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Augusztus – Kisasszony hava

Kisasszony havában igen mértékletesen élj, ha akarod
magad betegségtől megoltalmazni. Ne egyél káposztát, sem
olyan étkeket, a melyek szaporítják a melancholiát. Sáros
tóhalaktól és csíktól óvjad magad. Ne igyál se méhsört se
szaladsört; útfüvet, polét és Acrimoniát tarts borodban;
alkalmas borsos étekkel élhetsz; eret ne vágass, reggeli
kihányás igen hasznos. Nagy-Boldogasszony napján ha fénylik a nap, azt itélik a szegény szőlőkapások, hogy azon
esztendőben sok jó bort ihatnak. Minden vetemények öröme
Kisasszony, Tiszta életüeket, de magtalanokat, hiveket, jó és
érett erkölcsü életüeket, kedveseket, de hirtelen, vakmerő,
bátor szivüeket és mindenben kegyes erkölcsüeket, okosokat
és kalmárságra szerencséseket teremtesz, de a fiad minden
örökségét elhagyja, és idegen földre megy vándorolni.

AFORIZMA
A siker bár bizonyít, de nem igazol.
(Márai)

Vissza az Aranykézbe
Az utóbbi hetekben, miután kirobban a magyar alvilágot érintő
eddigi legnagyobb korrupciós ügy, amely a felső rendőrségi
vezetői szintekig is elér, több, régi, rendőrségi szakzsargonban
„döglött” ügy aktáját is leporolják. A Fenyő-gyilkosság vagy
az Energol ügy mellett így került ismét fókuszba például az
Aranykéz utcai robbantás. Érdekes módon az áldozatok között
azóta sem emlegetik dr. Szabó Gábor ügyvédet, pedig ő is
köztük volt, akit a budakesziek (ezért hozzuk szóba) a Lupis
Józsefhez köthető, a város határában fekvő egykori honvédségi
területeken tervezett Teleport projekt kapcsán ismerhetett meg
a helyi közvélemény.

Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország
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Ein berliner
Ellentmondásos hírek kaptak
lábra az eddig
Budakeszin élő
Demszky Gáborról.
Budapest
1990 és 2010
között volt polgármesterét sajtóértesülések szerint többen Berlinben látták fölbukkanni. Állítólag jelenleg ott él,
egy ösztöndíjat kapott, és Budapest történetének azt az időszakát
dolgozza föl, amikor ő vezette a
várost.
Maga Demszky azonban ez idő
szerint nem hajlandó nyilatkozni
pontos tartózkodási helyéről.

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)

T

örzsasztalunk mindig is híres volt arról, hogy kisváros ide, kisváros oda,
tagjai rajta tartják ujjukat a világ ütőerén
(A hónap képzavara – a Szerk.). Legutóbbi
összejövetelünkkor mi másról is eshetett volna szó, mint a választási rendszer szabályainak nemrég bejelentett, várható változásairól
(a szakértő véleményét tükröző írást lásd
lapunk 4. oldalán – a Szerk.), elsősorban is
az úgynevezett regisztrációról vagy föliratkozásról a választói névjegyzékbe.
Szó szót, érvet érv követett, s a vita épp a körül forgott, egyáltalán mi értelme van annak, hogy emberek milliói döntsenek
olyan kérdésekről, amelyek túlnyomó többségének nem
szakértői, legfeljebb laikus véleményezői. Még hogy a kollektív bölcsességre hagyatkozni olyan ügyekben mint gazdaság,
nyugdíjrendszer, biztonságpolitika stb., ki hallott már ilyet?!
– vélekedett az egyikünk.
A nyugalmazott matematikus, aki eddig inkább csak figyelte
a vita menetét, egyik kezében a fröccsös pohárral, a másik
kinyújtott mutatóujjával intett, hogy most ő kérne szót. A halk
szavú, megfontolt tanárember, amikor végre mindenki rá figyelt, megszólalt. „Kollektív bölcsesség, hogy olyan van-e?
Na, galambocskáim (mondta az orosz kritikai realista nagyregények modorában), figyeljetek csak, majd én elmagyarázom
nektek, hogy ti is értsétek, akik a magasabb tudományokhoz
persze mit sem konyítotok, mi is az a kollektív bölcsesség.
Az USA egyik déli államában évtizedek óta van egy szokás.
Minden évben egyszer, falunapon, vagy búcsúban, ahogy ezt
mifelénk mondjuk, a ringlispíl meg a célba lövés mellett egy
érdekes versenyt írnak ki. A sporteseményre egyébként távoli
településekről is érkeznek résztvevők, méghozzá elég sokan,
mivel a nyertesnek igen tekintélyes summa üti a markát. Úgy
tudom, benevezhet bárki, s az első megkapja nagyjából a
nevezési díjak teljes összegét, aminek leszurkolása föltétele a
versenyen való részvételnek. S hogy miben is versenyeznek?
Látom, a doktor úr oldalát már nagyon furdalja a kíváncsiság –
vetette oda a mellette fészkelődő állatorvosnak. - Megmondom:
bikasúly-becslésben. – (Erre tényleg megnyúlt a szomszédja
képe.) – Egy porondra behoznak egy jól megtermett bikát, és
mindenki, aki benevezett, megbecsülheti, mennyit nyomhat. A
becsléseket írásban leadják a zsűrinek, amelyik ezután hites
mérlegen lemázsálja az állatot. Akinek a becslése legjobban
megközelítette a tényleges súlyt, az nyer.
Sok évvel ezelőtt betévedt a versenyre egy ember, érdekesnek
találta, bár az állattenyésztés igen távol esett az érdeklődési
körétől: matematikai statisztikával foglalkozott. Több évre
visszamenőleg kikérte az eredményeket, és a sok ezernyi adatból
a következő, igen figyelemreméltó megállapításra jutott. Míg az
egyes becslések, tehát a legjobbak is (gondolom, ezek főleg az
állattenyésztő farmeroktól származtak) nagyritkán legfeljebb
néhány kilónyira közelítették meg a mindenkori bika súlyát,
addig, ha az összes becslést összeadta és a becslések, vagyis
a versenyzők számával elosztotta, szinte grammnyi eltéréssel
megkapta az állat tényleges tömegét – hogy pontosan fejezzem
ki magam, bár nem fizika a másik szakom. Vagyis az egyes ember, a legjobb sem tud olyan pontos becslést adni, mint együttesen. De ez nem az egyes emberek - akik között buták, gyengén látók éppúgy akadnak, mint jó szemű marhakereskedők
– tudásának, jelen esetben becslő képességének egyszerű
összeadódása, hanem valami más. Nevezzük kollektív bölcsességnek, tudásnak, bárminek.”
eXabó Tibor
szellemi homeless
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egkezdődött Telkiben
a főutca (körforgalom – Pajta-Faluház közötti
szakasz) teljes körű felújítása és rehabilitációja. Július
elején előbb a járdákra került
sor, a hónap végétől viszont
komoly
forgalomkorlátozás lépett életbe: félpályás
útlezárás mellett elindult a
pályaszerkezet felújítása.
Augusztusban fennmarad
a munkálatok megkezdése
óta jól működő tárcsás, illetve lámpás forgalomirányítás. Az eddigi tapasztalatok
szerint komolyabb fennakadás csak a reggeli órákban
érezhető
A rendőrség fölhívja a
közlekedők, mind a gyalogosok, mind az autósok
figyelmét, hogy a felújítások idején mindenki legyen
körültekintő, ha közlekedik.
A munkát várhatóan novemberben fejezik be.

Áramszedő
nélkül
Még javában tart az elektromos buszok próbája Törökbálinton.
Az elektromos buszokkal kapcsolatban viszont
többen aggályaikat fejezték
ki, elsősorban azt, hogy túl
drágák. Lukács , a Levegő
Munkacsoport alapítója, aki
ráadásul Törökbálinthoz közel, Budaörsön is lakik, sajtónyilatkozatában elmondta,
hogy az elektromos buszok
már ma is versenyképesek
pénzügyileg is, ha nemcsak
a beszerzési árat, hanem az
üzemeltetési költségeket is
figyelembe vesszük, tehát
mindenképp célszerű lenne
ilyenek beszerzése. És akkor még a zajártalom és a
levegőszennyezés hiányáról
nem is szóltunk.

Egy kis levegőt, kérem
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Feliratkozás-kiiratkozás
A legnagyobb jóindulattal sem
állítható, hogy az idei nyáron
uborkaszezon lenne a politikában. Se a belben, se a külben. Maradván, akár a suszter
a kaptafánál, az előbbinél, a
miniszterelnök egyik legnagyobb vihart kavart bejelentésével – választási regisztráció
– kapcsolatban a Budaörsön élő
Tóth Zoltán választási szakértő
véleményére voltunk kíváncsiak arról, hogy a választásokon
való részvételt a jövőben ahhoz
kötnék, hogy a választópolgárok
feliratkozzanak egy listára már
jóval a szavazás előtt.
Abban a szakértők többsége
egyetért, hogy Magyarországon
a népesség-nyilvántartás igen
magas színvonalú, kiállja az
összehasonlítás próbáját a
legtöbb fejlett országokéval.
Mármint azokéval, ahol egyáltalán van népesség-nyilvántartás.
Ugyanis nem mindenütt van.
Például az Amerikai Egyesült
Államokban sem, amit gyakran
hoznak föl példaként a magyar
változás pártolói. Éppen ezért

van szükség ott a választási
regisztrációra, igaz, még az sem
olyan, mint amit nálunk akarnak
bevezetni.
De akkor meg mi célja lehet a
jelenlegi magyar kormánynak?
Tóth Zoltán szerint egyértelműen az, hogy szűkítse a választásban részt vevő állampolgárok számát. Becslése szerint,
ha a feliratkozást tényleg bevezetik, a jelenlegi választásra
jogosultak (több mint nyolcmillió) száma a felére is eshet, ami
az általános választójog de facto
szűkítését jelentené, és ebben
már az újonnan választójogot
kapott határon túliak is benne
vannak. Az sem egyértelmű, hol
vetethenék föl magukat a listára
a szavazni akarók. Ha például a
járási hivatalokban, az további
nehézséget jelentene sok, kis
településen élő embernek, nem
biztos, hogy pénzt és időt áldoznának arra, hogy elutazzanak,
ráadásul a választások előtt hónapokkal valahova, csak azért,
hogy föliratkozzanak egy listára. Sokakhoz valószínűleg az

