ban, mondok, lássuk, mit ír az újság. Unottan lapozgatom.  Aztán  
a kis színesek között érdekes hírre bukkanok. A Magyar Snap- 
szer Szövetség elnöke azt nyilatkozta, ideje új magyar kártyákat 
forgalomba hozni, a svájciak helyett magyar hősökkel lapjain. 
Behajtom az újságot. „A kollégák a nagy melegben megint ki-
találtak valamit. Csak meg kell tölteni az újságot ilyenkor is va-
lamivel. Még ha kánikula is van. Uborkaszezon..”

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)

Még egy zsarnok uralkodó sem viszi olyan romlásba országát, 
mint a közjó iránti közönyösség a köztársaságot.

 (Montesquieu)
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Mint éljen az ember 

Avicenna írja, hogy az emberi test kétféle nyavalyába esik: 
egyike, mikor a nedvességnek, a négy elementom, a melyből 
termettünk, az emberben bővelkedik; ha a vér igen megárad, 
halálra betegszünk.
Aztán, mikor az emberben a nedvesség megapad; az pedig 
abból lesz, ha az embernek a mája és gyomra felette igen 
hév, vagy hideg és mértékes jó rendtartás nélkül ételében és 
italában. Ennekokáért a ki egészségét szereti és hosszú életét 
kívánja, szükséges, hogy jó rendet és módot tartson ételben 
és italban, alvásban és fürdésben, orvosságban, egyéb dol-
gokban is, melyeket ha mérték szerint mível, használ vele, 
ha szintén egyébképen beteges természetü volna is.

CSÍZIÓ

A könyhétre megjelent Dr.Csath 
Magdolna Üzletimodell in-
nováció című szak/tankönyve a 
Nemzeti Tankönyvkiadó gondoz-
ásában, amelyet ehét szombatján 
(9-én)  du. 2-4 között dedikál 
a Vörösmarty téren, a Nemzeti 
Tankönyvkiadó sátránál.

*

A Nyílzápor a magyar 
hagyományőrző íjászok éven-

kénti seregszemléje, amely egy-
ben a világ jelenlegi legnagyobb 
együttlövése is. A Keszi Íjászok 2 
tizeddel, 17 fővel csatlakoztak az 
országból összesereglett mintegy 
ezerkétszáz íjászhoz.

Nem troli az, gyermek
Látott a Nyájas már eleven elektromos buszt Magyarországon? 
Kérem, ne vágja rá, hogy persze, csak azt úgy hívják, troli. A 
troli az más, az is busz, meg az is elektromos, de kötöttpályás. 
Amiről meg én beszélek, az busz is, árammal is megy, bár nincs 
áramszedője, és arra megy, amerre akar. Ha nem látott még 
élőben hasonló járművet, és szeretne, akkor tessék elmenni 
Törökbálintra; ha szerencséje van, láthat, méghozzá menetrend 
szerinti járaton. Sőt, akár még föl is szállhat egyre, ha van BKV-
bérlete vagy érvényes menetjegye. De ajánlatunk csak augusztus 
végéig érvényes, ugyanis addig jár az e-busz, kísérleti jelleggel.

Amire Törökbálint jóvoltából került sor. A város anyagi tá-
mogatásával bérelték a járművet, kipróbálni, hogy viselkedik 
hazai viszonyok között. A próbajárat megvalósításában pedig 
a Levegő Munkacsoport (vezetője a szomszédvár, Budaörs la-
kosa) működött közre.

Ilyen sose lesz Törökbálinton
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Tűzgyújtási 
tilalom lépett 
érvénybe
Tűzgyújtási tilalom lépett 
életbe Pest megyében az 
erdőterületeken és azok 
kétszáz méteres körzetében 
visszavonásig. A kijelölt 
tűzrakóhelyeken is tilos tüzet 
rakni.

Pest megye erdeiben foko-
zott tűzveszély alakult ki, 
ezért az erdőkre, valamint az 
erdőterületek határától számí-
tott kétszáz méteren belüli 
területre – átmeneti időre – 
a vidékfejlesztési miniszter 
általános tűzgyújtási tilalmat 
rendelt el.

A tilalom idején tilos a 
tűzgyújtás a fentebb felsorolt 
területeken kijelölt tűzrakó 
helyeken is, valamint a közút 
és vasút menti fásításokban, 
beleértve a parlag- és gazé-
getést is.

A miniszter felhívja a 
közúton és vasúton utazók, 
az erdőben kirándulók, a 
mezőgazdasági területeken 
dolgozók figyelmét, hogy 
az égő cigarettát ne dob-
ják el, mert ez fokozott 
tűzveszéllyel jár. A kiszáradt 
árokparton, a vasúti töltések 
mellett keletkező tüzek sok 
esetben közvetlenül erdő- és 
mezőgazdasági területeket is 
veszélyeztetnek.

Aki a tűzvédelmi ren-
delkezéseket megszegi, sza-
bálysértést követ el.

Az elrendelt tűzgyújtási 
tilalom visszavonásig érvé-
nyes.

Összehason l í t ha t a t l anu l 
kedvezőbb a Pest megyei turiz- 
mus helyzete. Mint a KSH terül-
eti negyedéves tájékoztatója 
megállapítja: „A Pest megyei 
kereskedelmi szálláshelyek 
szolgáltatásait 2012 első három 
hónapjában 77 ezer vendég vette 
igénybe, 11%-kal több mint az 
előző év azonos időszakában. 
(…) A vendégek 146 ezer ven-
dégéjszakát töltöttek el a megye 
kereskedelmi szálláshelyein, 
17%-kal többet, mint 2011. I. 
negyedévében. A belföldi ven-
dégéjszakák száma 22%-kal, a 
külföldieké 5,4%-kal bővült.” 
A tájékoztató lényeges pontja, 
hogy a vendégszám bővülése 
országosan csak 1,9% volt, il-
letve hogy az EU tagországok-
ból érkezett vendégek 8,4%-kal, 
általában az európai országokból 
érkezettek pedig 12,3%-kal több 
éjszakát töltöttek el 2012 első 
negyedévében, mint egy évvel 
korábban. A külföldi vendég-
forgalom mérsékelt növekedése 
elsősorban az amerikai és az ázsi-
ai kontinensről érkező vendégek 
jelentősen csökkenő számának 
tudható be. A megye turisztikai 

teljesítménye tehát viszonylago-
san és abszolút értékben is javult. 
5,4%-kal nőtt a legnagyobb rész-
esedéssel bíró négycsillagos szál-
lodák vendégforgalma, ugyan- 
akkor 36,7%-kal a háromcsil-
lagos szálláshelyekbe érkező 
vendégek száma. Figyelemre-
méltó, hogy megduplázódott 
a wellness-szállodákba érkező 
külföldi vendégek száma (2 616 
fő). A garniszállók és panziók 
külföldi vendégforgalma viszont 
jelentősen csökkent. A belföldi 
vendégek ezzel szemben külö-
nösen felülreprezentáltak a kas-
télyszállók vendégforgalmában, 
sőt, 85%-kal (!)  növekedett a 
számuk (1 804 fő) éves összeha-
sonlításban. Legnagyobb arány-
ban azonban ők is a wellness-
szállodákat látogatják – a 30%-os 
növekedés negyedéves összeha-
sonlításban igen jelentős teljesít-
mény, tekintve, hogy a forgalom 
így elérte a 28 098 fő/negye-
dév értéket. A hazai vendégek 
nagyobb része ugyancsak a négy- 
csillagos szállodákat részesíti 
előnybe (36 990 fő), ugyanakkor 
a háromcsillagos szálláshelyek 
vendégforgalmának növekedése 

ebben az esetben is jelentősen 
nagyobb volt éves összehasonlí-
tásban (11 985 fő, azaz +25,6%). 
A kereskedelmi szálláshelyek 
bruttó szállásdíj-bevételei a 
garniszállók és a panziók kivé-
telével nőttek; kiugró mértékben 
a kastélyszállodák (+36,5%), a 
wellness-szállodák (+35,5%) és 
az üdülőházak (84,6%).  

A vendégéjszakák alapján Pest 
megye legfontosabb turisztikai 
küldő országai 2012 I. negyed-
évben: Németország (5563), 
Románia (4 284), Olaszország 
(3 147), Ausztria (2747), Oro-
szország (2 417), az Egyesült 
Királyság (1 678), Szlovákia 
(1 671) és Lengyelország (1 472), 
illetve Csehország (1 353). A 
tengerentúl tekintetében a Koreai 
Köztársaság jelentősen felülmúlt 
minden más országot (1 236). .

KSH

A KSH negyedévi jelentéSéből

A turizmus mint kitörés
Most, az idegenforgalmi szezon csúcsidején, érdemes pár 
sort szentelni megyénk idegenforgalmi helyzetének. Kiváló 
támpontot nyújt ehhez a Központi Statisztikai Hivatal 
legutóbbi, negyedévi jelentése. Ebből idézünk.

A hír bejárta nemcsak a ma- 
gyar sajtót: dr. Schweitzer József 
nyugalmazott országos főrabbit, 
Széchenyi-díjas tudóst, június 
5-én a nyílt utcán fenyegette 
meg egy magyarul beszélő 
ismeretlen személy. Másnap 
Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke, miután ott-
honában meglátogatta az idős 
vallási vezetőt, nyílt levélben 
tette közzé felhívását, amely- 
ben Magyarország minden pol-
gárát felszólította arra, hogy 
„emeljünk közösen áthatol-
hatatlan lelki és szellemi falat 
minden rasszista, kirekesztő, 
öncélú gyűlölködésre okot adó 
megnyilvánulás elé.” 

