Márczius, Bőjtmás hava

CSÍZIÓ

Bőjtmás havában eret ne vágass, semmi purgácziót ne végy
hozzád, édes italt igyál és édes étkekkel élj, egyél mustárt és
tormát eczettel; fürdő hasznos; ruhát vess a borba, melyet
iszol, jó a levestikum is zsályával, spinyával, tárkonnyal, borral és gyömbérrel egyetemben. Ha e hónapban mennydörgést
hallasz, szeles és bő időt jelent. A mennyi köd van Márcziusban, annyi zápor lesz az esztendőben; és a mennyi harmat
van e hóban, annyi hóharmat lesz húsvét után és annyi köd
Kisasszony havában. E hónap két utolsó péntekén a mely fát
levágnak, soha meg nem korhad; ha tiszta, jó esztendőt mutat. Időnyilatkoztató beteges Bőjtmás-hóban született gyermek serény és minden dolgaiban gyors lesz, istenfélő, nagy
igazságszerető, tökéletes, jámbor életű, nyájas, jó erkölcsü és
bölcs lesz, minden rendbeli dolgaiban fölötte okos és kedves az
emberek között.

AFORIZMA
Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz.
Zseniális, ha tudod, melyik felét.

L

apzárta után jött a hír:
elhunyt Biai Simon István, Budakeszin élő és alkotó
képzőművész.
Az 1947-ben Bián született
Simon először a kerámia felé
orientálódott, ami egyúttal
megélhetésévé is vált. De pályafutása során mindvégig
foglalkozott festészettel is.
1970-ben Budakeszin rendezte be első műhelyét, amit
idővel nemzetközi hírűvé fejlesztett.Élete utolsó húsz évében szoros kapcsolatot épített

Portugáliával. 2004 novemberében Algarvétől Perbálig II
c. kiálltását a Budapest Hilton
Dominikánus Kerengőjében
rendezték.

DK a 2-esben
Megalakult a Demokratikus Koalíció szervezete a Pest
megyei 2-es választókörzetben.
Értesüléseink szerint mintegy hatvanan csatlakoztak
eddig, és soron következő összejövetelükön, amit heteken
belül összehívnak, megválasztják a vezetőséget is.
Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország
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Tűzszünet
A tavasz az erdőtüzek szempontjából a legveszélyeztetettebb
évszakunk.
Magyarországon
évente több ezer helyen keletkezik
erdő- és vegetációtűz. 2012-ben
a lángok közel 22.000 esetben
csaptak fel, ebből 6000 hektáron
3500 esetben erdőt és fásítást ért
a kár. Bár a tüzek keletkezése
több tényezőtől is függ, azok 99
százalékát mégis mi, emberek,
túlnyomórészt gondatlanságból
okozzuk.
A mezőgazdálkodásnak még
több helyütt része a kora tavaszi
rét- és tarlóégetés. A gondatlanul
meggyújtott és nem kellően felügyelt tűz azonban könnyen átterjedhet a környező erdőkre is.

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)

Nem igazán tudunk mit kezdeni az ünnepeinkkel. Ezt persze, tudom, nem én állapítom meg először. Mint ahogyan azt sem,
hogy erről nem az ünnepeink tehetnek. A
hiba, a zavar, ami az ünnepeinket körüllengi, beárnyékolja nem az ünnepekben,
hanem mibennünk, az ünnepeket fenntartó
közösségben van.
Itt van mindjárt, példának okáért, március elején a nőnap. Ami, félreértések
elkerülése végett, nem „komenista” ünnep, annyira nem, hogy maguk a „komenisták” sem igazán tudtak mit kezdeni vele. Az idősebb
korosztályok emlékezhetnek rá, hogy a nőnap ugyanúgy
a galantéria, a lovagiasság, az erősebbik odafordulása a
gyengébbik nemhez fölmagasztalása volt, nyakon öntve
persze némi szakszervezetis mázzal. Jellemző módon a helyi szakszervezet praktikus konyhai eszközökkel, például
edényfogó kesztyűvel vagy konyharuhával kedveskedett a
nődolgozóknak. Holott a nőnap valójában a modern, a férfitársaival együtt polgárosuló és öntudatra ébredt nők ünnepe
lett volna, ha a férfiak – s nem mellesleg: a nők – társadalma akarta volna ezt az emancipálódást, egyenrangúsítást.
Nem akarta, s gyanítom, jórészt ma sem akarja, ezért aztán marad az obligát csokor virág, a vacsora utáni „hagyd
csak, drágám, ma én mosogatok” álszent gesztusa (ma, egy
nap a háromszázhatvanötből...).
De legnagyobb nemzeti ünnepünkkel sem jobb a helyzet.
Ahogyan két ország van ebben az egy hazában, a két ország is
mást és mást lát bele 1848. március 15-ébe. Abban látszólag
a legnagyobb az egyetértés, hogy ez a szabadság ünnepe, de
ha a felszínt kisség megvakarjuk, azt látjuk, bizony, itt a szabadságnak két, egymástól igencsak különböző felfogásáról
van szó, ami akkor, egy rövid időre, összeért, látszategységbe
forrt, bár akkor sem olyan maradéktalanul, mint ahogyan
utólag megkonstruálják. Mellesleg igen hasonló volt a helyzet több mint száz évvel később, 1956 őszén, de arról majd
inkább máskor. Mert ahogyan 1956-ban, úgy 1848-ban is az
idegen elnyomók elleni szabadságharc egybeesett az emberek
jogfosztottsága elleni harcával. De ahogyan nézem, immár
évtizedek óta nemzeti ünnepeinket, ma is az van, hogy a nemzet egyik része a Habsburgok elleni háborút ünnepli, míg a
másik a jobbágyfelszabadítást vagy éppen a sajtószabadságot. Ezért aztán várható, hogy az idei nemzeti ünnepünkön
is megjelennek majd azok a maskarákba öltözött emberek az
utcákon, amelyek épp azt a világot szimbolizálják, amely ellen
Petőfiék a forradalmukat meghirdették. De nincs ezen miért
csodálkoznunk. Ha épp nincs nemzeti ünnep, vajon az ország
egy része ma is nem Brüsszel ellen ágál, míg a másik nem a
sajtó szabadságáért megy utcára s Brüsszel pártfogásában
bízik?
Az egyik szabadság a „hagyjanak nekem békét, a házamban, a hazámban hadd csinálhassam azt, amit akarok” primer szabadságvágya, míg a másik a „szabadság, te szülj
nekem rendet” szabadsága. A szabad és egymással egyenlő
emberek által alkotott és saját akaratukból maguk fölé emelt
törvényes rend személytelen szabadsága.
Ahogy elnézem, e két felfogás ma sem békíthető jobban
össze, mint száz vagy kétszáz évvel ezelőtt. Ezért aztán elmondhatjuk, hogy e múlt századi ideálok, akár március
idusán, akár a nemzetközi nőnapé, máig nem veszítettek aktualitásukból.
eXabó Tibor
szellemi homeless
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KRÓNIKA
Pályázat

Tök, Zsámbék,
Brüsszel
Az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány
– Zsámbék pályázatot hirdet, kiemelkedő
tanulmányi átlagot elért diákok számára.
A 2013-as évben négy napot tölthetnek el az
Európai Unió székhelyén, Strasbourgban.
A programok között szerepel többek
között az Európai Parlament látogatása is.
A pályázaton azok a zsámbéki és töki,
állandó lakhellyel rendelkező, nehéz szociális helyzetű diákok vehetnek részt, akik
– nappali tagozatos képzésben vesznek
részt,
– 14 év felettiek és 25 év alattiak,
– tanulmányi eredményük kiemelkedő
(közép iskolásoknál min. 4,5 átlag,
felsőfokú diákoknál min. 4,0 átlagot
jelent).
Az utazás időpontja: 2013. április 14-17-ig.
A jelentkezéseket várjuk a rozsacsoda@
rozsacsoda.hu címre egy rövid bemutatkozó szöveggel illetve tanulmányi eredmények ismertetésével.

Joschka itthon
„Ha az európaiak azt hiszik, tovább élhetnek a 19. századi nemzetállami tudatukban, akkor azzal saját érdekeiket sértik” –
fogalmazott a tőle megszokott, korántsem
diplomatikus stílusban a budakeszi

A régi jó régió

Telki vásárlóerő

Egyelőre nem válik külön Budapest és
Pest megye.
Nemet mondott az illetékes testület Gomba község kezdeményezésére,
hogy a Közép-Magyarországi Régió a
fővárostól elkülönülve alkosson önálló
régiót. Januárban a Magyar Közlönyben megjelent döntés szerint arra kéri
a kormány az érintett minisztereket,
hogy 2015. december 15-éig vizsgálják meg a régió kettéválasztásának
lehetőségét. A határozat utal rá, hogy a
statisztikai területi egységek beosztását
meghatározó úgynevezett NUTS-rendszer felülvizsgálata 2016-ban esedékes.

A GfK Hungária 2012-es vásárlóerőtanulmányából kiderül, Magyarországon
a tavalyi 5.036 euró után 2012-ben átlagosan 4.884 euró az egy főre jutó elkölthető
jövedelem, ami nem éri el az 1,5 millió
forintot.

