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Ismerősöm, dohányos ember, a trafik-
afféron háborog. Mint érintett, először 

azon, hogy drágul a cigaretta. Ráadásul 
még az ő általa kedvelt márkát a lakhe-
lyéhez legközelebbi, újonnan megnyílt 
dohányboltban nem is kaphatni! A ciga-
retta, emlékezete szerint, még a hiány-
gazdaság idején sem volt hiánycikk! 
Kajtatni kell a dohányboltok után, mert 
kevesebb az árusítóhely, figyelni a nyitva 
tartást stb. Szóval sok a macera. „De ne-
hogy azt hidd – magyarázza –, hogy ezzel 
elveszik a kedvem a dohányzástól, sőt: 

most, hogy megszívom, még többet szívok!”  Aztán persze a 
trafik-koncessziók mindenféle anomáliája is előkerül: hogy 
emberek, családok tízezreit fosztotta meg az állam eddigi 
megélhetésüktől, s ráadásul nem is olyanok kaptak licencet, 
akikről szó volt: rokkantak, hátrányos helyzetűek stb., hanem 
tudjuk, hogy kik… Az meg tényleg az arcátlanság netovább-
ja, hogy utólag megváltoztatták a pályázati kiírást, ezzel 
megengedhetetlen előnybe hozván azokat, akiket vélhetően 
bennfentesen előre tájékoztattak sub rosa a várható változ-
tatásokról. „Csak azt nem értem, hogyhogy nem kíséri ezt 
az egészet elemi fölháborodás – magyarázza. – Leszámítva 
persze azokat, akik elveszítették a trafikjaikat.”

Én érteni vélem, miért.  Azért, mert a magyar ember az 
már csak olyan, hogy nem szereti, ha az állam beleszól a 
dolgába, belelát a zsebébe, előírja, mit tegyen, hogy legyen. 
De csak addig nem szereti, amíg  az ő dolgába szól bele, az 
ő zsebébe lát bele, ha neki írja elő, mit tegyen, hogy legyen. 
Amennyire nem szereti, annyira elvárja, hogy a másik em-
bert viszont regulázza meg, ha a felebarátja dolgába be-
leszól, annak a zsebében kotorászik, amannak igenis előírja, 
mit tegyen, hogy legyen. Évtizedek óta figyelem, a magyar 
újkapitalizmus születésének hajnalától, hogy a vállalkozók 
például mennyire igényelnék, hogy az állam (önkormány-
zat) védje meg őket a konkurenciától: hogy szabályozza 
(mint ahogyan most például a trafikok ügyében meg is tette) 
a piacot. Hány meg hány kereskedőtől, boltostól, szolgál-
tatótól, kisiparostól hallottam a panaszt, amikor a lakóhe-
lyén egy másik kereskedés, üzlet, bolt, műhely megnyitott 
azonos profillal, mint az övé, hogy „minek ide már ennyi 
üzlet, hát miért ad ki új engedélyt az önkormányzat?!”. Bi-
zony, a magyar ember jobban bízik, még mindig, annak el-
lenére, hogy olyan sokat csalódott benne, az államban, mint 
a piacban; jobban tetszik neki, ha a felsőbbség, a hatóság 
határoz, hány hentes, papírüzlet,  háztartási bolt vagy ci-
pész működjék adott területen, mint hogy a piaci versenyben 
dőljön el.  Igen, mert a magyar ember ahhoz van szokva, 
hogy majd a háttérben, így vagy úgy, de ő megszerzi azt az 
engedélyt – koncessziót –, amit, ha a létszám betelt, más-
nak, reményei szerint már nem adnak meg. Mert ő ebben 
ügyes, nem abban, hogy nap mint nap versenyezzen, meg-
küzdjön a vevőkért, állja a sarat a konkurenciaharcban. A 
társadalomlélektan ezt a zsúfolt busz esetével példázza: be-
fut a busz csúcsforgalomban a megállóba. Emberünk még 
odalentről buzdítja az ajtóban csüngőket: „Emberek, húzód-
janak beljebb, mi is szeretnénk följutni”. Majd, amikor vé-
gre már fölkapaszkodott, a mögötte tülekedőket így csitítja: 
„Hé, maguk, nem látják, hogy már tele a busz, ne tolakod-
janak, várják meg a következőt!”.

Hát így valahogy.

eXabo Tibor
szellemi homeless

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:  
a nyilvánosság; s a legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az, 

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

„A demokrácia azt biztosítja, hogy ne kormányozzanak bennünket 
jobban, mint ahogyan megérdemeljük.”

(G. B. Shaw)
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Július, Szent Jakab hava

Szent Jakab havában megoltalmazd magadat borsos étkektől 
s egyéb hevítő szerektől és édes ízű lekvároktól; eret ne vá-
gass, ne élj purgáczióval, feleségeddel ne hálj; a fürdő árt, 
sokat ne aludjál, italodban tarts zsályát mind virágostul, 
ürmöt és ezerlevelü füvet. Sarlós-Boldogasszony napján ha 
eső van, úgy, mint Medárd, negyvennapi esőt jegyez.

Jaj te kánikulás heves idő, sok telhetetlen fösvényeket, 
utálatos álnokokat, hízelkedőket, magának takarókat, 
gonosz gondolatuakat, csalárdokat, álnokokat, vérontókat, 
tökéletleneket, nyughatatlanokat, kedvetleneket, egyedül 
maguknak valókat, vakmerőeket és hívságra ösztönző ter-
mészetüeket e világra nagy hiába szülsz.

CSÍZIÓ

Menyasszonyfül
Erre mondják mifelénk, ha kiskorúak is vannak a társaságban: 
Vissza mindent, füle van a menyasszonynak.  („Akinek füle 
van a hallásra, az hallja meg”.)

A történetet legutóbbi, júniusi számunkban ott hagytuk 
abba, hogy az önkormányzat saját, pár nappal korábban ho-
zott döntését (amin egyébként évekig kotlott) felfüggesztette. 
Arról a határozatról van szó, mely szerint az Erkel Ferenc 
Művelődési Központot és a városi könyvtárat egy intézmény-
nyé vonnák össze, non profit gazdasági társasággá alakítanák, 
és gebinbe adnák egy helyi, könyvesboltot működtető vállal-
kozónak.

Lapunk júniusi számát már nyomták, amikor az újabb hír 
érkezett: a határozat végrehajtását nemcsak felfüggesztették, 
hanem visszavonták. 

A valódi okokat illetően csak találgatások vannak, ezek 
számát mi nem szaporítanánk. Inkább arra biztatnánk a dön-
téshozókat, lehet visszaülni a tojásra. Csak nehogy közben 
megzápuljon.

