Augusztus, Kisasszony hava

CSÍZIÓ

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

AFORIZMA
„A világ azt akarja, hogy becsapják, hát csapjuk be!”
(Latin mondás)

Lehull a lepel
Végre föllibbent a fátyol, s megtudhattuk, Kovács Gábor kinek adta el a
Telki Magánkórházat. A vevő a Honvédelmi Minisztérium egyik legnagyobb
udvari beszállítója, a KLH-Masters
Létesítményüzemeltető és Fenntartó Kft.
Az új főigazgató Azt a sajtóértesülést azonban, hogy TelkiNémetországból ben egy új „Kútvölgyi”-t, azaz VIP-kórházat
hoznának létre a háromszáz legmagasabb rangú állami vezető
egészségügyi ellátására, az érintettek cáfolták. (Ezt a funkciót
jelenleg a Honvéd Kórház tölti be.)
*
A budaörsi képviselő-testület határozatban szólította föl a
Budaörsi Játékszín igazgatóját, hogy szüntesse meg az összeférhetetlenséget jelenlegi állása és a Deutsches Theater Budapest Kft-ben viselt funkciója között. (Saját tulajdonú gépkocsi
használata esetén 500 kilométer üzemanyag felhasználást
térít meg az önkormányzat, míg mobiltelefon használatra 10
ezer forintot biztosít havonta.)
Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország
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Podmaniczky
Budaörsön
Rangos elismerésben részesült
Csík Edina. Július 11-én adta
át az idei Podmaniczky-díjakat
az alapító Város- és Faluvédők
Szövetsége, amelyet mások mellett az épített környezet védelme
érdekében kifejtett kiemelkedő
munkájáért ítélt oda Budaörs
főépítészének.
*
Lejárt a próbaideje, de nem véglegesítették Budakeszi város nótáriusát. Az esztergomi Megygyes-istállóból
szerződtetett
Szolnoki Sándor székére pályázatot írnak ki, elbírálásáig a jelenlegi aljegyző látja el a feladatait.

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)

H

ogy kik korunk vesztesei, annak megítélését a Nyájasra bíznám. De én
ezúttal nem róluk, hanem a nyertesekről
kívánnék röviden értekezni. Nem, nem a
trafikosokról, én egy másik hivatásrend
képviselőire szeretném ezúttal fölhívni a
figyelmet. A pedellusokéra.
Régen, például még az én gyerekkoromban is, a pedellus egy igen tekintélyes
szakma volt. A miénket történetesen János
bácsinak hívták. Feladatai közé tartozott
többek közt a csengő kezelése, amivel az
órák kezdetét és végét jelezte. De ő tartotta rendben az iskolaudvart, irányította a takarítókat, s
mindenekelőtt a tanuló ifjúságot. Szófukar ember volt ez a
János bácsi, tartottunk is tőle, mert a legváratlanabb helye-ken és pillanatokban tudott fölbukkanni, és a legkisebb
rendbontást azon nyomban megtorolta. Még csak a hangját
sem kellett fölemelni, elegendő volt, ha szúrós tekintetével
végigpásztázott a helytelenkedőkön.
Aztán ez a szakma is fölhígult. Kezdődött azzal, hogy a
kézi csengőt felváltotta az elektromos, ahhoz János bácsinak már az iskolakapuba sem kellett kiállnia, csak a kuckójában megnyomni egy gombot, végül már azt se, mert
a hol megszabadulást, hol az inkvizíciót jelző automata
szerkezet vezérelte. Végül aztán már a nevüket is elveszítették, gondnoknak, portásnak neveztettek, és mint gyakran
az ilyen nyelvi változások esetén, a tartalom is megváltozott; lám, János bácsi kopottas, kék köpenyes alakjára máig
emlékszem, de hogy az utódait, a gondnokokat, portásokat
hogy hívták, hogy néztek ki, akarva sem tudom fölidézni.
Nos, örömmel jelentem, valami a pedellus-fronton mintha megmozdult volna. A régi, már-már letűntnek vélt hivatás – mintha újra visszanyerné régi tekintélyét. Igaz, a
nevét egyelőre nem, de biztos vagyok benne, ami késik, nem
múlik. Több mindenből is látszik ez. Például abból, úgy
hallom, ha egy-egy iskola meghirdeti a pedellusi állást,
tucatszám jelentkeznek rá emberek. Mondják, nem csak sokan vannak, hanem a jelentkezők is egyre magasabb színvonalon állnak. Mármint szakmailag. Már olyan esetről
is értesültem, hogy diplomás ember jelentkezett a meghirdetett pedellusi állásra. Még jó, hogy nem abba az oktatási intézménybe, ahonnan előzőleg kirúgták, mert hogy
egyik szavamat a másikba ne öltsem: tanár volt a szentem.
Képzeljük el, mit szóltak volna egykori tanítványai, ha
viszontlátják a tanár urat a portásállásban. Habár, lehet,
mindjárt kaptak volna egy leckét az életiskolából, meg a
munkaalapú társadalomismeretekből… No meg úgy hírlik, a pedellusok jogköre is bővül, ha minden igaz, fegyverviselési engedélyük is lesz, meg fegyverük, legyen mivel
megvédeniük a tanárokat a diákságtól, a diákságot meg
a külső behatolóktól (meg egymástól). Nem csoda, ha
ilyen felelősségteljes beosztás sorsáról, mármint, hogy ki
legyen a kiválasztott, immár nem akárkik döntenek. Ha ez
így megy tovább, a pedellusé lesz az egyik legfontosabb
pozíció az iskolákban. Talán még az igazgatónál is fontosabb. Ezt abból gondolom, hogy ma már egy közönséges iskolaigazgató arról sem dönthet, hogy az általa
vezetett intézményben ki legyen a pedellus. Az egyik vidékünkön lévő település képviselő-testülete a nyár derekán
direkte ezért hívatott össze, hogy a zeneiskola portási pályázatát elbírálja.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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A bankok és az etika

Tarr levele a szárszóiakhoz

A devizahitelek ügye a gazdasági világválság kirobbanása óta a hazai belpolitika
egyik vezető témája. Pár hete
nagy vihart kavart a budakeszi
illetőségű Szász Károlynak, a
Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének
elnökének
a Kúria vezetőjéhez írt levele, amelyben kifejti, a folyó
próbaperben a döntés meghozatalakor a társadalmi következményeket is figyelembe
kell venni.
Július végén ismét egy budakeszi szólalt meg a témában,
szélesebb, gazdaságfilozófiai
összefüggésekbe helyezve a
kérdést. Baritz Sarolta Laura
domonkos rendi szerzetesnő
a Heti Válaszban írt cikket
az etikus bankolásról. Ebből
idézünk:
„A banki ügyletek elterjedésével a Mater et Magistra pápai
enciklika 1961-ben kimondja: a
mérsékelt kamat elfogadható a
gazdasági, pénzügyi tevékenységben.
„Alternative banking” tevékenységet azok űznek, amelyek a profitról ezt vallják: „A
profit hasznos dolog, ha mint
eszköz arra a célra irányul,