És lőn

A piackutató intézet listájának élén
ugyanazok (az első Telki), a települések
állnak, mint az elmúlt években, de a sorrendben történtek változások. Üröm és
Csopak például helyet cserélt tavaly óta,
a negyedik változatlanul Paks. Utána
Tiszaújváros végzett az idén, a tavalyi
ötödik Nagykovácsi pedig a nyolcadik
helyre került. Az országos átlagot 100nak tekintve a lista elején álló települések
vásárlóerő-indexe 130 fölött van.
A legszegényebb települések listáján
sincs változás, Tiszabő, Alsószentmárton
és Szendrőlád lakói a legszegényebbek.
A sereghajtó 13 településen változatlanul
nem éri el a vásárlóerő-index az 50-et.
mti

Január-február folyamán elkészült Pátyon, a zsámbéki kanyarban, a főút
melletti közvilágítás. Ezzel lehetővé
vált, hogy a Páty táblát a kanyarból
az egyenes útszakaszra áthelyezzék.
A hosszas engedélyeztetési eljárás
(ELMŰ,
Közút
Zrt.) és közbeszerzés közepette
megvalósuló
beruházás közel
16 millió forintba
került.
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felmenőkkel rendelkező Joschka Fischer
volt német alkancellár és külügyminiszter. Joschkát már vagy hat éve nem láttuk Magyarországon, legutóbbi útján a
budakeszi német óvodába is ellátogatott.
Ezúttal a Közép-európai Egyetem (CEU),
az Európai Bizottság és a Haza és Haladás
Alapítvány által szervezett budapesti konferencián szólalt föl, Schwarzenberg cseh
külügyminiszter és Bajnai Gordon volt
miniszterelnök, a Haza és Haladás elnöke
társaságában.
A német zöld politikus értékelte az Európai Unió jelenlegi helyzetét is; szerinte
nem pénzügyi válság van, hanem politikai. Ebből nincs egyszerű kiút: Fischer a
korábban emlegetett totális föderációról,
közvetlenül választott európai elnökkel
úgy nyilatkozott, az ma már nem reális
célkitűzés. „A föderalisták, köztük én
magam is, hibát követtünk el, amikor alulbecsültük a nemzeti érzések fontosságát.
Ám van olyan példa, amit lehetne követni.
Ez pedig Svájcé.” A franciák, németek
és olaszok a mai napig nem „olvadtak
össze”, kulturális, nyelvi különbségeik
megmaradtak, de a közös intézmények és
az ország mégis működik.
tim

J

elentősen átalakult január elsejével
a hazai közigazgatás. Hogy mást ne
mondjunk, január 1-től a polgármesterek
gyakorolják a jegyzők feletti munkáltatói
jogokat. Ez több szempontból is aggályos: az alárendeltségi viszony megkönnyíti a polgármesterek számára, akik,
ugye, választott politikai tisztségviselők,
hogy ha a politikai érdekek úgy kívánják,
kirúgják beosztottjaikat. Eddig a Jegyzők
Országos Szövetségénél hivatalosan
csak néhány ilyen esetről tudnak, arról
viszont értelemszerűen nincs információ,
hogy mennyien váltak meg „önként”
hivataluktól, vagy mentek nyugdíjba.
Egyes vélemények szerint a helyi költségvetések februári elfogadását követően
kirúgási hullám indulhat.

Nincs kampány, de ha lenne, sem
indul, mégis telt ház fogadta Kuncze
Gábort a budaörsi művelődési házban
februári politikai fórumán
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A grundról a műtőbe
„Segédorvosi karrierem
az
Uzsoki
Kórházban nem sokáig tartott, ugyanis
a kor szokásainak
megfelelően, az egyetem elvégzése után
hamarosan behívtak
sorkatonai szolgálatra. A Ságvári laktanyába kerültem, ez volt az első lépésem
Budakeszi felé. Itt ismerkedtem meg
egy kollégámmal, akivel jó barátságba
kerültünk, s ő hívta föl a figyelmemet a
„Fodorra” (Fodor József TBC Intézet,
később Országos Orvosi Rehabilitációs
Intézet). Mesélte, komoly fejlesztés előtt
áll a kórház, keresik a tehetséges, fiatal,
ambiciózus orvosokat, biztatott, beszéljek nyugodtan Borsay professzorral, az
intézet főigazgatójával. Valóban megkerestem, és a bemutatkozó látogatásom
végén megállapodtunk, leszerelésem után
átvesz. 1976. október elsejével léptem be
az Intézetbe. Valóban jelentős változások kellős közepébe csöppentem. Előbb
az ortopédiai osztályon dolgoztam, majd
a szakvizsgám után, 1980-ban az amputációs sebészeti osztályra kerültem. Az
elnevezés a laikus fül számára alighanem
ijesztő, de hadd mondjam el, hogy egy
nagyon jó, emberséges csapat jött akkor
ott össze, és az intézet, ezen belül mi is
hamarosan bekapcsolódtunk az európai
orvostudomány vérkeringésébe. A keleteurópai országok közül nálunk alakult
meg elsőként a protetikai-ortopédiai társaság magyarországi szervezete, ami
azóta is működik. Két év múlva, 82-ben
újabb szakvizsgát tettem, mozgásszervi
rehabilitációból, s ezt követően neveztek
ki adjunktusnak az amputációs sebészeti
osztályra. Több külföldi tanulmányúton is
részt vehettem, dogozhattam pár hónapot
az angliai Leadsben, a franciaországi
Toulouse-ban. Hogy végül is miért lettem
orvos, azt kérdi? Azt már korábban meséltem, hogy kamaszkoromtól valahogy
kézenfekvő válasz volt a felnőttek kérdésére – „Mi leszel, ha nagy leszel?” – az,
hogy „orvos”. Ez olyan komoly dolognak tűnt, ebbe mindenki megnyugodott,
a felnőttek is, nem kérdezgettek tovább,
na meg én is. Egy idő után azon vettem
észre magam, hogy tényleg erre készülök.
Az egyetemen aztán olyan professzoraim
voltak, mint például Szentágothai János,
Magyari Imre, Straub F. Brúnó, akik mellett komolyan elköteleződött az ember. A
sebészetet pedig azért választottam, mert

számomra mindig nagyon fontos volt a
kétkezi munka, a manualitás. Világ életemben szerettem bütykölni, barkácsolni,
szerelni, márpedig a sebészet egyszerre
igényel magas szintű elméleti tudást és
kézügyességet, találékonyságot.
Nem akarok most végigmenni a
„szamárlétrán”, elég, ha a főbb állomásokat felidézem: 94-ben osztályvezető
főorvossá neveztek ki.
Már „az emberélet útjának felén” túl
aztán megtapasztaltam, milyen a lemez
másik oldala: hónapokat töltöttem betegen, kórházban, vírusos hasnyálmirigygyulladással és egyéb szövődményekkel.
Harmincöt kilót fogytam, kis híján rámentem. Más ember lettem, amikor
felépültem. Másként kezdtem el látni a
betegeimet, a betegséget. Jó iskola volt,
sokat tanultam belőle. De itt nem volt
vége: tíz éve egy súlyos tüdőműtéten estem át. Igaz, az operáció után egy hónappal már újra dolgoztam, de sokáig még
szegény kutyámat sem tudtam sétálni
vinni, csak kocsival. Én, aki egész életemben sportoltam, még negyven évesen is az
OSC focicsapat kapitánya voltam!
Szakmai karrieremben fontos állomás
volt, hogy egy évig az OEP főigazgató
szaktanácsadója lehettem, de oktattam
is kollégákat, leendő kollégákat, gyógytornászokat.
Közben a fiam is családot alapított, két
kislány unokám van, a nagyobbik cserfes,
eleven, a kisebb még csak nyolc hónapos,
de látszik, ő is a nővére nyomdokaiba lép.
De hogy visszakanyarodjam az orvosi pályámhoz: igaz, hogy már rokkantnyugdíjas voltam egy ideje, de még évekig
dolgoztam, mintha mi sem történt volna,
amíg az utóbbi idők jogszabályváltozásai
miatt előbb az osztályvezetést adtam át korábbi helyettesemnek, tavaly októberben
pedig végleg a nyugdíjat választottam, és
eljöttem a Fodorból, azaz az OORI-ből.
De nehogy azt gondolja, hogy otthon
ülök, és a térdemen lovagoltatom az unokákat. Persze azt is, de emellett sok szakmai elfoglaltságom van, talán több, mint
amikor még aktív voltam. Budakeszin,
ahol már évtizedek ót lakom, továbbra is
fenntartom a magánrendelésem: hetente
kétszer várom a betegeimet Kristóf Judit
doktornő rendelőjében, ami valóban egy
európai színvonalú kis magánintézmény.
De rendelek Dunakeszin is. Amikor híre
ment, hogy végleg nyugdíjba megyek,
több világcég megkeresett, hogy vállaljak szakorvosi munkát náluk, kettőnek
az ajánlatát el is fogadtam. Dolgozom az

Otto Bocknak, szakrendelést vezetek, ez
a világ legnagyobb ortetikai-protetikai
gyártója. Ők gyártották Pistorius protézisét, amivel nem engedték rajthoz állni
futásban a pekingi olimpián, mondván, a
műlába előnyt jelent az egészséges sportolókkal szemben. Egy másik cégnek
is dolgozom, az meg Erőss Zsoltnak a
szponzora, a hegymászóé, aki, miután
elvesztette egyik lábát, újra megmászta
a Himaláját. Zsoltot a mi osztályunkon
rehabilitáltuk, amikor még aktív voltam.
Öntörvényű, nehéz beteg volt, de az élet
őt igazolta: más ütemben fejlődött, mint
az átlagos betegek, fantasztikus akaratereje volt. De, ha már a híres betegeinknél
tartunk, megemlíthetem Gurisatti Gyulát, a dunaújvárosi búvárúszó világbajnokot, aki egy balesetben mindkét lábát
elveszítette, ő is egy nagyon nagy ember:
a búvárúszással ugyan föl kellett hagy-