Régóta járt
A járda Budakeszi Achilles-sarka. 
(A hónap képzavara – a Szerk.) 
A főutca alsó szakaszán évek, sőt 
évtizedek óta kritikus a helyzet. 
Most ezen, a mintegy kilomé-
ternyi szakaszon, a református 
templomtól a végállomásig, a 
főutca jobboldalán elterülő jár-
da díszburkolatot kap. Átadás 
várhatóan július végén.
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Június 29-én, Péter Pál napján 
kezdődik hazánkban hagyo-
mányosan az aratás. Nem volt ez 
másképp idén sem. Az őszi árpa 
betakarításával megkezdődött 
az aratás az országban. A búzát 
lapunk standokra kerülésével 
nagyjából egy időben kezdik, 
ha az időjárás is úgy akarja. Az 
előzetes becslések alapján 1,1 
millió hektárról átlagosan 4,6 
tonnát sikerül majd learatni. Így 
az őszi búzatermés mennyisége 
eléri majd az 5 millió tonnát. 

A nyári betakarítási munka 
amellett, hogy nagy igénybevé-
telt jelent a mezőgazdaságban 
dolgozóknak, igen tűzveszélyes 
is. Arra kellő körültekintés-
sel kell felkészülni, különösen 
fontos a betakarítási munkála-
tokban részt vevő erőgépek 
tűzvédelme, az aratásra, illetve 
a tarló és növényi hulladékok 
égetésére vonatkozó szabá-
lyok ismerete, betartása. Eze-
ket az előírásokat az Országos 
Tűzvédelmi Sza-bályzat tartal-
mazza. A szabályok betartása 
különösen fontos, mivel évente 
több száz mezőgazdasági tüzet 
– gabonatábla-, ill. tartótüzet, 
valamint kazal-, ill. boglyatüzet 
– kell eloltaniuk a tűzoltóknak.

Térségünkben lapzártakor a 
búza még lábon volt – tájékoz-
tatta lapunkat Nagy István, 
a Zsámbéki Mezőgazdasági 
Szövetkezet – a kevés utolsó 
mohikán egyike (A hónap 
képzavara – a Szerk.) – elnöke. 
Az előzetes becslések szerint 
4 tonna körüli hektáronkénti 
hozamra számít, de persze 
sok függ még az időjárástól 
stb. Ez jó termésnek számít, 
a zsámbékiak öröme azonban 
korántsem felhőtlen, ha nem 
a határt, hanem a tőzsdei ár-
folyamokat nézik. Márpedig 
ez az alapja a felvásárlási ár-
nak, amiben a gyermelyiekkel 
leszerződtek. Rajtuk mindene-
setre nem fog múlni, készen 
állnak a betakarításra.

A szövetkezet amúgy 64 tag-
ból áll, de nagy részük nyugdí-
jas, aktív tag már mindössze 
hat van. Nagy István is egy év 
híján fél évszázada, hogy az 
agráriumban dolgozik. Maga 
már betöltötte a hetvenet, de 
tényleges nyugdíjba mégsem 
tud vonulni, legutóbbi is 100 
százalékos szavazataránnyal 
választották meg elnöknek 
további öt évre.

Robot Szabi

Készülődés a betakarításra Klórozás
Értesüléseink az LMP Budakeszin honos társelnöke, Szél 
Bernadett hamarosan Balog Zoltán államtitkárhoz fordul, 
hogy megkérdezze: Mit tesz a kormány az egészségügyi in-
tézményekben: rendelőkben, kórházakban évről évre növekvő 
fertőzések viszszaszorításáért. Mindez az országgyűlési 
képviselőnek július elsejéről, a Semmelweis-napról jutott 
eszébe. Nem véletlenül. A pesti orvos ugyanis már a 19. század 
közepén felismerte a kéz klóros fertőtlenítésének jelentőségét, 
amivel anyák ezreinek az életét mentette meg.

A képviselő asszony Facebook-bejegyzése szerint a higiéniás 
szabályok betartása a mai Magyarországon még mindig nem 
megoldott, a kórházakban, rendelőkben szerzett fertőzések 
száma évről évre nő: évente legalább 90 ezer fertőzés alakul ki 
az egészségügyi ellátással összefüggésben, sok közülük halál-
lal végződik

pim

Szabad a bolha
Végre szabadon működhet Bu-
daörsön is a bolhapiac. Bolha-
piac persze eddig is működött, 
több is, bolhapiac ugyanis 
mindenütt működik, ám eddig 
a működésük rendezetlen volt: 
hol itt, hol ott, ahogy egy ren-
des bolhához illik. Na, ennek 
most vége, állandó helye lesz 
a bolhapiacnak, méghozzá a 

budaörsi Szabadság út 63. És 
nemcsak állandó helye, hanem 
gazdája is lesz: egy civil szer-
vezet vette pártfogásába a 
bolhákat, akarom mondani a 
bolhapiacot. Előreláthatólag 
két-háromhavonta lesz majd 
bolhapiac. Végre a budaör-
siekre nem mondják majd, hogy 
egyszer volt Budaörsön bolha-
piac.

eszt

Pilis az árvízben
Kis ünnepség keretében 
mondott köszönetet Dr. 
Tóth Ferenc tűzoltó dan-
dártábornok, a BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság országos pol-
gári védelmi főfelügyelője 
a Pilis Mentőcsoportnak az 
árvízi védekezésben nyújtott 
együttműködésért és segít-
ségnyújtásért június 27-én.

A mentőcsoport az árvíz 
idején közel húsz fővel állt 
a katasztrófavédelem ren-
delkezésére. A csapat főként 
a Szentendrei-szigeten 
tevékenykedett, Sziget-
monostoron, Leányfalun, 
Tahitótfalun és Szenten-
drén láttak el szolgálatot. A 
járőrözésben és felderítés-
ben segítettek légpárnás 
járművel, mentő-hajóval és 
rocsóval, továbbá szükség 
esetén búvár feladatokat is 
elláttak. 

ttt

Körön kívül
Kellert ismét kizárták június 
végén. Ezúttal párttársával, 
Jakab Zoltánnal egyetemben 
a Pest Megyei Közgyűlésben 
szocialista frakciójából. Ta-
valy júniusban az MSZP 
Pest megyei etikai bizottsága 
egyszer már kizárta még a 
pártból is Keller László volt 
közpénzügyi államtitkárt, 
de ezt a határozatot 2012 
szeptemberében eljárási 
hibák miatt megsemmisítette 
az MSZP országos etikai és 
egyeztető bizottsága.

Keller László és Ja-
kab Zoltán függetlenként 
folytatja tovább a munkáját. 
A kizárás indokáról nem 
kívántak nyilatkozni az 
érintettek. 

Korábbi sajtóértesülések  
szerint Kellernek azért áll 
kifele a szekere rúdja, mert 
nyilvánosan bírálta egyik 
párttársát. 

tb
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Már a piacon föltűnik, hogy itt valami 
rendkívüli készül. Vasárnap van, délfelé 
járunk, az árusok már szedelőzködnek, 
dolgom végezetlen indulnék hazafelé; 
amiért jöttem, már elfogyott. Hiába, 
így jár, aki későn kel, lustálkodik. Piac- 
ra nem ilyenkor kell menni. A hangok a 
főút felől jönnek, zeneszót hallok és egy 
férfi énekét, ahogy közeledem, a bok-
rok közötti zsebkendőnyi zöldben meg 
is pillantom a zenekart. Előszörre azt 
hiszem, a rezsicsökkentést népszerűsítik, 
mostanában gyakran állították föl itt az 
aláírásgyűjtő pultjukat az autogram-
kérők. Nocsak, új módszerrel jönnek, 
már a zenét is bevetik, csodafurulyát, 
mint a mesében – morfondírozom, de 
egyre tisztábban veszem ki a dallamot 
és a szavakat; itt másról van szó. Térítés 
ez is, persze, de nem holmi evilági hatal-
makhoz. 