információ sem jutna majd el.
S hogy ez miért lenne előnyös
a jelenlegi kormányerőknek? A
szakértő szerint azért, mert a kormánypártok biztos szavazóbázisa plusz a határon túliak, akik
körében nagy fölény mutatkozik a jelenlegi kormánypártok preferáltságát illetően, biztos győzelmet jelentenének egy
választáson, még akkor is, ha az
emberek többsége elutasítaná a
kormányerőket.
Tóth szerint az, hogy esetleg még kötelezővé is tennék
a választást, alkotmányossági
szempontból
problematikus:
kötelező a törvények betartása,
a választójog pedig, mint a neve
is mutatja, egy jog. Márpedig a
jog az nem lehet kötelesség.
Az sem igaz, hogy a bevezetni tervezett magyar gyakorlat számos demokráciában
létezik hasonló választási szisztéma: a bevezetni tervezetthez
hasonló választási szisztéma a
kontinentális Európa egyetlen
országában sincs.
A feliratkozás bevezetése,
több, jogokat szűkítő intézkedéssel együtt, kiiratkozás lenne
a demokráciák családjából.
Bobosi Tzar

az lett volna, hogy az előző,
Orbán-kormány pénzügyi-gazdasági visszaéléseit földerítse,
a nyilvánosság elé tárja, illetve
azt, ami a hatóságokra tartozik,
azt a hatóságoknak átadja.
Ebben a szerepében kudarcot vallott, egyetlen ügyet sem
sikerült odáig felgöngyölíteni,
hogy az eljusson a bírósági
szakaszig. Az államtitkárt e tevékenységéért sok bírálat érte,
s korántsem csupán a jobboldal
részéről. Bennfentesek azonban
azt is tudni vélik, hogy sokan a
saját táborán belül sem nézték
jó szemmel a tevékenységét (ismert, hogy – legalábbis 2010-ig
– a két nagy párt gazdasági háttéremberei jól együttműködtek
egymással a kulisszák mögött),
s nem volt igazán támogatása a
sajátjai körében sem.
Sokan párhuzamot vélnek
fölfedezni az egykori közpénzügyi államtitkár és Budai Gyula
nemrég menesztett elszámolta-

tási biztos között is, s nem mulasztják el fölhívni a figyelmet
arra, hogy Keller politikai bukása szinte napra megegyezett
Budai leváltásával, azonban az
összehasonlítás
valószínűleg
méltatlan Kellerre nézve. A
szocialista politikus ugyanis,
igaz, nem olyan látványosan és
nem a nyilvánosság előtt, de az
MSZP-n belüli megtisztulásnak
is egyik legádázabb szorgalmazója volt, állítólag a mostani,
kizáráshoz vezető ügyben is ez
játszott szerepet.
Népszerűtlenségéhez még az is
hozzájárult, hogy a politikai ellenfelei néhány jelentéktelen ügyből
igen hatásosan tudták fölépíteni a
karaktergyilkosságot.
A tárgyilagosság azt is megkívánja, hogy leszögezzük, pályafutása alatt igen sokat tett a
választókörzetéért, elsősorban
Budaörsért és Törökbálintért, de
például a zsámbéki Zichy-kastély rekonstrukciója a tűzvész után
is jórészt az ő közbenjárásának
köszönhető.
Biator Oszi

A mórok sorsa
Egy
politikusi
karrier
alighanem véget ért.
Egy időre legalábbis.
Keller Lászlóról beszélek. A
szocialista politikust kizárták
saját pártjából. (A döntés nem
„jogerős”, fellebbezési szakaszban van.).
Keller a kilencvenes évek elején kezdte pályafutását, s hamar
feltűnt mind a helyi, mind az
országos politikában. A budaörsi körzet képviselőjeként
vitézkedett több cikluson át,
egészen 2010-ig, amikor már
sem listán, sem egyéniben nem
jutott be a parlamentbe, és
polgár-mesterként sem szerzett
pozíciót. Korábban Törökbálinton volt egy fél ciklus erejéig
polgármester.
Az országos politikában
többször volt államtitkár. A szélesebb közvélemény elsősorban
mint közpénzügyi államtitkár
ismerte meg a Medgyessy-kormány idején. Keller feladata
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Come back,
Indián
Indián, mint ahogy egy igazi indiánhoz illik, amikor
hadiösvényre lép, a szabad
ég alatt hál. Őrségben van
minden áldott éjjel: a dinynyéket vigyázza. Majd’ azt
írtam, a dinnyék álmát, de
lehet, hogy így is igaz lenne.
Oly sok minden bizonyul
igaznak mostanában, amiről
korábban azt hittük volna,
hogy mese; a növényekről
is, lám, a minap olvastam,
kiderült, hogy egészen fejlett
kommunikációs rendszerük
van, csak nem a fonetika az
alapja. Miért éppen a dinynyék ne álmodhatnának
akkor? Hogy Indián mit
álmodik, nem tudom, arról
nem esett szó, de valószínű,
minennapi meleg ételt, födelet a feje fölé, tüzelőt a kályhába télen. Amikor két év
után, hogy elment, újra láttuk egymást, nem az álmairól
kérdeztem, hanem inkább
arról, hol járt, mit csinált
mostanáig. Nem sokat mondott, lényegében azt, amit
amúgy is tudtam, hiszen, ha
szórványosan is, de tartottuk
a kapcsolatot. Salgótarjánban
volt, a rokonaihoz ment viszsza, de nem boldogult, végül
a hajléktalanszállón kötött
ki, közmunkán tengette életét. Aztán egy nap elhatározta, visszajön Budakeszire,
hiszen őt itt ismerik, becsülik, tudják, kicsoda, Egyelőre
dinnyecsőszi beosztást kapott, reméli, mire Lőrinc
elérkezik, újra lesz állása,
egzisztenciája.
Tio Barbosz (Márna Apó)

Tompa, meleg, lassan múló
nyári délután volt. Mögötte
egy sűrű, eseménytarka hét,
a meleg lelassította még a
gondolkodást is. A levegőben
volt valami feszültség, nyugaton már megjelentek az
első felhődarabkák.
Gyöngyit vártam. (Kistokaj
polgármesterasszonyát). Ahogy szokott, pár perc késés,
csinos, kiszállt a kocsijából,
szinte belibbent. Ajándék
Kistokajból. De micsoda
ajándék!
A kertből frissen szedett
karalábé, vidám, bodros
kelkáposzta. Frissen sütött
kalácsszeletek. Egyszerű, ám
mégis valami különös tartalmú étel.
A karalábé és káposzta
nem olyan, mint a karalábé
és a kelkáposzta. Formára
olyan, de van benne valami
titkos, különleges a kistokaji
tájból, földből, a kertművelők
lelkéből. Ilyent nem lehet
vásárolni a bevásárló házakban. Ilyen csak ritkán lelhető
fel az olyan piacon, ahol a
termelő árulja zöldségeit,
gyümölcseit. Ilyen talán
már nincs is. Globalizált
világunkban egyenízű lett
minden termény, pontosan
egyforma méretű az uborka,
íztelen a paradicsom, fűízű a
paprika. A két éve még árvíz
borította kistokaji kertben
termett karalábé, káposzta
magában, ízében hordozza
a nagy vizek meséjét, a hullámzásokat, a gáton izzadók
lüktetését, a napsugarat, a
nyugalmat, a csendet, a kalács a kéz melegét, a szív
melegét, egy darab másik világot.
Gyöngyi
gyors
helyi
(kistokaji) történetei, meséi
után belvárosi buszozásra,
színházi élményt megélni mentünk. (Rózsavölgyi
Szalon, Anna Galvada: Szerettem őt, kétszemélyes kamaradráma, bár ez nem a reklám
helye). Valójában egy mindennapi történetet hallgattunk
meg, ami egyben tükröt is
tartott elénk. Óhatatlanul ma-

gunkban keresgéltünk, vajon
mi milyen döntéseket hoztunk életünk fontos perceiben? Bátrak voltunk? Megalkuvók? Mi az, ami azokban
a pillanatokban jó vagy rossz
döntésre késztetett?
A történet sokunkkal megeshet. Egy fiatal nő magára
marad, mikor férje úgy dönt,
elhagyja „egy másik” kedvéért, így az asszony apósával
és a gyerekekkel vidékre
utazik, ahol a két felnőtt évek
óta először ül le beszélgetni.
Ahogy az após apránként
megnyílik, lefoszlik róla a
tárgyilagosság maszkja, és
egy sérülékeny, csupa-seb
ember áll előttünk, aki élete
nagy szerelmének történetét meséli el a „múlt időbe
tett” nőnek... A történetben
a vigasztaló Szilágyi Tibor (színész) is vigasztalan
marad. Az após története egy
másik (talán jobb vagy szebb)
életet villant fel, és ebben a
villanófényben saját elvesztegetett
lehetőségeinkre,
eljátszott esélyeinkre ismerünk. A szerző nem mond
ítéletet, nála az erő nem
érdem, a gyengeség nem
megvetendő rossz, hanem
mindenki a rászabott élet ilyen-olyan jelmezét viseli,
hol elegánsan, hol feszengve,
és ha szorít a ruha, azt is
inkább az idegenek veszik
észre, ahogy elsietünk közöttük. Az elhangzott minden
elharapott szónak jelentősége
volt, minden apró mozdulat, kis rezdülés, félrekapott
tekintet színpadi pontossággal volt a helyén. Ezekből az

apróságokból állt össze egy
történet, egy szerelem, egy
sors.
Szerettem őt? Igazi kamara-dráma volt, csupa
belső kérdőjelet ébresztve
bennünk, nekem inkább a
hetven felé összegzéseket,
és bátorságerőt sugározva.
Mit vigyek magammal és
mit hagyjak majd ezen a világon? Mi kell majd a csillagközi utakon? És kell-e
valami? És milyen nemzedék
voltunk? Bátrak? Megalkuvók? Ki-ki magában hordozza a drámáját, amiből
egy kis ország nagy drámája
íródik. Ki kellene beszélni,
beszélgetni, pózok, maszkok,
cirkuszi látványosság nélkül.
És nem biztos, hogy ha leírjuk, segítünk. A könyvek által
nem sokat ment elébb-re a világ! A színházi élmény után
belvárosi sétánk, a könyvnapi
látvány is erről győzött meg.
Rengeteg a könyv, a tartalmuk
azonban nem minden esetben
mérhető forintokkal. Ami érték, az meg forintokkal éppen
nem mérhető.
Ahogyan a karalábé meg
a káposzta értéke is valami egészen más. Ahogyan az embert is jó vagy
rossz döntéseiről ítélik meg.
Pedig az idő sokszor igazolja, hogy a rossz döntés
az időben jóvá szelídül, és
fordítva. A belső iránytű
néha nem jó irányt mutat,
mégis megyünk utána, aztán
földrengés nélkül is helyreáll. Jön egy nyári zápor, és
el tud mosni minden szenynyet, friss levegőt terít ránk,
lélegzünk, tovább megyünk,
mert erről szól az életünk.
Várady Judit