Aki művégtaggal mászik hegyet
nia, de a londoni paraolimpián rajthoz
állt – lövészetben. Ezek az emberek erőt
adnak és példát mutatnak nekünk, orvosoknak is, akik ugyanolyan esendő
emberek vagyunk, mint bárki más. Én
sokat köszönhetek nekik, de azoknak az
ismeretlen betegeimnek is, akik sokszor
hősies erőfeszítéssel álltak helyt az élet
nehéz pillanataiban. Sok fölemelő emléket őrzök róluk.
Visszatekintve pályafutásomra, néha
belegondolok, mi az, amit elképzelni sem
tudtunk fiatalon. A technika, az orvostudomány valóban lélegzetelállító fejlődést
produkált, olyan csodákra képes, amit
nemhogy fiatal orvosként, de sokszor pár
évvel ezelőtt is nehezen tudtam volna
elképzelni. De, hogy egy ellentétes példát
is mondjak, azt sem hittem volna, hogy
mire én nyugdíjba megyek, még mindig
ne tudják meggyógyítani a rákot. Azt is
hittem, hogy amikor nyugdíjas leszek,
végre mehetek kedvemre horgászni. Na,
arra jut a legkevesebb időm.”
Lejegyezte: eXabo Tibor
2013 MÁRCIUS • BUDÁNTÚL
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Két nyelven
tanulni, tanítani
Kezdjük a lényeggel: a két-tannyelvű
(angol-magyar) alapítványi osztályok továbbra is az eddigiek szerint
működnek a budakeszi Széchenyi István általános Iskolában.
Mint arról Czifra Zsuzsanna igazgató
tájékoztatta szerkesztőségünket, a
már beindított osztályok, kifutó rendszerben működnek majd tovább,
az ehhez szükséges feltételeket a
2013. január elsejétől intézményfenntartóként működő Klebelsberg Intézet biztosítja. A két-tannyelvű oktatás megszűnéséről szóló hírek alapja,
hogy a jogszabályváltozások miatt a
2014-15-ös tanévtől már valóban nem
indulnak új, angol-magyar osztályok,
helyettük – bevett terminológia szerint
– angol tagozatok lesznek, de ez a változás a már meglévő osztályokat nem
érinti.
Jelenleg öt két-tannyelvű osztály működik a Széchenyiben, elsőtől
ötödikig. 2013 szeptemberétől az alapítvánnyal közösen az iskola emelt szintű
óraszámú angolos osztályt indít.
Bors Zita

Büdzsé
Február végén Budakeszi önkormányzata elfogadta a 2013-as költségvetést.
Szemben mintegy kétezer magyarországi
településsel, a városnak sikerült nullás
büdzsét készítenie, vagyis a bevételi és a
kiadási főösszeg megegyezik. Papíron legalábbis, ugyanis szakértők azt mondják,
nagyon sok a bizonytalansági tényező az
idei önkormányzati költségvetésekben,
elsősorban az oktatási intézmények államosítása következtében.
Budakeszi mindenesetre azon szerencsés önkormányzatok közé tartozik,
amelyek könnyített batyuval vágnak
neki az idei pénzügyi évnek: az állami
adósságátvállalás idén mintegy 30 millióval kevesebb kiadást ró Budakeszire.
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Budakeszi Bős-Nagymarosa
Bár több ingatlan versengett a „Budakeszi
Bős-Nagymarosa” címért (copyright Szemereki Zoltán) az elmúlt két évtizedben,
a magunk részéről az abszolút kategória
győztesének a V.A.M. Design félig kész
irodaházát kiáltjuk ki ezennel.
Az ismert cég még a múlt században
vásárolta meg az egykori mozi épületét és
a sarki közértet, hogy ott egy európai design centert építsen föl bemutató- és oktató termekkel, irodákkal, kereskedelmi
egységekkel stb.
A tervekből nem lett semmi, s bár az
építkezés elkezdődött, ám a beruházó
pénze elfogyván, félbe is maradt. Lassan
tíz éve áll mementóként (de vajon mire is
emlékezteti a helyieket?) a Kossuth utca
és a főutca sarkán.
Bár sokak esztétikai érzékét zavarja e
torzó, van vele ennél nagyobb gond is: a
mellette levő közterületet, a járdákat ugyanis nem takarítja senki. Ez különösen
télvíz idején jelent gondot (többen, főleg
idős emberek, csúsztak el a hóban-jégen
az elmúlt időszakban az épület környékén

s szenvedtek kisebb-nagyobb sérüléseket) az erre közlekedőknek, de a
hótól mentes időszakban is balesetveszélyes erre közlekedni. Bár a lakók többször
fölhívták az önkormányzat figyelmét a
problémára, de az épületek előtti közterületek, járdák takarítása a tulajdonos dolga.
Az önkormányzat pedig a tulajdonost
hívta föl eleget tenni kötelezettségének,
mégsem történik előrelépés évek óta.
Hátha most?
Artosz Bobi

Üres keltetőház

hangzatos Ante Portas – belépés a vállalkozás világába – inkubátorház-létesítése
Budakeszin címet viseli. Idézet a projekt
leírásából: „Az Inku-Projekt Kft. 2010ben alakult projektcég, melyet 2 magánszemély alapított kifejezetten a Budakeszi
belterület 2756/25 Hrsz-ú, 4729 négyzetméteres ingatlanon megvalósuló (…)
inkubátorház-fejlesztési projekt megvalósítására és üzemeltetésére. A fejlesztési
terület a Budakeszi Város Önkormányzat
29/2005 (VII.1.) sz. rendeletével ismételten jóváhagyott, 51/2004. (XII.20.) rendelettel elfogadott helyi építési szabályzata és szabályozási terve szerint Gksz.
3-as övezetbe tartozik.” A beruházásra
igényelt, majd fölvett támogatás közel
kétszázmillió forint a fejlesztés összköltségének mintegy fele.
Az elképzelés szerint az inkubátorházba
több tucat vállalkozás települt volna be. Az
üzleti terv azzal számolt, hogy a felfutás
után a keltető százmilliós nagyságrendű
bevételhez jut. A pályázati anyag szerint
a 2010-ben induló beruházás befejezése
2012 vége. Azonban bárki, aki az iparterület kertészeti áruház mögötti területére
ellátogat, meggyőződhet arról, hogy a ház
üresen áll, környezete elhanyagolt, még a
felvonulási épületből hátramaradt budiról
is hiányzik az ajtó.
Az átlátszó.hu cikke és az NFÜ honlapja szerint az Inku-Projekt Kft. 2012.12.07én benyújtott Záró Projekt Előrehaladási
Jelentését az NFÜ elutasította.
Sza-T-Ir

200 millió forint EU-támogatás a budakeszi szellemirodának címmel jelent
meg nemrég egy riport a magyar wikileaksen, az átlátszó.hu-n.
A cikkből kiderül, hogy közel 200 millió forint uniós támogatást kapott vállalkozásokat segítő inkubátorház építésére
egy projektcég, amelyet hivatalosan két
magánszemély alapított. (Az inkubátorház egy olyan létesítmény, amely nemcsak ingatlant – irodákat, műhelyeket –,
hanem az új vállalkozások beindításához
szükséges infrastruktúrát, hátteret is
nyújtja, hogy a kezdő cégek elsődleges
feladataikra koncentrálhassanak.) A
projektből egyelőre egy befejezetlen, a
préri közepén magában és üresen álló
épület valósult meg.
Az EU-s pályázatra benyújtott projekt a

És hol van innen az Anti portás?

Ha nem a havon,
elcsúsznak a kutyagumin
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BUDAKESZI-ÖRS, LÁSS

Nemcsak a székelyek székhelyén
Az úgynevezett székely zászló (szakértők
közül többen vitatják, hogy a középkori
eredetű zászló mennyiben tekinthető
egyáltalán az össz-székelység jelképének) ügye hónapok óta borzolja a kedélyeket Romániában: az affér Székelyföldön kezdődött, amikor több helyi
önkormányzat is kitűzte a városházára a
lobogót, majd akkor eszkalálódott, amikor
a román prefektus ezt megtiltotta. A dologból diplomáciai bonyodalom lett, sőt:
átcsapott a határokon is.
A magyarországi önkormányzatok,
szolidaritásul a romániai székelyekkel,
mozgalmat indítottak, és egymás után
kezdték kitűzni a lobogót a polgármesteri hivatalokra. Elöl járt a „jó példával”
a magyar országgyűlés is, miután elnöke elrendelte: a parlamentet is székely
zászlóval lobogózzák föl.
A diplomáciai affér végül is februárban lecsendesedett, miután Bukarest egy
huszárvágással úgy döntött, a román parlamentre is fölvonják a székelyek zászlaját – a többi, romániai nemzetiség szimbólumaival egyetemben.
A magyarországi székelyzászló-mozgalom közben tovább folytatódott. Persze,
hogy a mi településeink sem maradhat-

tak ki: Budakeszin ünnepélyes keretek
között, február utolsó napján vonták föl a
lobogót a városháza előtti tér zászlórúdjára a nemzeti trikolór és a budakeszi
zászló mellé. Az ünnepségen megjelentek
a Budakörnyéki Székely Kör képviselői
is, többen nemzeti viseletben. (Tudni
való, hogy a 2. világháború után több ezer
székelyt telepítettek le a Buda-környékről
elűzött svábok falvaiban.) A gesztusról a
helyi képviselő-testület döntött, bár nem
egyhangúlag: Szabó Péter Ákos például
külön véleményének adott hangot.
Budaörsön egyelőre nem lengeti a szél
a selyem jelképet a városházán, ahol ehelyett régen látott szenvedélyes vita dúl a
szimbólum körül. (A polgármesteri hivatal helyett, afféle kompromisszumos
megoldás gyanánt, úgy fest, egyelőre a
templomkertben vonnák föl a lobogót.).
Wittinghoff Tamás a vitát hisztériának és
a kormány választási előkampányát segítő
akciónak látja a történteket. Sajtóközleményében azt írja: „Ezt az ügyet mindkét országban azok gerjesztik, akiknek a
megbékélés helyett az ellentétek szítása
az érdekük. (…) A magyar kormánynak a
feladata az lenne, hogy jó viszonyt ápoljon a szomszédos kormányokkal, s az