Pest Megye Közgyűlése csat-

lakozott dr. Áder János fel-
hívásához, amelyben arra kér 
minden embert, hogy szóval 
és tettel vállaljon közösséget 
a nyílt levelében megfogal-
mazott állásponttal, egyet- 
értve a kijelentéssel, hogy „aki 
bármely okból és indokból 
politikai nemzetünk bármely 
tagját vagy közös értékét ta-
gadja vagy meggyalázza, az 
önmagát gyalázza meg.” 

A közgyűlés a határozati 
javaslat elfogadásával kinyil-
vánította, hogy sem az inzul-
tus, sem a mögötte álló indulat 
nem elfogadható a számára. 
Mint az állásfoglalásról kia-
dott közlemény fogalmaz: 
„Elutasítjuk a gyűlölet és az 

intolerancia, vagy éppen az 
antiszemitizmus bármilyen 
formáját, mert nem fér össze 
sem a kereszténység hitével, 
erkölcseivel és értékrend-
jével, sem pedig az emberi-
ség és az emberiesség esz-
ményével. Magyarország és 
azon belül Pest megye jövője 
múlik azon, hogy senki ne 
érezhesse magát feljogosítva 
a kirekesztésre, vagy éppen 
arra, hogy bárkit fenyegessen 
kulturális, vallási vagy nem-
zeti identitása miatt. A határo-
zat elfogadásával kérünk arra 
minden embert, a Pest megyei 
közösség minden egyes tagját, 
hogy együtt védjük meg 
közös értékeinket, s nem-
zetünk minden tagját a rassz-
izmustól, a kirekesztéstől, és 
a gyűlölettől.

Szolidaritás a rabbival
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„Ha megadjuk a végtisztességet minden 
elesett katonának, létrejöhet a béke ben-
nünk is, mert a hősi halottak sírjai a béke 
követei. A Don és a Volga, az Odera és 
a Spree partján, Budaörsön s Gyimes-
bükkön is” – mondta Hende Csaba hon-
védelmi miniszter azon a katonai tisz-
teletadással rendezett megemlékezésen, 

amelyet június 23-án, szombaton tartot-
tak a Budaörs és Budakeszi között lévő 
német−magyar katonai temetőben, a 
sírkert létrehozásának 10. évfordulóján.

És akkor is ott volt valaki, szólott is, 
akit most nem kapott szót. Pedig igen csak 
volt érdeme abban, hogy Magyarország 
legnagyobb temetője, itt, a Csiki-hegyek 
tövében akkor megvalósult. Illetve kapott, 
de nem a temetőben, hanem csak az utána 
zárt körben rendezett fogadáson. Witting-
hoff Tamásról, Budaörs polgármesteréről 
beszélek. S ha már június 23-án nem 
szólhatott ott, a síroknál, hadd próbáljunk 
a magunk szerényebb eszközeivel 
hozzájárulni, hogy szavai a szélesebb nyil- 
vánosságig eljussanak:

„Nagyon szívesen mondtam volna el 
gondolataimat a temetőben is, hiszen 
a város polgármestereként és gon-
dolkodó emberként a kezdetektől, az öt-
let felmerülésétől rendkívül fontosnak 
tartottam, és mindent megtettem azért, 
hogy ez a Békepark létrejöjjön. Szemé-
lyesen is büszke vagyok arra, hogy váro-
sunk adott helyet a katonai temetőnek.

Budaörs német gyökerei sokat 
segítettek abban, hogy legyőzzük azt az 
ellenállást és értetlenkedést, ami a kegy-
hely létrehozását kísérte. Mert bizony 
nem könnyű a megbékélés, megérteni, 
hogy az elesett katona nem ellenség, 
s nem egyszerű a múlttal való őszinte 
szembenézés sem. 

Nemrégiben láttam egy fotót, 
amely egy másik katonai temető 
részletét ábrázolta, és a felirata 
ez volt: >>Őket is hazavárták.<< 
Ez a mondat egyszerűségében is élesen 
világít rá arra, hogy a háborúknak van 
egy olyan, mélyebb emberi szintje, 
amely túlmutat ideológiákon és politikai 
célokon. A háborúkat emberek vívják, 
akiknek vannak szüleik, feleségeik, 
gyermekeik. És harcoljanak bármelyik 
oldalon, mindenkit ugyanaz éltet: túlél-
ni, és épségben hazajutni. 

A háború logikájából fakadóan ez 
sokaknak nem sikerül… Az ő számukra 
egy pillanat alatt szünnek meg azok a 
célok, amiért meg kellett halniuk. Ők 
egyszerűen emberek, elesettek, akiknek 
már nincsen vitájuk az élőkkel.  Nem 
marad más számukra, mint tisztesen nyu-
godni  egy olyan helyen, ahol sze-retteik 
méltó módon emlékezhetnek rájuk. 

A Német Hadisírgondozó Népi 
Szövetség nem véletlenül választotta 
jelmondatának, hogy  „A múltból okul-
va alakítsuk a jövőt!”

Mert a katonai temetők létrehozása a 
jövőnek is szól. Figyelmeztetés, hogy az 
embertelen ideológiák, a saját álmaiktól 
megrészegült  politikusok hová vezet-
hetik népeiket. 

Ezért is életveszélyes, ha napjainkban 
vannak, akik nem ismerik elég mélyen a 
múltat, és olyan eszméket valló ember-
ek rehabilitálásában közreműködnek, 
akiknek meghatározó szerepük volt ab-
ban, hogy ennyi sírhely jelölje az őrület 
útjai szerte Európában. 

Időnként jó lenne kicsit megállni, 
komolyan és mélyen eltűnődni azon, 
hogy hasznosabb lenne az őszinte szem-
benézés a múlttal, mint a játszadozás 
életveszélyes ideológiákkal, szobrok 
állítása elfogadhatatlan alakok számára, 
Göbbelszért rajongó nyilasok újrateme-
tése. A napokban a Nobel békedíjas Elie 
Wiesel azért adta vissza magyar állami 
kitüntetését, hogy tiltakozzék a magyar 
hivatalos személyek ilyen eseményeken 
való részvétele miatt. 

Szembe kellene néznünk a múlttal, a 
múltunkkal. És ezen a téren nincs he-
lye a félreérthető tetteknek, fogalmazá-
soknak.

Németország jó példa lehetne 
számunkra e téren is.

A katonai temető és Békepark e célt 
is szolgálja. A szigorú rendben sorakozó 
sírhelyek arra intenek bennünket, hogy 
végiggondoljuk, mi vezetett ide. Remé-
lem, mind többen lesznek, akik tudják 
és értik a válaszokat is.

Őszintén szeretnék köszönetet mon-
dani mindenkinek, akinek része volt az 
évek során abban, hogy ez a Békepark 
létrejöjjön.”

tízéves a Békepark

Halotti beszéd élőknek
Pont tíz éve, hogy fölavatták a budaörsi katonai temetőt. Akkor is ott voltunk, 
mint ahogyan most is. Akkor is ott volt az akkori honvédelmi miniszter (Azok 
között az Olvasón között, akik megnevezik, egyéves előfizetést sorsolunk ki – a 
Szerk.), beszédet is mondott, mint ahogyan most is:

A honvédelmi 
miniszter 

nagyívű beszéde 
a Dontól az Oderáig

Vajon kit gyászol?

Az ágyú is pihen
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Nem sok település mondhatja el magáról 
mai napság, hogy közintézmény-fejlesz-
tést hajt végre, épp elég fenntartania a már 
meglévőket. Budakeszi e téren kivétel, leg- 
alábbis az állítás első részét illetően. Az a 
fura helyzet ugyanis, hogy miközben ez a 
település is, a többi magyar településhez 
hasonlóan küzd azzal az áldatlan állapot-
tal, hogy a központi költségvetés csökkenő 
támogatásai és az ugyancsak szűkülő 
sajátbevétel-lehetőségei között őrlődve (A 
hónap képzavara – a Szerk.) mind nehe-
zebben tudja előírásszerűen fenntartani az 
intézményeket, ezzel egyidejűleg jelentős 
fejlesztéseket valósít meg. (Hogy az új fej-
lesztések eredményeként létrejövő újabb 
intézményeket hogyan, miként tudja majd 
fenn is tartani, az újabb, de majd csak a 
jövőben fölvetődő kérdés.)

Mindez az eszmefuttatás annak kapcsán 
merült föl bennem, hogy jó hír érkezett a 
Fő utca 179-ből. Jó, hiszen mindenképp 
pozitív fejlemény, ha egy új gyermekin-
tézmény létesítéséről szól. Kiváltképp, ha 
Budakeszi új bölcsődéjéről, ami igen csak 
ráfér a városra.

Budakeszin ugyanis működik bölcsőde 
(ezt sem minden, hasonló lélekszámú 
település mondhatja el magáról), de a 
város, hála nem utolsósorban a kedvező 
demográfiai helyzetének (Budakeszin 
a lakosság lélekszámához viszonyítva 
az országos átlagot messze meghaladja 
a születések száma immár évek óta), a 
jelenlegi kapacitások több mint szűkösek. 
Évről évre sok család kérelmét kénytelen 
elutasítani – férőhely hiányában.

Ezeken a gondokon kell majd enyhíte-
nie az új bölcsődének, ami a tervek sze-
rint a Konth Miklós utcai, önkormányzati 
telken fog fölépülni (a Pitypang óvoda 
mellett).

Az elképzelések szerint 48 férőhellyel 
és négy csoportszobával. Természetesen 
úgy, hogy a jelenlegi bölcsőde a posta 
mögött továbbra is működni fog.

A beruházás tervezett költsége 210 mil-
lió forint.

És akkor térjünk kicsit vissza a 
bevezetőben említett ellentmondásra – a 
meglévő intézményrendszer fenntar-
tásának nehézségei kontra új fejlesztések 
– és az ő feloldására.

A megoldás, mint az előző évek 
beruházásai esetében is viszonylag 
egyszerű, egy szóban is megfogalma-
zható: pályázat.

