November, Szent András hava

CSÍZIÓ

Szent András havában tyúkmonyat és mézet egyél, nem árt
tehénhús és gyümölcs; a fürdő nem hasznos, békét hagyj
Vénusznak, semmi, állatnak a fejélt meg ne egyed, keveset
igyál, italodban álljon borsfű, zsálya és izsók; főtt ital galganummal, fahéjjal, spikával, gyömbérrel és ezerlevelű
fűvel; purgáczióval is élhetsz.
Igy próbálták a mi eleink, hogyha a hideg vagy meleg telet előre érteni akarták; levágtak a nyers bükkfáról egy nagy
forgácsot, ha száraz volt, meleg telök fordult, ha nedves volt
a forgács, hideg telök lett.
Örvendezhet boldog szent András, mert drága, becsületes, nemes bölcseket, okosokat, takarékos életüeket és jó
elméjüeket szül e világra; minden dolgaiban jámbor, tökéletes, hű s igaz, istenfélő, igazságszerető, barátságos, jó, szerencsés gyermeket szül, ha őtet valami mesterségre fogod,
bizonyára rövid nap gyümölcsét látod.

AFORIZMA
„A legjobb érv a demokrácia ellen öt perc beszélgetés
egy átlagos szavazóval.”
(Churchill)

Európa hangos, újra hangos
Európa nemhogy csendesednék, egyre hangosabban
tiltakozik az amerikai fülelő
botrány miatt. Immár az is
kiderült, hogy kontinensünk
legtöbb országához hasonlóan nálunk is volt lehallgató központ, Budapesten.
(Végre egy terület, ahol nem
sereghajtók vagyunk.)

Mi ezt kicsit másképp
tudjuk; informátoraim szerint (egyiküknek abszolút
hallása van!) szerint az
amerikai lehallgató központ nem Budapesten,
hanem a főváros közelében, a budai oldalon egy
nemzetközi
magániskolában működnék.

*
Készülődnek a pártok. Többek között a Demokratikus Koalíció
is, amely pár hete megnevezte az egyéni választói körzetekben indítandó jelöltjeit. A budakeszi körzetben Kakuk György
indul, akit amúgy a DK tisztújító kongresszusán beválasztottak a párt legfelső vezetésébe is.
Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország
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Barcogjunk
Október
utolsó
dekádjában
elkezdődött a barcogás – tájékoztatta a közvéleményt a Pilis Zrt.
sajtófőnöke. A dámvadak üzekedése erdeinkben várhatóan november közepéig tart majd.
Egyelőre nincs hírünk arról,
hogy a pár évvel ezelőtt Budakeszin megrendezett barcogáshang-utánzó versenyt idén is
meghirdetik-e.

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)

E

gyik Buda-környéki település önkormányzata nemrég közleményben tudatta lakosságával, hogy gondos atya
módjára elejét akarja venni holmi pártok
zavarkeltésének, amelyek a közelgő választási kampány ürügyén már el is kezdték
üzelmeiket. Megjegyzem, tette mindezt egy
olyan településen, ahol a száz lakosra jutó
diplomák száma az egyik legmagasabb az
országban. De hátha éppen ezért; akik itt
élnek, zömmel pihenni, kikapcsolódni térnek haza, közéletet inkább a nagyvárosban
élnek, miként dolgozni is oda járnak. Az
őslakosokat meg minek bolygatnák meg fölöslegesen a városból jövő nadrágos emberek. Szóval minek ide párt(ok)! Ott,
ahol a település szigorúan pártonkívüli első embere elsők
között írta alá a NENyi-t, a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát a 2010-es önkormányzati választások előtt a körzet
pártoktól abszolúte független országgyűlési képviselőjével…
De hát, amit szabad Jupiternek (mármint pártpolitizálni), azt
fölösleges az együgyű népnek.
A település pártmentesítésének híre az országos sajtó ingerküszöbét is elérte, de helyben is akadt, aki lelkesen üdvözölte a kezdeményezést, sőt: egyenesen bátorított terjesztésére.
A magam részéről örömmel csatlakozom I.L. kolléga lelkesedéséhez, s rögtön javasolnám is továbbfejleszteni a modellt: míg I. L. csak 20 ezres lélekszám alatti településekről
száműzné a pártokat és a pártpolitikát, én amondó volnék,
merjünk nagyot álmodni, és hirdessük meg a pártmentes
Magyarországot! Iniciatívánk biztosan nagy sikert aratna a
pártokat már amúgy is igencsak utáló magyar közvélemény
körében. Országunkban közhely, hogy a politikus az mind
léhűtő, csak a nagy fizetést veszi föl, be se jár a parlamentbe,
meg még korrupt is stb. Arról nem is szólva, hogy túl sok van
belőlük még most is, hogy pártunk és kormányunk jelentősen
csökkentette a számukat 2014 nyarától. A képviselői fizetéseket is meg kellene vonni, menjen csak el dolgozni az a
sok semmirekellő! Elég, ha évente kétszer-háromszor összeül
a parlament egy-egy hétre, a szükséges törvényeket gyorsan megszavazzák, úgyis csak szavazógépek most is, s két
ülésszak között a kormány majd kormányoz – rendeletekkel.
Kövér doktor is megmondta nemrég! Mint ahogyan ő volt az
is, aki annak idején bátran kezdeményezte a háromhetenkénti
ülésezést. (Ha a hetentét lehetett anno úgy értelmezni, hogy
az tulajdonképpen háromhetente, majd megmagyarázzák,
hogyan lesz a hetentéből háromhavonta. Vagy meg sem magyarázzák, hanem egyszerűen módosítják a törvényt, de még
az alaptörvénybe is belefoglalják.) Meggyőződésem, hogy
előremutató programom nagyon sok választópolgár tetszését elnyerné, sőt: valószínűleg a többség egyetértésével is
találkoznék, de ahhoz, hogy javaslatom ne maradjon írott
malaszt, kérem, hogy a velem egyetértők csatlakozzanak a
kezdeményezésemhez. Annak érdekében, hogy ezek meg is
valósuljanak, mindenekelőtt egy pártot kellene alapítani, még
van idő megszerveződni a jövő évi választásokig. Nincs kétségem, hogy kellő elszántság és összefogás esetén győznénk.
Akár kétharmaddal is! És akkor semmi akadálya nem lesz,
hogy programunkat maradéktalanul megvalósítsuk. Többek
között a pártmentes Magyarország magasztos eszméjét is. És
akkor jön majd el az aranykor. Kérem mindenki támogatását.
Tovariscsi, comeback!
eXabo Tibor
szellemi homeless
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KRÓNIKA