Modelleznek a BKK-nál
A Budapesti Közlekedési Központ –
BKK – 2010-es megalakulása óta keresi a
lehetőségét egy olyan, Budapest egészét és
az agglomeráció területét is lefedő, összközlekedési forgalmi modell létrehozására,
amely friss forgalomszámlálási és statisztikai adatokon alapulva képes megalapozni,
segíteni a főváros közlekedésfejlesztési projektjeit. Az egységes forgalmi modell létrehozásának célja, hogy a főváros jövőbeni
közlekedésfejlesztéseinek vizsgálatai önálló, folyamatosan karbantartott, rendszeresen frissülő, saját tulajdonú, de nyilvános
modellen alapuljanak
A forgalmi bázismodell kialakításának
becsült összköltsége nettó 268 millió forint.
Erre forrás is kínálkozik, ráadásul nem is a
fővárosi adófizetők, hanem az Európai Unió
kontójára. A forgalmi modell az Európai
Unió finanszírozásában, az Új Széchenyi
Terv keretei között valósul meg. A BKK
2012 nyarán kezdte meg az egységes forgalmi modell elkészítésére vonatkozó közbeszerzési dokumentáció összeállítását,
most pedig megjelent az ajánlati felhívás,
amelyre várják a vállalkozók jelentkezését. A várhatóan 2013 tavasz végén induló
munka során célzott háztartás-felvételek és

forgalomszámlálások alapján alakul majd
ki a fővárosra és agglomerációjára vonatkozó modell, a nyilvánosságot biztosító
online felület, valamint a modellt a meglévő
adatbázisokkal összekapcsoló interfészek.
A munka eredményeként 2014 tavaszára
készülhet el az egységes bázismodell,
amely a BKK jövőben közlekedésfejlesztési projektjének megvalósíthatósági tanulmányaihoz kerülhet először felhasználásra.
BKK
Egyszerűbb közlekedés Budakeszin

A

Budapesti Közlekedési Központ 2013.
február 1-jétől az agglomerációs
településekkel kötött megállapodások
alapján új, a helyi igényekhez jobban igazodó menetrendet léptetett életbe. A fejlesztés érintette a Budakeszi belterületén is
közlekedő 22-es és 222-es autóbuszok menetrendjét is. A Budakeszi önkormányzatával folytatott tárgyalások eredményeként
a 22-es, 22A és a 222-es autóbusz viszonylatok között átszállás esetén a Budakeszi
belterületén belül folytatott utazások során
nem kell az utasoknak második vonal- vagy
gyűjtőjegyet érvényesíteniük.

ott élő magyarságot ne a hazai belpolitikai érdekeinek alárendelve használja
ki, hanem valós érdekeik alapján, velük
egyeztetve és együttműködve lépjenek fel
az érdekükben. Ezért aztán, véleményem
szerint ebben a konkrét esetben az ostoba nacionalista román prefektusi lépésre
rossz választ adott a magyar országgyűlés
elnöke a székely zászló kitűzésével.”
Zsibora Bot

Sej, szellők, fényes szellők…

Hű és hó
Sokan szidják az Európai Uniót, amiért
tiltja tagállamaiban az útszóró só
használatát a hó és a jég ellen. Legutóbb
Sánta Áron (Fidesz-KDNP) budaörsi
képviselő adott értetlenségének hangot
azzal kapcsolatban, hogy a BTG miért
ezt a fajta téli síkosságmentesítő anyagot
használja, amely porzik, csúnya és az autók fényezését is veszélyezteti.
Út az EU-tól
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KÖZOP pályázati kiírásán 330 millió forintot
nyert Budaörs agglomerációs utak tervezésére.

Modellezik a közlekedést
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DOSSZIÉ
Lackfi János: Milyenek a magyarok (részlet)

Ügyeskedők békeidőben
Ha éppen nincs kéznél elnyomó, megteszi
az állam is a maga törvényeivel: őt kijátszani a mai napig nagy dicsőség.
Amikor közeledik az adóbevallás határideje, a magyar emberek szélsebesen
szerződéseket kezdenek írni baráti körben. Az egyik elad a másiknak harminc
széket, a másik négy asztalt, és mind a
ketten megvesznek három-három szekrényt egyik-másikuk sógorától, aki a maga
részéről négy asztali lámpát vásárol szélsebesen. Ezek az apró költségnövelések,
melyek leírhatók az adóalapból, a magyar embert megelégedettséggel töltik el,
képe földerül: ma is sikerült túljárni az őt
sanyargató állam eszén! Így telnek azonban a hétköznapok is. A magyar ember
autójának műszaki vizsgája lejárt, ezért
át kell vizsgáltatnia a kocsit. A vizsgaállomáson megkérdezik, ugye, nem a Közlekedési Minisztériumtól jött? A magyar
ember természetesen sosem a Közlekedési Minisztériumtól jön, ha ellenőr lenne
véletlenül, akkor pláne nem vallaná be.
A szerelők csak azért kérdezik, mert ezt
a kocsit így nem lenne szabad átengedni,
de van mód rá, hogy okosan elintézzék
az ügyet. És elintézik okosan, a papírokat
hibátlanul kitöltik, a magyar ember meg
ad borravalót rendesen. És bízik benne,
hogy a kocsija a műszaki alkalmatlanság
ellenére sosem áll fejre, ilyesmi mindig
csak másokkal történik, és a hírekben hallani róla.

Szeressük egymást, gyerekek
Ha a magyar ember távolsági busszal
utazik, a sofőr kacsint, és fölszálláskor
megkérdezi, adjon-e jegyet. Ha nem kell,
akkor természetesen olcsóbb lesz a fuvar.
A sofőrök ezért telefonon figyelmeztetik
egymást, ha ellenőr száll fel a buszra. Ilyenkor a jármű megáll, aki nem kapott
jegyet, előremehet a vezetőhöz, és kap
egy minimális szakaszra szóló bizonylatot: még így is mindenki jól járt. Úgyhogy
az ellenőrök mindig mindent rendben ta-
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lálnak. A vízvezeték-szerelő, az asztalos,
a kőműves, az ács mindig kétféle árat
mond, az olcsóbb számla nélkül, a drágább
számlával értendő. Aki kellően rátermett,
nem köteles maga cementet-sódert venni,
betont keverni vagy kevertetni, elég. ha
szól valakinek, aki szól valakinek, aki
leszállít egy kis „ügyes betont”. Az ügyes
beton egy többtonnás betonkeverő belsejében utazik valamelyik épülő bevásárlóközpont vagy sokemeletes ház felé, ahol
a rengeteg köbmétert, ugye, elég nehéz
pontosan számon tartani. Úgyhogy a
betonkeverők időnként megállnak itt-ott,
egy kicsi beton véletlenül leborul az ud-

A nagy sikerű könyv borítója
varra, a házigazda pedig pár bankjegyet
nyom a sofőr kezébe. Ha valaki résen van,
és megfelelően széles az ismeretségi köre,
mindig szerezhet egy kis „kamionról leesett” ezt-azt, vám- és adómentes cigarettát, szeszesitalt, műszaki cikket, ruhát…
A magyar ember még a fogásznál, a
fodrásznál vagy a kutyakozmetikusnál
is választhat, számla nélkül, olcsóbban
kéri a tömést, koronát, frizurát, nyíratást
vagy számlával, drágábban. Két teherfuvarozó mesélte, hogy (összefogásban az
erő!), együtt egészen komoly mellékjövedelemre tudtak szert tenni, cégük tudta
nélkül. Levitték az árut két teherautóval
vidékre, s mivel visszafelé üresen kellett
jönniük, az egyik kocsi vontatórúdra vette
a másikat, a megmaradt benzint pedig gumicsövön kiszívták a tankból, és szépen
eladták.
Az ügyeskedés nemcsak magánemberek között, hanem hivatalos ügyekben
is működik. Elvégre a hivatalokban is
csak magánemberek ülnek, igazságtalanság lenne éppen őket kihagyni az egész
országot behálózó ügyeskedés-láncolatból! Így aztán hallani olyan önkormányzati beruházásokról, amelyeknél a pá-