A 210 milliós beruházás nagyobbik 
részét ugyanis, nem egész pontosan 150 
milliót ugyanis a Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács ítélte oda 

Budakeszinek. (Az önkormányzat még 
tavaly novemberben döntött a pályázat 
benyújtásáról.)

Kérdés, mint mindig, hogy a 210 és a 
150 különbözetét, vagyis a 60 milliócskát 
(kerekített számokat mondok), honnan 
fogja előteremteni a város.

Nos, egy ekkora városnak, ekkora költ-
ségvetéssel ez azért nem szabad, hogy 
gondot okozzon.

Utolsó, megválaszolásra váró kérdés: 
mikor vehetik birtokba az új bölcsődét a 
gyerekek?

Várhatóan 2014 elején. A 2012 végén 
induló beruházás befejezésének tervezett 
időpontja ugyanis 2013 vége.

E helyt érdemes jelezni azt is, hogy, 
szemben az oktatási intézményekkel, a 
bölcsődéket és az óvodákat nem tervezi 
államosítani a kormány, azok továbbra is 
önkormányzati fenntartásban maradnak.

Korai lenne efölött örvendezni azonban 
a bölcsődei pedagógusoknak: hogy pél-
dáért ne menjünk messzire, épp a napok-
ban derült ki, hogy a vonatkozó törvényi 
szabályozás változásai miatt ezentúl nem 
előírás a korai fejlesztés a bölcsődékben. 
Magyarán: az állam nem köteles a sérült 
gyerekek fejlesztését finanszírozni (az 
önkormányzat persze finanszírozhatja, 
ha tudja!). A korai fejlesztés jelentősége 
óriási, ugyanis a legtöbb testi vagy szelle-
mi sérülésnél, akár csak a betegségeknél, 
a minél korábbi fölismerés és gyógyítás 
(itt fejlesztés) a záloga annak, hogy e gye-
rekek integrálása az épek világába minél 
sikeresebb lehessen. 

Boros Zita

Új Bölcsöde alapját rakják le

Negyvennyolcas bölcsisek

Czifra igazgató
Még a tanévzáró előtt, egész pontosan: 
június 21-én eldőlt: a budakeszi Széchenyi 
István Általános Iskola igazgatója 2017-ig 
Czifra Zsuzsanna lesz (eddig is ő látta el 
a direktori feladatokat). (Mindazonáltal se 
Czifra, se más iskolaigazgató nem alhat 
nyugodtan a határidő miatt: hogy a 2013 
január elsejével bekövetkező államosítás 
milyen változásokat hoz az iskolák éle-
tében, azt ez idő szerint még senki nem 
tudja megmondani.)A még tavaly év vé-
gén kiírt pályázatra Czifra mellett még egy 
jelentkező volt.

A testület a döntést – titkos szavazással - 
egyhangúlag: 8:0 arányban hozta meg.

*
Úgy látszik, ez a nyár a vendéglátás 

jegyében telik Budakeszin. Miköz-
ben a már működő vendéglősök, korcs- 
márosok a csökkenő forgalomra pa-
naszkodnak, mások épp ebben az 
ágazatban indítanak új vállalkozást. 
Ilyen a lenti (értsd: Dózsa György téri) 
CBA-ban nyílt új bisztró vagy az Erkel 
utcai parkolónál a büfé. Az Újvároshá-
za udvarán létesült, régi pincéből ki-
alakított, majd pályázat útján bérbe 
adott vendéglátóhely is gazdára talált. 
Az önkormányzat célja egy olyan ven-
déglátóhely kialakítása volt a város cen-
trumában, amely egyszerre mutatja föl 
a régi és a 21. századi Budakeszit, vala-
mint a helyiek fontos találkozóhelyévé 
is kinövi magát. Mostantól a bérlőnél a 
„labda”, hogy a Fő u. 179. meghatároz-
ta célokat meg is valósítsa.

*
A budakeszi temetőben bontott sírkövek, 
sírkő maradványok elszállítási határideje 
2012. augusztus 1. Kommunális hulladék 
elhelyezése tilos. A megbontott síremléket 
10 napon belül vissza kell állítani eredeti 
állapotába.

Igazgató polgármesterrel

Hamarosan kezdődik a budakeszi 
Szivárvány Óvoda felújítása.

Mindenesetre egy milla már biztosan 
van rá (pontosan 977 ezer forint), amit 
egy pályázaton nyert el a város önko-
rmányzata. Pontosabban nem pénzt, 
hanem ilyen értékű építőanyagot.
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Diakónus-
szentelés
Diakónussá szentelték Szelecz-
ky Csabát. A budaörsi fiatalem-
bert Spányi Antal, a Székesfe-
hérvári Egyházmegye püspöke 
2011 szeptemberében helyezte 
Budakeszire papnövendékként. 
Az azóta eltelt időszakban ko-
moly egyháztörténeti munkát 
folytatott: felkutatta és rendsz-
erezte a makkosmáriai lelkésze-
ket 265 évre visszamenőleg. 
Hasonló kutatómunkát végzett, 
300 évre visszamenőleg, a 
budakeszi plébánosok vonat-
kozásában.

*
Árvaházzá alakult az 

elmúlt hetekben a Bu-
dakeszi Vadaspark irodája: 
egy anyját elvesztett gím-
szarvas borjút hoztak be a 
telepre, ahol a munkatársak 
gondjaikba vették a kis álla-
tot. Nevet is adtak neki, El-
liotnak szólítja mindenki.

*
Magyarországi Széke-

lyek Pártja? Kisebb 
belpolitikai vihart váltott ki 
a dühöngő kánikula ellenére 
az a Romániából érkezett 
hír, a Romániai Magyarok 
Demokratikus Szövetsége 
azt fontolgatja, hogy ma-
gyarországi pártot alapít és 
indít a 2014-es, országgyűlési 
választásokon.

Bege Attilát, a Budakörnyé-
ki Székely Kör elnökét kérdez-
tem, mi a véleménye:

– Az ötlet, hogy a Ma-
gyarországra elszármazott, 
betelepített vagy önként be-
vándorolt, egykor a határokon 
túl élt magyarok számára az 
eddigi szervezeteiken felül 
esetleg pártot is alapítsanak, 
nem teljesen új, ez már ko-
rábban is fel-felvetődött. Az 
ügyről én is csak annyit tu-
dok, amennyit az újságok-
ban olvasni lehetett róla. Az 
egyesületünkben erről még 
nem beszélgettünk, így testü-
leti véleményt sem mondhatok 
róla.

Az iszapbirkózás az önkor-
mányzat és az ÁNTSZ 
között a fű alatt (vagy a szín-
falak mögött, ahogy tetszik) 
folytatódik. 

A probléma gyökere, hogy a 
hatvanas években, nem kisrészt 
társadalmi munkában épült 
budakeszi orvosi rendelő mára 
elavult, amortizálódott, ráadá-
sul még az állagát sem sikerült 
megőrizni. Olyannyira, hogy 
az ma már alig felel meg egy 
egészségügyi intézmény iránt 
támasztott követelményeknek.

Jelenleg három felnőtt-
háziorvos és két gyerekorvos 
rendel az épületben, valamint 
itt van a fogászati rendelő is 
három fogorvossal. Ugyancsak 
az épület ad helyet a hétvégi 
ügyeletnek, ami nemcsak a bu-
dakeszieket, hanem a környező 
településeket is kiszolgálja. 
Szemben a háziorvosokkal, 
az ügyeletet adó egészségü-
gyi vállalkozás ugyanakkor 
nem fizet semmilyen bérleti 

díjat az épület tulajdonosának. 
A rendelőben uralkodó 
viszonyokra jellemző, hogy 
mást ne is említsünk, például 
szociális helyiség egyáltalán 
nincs benne. Senki nem beszél 
róla nyilvánosan, de sub rosa 
el-elmondják az illetékesek, 
hogy a rendelőt, hiányosságai 
miatt, tulajdonképpen be is 
lehetne záratni, de ezt nyilván 
nem vállalják föl senki, hiszen 
akkor hol praktizálnának a 
háziorvosok. (Persze van, 
aki már nem a Fő u. 179-ben 
teszi ezt, hanem másutt bérel 
megfelelő helyiséget.)

Július elsejétől drasztikus 
változások léptek életbe e té-
ren: az eddigieknél szigorúbb 
előírások szabályozzák, mi-
lyen feltételeknek kell meg-
felelnie egy, orvosi rendelő 
céljaira szolgáló ingatlannak. 
Szeptember elsejétől viszont 
már ezeket ellenőrzik, s az így 
föltárt hiányosságok kijaví-
tására október elsejéig adnak 

haladékot. Október elseje után 
azonban már jönnek a bün-
tetések, végső soron akár a 
bezárás is fenyeget.

Az önkormányzat sajnál pé-
nzt áldozni az épületre, inkább 
azzal próbálkozik, hogyan 
tudná mindinkább a házior-
vosokra hárítani az ő tulaj-
donában lévő épület fenntar-
tásának a költségeit. És egyéb 
megoldásokon is gondolkodik 
(például új rendelő építésében, 
vállalkozói alapon), azonban 
ezek még messze nem kiforrott 
elképzelések, s a betegeknek 
addig is járniuk kell valahová, 
a még benn maradt háziorvo-
soknak is kell rendelniük va-
lahol.

Egyelőre annyi előrelépés 
történt, hogy az önkormány-
zat legutóbbi ülésén határo-
zott, s eleget téve az ÁNTSZ 
előírásainak, a legszüksé-
gesebb javítási-felújítási mun-
kákat a saját költségére (persze 
mint tulajdonos!) elvégezteti.

A probléma ezzel együtt 
csak átmenetileg oldódik meg.