Amikor az alkalmi zenekart elérem, 
nyugtázom az ismerős arcokat mind az 
együttesben, mind a körülötte gyülekező 
publikumban. A technika ördöge (a min-
dig, mindenütt jelen való) a kezemre 
játszik, a kényszerszünet alkalom, hogy 
szóba elegyedjünk. 

– Mondhatom, ilyet se láttam még – 
viccelődöm az egyik zenésszel, ahogy 
észreveszem, a bokor alján megbúvó rob-
banómotort hogy próbálják beindítani. – 
Benzinnel hajtott gitár?!

– Az csak a generátor – világosítanak 
föl –, az termeli az elektromosságot. 

Az alaphang meglévén, óvatosan a 
tárgyra térek. Megtudom, hogy egy kis 
alakuló vallási közösség debütálásának 
vagyok véletlen tanúja. Bereznai Áron 
kalauzol, akivel földiek lennénk, látásból 
ismerősök. Elmondja, hogy mostantól 
rendszeresen tartanak majd össze-
jöveteleket, tanulmányozzák a Bibliát, 
énekszóval dicsérik az Urat, és ha én is 
ellátogatnék, könnyen meglehet, valami-
lyen csodának is tanúja lehetnék, ők már 
nem egyszer megtapasztaltak hasonlót. 
Be is mutat Magyari László gyógyító-
evangélistának, én a nevemet meg-
toldom a Tamással, pedig sose hívtak 
így. De elérti, s druszájával, Schlachta 
Lászlóval együtt, aki szintén föltűnik, 
egyszer csak együtt bizonygatják, hogy 
valahol mindannyian Tamások vagyunk.  
László tárgyilagosan meséli el az életét, 
hogyan lett egykori miskolci nehézfiúból 
az az ember, aki most előttem áll, és aki 
megtapasztalta Isten jelenlétét és min- 
denen felüli erejét. Engem, afféle 
földhözragadt, helyi média-munkát 
elsősorban Áron története érdekel.

Kislánya, Virginia betegsége öt évvel 
ezelőtt kezdődött. Valamilyen kórokozó 
támadta meg a fülét, amivel szemben 
az orvosok tehetetlennek bizonyultak. 
A gyulladás egyre csak terjedt, súlyos-
bodott, végül rosszindulatú daganattá 
fajult. A most tizenegy éves kislányt or-
vostól orvosig cipelték, de segíteni egyik 
sem tudott. Műtétek egész során esett 
át, és a hallószerv mind több részét kel-
lett kioperálni, eltávolítani. Áron sosem 
volt különösebben vallásos, pláne nem 
templomjáró ember, így aztán idén ta-
vasszal, amikor egy barátjától először 
hallotta László hírét, több csodás gyó-
gyítás közvetítőjéét (közvetítő és nem 
végrehajtó, ezt mindannyian, kiváltképp 
László többször is hangsúlyozza, már-
mint hogy tudniillik ő csak eszköz a ma-
gasabb hatalmak kezében), hitte is, nem 
is. De már annyi csalódás állt mögötte, 
annyira kilátástalannak tűnt a helyzet, 
gondolta, „mit veszíthetek”. Kapcsolatba 
léptek, és László egy szép napon föl is 
kereste a budakeszi családot. Együtt im-
ádkoztak Virginia gyógyulásáért.

– A kislány pár napra rá egy álmot lá-
tott – meséli az édesapa. – Álmában Jézus 
Krisztus jelent meg, ahogy ő másnap reg-
gel beszámolt az átéltekről. Kézen fogta, 
egy darabig így vezette, majd így szólt: 
„Kész vagy. És lehet még egy kívánsá-
god.” A gyerek álmában úgy érezte, jó 
lenne, ha sokan lennének a környezeté-
ben, akik ugyan-ezt átélnék, megtapasz-
talnák. Ez jó három hete történt, akkor 

határoztam el, hogy ezt a második kíván-
ságot segíte-nem kell megvalósítani.

– De mi volt az első?
– Természetesen a gyógyulás. És 

bármilyen hihetetlen, de ébredés után a 
kislány arról számolt be, hogy hosszú 
idő után először nem fáj a füle. Megnéz-
tem, és nem akartam hinni a szememnek. 
A korábban műtétileg eltávolított részek 
újra a helyükön voltak. Úgy is mondhat-
nám, újra kinőtt a füle, legalábbis azok a 
részei, amiket kioperáltak. 

A szülők természetesen azon mód 
megmutatták a kezelő orvosnak, aki nem 
győzött ámulni a csodás gyógyuláson. 
„Szerencse, hogy ilyen asszisztensem 
van, egy valódi angyal!”. S évek óta 
először Virginiának lesz egy önfeledt 
nyara: legközelebb majd csak ősszel kell 
visszamennie kontrollra.

Amíg Áron mesél, mások is körül-
állnak bennünket. Látszik, többen nem 
először hallják a történetet, de többedsz-
erre is szívesen átélik. Van, aki egy másik 
csodás gyógyulásról számol be, szintén a 
városból. Alanyát történetesen még is-
merem is, pár hónapja, hogy egy stroke 
következtében kómába esett. Az orvo-
sok már le akarták kapcsolni a gépről, 
amikor László és hívei közbenjárására 
újra az élet egyértelmű jeleit kezdte kül-
deni környezete felé.

Hangsúlyozom, mindezt én csak hal-
lottam, lejegyeztem, de magam nem 
láttam. Azzal válunk el, hogy adandó 
alkalommal elmegyek egyik össze-
jövetelükre, és megírom, amit ott 
tapasztalok. Ha csoda történik, hát azt 
is, becsülettel.

Ozirisz Abbot

Halljatok csudát, emberek

Van, amit csak 
zenével mondhat 

el az ember
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Pletykákat ugyan régóta lehetett hal-
lani, hogy valami készül az ország első 
magánkórháza körül, ám a június végi be-
jelentés, mi szerint a Telki Magánkórház 
bezár, és az épületet eladják, általános 
meglepetést keltett még az intézményt 
és tulajdonosi körét ismerők körében (a 
faluban nemkülönben) is. A hírzárlat e 
szerint kiválóan működött, s működik 
azóta, hiszen azt, hogy a július idusa után 
az épülettel mi történik majd, még mindig 
a legsűrűbb homály fedi. Kovács Gábor 
üzletember (a 100 leggazdagabb magyar 
Telkiben élő egyike) mindössze annyit 
kötött a sajtó orrára, hogy az ingatlant már 
el is adták.

A Telki Magánkórház másfél évtizede 
nyitotta meg kapuit abban a reményben, 
hogy a kilencvenes évek végére már ki-
alakulni látszó, egészségügyi szolgáltatá-
sokat piacon vásárolni képes réteg igényeit 
kielégítse. Ahhoz, hogy működő egészség- 
ügyi piac jöhessen létre, persze további 
szereplőkkel is számoltak: a magánbiz-
tosítókkal, illetve az állami 
egészségügyi pénztárral.