A szálak ide vezetnek
A vidékünkön élő több közéleti személyiség is kiérdemelte az országos médiafigyelmet. Összegezzük tehát.
Október a magyar történelem kitüntetett hónapja. Hogy mennyi nagy esemény, évforduló jut rá, köztudomású, de
megfigyelhető, hogy még a viszonylag
békésebb években is ilyen tájt valahogy
összesűrűsödnek az események. Hát még,
ha közelednek a választások, mint most
is! 2013 októbere valóságos csemege
volt a politikai elemzőknek, a választópolgárok pedig nem győzték kapkodni
a fejüket, szinte olyan iramban követték
egymást a hírek.
Országos politikára gondolok, amiből
természetesen ezúttal is kivette a részét
vidékünk. Több országosan ismert, térségünkhöz kötődő személyiség került ezúttal is a figyelem középpontjába.
Kezdjük az elején, sőt, egy kicsit még
annál is előbb, vagyis szeptember végén.
Merthogy szeptember utolsó napjaiban
volt az a performansz, melynek keretében
a Szolidaritás aktivistái fölállították, majd
annak rendje és módja szerint le is döntötték Orbán Viktor miniszterelnök szobrát.
A műalkotás nem bronzból készült, arra
aligha lett volna pénze az ellenzéki mozgalomnak, hanem hungarocellből, ettől az
egész színielőadás kicsit megemelkedett,
légiessé, már-már szürreálissá vált. A jobboldal azonban nem így értelmezte a történteket; több, a Fidesz köreihez tartozó
értelmiségi fölháborodásában nyílt levélben tiltakozott a szerintük a rendszerváltás óta eltelt időszak mélypontjának tartott akció okán. Ez a reakció azonban már
valóban októberre esett. Az aláírók között
ott volt Hámori József agykutatóé is, aki
az első Orbán kormány kultuszminisztere volt, amúgy pedig évtizedek óta budakeszi.
Szintén a hónap elején történt, hogy
Szél Bernadett LMP-s képviselő asszony,
budakeszi anyuka, virágot kapott. Ez önmagában aligha lenne említést érdemlő
esemény, már ha a csokrot a férjétől
vagy valamely hódolójától kapta volna,
de nem: attól az Illés Zoltántól vehette át
a Parlamentben, aki pár héttel korábban
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(lásd előző, októberi lapszámunkat) durván megsértette ugyanebben az épületben,
méghozzá televíziós egyenes adásban.
Emlékeztetőül: az országgyűlés plenáris
ülésén idézte a politikusnőre vonatkoztatva a régi mondást, hogy tudniillik szép
lehetsz, de okos nem. Ezt kívánta tehát
jóvátenni a bokrétával, amit Szél képviselő
asszony megfelelő médiaérdeklődés mellett elfogadott a bocsánatkéréssel együtt.
Illés párttársai úgy látszik mégsem
okultak a történtekből, a hónap végén
ugyanis újabb inzultust kellett elviselnie Szélnek egy szintén kormánypárti, de ezúttal kereszténydemokrata
képviselőtől.
A Fidesz rezsicsökkentést népszerűsítő
utazó cirkusza országjáró körútra indult,
s ennek keretében Budakeszire is ellátogatott. A sztárvendég ezúttal Surján
László Európa parlamenti képviselő volt,
aki a művelődési házban a helyi gyülekezet előtt magyarázta a kormány gazdaságpolitikáját, melynek centrumában
a lakossági rezsidíjak csökkentése áll.
Pechére pár nappal itteni föllépése után
a tahométer kilengett, ugyanis egy DK-s
képviselőnőt, nevezetesen Vadai Ágnest
sikerült csúnyán megaláznia Facebook
oldalán (mármint Surjánnak a saját Facebook-oldalán). Bocsánatkérése jóval gyorsabban érkezett, mint Illés kollégájáé.
(Úgy látszik, a verseny a Vak komondordíjért egyre ádázabb küzdelem formáját
ölti a kormánypárti oldalon.)
Szél képviselő asszony az október 23-i
ünnepségeket követő első parlamenti ülésen egyaránt kemény szavakkal korholta
a miniszterelnök szerinte agresszív, az
ünnephez méltatlan, militáns beszédét,
ami a Hősök terén hangzott el, valamint
a viszályba, egymás szapulásába fulladt
ellenzéki megmozdulást a Műegyetem
rakparton. A saját pártja, az LMP külön
ünnepelt, de hogy mekkora tömegeket
vonzott, arról már nem szólt a napirend
előtti fölszólalás.
Sza-T-ir
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Levelező tagozat
Az aláírás, a nyílt levél nemcsak a jobboldalon kedvelt kifejezési eszköz.
Egy évvel ezelőtt október 23-án hirdette meg Bajnai Gordon azóta párttá
alakult ellenzéki mozgalmát, az Együtt
2014-et. A zászlóbontást követően
néhány ismert értelmiségi a mozgalom
megalakulását üdvözlő nyílt levelet
fogalmazott, amihez aztán soka csatlakoztak. Többek között a Budakeszin élő
ismert irodalomtudós-publicista (Magyar Narancs), Kálmán C. György is.
Egy év múltán ugyanő most azzal generált meglehetős nagy látogatószámot
Facebook oldalán, hogy ott az Együtt
2014-től elhatárolódó nyílt levelet tett
közzé. A lakonikus tömörségű levélben többek között az áll, hogy Kálmán
hónapok óta figyeli aggodalommal a
szervezet politizálását. Bár a levélben
erről nem tesz említést, tudható, hogy
a válóokot, azaz az utolsó cseppet a
pohárban az jelentette, amikor október végén az E 14 önmaga számára
is váratlanul bejelentette, hogy csatlakozik a budapesti szolidaritási tüntetéshez, amelyet a székelyföldi Nagy
Meneteléssel egyidejűleg szerveztek.
*

Tülekedés
Az október 23-i ellenzéki tüntetés a
Műegyetem rakparton baráti tűzbe torkollott. Az előző nap választási koalíciós
megállapodást ünnepélyesen aláíró
MSZP- Együtt PM 2014 többek között
a politika színpadára visszatért Kuncze
Gábor (Szabadelvű Polgári Egyesület
– SZPE) beszédét nehezményezte. Az
utójáték során Juhász Péter (Milla–Együtt
PM 14) azzal vádolta az SZDSZ korábbi
politikusát, hogy hívatlanul furakodott
az ellenzéki demonstráció színpadára.
Ezt az SZP nevében az előkészítő tárgyalásokon részvevő Wittinghoff Tamás,
Budaörs polgár-mestere, határozottan cáfolta, amit Juhász utólag el is ismert.
eszt

Hát a szavaz
atom
nem kell senk
inek?
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Elment a templomépítő

Van egy különös „képem” otthon. Néha
megkérdezik, mi ez a számla, pláne bekeretezve? Ilyenkor elmagyarázom, mitől
is tartom olyan nagy becsben az amúgy
tényleg közönséges papírt. Induló családi
vállalkozásunknak ez volt az első bevétele. A minap is a kezembe akadt, jó alkalom, hogy elgondolkozzam azon, mi mindent is köszönhetünk Merétey Sándornak.
Mert hogy egyik szavamat a másikba ne
öltsem, a számla címzettje a budakeszi
Református Egyházközség volt, első
munkánk megbízója pedig személyesen
az egyházközség lelkipásztora, Merétey
Sándor. Különös megbízás volt, a pénznél
sokkal többet köszönhetünk neki. Újak
voltunk akkor még a községben (a városi
rang is odébb volt még), és, mint anynyian, újak voltunk a vállalkozásunkban
is. Mint ahogyan új volt az az egészen
másfajta és más léptékű vállalkozás is,
amibe Sanyi bácsi szintúgy ekkor tájt
fogott. Ennek kapcsán kerültünk ismeretsége, s talán megengedi, immár odafentről,
hogy írásban is így szólítsam, ahogyan
azóta is a mindennapokban. Alighanem
ez a láthatatlan „közösség”, új, ismeretlen