Bobosi Tzar

Kirúgom az oldalát

Légiós betegséget bárki kaphat, 
nem kell ahhoz a légióban szol-
gálni, de még csak Észak-Af-
rikába sem kell elutaznia érte. 
Elég, ha a nyári kánikula idején 
egy szökőkútban frissítjük föl 
magunkat. De nem csak lég- 
úti fertőzéseket (a legio- 
nella kórokozója is ilyet okoz) 
kaphatunk, hanem például 
emésztőrendszerieket is (has-
menés lázzal, például). Ok: 
a szökőkutakat nem fürdésre 
tervezték, bennük számos 

kórokozó fölhalmozódik és 
elszaporodik, s a vízpárával 
ezek könnyen a szervezetünkbe 
kerülhetnek – figyelmeztet az 
ÁNTSZ a kánikula egyik, kevés- 
sé evidenciában tartott veszé-
lyére (ej, be szépen fejeztem ki 
magam! – a Szerző).

Vigasz: a légiós betegség 
nem halálos, aki megkapja, an-
nak aligha állítanak majd hősi 
emlékművet, de ő emlékezni 
fog rá egy darab ideig.

SzaTir

Legionárius Fosch

Orbán Viktor június 12-én 
Ausztriába látogatott. Ennek 
keretében találkozott több, 
Magyarországon jelentős 
befektetéssel rendelkező osz-
trák nagyvállalat vezetőjével, 
köztük a térségünkben is 
jelen lévő Saubermacher 
képviselőjével is.

A zárt ajtók mögött folyta-
tott tárgyalásokról nem sok 
szivárgott ki, így aztán munka-

társunk sem tud válaszolni 
arra a kérdésre, vajon lehet-e 
összefüggés a miniszterel-
nöki vizit és a sárga zsákok 
megszűnése között.

Nem sokkal ugyanis az 
idézett látogatás után kap-
tuk a hírt, hogy a vidékünk 
több településén is szolgál-
tató (kommunálishulladék-
szállítás, -deponálás) vállalat 
júliustól megváltoztatja a 

szelektív gyűjtés rendszer-
tét, is kivonja hadrendjéből 
az eddigi sárga zsákokat. Az 
alu sörös-üdítős dobozokat, 
PET palackokat természetes-
en továbbra is elviszik, mint 
eddig, de a műanyag zsákról 
immár a lakóknak kell gon-
doskodniuk (a szolgáltató 
nem ragaszkodik sem a sárga 
színhez, sem az űrmérethez, 
ahhoz azonban továbbra is, 
hogy a zsákban egyéb hulla-
dék ne legyen).

Sartorius

Sárga zsák

Anita, hol hagytad 
a bikinid?
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A média helyzete Budaörsön 
kifejezetten jó. Működik pél-
dául rádió, tévé, több újság, 
mindegyik magántulajdon-
ban, bár szinte kivétel nélkül 
kapnak támogatást feladataik 
ellátásához az önkormányz-
attól is, de nem ez a fő bevé-
teli forrásuk. (Arról azonban 
nincs tudomásunk, hogy a 
támogatási szerződésekben 
lenne olyan passzus, mint ami- 
lyenre fény derült legutóbb a 
Heti Válasz és egyes buda-
pesti kerületek között született 
megállapodásokban, misze-
rint a támogatási szerződés 
felmondási indokai között 
szerepel az is, ha netán va-
lami csúnyát találnának írni a 
kerületről…).

A médiák/médiumok (ahogy  
tetszik, ebben a nyelvészeti 

vitában nem szeretnénk ál-
lást foglalni) ezzel együtt 
sincsenek könnyű helyzet-
ben. Új fejlemény, hogy a 
városháza közcélú televíziós 
műsorszolgáltatás beindí-
tásán gondolkodik. Ez az-
zal az előnnyel járna, hogy 
jelentős, állami támogatá-
sokra szerezne jogosultságot. 
A gondolkodás egyelőre egy 
szándék kinyilvánításában 
öltött testet, amit képviselő-
testületi határozat formájába 
öntöttek, s amit a városanyák 
és –atyák meg is szavaztak. 
E szerint az önkormányzat, 
amely kiemelt közérdeknek 
tekinti a helyi közcélú televí-
ziós műsorszolgáltatást, év 
végéig kidolgozza a jogszerű 
működés feltételeit.

Zoborai Stb

Tévé indul Budaörsön

Még a legöregebb légi medvék (ad analogiam tengeri med-
vék) sem igen láttak a Budaörsi repülőtéren! Ott szállt le 

ugyanis a világ legnagyobb helikoptere. A roppant járművet 
még a Szovjetunióban koncipiálták, a Vörös Hadsereg számára 
gyártották, de túlszárnyalni (képzavart, azt, ha nekik az – a 
Szerk.), legalábbis ami a méreteit illeti, azóta sem sikerült.

Az Asbóth-bébi ezúttal nem hadi céllal landolt a budaörsi 
gyepen: filmforgatásra érkezett hozzánk. A jelenleg is folyó, legú-
jabb Bruce Willis-film egyik jelenetében jut majd szerephez.

tb

Agymenés-
jövés
Indulónak javasolnánk a Pá, kis aranyom 
pá című dalocskát, vagy Cserháti Zsuzsa 
Boldogság, gyere haza című slágerét.

Pár hónapja mozgalmat indított ugya-
nis a KISZ; pardon: az IKSZ (Ifjúsági 
Kereszténydemokrata Szövetség) Gyere 
haza – Magyarország vár! szlogennel. A 
kezdeményezés célja, hogy a külföldön 
tanuló vagy dolgozó magyar fiatalokat 
visszacsábítsák hazájukba (fordított 
agyelszívás), hiszen rájuk itthon is szük-
ség van. A szervezet képviselői egyelőre 
nem tudnak számszerű eredményekről 
beszámolni (hogy tudniillik hányan hal-
lották meg eddig a haza hazahívó szavát) 
de mi igen: a budaörsi önkormányzat pél-
dául máris határozatban nyilvánította ki, 
hogy a programhoz csatlakozik és azt fo-
rintálisan is támogatja.

Nem mindenki ért egyet ugyanakkor a 
határozattal. Például a város első embere, 
Wittinghoff Tamás lapunk megkeresésére 
elmondta, nem mozgalmakat kell in-
dítani, hanem olyan országot fölépíteni, 
ahova nem kell visszacsábítani a fiata-
lokat, mivel azok, ha elmennek is néhány 
év tanulásra, munkatapasztalat-szerzésre, 
szívesen jönnek vissza, mert tudják, hogy 
itt boldogulnak.

Bíró Gyula képviselő azt nehezmé-
nyezte, hogy e tipikus pártpolitikai kezde-
ményezést közpénzből finanszírozzanak.

Tio Barbosz (Márna Apó)

Csapás az 
imprlistákra
Budaörsön hallják a központi kormány 
szavát. Például arról, hogy az önellátás 
kapjon minél nagyobb szerepet. (Csapás 
az imprlista multikra! Ha valahol, itt az-
tán van belőlük bőven.) Ennek jegyében 
módosították például a helyi állattartási 
rendeletet. Ennek értelmében a jövőben 
megint (legyen úgy, mint régen vót) lehet 
majd tyúkot tartani az udvarokon. Na nem 
mindenütt, a lakótelepeken például nem 
(bár e helyt hadd jegyezzük meg, Ceau- 
şescu Romániájában a nyolcvanas évek-
ben már a lakótelepi parkokat is bevetet-
ték krumplival, itt azért még nem tar-
tunk, bár haladunk errefelé), de a lazább 
beépítésű övezetekben igen.

Félretéve a tréfát, a budaörsiek régóta 
kérték a városházától, ugyan lazítana 
kissé az anno talán túl merevre sikeredett 
rendeleten, hiszen a településen számos 
olyan rész van, ahol helye lehet a kisállat-
tartásnak. Persze csirkegyárat ezután sem 
engednek telepíteni lakóövezetben.

Borz Tóbiás

K(K)V
 A kicsi szép, bár ebből nem következik, 
hogy a nagy – csúnya.

Budaörs, miközben talán minden más 
magyarországi városnál több külföldi tőkét 
vonzott az elmúlt húsz-huszonkét évben, 
mindig is kiemelt figyelmet fordított a 
helyi mikro- és kisvállalkozások támoga-
tására. Amíg az Unió (nem a Szovjet!) tagja 
nem lett Magyarország, Budaörs például 
jelentős adókedvezményt nyújtott nemc-
sak a betelepülő multiknak, hanem a helyi 
cégeknek, vállalkozóknak, iparosoknak 
is. Az uniós szabályozás ezt a típusú tá-
mogatást nem teszi lehetővé, de azt igen, 
hogy különböző gazdasági célok elérésére 
egy ország vagy egy önkormányzat vis-
sza nem térítendő támogatásokat nyújtson. 
Budaörs idén ötvenmilliós kerettel segíti 
például a KKV-szektor munkahelyterem-
tését: legutóbb szűkítették a kedvezmé-
nyezettek körét, a két K-ból csak egy mar-
ad. A képviselő-testület legutóbbi ülésén 
úgy határozott, a kisvállalkozások igen, a 
középvállalkozások nem támogathatók a 
keretből, melynek az egy pályázónak adható 
felső határa 2 millió. (Forint, nem euró.).

Tosiba Broz

Jó Sancho Panzám, 
akkor most neki az óriásoknak!

Mi kéne, a tyúk vagy a tojás?
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A Príma-díjas Enikőről Pócs 
Balázs közölt nemrég riportot 
a Népszabadságban.

Ebből idézünk:
„Az utcájuk még a térképen 

sem szerepel, a vége erdei gya- 
logösvénybe torkollik. Sze-
mélyautóval itt csak száraz 
időben lehet közlekedni.