A szerző, aki maga is magyar
lyázás feltétele, hogy a költségek bizonyos százaléka visszacsorogjon a
pályáztató hivatali vezetők zsebébe. A
magyarországi pártok általában kígyótbékát kiabálnak egymásra, de ha a helyi
ingatlanügyletről van szó, remekül megértik egymást, és fel tudják szeletelni a
kis közös tortát. A piszkos ügyek csak akkor pattannak ki, ha az egyik fél úgy érzi,
megrövidítették, kevesebb vagy cupákosabb rész jutott neki a prédából. Hogy a
derék népnek nem jut belőle, az mellékes,
elvégre, akit megválasztottak, az már a
kiválasztottak körébe tartozik. Így aztán
mendemondák szerint jó pénzért lehet
kapni építési engedélyt, vállalkozói igazolványt vagy akár mozgássérült-parkoló
használatára jogosító igazolványt. Budapesten sok-sok luxuskocsi parkírozik a
fogyatékosoknak fenntartott helyeken, a
sofőrök remekül leplezik számos mozgásszervi problémájukat, a felületes szemlélő
hosszú combú szöszi cicababáknak vagy
kigyúrt, kopasz erőembereknek látja
őket, de ez nyilván optikai csalódás. Őket
nevezték el egy kabarészámban „érzelmi
fogyatékosoknak”. A magyar ember egyik
barátja korábban villanyóra-leolvasóként
dolgozott, és azt mesélte, hogy nem a
villanyórát megbütykölő, visszaforgató
vagy gombostűvel megállító nyomorultak
okozzák a cégnek a komoly veszteséget,
hanem az újgazdagok, akik játszva kifizethetnék a szauna vagy a medence elektromos fűtését, de nehogy már ki kelljen
dobniuk azt a sok lóvét az ablakon, inkább
illegálisan ráköttetik a wellness-részleget
a felsővezetékre. A legvagányabb betyár kétségkívül az volt, aki pályázott a
magyar adóhatóság grafikai arculatának
megtervezésére, és mellesleg megsúgta,
hogy számla nélkül feketén olcsóbban
megcsinálja…
Magyarország előkelő helyen áll a
nemzetközi korrupciós lajstromon. Egy
remek humorista megjegyezte: sikerült
ezen a listán kicsit kevésbé előnytelen
pozíciót kivívnunk. Nem kevésbe került,
de megérte.
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Miért késett a mentő?
Gondolom, egyre kevesebben vagyunk,
akik még látták Hintsch György: A veréb
is madár, 1968-ban készült filmvígjátékát,
melynek főszereplője a felejthetetlen
Kabos László volt. Még kevesebben
vagyunk, akik emlékszünk arra a jelenetre, amikor a nyomozás után sorba állítják
azokat, akik felelősek voltak a professzor
úr haláláért.
Nos, az Élet a minap újra lejátszotta ezt
a jelenetet, csak más helyszínen és más
szereplőkkel, és szerencsére nem annyira
tragikus végkifejlettel.
Történt, hogy áldozat-hősünk reggel
elindult meglátogatni kórházban fekvő
feleségét, akivel sok-sok évtizedet töltött
el jóban-rosszban. Igaz, az éjjel esett egy
picike hó, de a házastársi hűség erősebb,
mint egy kis havas akadály. Különben is –
gondolta áldozatunk –, mire hazajövök, hó
már nem lesz akkor, addigra eltakarítják.
A déli harangszó környékén – hazafelé a
kórházból – még betért egy ismerőséhez.
A rövid – de talán ebéddel is felturbózott
– beszélgetés után hazafelé vette az irányt
hű szolgájával, a görbe botjával. Egyébként is rá volt szorulva már e folyamatos
támaszra, de most, a havas úton különösen szüksége volt rá.
Ám az égiek úgy látták helyesnek, ha a
hazafelé igyekvőt pihenőre kényszerítik:
egy óvatlan pillanatban kirántották alóla
a fehér hó szőnyeget, és a hátára fektették. Csakhogy ebben a korban már lassan
alkalmazkodik az ember ilyen meglepetésekhez, így áldozatunk feje hamarább
koppant a talajon, mint ahogy az ülepe
huppant a hópárnára.
Egy fiatalember éppen látta az eseményeket. Odarohanva csak a meredt tekintetet konstatálta és a mozdulatlan testet,
mi közben ő is a csúszós talajjal küzdött.
Egy kismama is megérkezett gömbölyödő
pocakjával, de ketten sem tudtak semmit
sem tenni a néhány centis hóban fekvő áldozattal a fehérre vált aszfaltút közepén.
Kettőt tehettek, vagyis haladéktalanul
becsöngetnek a legközelebbi házhoz, és
hívják a 112-es általános segélyszámot.
Pechükre, ahová először becsengettek,
csak egy idős, beteges nyugdíjas volt odahaza, aki a jó tanácson kívül sokat nem tudott adni: nézzék meg a szemközti lakást
is, hátha több sikerrel járnak.
A 112-es segélyszám – ami egész Európában valóban a segélyhívásra lett kitalálva – nálunk a rendőrségen csörög.
Onnan persze készségesen kapcsolják a
mentősöket, de ugye közben telik-múlik
az idő. Ez pedig több, mintha egy teremben lennének – miként más országokban

–, és látnák-hallanák a szomszéd asztalnál zajló kommunikációt. Igen, ez csak
néhány másodperc veszteség, de menjünk
csak szép sorrendben, hátha még kiderül
valami!
Áldozat-hősünk alá valahonnan szerzett takarót ügyeskedtek az alkalmi jóakarók. De még nem tudták, e minimális
mozgatással nem okoznak-e nagyobb
bajt, mintha a jól felöltözött bácsit
hagyják a lassan olvadó hóban feküdni.
Párnát is szereztek a feje alá, a sapkáját
is ráadták úgy-ahogy, de az arcát a hidegen becsapódó hópihéktől megvédeni
nem tudták.

Ám lehet, hogy éppen ez volt a szerencse, áldozatunk ugyanis kezdett
magához térni. Előbb a szeme, majd a
szája is megmozdult. Nem fáj semmije
sem, nem fázik, csak nem tudja, hol van,
és főleg, hogy került oda – mondta. Aztán már a hozzátartozói értesítése is szóba
került, és emlékezett a telefonszámokra,
tehát a memóriájával túl nagy baj nem
történhetett.
Nemsokára a havazáskor különösen
csendes környezetben, a főváros felől
egyre erősebb szirénahang adott hitelt a
mentők sikeres értesítésének a párhuzamos utcából. Csakhogy egyszerre elállt
a mentő szirénázása, majd fél perc múlva ismét beindult. Ugyanez még kétszer
lejátszódott, de ím, már egyre távolodva.
E nem éppen bíztató jel után a segítők
egyike felhívta a mentőket (most már
a 104-es számon), és kérte a kedves női
hangot, ugyan szóljanak a mentősofőrnek,
hogy rossz utcában halad, és egyre távolodik a helyszíntől.
„Hová is kérték a mentést, Budakeszire,
vagy Dunakeszire? Mi mindkét helyre

riasztottunk egy-egy kocsit” – volt az
első reakció a mentősök diszpécserétől.
Amikor tisztázódott a település neve,
következett az utca, de főleg a házszám,
és annak megközelíthetősége.
E beszélgetés közben a telefonos-rádiós
navigálás eredményeként feltűnt az utca
alsó szakaszán villogó mentőautó a csupasz faágak között. Ám az autó némi
közeledés után megállt, éppen ott, ahol
meredekebbre váltott a lejtő. A mentőtiszt
és segítője észre is vette az integető embereket, de még vagy kétszáz méter, plusz
vagy húsz méter emelkedő volt közöttük,
no meg az eltakarítatlan hóréteg.
Végül is a mentőkocsit hátrahagyva
gyalog érkeztek az út közepén keresztben
fekvő sérülthöz a mentősök, cipelve a nehéz felszerelésüket. A csúszós emelkedő
és a havas terep miatt alig kaptak levegőt,
mikor a fekvő áldozathoz lehajoltak. Átvették a sérültet az alkalmi segítőktől, és
halkan megjegyezték, „a GPS nem ide
vezetett bennünket”.
Hát bizony. Nem, véletlenül sem a GPS
volt a hibás. Ezen a településen ugyanis a
házszámok nem minden utcában vannak
rendben. Így itt, a baleset előtti épület is
olyan számot visel, amilyenből még található néhány az utcában, persze nem
egymás mellett, hanem néhány kisebbnagyobb házszám is van még közöttük.
A monoton házszámnövekedés a legkevésbé sem jellemző erre az utcára, de ez
már régi történet.
A bevezetőben megidézett filmben valaki meghalt, csak éppen egyetlen felelős
sem volt. De mégis mindenki érintett volt a
szívinfarktus miatti halálesetben, aki csak
kapcsolatba került az elhunyt professzorral. A telefonközpont-kezelő a téves kapcsolásával, a távirat-kihordó késésével, a
hivatali ügyintéző packázásával, a hentes
mócsingos árujával, vagyis mindenki, aki
akkor és azt a kis feladatát nem jól végezte
el, amit el kellett volna végeznie.
Nálunk miért is késett a mentő? Mert
a 112-es segélyszámnál nem egy helyen
ülnek a segítségnyújtásra hivatottak. Mert
közel fél évszázad alatt településünkön
az utca házszámozását senki sem tudta
rendbe rakni. Mert a csaknem harminc
éve elkészült járdaépítési terv továbbra is
csak terv maradt, így az utcában csak az
úttesten lehet gyalog közlekedni. Mert a
kilenc-tíz órája eső hó ellenére az aszfaltozott úton a hókotró még nem ment végig
egyszer sem. Mert a GPS olyan szoftvert
kapott, amely nem tudja kezelni a fenti,
és most meg sem említett, emberi gyarlóságokra visszavezethető nehézségeket.
Biztos, hogy egyiken sem lehet/akarunk
változtatni?
Mészáros Árpád
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Trianon

Nagyböjt Perbálon

Még tavaly írt ki pályázatot Budaörs városa egy Trianon-emlékmű létrehozására.
A pályázatok februárban beérkeztek,
azonban a tervezetek közül egy sem nyerte el a városanyák és -atyák tetszését.
Gyaníthatóan a vita nem elsősorban
esztétikai jellegű.
Az önkormányzati bizottságok például egy turult ábrázoló szobortervet
szerettek volna fölállítani, azonban az
nem szerepelt azok között, amelyeket
a képzőművészeti lektorátus úgy ítélt
meg, hogy megütik egy köztéri szoborral szemben elvárt mértéket. Wittinghoff Tamás úgy érvelt, hogy a javasolt
alkotás olyan szimbólumokat tartalmaz,
amelyek megosztják a helyi polgárokat.
Sokakban a nyilas időszak félelmetes
emlékeit idézik fel, ráadásul művészileg
is nagyon gyenge. Végül Kálóczi Imre
(Fidesz-KDNP) felvetését fogadták el,
miszerint nyilvánítsák érvénytelennek
a pályázatot. Vonják be a Budaörsi
Művészek Egyesületét és a RégioArtot,
s ők tegyenek javaslatot az alkotóra, s ezt
követően bonyolítsanak le egy gyorsított
fordulót.
Zoborai stb.

Budaörs

Március
11. hétfő 19.00.
Csokonai Vitéz Mihály:
Retro szerelem avagy özvegy Karnyóné
12. kedd 19.00.
I.L. Caragiale:
Viharos éjszaka
13. szerda 19.00.
G. Feydeau:
Zsákbamacska
18. hétfő 19.00.
M. Stewart:
Szeretem a feleségem
22. péntek 19.00.
Panelninja (monokomédia)
írta P. Szabó István, főszereplő Magyar Attila
PREMIER!
23. szombat 11.00.
Lúdas Matyi
A Napraforgó meseszínház előadása
26. kedd 19.00.
Tamási Áron:
Énekes madár
27. szerda 15.00. és 19.00.
Ádámok és Évák ünnepe – Színházi
Világnap
28. csütörtök 19.00.
Molnár-Zerkovitz-Kellér:
Doktor úr
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Waldorf
a Budántúlon

Macskássy
a Városházán
Több érdekes kiállítóhely is van a
képzőművészetet erősen pártoló Budaörsön.
A legjobb alighanem a Városháza aulája;
méltó a soron következő vernisszázshoz,
amelyet március 5-én tartottak. Macskássy
Izolda festőművész Tavaszi telihold című
kiállítása a hónap végéig látható.
tim

A Budántúli Waldorf Óvoda Telkiben márciusban is folytatta felvilágosító-népszerűsítő
előadássorozatát. 7-én Balogh Gábor, a Töki
Waldorf Iskola képviselője tart előadást:
„Szabadságra nevelés” címmel.
Rudolf Steiner az emberközpontú
nevelés művészetét kívánta megvalósítani. Szerinte az oktatásnak, így az
óvodának és az iskolának is a szabad szellemi élet követelményeinek megfelelően,
politikai és gazdasági kényszertől mentesen kell működnie. A Waldorf-intézményeket világszerte a szülők igénye hívja
életre, megegyezően az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatával és az Európa
Parlament határozatában megfogalmazott
alapelvekkel.