A nyár egyik fontos eseménye volt a hosszú évek kihagyása után ismét megrendezett szárszói találkozó
Farkasházy Tivadar kertjében.
A nemzetközi hírű, Tökön élő
filmrendező, Tarr Béla ugyan
nem volt jelen, de külföldről
is fontosnak tartotta üzenni
az ott egybegyűlt ellenzéki
értelmiségieknek. Leveléből
idézünk, amit Galkó Balázs
olvasott föl a helyszínen:
„Én ennek az országnak
mindig felelős polgára voltam, mindent megtettem annak érdekében, hogy az a
név, hogy Magyarország,
ne legyen szégyenteljes, sajnálnivaló, vagy szánalmas.
Ennek jogán most arra kérlek titeket, hogy szálljatok
magatokba, fejezzétek be ezt
a gyerekes ámokfutást a saját
EGO-tok után. Hihetetlenül
nagy a felelősségetek, (mindannyiunké), de mintha azt
látnám, hogy ti „túlságosan komolyan” veszitek saját magatokat és eközben
elveszítitek magát a célt, ennek a nyomorult, kiszolgáltatott országnak a jövőjét.
Mert a sajátotokéra gondoltok.

amely értelmet ad annak, ahogyan megtermelik, és ahogyan
felhasználják. Ha azonban a
profit kizárólagos céllá válik,
ha helytelen módon állítják
elő, és ha figyelmen kívül
hagyja a közjót mint végső
célt, azzal a veszéllyel jár,
hogy lerombolja a gazdaságot
és szegénységet okoz.” (Caritas in veritate pápai enciklika,
21. p., XVI. Benedek, 2009)
A Banca Etica palermói
etikus bank végső célja például a közjó előmozdítása
Olaszországban,
s
olyan
ügyek finanszírozása, amelyek a szolidaritás, emberi
méltóság, szociális gazdaság
és környezetvédelem talaján
állnak. Missziójukkal nem a
pénzügyi tevékenység alapszabályait akarják megtagadni,
hanem azokat az alapelveket
megreformálni, amelyeken a
jelenlegi bankvilág nyugszik
Magyarországon is vannak
etikus bankok, s ebbe a másik
paradigmába lépés elsősorban
az ember gondolkodásmódjának, a bank küldetésének és
filozófiájának megváltozásán
múlik.”
pt

Kísértetek városa
A Bia és Törökbálint térségében az autópályákon, illetve az M 0-áson autózók
évek óta láthatják a törökbálinti horgásztó
partján meredező szellemvárost. Ahogy az
Átlátszó.hu oknyomozó portálon Becker
András újságíró összefoglaló cikkében
(http://atlatszo.hu/2013/07/11/milliardeuros-alom-utan-sokmilliard-forintospofaraeses-a-becsodolt-topark/)
írja,
kevés ingatlanfejlesztési projekt ér véget
olyan látványos kudarccal, mint a Törökbálint határában épített Tópark iroda- és
lakópark.
Ebből idézzünk néhány érdekes
részletet:
„Az egymilliárd euró tervezett költségű
beruházásból csak az első ütem egy
része: az alapinfrastruktúra és az épületek szerkezete készült el, mikor a finanszírozó Eurohypo AG 2010 végén kiszállt
a projektből. A sajtóban leginkább szellemvárosként emlegetett beruházásban az
alvállalkozó cégeknek több mint kétmilliárd forintja ragadt bent.
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Az eredeti elképzelés szerint egy sajátos, vegyes urbanisztikai funkciókat
kiszolgáló kisváros épült volna fel az
M1-es és az M7-es autópályák bevezető
szakasza közti 180 hektáros területen.
2007-ben elkezdődött az ingatlanok értékesítése, és a válság kitöréséig ezen a
területen látszólag nem is volt komoly
probléma.
A 2006-ban Törökbálint polgármesterévé választott Keller
Lászlót, aki nem mutatkozott a projekt
barátjának,
sikerült
eltávolítani
az útból. A régi-új
polgármesterről, Turai Istvánról pedig
köztudott volt, hogy
teljes
mellszélességgel támogatja a
Tópark-projektet.
A
szabályozási
tervet
tartalmazó
rendeletet
viszont

Én mint egyszerű filmes
megtanultam, hogy nincs
más dolgom, mint szolgálni.
Elmondani,
üvölteni,
az
arcotokba
vágni
mindazt, amit látok, amit érzek
Ennyi
volt
összesen.
Most viszont azt kell kérnem
tőletek,
hogy
tanuljatok
meg látni, megérteni ezt a
kibaszott országot és tudomásul venni ennek valódi morális kondícióit, és ezek után
tanuljatok meg alázatosnak
lenni. Mert alázat nélkül nem
lesztek képesek adni, csak
kapni. (…) Fel kell adnotok
kicsinyes politikai játszmáitokat, itt az ideje, hogy
megértsétek, nincs más út,
mint az összefogás. Utálom
a szót, hogy összefogás, de
most sajnos nincs jobb. De
ha ez az összefogás ismét
csak a személyes ambíciók
erőpróbájává válik, akkor nem
kérek, és nem kérünk belőle.
Nem azért kell összefognunk,
mert Orbán jó, vagy rossz,
hanem azért, mert még van
egy olyan ország, amit úgy
hívnak, hogy MAGYARORSZÁG.”
bt

az Alkotmánybíróság több ponton
is törvénysértőnek találta, és 2011.
júniusában megsemmisítette. Igaz, ekkorra már szerkezetkész állapotban lévő
hatalmas épületek álltak a gyorsvasút tervezett nyomvonalán. Sőt, ekkorra már az
utolsó alvállalkozók is levonultak az építkezés helyszíneiről.
mb

Nappal a szél, éjjel a szellemek járnak
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Szigetet épített drogosoknak
Nemrég jelent meg egy portré Trencsényi Zoltán tollából a Népszabadságban a
Budakeszin élő Kály-Kullai Károlyról,
aki Olvasóink előtt sem ismeretlen.
K.K.K. 1954-ben született Kecskeméten. A végzettségére nézve tanár, az
Orvos-továbbképző Intézet speciális tanfolyamán ismerkedett meg mélyebben a
narkológiával. A magát mentálhigiénikussá, szociális munkássá továbbképző
szakember alapítója és máig vezetője a
Sziget Droginformációs Alapítványnak.
Több könyvet is írt a drogosokról, de forgatott filmet is az életükről. Dolgozott a
Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság több
munkacsoportjában, a Magyar Katolikus
Püspöki Kar delegáltjaként vett részt az
1997-es vatikáni drogkonferencián; számos kábítószer-megelőzési munkacsoport munkatársa.
Hivatásáról így vallott Trencsényinek:
„Gyakran kérdezik tőle, kipróbálta-e a
kábítószert. Azt mondja, nincs rá szüksé-

Nem él vele
ge, mert annyi karcos, párás és perzselő
részletet alighanem senki sem hallott
a drogosok belső élményeiről, mint ő.
Előtte már szerek nélkül sincs titok.
Az évek során a vallás tapintatosan
épült be segítő munkájába. Főként, mert
rendre kiderül: a függők nem is a kábítószert keresik, hanem egy spirituális,
belső élményt. Konferenciát szervezett