A terasszal szemben fako-
páncs lakik, balra kékcinege-
odú. Budapestről, a VII. 
kerületből költöztek ide tíz év-
vel ezelőtt a férjével, Molnár 
Attila Dávid természetfilmes-
sel együtt. A házat megújuló 
energiával (fával) fűtik, villa-
ny és internet van, más közmű 
nincs. Alaposan megdolgoztak 
érte, hogy mára telente is teljes 
komfortban élvezhessék a ter-
mészet közelségét.

Kutyájuk most csak egy van, 

egy labrador, igaz, macskát és 
tyúkokat tartanak. Tyúkokat 
csupán nyaranta, utána a lá-
bosban végzik. Korábban – a 
férje filmjei miatt – a legkül-
önfélébb állatok megfordultak 
az otthonukban, a vadmacs- 
kától a patkányon át a 
hangyalesőig. A gyermekek – 
a lányikrek nyolc és fél évesek, 
az öccsük másfél éves – már 
ebbe a környezetbe születtek 
bele.

Másfél éves kisfiával gyer-
meknevelési szabadságon 
van Kubinyi Enikő, aki sokat 
gondolkodik azon, hogyan 
tovább. Szenvedélyesen szere-
ti a szakmáját, odahaza is írja 
a tudományos közleményeket 
– ám az egyetemi légkör, az 
elképesztő méreteket öltő 
bürokrácia nem teszi vonzóvá a 

visszatérést. Harminchat éves, 
és esélye sincs arra, hogy stá-
tuszt kapjon, egyik pályázattól 
a másikig él. A kollégái sorra 
külföldre távoznak.

Jó hír a kutatói létbizony-
talanság mellett, hogy Enikő 
három évvel ezelőtt Junior 
Prima Díjat kapott, magyar 
tudomány kategóriában. Ez 
óriási megtiszteltetésként 
érte, de a hétköznapi gon-

dokat nem orvosolta. Mégis 
maradni szeretne. Elsősorban 
a családjára gondol: kicsik a 
gyermekei, és a nagyszülők 
sokat segítenek. Meg aztán, 
az etológia tanszék kutyás 
laboratóriuma világviszony-
latban is kiemelkedő, és ilyen 
jó munkatársakat nehezen ta-
lálna másutt. Pedig a kutyák-
kal bárhol könnyedén szót 
értene.”.

A kutyás hölgy
Még hogy erdő mellett nem jó lakni?!  Kubinyi Enikő és csa-
ládja erről egészen másképpen vélekedik. Az erdő szélén áll a 
házuk, Budaörsön, ritkán lakott terület, még a köves út sem 
ér el a házig. Ideális viszonyok egy természetbarát házaspár 
és gyerekei számára. Kubinyi Enikő ugyanis etológus, férje 
pedig természetfilmes.

KÉK-ZÖLD

Annak idején, a múlt században (sőt: 
a múlt évezredben), a rendszerváltás 
körüli időkben fölmerült, hogy az ál-
lami rendőrség mellett létre kellene 
hozni az önkormányzati rendőrséget. 
Sőt, amerikai mintára, egyfajta magyar 
serif-rendszer bevezetését is fontolgat-
ták. Az elképzelések aztán hamar lekerül-
tek a napirendről.  Most lehet, újra na-
pirendre veszik? Bizonyos értelemben ez 
olvasható ki a már az Országgyűlés asz-
talán fekvő belügyminiszteri törvénymó-
dosításból (belügyminiszternek az egyes 
rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvé-
nyek az iskolakerülés elleni fellépést biz-
tosító módosításáról szóló T/7772. számú 
törvényjavaslata), legalábbis a Társaság a 
Szabadságjogokért (TASZ) szakértőinek 
értelmezése szerint.

Ez utóbbiból idézünk:
A törvényjavaslat „szélesíti a közrend 

fenntartásában közreműködő szervek 
intézkedési jogosítványait. A javaslat 
a közrend fenntartásban közreműködő 
szervekre (természetvédelmi őrség, a 

közterület-felügyelet, a mezőőrség, az 
erdővédelmi szolgálat, az önkormányzati 
természetvédelmi őrség, illetve ide soro-
landóak a hivatásos vadászok) vonatkozó 
közös szabályozást teremti meg. Ezzel 
párhuzamosan azonban lényegesen szé-
lesíti az egyes szervezeteknek a magán-
szférába való beavatkozás lehetőségét 
biztosító intézkedési jogosítványait. A 
teljesség igénye nélkül néhány: bővül a 
ruházat, a csomag és járművek átkuta-
tásának lehetősége, a javaslat az összes 
szervezet nevében fellépő személynek 
megengedné a bilincs, illetve önvédelmi 
célból a szolgálati kutya alkalmazását.

A bevezetni kívánt módosítások növe-
lik az állam lehetőségét a magánszféra 
szűkítésére és a személyi szabadság kor-
látozására. A törvényjavaslattal érintett 
szervezetek többsége a helyi önkormány-
zatok irányítása alatt működő rendészeti  
szerv. Önkormányzati szinten ezek poli-
tikai célokra való felhasználásának a 
veszélye nagyobb és ellenőrizhetetlenebb. 
Ebből következően a kiszolgáltatott, 
védtelen, jogi alapismeretekkel nem 

rendelkező személyek könnyen a 
szélsőséges politikai akarat áldozataivá 
válhatnak.”

 „Az Alkotmánybíróság állandó gyakor-
lata szerint mind a közbiztonság, mind a 
bűnmegelőzés olyan elvont társadalmi 
érték, amely csak kicsi súllyal eshet 
latba alapjog-korlátozáskor. A TASZ ál-
láspontja szerint a törvényjavaslat egy 
újabb lépés az önkormányzati rendőrség 
megteremtése felé” – mondta Hüttl Ti-
vadar, a Társaság a Szabadságjogokért 
programvezetője. Azt hiszem, akik annak 
idején önkormányzati rendőrségről mor-
fondíroztak, nem erre gondoltak.

Bilincscsörgés kutyaugatással

Kék-zöld rovatunk a Champignon Union 
támogatásával működik.
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ZSÁMBÉK
Zsámbéki Nyári Esték 2012
Zsámbéki Közművelődési Intézet 
és Könyvtár

Július

7.  szombat 15 óra 
Buckó és az elfeledett kincs
a Pont Tinnye Társulat 
előadása 
17.00.
Höcögő Néptánc Gála
19.00. 
Premontrei Esték a Barokk 
Plébániatemplomban
13. péntek 19.00. 
Japán-est
14-15. 
Nyitott Múzeumok Hétvégéje
14. szombat 15.00. 
Szamárcsel 
a Maszk Bábszínpad előadása és 
kézműves játszóház a művelődési 
házban
19.00.
Premontrei Esték a Barokk 
Plébániatemplomban
15. vasárnap 15.00. 
Bátor Botond pálos rendfőnök 
előadása a Romtemplomnál
20. péntek 20.00.
Deák Bill Blues Band koncert 
Zárdakert

21. szombat 19.00. 
Premontrei Esték a Barokk 
Plébániatemplomban
28. szombat 15.00. 
Zsámbék, ahogy én látom 
Kiállításmegnyitó és a művészeti 
pályázat díjkiosztó gálája
19.00.
Premontrei Esték a Barokk 
Plébániatemplomban

Zsámbéki sZíNháZi és 
Művészeti Bázis - zsáMBéki 
sZombatok Nyári sZíNháZ

Július

14. szombat és 15. vasárnap 20.00.
Karamazov testvérek
Dosztojevszkij regénye alapján 
írta Makai Imre, Richard Crane, 
Máhr Ági, Faragó Zsuzsa, La-
boda Kornél és az előadásban 
játszó színészek
látvány: Lisztopád Krisztina
dramaturg: Faragó Zsuzsa

a dramaturg asszisztense: Bíró 
Bence eh.
rendező: Laboda Kornél
szereplők: 
Dmitrij: Adorjáni Bálint; Ivan: 
Orosz Ákos; Aljosa Lazók Má-
tyás; Szmergyakov: Dankó István

26-27-28-29. csütörtök-péntek-
szonbat-vasárnap 20.00.
Forgách András: 
A pincér
Szereplők: Gubík  Ági, Hajnal 
János 
Rendező: Telihay Péter
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Művészeket
az utcára
Magányos farkasoknak való tevékeny-
ség – hinné az ember bizonyos művészeti 
ágakról, például a képzőművészetről. Az 
alkotó magára húzza műterme ajtaját, majd 
magányában hol csak meredten bámulja 
az űrt, vagy a félig kész képet, hol dühö- 
sen, máskor meg szinte esdekelve esik neki 
ecsettel, kézzel, lábbal, vésővel, ki mivel a 
vászonnak, a kőnek stb. Mindenesetre ke-
vesen gondolnánk, hogy lehet ezt együtt, 
közösen is. Rátonyi Kinga e kevesek közé 
tartozik. A fiatal képzőművész azt találta 
ki, hogy közösségi művészetet hoz létre. 
Az alkotás nemcsak annyiban közösségi, 
hogy egy közösségi térre álmodta meg, 
hanem hogy alkotói is többen vannak. 
A projekt megvalósításához megnyerte 
Budaörs városát, amely némi anyagi tá-
mogatás mellett elsősorban a helyszínt bo-
csátotta rendelkezésére. Utána a meglévő 
felületet a művésznő felosztotta, majd a 
kapott négyzetmétereket megpályáztatta. 
Bárki benevezhetett, profi, amatőr egy-
aránt. A legjobb pályázók jutalma pedig 
az lett, hogy a művész irányítása mellett 
megvalósíthatta elképzelését.