...a küzdés maga
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Bég
Boldogasszony
Hogy annak idején kik,
és milyen megfontolásból
nevezték el a mozlim méltóságról, a bégről a makkosmáriai Bég utcát, ma
már történelem, és homály
fedi. Talán a hajdan a Budai hegyekben is portyázó
törökök emléke ihlethette
az egykori névadókat. Mindenesetre a név ellen eddig
nem volt kifogás, ráadásul
tömör volt, jellegzetes, könynyen megjegyezhető. (Szemben például a népszerű,
virágnevű utcákkal; emlékszem, egyszer, régen, nem
Budakeszin történt, egy
szilveszteri buliról maradtam le, miután órákig hiába kerestem egy bizonyos
Kankalin utcában a házibuli
helyszínét; utóbb kiderült,
Kökörcsin vót, de ez csak az
én botanikai tudatlanságomat bizonyítja!)
Azt viszont tudjuk, hogy a
mai Bég utcai lakók nem voltak megelégedve a névvel, s
kezdeményezték az önkormányzatnál az utcanévváltozást: a mozlim bég helyett
legyen a neve a magyarosabb Boldogasszony sétány.
SzaTir

Ökogimi
Az ökoiskola cím elnyeréséért már többen tettek
erőfeszítéseket térségünkben,
például Perbálon, Budajenőn
is. Most Budakeszi önkormányzati gimnáziuma, a
Nagy Sándor József kezd a
nagy menetelésbe, hogy a
NEFM (Nemzeti Erőforrások
Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium ítélhet
oda egy-egy, arra méltónak
bizonyult iskolának.
Az ökoiskola azt jelenti,
hogy falain belül olyan
oktató-nevelő munka folyik,
melynek eredményeként a
közülük kikerülő gyerekek
elkötelezetten környezettudatos emberekké váljanak.
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Zavaros szennyvízeink
A
vízközmű-szolgáltatásról
szóló, 2011. CCIX. törvény
tavaly december 31-én lépett
hatályba, és alapvető változást hoz a szektor életébe. A
jogalkotót az a szándék vezette,
hogy a stratégiai kincset, a
vizet megóvja, és hazai kézben
tartsa. Ezt elsősorban központosítással kívánja elérni. Ennek
megfelelően a jövőben, több
lépcsőben növelni fogják az
egy-egy vízközmű-szolgáltató
működéséhez szükséges, úgynevezett fogyasztási egyenérték számát. A cél, hogy egy-egy
szolgáltató legalább százötvenezer rákötéssel rendelkezzék.
Ez mind az ivóvíz-szolgáltatókra, mind a szennyvízcsatorna-szolgáltatókra érvényes.
A törvény jelentős átalakulásokat indít meg tehát az
elkövetkező időszakban.
A
kisebb
vízközműszolgáltatók előtt (és térségünkben minden települési
szolgáltató ebbe a kategóriába
tartozik) két út nyílik: vagy
csatlakozni valamelyik nagy
céghez, vagy több kisebbel
összeállni.
A fővároshoz közeli agglomerációs
települések
esetében, mint például Budaörs vagy Budakeszi, az
ivóvíz-szolgáltatás terén ez a
folyamat már korábban lezajlott, általában a Fővárosi
Vízművektől vásárolják a
vizet. A szennyvízcsatorna és
a -tisztítás esetében a helyzet
némiképp más.
Maradjunk ezúttal Budakeszinél.
A város közelében a
fővároson kívül nincs más

olyan település, amelyekkel
társulva a megfelelő rákötésszám akár megközelítőleg
is elérhető lenne: marad az
FCSM (Fővárosi Csatornázási Művek), vagy az FVM
(Fővárosi Vízművek), amelynek van egy szennyvízrészlege
is épp a budai részen.
Hogy mindez hogyan hat
az épp most elindítandó új,
budakeszi szennyvíztisztítóberuházásra, nehéz lenne megmondani.
Nemrég adtunk hírt róla, hogy
hosszú vajúdás után megszületett a támogatási szerződés,
amelynek jóvoltából Budakeszi, jelentős EU-támogatással, egy új szennyvíztisztító
művet építhet a városhatártól
távolabb. (A tehenészet és a
repülőtér közötti területen).
A szerződés aláírásával azonban, úgy látszik, mégsem hárult
el minden akadály a beruházás
gördülékeny
lebonyolítása
elől. Erre utalhat, hogy nemrég nyugdíjba vonult a KesziVíz Kft. több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező
ügyvezetője, de a projekt lebonyolításáért felelős, úgynevezett PIU szervezet is végelszámolás alatt áll, s vezetője
szintén távozott. Mindezeken

Jó az emissziója

Közlekedési változások
A Rákóczi utcában a Virágvölgy
utcai elágazás sarkától elindul felfelé az aszfaltmaró. A
vízvezetékcső felújítását készítik elő. A Rákóczi utca lefelé
egyirányú szakaszán már dolgoztak a szorgos kezek, a munkagödrök miatt már le is zárták
a lefelé egyirányú szakaszt.
Az útelzáró nagy piros-fehér
halszálkás tábla el is állja az au-

felül most, hogy szakemberek
szerint már így is egyéves kését kellene behozni a fejlesztésben, újabb problémák merültek
föl. Az említett terület, ahova a
beruházást tervezik, a Natura
2000 szomszédságában fekszik, és környezetvédelmi aggályokat is fölvet. A dologban
az a vicces, hogy ez a körülmény a kezdetektől ismert
volt, bár érdekes módon eddig
semmilyen illetékes hatóság,
környezetvédő civil szervezet,
amely ismerte az eddigi terveket, nem emelt kifogást a
helyszín ellen. Már csak azért
sem, mert a leendő létesítmény emisszója (károsanyagkibocsátása), hála a kiválasztott, korszerű technológiának,
nulla lesz, ivóvíz minőségű,
és az iszapkezelés is a lehető
leginkább környezetbarát.
Ám ha az aggályok jogosnak bizonyulnak, annak újabb,
súlyos következményei lehetnek az egész projektre vonatkozóan: módosítani kell a helyi
építési szabályzatot, új terveket
kell készíteni, ami nemcsak
plusz kiadást, nem is keveset,
hanem jelentős időveszteséget
is okoz. Márpedig a budakeszi
szennyvíztisztító legnagyobb
ellensége eddig is az idő volt.
Nem az időjárásra gondolunk,
természetesen..
Zoia Brots

tós útját; mutatja a csakis balra
való terelés irányát.
Csakhogy amerre a halszálkák mutatnak, az a
Virágvölgy utca. A torkolatában egy piros kerek közlekedési jelzőtáblával, benne egy
vízszintes fehér csíkkal. Vagyis
ez egy egyirányú utca kijárata,
ott behajtani tilos.
Mit tehet a csőbe húzott,

felülről érkező autós? Mivel
megforduláshoz nincs hely,
hosszan tolatni az éppen folyó
munkák és a sok parkoló kocsi között pedig már lefelé is
alig fért el, az egyirányú utca
tilos végét jelző tábla mellett kell elsuhannia utánfutós
járműszerelvényével.
Hej, ha azt a behajtani tilos
táblát a munkák előtt letakarták
volna, és a Kossuth utca felől a
kétirányúságot megengedik…
Mészáros
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Karácsony
Ugyan ki gondol még a karácsonyra a nyári kánikulák idején? – kérdezheti a Nyájas.
Nos, van, akinek a gondolatai már december körül
járnak. Például a budaörsi
Újvárosházán. A testület idejekorán, már júliusi ülésén
gondoskodott arról, hogy az
idei költségvetésben több millió forintot különítsenek el új
karácsonyi
fénydekorációs
eszközök vásárlására.

Ördögűzés
A volt budaörsi kenyérgyár
telephelyén (Komáromi utca)
hajléktalanok jelentek meg az
idei nyáron. A szemfüles Török
István alpolgármester (FideszKDNP) a rendőrség segítségét
kérte, hogy szegény ördögöket
eltávolítsák az elhagyott ipari
területről.

Avatar 3D-ben

Ilyen még a Szilícium-völgyben sincs!
A 3D-ügyintézés igazi világújdonság, és először Budaörsön valósult meg. Hamarosan bárki ellátogathat a
Városházára anélkül, hogy
fölkeresné a Szabadság út
134-et.
A virtuális polgármesteri
hivatal tökéletes, háromdimenziós mása már elkészült,
amelyet július 17-én be is
mutattak a szakmai közönségnek. A fejlesztőket persze
nem elsősorban az élménytársadalom eszménye vezette,
hanem az, hogy új utakat tárjanak föl az elektronikus ügyintézés terén.
Hogy az Olvasónak némi
elképzelése legyen, az egész
olyan, mint egy 3D számítógépes játék: a Virtualplanet
Hungary Kft által kifejlesztett
virtuális polgármesteri hivatalban virtuális ügyfelek és virtuális ügyintézők („avatárok”)

Rendelő rendel Törökugrató
Új orvosi rendelő épül. Pon- és Kőhegy
tosabban egy már meglévő
ingatlant, a Farkasréti út 53.
szám alatt álló épületet kívánják rendelővé alakítani. A
városháza egyelőre a tervezésre
hagyott jóvá egy és egynegyed
millió forintot.