Kulturális ajánló,

Budaörsi Játékszín

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

Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést rendez
az Egyházközség és a Karitász Egyesület
február 24-től március 17-ig.
Az
adományokat
a
templom
előterében gyűjtik vasárnap (déli 12 órától
13 óráig) és hétfőn (18 órától 18,45-ig) a
szentmisék idején, vagy a Polgármesteri
Hivatal itkárságán ügyfélfogadási időben.

30. szombat 15.00.
G. Feydeau:
Zsákbamacska
31. vasárnap 11.00.
Hetvenkedő János
A Magyar Népmese Színház előadása
19.00.
Gyárfás-Szabó:
Tanulmány a nőkről

ZSÁMBÉK

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

8. péntek 19.00.
Több, mint koncert….
Hernádi Judit és a Good Afternoon
zenekar koncertje a művelődési
házban
Jegyár: 1 600 Ft
Nyugdíjas és diákjegy: 1 000 Ft
9-10. szombat-vasárnap, 10.00-16.00.
Nyitott Múzeumok Hétvégéje
a Romtemplomban, a Lámpamúzeumban és a Tájházban

MÁRCIUS

9. szombat, 14.00.
Zsámbéki húsvéti sváb népszokások felelevenítése a Lochberg
Tánccsoport közreműködésével a
Tájházban
12. kedd, 18.00.
Húsvéti népszokások a magyar
hagyományban
Makray Krisztina előadása a
művelődési házban.
16. szombat, 20.30.
Zanza koncert a művelődési házban
19. kedd, 18.00.
Mongólia – Ercsényi Lajos úti
beszámolója a könyvtárban
26. kedd, 18.00.
Sürgősségi betegellátás, életmentő
gyakorlatok
Molnár Dénes ápoló bemutatóval
egybekötött
ismeretterjesztő
előadása a művelődési házban
27. szerda, 18.00.
Családi Egészség Klub a művelődési
házban
Húsvét vasárnap, 6.30.
Húsvét
hajnali
harmatszedés a Kálvárián, majd reggeli a
művelődési házban
Húsvét hétfő, 11.00.
Locsolkodás a Tájházban – a

régi sváb hagyomány bemutatása a Lochberg Tánccsoport
közreműködésével

BUDAKESZI

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

9. szombat 11.00.
Halász Judit koncert
19.00.
Benkó Dixieland Band-koncert
10. vasárnap 16.00.
Zwickl Polka Partie
11. hétfő 17.00.
Kuchta Nándor fotóművész kiállítás-megnyitója
14. csütörtök 17.00.
Nemzeti ünnep
21. csütörtök 15.00.
Nyugdíjas Klub
22. péntek 16.00.
Nosztalgia Parti
26. kedd 14.30.
Diabétesz Klub
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Jelentés a kulisszák mögül
Bár az interneten makacsul terjed a hír, hogy
maga Vidnyánszky Attila járt volna közben
a Budaörsi Játékszín igazgatóválasztása
ügyében, a Nemzeti Színház első embere a
Budaörsi Info hírportálnak adott nyilatkozatában ezt határozottan cáfolta.
Azonban arról továbbra sem tudni semmi
biztosat, végül is a három pályázó közül,
akik között ott volt az eddigi direktor, Salamon Huba, milyen megfontolások alapján
döntött végül is a budaörsi önkormányzat
Frigyesi András mellett.
A képviselő-testület ugyanis zárt ülésen
hozta meg döntését február 27-én.
Hogy a pályázati procedúra nem lehetett
teljesen sima, azt többek között a város első
emberének, Wittinghoff Tamásnak több helyen tett sajtónyilatkozatából sejteni lehet,

bár sokat ő sem árulhatott el, hiszen a zárt
ülés őt is titoktartásra kötelezi.
Vidnyányszky mindenestre cáfolja azt a
szintén terjedő hírt is, hogy nemrég személyesen járt volna a városban korteskedni
Frigyesi mellett, miként azt is, hogy neki
vagy az általa alapított Magyar Teátrumi

Jön az új direktor

Irodalmi Klub Pátyon
A téli szünet után újraindul a pátyi Irodalmi Klub!
A 2013-as első, tavaszi
idényben kortárs magyar
elbeszélőkkel és írásaikkal ismerkedhetnek meg az
irodalombarátok. (A szövegeket, miként tavaly is, a Telkiben élő Molnár Krisztina Rita
költő, tanár válogatja és elemzi. A tematikában szereplő
írók közül többen személyesen
is az Irodalmi klub vendégei
lesznek. (A februári nyitányt

Esterházy Péter részvételével
hirdették meg.)
  A következő előadássorozat
a narratíva mibenlétével foglalkozik majd. A tavaszi évadban
a női hangokra írt novellák, elbeszélések és mesék kerülnek
elő Rakovszky Zsuzsa, Szvoren
Edina, Halász Margit, Tóth
Krisztina és Molnár Krisztina Rita történetein keresztül.
Az előadásokon a művek és
szerzők megismerése után
a közönség az írókkal és a

A császár zen-üzenete
A Zsámbéki-medencében élő Szemző
Tibor zenész és állandó alkotótársa, a
világhírű filmrendező, Forgách András
Az üzenet – dr. Kafka utolsó szerelme
című legújabb közös művét mutatták be a
Művészetek Palotájában február 22-én.
Kafka titokzatos élete és életműve
nem először ihlette meg az alkotópárost.
Ezúttal a kiindulási pontjuk Kafka novellája, A császár üzenete volt, amelyben az uralkodó a halálos ágyán üzen
legutolsó alattvalójának, a nagy tömeg
miatt azonban a hírnök nem juthat
el hozzá. Vajon mi lehetett a császár
üzenete, és mi a feladatunk? Mi végre is vagyunk a világon? – sugallja
a kérdéseket az előadás, amelyben a
film és a zene eszközeivel Kafka és
utolsó szerelme, illetve utolsó barátja élethelyszíneit járják be a nézők.
A filmekkel egyidejűleg zenészek
játszanak a színpadon, összhangban a
vetített képekkel, miközben Kafka el-

Társaságnak lett volna favorit jelöltje az
igazgatóválasztás ügyében. Ilyen már csak
azért sem lehetett, nyilatkozta, mivel mindhárom pályázó, így Salamon Huba is tagja
a Társaságnak.
Szóba Bitor

F

rigyesi András eredeti végzettségére nézvést magyar-német szakos
középiskolai tanár, de különböző színházi
képzésekben vett részt Magyarországon
és külföldön egyaránt. Ausztriában
folytatott színházi stúdiumokat, dolgozott rendezőként és tanárként Grazban és
Bécsben is.
Idehaza elsősorban a magyarországi német nyelvű színjátszásban ismert,
működött igazgató-főrendezőként a szekszárdi német színházban, alapítója és
máig ügyvezető igazgatója, rendezője a
Deutsches Theater Budapestnek.

szervezőkkel együtt vállalkozhat arra, hogy közösen fejtsék meg az elhangzott
szövegek titkát. A március 11-i
és a május 13-i összejövetelen
várhatóan a megidézett szerzők
is részt vesznek az irodalmi esten: Halász Margit és Tóth Krisztina a Szépírók Társasága által
szervezett, A könyv utóélete
című sorozat keretében látogat
el Pátyra.
Az előadások az alábbi
időpontokban lesznek 19 órai
kezdettel:
március 11. Halász Margit
április 15. Szvoren Edina

április 29. Rakovszky Zsuzsa
május 13. Tóth Krisztina
május 27. Molnár Krisztina
Rita
Az érdeklődők az egyes
előadásokról készült szöveges, képes összefoglalók
és videofelvételek révén figyelemmel kísérhetik a rendezvénysorozatot a www.
irodalmiklub.hu alatti weboldalon, és tájékozódhatnak korábbi rendezvényeinkről!
Pátyi Könyvtár, Rákóczi u.
37. szám alatt! („Várady-kastély” épületének jobb szárnya.)
tb

beszélése is elhangzik többször egymás
után, mintegy tucatnyi nyelven.
Az előadás Dora Diamont és Klopstock
Róbert visszaemlékezéseivel teljesedik ki,
akik az író halála után huszonöt év távlatából
idézik fel Kafkával közös életük mozzanatait. A darab szövegét eredeti dokumentumok
alapján Forgách András írta. A filmek, a zene
és a rendezés Szemző Tibor munkája.
Biator Oszi

Gombatanoda

Szemző Budajenőn

Visszavonhatatlanul itt a tavasz, kezdődik
a kirándulások szezonja. Igaz, az erdőben
még nemigen botolhatunk gombákba, de
ha érdekel ez a világ, netán gyűjteni is
szeretnénk, épp itt az ideje beiratkoznunk
egy gombaismereti tanfolyamra, hogy
mire eljön a szezon, kiismerjük magunkat
a mikológia világában.
Március 27-ével gombaismereti tanfolyam indul Gábor Emese vezetésével a
budakeszi Erkel Művelődési Központban.
2013 MÁRCIUS • BUDÁNTÚL
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SPORTSZELET

Sakk a Medencében

Elite kosár

A Zsámbéki-medence sakkélete a 201213-as idényben is tovább fejlődött.
Köszönhetően még mindig Pregitzer
Györgynek, a zsámbéki iskola tanárának,
aki évtizedek óta tanítja a diákjait e
nagyszerű szellemi sportra. S nemcsak
tanítja a sakkot, de szervezi is a sakkéletet.
Az ő vezetése alatt jutott el a felnőtt csapat az országos bajnokság II. osztályába
pár éve, ahol sikerült megkapaszkodniuk:
– Három forduló van még a bajnokságból – nyilatkozta lapunknak –: a
középmezőnyben végez várhatóan a csapat.
– Ennél azért volt már jobb helyezésük is
a felnőtteknek.
– Valóban, de az elmúlt időszakban
több jó játékosunk is elhagyta a csapatot, egyelőre nem sikerült teljesen pótolni
őket.
– Apropó, pótlás, pontosabban utánpótlás. Itt mi a helyzet?
– A gyerekeinkre különösen büszke
vagyok. Március közepén több csapatunk,
fiúk, lányok, egyaránt, s az általános iskola
alsó tagozatos korosztályából jó esélyekkel
vágnak neki a diák olimpia elődöntőjének..
Külön is szeretném kiemelni a pátyi iskolásokat, akik szintén a mi égiszünk alatt
sakkoznak.