Az elmúlt hónapokban bárki, aki 
áthaladt a budaörsi főutcán, a gimnázi-
um-bíróság közelében lévő körforgalom 
hatalmas beton támfala előtt nap mint 
nap alkotásban elmélyült fiatalokat fi-
gyelhetett meg. Aztán ahogy teltek, 
múltak a hetek, kezdett kibontakozni 
egy óriási dombormű. Aki gyalogosan 
jár arra, és tüzetesebb szemle alá veszi, 
megtudhatja azt is a szignókból, melyik 
rész kinek az alkotása. Akárcsak a tagek 
a graffitiseknél.

Zoia Brots

Keszi prímások
Kiosztották az idei Príma-díjakat. (A 
Príma-díjat, anélkül, hogy bármit sugal-
maznánk,  szokták nevezni a Príma 
Primissima Díj előszobájának is…) A 
több mint félszáz jelölt közül a végül 
díjazottak névsorában két budakeszire 
is bukkantunk: Majzik Máriára és Riskó 
Gézára.

Majzikot, Magyar Örökség Díjas 
művészt, Budakeszin (és országo-
san is) legelsősorban a városban álló 
Himnusz-szobráról ismerik. A másik 
„prímás” ismert, televíziós személyiség, 
újságíró, szerkesztő, a Duna Televízió 
koordinációs igazgatója, Riskó Géza.

Negyed százada
dalolnak
A kulturális és a közösségi életben 
meghatározó szerepet töltenek be a 
különböző, műkedvelő művészeti cso-
portok. Ezekben kovácsolódik közös-
séggé ugyanis egy adott csoport, és itt 
nevelődnek a magas művészet értő be-
fogadói. Ezt fölismerve az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ mindig is kiemelt 
jelentőséget tulajdonított a kebelében 
alakult és működő művészeti együt-
teseknek. Mint például az idén negyed-
százados jubileumát ünneplő Budakeszi 
Népdalkörnek. Az évfordulóhoz és a 
csapat eddigi teljesítményéhez méltó ta-
lálkozó szervezésével ünnepelte a Ház az 
énekegyüttest: a jó háromórás műsorban 
a megye asszonykórusai, népdalkörei 
köszöntötték a budakeszieket – stíluso-
san: dalban. És a viszonzás sem maradt 
el: a Budakeszi Népdalkör ugyancsak 
énekszóval üdvözölte az őt ünneplőket. 
Nem sokkal később, a június 10-én ren-
dezett herceghalmi kórustalálkozón az 
etyekiek, biatorbágyiak, tárnokiak, her-
ceghalmiak társaságában a Budakeszi 
Népdalkör képviselte városát.

pim

”Fogadd örökbe!…”
 

Zsámbék a miénk, zsámbékiaké szépségeivel, értékeivel és 
problémáival együtt. A kettőt együtt kell, hogy a magunkénak 
érezzük. Ezért hirdette meg a Zsámbéki Közművelődési In-
tézet és Könyvtár 2012-ben a „Fogadd örökbe!..” programot.

Felhívásunk elsősorban zsámbékiaknak szól, de minda-
zoknak is, akik szívükben zsámbékiak, nem itt élnek ugyan, 
de szeretik és magukénak érzik városunkat. 

Intézményünk sok problémával, hiánnyal küzd, amit 
próbálunk erőnkhöz, lehetőségeinkhez képest az önko-
rmányzat támogatásával magunk is megoldani. Vannak 
azonban korlátaink és köszönettel vesszük azok jelent-
kezését, akik készek önzetlenül segíteni a Romtemplom, a 
Lámpamúzeum, a Tájház, a könyvtár, vagy a művelődési 
ház helyzetét. Bármelyik intézményt és a hozzá kapcsolódó 
bármely problémát „örökbe lehet fogadni”!
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Kána itt van egy ugrásra. Mégsem sokan hal-
lottak róla. Igaz, ma már csak egy régészeti 
lelőhely árulkodik az egykori, középkori 
településről, amely a mai Budaörs területén 
fekszik.

Az ásatások a régi Kána föltárására 
még 2003-ban kezdődtek, a balatoni út 
és a Hosszúréti patak határolta területen, 
a Kőérberek és a Tópark beruházással 
összefüggésben.

Mint Terei György, a Budapesti Történeti 
Múzeum régésze, az ásatás felelőse több saj-
tónyilatkozatában is elmondta, e beruházá-
sok kezdetekor bukkantak az első leletekre.  
Kána nyomait már korábban is többször 
keresték, hiszen oklevelek tanúskodtak 
a létezéséről. Az 1980-as években a mai 
Kamaraerdő területén találtak egy bencés 
apátságot, és a falut az 1325-ös határleírás-
ban is említik. Amikor a régészek megkezd-
ték a munkát, már annak a feltételezésnek 
a jegyében láttak munkához, lehet, hogy 
megtalálták az egykori Kána nyomait. A 
feltételezés a munkák előre haladtával bi-
zonyossággá vált. 

Az archeológusok feszített munkája 
eredményeként (hiszen a beruházások nem 
sokáig tűrték a halasztást) kiderült, nem-
csak a középkorban, hanem már a korai 
kőkorszakban is lakott település volt itt: a 
terület kiváló adottságai, a vizekben gazdag 
lankás táj, erre predesztinálták. 

Ahogy a föltárás haladt előre, derült ki, 
hogy európai viszonylatban is igen gazdag 
lelőhely került elő: a leletek túlnyomó 
többsége a kora-középkori, 12-13. századi 
időszakból, a település virágkorát jelentő 
korból került elő.

A munkák eddigi mérlege szerint az 
egybefüggő településmaradvány és a 26 
hektárnyi területen több mint ezer sírhely-
et, valamint nyolcezer leletet találtak meg. 
Ezek földolgozása még hosszú éveket vesz 
igénybe. Rendszere-zésük, szakszerű táro-
lásuk megtörtént, mindenről fotó is készült.

Hogyan kell elképzelnünk az egykori 
Kána falut?

Aki járt már a szintén budaörsi Csiki ré-
gészeti parkban, könnyen képet alkothat 
magának arról, hogyan is néz-hetett ki 
a falu: a feltárt majd’ kétszáz lakóépü-
let félig a földbe volt vájva, a tetőt pedig 
nyeregtető borította. (A parasztportákon 
ma is megfigyelhető krumplisvermekhez 
hasonlóan.) A házakban kis kemence volt, 
ami télen fűtésre szolgált, de a sütés-főzés 
elsősorban külön, a szabadban álló nagyobb 
kemencékben, tűzhelyeken történt. 

A két legjobb állapotban lévő objek-
tumot épségben szállították a Történeti 
Múzeumba.

A közel 200 lakóház természetesen 
különböző korokból került elő, a falu leg-
nagyobb kiterjedése idején összesen mint-
egy félszáz házból állhatott, amelyek a mai 
településszerkezettől eltérően nem szigorú 
rend szerint, utcákra felfűzve álltak, hanem 
a terepadottságokhoz alkalmazkodva, 
egymástól viszonylag távol. Hasonló, úgy-
nevezett szeres építkezést ma is megfigyel-
hetünk például az Őrségben!

Kána virágkorában mintegy félszáz házat 
számlálhatott, s lakóinak száma 250-300 
körül lehetett.

Már említettük, hogy kiemelkedően 
sok, több mint ezer sírhelyet sikerült meg-
kutatni.

A régi Kána lakói a templomukat rend-
szerint a település legmagasabb pontjára 
építették (a templom nemritkán védelmi 

funkciókat is ellátott), és a temetkezés a 
templomok körül történt. Itt is. A középkori 
templom előkerült, díszesen fara-gott kövei 
is sokat elárulnak az egykor itt élőkről, no 
meg az is, hogy a sírgödrök mintegy har-
mada kővel volt kibélelve. A sírokból sok 
csontváz is előkerült. A 12. századi kánai 
férfiak átlagos testmagassága alig haladta 
meg a 160 centit, a nők pár centivel ennél is 
alacsonyabbak voltak.

Nagyon sok nyílással lefelé fordított 
korsóra is bukkantak, ami arra utal, hogy az 
itt élőkben erős babonás hiedelmek élhettek: 
Ezekben különböző állatcsontokat rejtettek, 
és rontás ellen használták. Különleges lelet-
nek számít az a korsó, amiben egy csuka 
csontjait találták meg.

Ugyancsak ritka leletnek számít a két 
ólomsúly, ami a földből előkerült, De ta-
láltak Kána területén bizánci és velencei 
eredetű üvegcserepeket is, egy malomjá-
tékot és aranyozott ládaveretet, ami a 
település gazdaságára utal, hiszen akkor-
iban az üveg igen ritkaságszámba ment, 
ezzel szemben számtalan, mindennapi 
használati eszköznek számító cserép-
bográcsok, kulcsok, kő mécses tartó, sar-
kantyúk, lóvakarók stb.

Érdekesség, hogy a szerszámok között 
felbukkan egy nyolcszáz éves olló, ami 
formáját tekintve alig különbözik egy mai-
tól. A különböző pénzek mellett ma még 
megfejtésre váró rejtély a szintén itt előkerült 
zarándokjelvény és egy madárdísz, amihez 
hasonlót Angliában találtak.

S hogy mivel foglalkozhattak a nyolc- 
száz évvel ezelőtt itt élt kánaiak? 
Mezőgazdasággal, és – erre is számos le-
let utal – a szőlészet-borászat már akkor 
kiemelkedő szerephez jutott.

Végül egy kis nyelvészkedés: a közép-
kori Kánának semmilyen tekintetben, tehát 
nyelvileg sincs köze a bibliai Kánához (bár 
menyegzőt bizonyára itt is tarthattak eleget), 
azt valószínűsítik a szakemberek, hogy ere-
dete a kányára vezethető vissza. 