Menő mentő
Jól szerepeltek a budaörsiek
a mentősök nemzetközi versenyén. Pár hete 9 ország 115
mentőegysége mérettette meg
magát Csehországban. A szimulációs feladatok között olyan jelentős események voltak,
amik bármikor bekövetkezhetnek – tömeges-balesetnél
és gyermekbántalmazásnál is
bizonyítaniuk kellett az egységeknek. Magyarországot két
csapat képviselte, az Országos Mentőszolgálat budaörsi
csapata 11. helyezést ért el
az orvos nélküli alakulatok
versenyében, maga mögé utasítva többek között a kanadai
és amerikai mentősöket is.

A Kőhegy a
város egyik
ékessége:
a
kopár, sziklás
domb, rajta
a kápolnával
nemcsak az átutazók csodálatát vívja ki, de
az itt lakókat is lenyűgözi: a
településközpontból
kiemelkedő látványa újra és újra megragadja, aki látja. Hát még, ha
tudnák, mennyi kincset rejt! Éppen itt volt az ideje tehát, hogy
a terület újabb, épített részeit is
védetté nyilvánítsák. Az önkormányzat nemrég négymillió forintot szavazott meg a Kőhegyi
ingatlanok védetté nyilvánítására, geodéziai és természetvédelmi célú felmérésekre.
A másik geológiai látványosság a bányafalak a Törökugratónál. Egyelőre arra jutott
némi forrás, hogy az itt lévő
veszélyt elhárítsák, a környéket
biztonságossá tegyék.
Boros Zita

között folyhat valós idejű és
érdemi párbeszéd. Vagyis bizonyos ügyeket tényleg így is
elintézhetünk majd.
A virtuális valóság üzleti
alkalmazása már néhány éve
megjelent a nemzetközi gyakorlatban, de alkalmazására
a közigazgatásban azonban
most került sor először a világon.

A Budaörsi Önkormányzatnál mindig is stratégiai
kérdésnek tekintették azt,
hogy élenjáró technológiákat
alkalmazzanak az ügyintézésben. Hosszú évek óta
együttműködési
szerződés
fűzi a várost a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán működő
E-Government Kutatócsoporthoz, ebben a fejlesztésben is
a kutatókra támaszkodtak..
Robot Szabi

Mi jár a járásnak és a kistérségnek
Jó-jó, de mi lesz a kistérségekkel? – kérdezik, akik már
hallottak arról, hogy 2013 januárjától megváltozik a közigazgatási rendszer.
A kistérséges sajátos szintjét jelentették a hazai közigazgatásnak: egyfelől önkéntes társulások voltak,
másrészről kötelező volt létrehozni őket. Vagyis az önkormányzatok szabadsága csak abban volt tetten érhető,
hogy mely másik önkormányzatokkal társulnak. A feladataik jó részét jövőre átveszik a járások, de társulni, immár valóban teljesen önkéntes alapon, akár csak egy-egy
feladat ellátására is, továbbra is lesz mód.
Hogy mindez hogy működik majd a gyakorlatban, meglátjuk. A vak is aszonta.
Bot Zsibora

Bébibumm
Budaörs nemcsak Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő települése, de demográfiai helyzete is sokkal
kedvezőbb: sok a fiatal, és sok a gyerek a városban. Így aztán
a városvezetés sem állhat le a gyerek- és oktatási intézmények
felújításával, bővítésével, újabbak és még újabbak építésével.
A Szabadság út 134. az elmúlt húsz évben is sokat tett e téren, ennek ellenére alig tud lépést tartani e fejlődéssel. Ez indokolta azt is, hogy új óvoda építésébe kezdenek hamarosan.
Egyelőre arról született meg a döntés, hogy a Szabadság út
64. szám alatti ingatlanon az új óvoda építéséhez szükséges
bontások megkezdődhessenek.
Borz Tóbiás
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Csillagközi út, tiszta mező
Janka néni tegnap meghalt. 87 éves,
idős, különös asszony volt. Alig volt 47
kg, csak a haja ragyogta körbe nagy szemeit, melyek már hónapok óta valami
nagyon nagy messzeségbe néztek. Nem
volt családja, azaz egyszer régen volt
egy fia, volt tisztes ura is, de aztán mindent elvitt a háború. Nem beszélt róla.
Magányos volt.
Távoli rokonai a második combnyaktörése után egy kellemes öregotthonba
adták, hetenként felváltva jártak hozzá,
gyümölcsöt, fagyit vittek neki és minden
alkalommal úgy tűnt, Janka néni tudata
egyre távolabb kerül a földi világtól.
Orvosilag nem volt különösebb baja,
megöregedett. Érezte, hogy már felesleges, imádkozni nem tudott, különös hitvilága volt.
Egyszer régen, amikor még terített asztallal várta vendégeit, valahogy kibuktak
a szavak a száján. Anyja szép kassai lány
volt, nővérei, húgai jól mentek férjhez.
Katolikusok voltak. Jártak templomba.
Aztán az Úr megharagudott rájuk. Akkor történt ez, amikor a méteráruval
kereskedő férjét először munkaszolgálatra hívták (sohasem látta többé),
amikor még csak 3 éves volt a kisfia. Sok
száz embertársával együtt a téglagyárba
terelték őket, mint a barmokat. Sírt a
kisfia, nem tudta megnyugtatni. Amikor
már lépni is alig volt erejük (mert az ennivalót nem adták nekik oda), vagonokba
hajtották őket, és a síró gyereket kitépték
a kezéből. Emlékszik az arcra, a mozdulatra, a személyre, aki a gyereket a másik
vagonhoz vágta és üvöltötte – ne ordíts
az anyád úristenit! – aztán egy szót sem
mondott erről többet.
Janka néni hazajött Auschwitzból.
Hazatántorgott, bár haza már nem volt,
senkije nem élt, hiába kereste, kerestette,
végül körbebolyongta a fél országot, de
a szülőhaza más ország lett. Itt maradt
Pesten, szövőnőként dolgozott. Soha nem
panaszkodott, befele látott, mintha egy
külön világot épített volna fel magában.
Néha, ha szólt a rádió és harangozták a
delet, kikapcsolta. Nem bírta elviselni a
harangszót, és a papokat sem. Amikor
első áldozó volt, a kassai dómban szóltak a harangok. Akkor azt hitte, tényleg
van Isten, ma már tudja, ha lett volna,
nem engedte volna a kisfiát elvenni tőle.
Ha lett volna, közbeszólt volna, amikor
Auschwitzba küldték őket! Ha lett volna,
nem engedte volna sok ezer ártatlan ember halálát! Hol volt akkor az Isten, és
hol voltak a papok? Hol voltak, amikor a
gázkamrába küldték az asszonyokat? gye-
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rekeket? – kérdezte, aztán már nem tette
fel a kérdést önmagának sem.
Élt munkásszállókon, később lett egy
picinyke lakása. Tiszta, pedáns asszony
volt, dolgozott, három műszakba járt,
egyszer beutalták egy fürdőbe, fájtak
már a kezei, háta, dereka. Élt betegen, TBC-sen egy fél évet a budakeszi
tüdőszanatóriumban is. Ezen kívül csak
a legfontosabbakat tette. Élt, csendben,
néha zenét hallgatott, olvasott. Nagyon
szép ruhákban járt, kiderült, ő varrta
magának.
Egyre kisebb lett. Fogyott. Nyugdíjas
lett. Méltósága, tartása volt. Aztán egy
rövid piaci úton elesett, combnyaktörés.
A nagyon távoli rokonok szervezték meg
az életét, mígnem újra elesett, és akkor
került az öregek otthonába – nem sok
kapcsolata maradt a világgal. Egyetlen
kis TV-készülékét nézte és újságokat
olvasott. Mindenhez hozzá tudott volna
szólni, értelmesen, de nem akart. Min
ahogy soha semmilyen szervezethez sem
tartozott a szakszervezeten kívül. De ott
már elfelejtették. Egyszer – amikor már
lehetett – elutazott Kassára. Végigjárta
a temetőt, a várost, meg-megállt, kávét
ivott, a csípős szél könnyeket csalt a szemébe. Aztán hazajött.
Az öregotthonban is keveset beszélt.

Élte a halálra várók mindennapi óráit.
Tervezte a csillagközi nagy utazást. És
egyik nap, mintha megállt volna az idő.
Hallgatta a híreket, nézte a TV-t. Meghallotta kisfia sírását, sikolyát, tisztán látta
a történteket. És előtte állt a képernyőn
a hóhéra is.
Három napig ült a székén, le sem
feküdt, ült, mozdulatlanul. Senkihez nem
szólt, nem válaszolt.
Szépen rendben tartott haja szinte
szálanként kihullott, potyogott a vállára.
A környezete, a nővérek nem tudtak mit
kezdeni vele. Egy idős másodunokatestvére volt nála a harmadik napon. A TV
ugyanúgy bekapcsolva, és a hírek között
Janka néni rokona is hallotta a 97 éves
kassai Csatáry Lászlóról szóló híreket.
Látta Janka néni tekintetét, és a lelkében
megértette, mivel is vívódik a szegény
öregasszony. Nem, nem az Istennel perelt,
nem Csatáryval, a Sorssal perlekedett.
Még mindig kereste a miértre a válasz,
amit senki nem tudott megadni neki.
És egy különös percben elpattant benne
az élet, akkor, amikor arról szóltak a
híradások, hogy Csatáry László melletti
szimpátiatüntetésre hívott a Kárpát Haza
Őrei Mozgalom.
Janka néni hátat fordított ennek az
érthetetlen világnak, és kilépett belőle;
olyan mezőkön jár, ahol nincsenek élő
hóhérok! Talán a szelídlelkű, ártatlan
gyermekekkel is találkozik!
Várady Judit