Az ELITE SE 2005-ben alakult sportegyesület, amely elsősorban a kosárlabda
híveit tömöríti.
Az egyesület székhelye Pátyon van, de
a legtöbb edzés, mérkőzés Törökbálinton,
továbbá Budakeszin zajlik. Az egyesület
a tevékenységét a régió több települését
be-vonva folytatja, így az érinti Páty, Budaörs, Érd, Zsámbék, Bicske, Telki, Perbál, Diósd településeket, és részben Budapestet is.
Versenyző csapataik az évek során számos szép sikert értek el. A korosztályos
Országos Bajnokságon elért eredményeik
közül kiemelkedik az Országos Kadett Bajnokságon elért 5. hely (2007) és az Országos Junior Bajnokságon elért két 6. hely
(2008, 2009). Gyermek csapatuk 2007ben bejutott az Országos Döntőbe, ahol
a 14. helyen végzett. A Vasassal közös
kadett csapatuk (Vasas-ELITE Basket
néven) 2011-ben Országos Bajnoki címet
szerzett. A döntőn két ELITE-es játékost
is a torna legjobbjai közé választottak.
Emellett a korosztályos Budapest bajnokságokban számos 1-6. helyet értek el.
A Pest Megyei korosztályos bajnokságokban eddig négy bajnoki címet és több
érmes helyezést gyűjtöttek be.

Kempo Budajenőn
A budajenei kempósok kitettek magukért:
három aranyéremmel a tarsolyukban tértek
haza februárban a Szigethalmi Utánpótlás
Kupáról. Ezen kívül még további hat érmet
– ezüstöt, bronzot vegyesen – szereztek
Németh István és Lacza Ádám Illés tanítványai.
Két aranyéremmel a legeredményesebb
budajenői harcosnak Megyeri Szabina bizonyult a Szigethalmon rendezett utánpótlás viadalon, az elmúlt hétvégén. Megyeri
se a light-contact, se a chikara curabe kategóriában nem talált legyőzőre.
Szintén aranyérmes lett Szigethalmon
Szabó Roxána, aki formagyakorlatban
tartott példaértékű bemutatót. A Budajenő
Kempo Klub versenyzői a két nemzet
huszonhat egyesületét felvonultató kupán
a nyolcadik helyen végeztek a csapatrangsorban.

PLÍZ
A budaörsi Metro áruház

Rászorulók és takarékosság
74 millió forint értékben került
pékáru, tejtermék, zöldség és
gyümölcs, felvágott, hús, hal
és egyéb tartós élelmiszer
a rászorulókhoz a budaörsi
METRO Kereskedelmi Kft.
és a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület közös projektje, az
Express kiszállítás az áruházból a rászorulókig keretein
belül.
A METRO és az Élelmiszerbank 2012-es közös projektje során több mint 22 000
rászorulóhoz juttattak el
alapvető élelmiszereket. A
program célja az élelmiszermentés volt, hogy a METRO
áruházakból a lejárat közeli
és esztétikai hibás termékeket
a Magyar Élelmiszerbankon
keresztül rászorulók kapják
meg.
Az Express kiszállítás az
áruházból a rászorulókig
az általános adományozá-
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si gyakorlattal szemben a
termékek nem csak tartós
élelmiszerekből
állnak,
hanem friss termékeket is
tartalmaznak. A programban résztvevők olyan friss és
kiváló minőségű élelmiszerhez (pl.: kenyér, tejtermék,
gyümölcs, hús, hal, zöldség
stb.) jutottak, amit egyébként egyáltalán nem, vagy
csak ritkán engedhetnek meg
maguknak.
A program munkálataiban
az Élelmiszerbank önkéntesein kívül a METRO dolgozói
is kivették a részüket, így a
tavalyi év során több mint
30 civil szervezetet és önkormányzatot tudtak élelmiszer
csomagokkal támogatni.
A program a Magyar
Adományozói Fórum Társadalmi Befektetések Díj
2012-es pályázatán a Legnagyobb Hatást Elérő Tá-

mogatói
Program
Kategóriában II. helyezést ért el.

*
A METRO az energiatakarékosság világnapján indítja el Energiatudatossági Program nevű kezdeményezését.
A vállalat világszerte 700
áruházában hirdeti meg energiatakarékossági programját.
A vállalat azt a célt tűzte ki
maga elé, hogy 2013 augusztusára 5%-al csökkenti energiafelhasználását világszerte
a 2011-es átlaghoz képest. Ez
összesen 15 millió eurós megtakarítást jelentene az idei
évre nézve, melyet 2015-ig
18%-os energia megtakarítás,
vagyis 37 millió eurós megtakarítás követne. A magyarországi áruházakban a programnak megfelelően elsődlegesen
a villamos energia megtakarí-

tásokra helyezik a hangsúlyt,
így dolgozóikat is erre ösztönzik, de olyan területeket
is érintenek majd, mint a vízfogyasztás, a fűtés és a teljes
szén-dioxid-kibo-csátás. A
hazai áruházakban a hűtött
árut energia hatékony hústermekben kínálják. Továbbá
minden áruházban új automata ajtókat üzemeltek be
a hústermek bejáratánál, így
tovább csökkentve a fűtésre
használt energia mennyiségét. A Budaörsi áruházban
kísérleti jelleggel a zöldséggyümölcs részleget fallal vették körül szintén energiatakarékossági célból.
Minden áruházban új,
a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő hűtőközeget használnak, melynek
nincs ózonkárosító hatása,
s minimális az üvegházhatást fokozó tulajdonsága.
A háztartási gépek megvilágításához mindenütt LEDégőket használnak.
mmm
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BÜHNE
Bűnügyi tallózás

Szemétlerakó és drágakő
A tél utolsó hónapja nemcsak sok hóval, érdekes
bűnügyekkel is szolgált. Olvasóinknak az alábbiakban
ezekből nyújtunk át egy válogatást.

Achát. Nahát!
Ametiszt, angelit, aventurin,
füstkvarc, édesvízi gyöngy,
hegyikristály, karneol, ködkvarc, onix, rózsakvarc, tigrisszem, türkiz, holdkő és achát.
Ezek drágakövek. Volt belőlük
vagy ötven. Ezüst karkötőket
ékesítettek. Egy dobozban voltak, amelyet egy illető föltett
kocsija tetejére, majd elindult
a budaörsi bevásárlóközpont
parkolójából. Már messzire
járt, amikor eszébe jutott,
hogy a dobozt kint felejtette.
Megállt, de az ékszerek nem
voltak sehol.
Az eset január 8-án, este
negyed kilenc körül történt.
A Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozást folytat
jogtalan elsajátítás vétségének
megalapozott gyanúja miatt.
Kéri, hogy aki a képen látható
ékszereket felismeri, érdemleges adattal, információval rendelkezik a bűncselekményről,
az hívja a 0623/505400-as
telefonszámot vagy tegyen bejelentést a telefontanú 06-80555-111 ingyenesen hívható
telefonszámán, a 107, vagy a
112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Arról kódoltak
A PIN-kódon buktak meg. Mármint azon, hogy nem ismerték a PIN-kódot. R. Attila (39
éves) korábbi munkahelyének
üzemanyag-kártyájával,
valamint társával, K. Mártonnal (28 éves) állított be az
egyik Budaörsi úti (Budakeszi)
benzinkútra, hogy gázolajat
vásároljon. Mintegy 160 litert.
Február 25. volt, este hat óra

körül. Amikor azonban fizetésre került a sor, a kártya nem
engedelmeskedett. Pedig többször próbálkoztak. Így aztán
kénytelen-kelletlen távoztak a
helyszínről, s az üzemanyagot
sem vihették magukkal. Viselkedésük azonban gyanút keltett
a töltőállomás embereiben,
akik értesítették a hatóságot.
A rendőrök a rendelkezésre
álló adatok alapján azonosították a két budakeszi férfit,
akiket hamarosan előállítottak.
Eljárás indult ellenük készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel
való visszaélés vétsége miatt.
Budaörsi Rendőrkapitányág
Bűnügyi
Osztálya
a
büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyás mellett – a
Budaörsi Rendőrkapitányság
folytatja le.
Kasszalurkók
Két középkorú férfi tért be
február 14-én, 12:30 körül egy
budaörsi elektronikai áruházba
a Malomkő utcában. A pénztáros figyelmét különböző
trükkökkel elterelték, és így a
kasszában található készpénzt
sikerült megdézsmálniuk. A
nyomozás során kiderült, hogy
egy sötét szürke színű, Seat
Cordoba típusú személygépkocsival távoztak. A szlovák
felségjelzésű kocsi rendszáma: LC1578L. A jármű jobb
hátsó kereke rikító sárga színű
mankókerék
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
eljárást indított kisebb értékre
elkövetett lopás vétsége miatt
Keresik az ismeretlen tetteseket.
Személyleírás:
Az egyik elkövető 170175 cm magas, fekete, oldalt felnyírt hajú, középkorú
férfi. Két oldalt kopaszodó.
Fehér
sportcipőt,
fekete
szabadidőnadrágot, zöld színű
polár melegítőt, rajta kapucnis fekete kabátot viselt. Bőre

színe barna. Szemöldöke erős,
sűrű.
A másik elkövető 175-180
cm magas, fekete hajú, barna
bőrű középkorú férfi. Fehér
nadrágot, pólót viselt, valamint kapucnis fekete kabátot
és fekete sportcipőt viselt.
Testalkata kövér, pocakos.
Súlya kb. 120-125 kg körüli.
Szemöldöke erős, sűrű.