Zsibora Bot

a középkori falu régészeti feltárása

Kána: emlékét elvitte a kánya

Hasonló verem-
házakban élhettek 

a kánaiak is 
(a képen látható re-
konstrukció a Csiki 

régészeti parkban 
található)

A kemence elsősorban fűtésre szolgált
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EB-sör
Az idei labdarúgó EB-t jelen-
létemet megosztva követtem 
figyelemmel. Az első félidőt 
rendszerint az Erkel Művház 
udvarán fölállított óriás 
kivetítő előtti sörkertben 
néztem, míg a másodikat 
szűk családi körben.

Ami a sörkertbe vezérelt, 
gondolom, sokakkal együtt, 
az a hangulat: igazán 
meccset nézni, ha már az em-
ber nem lehet kint a pályán, 
társaságban lehet. Különös 
hangulata van annak, amikor 
egy-egy drámai pillanat 
után ismeretlen szurkolók 
fordulnak egymáshoz úgy, 
mintha másodfű koruk óta 
látogatnák együtt a lelátót; 
borulnak egymás nyakába 
egy gól után, mintha testvé-
rek volnának (azokká is vál-
nak pár másodperc erejéig), 
vagy követelnek közösen sze-
müveget a bírónak egy meg 
nem ítélt tizenegyes vagy 
elnézett les okán. Persze, 
de ez is érzelem, ugyanezek 
a pillanatok válthatnak ki 
feszültségeket is a más-más 
csapatnak szurkolókból, az 
eseményeket másképp látók 
vagy értékelők között, ami 
persze rendszerint feloldódik 
néhány korty sörben.

Idén egy különös típust is 
alkalmam volt megfigyelni, 
azokat a szurkolókat, akik 
direkte ezért a hangulatáért, 
s nem magáért a meccsért 
ülnek be a társaságba: szem-
mel láthatóan a foci érdekli 
őket a legkevésbé. No, miat-
tuk mentem haza a második 
félidőre.

Szóba' Bitor

A zsámbéki sakkozók idén 
is elérték a kitűzött célt, az 
országos bajnokságban a 
középmezőnyben végezni. A 
tizenkét induló csapat között 
Zsámbék, Pregitzer György 
vezetésével, a 6. helyet sze-
rezte meg. Azt már csak az  
igazság kedvéért jegyezzük 
meg, hogy ha az utolsó for-
dulóban csak egy kicsivel több 
szerencséjük van, akár két 
hellyel is előrébb végezhettek 
volna.

(A másik csapatuk, amelyik a 
megyei bajnokságban szerepel, 
a nyolcadik helyen végzett).

Ám Pregitzer tanár úr tanít-
ványai az egyéb tornákon 
(például diákolimpia, Erkel 
Sakkverseny) is kiválóan sze-
repeltek.

Most a vakáció következik, 
de a sakkpedagógus már most 
az őszi nyitányra készül: tervei 

között szerepel egy, jövőre, a 
járási rendszer bevezetésével 
összefüggésben elindítandó 
járási sakkbajnokság. Külö-

nösen büszke arra, hogy a 
Telki Általános Iskolában ta- 
valy ősz óta a tantárgyak 
között a sakk is szerepel, s 
mint korábban hírül is adtuk, 
első, ígéretes eredményei már 
meg is mutatkoztak.

Sobri Zabot

Pregitzerék 
hatodikak lettek

Bár sokszor leírtuk, de hát egy újszülöttnek minden vicc új, ráadásul 
ez nem is vicc: Erkel Ferenc nemcsak jelentős zeneszerző, de kora 
kiváló sakkozója is volt. Na ezért van aztán, hogy a Budakeszin húsz 
éve minden nyáron az ő tiszteletére megrendezett és az ő nevét viselő 
kulturális megmozduláson – Erkel Napok – a zene mellett hangsú-
lyos szerephez jut a sakk is. Immár tizenkettedik éve. Értesüléseink 
szerint Budakeszi mint első számú járásiköpont-jelölt érdeklődik a 
sakkbajnokság iránt. Annál is inkább, mivel hogy Budakeszi jelenétől 
és múltjától egyáltalán nem idegen ez a sportág: az Erkel kultusz mel-
lett említsük meg, több kiváló sakkozó is élt rövidebb hosszabb ideig a 
városban, köztük pár hónapig Bobby Fisher is (igaz, illegalitásban).

Az Erkel Sakk Emlékversenyre idén 34 nevezés érkezett. Köztük 
évről évre egyre több rangos sportolóval. 

Az abszolút kategória győztese Grimm Dániel lett (Testvére,  
György a harmadik), a második helyet Mihók László FIDE-mester 
szerezte meg.

Térségünket többen is képviselték a versenyen, közülük a leg-
kiválóbb eredményt a gyerek kategóriában a pátyi, ötödik osztályos 
tanuló, Juhász Ádám érte el.

Ádám, természetesen, Pregitzer tanítvány.
tb

A Magyar Labdarúgó 
Szövetség (MLSZ), mond-
hatni, feltűnő aktivitást mutat 
vidékünkön: pár éve Telkibe 
telepítette a kor európai szín-
vonalán álló edzőcentrumát, 
nemrég pedig Pátyon, a he-
lyi általános iskola sportud-
varán adták át a támogatásával 
készült műfüves labdarúgó-
pályát.

A történet előzményéhez, és 
az igazsághoz tartozik, hogy 
az MLSZ idén tavasszal orszá-
gos viszonylatban hirdetett pá-
lyaépítési programot, s ennek 
keretében nyertek a pátyiak.

A műfüves futballpályát 
június 25-én adta át a kivitelező 
az iskolának.  A fejlesztés 
azonban itt nem áll meg, a 
nyáron folytatódik: azért, hogy 
a szeptemberi tanévnyitóra 
a teljes sportudvar felújítása 
befejeződjék, és a diákok, va-
lamint a sportszerető felnőttek 
egyaránt birtokba vehessék a 
létesítményeket.

A siker titka alighanem az 
összefogásban rejlik: az iskola 
(Bocskai István Magyar-Német 

Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola) ugyanis összefogott a 
fenntartó önkormányzattal és 
a helyi sportegyesülettel (A 
Pátyi Sportegyesület, PSE). És 
közösen pályáztak 22x42 m-es 
műfüves pályára.

A pályát körülvevő palánkok 
(1m x 2 m) külső részének rek-
lámjoga az MLSZ-é, a belső 
felületet azonban meghatáro-
zott keretek között az önkor-
mányzat is értékesítheti.

pim

Pátyon a fű is mű, de zöld Egymillió Joóra
Egymillió forinttal támogat-
ja Budaörs a városban élő 
Joó Sára úszónő londoni 
szereplését, aki kvalifikálta 
magát az olimpiára – döntött 
a képviselő-testület.

*

Kvietált birkózók

2012 a labdarúgó EB és az 
olimpia éve. Valamint annak, 
hogy Budaörs idén világbaj-
nokságot rendez. Birkózót 
méghozzá. A verseny külön-
legessége, hogy azon aktív 
sportolói pályafutásukat 
már lezárt, veterán birkózók 
nevezhetnek.
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1 millió forintot fizet a Komárom-
Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányság annak, aki meg-
nevezi azt a férfit, aki 2012. január 
12-én 16:57 órakor fegyvernek 
látszó tárggyal a kezében be-
ment egy dorogi lottózóba, majd 
onnan az aznapi bevétellel távo-
zott. A férfit a  lottózó biztonsági 
kamerája rögzítette. 

Az elkövető kb. 30-35 éves, 
kb. 170 cm magas, fehér bőrű. 
Átlagos, de inkább vékonyabb 
testalkatú. A fején fehér színű 
baseball sapkát viselt, simléderén 
„birodalmi vaskereszt” hímzéssel. 
A bűncselekmény elkövetésekor 
fekete színű bomberdzsekit, alatta 
fekete felsőruházatot viselt, mely-
nek kapucniját a baseball sapkára 
húzta. Száját fekete kendővel, 
vagy sállal takarta el. Alsóruháza-
ta szintén sötét színű volt, cipője 
fekete. 

Egymilliós 
vérdíj

A férfi magyarul, akcentus 
nélkül beszélt, kissé mély han-
gon, feltehetően jobbkezes. A 
fegyvernek látszó tárgy fekete 
színű pisztolyhoz hasonlított, 
mely szekrénytáras volt. 

A Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
1 millió forint nyomravezetői 
díjat ajánlott fel annak, aki oly-
an információt hoz a hatóság 
tudomására, mely alapján az 
elkövető személyazonossága 
egyértelműen megállapítható. 
A Rendőrség a 107-es vagy 
112-es segélyhívók valame-
lyikén várja a bejelentéseket. 
A bejelentő adatait kérésre a 
Rendőrség zártan kezeli.  

A díjkitűzés annak vissza-
vonásáig érvényes.

pofon és vérdíj

Rejtő Jenő és De Sica
A bűn nem alszik (a hónap képzavara – a Szerk., mert hogy az sem alszik…), és a rendőrök 
sem. A júniusi bűnügyi felhozatal legalábbis erről árulkodik. Jó tallózást.

Az orgazda megvan, a társát 
még körözik.

Már korábban megírtuk, 
hogy áprilisban, egy pátyi hét-
végi ház udvarán L+P parkoló 
(lopd el és parkolj!) nyomaira 
bukkantak a rendőrök: értékes 
gépkocsikat találtak, mindjárt 
négyet is. Egykettőre kiderült, 
hogy pár napja lopták el őket 
– Ausztriában. A nyomozás 
szálai egy bizonyos K. Vil-
mos felé vezettek, akit jó egy 
hónappal később Únyban el 
is fogtak. Egy víkendtelken 
bujkált, két autó társaságában. 
Utóbbiakról kiderült, szintén 
lopásból származnak, és u-
gyancsak Ausztriából.

L+P parkoló, 
Páty

K. Vilmos azóta előzetesben 
van, a Budaörsi Kapitányság 
Bűnügyi Osztálya vendégsz-
eretetét élvezi, jelentős értékre 
elkövetett orgazdaság bűntett 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folyik ellene 
eljárás.