A modellt a követke-
zőképpen képzelték: az ál-
lami egészségpénztár szek- 
tor-semlegesen és hasonlóan 
finanszírozná az egészség-
ügyi szolgáltatásokat akár 
a saját, állami, önkormány-
zati, akár mint például a 
telki, magán egészségügyi 
intézményről van szó. Az 
ilyen szolgáltatásokat i-
génybe vevő emberek pedig vagy külön 
magán-egészségügyi biztosításokat köt-
nek, amelyek följogosítják őket a maga-
sabb színvonalú ellátást ígérő magánin-
tézmények látogatására, vagy egyszerűen 
kifizetik az ott nyújtott ellátás árát, amiből 
természetesen előbb levonják az állami 
normatívát, hiszen arra mindenki jogo-
sult, aki amúgy fizeti a kötelező egészség- 
ügyi járulékot.

A modell azonban tizenöt év alatt sem 
tudott áttörni a magyar egészségügyi 
rendszer falain.

Részint az állam ellenállása miatt. Kor-
mányok jöttek és mentek, azonban egyik 
sem merte meglépni, hogy az állami nor-
matívát kiterjessze a privát egészségügyi 
szolgáltatókra. Annak ellenére sem, hogy 
ha egy vakbélműtétet, mondjuk, nem az 
állami kórházban végeznek, hanem, pél-
dának okáért, Telkiben, azzal az állami 
egészségügyet tehermentesítenék. Ráadá-
sul az, akinek a vakbelét a magánkórház-
ban vennék ki, másokhoz hasonlóan 

ugyanúgy befizeti az egészségügyi 
hozzájárulását havonta, mint más, sőt: 
mivel valószínűleg a magánszféra szol-
gáltatásait inkább a tehetősebbek veszik 
igénybe, az átlagnál valamivel többet. 

E ponton azonban azt is el kell mon-
dani, hogy Telki soha nem csak a leg-
gazdagabbakat célozta meg, bár ezt a 
képet sem sikerült, minden igyekezete 
ellenére, letörölni magáról: voltak olyan 
szolgáltatásaik, amelyeket akár átlagem-
berek is elérhető áron vásárolhattak 
volna meg, ha az ingyenesnek mondott 
állami egészségügyi szolgáltatásba be-
leszámítják például az útiköltséget vagy 
az időráfordítást. De az emberek nem így 
gondolkodnak – ezt igencsak megtapasz-
talhatták Telkiben.

A megcélzott réteg képviselői  osztot-
tak-szoroztak, és mivel nem tökfilkók, 
arra jutottak, jobban megéri nekik ma-
radni az állami egészségügyben, és némi 
paraszolvenciával megvásárolni az extra 
bánásmódot és törődést, mivel így még 

mindig sokkal olcsóbban jutnak hozzá az 
egyágyas kórteremhez, wifihez stb., mint-
ha ezeket piaci alapon, teljes áron kellene 
megvásárolni.

Így aztán hiába a sok, angazsált sztáror-
vos, a Telkiben műtött vagy szült celebek, 
hiába az olyan kunsztok, mint az ország-
ban elsőként itt alkalmazott robot- műtét; 
bevégeztetett.

Tizenöt év kínlódása után tehát jött 
a hír: eladta Telkiben található 100 á-
gyas kórházépületét, és megszünteti a 
fekvőbeteg-ellátást a Telki Kórház Kft. 
A kórháztól több ellátást átvesz a tár-
saság Budakeszi úton található járóbeteg-
rendelője. 

Kovács Gábor szerint egészségügyi 
reform nélkül az intézményt a jelenlegi 
struktúrában nem lehetett volna belátható 
időn belül nyereségessé tenni.

Mint az üzletember a sajtónak nyilat-
kozta:  „A kórház üzemeltetése valójában 
soha nem hozott nyereséget. Az elmúlt 
tizenöt évben jelentős összegekkel kellett 

hozzájárulnom évente a működés fenntar-
tásához”. Most Telkiben az foglalkoztatja 
leginkább a közvéleményt, vajon ki lehet 
a titokzatos vevő, és – s ez talán még a 
személynél is fontosabb! –  mihez kezd a 
hamarosan kiürülő épülettel.

Kovács Gábor nem nyilatkozik, s talál-
gatásokon kívül mást nem hallani. 

Logikai alapon két dolog jöhet számí-
tásba: kórház aligha nyílik majd, Kovács 
példája elég intő jel arra, hogy effélétől a 
legvakmerőbb befektető is eltántorodjék.  
Viszont az épület másra csak nagyon 
jelentős átalakításokkal tehető alkal-
massá, ami viszont már nem biztos, hogy 
megéri. Szóba jöhet tehát valamilyen 
más, egészségügyi-szociális magánintéz-
mény: rehabilitáció, szanatórium, idősek 
otthona. Ráadásul ezeken a területeken 
már van működő piac Magyarországon.

Szállodának is alkalmas lehetne, azon-
ban Telki aligha megfelelő helyszín egy 
3-4 csillagos szállodának. Hacsak nem 
valamilyen speciális szálláshelyről van 
szó…  Ilyen márpedig van, éppen Telki-
ben, az MLSZ edzőcentruma.

Biator Oszi

Bezár a MaGánkórház

Morbus hungaricus Telkiben

Telki, az ifjú
Mint Olvasóink bizonyára emlékeznek 
rá, az új évtized első esztendejében, 
2011-ben népszámlálást végzett a 
Központi Statisztikai Hivatal. E szer-
int a falu lakosainak száma az elmúlt 
két évtizedben megtöbbszöröződött: 
míg 1990-ben 624, addig 2001-ben 
már 1.865, 2011-ben pedig már 3525 
fő állandó lakosa volt. Ugyancsak 
érdekes adat, hogy Telki az ország 
egyik legfiatalabb települése: közel 
1200 főt számlálnak a 19 év alattiak. 
A legnépesebb korcsoportot a 35-44 
évesek alkotják.

Útszőnyegezés
A nyár, többek között, az útépítések-
karbantartások időszaka is. A Telkin 
keresztül utazók (a helyi lakókról 
már nem is szólva) hónapok óta 
tűrik, hogy a települést átszelő úton 
és közvetlen környezetében nagy-
szabású felújítási munkák zajlanak. 
Ezek a megpróbáltatások lassan vé-
get érnek. Az építők immár a község 
Budajenő, illetve Budakeszi felőli 
végén járnak, s a két új közlekedési 
csomópont átépítését végzik. 

A Hóvirág utcánál pedig elkészül-
tek a járdák, a buszmegállók és a 
közvilágítás, és július elejétől az 
aszfaltszőnyegezés is megtörtént.
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Épül, szépül a településünk. Tagadhatat-
lan, hogy gyorsabban, több is elviselhető 
lenne a változásokból, de ennek is nagyon 
lehet örülni. Évtizedes gondok oldódnak 
meg ilyen-olyan beruházások révén, sok-
sok ember nagy örömére. 