vizeken evezni – vezérelt bennünket akkor, hogy találkozzunk, összeismerkedjünk, és máig emlegetett beszélgetésekbe
bonyolódjunk.
Régóta dédelgette magában a gondolatot, hogy Budakeszin templomot épít.
Nagy kihívás volt ez, amikor belevágott,
alighanem még ő sem tudta, mekkora.
S ebbe a kihívásba szánt ő nekünk egy
egészen kicsiny, az egészhez képest jelentéktelen, de nekünk akkor sokat jelentő
szerepet, amikor megbízott egy szórólap
elkészítésével s eljuttatásával a település
valamennyi postaládájába. Ezzel kívánta meggyőzni a helyi közvéleményt a
kezdeményezéséről. Egy építkezés mindig váratlan zökkenőkkel, akadályokkal
jár, de ezúttal, ha nem ünneprontás enynyi év után s éppen most fölemlegetnem,
helyi ellenerőkkel is hamar szembetalálta
magát. Belecsöppenvén tehát az ügybe,
sokat megtudhattunk Budakesziről, az
itt uralkodó viszonyokról, nemkülönben
a budakeszi portákról, amelyhez egytőlegyig volt szerencsénk eljutni. Akkor ismertük meg igazán az új lakóhelyünket;
kívülről is, belülről is, amikor napokon át
hordtuk a levélkét, s persze ismerősökbe
és ismeretlenekbe botlottunk lépten-nyomon.
Nemcsak Budakeszit ismertük meg ekkor, hanem Merétey nagytiszteletű urat
is. Vívódó, befelé élő embernek. Nem
így képzeljük a harcosokat, az építőket. S
lám, mégis templomépítőként vonult be a
budakeszi életbe és a magyar reformáció
életébe. Mi lehetett a titka? Alighanem a
hit, az igazság meggyőző ereje, ami még
vonzalmainál, hajlamainál is erősebbnek
tudott bizonyulni, mint a nagy ókori
filozófusnál, Szókratésznál. Sanyi bácsi is
alighanem szívesebben vonult volna vissza a könyvtárába, a hívei közé, de vala-

honnan azt a sugallatot kapta, hogy neki
más dolga van. Más dolga is van ezen a
világon. Például templomot kell építenie.
Hát akkor építsünk templomot – sóhajtott,
s bár sose csinált még ilyet, mégis megcsinálta. Kevesen hittek akkor neki.
De nemcsak Budakeszinek épített. Talán
a szerénysége okán, de még a közegében
sem mindenki tudja, hogy épített ő mást
is, egy konferencia központot Balatonszárszón, amire az óta is büszke az egész
magyar reformátusság. Mint ahogyan az
erős gyülekezetre, amelyet évtizedeken át
formált választott küldetése helyén, Budakeszin , és arra a szellemi hajlékra, amit
a lelkész emelt tudós munkásságából.
eXabo Tibor

Merétey Sándor
Református
lelkipásztor,
zsinati
tanácsos,a Budakeszi Református Egyházközség templomépítő lelkipásztora,
a Város díszpolgára, a balatonszárszói
„Soli Deo Gloria” Konferencia-központot újraépítő igazgatója közöttünk élt.
Földi életének útja 2013. október 9-én,
83 éves korában véget ért.
Hálaadó istentisztelet keretében vettek
búcsút tőle október 19-én a Budakeszi
Református Templomban. Felesége
mellé a Budakeszi Temetőben helyezték örök nyugalomra.
A budakeszi református gyülekezet
lelkésze, Merétey Sándor és presbitériuma 1991-ben döntöttek úgy, hogy
mivel az 1949-ben családi házból – úgynevezett sváb parasztházból - kialakított
imaház szűkössé vált, új templom építését kezdeményezik. A kiírt tervpályázat
során a tervezők nagy többsége a lehetséges helyszínek közül az egyházközség
ingatlana előtti földnyelvet választotta.
Ez a gyülekezetet is meggyőzte arról,
hogy a szűkössége, az I. világháborús
emlékmű és a Temető utcai csomópont
közelsége miatt egyáltalán nem problémamentes helyszín alkalmas lehet a
templom felépítésére.
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Az üzletmenet zavartalan
Mint derült égből villámcsapás – úgy érte a
helyi közvéleményt a bejelentés augusztus
tikkadt idusán: mostantól nem a Saubermacher gyűjti a szemetet, miután a Kft. már
korábban fölmondta szerződését Budakeszi
önkormányzatával. A budakesziek körében
azonban mind a mai napig sok bizonytalan
információ terjed a kommunális hulladék
elszállításával kapcsolatban. Mind a múltat,
mind a jelent, pláne a jövőt illetően.
Ami az előzményeket illeti, a kormányzati politika, illetve a vonatkozó
törvénymódosítások következtében, a korábbi szolgáltató, az osztrák óriás, a Saubermacher kivonulása várható volt (nemcsak Budakesziről, Magyarországról is): a
jelzett körülmények között inkább az lett
volna a meglepő, ha maradnak. Az aktuális magyar kormány egyértelmű, nem
is nagyon titkolt törekvése, hogy a közszolgáltatások piacát újraossza (A világ
újrafelosztása – copy right Foxi-Maxi).
Ennek első lépéseként olyan jogszabályi
környezetet teremtett, ami egyre inkább
ellehetetlenítette ezeket a vállalkozásokat.
2014-től ráadásul kommunális hulladékszállítást csak állami vagy önkor-mányzati
többségű, nonprofit szervezetek végezhetnek. Hogy a Saubermacher helyét részben a Székesfehérvár Városgondnoksága
Kft.-ben tömörült érdekkör (a Depónia
Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft.,
mint alvállalkozó bevonásával) veheti át,
évek óta szintén lehetett tudni.
Mindezek dacára a budakesziek körében a mai napig terjeng az a hír, hogy a
Saubermacher és a Depónia egyaránt végez szolgáltatást a városban, de ez nem

Keszi keresztje
Halottak napja előtt újraszentelték a budakeszi temetőjében
álló, híres, patinás Martinkeresztet, a helyi svábság
egyik szimbólumát és kegyeleti helyét.
A kereszt eredetileg a Budaörsi és a Pátyi út közötti
szakaszon állt, és az I. világháború után állította a helyi, két és fél évszázaddal
ezelőtt Budakeszire áttelepült
német Martin család hálából,
amiért a fiúk hazatértek a nagy
háborúból.
Ennek épp 91 esztendeje.
A kereszt – hiszen ez adta az
apropóját az újraszentelésnek
– immár felújítva áll a temető
legrégibb részén. A munka
helyi erőből újult meg: Shall
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igaz. Az igazság ezzel szemben az, hogy
a Depónia teljes egészében átvette a hulladékszállítást.
Szintén szóbeszéd tárgya, hogy az
új szolgáltatóval bizonyos szolgáltatások megszűntek; például a szelektív
hulladékgyűjtés vagy a lomtalanítás.
Innen is szeretnénk határozottan jelezni,
szó sincs erről, ezek a szolgáltatások lényegében az eddigi rend szerint folytatódnak.
(Ami a részleteket illeti – például hol és
hogyan szerezhetők be a gyűjtő zsákok, hol
vannak a konténerek, mikor van a szállítás
időpontja stb. –, azokról az önkormányzat
honlapján lehet tájékozódni.)
Többen a szerkesztőségnél érdeklődtek
arról is, hogy lesz-e idén lomtalanítás.
Nekik, sajnálattal, azzal a rossz hírrel szolgálhatunk, a lomtalanítás október 25-ével
az idei évre már lezárult.