Kosáry Domokos Pátyon
Sokan tudják, még többen
nem, hogy a 20. század egyik
legnagyobb történészalakja,
a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke élete utolsó
éveiben Pátyon telepedett
le. Ezt az időszakot idézi fel
többek között írásában az ugyancsak neves kolléga, Ormos Mária az Élet és Irodalom
július 26-i számában Kosáry
Domokos terei címmel.
„Dörgicsét el kellett adni.
A széles térre, a saját házra,
a természetre mint helyszínre
azonban Domokosnak továbbra is szüksége volt. Ezért a
fővároshoz közel kezdett új
otthont keresni, és ezt végül Pátyon találta meg. Ez a
ház bizonyos szempontokból,
amelyek között a levegő, a
tágasság és a kert említendő,
rokona volt a dörgicsei birtoknak, másrészt azonban az
ellenkezője is volt. Egy jól
megépített, jómódú polgári
házról volt szó, szép rendezett,
karbantartott kerttel. Olyasmi volt, mint amit Pesten
nagypolgárinak volt szokás
nevezni. Partit itt ugyan csak
a kertben lehetett volna rendezni, de a házban le lehetett
ültetni jó néhány vendéget.

Ez az otthon, csakúgy, mint a
dörgicsei, választott színhely
volt, bizonyos értelemben őt
magát is jelentette, és tulajdonosának nagy megelégedésére szolgált.
Innen indult el Kosáry
Domokos 2006-ban utolsó
nyilvános szereplésének színhelyére, hogy megemlékezést
mondjon 1956 ötvenedik évfordulóján. A felkérést azért
fogadta el, mert 56-ot a sajátjának is tartotta, és azt
gondolta, az évforduló a saját
évfordulója is. Az emlékezők
sokasága helyett pusztában
találta magát, ahová csak a
távoli ellentüntetők zaja hallatszott el. Mellette mindössze
két ember állt, a miniszterelnök s a felesége. Az öregember kabátját fújta a szél, a
szavát csak a közvetítések
jóvoltából hallhatta, aki meg
akarta hallani.
Pátyon már egy házi felvonó segítette föl az emeletre,
a hálószobájába a ház urát,
aki még ekkor is írta (írogatta) a nagy mű (munkacím:
„33 nemzedék története” – a
Szerk.) részleteit, és egyszer
nekem föl is olvasott.”
o.m.

a
drogproblémákkal
kapcsolatban,
amelyen a katolikusok, a reformátusok, az izraeliták, a mohamedánok, a
Krisna-tudatú hívők és a zen buddhisták
képviselői vettek részt. Azt mondja, szép
volt együtt látni az Isten-keresőket, akik
a drogfüggőség problémáira is választ
keresnek – együtt. Kály-Kullai Károly
sok drogfüggőt visszasegített az életbe.
És sokat elveszített. Például Dokit, az
utolsó hippit. Aki művelt volt, szelíd és
szabad. Aki egész évben azért kéregetett,
hogy legyen pénze drogra, de főleg azért,
hogy minden évben egy hétre a Normafa
melletti szállodában béreljen szobát, és
kedvesével úgy éljen, mint egy álruhás
király. Aki halála előtt összes értékét
rábízta Kály-Kullaira: egy karkötőt,
egy romos légvédelmi szirénát és egy
csepp alakú 40 wattos villanykörtét,
amit negyvenedik születésnapjára kapott
valakitől. És akinek a hamvait a temetési szertartás után egy gyönyörű, fekete
miniszoknyás nő vitte el ringó csípővel.
Magányosan, a Normafa felé.”
ensz

Préskádban a Medencében
Idén harmadszor nyitotta meg
kapuit a Kaláka Versudvar a
Művészetek Völgyében, Kapolcson. És ahogy az előző
években, idén is a Versudvar egyik házigazdája volt a
Zsámbékon élő Lackfi János
költő. Azok, akik vidékünkről
ellátogattak a Művészetek
Völgyébe,
más
ismerős
művészekkel is találkozhattak: Lackfi ugyanis igen aktív
az irodalom terjesztésében,
megszerettetésében, és Pátyon irodalmi klubot vezet,
ahol sok neves kortárs lírikus
és prózaíró kollégája fordult
meg. Másokat pedig a budakeszi Nagy Gáspárról elnevezett könyvtár író-olvasó
találkozóin ismerhetett meg a

környék művészetbarát közönsége. Néhány név az idei föllépettek közül: Tóth Krisztina,
Kovács András Ferenc, Varró
Dani.
A kapolcsi kirándulás után, ezt
egy, a MaNcs-ban megjelent
interjújúból tudhatjuk, Lackfi a Zsámbéki-medencében
áztatja elcsigázott tagjait (a
ZSMT-ben, azaz: a Zsámbéki
Magyar Tenger, ami voltaképp
egy vízzel teli préskád).
S hogy mi várható ősszel?
Jön a Milyenek a magyarok?
című, bestsellerré vált könyve
folytatása, valamint a Varázsfuvola átirata gyerekeknek az
Operaház részére. E mellett
fordítások és regénytervek.
I-j

Lackfi Kapolcson
(jobbról a harmadik, Hobo mellett)
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Pillanatfelvételek, Budakeszi, 2013 július

Az Illatos úttól a pincsiig
Az egyik esti, már hűvösebb percekben
hárman összefutottak, és beszélgettek.
Hogy miről, nem tudom, nem voltam hallótávolságban. Csak arra figyeltem föl, hogy
a vita tárgya Budakeszi legkellemetlenebb
illatú utcája. A hallottakat könnyű volt
megjegyezni, mert akár nappal, akár sötétben az orrom nekem is működik, s a hallottakkal egyezik a tapasztalatom.
Igen, van a településünkön egy (?) olyan
utca, amelyiket nem lehet eltéveszteni,
hogy odaértünk. Szinte a széliránytól függetlenül mindig lehet érezni a pöcegödrök
érett illatával csaknem azonos ájert. Nem,
nem a szippantó kocsi után pár percig még
érezhető illatfelhőre gondolok, ott, abban
az utcában annál áthatóbb és tartósabb a
mindent átitató szag, egyesek szerint bűz.
A vendéglátó egység előtt a gyöngyöző
sörös korsóikat szorongató embereink is