Itt van mindjárt például a Táncsics 
utca, Szél utca kereszteződése. Aki nem 
ismeri pontosan, miről is van szó, az 
képzelje a rendőrségi épület melletti útra 
magát, és induljon el a Dió Patika felé, 
követve az általános iskola felé forduló út 
vonalát. Igen, itt a virágbolt melletti ka- 
nyar után az addig csaknem sík út merede-
ken felfelé emelkedik, a járdán is lépcsők 
jelennek meg.

Nos, ez a lépcső az, amelyik eddig csak 
nyomokban, pontosabban romokban volt, 
és most betonba öntve szolgálja a lakos-
ságot. Igen szép, precíz munka, öröm raj-
ta végigmennie annak, akinek még jók a 
lábai. 

No, de mi van azzal, akinek már gond-
jai vannak az ízületeivel? Netán majd az 
őszi, ónos esős időben kényszerül arra 
bóklászni? Mi sem egyszerűbb – gondolja 
a normál halandó –, erre találták ki a kor-
látot.

Igen, van korlát is a lépcső mellett, még-
hozzá acélból. Gyönyörűen lefestve csil-
log-villog. Szépen kíséri a lépcső vonalát, 
nagyszerű, erőt, megbízhatóságot su-
gárzó lábazatba ágyazták, szinte felkínálja 
magát: gyere, kapaszkodj belém!

Csakhogy ez már körülményes. Nem 
valószínű ugyanis ezen a környéken, 

hogy olyan óriások élnének, akik képesek 
ezt a korlátot megmarkolni. Mert hiszen 
mi másra való a korlát, mint hogy beleka-
paszkodjék az ember. A gyerekéről már 
nem is szólván, hiszen az ő kezecskéjük 
piciny. 

Olyan masszív, vastag csövet használ-
tak a korláthoz, hogy nincs az az ember, 
aki azt át, pontosabban meg tudná fogni. 
Így aztán kapaszkodásra nem, csak tá-
maszkodásra használható. 

Igen, ez a probléma nem újkeletű Bu-
dakeszin. Ha valaki már járt az Erdő utca 
legalján, ott, ahol a Makkosi út irányából 
egy hosszú lépcsőn lehet leereszkedni 
az aszfaltútra, az már megtapasztalhatta, 
annak a korlátja sem alkalmas a kapasz-
kodásra, éppen a vastagsága miatt. Így 
az ember biztonságérzete sokat veszít a 
lehetségesből, hiszen kapaszkodni képte-
len, bár látszólag itt is van korlát, csak ép-
pen túlságosan vastag.

No, és gyermekekre pedig végkép senki 
sem gondolt a létesítésben részt vevők 
közül, sem itt, sem az előző helyen. Kis-
iskolások számára e korlátok a fejük 
felett helyezkednek el, mintha villamo-
son a fentről lelógó kapaszkodót kellene 
megfogniuk lépcsőjárás közben. Nincs 
középmagasságban egy seprűnyélnyi ru-
dacska, amiben a biztonságot elérhetnék.

Hej, ha a kivitelezéskor gondoltak 
volna arra is, hogy ne csak csicsás, de 
használható is legyen a létesítmény! 
Mondjuk csak betartották volna azokat 
az előírásokat, amelyek a lépcsők kor-
látjainak elrendezésére, kapaszkodóik 
méreteire vonatkoznak! Ez a kívánság 
esetünkben ugye nem költségnöveléséről, 
csak egymásra figyelésről, a biztonságos 
használhatóságról szól?

Utazási szokások

Nem tehetek róla, a sors, a természet, 
a gének két füllel láttak el. Hiába is i-
gyekszem, hogy hang az egyiken be, a 
másikon ki, időnként e két külvilági kap-
csolati pont közötti gömbben mégis bent 
marad valami. Még akkor is bent marad a 
fejemben a hallottakból egy pici rész, ha 
azt nem akarom, mert, mondjuk, az hall-
gatózásnak vélhető.

Így jártam a minap is, amikor két, már 
az élet delén túljutott hölgy beszélgetésé-
nek lettem avatatlan fültanúja. Bevallom, 
az elején még nagyon igyekeztem nem 
odafigyelni, de a hangerő és a téma együt-
tesen arra „kényszerítettek”, hogy egyre 
inkább ne tudjam másra terelni a gondola-
taimat.

Szándékom ellenére belecsöppenvén a 
beszélgetésük sűrűjébe, arra figyeltem föl, 
a téma – mi más - a nyár, az utazás. No, ed-
dig még nem lett volna a dologban semmi 
különös, mások is mesélnek vágyaikról, 
élményeikről. De amikor egyikük, már 
nyugdíjas korú hölgy a prágai,  háromna-
pos nyaralásuk várható akcióiról kezdett 
el mesélni, már felfigyeltem, hátha ta-

nulok belőle. Ugyanis a saját gépkocsival 
való közlekedésről áradozott mint egyet-
len szóba jöhető lehetőségről.

A másik, ugyancsak a mindennapos 
munkába járás alól már alighanem föl-
mentett hölgy szintén Prágába készült, ám 
merőben más elképzelésekkel. Ő vonattal 
tervezte eljutni az ezertornyú városba.

– Vonattal? Még soha életemben nem 
utaztam vonaton! – reagált az autós 
nőszemély. – Hogy mertek azzal elindul-
ni?

Innentől az élmények áradata követ-
kezett a vonatos nő részéről, aminek ha-
tása megdöbbentő lehetett az autópárti 
hölgyre: 

– Hálókocsival, vagyis alszotok a vona-
ton?

– És menet közben esztek is az 
étkezőkocsiban? 

– Valóban van papír és törülköző a vé-
cében?

– Még mosakodni is lehet a kocsi 
mellékhelyiségében? 

– És ezek szerint annyit ihattok, ameny-
nyit akartok, nem szól semmit a rendőr?

– Még sétálni is lehet menet közben, és 
akkor nem macskásodik el a lábatok?

– De hiszen akkor kettőtöknek a jegyár 
sem sokkal több, mint a kocsi költsége! 
A kényelmi különbségekről már nem is 
beszélve!

Akartam, nem akartam, ekkor már nem-
csak, hogy figyeltem a beszélgetésre, de 
agyamban fel is dolgoztam a hallottakat. 
Egyik sem akarta a másikat meggyőzni 
kedvenc utazási módjáról, még csak 
egymásra licitálás sem volt. Nekem még-
is úgy tűnt, hogy az autós hölgyben a 
beszélgetés végére megfogalmazódhatott 
egy gondolat, miszerint ki kellene próbál-
ni egyszer a vonatot, ha már annyi jót és 
érdekeset hallott róla.