Nándor kőfaragó, Mészöly
Zsófia festő-restaurátor, Sváb
Márton és Bodola Lajos keze
munkáját dicséri (mindnyájan
helyiek.)
pim
Budakeszinek nincs szerencséje a főutcai járdaépítéssel: az idei nyárelőn elkezdett beruházás csak nem
akar elkészülni, holott már
nyár végére ígérték a befejezését. A már kész szakaszok
egyes helyein nyaktörő mutatványokra
kényszerítik
az arra járókat, sok helyütt
hiányoznak a gépkocsibeállók. Mikor lesz már
vége? – kérdezik az érintett
lakók. Közelít a tél. Nem épp
ideális évszak a járdaburkolásra.

Újrahasznosítás

A jövő? Az pedig kifürkészhetetlen. A
kormányzat részéről egyaránt erőltetett rezsicsökkentés és a közszolgáltatások kommunizálása sok helyütt már ma is feloldhatatlan ellentmondásba került, középtávon
pedig ez csak erősödni fog. Vagy a szolgáltatások színvonalából lesznek kénytelenek
visszavenni, vagy a cég tartalékait felélni,
vagy díjat emelni. De ezekre a dilemmákra
már csak a jövő évi választások után kapunk
választ.
Szóba' Bitor

Bűn és bűnhődés

Mint arról előző lapszámunkban már hírt
adtunk, a budaörsi városgazdálkodási
céget, a többek között hulladékszállítással is foglalkozó BTG-t százmilliós nagyságrendű birsággal sújtották,
alighanem példastatuálás céljából, amiért
az nem elég precízen tüntette föl számláin
a rezsicsökkentésről szóló passzust. (Nem
a rezsicsökkentést nem hajtotta végre,
hanem az ezzel kapcsolatos, központilag
előírt kommunikációs feladatainak nem
tett, a bírságoló szerint, elég pontosan
eleget.)
Az eset amilyen nagy port vert föl kirobbanásakor, akkora hallgatás övezi azóta
is. Rájöhettek, alighanem túllőttek a célon, hiszen ha ilyen súlyos hibát követett
el a cég, akkor annak vezetőit, köztük a
felügyelő bizottság tagjait is felelősség terheli. Ja, hogy az FB-tagok jó részét a helyi,
budaörsi Fidesz delegálta? Oppardon!
A cég természetesen föllebbezett a határozat ellen, s bár a határidőkből már
kifutott, az illetékes hivatal egyelőre nem
adott választ.
tb

Üres pince
Márton nap előtt a borpince kiürült. Ez az igazság. In vino veritas.
Régóta tudott, hogy a budakeszi polgármesteri hivatal
területén egy gyönyörű, régi borpince van, de évtizedekig üresen, kihasználatlanul állt. Csak
a városháza két évvel ezelőtti
átépítése-bővítése kapcsán nyílt
lehetőség arra, hogy álmodozások helyett tettek is történjenek
a patinás hely felújítására és új
funkciójára. A megrendelők
és a tervezők elképzelése az
volt, hogy a picében egy több
funkciójú, alapvetően vendéglátásra, de kulturális rendezvények megtartására is alkalmas
közösségi tér jöjjön létre. A
felújított épület önkormányzati

tulajdonban maradt, és a fent
említett funkciók hasznosítására
pályázatot írtak ki, amit egy
magánvállalkozás el is nyert. A
városvezetés reménye az volt,
nemcsak egy új közösségi térrel,
színfolttal gazdagodik a város, de
még bevételhez is jut ily módon.
Az In vino veritas konyhája
kitűnő volt, borai értő ízlésre vallottak, a vállalkozás mindazonáltal veszteségesnek bizonyult. Az
önkormányzat most új bérlő után
lesz kénytelen nézni.
eszt
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Vásárlásban erős járás
A statisztika, mint tudjuk, sok mindenre
jó, többek között arra is, hogy az ember el tudja helyezni magát, környezetét
szűkebb és tágabb világában. És kicsit
meg is vigasztalódjék, kizökkenve a mindennapok mizériájából. Nemrég például
a Budakeszi járás lakóinak dagaszthatta
a keblét a tudat, már ha eddig nem tudták
volna, mennyire benne vannak a tutiban.
A GfK Hungária Piackutató Intézet október végén hozta nyilvánosságra az
MTI-n keresztül a 2013. évi vásárlóerőtanulmányát. (A vásárlóerő az adózás
után egy főre jutó, rendelkezésre álló,
elméletileg elkölthető jövedelmet jelenti,
beleértve bármilyen állami juttatást. A
GfK Vásárlóerő értékei megfelelnek a
rendelkezésre álló nominális jövedelmi
értékeknek, azaz nem követik az inflációt és a regionális árkülönbségeket
sem tükrözik.)
Nos, hogy a kályhához visszatérjek,
ebben a tanulmányban olvasható többek
között az, hogy a járások rangsorában
a Budakeszi járásra jut a legnagyobb
vásárlóerő, számszerűsítve: az országos
átlag 127 százaléka. (Budapesttel együtt
vizsgálva azonban 12 fővárosi kerület

megelőzi a Budakeszi járást. Három budai kerületben, az I., a II. és XII-ben az
országos átlag több mint 160 százaléka
az egy főre jutó vásárlóerő.)
Hogy tudjuk, mi mennyi (például,
hány éves a kapitány), no meg hogy
tágabb összefüggésrendszerbe is be tudjuk illeszteni ezt a számot, közöljük, Magyarországon az egy főre jutó éves nemzeti vásárlóerő 5009 euró. Ez az európai
átlag 38,9 százaléka.
Magyarország ezzel a tavalyihoz hasonlóan, az idén is a 31. helyen áll Európa 42 országának rangsorában. Ebből
is kitetszik, Magyarország milyen jól
teljesít (pár éve még jó néhány hellyel
előrébb voltunk). Montenegrót (4541
euró) és Romániát (3491 euró) még
megelőzi Magyarország (kérdés, meddig), ám az EU-hoz éppen csak csatlakozott Horvátország 5208 eurós egy
főre jutó vásárlóerővel Magyarország elé
került a sorban. A 23. Szlovákiát pedig
messze lemaradva hátulról nézzük és irigyeljük a mienkét harminc százalékkal
meghaladó, 7473 eurós vásárlóerejét.
A GfK adatai szerint az Európa 42
országában élő 670 millió ember összesen