Továbbra is körözik a koráb-
bi eset kapcsán a képen látható 
Lendvai Zoltán 35 éves biator-
bágyi lakost.

A kapitányság kéri, hogy 
aki a képen látható férfit fel-
ismeri, tartózkodási helyével 
kapcsolatban érdemleges 
információval rendelkezik, 
hívja a (06)-23/505-400 tele-
fonszámot, vagy az ingyenes-
en hívható 107, 112 központi 
segélyhívók valamelyikét.

Biciklitolvajok
Alkalom szüli a biciklitolvajt?

Egy a 22 éves pátyi fi-
atalember a késő esti órákban 
lakóhelyén sétált egy gyerek-
korú ismerősével, amikor az 
óvoda kerítésén túl egy kerék-
párt pillantott meg. Átmászott 
a kerítésen, s az udvarról a 
biciklit kiadta ismerősének. 
A járművet tolva indultak 
hazafelé. Mit tesz isten, pont a 
körzeti megbízottba botlottak, 
akinek gyanús lett a viselke-
désük. A közeg megállította 
őket, és a bicikli eredete felől 
érdeklődött. Válaszaik, hogy 
tudniillik az övék, nem le-
hettek túl meggyőzőek, ugya-
nis az újabb keresztkérdésekbe 
belezavarodva, végül elismer-
ték: a kerékpárt az idősebbik 
lopta. 

A Budaörsi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztálya 
folytat nyomozást lopás vétség 
megalapozott gyanúja miatt – 
szabadlábon hagyása mellett 
– a férfi ellen.

G-járvány 
Budaörsön
Június 2-án történt, hajnal-
ban. Az egyik Szabadság úti 
kocsma előtt két, ifjoncokból 
álló társaság futott össze. Az 
egyik kötözködni kezdett, 
majd a szavakat tettleges-
ség követte. A helyben hagy-
ott srácok a közeli rendőr-
kapitányságon tettek 
följelentést. A rendőrök a 
kapott adatok alapján na-
pokon belül beazonosítot-
ták az elkövetőket. Mind 
az ötüket előállították és ki-
hallgatták. Az eljárás – sza-
badlábon hagyásuk mellett 
– jelenleg is folyik ellenük 

Fülig Jimmy
Budakeszin
Amiről az alábbiakban szó 
lesz, mindenesetre egy Rejtő 
Jenő, s nem szerénységem 
tollhegyére való maflás 
volt. Aki ugyanis kapta, az 
a fogorvosnál kötött ki. A 
rendőrségen landolt látlelet 
szerint több foga is megla-
zult az illető úrnak, még- 
hozzá nem gengivitis, hanem 
a szóban forgó tasli követ-
keztében. Amit június 8-ról 
9-re virradó hajnalban kapott 
egy budakeszi vendéglátó-ip-
ari egységben. A rendőrségi 
eljárás szerint a kiváltó ok 
a két ismerős férfi korábbi 
nézeteltérése, illetve a pofoz-
kodó sérelme, amit ily módon 
kívánt megtorolni.

Az elkövetőt nem volt tehát 
nehéz beazonosítani és ki-
hallgatni. Tettét elismerte. A 
Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya folytat 
nyomozást ellene súlyos testi 
sértés bűntett kísérlet mega-
lapozott gyanúja miatt. A 36 
éves férfi szabadlábon véde-
kezik

Joint venture
Jó szimata volt. Szó szeri-
nt. Pedig az információink 
szerint kutya nem is volt 
náluk Arról a budaörsi 
rendőrjárőrről beszé- 
lek, amelyiknek június 
8-án éjszaka, a budaörsi 
lakótelepen, feltűnt egy kis 
füstölgő kompánia a játszó-
téren. A négy fiatalembert 
bekísérték a jardra, és a 
tizenhét-tizennyolc éves 
srácok beismerték, amit ka-
lákában szívtak, az a trafik-
ban nem kapható. 

A kapitányság Bűnügyi 
Osztálya nyomozást folytat 
kábítószerrel visszaélés vé-
tség  megalapozott gyanúja 
miatt jelenleg is folytatja el-
lenük az eljárást. A fiúk sza-
bad lábon védekezhetnek. Az oldalt írta és szerkesztette: 

Babits Zoró
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Az őrsprogram keretében kilenc telepü-
lésen nyílik rendőrőrs az elkövetkező egy 
évben Pest megyében.

„Mindent meg kell tenni annak érdeké-
ben, hogy a bűnmegelőzés tekintetében 
széleskörű társadalmi összefogás jöjjön 
létre” – emelte ki dr. Simon Tamás rendőr 
dandártábornok, megbízott megyei 
főkapitány a 2011. évről készített beszá-
molójában a Pest Megyei Közgyűlés ülé-
sén.

Az elmúlt egy év alapján megál-
lapítható, hogy a következő időszak fő 
célkitűzéseit – így például az emberek 
biztonságérzetét leginkább meghatározó 
bűncselekmények (lopás, személy-
gépkocsi-lopás, lakásbetörés, rablás) 
megelőzése és eredményes felderítése, 
vagy a helyszíni intézkedések színvona-
lának növelése – képes lesz teljesíteni a 
megyei főkapitányság. Okkal remélhető, 

hogy ez így lesz, tekintettel arra, hogy az 
állomány létszáma végre nőtt 2011-ben 
(+531 fő), s ha a terveket jóváhagyják, 
akkor 9 új rendőrőrs (Acsa, Budakalász, 
Dunavarsány, Isaszeg, Jászkarajenő, 
Kiskunlacháza, Letkés, Ócsa, Zsámbék) 
szolgálhatja a személyes rendőri jelen-
lét jelentős léptékű megerősítését Pest 
megyében.

Simon Tamás kiemelte, hogy tovább 
kell javítani a megyében a rendőr-lakos 
arányt, mert jelenleg egy rendőrre 564 la-
kos jut.

A főkapitányság célja, hogy minden 
településen legyen körzeti megbízott 
(jelenleg van, ahol 3 településre jut egy 
körzeti megbízott).

Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés 
elnöke az elhangzott észrevételek-
kel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a 
megye lakosságának a száma az elmúlt 

két évtizedben közel félmillió fővel nőtt, 
ezért a közgyűlés minden évben kérte a 
rendőri létszám növelését, és eredmény-
ként értékelhető, hogy előrelépés történt 
ezen a területen.

Pest Megye Közgyűlése a jelentést el-
fogadta.
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beSzámolt A rendőrfőnöK

Több rendőr, több őrs

Kerékpár-jogsi
Huszonhét tanuló tett kerék-
párvizsgát június 12-én a 
budaörsi Herman Ottó Ál-
talános Iskolában és a Bu-
daörsi Logopédiai Intézetben. 
A Szuperbringa-program az 
Iskolarendőr program része. 
A tanév során szervezett tan-
folyam betetőzése volt a vizs-
ga. Hogy mennyire komoly, 
azt bizonyítja, hogy elsőre 
a 27-ből 19 diáknak sikerült 
megfelelnie.

Ők immár fényképes jogo-

sítvánnyal kerékpározhatnak 
az idei szünidőben.

A vizsgáztatásban részt vettek 
a Pest  Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelőségének 
vizsgabiztosai, az ORFK Köz-
lekedésrendészeti Főosztály 
Autópálya-felügyeleti és Bal-
eset-megelőzési Osztály és a 
Budaörsi Rendőrkapitányság 
munkatársai, valamint a gyer-
mekeket felkészítő pedagógus 
Pethő Zoltán szakkörvezető 
szaktanár, a PMBB és a 
KTE tagja, az ORFK–OBB 
szakértője.

pim

Budaörsön 
tűz ütött ki
Nem árt emlékeztetni, kivált-
képp kánikula idején, hogy 
térségünkben ez idő szerint is 
tűzgyújtási tilalom van érvény-
ben. Arról, hogy mi okozhatta 
a tüzet június 16-án Budaörs 
üdülőövezetében, egyelőre 
még nem tudni semmi biztosat, 
de ez is legyen intő jel: a tűz 
nem játék.

Egyelőre a történtekről.
Kigyulladt egy faház Bu-

daörs üdülőterületén 16-án. A 
tűz a közeli fákra is átterjedt. A 
Lejtő utca legfelső szakaszán 
lévő, 150 négyzetméteres 
alapterületű faház, illetve a 
környékén lévő fák oltását 
nehezítette, hogy a terület víz- 
hiányos. A katasztrófavé-
delem (leánykori nevén: tűz- 
oltóság) tartálykocsit is 
vezényelt a helyszínre.  
Értesüléseink szerint az anya-
gi kár jelentős, de senki nem 
sérült meg.

Tosz Bibora

Az ellenőrzés 
fokozódik
Fokozott közbiztonsági és 
közlekedésrendészeti akciót 
rendelt el az idegenforgalmi 
szezonra való tekintettel a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője. Az akció célja a ha- 
zai és külföldi turisták személy- 
és vagyonbiztonságának meg-
teremtése, a bűncselekmények 
és szabálysértések számának 
visszaszorítása, a jogellenes 
cselekmények megakadály-
ozása, valamint a közlekedési 
balesetek megelőzése.  Az 
akció helye a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság ille-
tékességi területe, időtartama: 
2012. szeptember 15-ig.

Nő a rendőri jelenlét

Kánikula
Néhány jótanács a melegben 
autózóknak:

Ha az autó elviselhetetlenül 
felmelegedett, várjon egy kicsit 
az indulással. Nyisson ki min-
den ajtót, hogy a megrekedt 
hőség távozhasson!

Lehetőleg árnyékban par-
koljon! Számoljon az idő mú-
lásával, a nap mozgásával az 
árnyékos hely is változik.

Használjon fényvisszaverő 
árnyékolókat!
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