A bűz Indiáig ér
erről beszélgettek, és persze bele-bele nyalintottak a kesernyés, ám csábítóan habos,
világossárga nedűbe. Igazából csak az
utcanévre figyeltem fel, no meg az utána
elhangzó jelzős szerkezetre, ami az ottani
illatokat ecsetelte, miközben gondolataimba merültem. Ez pedig a Kossuth-köz
neve volt, és az ott csurdogáló nyílt árok,
melyben csak a legnagyobb esők idején
hígul fel annyira a lé, hogy az ember már
az illata alapján nem csak kizárólag annak
tartalmára gondol.
Igen, ennek a negatív dobogós helyezésnek minden bizonnyal ezer és egy oka van,
miként annak a bizonyos mulasztásnak is,
amikor a püspök érkezését nem kísérte a
harangok zúgása. Ott és akkor egyebek
mellett a harangkötél, és a végéről a harang
is hiányzott, s mindezek oka, a pénzhiány.
Itt, az illatok tanúság szerint a szennyvízcsatorna, és egyes lakók fegyelmének
hiánya lehet a fő ok a sör mellett társalgók
szerint. Lehet, hogy igazuk van?
Játszótéren
Érintett vagyok magam is aktív nagypapaként. A minapi élményem volt, hogy a
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közel hároméves unokámmal meglátogattuk az egyik fővárosi játszóteret. Anyukák
és csemetéik voltak zömében a téren, no
és sok-sok árnyék, ami az ilyen embert
próbáló melegben feltétele a szabadtéri
játékok használatának. De nem ez a fák
növekedési sebességétől függő – ám nélkülözhetetlen feltétel – volt, amire különösen felfigyeltem.
A játszótéren azokban a percekben a
„majd férfi lesz” kategóriájú emberpalántákon kívül rajtam kívül csak még egy
férfi volt jelen. Igaz, ő nem csöppséget,
hanem egy jegyzetfüzetet szorongatott a
kezében. Minden szerkezethez odament,
meglökdöste, megrángatta, ha lehetett,
megtaposta, megrugdosta. Nem, nem
vandál célzattal mérlegelte a lehetőségeket,
hanem ő volt a játszótér ellenőre. A
kerítéstől a hinták nyekergéséig, a padok elhelyezésének megfelelőségétől a csúszdák
alatti fogadó felület állapotáig mindenre
kiterjedt a figyelme, s mind a jók, de különösen a problémák azonnal bekerültek a
füzetébe.
Mint elmesélte, hetente végigjárja a
játszótereket. A legtöbb esetben feladatokkal tér vissza telephelyére, amit a karbantartóknak ki is osztja a teendőikként.
Többnyire öt napon belül kell nekik megjavítaniuk a meghibásodott dolgokat, majd
jön az újabb ellenőrzés. Mivel azonban a
gyakori ellenőrzés és a gyors javítások,
emiatt csak csip-csup feladatok adódnak a közel folyamatos ellenőrzés okán,
ezek gyorsan és igen költséghatékonyan
kezelhetők. Nem várják meg, amíg a laza
csavarról leesik az anya, e miatt félrefordul a gerenda, netán elreped, a lehetséges
balesetről nem is beszélve.
Még aznap délután, pontosabban az esti
órákban Keszin is elmentünk az egyik
játszótérre. Kis unokám rám nézett, amikor
a rugós hintára akartam felültetni. „De
papa, ez billeg!” s én nem értettem miről
beszél. Amúgy felnőttesen elhessegettem
az aggodalmát, ám azonnal beláttam, a
gyerkőc felnőttekről alkotott véleménye
magalapozott volt. Bizony, a hinta billeget,
de nem ám úgy, mint ahogy azt megtervezték, hanem mint amelyikben nincs elegendő
számú csavar. Kettő is hiányzott. Amint az
unokám elmesélte, amikor egyszer a nagymamával jártak erre, már akkor is használhatatlan volt ez a billegő szerkezet.
Hogy történt-e vele baleset? Nem tudom, de ha lett volna, az oka számomra
már ismert. Bár nekem is vannak tapasztalataim: ilyenkor szokták bezárni egy időre a
játszóteret. Hogy máshol miért húzzák meg

a laza csavart? Hogy ne essen ki az anya,
s utána ne legyen balesetveszélyes a játék,
ne kelljen a játszótértől megfosztani az
apróságokat. Hogy nálunk a szándék, a villáskulcs, vagy valami más hiányzott, nem
tudom. Tény, hogy ott és akkor hibás volt
az a köztéri játék, amit nem lehet megmagyarázni egy apró emberkének, miért is
nem áll úgy a rendelkezésére, miként azt ő
elvárja a környezetétől.
Tájékoztató tábla
Tudom, az én hibám, hogy nem figyeltem
oda, amikor és ahol közkinccsé tették azt
a hírt, mi is készül a Budakeszi ütőerének
számító Fő utcán. Így aztán csak kullogok az események után, s találgatom, jó
lesz-e az nekem, nekünk, ami készül.
Talán már másoknak is feltűnt, hogy
a 22-es buszcsalád vonalán több helyen
is masszív acélcsövekkel kiépített elektromos adatjelző táblákat állítottak fel.
Többek között az Erkel utca sarkánál is, a
befelé menő oldalon is ott van a magasban
egy letakart tábla.
Lehet találgatni, mire is szánták. Minden
bizonnyal utastájékoztató rendszer része
lehet, de ez részemről csak a fikció kategóriája. Harmadik hónapja takarja a berendezést a műanyag fólia, s ha a hírmorzsákat
összerakom, még két hónapig ez az állapot
nem is fog változni.
Ó, nem fanyalogni akarok, dehogy. A
tömegközlekedés kényelmi irányba történő
változásai mifelénk elég szembeötlőek
és meggyőzőek az utóbbi időben. Olyan
elegáns buszok jelentek meg a 22-es vonalán, amelyekre más környékek lakói okkal,
joggal irigykedhetnek. A Tescóig és a Barackosig járnak már ki a kék buszok, amire
bizony sokan és régóta vártak. A korábbi
csúcsidei „alig lehet felpréselődni” helyett
néha még ülőhelyet is lehet találni a felsőbb
megállóknál is. Bizony még klimatizált
kocsikkal is találkozni, a képernyős utastájékoztató készülékekről nem is beszélve.
De itt a rejtély, mi célt szolgálnak ezek
a megállók elé állított elektromos tájékoztató táblák. Remélhetőleg, ezek is növelni
fogják majd az utasok kényelmét. Ha igaz
a sejtés, ezek nem a régi metró tájékoztató
rendszerének filozófiájára rímelnek majd.
Ott ugyanis azt jelezte ki a tábla, mikor
ment el az előző szerelvény. De erre csak
igen kevés utas volt kíváncsi. A többség
a „mikor jön a következő?” kérdésre kereste a választ.
Remélhetőleg a korszerű technika erre
majd alkalmas lesz. Talán azt is ki tudják majd jelezni, hogy melyik viszonylatszámú járat közeledik, netán azt is,
hogy milyen rendszerű kocsi jön majd.
Mert babakocsival bizony csak az ala-
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csony padlós járművön lehet kényelmesen utazni. Márpedig a jegy minden buszra
egységes. Így aztán hasznos dolog lenne
arról informálódni, hogy a most érkező
magaspadlóssal, vagy az X perc múlva
érkező alacsonypadlóssal menjek-e majd
el. Az utast – többek között – ez az információ hozza döntési helyzetbe. Ha ez
az adat nem jelenik meg a táblán, bizony
nem sokkal lesz okosabb, aki utazni kényszerül.
Bízzunk benne, hogy a ma még letakart táblák arról fognak beszélni, amiről
az emberek valóban szeretnék! S akkor
talán – ha nehezen is – de egyszer majd
megfordítható lesz az a trend, miszerint
inkább elpártoltak a buszoktól, mintsem
a tömegközlekedést vennék igénybe az
utazni vágyók. Így talán nem leszokni,
hanem visszaszokni fognak azok, akik
ma autóikban többnyire egyedül ülve igyekeznek céljaik felé.
Kutyuli-mutyuli
Történt, hogy a kemény műszak után a
tikkasztó hőségben sokan igyekeztek
hazafelé a 22-es délutáni járatán. Volt,
aki bóbiskolt, mások tikkadtan bámultak
ki az ablakon, míg az örök beszélgetősek
is mintha fáradtak lettek volna hangjukat