Mészáros Árpád

 Pillanatfelvételek, BudakeSzi, 2013 júniuS

Korlátolt lehetőségek

Korlátolt felelősség

A prágai gyors állítólag 
2014-re ér ide
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ZSÁMBÉK
Zsámbéki sZínháZi báZis
2013 – 30. évad

Július

11-12. csütörtök-péntek, 20.00.
Arany János: Toldi
Rendezõ: Horváth Csaba
A Színház- és Filmmûvészeti Egy-
etem
IV. éves fizikai színházi koreográfus 
osztály vizsgaelõadása
13-14. szombat-vasárnap 20.00.
Agota Kristof: A nagy füzet
Rendezõ: Horváth Csaba
A Szkéné Színház és a Forte Társulat 
közös előadása
18-19-20. csütörtök-szombat 20.00.
Osborn: Dühöngõ
Nádasdy Ádám és Ottlik Géza fordí-
tásának felhasználásával
Rendezõ: Beczásy Áron
A Színház- és Filmmûvészeti Egye-
tem, a Kaposvári Egyetem Mûvészeti 
Kar és a Marosvásárhelyi Mûvészeti 
Egyetem végzõs hallgatóival.
A Manna Produkció és a Zsámbéki 
Színházi Bázis bemutatója
18-19-20-21. csütörtök-vasárnap 
20.00.  
Öt ablak a látás nyelvtana
Rendezõ: Krzystof  Zylinski
A Kompánia Színházi Társulat és a Zsám-
béki Színházi Bázis bemutatója, a lengyel 
Teatr Jednego Wiersza, az Artus Stúdió és 
a  Lengyel Intézet közremûködésével.

25-26. csütörtök-péntek 20.00.
Zelei Miklós: Zoltán újratemetve
Rendezõ: Vidnyánszky Attila
A Nemzeti Színház, a Beregszászi  
Illyés Gyula Magyar Nemzeti Szín-
ház és a Zsámbéki Színházi Bázis 
produkciója
29. hétfő, 21.00. 
D’Epoc: szóló annak, aki legkö-
zelebb van
Rendezte:  Ondřej Novotný, Petr 
Míka, Tomáš Soldán
 A cseh D’EPOG Színház előadása

Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu 
Web: http://www.mizsambekunk.hu

Július

7. vasárnap, 15.00.  
Régi ritka mesterségek a Népművé-
szeti Egyesületek Szövetsége kiállí-
tásának megnyitója szakmai bemu-
tatókkal a művelődési házban

12. péntek, 19.00.
Marosszéki forgatós – a Budajenő-
Telki Székely Kör előadása a 
művelődési házban
13. szombat, 10.00.
IHAJ FUHUN 
Jazz-népzenei  tehetségkutató verseny 
döntője a művelődési házban
13. szombat 18.00.  
DRESCH MIHÁLY és Lukács 
Miklós, valamint az IHAJ FUHUN 
jazz-népzenei tehetségkutató verseny 
győzteseinek koncertje a Romtemp-
lomnál 
13-14. szombat-vasárnap, 10.00-
18.00. Nyitott Múzeumok Hé-
tvégéje a Romtemplomban, a Lám-
pamúzeumban és a Tájházban 
13. szombat, 15.00.
Deák Zoltán előadása a Romtemplom 
történetéről a Romtemplomban 
20. szombat, 15.00.  
A didergő király – mesejáték az 
Ákom-Bákom Bábcsoport és a Ko-
Mod Színház közös előadásában, a 
művelődési házban
25. csütörtök, 18.30.  
A Cincinnati USA/Ohio Dunamenti 
sváb ifjúsági csoport gálaestje a 
Romtemplomnál

makkosmáriai 
orgonaesték

A  hangversenyek vasárnap  délután 
18  órakor  kezdődnek a Makkos-
máriai Kegytemplomban

július  

14. vasárnap
Handl György orgonaművész
28. vasárnap
Horváth Márton Levente orgona-
művész
Mindenkit szeretettel várunk!
Belépődíj nincs, adományokat a 
templom javára köszönettel elfoga-
dunk.

K u l t u r á l i s  a j á n l ó , JÚLIUS

Nincs semmilyen évforduló, de minden 
alkalom jó arra, hogy egy olyan kiváló 
emberre, mint Pati Nagy Elemér, Zsám-
bék történetírója, emlékezzünk. Néhány 
történeti érdekesség fölidézésével, amely-
et annak idején ő kutatott ki innen-onnan.

Tudta-e például a Nyájas, hogy valamikor 
egyszer, régen, a Szent Korona Zsámbékon 
vendégeskedett? Pedig így volt.

A pestis annak idején talán még a 
háborúnál is nagyobb rettegést váltott ki 
az emberekből, hiszen a betegség nem 
nézte, ki a jobbágy, a főnemes, a gyerek 
vagy az aggastyán: aratott – demokra-
tikusan. Még a királyokat sem kímél-
te. Amikor 1496 nyarán Budán kitört 
a járvány, az akkori király, II. Ulászló 
Zsámbék várában keresett menedéket. 
Magával vitte persze a Szent Koronát 
és a koronázási jelvényeket.

Évszázadokkal korábban Zsámbék 
fontos közlekedési csomópont volt. 
Így egy-egy kor sok híressége ejtette 
útba Zsámbékot. Például Pápai Páriz 
Ferenc, a híres orvos és humanista, va-
lamint latin-magyar szótárszerkesztő 
is. Történt, hogy még a török időben 
1675-ben Zsámbékon utazott keresztül. 

Naplójában Zsámbékot említi, amikor 
Bázelból szekéren utazott Nagyenyed-
re. Följegyezte, hogy 1675. augusztus 
13-án a Vértes hegységen keresztül 
érkezett Bicske faluba, s ott megszállt. 
Másnap – 14-én – Sámbékon keresztül 
folytatta útját, s dél körül érkezett meg 
Budára.

Az omnibuszt sokan tipikus nagyváro-
si közlekedési eszköznek tarják, pedig 
népszerűsége zenitjén kisebb telepü-
lésekre, így Zsámbékra is eljutott. 
Köszönhetően a kor krónikásainak, azt 
is tudjuk, pontosan mikor: 1930-31-ben 
érkezett az első omnibusz a faluba. Tu-
lajdonosa egy Kemény nevezetű vállal-
kozó volt. Az omnibusz Herceghalmára 
szállította az utasokat, ahonnan vasúton 
lehetett továbbutazni Budapestre.

Sok kiváló ember szülőhelye volt 
Zsámbék, többek közt itt született és 
itt is élt Gerech Aladár (1903-82) Ko-
ssuth-díjas matematikus, akadémikus. 
De említhetném Latabár Árpádot is, aki 
ugyan nem itt született, de gyerekko-
rában sokat vendégeskedett a zsámbéki 
nagyszülőknél.