8,6 ezer milliárd euró fölött rendelkezik,
egy európai lakos egy évben átlagosan 12 890 euró elméletileg elkölthető
jövedelemből él. A felméréséből az is
kiderül, hogy Európa tíz legmódosabb
országára jut a teljes európai vásárlóerő
mintegy fele.
A leggazdagabb Liechtenstein lakosainak átlagosan elkölthető jövedelme 58
844 euró, az európai átlag négy és félszerese, míg a legszegényebb Moldovában az
egy főre jutó vásárlóerő 1284 euró, ami az
európai átlag egytizedét sem éri el.
Magyarországon a megyék és a
főváros rangsorában Budapest áll az
első helyen 6520 eurós vásárlóerővel,
ami 30 százalékkal magasabb, mint a
nemzeti átlag, ugyanakkor egy szinten
van a balti államok országos átlagával,
de érezhetően elmarad a szlovák és a
cseh országos, nagyjából 7500 eurós
szinttől.
Az ország öt legszegényebb járásából
négy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
van (Kemecsei, Csengeri, Fehérgyarmati
és Baktalórántháza járás), egy pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (Cigándi
járás). Az itt élők elkölthető jövedelme
az országos átlagnak mindössze 62-66
százalékát teszi ki.
MTI

Eleség a nyereségből
Érdekes autós konvojra lettek
figyelmesek a budaörsiek október 16-án a reggeli órákban.
Nem valami politikai demonstráció indította szervezőket,
hanem a jótékonyság. A jobb
emlékezőtehetséggel megáldott
városlakók persze hamar kapcsoltak, ugyanis nem először
tanúi hasonlónak. „Ja, ez az
Adománykonvoj, apukám!” –
csaptak a homlokukra sokan
közülük, akiknek eszébe ötlött,
hiszen láttak már hasonlót tavaly,
tavalyelőtt is.
Az adománykonvoj ezúttal
is élelmiszereket szállított, és a
felvonulás most is az Élelmezési Világnapra esett. A szállítmány pedig a Metro áruházból
indult. Az áruházlánc 2007 óta
támogatója és együttműködő
partnere a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek, idén már
negyedik alkalommal vesz részt
a konvoj vonulásán. 2013 első
kilenc hónapjában már 150
millió forint értékű árut adott
át az áruházlánc az Élelmiszerbanknak az „Expressz kiszállítás

az áruházakból a rászorulókig”
projekt keretében.
A projektet a METRO 2012.
január 1-jén indította el azzal a céllal, hogy az áruházak lejárat közeli
és esztétikai hibás termékekeit
rászorulóknak adományozzák,
így kerülve el a termékek
megsemmisítését. A projekt
résztvevőit a Magyar Élelmiszerbank Egyesület választja ki partnerszervezetei közül.
A METRO programja eltér az
általános adományozási gyakorlattól, hiszen a támogatásra adott
termékek a tartós élelmiszerek
mellett friss termékeket is tartalmaznak. Ez azért fontos, mert a
friss élelmiszerek beszerzése a
rászoruló személyeknek és családoknak az adományok nélkül
szinte megoldhatatlan feladatot
jelent, ugyanis ezek mind költséges, kiváló minőségű élelmiszerek (pl. halak, zöldségek és
gyümölcsök, tejtermékek és húsok), melyeket egyébként nem,
vagy csak nagyon ritkán engedhetnének meg maguknak.
(x)

MIG Budaörsön
A budaörsi repülőtér, ezt kevesen tudják, műemléki védettséget élvez; pontosabban: az
irányító torony és a fogadó épület együttese a korai modernista építészet egyik európai hírű
remeke volt a maga korában.
Nagy kár, hogy az utas váró
belső falfestményei megsemmisültek a világháború során.
A repülőtér az internet korában is az érdeklődés homlokterébe került, mint egy olyan
esemény színtere, ami valósággal felbolydította a világháló

közösségét. Hihetetlenül sokan nézték meg nemrég azt
a videót a Facebookon, ami
egy MiG-21 típusú harcászati
elfogó-vadászrepülőgép
hajtóműindítását mutatja be.
A harci gépet már vagy tíz
éve kivonták a hadrendből,
és jelenleg magántulajdonban
van, ám a felvétel szerint még
működőképes. A szokatlanul
nagy érdeklődést az váltotta
ki, hogy a felvételen látható a
gép fegyverzete is, ami a rajongók fantáziáját különösen
feltüzelte.
Tosz Bibora
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TELKI, LÁSS

Pártmentesítés Telkiben
Bár az országgyűlési képviselőválasztásokra majd csak mintegy fél
év múlva kerül sor (egy kereszténydemokrata képviselő egyébként pár
napja kikotyogta az időpontját, április
6. – a Szerk.), a kampány, ha nem is a
hivatalos, gőzerővel folyik már hetek
óta. Októberben szinte már csúcsra
járt. Van, ahol a párttevékenység máris
átlépte a helyi vezetés ingerküszöbét.
(Az ezzel kapcsolatos óvintézkedéseik
pedig az országos sajtóét, lásd: Mandiner.hu) A budai agglomerációban,
Telkiben például az történt nemrég,
hogy egy párt (!) nem átallott közterület-foglalási engedélyt kérni valamely
akciójához. A helyi vezetés. észlelve
a veszélyt, haladéktalanul elkezdett
gondolkodni, hogyan is tarthatná
távol a pártokat és a kampányt, s hogyan őrizhetné meg a köznyugalmat a
községben. Hogy miként szándékozik
korlátozni a „zavaró politikai tevékenységek” megjelenését a településen?
Mindenekelőtt közleményt fogalmazott
meg, amelyet a községi internetes portálra is kiszerkesztett. Ebben megígérik
a helyi választópolgároknak, hogy
mérlegelni fogják, miként akadályozhatnák meg a következő időszakban

várhatóan megszaporodó, hasonló
kezdeményezéseket, vagyis miként
őrizhetnék meg Telkit továbbra is pártmentes övezetnek, ahogyan az elmúlt
évtizedekben kialakult helyi hagyományban eddig volt. Addig is, amíg
az akcióterv elkészül, máris döntöttek
arról, hogy az önkormányzati médiák
tartózkodni fognak politikai hirdetések
közlésétől.
Biator Oszi

Várhatóan újabb celebbel szegényedik
Telki. Mint az egyik újság hírül adta,
eladó Détár Enikő és Rékasi Károly közös
otthona.
A színész házaspár mintegy másfél
évtizede települt a községbe. Miután Rékasi Károly pár hónapja elhagyta a feleségét,
a háromszintes ház és a hatalmas kert túl
nagynak és fenntarthatatlannak bizonyult
Détár Enikő számára, így szeretné eladni.
Kérdés, hogy az adásvétel sikerül-e, s ha
igen, a népszerű sztár hol telepszik le kisfiával, Zsebivel. A lap azt is tudni véli, hogy
a ház és a hatalmas kert Détár nevén van.
(Aki nem tudná, Rékasi új párjánál
Pikali Gerdánál lelt új otthonra.)