Stílus
Július közepén véletlenül tudomásunkra jutott, hogy városunk hulladékszállító szolgáltatója július végén kivonul. A
naiv adófizető polgár abban
a hitben él, hogy ilyen fontos
változásról az önkormányzata,
amely az ő adóiból működik
az ő szolgálatára, időben és
nagyon részletesen tájékoztatni fogja, levélben vagy az
általa fenntartott sajtótermékben, esetleg a város honlapján.
De nem így történt. E-mailben
érdeklődtünk a városházán,
választ azonban nem kaptunk.
Nem szeretem az udvaron
büdösödő szemetet, ezért
megpróbáltam más módon
tájékozódni. Valószínűleg a
hírportál honlapjára írt bejegyzésem nyomán, vagy nem
azért, de végül is megjelent egy
rövid írás a városi honlapon.
Már az illusztrációja is rossz
érzést kelt: szemetes konténerek láthatók a képen, sűrűn körberakva szemetes zsákokkal.
Természetesen mindannyian

elereszteni. Csak egy ember volt igazán
a helyzet magaslatán, de hát neki ez volt
a dolga. Ő ült ugyanis a kormánykerék
mögötti, oldalfalakkal övezett ülésen.
Figyelmét nem csak hogy nem gyengítette a szembe tűző nap, de még dolgozott is: tekergette a kormánykereket,
nyomkodta a pedálokat és kapcsolókat
annak rendje és módja szerint, mindenki
megelégedésére. Egyszer azonban addig
szokatlan cselekedetre szánta el magát,
amikor a megállóból egy fiatalember
szállt fel a járműre: „a kutyára tegye fel
a szájkosarat, vagy szálljon le”, s nem
csukta be az ajtót. A busz utasait ez a
fordulat megosztotta. A bóbiskolók egy
része kinyitotta a szemét, és a kutyust,
no meg a gazdáját vette szemügyre. A
beszélgetősök még halkabbra vették
hangjukat, s lesték a fejleményeket. A bámészkodók többsége is a borjúnyi négylábúra koncentrált, no meg a suhanc korból már éppen kinőtt emberre.
Sofőrünk még egyszer-kétszer megismételte a felszólítást, majd leállította a
motort, jelezve, hogy nem tréfál, itt akár
gyökeret is ereszthetnek a busz kerekei.
Az utasok óvatosan egymásra néztek,
mérlegelték a helyzetet. Ugyan senkinek sem tetszet, hogy itt kell megfőnie
a lecövekelt buszon, de a sofőr jogos

tudjuk, hogy azokat a zsákokat
nem a hulladékszállító emberei, hanem a rendetlen lakók
rakták a konténerek mellé. Az
persze lehet, hogy a hulladékszállító nem vitte el időben
valamilyen megfontolásból,
aminek bizonyára megvolt az
oka. A visszataszító képpel
mintha azt akarnák sugallni,
hogy nagyon rossz szolgáltatótól veszünk búcsút. Az
írásból megtudhatjuk, hogy
az év elején a szolgáltató több
mint 50%-kal akarta emelni
az árait, de az önkormányzat
ebbe nem mehetett bele. Így a
szolgáltató 2013. január végén
felmondta a szerződést augusztus 2-i hatállyal, s közben
lecsökkentette a szolgáltatások
fajtáit, pl. elmaradt a lomtalanítás és a veszélyes hulladékszállítás, és később gondok merültek fel a szelektív
hulladékgyűjtésnél is (bár mi
személy szerint ez utóbbiból
nem vettünk észre semmit,
csak az utolsó két alkalommal
késett a zöldhulladék elszállítása). Ugyanakkor a cikk elfelejti megemlíteni, hogy az

követelését senki sem akarta nyomatékosítani.
Aztán megtört az utasok hallgatása,
pontosabban egy addig semlegesnek
kinéző fiatalember megszólalt. Igazából
az volt a benyomása a szemlélőnek, hogy
nem is a fiatalember, hanem az alkohol
szólat meg belőle: „elég volt, takarodjál
lefelé a kutyáddal, ma még haza akarok
érni!” Kutyás emberünk felmérte a helyzetet, és belátta, az alkoholos hang gazdája
nehezebb, mint ő a kutyájával együtt. Így
aztán meghúzta a pórázt, és egy búcsúmorgással elhagyták a járművet: „ki a
fene akar ebben a melegben felfelé gyalogolni?”
Állást kellene foglalni ebben a
témában? A szabály az szabály: kutyát
csak pórázon szabad a tömegközlekedési
eszközön utaztatni, érvényesített jegy
ellenében. Ez a szabály volt az, aminek
be nem tartása miatt elkalandoztak a
gondolataim. Szomszédom kutyusa (alig
egy kismacskányi) ugyan kinek tűnne
fel, hogy ott lapul egy zsebben szájkosár
nélkül? Talán azt a nagy melegben éber
sofőrünk sem kifogásolta volna. De egy
borjúnyi eb az más. Csak éppen az utaztatási feltételek szabályai nem térnek ki
ilyen méretbeli részletekre.
Mészáros Árpád

év eleji áremelési szándék
mögött nagy valószínűséggel
a kormány intézkedései álltak, ugyanis az év elején
bevezették a hulladéklerakási járulékot (nem csekély
összeg), a környezetvédelmi
biztosítást, a felügyeleti díjat,
a kötelező céltartalékot, és
mindemellett egyéb módokon
is drágult a cégek működése
(pl. tranzakciós adó).
Távol áll tőlem, hogy a korábbi hulladékszállító fogadatlan ügyvédje legyek, bizonyára
ők is követtek el hibákat,
inkább saját érdekemben is
nagyon bízom abban, hogy
az új szolgáltató, amelyről a
budakeszi honlapon olvashatunk, legalább olyan jó lesz,
vagy még jobb, mint a régi,

a kötelező rezsicsökkentés ellenére is.
Apropó, honlap: a város
web-oldalát nézegetve déjà vu
érzés fog el. Mintha újra a gyermekkoromban járnék, az ötvenes évek végén, a hatvanasak elején. Igaz, internet akkor
még talán gondolatban sem létezett, a mienkben legalábbis
biztosan nem, s mégis: akkor
találkoztam ennyi derűs, szívet
dobogtató, életörömet sugárzó
írással, képpel. Problémákról,
gondokról kevesebb szó esik.
Kellemes dolog is felvidulni
a mindennapi apró gondok
közepette, és talán jobb is, ha
csak néha, némi kényszer hatására kerül be valami az élet
szemetesebb oldaláról.
n.k.