bt

Zsámbéki érdekességek

Tüntetés Budaörsön
Lám, mit tesz egy kis igekötő, ha el-
hagyják!
 Június 19-én, rendkívüli képviselő-
testületi ülés keretében adták át a 2013. 
évi Budaörs Egészségügyéért Díjat és a 
Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet. 
Díjat kapott Pleván Jánosné, Pethő Zol-
tán, Badacsonyiné Juhász Zsuzsanna, Dr. 
Bothné Faragó Zsuzsanna. Emlékérmet 
pedig Dr. Gombos Katalin és Dr. Winkler 
Vilmosné.
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Budaörsi lőtérnek mondják sokan, akik út-
ban Budakeszi felől, az egykori ISG előtt 
megpillantják a létesítményt. Van, hogy a 
durranások már a kanyar előtt jelzik: épp 
lőverseny vagy edzés folyik, aztán, ha netán 
kételyeik lettek volna, hamarosan az égen 
pamacsokká foszló agyaggalambokat is 
megpillantják. Pedig még Budaörsön innen 
vagyunk, igaz, épp a határán, de Budakeszi 
felségterületén. Ahhoz képest, mennyire 
szem előtt van, elég keveset tudni róluk 
(lám, még a székhelyet is bizonytalanság 
övezi). A komplexum üzemeltetője, amely 

a nevében is viseli a helyszínt, a Budakeszi 
Lőtér az elmúlt időszakban jelentős fejlesz-
téseket hajtott végre, hogy a budapesti és a 
főváros környéki, lövészet iránt érdeklődő 
közönség szinte minden lőtevékenységben 
itt, egy helyen gyakorolhassa magát: 
sportlövők, vadászok, de akár fegyvertar-
tási engedéllyel nem rendelkezők is ki-
próbálhassák lőtudományukat.

Mivel a lőteret nem lövészegylet, hanem 
egy magánvállalkozás üzemelteti, sport-

klubok, egyesületeket számára is nyújtanak 
szolgáltatásokat.

A lőtér alkalmas akár nemzetközi szintű 
versenyek rendezésére, lebonyolítására.

Ha valaki(k) szeretnének megtanulni 
lőni, erre jogosult oktatóktól sajátíthatják 
el a lövészet fortélyait.

Vidékünkön élénk vadászélet folyik, 
számukra is van lehetőség gyakorlásra vagy 
akár fölkészítésre a vadászvizsgához.

Sza-T-ir

Budakeszi lövérek

A geotermikus a jövő egyik energiája. (A 
föld mélyében lévő hévizek energetikai 
célú hasznosítása.) Budaörs már koráb-
ban kilobbizta (nem volt könnyű), hogy a 
területén fekvő termálvizet megcsapolja; 
ennek elsődleges hasznosításaként ezzel 
látják el az uszodát vízzel, de a földből 
feltörő víz hőjét is hasznosítani szeretnék; 
értelemszerűen fűtésre. Az eredeti ter-
vek évi 50 ezer köbméter kitermeléséről 
szóltak, azonban ekkora hozam gazdasá-

gosan nem térülne meg. Ezért a projek-
tbe bevonnák az 1. számú iskolát is, és a 
vízkitermelést évi 420 ezerre növelnék.  
Igen ám, de kérdés, hogy ennyi vizet ki 
lehet-e emelni, és ha igen, nem merül-e 
ki túlságosan hamar. Ahhoz, hogy erről 
megalapozott adatokkal rendelkezzenek, 
geológiai-hidrológiai kutatásokat kell 
elvégezni, bebizonyítva, a kút alkalmas 
420 ezer köbméter/év vízkivételére is. 

A budaörsi önkormányzat júniusi ülé-
sén hozzájárult a kutatások elvégzéséhez, 
amelyek alapján a gazdaságossági számí-
tásokat el lehet végezni.

Hé, víz
KÉK-ZÖLD

Akna moly ellen
Az aknázó moly jó egy évtizede jelent meg 
a Kárpát-medencében, de a kórokozók 
„népszerűségi” listáján egyre előkelőbb 
helyet foglal el. A kártevő a déli területekről 
húzódik északra, alighanem újabb érveket 
adván a klímaváltozás-hívők kezébe (A 
hónap képzavara – a Szerk.). Elsősorban 
a hazánkban kedvelt vadgesztenyefákat 
károsítja. Védekezni ellene csak vegysz-
eres permetezéssel lehet. Ami nem olcsó 
mulatság; sem a vegyszert, sem a tech-
nikai eszközöket illetően. Budaörsön min-
denesetre ma-radnak gesztenyefák, ugya-
nis július első felében megkezdik a harcot; 
késő délutánonként és éjszakánként vetik 
be a vegyi fegyvereket a molyok ellen.

pim

A Budaörsi Sport Club labdarúgóinak saj- 
nos nem sikerült egy osztállyal följebb 
lépniük, ennek ellenére az önkormány-
zati képviselő-testület megszavazta a 
júniusban asztalára került előterjesztést, 
miszerint kössön a város nevében a 
polgármester támogatási szerződést a 
BSC 1924 Labdarúgó Kft-vel. Ezzel 
egyidejűleg 15 millió forintot felszabadí-
tottak céltartalékból a működési kiadá-
sok támogatásához. Nem egyedül a lab-
darúgók kaptak pénzt (igaz, a legtöbbet 
ők), hanem a klub több szakosztálya is.

Egyre népszerűbb a teremlabdarúgás; 
világszerte, és Budaörsön is. A helyi 
Aramis Futsal csapata mind jobb ered-
ményekkel véteti magát észre. A város, 

ha szerény mértékben is, de anyagi tá-
mogatásával is igyekszik elismerni a 
sikereiket.

Persze nyáron inkább a vízi spor-
tok iránt nő meg az érdeklődés. 
Amióta, három éve, Budaörs megnyi-
totta az uszodáját és a strandot, egyre 
népszerűbb a városlakók körében. Any-
nyira, hogy az idei szezon elején máris 
ráfér némi karbantartási és fejlesztési. 
Az ehhez szükséges pénzt a városháza 
biztosította. A karbantartás mellett szó 
van arról is, hogy egy kültéri élmény- és 
termálmedence létesítésével fejlesszék 
tovább a Városi Uszoda Sportcsarnok 
és Strand komplexumot, valamint, hogy 
napkollektorok telepítésével egészítsék 
ki a létesítmény energiaellátását.

tb

Budaörsi sport spotok

Erdősítés
Vidékünk talán legnagyobb természeti 
kincse: az erdő. Az erdő, ami, sajnos, az 
utóbbi évtizedek szuburbanizációjának 
(a nagyvárosi lakosság kiköltözése 
a metropolisz körüli zöld övezetbe) 
„köszönhetően” lassan, de biztosan – 
fogy. Jó hír, hogy a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
erdőtervet készít a Budai-hegyek 
erdőtervezési körzetre. Reméljük, még 
időben. És hogy a terv meg is valósul 
majd. De hát jobb későn, mint soha. Első 
lépésben mindenesetre fölmérik ponto-
san, hol vannak jelenleg erdők, illetve 

hol vannak olyan területek, amelye- 
ket erdősíteni lehetne.

A környezetvédelmi rovatunk 
a KT-Electronic Kft. 
támogatásával jelent meg.

Ezt nem tanítják a lőtéren

Nem baj, hogy 
magunk alatt 
vágod a fát?