A

vandalizmus a társadalomba beilleszkedett polgárok számára gyakran
fölfoghatatlan; kiváltképp akkor, ha a
vandálokat láthatóan semmi más nem
vezérli, mint a pusztítás, a rongálás,
a károkozás. Hogy mi lehetett a motívuma azoknak, akik október végén megrongálták Telki egyik, Muskátli utcai
buszmegállóját, legföljebb találgatni
lehet, hiszen a tettesek kiléte ez idő szerint ismeretlen. A rendőrség mindenesetre nyomoz az ügyben.
A telkiek értetlenül állnak a történtek
előtt.
Vanda

PLÍZ

Mérlegelés és mérgelődés
Megyek a minap az ABC-be, a zöldséges
részleget, ha akarnám, se tudnám kikerülni, mindenki útja ezen keresztül vezet. De
nem is akarom; nem szeretek vásárolni
különösebben, mégis naponta megteszem,
s ha már, legszívesebben a friss gyümölcs
és zöldség, ami magára tudja vonni
érdeklődésemet, na meg még néha a
tőkehús. Mondom, megyek az ABC-be,
kiválogatom a napi vitaminadagot, majd
elindulok az automata mérleg felé. Okos
készülék, az ember ráteszi a tálcára a paprikát, megnyomja a megfelelő gombot.
Hogy melyik a megfelelő, azt számok és
piktogramok egyaránt segítenek beazonosítani, igaz, a képek eléggé kopottak, és
inkább egy enigmatikus, megfejtésre
váró kortárs képzőművészeti alkotásra
emlékeztetnek, de már ezt is megszoktuk
évek alatt. Mint ahogyan azt is, hogy a
gomb megnyomása után a kis öntapadó
matrica, rajta vonalkód, ár, ami majd a
pénztáros munkáját hivatott segíteni, kiugrik a gépből, amit azon mód rá is nyalunk vagy az árura magára vagy a nejlon
zacskóra, amibe betesszük.
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Ma viszont, amikor az okos mérleg közvetlen közelébe érek többed magammal,
látom ám, hogy az a megszokottól eltérően
a vevői oldaltól elfordítva áll, s hamarosan
írásban és szóban is megkapjuk az új regulát: mostantól a vevők nem kezelhetik a
mérleget, ez immár az eladók dolga.
Nocsak! Hökkenek meg én is,
vevőtársaim is. Miközben a sorunkra
várunk, mert az új rendnek köszönhetően
az addig gördülékeny kiszolgálás lelassul;
az eladók létszáma persze nem igazodott
megnövekedett feladataikkal arányosan,
ráadásul nem a mérlegelés az egyetlen
dolguk, a fogyó árut is tölteni, a raktárban is pakolni, a beérkező szállítókat is
fogadni kell stb. Így aztán ráérünk tanakodni, mi lehet az oka a rendszerváltozásnak. Az eladó hallgatásba burkolózik, de
amikor előállok a hipotézisemmel, látom
az egyetértés jeleit kiülni orcájára. Föltételezésem pedig így szól: a boltosok
alighanem rájöhettek arra, amire egyébként a legtöbb vásárló is: ha a mérlegre
például a jobb minőségű s ezért drágább
almát teszem, de az olcsóbbik fajta

gombját nyomom le, kasszírnő legyen a
talpán, akinek föltűnik a pénztárgép előtt,
hogy a zacskóban nem másod-, hanem
első osztályú áru van. Alma–alma. De
gondolkodással ennél tovább is merészkedhetünk: mi van, ha lemérem az árut,
fölcímkézem, s utólag még beteszek pár
szemet? Ugyan, ki venné észre, ha nem
vagyok túl mohó. De a kleine fische, gute
fische, ugye. Még ennél vakmerőbb trükkök is elképzelhetők, lebukni aligha lehet,
ha kiderül mégis, könnyű azt mondani,
hogy tévedésből rossz gombot nyomtam
meg. Tegye szívére mindenki a kezét,
aki használt már efféle önkiszolgáló
mérleget, hogy ne futott volna át agyán
ehhez hasonló gondolat. Én se másoktól hallottam. A különbség annyi, hogy
a többségnek, bár gondol rá, mégse jut
eszébe meg is valósítani; becsület is van
a világon, vagy egyszerűen csak majrés.
Vannak aztán azok, akik felülemelkednek
gátlásaikon, s ennek a végeredménye az
lehetett, hogy az elszámolásnál rendre
nem stimmelt valami. Miattuk lettünk
visszaminősítve kiskorúakká; mint anno,
amikor a lifteket is csak külön, szakvizsgázott kezelőszemélyzet működtethette.
Zoborai stb.
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PLÍZ
Pillanatfelvételek, Budakeszi, október

Passzus a Zónába

S

zörnyű érzés a tanácstalanság, főleg,
ha az ember abban a tudatban él, hogy
az adott témában otthon van, ám egyik
pillanatról a másikra kiderül, semmit sem
tud a történésekről. Így járt emberünk is,
aki mint már sok év óta annyiszor, most
is bement az iskola adminisztrátorához,
nyomná rá a bélyegzőt a pedagógus igazolványára az új tanév alkalmából.
De hát nagy csalódás volt ezen egyszerű
kérésre kapott elutasító válasz, mert a
sok helyen belépődíj csökkentést érő
kis papírkára egy ideje már nem nyomhat bélyegzőt az iskolai adminisztrátor.
Új eljárási rend lépett életbe, melynek
részletei – egyelőre – az adminisztrátor
előtt is rejtély volt.
Emberünk próbálta az iskolában a
részleteket kideríteni, de nem sikerült megtalálnia a biztos hírforrás hordozóját, így
kénytelen volt elmenni az egyetlen helyre, amit megjelöltek a beszélgetőtársak.
Ez pedig az okmányiroda.
Itt a biztonsági őr roppant előzékenyen
érdeklőtt a látogatás céljáról. Azonban a
sokat tapasztal őr is meglepődött, amikor
elhangzott a pedagógus-igazolvány kifejezés. Előbb tanácsolta is, hogy talán
más hivatalhoz kellene fordulni, de aztán
másként döntött a kapu felügyelője. Bement az iroda védett szobáinak egyikébe,
és megtudakolta, valóban ide kell-e jönni
ezzel a kérdéssel. Mivel igenlő választ
kapott az ügyintézőktől, segítőleg még
sorszámot is nyomott az információt
kereső ügyfél kezébe.
Alig zajlott le ez a kis jelenet, már meg
is szólalt a hívójelző, melyik ablaknál
várják a pedagógus-igazolvány ügyében
érdeklődőt. Bizony, az ajtóra még az is ki
volt írva: Kormányablak.
Emberünk emlékezetében fel is sejlett
egy szlogen, amelyet nem is olyan régen lépten-nyomon hallott: „ez az a hely,
ahol nem az ügyfeleket, hanem az ügyeket
küldözik”. Így aztán az igazolványra vágyónk teljes lelki nyugalommal járult az
ügyintézők elé.
Nagyon kedves, helyes, előzékeny
hölgyek fogadták. Ugyan csak egy volt
a tényleges ügyének intézője, de a másik
kolléganő is besegített, legalább akkora
elánnal, mint kolléganője. Azonnal betessékelték egy fülkébe fotózás céljából, a
fölvételt többször is megismételték a még
jobb pozitúra érdekében, megkérdezték,
tetszik-e a felvétel, majd aláírásmintát
kértek tőle. Úgy bántak vele, mint ügyféllel, ennél jobban még elképzelni sem

lehetett volna; nem is értette, mivel érdemelte ki ezt a nagy figyelmességet.
De aztán jött a csalódás. Előzékenység
ide, kedvesség oda, a hölgyek lehetősége
is korlátos. Pár mondat után kiderült, ők
elintézni nem tudják ezt az igazolványt,
nekik a fotózásig terjed a hatáskörük.
Hogy miként kell tovább haladni az
ügyintézés eme útvesztőjében? Ezt nem
tudják, erre az iskolában kell a választ
megtalálni. Vagyis bárhogy is szól az a
szlogen, bizony az ügyfelet, és nem az
ügyet küldték tovább.
Emberünk nem tehetett mást, ismét elment az iskolába, ami egyébként is rendes
munkahelye, naponta megfordul arrafelé,
és tovább kereste a megoldást. Az adminisztrátor be is vágta a fotózásról szóló
papírját az elintézhetetlen ügyek doszsziéjába. Magyarázat is volt e tevékenységének kíséretében, mi szerint az Oktatási
Hivataltól a minap érkezett információ. E
szerint ugyan ők az illetékesek ennek az
igazolványnak a kiadására, de egyelőre
csak a diákigazolványok kiadására koncentrálnak, hiszen ott is tetemes a lemaradásuk. Még egy jó ideig be sem akarják
fogadni a pedagógusok ilyen irányú kérelmét, egyelőre csak türelmet kérnek.