A főtitkár depóniát avat
az úttörővárosban
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Útonállás
Sokan meglepődtek július utolsó vasárnapján, nem sokkal dél előtt, akik a
város politikai és vallási központjában (a
polgármesteri hivatal és a r.k. templom
környékén) jártak. A kevéssé tájékozottak annyit láttak, hogy néhány fehér
kám-zsába öltözött egyházi személy lestoppolja a főutcán épp arra járó buszt,
majd a bakon ülő vezető csodálkozó
pillantásainak kíséretében szenteltvízzel
hintették be a BKK járművét.
A budakesziek persze lassan megszokhatták, hogy július 25 tájékán évről
évre megismétlődik a jelenet. Hogyne,
hiszen a város plébánosa ilyenkor ünnepli a saját és névadó szentjének a napját.
És hogy miért kell a buszokat, no meg
az autókat, motorokat ezen a napon megszentelni? Nos, Szent Kristóf az úton
járók, az utazók, a vándorok védőszentje
hosszú évszázadok óta.
Pár hónapja még csak fotómontázst
mutathattunk, immáron a valóságban is
megtekinthető: Budakeszi Nepomuki
Szent Jánosa hosszú vándorlás után végre hazatért.
Az út tényleg kacskaringós volt.
Több mint húsz évvel ezelőtt találta

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Színházi Bázis
A Zsámbéki Színházi Bázis
30. évada
(In memoriam Mátyás Irén)
Augusztus
10-11. szombat-vasárnap
Határokon túli és hazai amatőr színjátszók XXI. találkozója
(In memoriam Bicskei Gábor)
A Bicskei Gábor és Mátyás Irén által
alapított találkozó keretében 1992
óta minden évben a határon túli helyi
találkozók, versenyek legsikeresebb
előadásait hívjuk meg Erdélyből,
Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból, hozzájuk csatlakoznak
magyarországi résztvevők is.
Az idei találkozón a szlovákiai
Jókai napok, az erdélyi Partium
Diákszínjátszó Fesztivál és a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók
Találkozójának
legkiemelkedőbb
előadásait láthatják az érdeklődők,
amelyet mindkét napon szakmai
beszélgetés követ.
A műsorról tájékozódhatnak a Zsámbéki Színházi Bázis honlapján és Facebook oldalán:
http://www.zsambekiszinhazibazis.
hu
https://www.facebook.com/
zsambeki.szinhazibazis?fref=ts
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meg elha-gyatva egy helyi udvarban
Siklósi Gyula régész a szobrot, s miután
az akkori egyházvezetés nem tartott rá
igényt, végül egy budajenői vendéglő
kerthelyiségében kötött ki. Hogy eredetileg hol állhatott, nem tudjuk pontosan. Nemrég aztán hosszas tárgyalások
eredményeként visszakerült a városba,
hogy aztán kicsinosítva (restaurálva),

a plébániatemplom előtt fölállítsák és
újraszenteljék. Szemből, a Bagolyvár oldalán lévő emléktábláról Edelmann Rezső nézi kedvtelve az új társat.
Mögötte magasodik a templom, mellette
a kis templomdombot körülölelő patak
csörgedezik, már amikor. Ahogyan egy
Nepomukihoz illik.
Zoia Brots

Brit-magyar trónörökös

hangot váltott ki a téma.
– Mindenekelőtt örömmel töltött el az
új jövevény és az is, hogy ereiben Árpádházi vér is csörgedezik.
– Meglepődött?
– Túlságosan nem, hiszen a brit és a
magyar uralkodóház összefonódása régóta ismert, tudományosan igazolt tény. Azt
már kevesebben tudják, hogy a két dinasztia kapcsolata ennél is régebbre megy vissza: Artúr király ugyanis Keletről, Szkítiából származott, magas rangú ősöktől.
– Van-e a mostani információnak valamilyen praktikus, netán politikai következménye?
– Talán jó lenne, ha e kapcsolatnak a
tényét a brit és az európai közvéleményben is tudatosítani lehetne. Politikai, gyakorlati következményekre mindazonáltal
nem gondolnék.
Szóba Bitor

Az elmúlt hónap vezető híre volt a brit
trónörökös megszületése. A legapróbb
részletekre is kiterjedő híradások
árnyékában kissé háttérbe szorult Hanga
Zoltán nyilatkozata, aki arról számolt be,
kiderítette: a legifjabb brit királyi sarj nem
más, mint Árpád vezér 42. leszármazottja
– állítja legalábbis a főállásban a Budapesti Állat- és növénykert sajtószóvivője.
Jó lenne, ha a szabadidejében amatőr történetbúvár kutatásait a történészszakma
is figyelemre méltatná, és megerősítené
vagy megcáfolná az értesülést.
Mi a magunk részéről vidékünk kevés
számú, magát a nyilvánosság előtt is vállaltan royalistának-legitimistának tudó
Szirti László operatőrnél (Budakeszi)
érdeklődtünk, az ő köreiben milyen vissz-

Kulturális ajánló,
10. szombat, 13.00.
Erdős Virág nyomán: Kenjük Poe-ra!
A Debreceni Egyetemi Színház Alkalmi Társulatának előadása
Rendező: Lukovszki Judit
15.00.
Arany János: Ágnes asszony
A Dunaszerdahelyi Fókusz Diákszínpad előadása
16.00.
Örkény István: A végzet (Összeállítás egyperces novellákból)
A Kovásznai Kőrösi Csoma Sándor
Diákszínpad előadása
Rendező: Molnár János
16.30.
Szakmai beszélgetés (Debrecen, Dunaszerdahely és Kovászna előadása)
19.00.
Székely Csaba: Bányavirág
Lévai Bárka Színpad előadása
Rendező: Újváry László
11. vasárnap, 10.00.
Forgách András–Jean Cocteau: Vásott kölykök
A Magyarkanizsai Gondolat-Jel Társulat előadása
Rendező: Oláh Tamás
11.30.
Lénárd Róbert: Semmi
(Janne Teller regénye nyomán)
A Szabadkai Danilo Kis Alapítvány
Színházi Műhelyének előadása

AUGUSZTUS

14.00.
Szakmai beszélgetés (Léva, Magyarkanizsa és Szabadka előadása)
15.30.
Fesztiválzárás
Egyéb programok: Földi Telepítésű
Magyar Légvédelem Fegyvernemi
Múzeuma a Műemlék Rakétabázison

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu
Web: http://www.mizsambekunk.hu
Augusztus
6. kedd, 18.00.
Ízek, imák, szerelmek
Makray Krisztina filmklubja a
művelődési házban
10-11. szombat-vasárnap 10.00.18.00.
Nyitott Múzeumok Hétvégéje a
Romtemplomban, a Lámpamúzeumban és a Tájházban
10. szombat, 14.00.
Mária mennybevétele

Gyógynövénycsokor-kötés a Tájházban
18. vasárnap
Zsámbéki sváb esküvő
A régi hagyományok felelevenítése
helyi és vendég népviseleti csoportokkal (Herend, Etyek, Solymár,
Gerlingen). Közel 250 népviseletbe
öltözött pár adja elő a régi sváb lakodalmast német és sváb nyelven –
magyar műsorvezetéssel.