Sittért sitt
Az illegális szemétlerakás
Magyarországon
nemzeti
sport, bár időnként nemzetközi
méreteket is ölt. Szinte valamennyi településen űzik, így
például Budakeszin is. Van
például a Budaörsi út (Budakeszi) mellett egy telek, ahova évek óta hordták valakik a
szemetet, nem jelentéktelen
mennyiségben.
Jellemzően
elsősorban kertészeti maradványokat, fenyő- és tujaágakat, koszorúkellékeket. Ami
még talán hagyján, de volt
ott jócskán építési törmelék,
magyarul sitt is.
Hogy az ügy vége sitt lesz-e,
nem prejudikálnánk, egyelőre
még azt sem tudni, kik hordták oda a sok hulladékot. A
rendőrség mindenesetre igyekszik kideríteni: a budaörsi
kapitányság Bűnügyi Osztálya
eljárást indított illegális elhelyezéssel elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértésének bűntette miatt.
Szülinap késsel
Ahány ház, annyi szokás. Van,
ahol tortát szeletelnek késsel
a szülinapi bulin, van, ahol
egymást szurkálják vele. Mint
legutóbb, pontosan február
22-ről 23-ára virradó éjszaka
egy törökbálinti ingatlanban.
Fiatalok bérelték a házat,
hogy egyikük születésnapját
megüljék. Az ünneplő sereg

két csoportja szóváltásba keveredett, ami odáig fajult, hogy
egyikük, W. Norbert (19 éves)
előhúzta a kését és három
férfit megsebesített. Az egyik
sértett a lapockáján, a másik
a combján, a harmadik a bal
hónaljtájékán sérült meg. Ezt
követően kiszállt a buliból és
hazament.
A rendőrök előállították és
kihallgatták. Azzal védekezett,
hogy jogos önvédelemből
szurkált.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya –
szabadlábon hagyása mellett –
súlyos testi sértés bűntettének
kísérlete miatt indított eljárást
a budapesti lakosú férfi ellen.
Körözés
Ismeretlen személy 2012. december 29-én 16:00 és 17:00
között Budaörs egyik lakberendezési áruházában a sértett
bevásárlókocsin tárolt válltáskáját eltulajdonította, a
benne lévő mobiltelefonnal,
készpénzzel, ruhájával együtt.
A sértett nevére kiállított bankkártyával még aznap 17 óra
04 perckor két ismeretlen
elkövető a Budaörs, Szabadság u. 45. sz alatti ATM 064.
sz. automatából készpénzfelvételt kísérelt meg.
A fényképfelvételen a két –
vélhetően fiatalkorú – elkövető
látható.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
kéri, hogy aki a képen látható
személyekről,
tartózkodási
helyéről érdemleges adattal,
információval rendelkezik, az
hívja a 0623/505400-as telefonszámot vagy tegyen bejelentést a telefontanú 06-80555-111 ingyenesen hívható
telefonszámán, a 107, vagy a
112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Az oldalt írta és szerkesztette: Robot Szabi
2013 MÁRCIUS • BUDÁNTÚL
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BALSORS

Előzd meg!
Mit tesz egy igekötő: az előzés az egyik
legveszélyesebb manőver, ami sok
baleset okozója; a megelőzés viszont
a legfontosabb tevékenység, hogy elkerüljük a baleseteket.
Az ORFK-OBB – Országos Balesetmegelőzési Bizottság február 1-jén,
fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartott.
Az ünnepségen előadások keretében elevenítették fel az ORFK-OBB
elmúlt 20 éves tevékenységét, sikereit,
majd ezt követően a közúti közlekedésbiztonság érdekében végzett kiváló
munka, valamint az ORFK-OBB
baleset-megelőzési tevékenységének
támogatása elismeréseként emléktárgy
adományozásra került sor.
A programokban résztvevők közül
a baleset-megelőzésben végzett kimagasló munkájukért és teljesítményükért
elismerésében részesült többek között
Galuska-Tomsits László r. ezredes,
kapitányságvezető és Pethő Zoltán
tart. r. százados a budaörsi Hermann
Ottó Általános Iskola egyik tanára, aki
hosszú évek óta foglalkozik balesetmegelőzéssel.

Salto mortale
Öngyilkosságra készült talán? Gy. Dominik, 33 éves solymári férfi február
21-én este fölmászott a családi házuk
tetejére, s nem volt hajlandó lejönni. A
helyszínre érkezett rendőrök igyekeztek jobb belátásra bírni, de az illető
kijelentette, ha az egyenruhások közelítenek felé, leugrik.
Órákon át próbálták lehozni, a mentésbe bekapcsolódtak a Budapest I. és
II. kerületi tűzoltók, a Katasztrófavédelem szakemberei, valamint a mentők.
Másnap, 22-én hajnalban, végül a
tűzoltók oldották meg a helyzetet: elterelték a beteg ember figyelmét, majd
lehozták. Ezt követően az OMSZ munkatársai a pomázi kórház pszichiát-riai
osztályára szállították.
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CO-veszély
Bár a télnek lassan vége, ám a fűtési szezon még eltart egy darab ideig. Nem árt
tehát még most sem fölhívni a figyelmet
arra a veszélyre, amit a szén-monoxidmérgezés jelent. Például a február 16-17ei hétvégén csak Pest megyében összesen
tíz embert kellett kórházba szállítani szénmonoxid-mérgezés miatt.
A szén-monoxid azért különösen veszélyes, mert egy színtelen, szagtalan gáz, s
belélegzése mérgezést, akár halált is okozhat. Az egyik leggyakoribb háztartási
baleset, amelyet legtöbbször a helytelenül
használt tüzelőberendezés okoz, de más
oka is lehet.
A szén-monoxid-mérgezett betegnek
friss levegőt kell adni, szabad légutakat
biztosítani és szükség esetén lélegeztetni.
A szénmonoxid ellepte helyiséget gyorsan ki kell szellőztetni. Szénmonoxidmérgezés esetén az elsősegélynyújtónak
fokozott figyelmet kell fordítania arra,
nehogy maga is bajba kerüljön.

Hunor-verbunk
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság toborzást kezdeményez
a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság által megalakított HUNOR
Mentőszervezet létszámának bővítése céljából. A toborzó nyitányaként nyílt napot
tartottak, ahol a mentőcsapat tagjai
előadást, valamint városi kutatás-mentés
bemutatót tartottak bázisukon február
22-én.
A HUNOR hivatásos mentőszervezet
2012-ben alakult meg. Alapvető rendeltetése a segítségnyújtás hazai és nemzetközi
szinten olyan katasztrófa, főként földrengés
sújtotta területeken, ahol speciális műszaki

Magyarországon nagyon sok a veszélyes kémény, ezek közül bármelyik bármikor okozhat szénmonoxid-mérgezést,
ezért különösen fontos, hogy évente
ellenőrizzék a kéményseprők a kéményeket.
A legnagyobb biztonságot azonban az
érzékelők fölszerelése jelenti azokban a lakásokban, ahol a fűtési rendszer ezt indokolja.
A katasztrófa-védelem a további mérgezések
elkerülése érdekében javasolja a lakosságnak
szén-monoxid-érzékelő készülék használatát,
ami hangosan jelzi, ha megnövekszik a gázkoncentráció. Az érzékelő használata akár
életeket is menthet.
tim

mentőegységek bevetésére van szükség.
Tagjai hivatásos állományú tűzoltók.
A toborzás legfőbb célja, hogy növeljék
a kutató-mentőszervezet létszámát a lakosság védelmének és mentésének magas
színvonalú ellátása érdekében.
A toborzó program keretében a
jelentkezők előadásokat hallgathatnak meg
a mentőcsapat tevékenységéről, valamint
a jelentkezőkkel szemben támasztott szakmai, fizikai és pszichikai követelményekről.
Megismerkedhetnek továbbá a városi kutatás-mentés során alkalmazott eszközökkel és védőfelszerelésekkel, amelyek alkalmazását egy szimulált földrengés utáni
helyzetben be is mutatják a mentőszervezet
tagjai.
biator

Elütött biciklis
A hajnali szürkületben, február 3., valamivel öt óra után, a kerékpáros épp a járművét tolta a budaörsi Baross utca-Szivárvány utca kereszteződésben lévő gyalog-átkelőhelyen.
Kevesen járnak ilyenkor, pláne télvíz idején erre, akár gyalogosok, akár gépjárművek.
Egyszer csak fölbukkant egy személyautó, és a biciklist elütötte. A gépkocsi vezetője
tovább hajtott. Nem állt meg, hogy megnézze, mi történt, kell-e segítség. Kellett volna.
A kétkerekű jármű vezetője ugyanis súlyosan megsérült. A kerékpárja is megrongálódott. Az eset annyira meglepetésszerűen érte, hogy a később a helyszínre érkezett
rendőröknek még az autó színét sem tudta egyértelműen azonosítani, nemhoigy a típusát, pláne a rendszámát.
A Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozást folytat segítségnyújtás elmulasztásának
a veszélyhelyzetet előidéző segítségnyújtásra egyébként is köteles által elkövetett
bűntettének megalapozott gyanúja miatt.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya kéri, hogy aki
az esettel kapcsolatban érdemleges adattal, információval rendelkezik, az hívja a
0623/505400-as telefonszámot vagy tegyen bejelentést a telefontanú 06-80-555-111
ingyenesen hívható telefonszámán, a 107, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
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