Bozon a hadronban
Laikusoknak szóló magyarázat
1993-ban William Waldegrave tudományokért felelős miniszternek feltűnt, hogy a
Higgs-bozon kutatási költsége milyen magas összegeket emészt fel, miközben – számos embertársához hasonlóan – fogalma sincs róla, mi is az a Higgs-bozon vagy
Higgs mechanizmus. Ezért jelképes díjat – egy üveg pezsgőt –ajánlott fel annak a
tudósnak, aki a legérthetőbb magyarázatot adja. A nyertes David J. Miller, a londoni
egyetem fizikusa lett a következő magyarázattal:
Higgs-mechanizmus
Képzeljük el, hogy politikusok koktélpartit tartanak. Egy helyiséget egyenletes elosztásban töltenek ki az emberek és mindenki a szomszédjával beszélget. Egyszer
csak az ex-miniszterelnöknő (Margaret Thatcher) belép és keresztülmegy a termen.
Akik mellett elhalad, azok késztetést éreznek, hogy a közelébe menjenek, de ahogy
továbbhalad a miniszterelnöknő, úgy mindenki visszatér korábbi beszélgető partneréhez. Az őt körülvevő állandósult embercsoport miatt folyamatosan nagyobb lesz
a tömege, mint normális esetben lenne és nagyobb lendületre van szüksége a sebessége fenntartására. Ha egyszer elindult, nehezebb megállnia, ha megállt, nehezebb újra
elindulnia. A példában szereplő politikusok jelképezik a Higgs-mezőt, ami egy olyan
tér, ami meghatározza a benne haladó részecskék tömegét azáltal, hogy átmenetileg
eltorzul a benne haladó részecske környékén.
Ez a Higgs-mechanizmus esetén három dimenzióban játszódik le. Feltételezésünk
szerint a Higgs-mező kitölti az univerzumot, mert másként nehezen magyarázható,
hogy a gyenge kölcsönhatásért felelős W és Z részecskék mitől nehezek, amíg a elektromágneses erők nélkülözik a tömeget
(Forrás: Wikipédia)
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Pillanatfelvételek – Budakeszi
Csirkehát
Neves áruházláncunk új hentese kitett
magáért. Telerakta a pultot gyönyörű
húsáruval, gusztusosan elrendezve,
szemet gyönyörködtető módon. A
kedves vevők meg is csodálták a rég
nem látott kínálatot, néhányan meg is
álltak a bemutatott portéka előtt, mérlegelve, mennyit is vegyenek a finom
falatokból.
Az egyik vevő, látva a felé kínált
gyönyörűséges friss árut, úgy döntött,
itt az ideje egy finom csibelevesnek,
tehát megszólította a hentest, adna neki
két csirkehátat. Gondolta, az még nem
akkora költekezés, amit a kis nyugdíja
el ne viselne, különben is megérdemli,
kiéhezett már a finomságra.
Hentesünk készségesen kapta is a
papírt, gyorsan betekerte a két csirkehátat, lemérte, ráragasztotta az árcédulát, és jókívánságok mellett átadta a
megkívánt szárnyas alkatrészeket.
Vevőnk alig pár percnyire lakott az
üzlettől. Így még ha öregesen lépegetett
is, egy-két szót váltva az ismerősökkel,
nem maradt el sokáig. A negyedig rakott
szatyor így is túl nehéz már neki, jobb
attól mielőbb megszabadulni, tehát elég
hamar hazaért.
Odahaza nagy lelkesen nekikészült
a levesfőzésnek. Fazék, zöldség, kés,
miegyéb, ami kell egy csirkehát feldolgozásához. Előkerült a szatyorból
a papírcsomag is. Csakhogy amint kikerült a szárnyas a pakkból, mindjárt
átértékelődött a hőn vágyott leves. A
csirkének fura színe, és főleg szaga volt.
Hát persze! A hentes úr nem felülről,
hanem a felé eső kupac oldalából
csomagolta be a csirkehátakat. Így aztán
a finom levesről csak a kutyusok számolhattak volna be, de ők nem kívántak nyilatkozni. Nyugdíjasunk pedig

ezentúl a konkurenciához jár – pedig az
messzebb van –, és terjeszti a kedves,
ám huncut hentes hírét…

Jótanács
Aki nem próbálta, nem sok fogalma lehet a szórólap-terjesztés gyönyöreiről.
Hidegben, szélben, esőben, forróságban
is végig kell járni a penzumként kiszabott
területet, minden postaládába beletenni
az információ- hordozót. Nem ritkán
szúrós bokrok takarják a postaládát, vagy
olyan távol kerül az utcaszinttől, hogy
normál méretű ember el sem éri, esetleg olyan picike a nyílása, hogy a félbetépett újságot sem lehet belepasszírozni.
Előfordul azonban más korlát is, mondjuk
az idő, pontosabban a munkaidő. A szórólap
terjesztését határidőre kell elvégezni, de bizony lehet, hogy a terjesztőnek ez a feladat
csak másodállás. Fő munkaidőben egyéb
helyen kell helytállnia, így kénytelen a
másoknak szabad időként megnevezett
időszakban az utcákat rónia. Ez még rendben is lenne, csakhogy a lakóházak éber őrei
is résen vannak: ugatással tisztelet is adnak
a közterületen munkáját végzőnek.
Persze az ugatásnak jelzésértéke is van,
a gazdi innen értesül róla, hogy valaki jár
a környéken. Mivel az éberebb házőrzők
már egy-két postaládával korábban jelzik a
közeledőt, a figyelmes gazdik értesülhetnek
a közeledő személyről.
Nos, a tévét leső emberünk az ugatásra kénytelen volt felfigyelni. Kinézett
a teraszon, de a lenyugvó Nap épp a szemébe sütött, így nem jól látott, hiába hunyorgott. Kénytelen volt pár lépcsőt lejjebb
jönni az utca felé, ugyan mit ugat a saját,
és a szomszéd kutyusa. Ha pedig már közelebb került az érkező, munkáját végző
lapterjesztőhöz, szóba is elegyedett vele:
„Nem tudna nappal errefelé mászkálni?!”
De igen, csakhogy akkor csaknem elviselhetetlen a forróság,
vagy éppen ömlik az
eső, és egyébként is
főállás is létezik a világon – volt a ki nem
hallatszó válasz. Amit
pedig a házigazda hallott: „Bocsánat, nem
én ugattam…”.

kertet, majd egy soktagú kertészbrigád soksok napon át azt meg is valósította. Persze
nem csak növények, út is kell egy kertbe,
tehát burkolók is tevékenykedtek. A kocsi
beállót az aszfaltúttól kellett leburkolni, hidacskával, a járda keresztezésével, ahogy
azt el is várjuk.
Mivel a telek kissé magasabban van,
mint a közút, tehát annak a kocsibeállónak
lejtenie kell. Így aztán az addig vízszintes
metszetű járdát eltakarítva megépült a
kocsibejáró, természetesen a járda ezen a
helyen megbillent, lejt a közút felé. Jeges
időben hogy miként megy el rajta a gyalogos, az az újgazdagot nem izgatja, lényeg,
hogy a kocsijában csücsükélve nehogy
nagyon megbillenjen, legyen csak szép
egyenletes az emelkedő a behajtón.
Természetesen a téli hóeltakarítás rendre elmaradt, így aztán a keresztben lejtős
járda síkosságmentesítésre sem került sor.
Mivel a keresztbe lejtő járdarész miatt
a testi épségére valamit is adó gyalogos
azon a szakaszon nem jár, a hóban lábnyom sem volt. Tehát a járdát senki sem
használja, akkor azt takarítani sem kell,
vélhette az ingatlan tulajdonosa.
Nos, ez a gondolat jól megfogant nála.
Tavasszal az utca telke előtti szakaszán
már nem nyírta le a füvet, bár a kerítésen
belül gondosan vigyázott a rendre. Automata öntöző locsolja a kertet, szakavatott kezek nyírják a gyepet, gyomlálják a
virágok között a gyomot. Öröm ránézni a
kertre, igazi paradicsom.
De jaj, ott a kocsibeálló! Az autó csak a
közepét használja, a szélét senki, hiszen a
gyalogosokat a lejtősen kialakított járdarész az úttestre kényszerít. Így aztán a
bejáró szélén a burkoló kövek között
előtör a természet, annak is az egyik
legagresszívebb fajtája, a parlagfű. Bizony az már a közterületen nőtt, tehát
élvezze a köz…
Mészáros Árpád

Parlagfű
Újgazdagék megterveztették a kacsalábon
forgó kastély körüli
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Felhívás
A „Kultúrházak.hu” ebben az évben is felhívást tett közzé, hogy a közművelődési
feladatot ellátó intézmények, szervezetek
ismét vegyenek részt a Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódó programsorozatban. Az idei rendezvény időpontja:
2012. szeptember 15-16.
Szeretnénk, ha kapcsolódnának az
országos programsorozathoz, melyben
közösen bemutathatjuk a látogatóknak
a Budakeszin található kulturális, építészeti és természeti értékeket. Képviselhetik magukat természeti értékeinket
bemutató sétautakkal, hétvégi kulturális
és képzőművészeti programokkal, épületek, köztéri szobrok bemutatásával.
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ
az alábbi rendezvényekkel kapcsolódik
az Örökség Napjai programsorozathoz:
Szeptember 15.-én (szombat) 15.00
-17.00 óra között a Himnusz-szobornál
(Szarvas tér 1.), a Szent Korona hiteles másolata és a Himnusz szobor találkozására kerül sor.
Magyar Táncház és népdaltanítás
A hazai táncház-mozgalom 40 éves
évfordulóját ünnepeljük szeptember 15én 19 –órától 24 óráig az Erkel Ferenc

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Nyári Esték 2012

Zsámbéki Színházi és
Művészeti Bázis - Zsámbéki
Szombatok Nyári Színház
Augusztus
2-3-4-5. 20.00.
Oresztész küldetés
A Budakeszi Kompánia Társulat előadása
2-3-4-5. 20.00.
Péter Kata
AlkalMáté Trupp
16-17-18. 18.00.
Sztalker
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e-mail cím: info@efmk-budakeszi.hu,
telefon. 06-23/451-161
Erkel Ferenc Művelődési Központ
2092. Budakeszi, Fő u. 108.
Kontakt: Nagy Mónika művelődésszervező (Tel: 06-20/256-7239).

Hontalanul
Augusztus 16. napja a hontalan állatoké. Talán mindannyian találkoztunk
már négylábú társunk kétségbeesett
tekintetével, ahogy kilátástalanul és
cél nélkül baktat az út mentén, vagy
csak hűségesen várja az emberét, aki
kitette az autóból. Kitartóan ül és nem
mozdul, hisz teljes szívével bízik.
Bízik az emberben, aki túladott rajta,
akinek már nem kellett. Ezek az állatok kegyetlen tükröt tartanak elénk,
mesélnek nekünk hűségről, szeretetről,
önfeláldozásról.
A Budakeszi Vadaspark 16-ára várja
azokat, akik úgy érzik, szeretnének
tenni valamit ezekért az élőlényekért.