BUDAKESZI

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

25. vasárnap 10.00.
Családi Napok a Farkashegyi
Repülőtéren
Játékok, kulturális programok 0-tól
100 évesekig minden korosztálynak
A főzőversenyre idén is várják a csapatok előzetes jelentkezését az Erkel
Ferenc Művelődési Központban a
szervezők (06 23 451 161)
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SPORTSZELET

Budaörs Ostravában

Pengék pingpongban

Hadd ne kelljen már újfent elsütnöm a
régi toposzt, hogy Budaörs asztalitenisznagyhatalom! (Jó trükk, n-edszer is sikerült elsütnöm, haha – a Szerző). Megvolt
a sorsolás! Az utánpótlás Európa Bajnokság helyszínén, Ostravában az Európai Asztalitenisz Unió (ETTU) kisorsolta
a legrangosabb nemzetközi kupa, a Bajnokok Ligája csoportbeosztását. Az aktuális magyar bajnok Budaörsi 2iSC
zsinórban harmadszor képviselheti Magyarországot, Budaörs városát, és a Budaörsi Sport Clubot a BL-ben. A csapat
Hepke Johanna, Madarász Dóra, Pergel
Szandra mellett a klubhoz visszatérő
Fazekas Máriával indul a versenysorozaton, amely Lengyelországban
kezdődik. Európa legjobb 8 klubcsapatát
két négyes csoportba sorsolták. A B csoport beosztása (nem Budaörs miatt lett
B…): az osztrák Linz AG Froschberg
(a BL-címvédő), a lengyel KTS Zamek
Tarnobrzeg és az orosz Tyumen. Az első
forduló Lengyelországban lesz.
De nehogy a lényegről elfeledkezzünk
már! Az osztravai utánpótlás Európa-bajnokságon a magyar küldöttség egy arany
és egy bronzérmet szerzett az asztalitenisz

Mielőtt még a sportszakma fölzúdulna,
jelzem: szándékosan írunk pingpongot
és nem asztaliteniszt, ugyanis a kettő,
bár látszatra rendkívül hasonló, de más.
Igen, mindkettőt zöld, középen egy kis
hálóval megfelezett asztalon játsszák fehér kaucsuk labdákkal és fából készült,
gumiborítású ütőkkel; ha a labda elhagyja az asztalt vagy a hálóba csapódik,
annak a labdát továbbító játékos a kárvallottja mind a pingpongban, mind az
asztaliteniszben. Amiben a pingpong
más, hogy ez a játék elsősorban játék, s
csak másodsorban sport, hogy nem „vérre” megy, itt gyerek és aggastyán egyaránt asztalhoz állhat akár egymással
szemben is, inkább buli, ahol valóban
a részvétel számít inkább, s kevésbé az
eredmény.
Ennek szellemében tehát idén is megrendezik az Erkel Művelődési Központ
udvarán a családi pingpongversenyt, a
várható meleg okán az esti órákban.
A III. Budakeszi Családi Pingpong
Bajnokság időpontja: augusztus 29-30.
(Nevezés a helyszínen, további
részletekről érdeklődni a művház telefonszámán lehet: 06 23 451 161.)

kontinensviadalon. A Budaörsi Sport Club
versenyzője, Ecseki Nándor Európa legjobb 16 játékosa közé jutott egyéniben.
Az ifjúsági válogatott tagjaként csapatban
hatodik helyezért szerzett.
Robot Szabi

Erős kesziek

Nemrég a franciaországi Marseille-ben
rendeztek nagyszabású nemzetközi szkander versenyt, ahova a magyar válogatottat is meghívták. A 8 tagú csapatból hárman budakesziek voltak, akik önálló kis
frakciót alkottak a városszerte ismert Szabó Ozor János „Ozy” vezetésével. Ozy
budakeszi társai Fenyvesi Joni és Galyas
Ákos voltak. Ozy első lett, de Fenyvesi is
kitett magáért: egy első és egy második helyet szerzett. Galyas sem nézőnek utazott
ki, egy ezüsttel gazdagabban tért haza.
tb
Fejlesztés indul az MLSZ telki edzőcentrumában. Az egyik futballpályát
fűthetővé alakítják, bővítik a lelátót. A
beruházásban szerepel egy wellness-központ medencékkel, szaunával és kültéri
jacuzzival is.

KÉK-ZÖLD

Eszi, nem eszi...
A Budakeszin élő Rodics Katalin biológussal, környezetvédelmi szakember nevével nem először találkoznak
lapunk Olvasói, mint ahogyan a magyarországi médiában sem. Elkötelezett
zöldként évtizedek óta szerepel a sajtóban. Legutóbb a Greenpeace regionális kampányfelelőseként érdekes cikket
jegyzett, ebből idézünk egy részletet:
„Egy olyan új törvényjavaslatról
tárgyalt az Európai Unió illetékes testülete május 6-án, melyre mindannyiunknak oda kell figyelnünk. Célja az
összes növényi szaporítóanyag forgalomba kerülésének, használatának egységes EU-s szabályozása. A hivatalos
indoklás szerint erre azért van szükség, mert túl bonyolult, áttekinthetetlen
és kijátszható volt a sok különböző
jogszabályban
rögzített,
amúgy
már elavult szabályozás.
A valóság azonban nem ilyen
egyszerű. Az új törvény a globalizált
világ kegyetlen játékszabályait akarja a
táplálékunkként szolgáló növényekre is
alkalmazni, a nagy multinacionális cégek érdekeit jobban érvényesíteni. A cél
az, hogy ellenőrzésük alá vonhassák az

emberiség élelmiszerellátását, melyet
az tart majd kézben, aki a magok feletti
uralmat megszerzi. Aki etet, az diktál.
A tervezett jogszabály drámaian korlátozza majd a magok szabad használatát, sérti az emberek jogát, hogy a
természet adta örökségükhöz hozzáférjenek, azt szabadon felhasználhassák.
Teljesen ellehetetleníti a kistermelőket,
a fenntartható mezőgazdaság alapját
jelentő mezőgazdasági haszonnövényeink sokszínűségének megőrzését,
használatát.
Fordítva ülnek a lovon, a feje tetejére
van fordítva az egész jogi szabályozás.
Nem az összes magot kellene regisztráltatni, mielőtt felhasználják őket, hanem
éppen fordítva: az összes mag szabadon kell, hogy felhasználható legyen
mindenki számára, kivéve azokat, amelyekre a cégek szabadalmat jelentettek
be, és saját érdekeik védelme érdekében
regisztráltatták azokat a leírt bürokratikus folyamatban. Így a cégek érdekei is
érvényesülhetnek, ha végigjárják a teszteléssel, regisztrációval járó folyamatot
– minden más ember, gazda pedig szabadon kellene, hogy választhasson, termelhessen azt, amit ő akar.
Ezt követeli joggal nagyon sok civil
szervezet, köztük a Greenpeace is, és

nagyon sok termelő. A döntéshozók
között ülő ipari lobbisták azonban eddig még hatékonyabban érvényesítették érdekeiket, mint mi. De ezen a
helyzeten, az erőviszonyok ilyetén
alakulásán muszáj most változtatni.
Ezért a célért most mindenkinek, aki
egészséges, biztonságos élelmiszerellátást akar önmagának és gyerekeinek,
fel kell lépnie.
A szerző a Greenpeace regionális
kampányfelelőse.