ny adható. Igaz, ennek a dokumentumnak a
kiállítása nem tartott egy percig sem az iskolának.
Ma sokkal korszerűbben, digitalizált
rendszerben, országosan koncentrálva
lehet csak ilyen okmányhoz hozzájutni.
Itt is kell a személyi igazolvány, de csak
arra, hogy az okmányirodában igazolhassa magát a delikvens, kiről is készül
az arckép. Aztán vissza az iskolába a
fotó digitális azonosító számával, ahol az
iskola – ha majd értesítést kap a felsőbb
hivatal fogadókészségéről – továbbítja ezt
a számot.
Az Oktatási Hivatal majd egyszer besorolja, aztán jó drágán el is készíti ezt a kis
kártyácskát, erről értesíti az iskolát, aki
beszedi majd a kiállításért esedékes illetéket, amire a Hivatal elküldi majd a kártyát az iskolába, és végül a tanerő átveheti
a hőn vágyott dokumentumot. Lesz rajta
fénykép, név, miként a személyi azonosító kártyán is, talán még az iskolát is
megnevezik majd, bár erre az égvilágon
semmilyen kedvezményt adó intézmény
sem kíváncsi.
Igen, elértük, hogy az eddig egy
perc alatt költség és díjmentesen is jól
működően kiadható dokumentumot mára
– igaz, korszerűen – de jelentős költséggel, sok hónap alatt több céget megmozgatva adjuk ki. Bravó. Ez a fejlődés útja,
ezért érdemes volt a technikát kitalálni,
a szervezeteket létrehozni és drága pénzért működtetni. De azért lenne néhány
ötletem, miként lehetne bonyolítani és
drágítani újabb lépésekkel az eddig jól
működő ügymenetet...
Mészáros Árpád

A

Itt tartunk ma. Emberünk most már legalább tudja, hogy ebben a témában a legfontosabb a megértés, no meg a türelem, és talán
majd egyszer érdemben is elindul a folyamat,
melynek végén az a hőn vágyott igazolvány
megjelenik. Igaz, addig van lehetőség ideiglenes igazolás kiadására, ami két hónapig
érvényes, és lejártakor meg lehet újítani.
Biztosan okuk volt a felelősöknek a régi
bevált gyakorlatot megváltoztatni. Eddig
az iskola igazolta, ki is a pedagógusa, és a
személyi igazolvánnyal együtt felmutatva
mindenki tudta is, kinek milyen kedvezmé-

budai Normafa körüli harc egyre
inkább az állóháború jellegét kezdi
ölteni: a kormánypárti Főváros és az
érintett XII. kerület síparadicsommá
kívánja fejleszteni a területet, ami
jelentős építkezést, a természet kialakult
rendjének fölbolygatását vonná maga
után, az ellenzék, főleg az LMP és második embere, a budakeszi Szél Bernadett inkább a természetet óvná. Mi addig
is, amíg a harc eldől, egy verssel kívánunk hozzájárulni a vitához:
Devecseri Gábor
NORMAFA
Hajdanidőn itt lengett lombod a

szélben,
Ünnepi hegymászók víg dala szállt
körülötted,
Normafa,
Majdanidőn lombod közt éled az ének,
Győzve sivár közönyön, győzve dühös
viharon.

2013 NOVEMBER • BUDÁNTÚL

201311.indd 9

9

11/3/2013 10:52:14 AM

KULTUSZ

Lúdhekatomba lampionnal
A Márton-napi lúd régen majd’ akkora esemény volt, mint télen a disznóölés. Márton tisztelete és a jeles napi lúdlakoma,
nemkü-lönben az újbor megkóstolása, az
ősidőkig nyúlik vissza.
Mi most egy – bár a szerzőség nem
tökéletesen bizonyított, de hagyományosan – Csokonainak tulajdonított tréfás
köszöntővel tisztelgünk Márton nevű
olvasóink előtt:
A nyársra ítéltetett Márton-napi lúd
búcsúdala
Már liba koromban hallottam e napnak
Hírét, hogy innepe van Mártony
papnak.
Rég tudom, hogy ilyenkor a torkos
babona
Eleitől fogva nyársra ludat vona,
Mert apám, anyám is mikor
megölettek,
E nyalánk szokásnak áldozati lettek.
Márton a kora középkor egyik legnépszerűbb szentje volt, több legenda fűződik nevéhez. Az egyik szerint még római katonaként
egyszer az út mellett meglátott egy, a hidegben didergő koldust, megállt, leszállt

Budaörs

November
6 szerda 20.00
Szeret… lek
a Manna Produkció és a HOPPart
előadása
7. csütörtök, 15.00
R and L, avagy a Mágusok birodalma
(zenés kalandjáték 10 éves kortól)
9. szombat, 11.00
R and L, avagy a Mágusok birodalma
(zenés kalandjáték 10 éves kortól)
19.00
Max Frisch: Játék az életrajzzal
(Tragikomédia 2 részben)
11. hétfő, 10.00
A gomba alatt
a Szamárfül Projekt előadása (Ifjúsági Klub)
12. kedd, 18.00
Szenesnek áll a világ
est Szenes Iván dalaiból
13. szerda, 19.00
Tizennégy karátos rímek
Zenés irodalmi kávéház
Adler Kávéház
14. csütörtök, 17.00
A szőlőszem
Turek Miklós Petőfi-estje
(Ifjúsági Klub)
15. péntek, 19.00
Márai-est Bálint Andrással
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Márton Pátyon
Pátyon akkora ünnep Márton, hogy már
napokkal 11. előtt elkezdődik: a Pincehegyen november 8-án tarják a lampionos fölvonulást, ami a művelődési ház
elől indul este 18 órakor. A Pincehegyre
érkezvén népszínművel – Matyi a ludas
– kedveskednek az ünneplő seregnek, a
Hagyományok Házában pedig nyolctól
táncház várja a mulatni vágyókat.
Borversenyt is rendeznek a Közösségi Ház picéjében, kóstolóval és ludaskásával.