Bágyadt rock

H

ozzáértők egyöntetű véleménye szerint: csak Budakeszin van legalább
négy olyan zenekar, amelyik bármikor lenyomja az amerikai blues és rockzenekarként beharangozott Jay Ottaway Bandet.
(Mellesleg az is kiderült, a háromtagú
zenekarból csak egy amerikai, a másik
kettő európai…) Ezért a muzsikáért nekik
is kár volt megtenni ekkora utat, meg a
budakeszieknek is, mármint azoknak, akik
messzebbről, főleg a Barackosból jöttek
föl a városháza előtti térre hamisítatlan
amcsi coutry-blues hangzást hallgatni.
Kárpótolhatták viszont magukat e
nyárestén a Rathaus Keller új bérlőinek
vendéglátásával: kitűnő borokat és jó
ételeket kínáltak.
És kárpótolta az egybegyűlteket az is,
hogy Budakeszi új agórájának megszületésénél bábáskodhattak, ami nép nélkül
nem elképzelhető (mármint egy agóra).
A Rock and wine című rendezvényre július utolsó hétvégéjén, 27-én került sor.

Kulturális ajánló,

Zsámbéki Közművelődési Intézet
és Könyvtár

Július 29-én, vasárnap került
sor a zsámbéki művelődési
házban a „Zsámbék, ahogy én
látom” című alkotói pályázat
díjkiosztójára és a beérkezett
munkákból nyíló kiállítás ünnepélyes megnyitójára! A
kiállítás anyaga augusztus 29ig megtekinthető.

Művelődési Központban.
Várjuk visszajelzésüket augusztus 8-ig,
hogy milyen programmal szeretnének
csatlakozni a rendezvénysorozathoz.

17-18-19. 20 óra
Örkény István: Tóték
Aradi Kamaraszínház
23-24-25-26. 20.00.
Mészöly Miklós: Az ablakmosó
Divadlo Thália Színház
24-25-26. 20.00.
Németh Ákos: Definíció
Szeptember
1-2. 20.00.
Bölcsődal
A Kaposvári Egyetem előadása
8-9. 20.00.
Euripidész: … volt egyszer egy
Helené
k2 színház (Kaposvári Egyetem)

Budakeszi Családi Nap
Fesztivál
Farkashegy (repülőtér)
augusztus 19.

Bográcsos főzőverseny

AUGUSZTUS

Kulturális programok

Bemutatók:

10.00.
Budakeszi Hagyományőrző
Íjászok bemutatója
11.00.
Nyurgaláb Vándorcirkusz
12.00.
Kenyéráldás
12.30.
Folklór
14.00.
Művészeti csoportok bemutatói
15.30.
Virágos Budakesziért –
díjátadó
16.00.
Főzőverseny – díjátadó
17.00.
Tombola
17.30.
Elvileg Blues Band
18.30.
Nemcsak Berry – rock and
roll party

Állatsimogató (Vadaspark);
Kutya Sport Centrum; mini
vidámpark; pónilovaglás; RC
modellek; játszóházak;
Hideg-meleg ételek, üdítő,
sör, kenyérlángos.
Kirakodóvásár
A rendezvény teljes idejére
busz-körjárat a repülőtér és
a budakeszi művelődési ház
között

Az állatok simogatása
lehetséges
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Himnuszbotrány
Budakeszit különös viszony
fűzi Kölcsey és Erkel Himnuszához. A településen
több évtizede ápolják a
Budakeszihez kötődő Erkel
család emlékét, és Majzik
Mária
Himnusz-szobra
is zarándokhellyé vált az
elmúlt években. Van oka
tehát annak, hogy a londoni
olimpián kipattant magyarhimnusz-botrányra reflektáljunk.
Az olimpiákon általában
szabályozzák a himnuszok
időkeretét – nyilatkozta a
sajtónak Somogyvári Ákos
karnagy, Himnusz-szakértő,
Erkel Ferenc egyenes ági
leszármazottja (szépunokája), az Erkel Ferenc Társaság nemrég megválasztott elnöke. A brit zenekar
ráadásul „kreatívan” is nyúlt
Erkel művéhez, de hát, mint
a zenész kollegiálisan megjegyezte, egy perc zene
rögzítéséhez általában egy
óra stúdiómunka kell, a zenekarnak pedig átlag tizenkét per jutott egy-egy nemzeti himnusz rögzítésére.
Azt már mint laikus én
mondom, miért nem lehet ezt a kérdést a nemzeti
olimpiai bizottságokra, illetve hazai zenekarokra
bízni a digitális kor kellős
közepén?
Zoborai stb.

Himnusz
3D-ben

Anti-e vagy?
Az utóbbi időkben fölerősödött
Magyarországon az antiszemita-vita (nemcsak a vita…): ki
antiszemita, ki nem, ki volt
antiszemita, ki nem (akárcsak
a ki zsidó, ki nem) a magyar
szellemi életben. Ebbe a vitába
illeszkedik a megnövekedett
érdeklődés Prohászka Ottokár
püspök tevékenysége iránt is,
akinek óriási hatása volt a két
világháború közötti szellemi
életre. Amellett, hogy nevéhez
fűződik a szociális gondolat
bevitele a mindig is konzervatív és arisztokratikus magyar
katolikus egyházba, kritikusai ugyanakkor, elismervén az
előbbi pozitívumait, szemére
vetik, jelentős szerepe volt abban, hogy az antiszemitimus
politikai programmá vált kora
Magyarországán.

Bográcsozás
SS-egyenruhában
Ő maga tagadta, hogy antiszemita lenne, akárcsak mai
hívei, de bírálói szerint ezt
tagadhatatlan tények igazolják.
Mi azért kapcsolódnánk a
témához, mivel Budakeszin egy
gimnázium viseli a nevét, melynek falai között pár éve bizony
furcsa gondolatok terjedéséről
értesülhetett a magyar közvélemény Kosári tanár úr jóvoltából
(az azóta eltávolított pedagógus
a facebookon tette közzé náci
egyenruhás képét, amint tanítványai körében pózol).
Nemrég Fazekas Csaba, a
kor és Prohászka kutatója adott
interjút a Népszabadságnak.
Ebből idézünk:
„Prohászka közéleti tevékenysége, különösen a politikai
beszédei és publicisztikai írásai, következetes antiszemita
felfogást tükröznek. Még akkor is, ha ő visszautasította az

antiszemita jelzőt. Hungaristának tartotta magát. Ha valaki
őt rehabilitálni szeretné, akkor
Gömbös Gyulát és sok, ma már
ismeretlen „fajvédőt” is rehabilitálnia kellene.
– Hívei se nagyon tagadhatják, hogy Prohászkának
komoly szerepe volt az első
zsidótörvényként is emlegetett
1920-as numerus clausus (egyetemi zárt szám) elfogadásában.
A szándékot azonban nem
zsidóellenességgel, hanem a
magyarság
érdekvédelmével
magyarázzák.
–A
numerus
clausus
egyértelműen
antiszemita,
zsidóellenes törvény. Ha például elolvassuk Prohászkának
az e tárgyban elmondott parlamenti beszédét, akkor ez napnál
világosabban kiderül.
Prohászkának
tagadhatatlanul gazdag az életműve,
tekintélyt parancsoló az egyházi, teológiai munkássága.
Tény, hogy ennek nem szerves
része az antiszemitizmus. Közéleti szerepvállalásában azonban
nagyon is meghatározó. A fajvédelem – ha nem is náci értelemben – már az 1920-as években
létezett. A püspök élesen megkülönböztette a „magyart” és a
„zsidót”. Utóbbit olyan idegen
testként kezelte, amely soha
nem lesz képes beilleszkedni
a „keresztény társadalomba”
se Magyarországon, se Európa más országában. Két faj
küzdelméről beszélt.
– Sikerült
megfejtenie,
hogy napjainkban mi táplálja
Prohászka Ottokár kultuszát?
– Prohászka
kultuszának
több arca van. Az egyház
elsősorban a főpapot, a katolikus vallás megújítóját látja
benne. Áttér-ve a politikai
vonatkozásokra: a mai Fidesz
bizonyos fokig a Horthy-

korszak restaurációján dolgozik, nem csoda, ha próbálja
tisztára mosni az akkori rendszer egyik jellegzetes ideológusának, Prohászka Ottokárnak a nevét. A szélsőjobboldali
Jobbik egyértelműen a püspök
antiszemita
hagyatékához
nyúl viszsza. És itt nem árt
hangsúlyozni, hogy Prohászka
nem kizárólag a zsidók esetében képviselt markánsan
szélsőjobboldali álláspontot.
Csodálattal szemlél-te a fasizmus felemelkedését Olaszországban. Idehaza 1919 után
korlátozni akarta a választójogot, hogy a kártékony elemek helyett csak „megbízható
és felelősséget érző néprétegek” vehessenek részt a döntéshozatalban. A zsidókon és a
liberálisokon kívül a szociáldemokratákat is a nemzetellenesek közé sorolta. Képtelen
volt beletörődni abba, hogy
az 1922-es választások után
a szocdemek is frakciót
alakíthattak a parlamentben.”
Prohászka Ottokár (Nyitra, 1858. október 10. –
Budapest, 1927. április
2.) katolikus egyházi író,
székesfehérvári püspök,
a magyar keresztényszocializmus
képviselője,
a Magyar Tudományos
Akadémia tagja. Katolikus püspökként megáldotta az utcán grasszáló
zsidóverő
különítményeket, főpapként legitimálta azt az erőszakot,
ami elvezetett a zsidóüldözéshez. Ö harcolta ki a
Numerus Clausus zsidó
kvótáját, vagyis ő volt a
szöveg megírója és ő volt a
kormánypárt elnöke, aki a
zsidótörvény elfogadásra
ajánlotta a képviselőknek,
majd a Bethlen-kormánytól számon is kérte annak
megvalósítását