Mindig réme- 
ket látsz! Végülis 
ez csak  egy nega-

tív kivetítés.
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A szatír karmában

A szatír hátulról elkapta a 16 
éves, épp iskolába tartó kis-
lányt, aki próbált kiszabadulni 
karmai közül, de nem engedte. 
Az eset június 14-én, 8 óra 
körüli időben, Törökbálinton 
történt. Végül a lány talprae-
settségének köszönhetően 
kiszabadult és elmenekült.
Az ismeretlen támadó 30 
év körüli, 185-190 cm ma-
gas, borostás arcú, fekete 
haja rövid, néhány millimé-
teres, kissé kopaszodó. Fej-
formája kissé hosszúkás, 
állrésznél keskenyedő. A 
bűncselekmény elkövetésekor 
narancssárga-kék színű pólót 
és farmer nadrágot viselt. 
Ellene a rendőrség körözést 
adott ki.

Szatír 2.0

Pár nappal korábban, június 
7-én 15 óra körüli időben 
Piliscsabán egy másik beteges 
hajlamú férfi garázdálkodott, 
de őt még aznap elfogták. Az 
utcán szólított le egy arra 
járó 11 éves kislányt. Először 
csak  bókolt, puszilgatta az 
arcát, majd a kabátját szét-
tárva arra kérlelte, hogy fogja 
meg a nemi szervét. A kislány 
ekkor meg-ijedt és azonnal 
hazarohant. A pontos szemé-
lyleírásának köszönhetően a 
járőrök elfogták és őrizetbe 
vették S. József 60 éves pilis-
csabai lakost.

Lányok és védekezés

Itt most nem a fogamzás-
gátlókról lesz szó (az egy 
másik rovat), hanem arról, 
hogyan kerüljék el a lányok  
a szexuális zaklatásokat, tá-
madásokat.

Íme, néhány jó tanács:
– A divatos, sokat megmu-

tató öltözék félreértésekre ad-
hat okot.

– Este és éjszaka kerülni kell 
a kevésbé forgalmas és rosszul 
kivilágított helyeket! A sötét 
utcán a járda külső szélén ér-
demes haladni, hogy távolabb 
legyen a kapualjaktól!

– Ha kevés az utas a tömeg-
közlekedési eszközön, a vezető 
közelében érdemes megállni!

– Ha azt érzed, hogy követ-
nek, sietve indulj egy nyitva 
tartó üzlet felé, keress olyan 
helyet, ahol több felnőtt tartóz-
kodik és kérj segítséget!

– Szórakozóhelyről (disz-
kó) hazafelé az éjszakában 
egyedül soha ne vágj neki az 
útnak! Ismerősökhöz is csak 
akkor szállj be az autóba, ha 
biztos vagy benne, hogy a 
vezető nem fogyasztott alko-
holt vagy drogot!

Tanácsok a gyerme-
keinknek:

– Ne csavarogj céltalanul az 
utcán!

– Ha játszótérre, bevá-
sárlóközpontba tartotok, a 
legrövidebb utat válasszátok, 
ami biztonságos, és lehetőleg 
többen járnak rajta!

– Igyekezz mások közelé-
ben tartózkodni! A molesz-
tálók általában mindig akkor 
próbálkoznak, ha áldozatuk 
egyedül van.

– Tartózkodj a külterületek- 
től, üres, gyéren lakott öve-
zetektől!

– Ne állj szóba idegenek-
kel!

– Ne szállj be idegen au-
tós mellé akármennyire ked-
vesnek, megbízhatónak tűnik!

– Ha gyanús alak elegyedik 
szóba veled, és megijedsz, ha-
tározottan indulj el egy üzlet 
felé, vagy olyan helyre ahol 
többen tartózkodnak. Ha nincs 
a közelben ilyen hely, bátran 
kiabálj segítségért!

– Ha már bajba kerültél, ne 
szégyellj segítséget kérni!

– Ha molesztáltak, min-
denképpen beszélj a veled 
történtekről, akár szüleidnek, 
akár tanáraidnak, vagy ba-
rátaidnak.

– Kérj segítséget szakem-
bertől, pl. pszichológus!.

Vendetta Perbálon

A visszavágóra június 16-án 
hajnalban, a Tinnyét Perbállal 
összekötő úton került sor. Az 
első összecsapás pár nappal 
korábban zajlott le Tinnyén. A 
második fordulót egyértelműen 
H. Henrik 22 éves tinnyei la-
kos nyerte. De hogy a meccs 
végül kié lesz, azt a bíróság 
tiszte lesz eldönteni. Nevezett 
úr ugyanis nevezett napon 
autójában utazva meglátta 
19 éves ismerősét az út szé-
lén bandukolni, aki koráb-
ban elagyabugyálta. Megállt, 
kiszállt, s ezúttal ő kerekedett 
felül, de annyira, hogy a másik 
kórházba került. H. Henriket 
a rendőrök hamarosan el-
fogták.  Ellene a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya indított eljárást aljas 
indokból elkövetett súlyos testi 
sértés bűntettének megalapo-
zott gyanúja miatt. 

Vissza a tetthelyre

Június 16-án Pátyon, a Nap-
hegyen feltörtek egy hétvégi 
házat. Az összepakolt szajréért 
két nap múlva, 18-án délelőtt 
tértek vissza az elkövetők, 
amikor is egy szemtanú ész-
revette őket és értesítette a 
hatóságot. A budaörsi rendőrök 
a személy-leírás alapján azono-

sították N. Lajost (30 éves) 
és 16 éves barátnőjét, akiket 
elfogtak. A férfi gyanúsított 
kihallgatásakor több korábbi 
betörést is elismert. A Budaör-
si Rendőrkapitányság őrizetbe 
vette, barátnője szabadlábon 
védekezhet.

A dolgozó nép nevében

Sose higgyen a statisz-
tikáknak! Még hogy gyengül a 
gazdaság? Pedig a szerszám-
lopások száma érezhetően nő. 
Május 31-én, 14 óra körüli 
időben is, például, Budaörsön 
egy barkácsáruházból vitt 
el egy ismeretlen férfi  szer-
számokat.  Miután a bizton-
sági eszközöket eltávolította, 
fizetés nélkül távozott.

Az illetőt a kamerák 
megörökítették, a rendőrség ez 
alapján keresi.

Az elkövető 30 év körüli, fe-
hér bőrű, 175-180 cm magas, 
sportos, rövid barna hajú. Az 
elkövetéskor fekete inget és sö-
tétkék farmernadrágot viselt.

Bűnűgyi mérlegBeszámoló

Szerszám-lopás és -mutogatás
A vakáció közeledtével nőtt az érdeklődés a technika vívmányai iránt vidékünkön. Nem 
tudni, a klímaváltozásnak van-e köze hozzá, mindenesetre két szatír is fölbukkant a 
környéken.  A küzdősportok továbbra is népszerűségnek örvendenek az ifjúság, miként a 
víkendházak is a betörők körében.

Az oldalt írta és 
szerkesztette: Robot Szabi

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság kéri, hogy aki a 
képeken látható szemé-
lyeket felismeri, jelenlegi 
tartózkodási helyükkel, 
bűncselekménnyel kap-
csolatban érdemleges in-
formációval rendelkezik, 
hívja a 06-23/505-400 tele-
fonszámot, illetve tegyen 
bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80-555-111 „Te-
lefontanú” zöld számán 
(h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), a 
107, vagy a 112 központi 
segélyhívó telefonszámok 
valamelyikén.

201307.indd   10 7/4/2013   5:33:36 PM