Fényévek
és fényevők
Az élet fénnyel is táplálkozik évmilliók
óta. És napfény még évmilliók múlva
is lesz. Hogy mi lesz Budakeszin évmilliók múlva, nem tudjuk, városunk
bölcs elöljárói mindenesetre néhány
millióra pályáztak a „Polgármesteri
Hivatal, Széchenyi Általános Iskola,
Pitypang Óvoda megújuló energia
alapú fejlesztése napelemekkel” címmel.
A környezetvédelmi rovatunk
a KT-Electronic Kft.
támogatásával jelent meg.
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BÜHNE
Júliusi aratás

Végkifejlet a kerti sütőben
Hogy művészi alkotásról, netán
közönséges rongálásról volt-e
szó, azt a művészettörténészek
helyett a bíróság fogja megítélni. (A többit meg bízzuk
az utókorra.) Két fiú július
17-én délután több szobrot és
műtárgyat – többek között a
Himnusz-szobrot, közterületi
kapcsolószekrényeket, gázóra szekrényt, garázsajtót, valamint jelzőtáblákat – összefirkált Budakeszin. Egy lakó
bejelentése nyomán fogták el
őket a rendőrök és a közterületfelügyelők. A fiatalkorú budakeszi srác ellen rongálás
bűntettének
megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás. A
gyermekkorú társát tanúként
hallgatták ki.
Laptoplop
Vakmerők voltak azok az ismeretlenek, akik június 30-án
11 óra tájt bementek egy bu-

dakeszi étterembe, majd a tulajdonos figyelmét elterelvén,
a pulton hagyott Asus laptopot
eltulajdonították.
Az étteremben lévő biztonsági kamerák rögzítették az
elkövetőket.

Méhszorgalommal
Szorgos volt, mint a méhek,
amelyeket ellopott N. Csaba 52 éves leányvári lakos,
akit július 13-án fogtak el. A
nyomozás szerint július 12én hajnalban egy zsámbéki
szántóföldről eltulajdonított
50 darab méhkaptárt. A szajrét lakóhelyén találták meg a
dorogi rendőrök, akik átadták
a kaptárakat és a gyanúsítottat
a budaörsieknek.
Okosság

A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a
képen látható férfiakat felismeri,
jelenlegi
tartózkodási helyükről, vagy a
bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval
rendelkezik, hívja a Budaörsi
Rendőrkapitányságot a 0623/505-400 telefonszámon

Okos döntésnek tűnt okostelefonokra szakosodnia Sz.
Dániel (36 éves) budapesti
lakosnak. Az már kevésbé,
hogy nem a javításukra például, hanem az ellopásukra.
Módszere az volt, hogy a riasztóval ellátott mobilt egy
utánzatra cserélte ki, az eredetit pedig elvitte az üzletből.

A tolvajt a budaörsi
rendőrök fogták el július 22én a lakásán, ahol további, lopott készülékeket is találtak.
Az illetékes bíróság 2013.
július 25-én elrendelte a férfi
előzetes letartóztatását.
Zsámbéki betörés
Június 26-án 12 óra és június
28-án 18 óra között ismeretlen
tettes(ek) betört(ek) egy zsámbéki családi házba, és műszaki
cikkeket, ruházati cikkeket és
arany ékszereket tulajdonított
el. A garázsból eltűnt egy kékfehér versenykerékpár, egy
piros-fehér Ducati motor, valamint egy kerti sütő.

Az oldalt írta és
szerkesztette: Robot Szabi

BALSORS

Óriásbaleset az M0-án
Egy kisbusz, két személyautó és
egy veszélyes anyagot szállító
tehergépjármű
szenvedett
balesetet július 19-én 10 óra
körül az M0 körgyűrű 29.88030.100
kilométerszelvény
közötti szakasz-M5 autópálya
Alsónémedi lehajtóját követő
körforgalomnál.
A kisbusz teljesen kiégett,
a személygépkocsik utasai a
járművekbe szorultak, a teherautó tartálya megsérült és
a veszélyes hulladék kikerült
a környezetbe. A helyszínre
riasztott dabasi tűzoltók száz
méteres körzetben lezárták a
területet, majd megkezdték a
mentést. A helyszínre érkeztek
a rendőrség, a mentőszolgálat
és a katasztrófavédelem egységei.
Amíg az utasokat feszítővágó
berendezés segítségével mentik ki a roncsokból, a katasztrófavédelmi mobil labor a
helyszínen méréseket végez.
Szerencsére nem volt áldoza-
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ta a balesetnek, még sérültje sem.
Az egész ugyanis szimuláció
volt, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az
Állami Autópálya Zrt. közös
gyakorlata.

Közlekedik a család
Családok számára szerveztek
megyei
közlekedésismereti
és biztonsági vetélkedőt
az egyik érdi nagyáruház
parkolójában augusztus 3-án.
A szervezők célja: ráirányítani
a közlekedők széles rétegénekgyalogosok,
kerékpárosok,
gépjárművezetők és az utasok- figyelmét a biztonságos,
balesetmentes közlekedésre,
továbbá a szülői példamutató
magatartás fontosságának és
a család közösségnevelő erejének hangsúlyozása.
A verseny győztese képviseli
majd Pest megyét az országos
döntőben, ami ezúttal „hazai
pályán”, Zsámbékon lesz.

Cserben
Egy ismeretlen úrvezető még
idén május 14-én 21 óra tájt
haladt autóval a budaörsi
Baross utca felől a Rezeda utca
irányába a Boglárka utcában.
Alighanem túl gyorsan, mivel
áttért a menetiránnyal szembeni forgalmi sávba, ahol
összeütközött egy, vele szemben szabályosan közlekedő

VW Passattal. A baleset következtében személyi sérülés nem
történt ugyan, de jelentős anyagi kár keletkezett. Az okozó
gépkocsi vezetője megállás és
adatai hátrahagyása nélkül elhagyta a helyszínt. A Budaörsi
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya indított
eljárást cserbenhagyás vétség
elkövetése miatt ismeretlen
tettes ellen.

Galambok
és rendőrök
Nem bírnak budaörsi rendőrök a galambokkal. Túl galamblelkűek lennének netán?
Ha így megy tovább, a szárnyasok tönkreteszik a nemrég
drága pénzen fölújított kapitányság épületét. A budaörsi
önkormányzat
segítségükre
sietett, és 742 ezer forintnyi
támogatást nyújt egy galambriasztó rendszer kiépítéséhez.
Fölmerül, egy bűnözőriasztó
rendszer nem lenne jó ötlet?

BUDÁNTÚL • 2013 AUGUSZTUS

8/2/2013 12:46:50 AM