Lackfi János, Zsámbékon élő költőnek sikerült megint olyat
dobnia, hogy áttörje a média ingerküszöbét.
Az idei Kapolcsi Fesztiválon a Kaláka együttessel közös
programokban lépett föl, de emellett versíró kreatív foglalkozásokat (versjátszóházat) is tartott – felnőtteknek.
Lackfi eddig is tanított írást fiataloknak és gyerekeknek, de
efféle próbálkozásról az irodalomtörténet nem tud.
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SPORTSZELET
Purparlé a városházán

Melegolimpia Budaörsön

Budaörs:
olimpikonok
Újabb, budaörsi olimpikon
londoni részvételéről jött a
hír. Kedvéért még rendkívüli
testületi ülést is összehívott
a város polgármestere július
10-ére, hogy a testület szavazzon Csuri Ferenc anyagi
támogatásáról. A londoni
paralimpiai játékokra kvótát
szerzett úszót a testület végül
egymillió forinttal támogatta.
A példaértékű gesztus annál
figyelemreméltóbb, mivel
az összeg fillérre egyezik a
Joó Sára számára korábban
megszavazott összeggel, aki
az egészségesek versenyén
vesz majd részt. (Joó, legalábbis ami a sportágat illeti, Csuri kollégája, szintén
úszó.)
Még egy budaörsi olimpikonról tudunk, a tízpróbázó
Szabó Attiláról. Rá kiváltképp büszkék a városlakók,
hiszen a fiatal sportoló nemcsak Budaörsön lakik, de a
Budaörsi Atlétikai Club igazolt versenyzőjeként jutott ki
Londonba is.
Joó Sára
Sára olyan családba született, amelyben mindenki
sportol. Az első hosszokat
az Illyés Gimnázium tanuszodájában tette meg Arató
Andrea és Garai László
irányításával. Több sportágat is kipróbált, 2005 óta
úszik versenyszerűen. 2009
óta mestere Virth Balázs. A
mesteredző kezei alatt 2010
őszén 2-szeres rövidpályás
felnőtt egyéni magyar bajnok lett, és mellé 2 ezüstöt
és 1 bronzot is sikerült nyernie. Az olimpiai úszócsapat legfiatalabb tagja. Végül
Sára a 4x200 női gyorsváltóban állt rajthoz. Csapata nem jutott be a döntőbe
tb
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Az alábbi cikkecske nem
holmi meteorológiai jelentés.
Amiről szól, az Budaörsön,
nem Londonban történt, és
semmi köze az időjáráshoz.
Mint az széles körben ismert, nemrég Budapesten
rendezték meg az Eurogames
sportrendezvényt, amit amúgy
csak melegolimpiának szoktak nevezni, de ez pontatlan.
A rendezvényen ugyanis nemcsak melegek, hanem LMBT,
vagyis leszbikus, meleg,
biszexuális és transznemű emberek versenyeznek. Mivel a
nemzetközi játékok szervezői
pontosan tudták, hova jönnek (a budapesti melegfelvonulások például évek óta
a kulturkampf és a politikai
csatározások célpontjai, nemegyszer súlyos atrocitásokhoz
is vezettek az Andrássy úton),
így a zártkörű sportesemények
helyszíneit amennyire lehet,
titokban tartották. De hát tudjuk, Pest nem az a város, ahol
bármi is titokban maradhatna. Így szivárgott ki például,
hogy a budaörsi Herman Ottó
Általános iskola tornatermét
is kibérelték a verseny egyik
kosárlabda-mérkőzésének lebonyolítására.
A szereposztásnak megfelelően a helyi jobboldal,
élén Császárné Kollár Tímea
képviselő asszonnyal (Jobbik)
a városvezetést vonta kérdőre
a legutóbbi, rendkívüli testületi ülésen az ügyben: ki
engedé-lyezte; ki adta bérbe; miért nem tájékoztatták
a képviselőket; mit fognak
mondani most a szülők a gyerekeknek stb.?
Wittinghoff Tamás polgármester válaszában a budaörsi
katonai temetőben nemrég
történt megemlékezésre hivatkozott, illetve a Német
Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövetének ott
elhangzott gondolataira, aki
arra emlékeztette ott és akkor a hallgatóságát, hová is
vezethet a meg nem gondolt
gondolat, a más embereket
kirekesztő indulat. Ma az

Európai Uni-óban, amelynek
mi is tagjai vagyunk, nem lehet senkit megkülönböztetni,
kirekeszteni sem faji, sem vallási, sem politikai nézetei, sem
nemi beállítottsága alapján.
Mint mondta, nem világos,
miért kellene a testületet
tájékoztatni arról, hogy valakik kibéreltek egy önkormányzati épületet. S ugyan
mit is kellene magyarázni a
gyerekeknek egy zártkörű
rendezvényen történtekről?
Arról a helyi közvéleményt erőst foglalkoztató
kérdésről, vajon mi is történt odabent, lapunk szívesen föllebbenti a fátylat: emberek kosárlabdáztak.
Sobri Zabot

Sportoljunk-e a kánikulák idején?
Ha valaki egészséges, és
bírja, nyugodtan sportoljon akár a nagy melegben is.
Persze tény, hogy ilyen tájt a
legkellemesebb a vízi sport, de
ajánlott például a hegyi kirándulás azoknak, akik nem szeretik, nem bírják a meleget.
De aki sportol, az még
fokozottabban ügyeljen a
megfelelő folyadékbevitelre,
és a sóháztartásra. Harminc
fokban még ha nyugalomban
vagyunk is, sokkal több folyadékot kell a szervezetünkbe
bevinni, mint különben, hát
még, ha sportolunk. Javasolt
még a sok gyümölcsfogyasztás is, a legjobb talán a dinynye, ami az idén igen kitűnő. A
sóháztartásunk egyensúlyban
tartása végett eszegessünk sós
kekszet.

Extrém sport Bián
Talán Pókembernek érezte magát,
vagy Pepin bácsinak, a Sörgyári
Capriccióból, a telihold is elmúlt
már vagy öt napja – ki tudja? Maga
úgy nyilatkozott a rendőröknek,
szeret magas épületekre fölmászni,
mondhatni, ez a hobbija. A tizenhét
éves fiatalembernek amúgy azért
kellett a rendőröknek nyilatkoznia
a szabadidős tevékenységéről,
mert a biatorbágyi Dózsa
György utca lakói kihívták őket,
miután észrevették, hogy az
éjszakában valaki fölmászott a fölállványozott
templomtoronyra.
Csak a járőrök többszöri, határozott kérésére volt hajlandó visszatérni a földre.
Mivel se ittas, se belőve nem
volt, elengedték, és eljárás sem indult, hiszen bűncselekmény nem
történt, a közrendet nem zavarta, még csak csendháborítást sem
okozott attrakciójával, csak némi riadalmat keltett.
Az eset július 8-án történt.
Biator Oszi
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BÜHNE
A hónap bűnügyei

Drog és szado-mazo
Súlyos bűncselekményről nem tudunk, ami júliusban
történt volna a vidéken, de talán ezúttal sem unatkoznak
rovatunk hívei. Tessék:
A szado-mazo, ha kölcsönös
beleegyezésen alapul, és bizonyos határokat nem hág át,
nem bűncselekmény, magánügy. Hát még a mazochizmusnak az az alesete, amiikor a
mazochista a fájdalom- (neki
persze: öröm-) -szerzés céljából nem is veszi igénybe
más segítségét. Ilyen volt ez
az alábbi, Budaörsön történt
eset főszereplőé is, mégis a
rendőrségen végezte.
A dolog úgy kezdődött július
22-én, hogy egy autószerelőműhelyben reggel a vállalkozás egyik alkalmazottja éppen
nyitáshoz készülődött, amikor
hátulról fejbe vágták, majd elvitték az ott található készpénzt
és egy laptopot. Persze, hogy
ment a rendőrségre a följelentés. A nyomozókat azonban
nem győzte meg a narratíva,
és lassanként kiderült, mi is
történt valójában. Nem az,
amit a férfi elsőre mondott. A
pukli a fején valóban ütéstől
származott, de azt nem valaki más, hanem ő saját maga
okozta magának azzal a céllal,
hogy rablótámadást színleljen,
közben ő maga tegye zsebre a
zsét is meg a laptopot is. Tettével egyéb, a nyomozás során
földerített bűncselekményeket
is így akart leplezni, illetve
elterelni magáról a gyanút. Az
ügyben hatóságunk feljelentést tett a férfi ellen hatóság
félrevezetése bűntett megalapozott gyanúja miatt.

Belőve
Budaörsön
Éjfél volt, július 14., amikor a
budaörsi kapitányság járőrei
találkoztak vele. Nem a híres
kísértettel (vajon megvan-e
még, oly régen hallottam
hírét!), hanem egy középkorú
férfival a zsámbéki utcán.
Hogy véletlen jártak arra, s
valamiért gyanúsnak találták,

vagy fülesre mentek, arról nem
szól a fáma, mindenesetre annak rendje és módja szerint igazoltatták, majd a ruházatát is
átvizsgálták. Zsebeiből, a kocsijából kábítószernek látszó
anyag és kábszeres rekvizitumok kerültek elő. A Budaörs
Rendőrkapitányság
eljárást
indított kábítószerrel visszaélés vétsége miatt egy középkorú férfi ellen. A gyanúsított
kihallgatása megtörtént, az
eljárás során szabadlábon védekezik.

Kilőve
Ezt a kábítószert, amiről szó
lesz, nem a mintakertben állították elő, hanem részben az
egyik gyanúsított lakásán. A
húsz éves fiatal nemcsak termesztette, hanem társaival
együtt élt is a marihuánával,
akit négy társával együtt július 26-án fogtak el Budaörsön
a rendőrök. Egy éjszakai,
közúti ellenőrzés során állítottak meg két személyautót.
Az utastérből gyanús szagot
észleltek, a kocsikat és utasaikat ellenőrizték, s ekkor
bukkantak kábítószer-gyanús
szerekre. Tételesen: 43 pirulára, pár bélyegre, valamint
drognak látszó növényi származékokra. Legott a kapitányságra kísérték és vizsgálatnak
vetették alá őket: a drogteszt
eredménye mindegyikük esetében pozitív volt. Még aznap
hajnalban házkutatást tartottak az egyik fiatal lakásán,
ahol fölfedeztek négy cannabis-tövet. Szakértők véleménye szerint pár napon belül
400-500 gramm termést tudtak volna betakarítani.
A
Budaörsi
Rendőrkapitányság eljárást indított
kábítószerrel visszaélés vétsége miatt – szabadlábon hagyásuk mellett – 5 fő 20 éves fiatal
ellen.

Nem gagyi ez
Ékszert az ékszerboltból! Csak aztán tessék ki is fizetni! No, itt
nem egészen így történt. Még májusban, pontosan 10-én, este hét
óra körül, az egyik törökbálinti bevásárlóközpontban ismeretlen
tettesek több aranytárgyat elloptak az egyik ékszerboltból. Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást folytat
a Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a. pontja
szerint minősülő nagyobb értékre elkövetett lopás bűntettének
megalapozott gyanúja miatt. Az ipari kamera azonban rögzítette
az elkövetőket, s ennek alapján adták ki ellenük a körözést. A
rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személyeket felismeri,
vagy aki a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemi információval
rendelkezik, hívja a Budaörsi Rendőrkapitányságot a 23/505-400
-as telefonszámon, vagy a 112-es, 107-es rendőrségi hívószámok
valamelyikét, illetve névtelensége megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es telefonszámot.

A legrövidebb út

M

eglopták, a rendőrség mégis őt gyanúsítja.
Mentségére legyen mondva, fiatal még, tapasztalatlan, s az események is alighanem összezavarták. Tanulság: a
legrövidebb út is a börtönbe vezet. De azért nem annyira súlyos
az eset.
Július 4-én egy tizenhét éves budaörsi lány följelentést tett a
kapitányságon, hogy kirabolták.
Jegyzőkönyvbe mondta, hajnalban hazafelé tartott kerékpárján, amikor négy-öt fiatal közrefogta, késsel fenyegették, s arra
kényszerítették, szálljon le a járműről és adja át nekik.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán azonnal nyomozás indult csoportosan elkövetett rablás bűntettének
meglapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen. A detektívek elindultak a forró nyomon, de csakhamar kiderült, nem áll
össze a történet kerek egésszé. Amikor a lányt szembesítették
az ellentmondásokkal, bevallotta, valójában másképp történt az
eset: ő felejtette el a biciklit lelakatolni, és mikor hazaindult,
már csak a hűlt helyét találta, így gyalog vágott neki az útnak.
Egyszer csak feltűnt egy középkorú férfi az ő bringájával, és
megfenyegette, ha a rendőröknek szólni mer, baj éri őt és a
családját is. Ezért találta ki az előző rablómesét.
A rendőrök ismét munkához láttak, és sikerült is elfogniuk az
igazi tettest, aki ellen meg is indult az eljárás lopás miatt. Szabadlábon védekezik. Ám a történet itt nem ért véget, ugyanis a
hatóság följelentést tett a fiatal nő ellen hatóság félrevezetése
bűntett megalapozott gyanúja miatt.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Babits Zoró
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BALSORS

Zsámbéki őrs
„Két hét alatt helyreállítjuk a közbiztonságot az országban”. Egy ország
emlékszik a 2010-es kormányváltás
után a régi-új belügyminiszter, Pintér
Sándor szavaira. Az ígéretét alighanem
meg is tartotta, a baj csak az, hogy a
két hét hamar letelt, s azóta a közbiztonság korábbi, közel egy évtizeden át
javuló tendenciája (évről évre kevesebb
bűncselekményt követtek el Magyarországon az évezred első évtizedében)
megtört, s a 2011-es évi statisztikák
tanúsága szerint visz-szájára fordult.
Bár területenként igen változó a kép,
de a mi vidékünk sem kivétel az országos trend alól.
Simon Tamás rendőr dandártábornok,
megbízott megyei főkapitány nemrég
számolt be Pest megye közgyűlésének
a 2011. évről.
Elődeihez hasonlóan neki is azt kellett megállapítania, ahhoz képest, hogy
a megye bűnügyi szempontból az ország
egyik legfertőzöttebb területe, a rendőrlakos arány (1/564 Pest megyében) még
mindig elmarad az országos átlagtól.
Bár a súlyosabb bűncselekmények
száma a megye legtöbb kapitányságán
csökkent, jelentősen nőtt viszont a
kisebb, elsősorban vagyon elleni deliktumok terén, ami az emberek közbiztonságérzetét (megjegyezzük, ez
egy igen-igen szubjektív kategória)
leginkább meghatározza.
Szűkítve a kört a bennünket érdeklő
Budaörsi kapitányságra: a betöréses
lopások száma közel hat százalékkal,
míg a rablásoké 50 (!) százalékkal nőtt
az előző évhez képest 2011-ben.
A végére hagytam a jó híreket. A
főkapitány, aki a kriminalisztikával egybehangzóan kiemelte a rendőri jelenlét
és a társadalmi összefogás jelentőségét
a bűnmegelőzésben, bejelentette, ha
minden jól megy, azaz: jóváhagyják
a terveiket, hamarosan 9 Pest megyei
településen lesz rendőrőrs. Köztük
van Zsámbék is, amely, a várossá válás, a kormányváltás és a kormánypárti
országgyűlési képviselő-polgármester
beiktatása óta erősen lobbizik a saját
rendőrőrsért.
Szóba' Bitor
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Cserben az igazság
Fura cserbenhagyás volt, szent igaz! A cserbenhagyással – segítségnyújtás elmulasztása – miatt körözött illető ugyanis, miután
elütötte az áldozatát, maga vitte haza.
De lássuk inkább a részleteket, akkor a
Nyájas számára is megvilágosodik ezen,
első pillantásra talán érthetetlennek tűnő
jogi paradoxon.
Május 17-én, délután háromnegyed
kettő magasságában, ballagott egy gyerek
a pilisvörösvári Bányató utcán. A 3-as
számú ingatlan előtt egy arra közlekedő
segédmotor-kerékpáros elütötte. A baleset után a gyereket felültette a motorra,
megkérdezte, hova vigye, majd az általa
megadott címre fuvarozta. A ház előtt
leszállította a nyeregből, és anélkül, hogy
a hozzátartozóival kapcsolatba lépett, a
személyi adatait megadta volna, folytatta
útját.
Na, ez volt a banánhéj.
A rendőrség ugyan a nyomozás érdekére
tekintettel nem adott tájékoztatást arról,
milyen sérüléseket szenvedett az elütött,
tizennégy év alatti áldozat, de abból, hogy
körözést adtak ki ismeretlen elkövető ellen, sejthető, hogy pár karcolásnál többről
lehetett szó.
Ami a jogi paradoxon feloldását jelenti,
bár nem vagyunk jogászok (óh, ez a fejedelmi többes! – a Szerk.), íme a megfejtés:
először is a jog ilyet, hogy cserbenhagyás,
nem ismert (végül is a jogászok nem cserző
vargák), így a köznyelv nevezi azokat az
eseteket, amikor a köz-lekedési baleset
okozója a balesetben sérült(ek)nek nem
nyújt segítséget, és elhagyja a helyszínt. A
jog ugyanezt segítségnyújtás elmulasztása
néven ismeri, és bűncselekményként tartja
számon. A jog a segítségnyújtásba nem
csak azt érti bele, hogy a baleset okozója
álljon meg, hívja a mentőket, nyújtson
elsősegélyt, hanem azt is, hogy ne távozzék
a helyszínről, amíg a fölmentő seregek,
beleértve a rendőrséget is, nem érkeznek
meg a helyszínre.
De vissza Pilisvörösvárra: a baleset

elszenvedője által adott személyleírás szerint a kisméretű fekete robogót egy fiatal,
szőkés, rövid hajú férfi vezethette.

Audi-Mercedes: fúzió
Elgondolkodtak már azon, milyen lehet,
ha egy Mercedest egy Audival kereszteznek? Megmondom: hibridautó. De félre
a tréfával, már csak azért is, mert az alábbi
eset egyáltalán nem tréfás, és csak azért
sütöttem el, mert erről jutott eszembe.
Na szóval, történt, még április 19-én, pár
perccel délután három előtt, hogy haladt
békésen az úrvezető a Törökbálinti úton.
Érd felől jött Renault Cliójával, amikor
hirtelen egy szép, hófehér luxusautó tűnt
fel vele szemben az ő sávjában. Hogy
miért jött át, az a baleset áldozata által tett
vallomásból nem derül ki, ő sem tudott rá
ugyanis magyarázatot. A Renault vezetője,
hogy elkerülje a frontális ütközést, jobbra
elrántotta a kormányt, majd – szó szerint
– árkon, bokron át, átszakította a közeli
ingatlan drótkerítését. Útját végül egy fa
szakította félbe.
A csodaautó azonban nem állt meg,
eltűnt, mint szürke szamár a ködben, pedig
nem volt köd aznap délután Érd és Törökbálint térségében
A helyszínre érkező mentősök könnyű,
nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket
diagnosztizáltak az autóson, aki, miután
elsősegélyben részesítették, a rendőrségi
jegyzőkönyv számára is elmondta a történteket, nagyjából azt, amit eddig a magunk szavaival összefoglaltunk.
A rendőrség kéri, aki a fenti két
balesettel kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, hívja a Budaörsi Rendőrkapitányságot a 23/505400-as telefonszámon, vagy a 112-es,
107-es rendőrségi hívószámok valamelyikét, illetve névtelensége megőrzése
mellett az ingyenesen hívható 06-80/555111-es telefonszámot.
Boros Zita

Nem volt gyilkosság
Már halott volt gyermeke, amikor az édesapja a lakásba lépett. A halottkém
elsődleges vizsgálata kizárta, hogy a kilenc hónapos csecsemő gyilkosság áldozatául esett volna, de a halál oka egyelőre ismeretlen.
Hogy mi állhatott a tragédia hátterében, azt a boncolásnak, valamint a szakértők
bevonásával indított közigazgatási eljárásnak kell kiderítenie – áll a rendőrségi
közleményekben.
A csecsemő mellett feküdt az anya is. Róla szintén nem tudható, mitől veszíthette
el az eszméletét.
Az eset július utolsó szombatján történt, a Farkashegyi repülőtéri kemping közelében egy hétvégi faházban.
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