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

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

a lóról, s köpenyét kettéhasítva, megfelezte azt embertársával. Ugyancsak
róla mesél-ték, hogy amikor már visszavonult remeteéletet szeretett volna élni,
az emberek, látva szent életét, püspökké
akarták választani. Márton a megtisztelő
cím elől elbújt egy libaólba, nehogy megtalálják. A libák azonban hangos gágogásukkal elárulták, így mégiscsak püspökké
választották.
Márton tisztelete a római időkre nyúlik
vissza, s kezünkbe adja a Márton név etimológiáját is.
November 11-e a naptárban ősidők óta
a téli évnegyed kezdő napja, amikor nagy
eszem-iszomot rendeztek: asztalra tették az újbort, ettek-ittak, hiszen még volt
az új termésből bőven, s ürítgették a poharakat, hogy jövőre is jó termés legyen
mindenhol.
A rómaiak Aesculapiust, az orvosistent
ünnepelték ilyenkor, s ludat öltek, amely
meg a hadisten, Mars szent madara volt:
a harcias madarak gágogásukkal egyszer
megmentették Rómát a gallok éjszakai
orvtámadásától.
A lúd római „beceneve”, az „avis
Martis” – Mars isten madara, afféle
régi szófej-téssel Márton madara – lett a

keresztény naptárban, s így nem kellett
eltérni a lúdlakomák évnegyedkezdő római szokásától. De a reformációnak sem
kellett felhagyni a Márton-napi lúdazás
dicséretes hagyományával: a protestánsok
meg Luther Márton neve napján ürítgeték
a poharaikat ilyenkor.
Márton kultuszát Szent István is
felkarolta, mikor a zászlaira éppen a hadvezér Márton képét festette. Álmában, látván a besenyők támadását, így kiáltott föl:
távozzatok, mert az Úr védelmemre adta
Szent Mártont, aki nem engedi, hogy az
igazság legelőjét pusztítsátok. Nem csoda, hogy Szent Márton Szűz Mária után
az ország patrónusa lett.

16. szombat, 19.00
Barliet-Grédy: A kaktusz virága
(zenés vígjáték)
17. vasárnap, 15.00
Max Frisch: Játék az életrajzzal
(Tragikomédia 2 részben)
19. kedd, 19.00
Elling és Kjell
az Aranytíz előadása
20. szerda, 10.00
Brub, avagy egy zokni…
Szamárfül Projekt
20.00
Nyolcvan nap alatt a Föld körül
a Budapest Táncszínház produkciója
22. péntek, 15.00
Ady-Petőfi
Nézőművészet Kft.
(Ifjúsági Klub)
23. szombat, 11.00
R and L, avagy a Mágusok birodalma
19.00
Turek Miklós versestje
24. vasárnap, 11.00
A brémai muzsikusok
Szamárfül Projekt
19.00
Barliiet-Grédy A kaktusz virága
26. kedd, 19.00
Mácsai Pál estje
27. szerda, 19.00
Az angyalok nem sírnak
Phőnix Színház 1956-os emlékműsor

28. csütörtök, 10.00
Mirkó királyfi
meseelőadás

BUDAKESZI

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
November
6. szerda 19.00
Bődöcs Tibor önálló estje
7. csütörtök 18.00
Jazz-Rock Klub
9. szombat 10.00
Sarlós Erzsébet képzőművész
kiállításmegnyitója
12.00
Erőemelő bajnokság
10. vasárnap 16.00
Zwickl Polka Partie
13. szerda 18.00
Lakossági fórum
15. péntek 9.30
Bon-bon matiné
16. szombat 20.00
Pitypang Óvoda Bálja
20. szerda 18.00
Közmeghallgatás
22. péntek 16.00
Nosztalgia Parti

NOVEMBER
23. szombat 10.00
Alma együttes koncerjte
26. kedd 15.00
Diabetes Klub
29. péntek 16.00
Tökmag Játszóház
30. szombat 19.00
Rojtos Táncház

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu
November
9. szombat, 15.00
Városi Béla festőművész kiállítás
megnyitója a művelődési házban
9-10. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Nyitott Múzeumok Hétvégéje
9. szombat, 14.00-16.00
Márton-napi kézműves játszóház a
Lámpamúzeumban
17. vasárnap, 16 óra
Törökbúza bontás – a Budajenő-Telki
Székely Kör zenés, táncos népi játéka
a művelődési házban
30.szombat, 19.00		
Vásáry André adventi koncertje élőzene
kísérettel a művelődési házban
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Rögtönzések

Fess homokra
Nem mindennapi kiállítás látható
a Budaörsi Városházán lapunk
megjelenése után még egy rövid ideig:
vakok, látássérültek képzőművészeti
alkotásaiból nyílt kiállítás. A Budakörnyéki Látássérültek közhasznú
Egyesülete (Budaörs) horvát testvérszervezetükkel közösen tagjaik által
készített homokfestményeket mutatnak be – a látóknak.

Juhász 85
Országszerte hónapok óta ünneplik
élő klasszikus költőnk, Juhász Ferenc nyolcvanötödik születésnapját.
A jeles napra készül a budakeszi Nagy
Gáspár könyvtár is: november 11-én
este 6-kor zenés irodalmi műsorral.
J. F. más szálon is kötődik vidékünkhöz: Bián született 1928. augusztus 16-án.

Fél adag
„Tanítási szünet” lévén a
kis unoka óvodájában, a
nagyszülőkre volt bízva az
apróság felügyelete. Mint ilyenkor lenni szokott, aznapra
éppen milliónyi egyéb dolog
is közbejött, így legkevésbé
sem odahaza telt el a délelőtt.
Történt, hogy dél körül –
már hazafelé –, „még bevásárlunk, ha már erre járunk!”
felkiáltással a nagyszülők
megálltak az élelmiszeráruház előtti parkolóban. Úgy
adódott, hogy a kocsi ablaka
előtt éppen ott volt a CBA
Bisztró bejárata, és az aznapi
menüt hirdető hatalmas felirat
is. Egy pillanat alatt el is dőlt,
ma itt ebédelnek, mert akkor
otthon még a mosogatással
sem kell bíbelődni, egyébként

Léleküdítő estét szereztek idén a
szervezők a Mezei Mária Napokkal a
rendezvény résztvevőinek.
Mint ismert, Mezei Mária évtizedeken
át haláláig élt Budakeszin. Háza a Petőfi
S. utcában a mai napig áll és védett. A
berendezés ma is az ő életét idézi. Külső
falain emléktábla emlékezteti az erre
járókat a nagy magyar színművésznőre.
Az ő nevét viselő művészeti iskola
Mezei emlékének ápolására indította
el évekkel ezelőtt a Mezei Mária Napokat.
Munkatársunknak idén két produkcióhoz volt szerencséje.
Az Import Impro társulat interaktív,
improvizációs
helyzetgyakorlatokon

Népi barokk és börze
a Kálvinban
Jánosi András, a vidékünkre költözött,
nemzetközileg ismert népzenész és
népzenekutató november 21-én, csütörtökön 19 órakor Budakeszi vendége lesz.
A Protestáns Kör szervezésében a Kálvin teremben (Budakeszi, Fő u. 159.) tart
nagy érdeklődéssel várt előadást A magyar népzene motívumai a barokk zenében címmel.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
tanára hangzó illusztrációkkal színesíti
mondanivalóját, amihez Szabó Zsolt régizenész, a Musica Profana régizene együttes

is: eddig mindig ízletes volt
az étel, amit itt elfogyasztottak.
A kis óvodás sem töprengett
sokáig, azonnal kibökte a
számára
legkívánatosabb
falatokat: rántott husi hasáb
burgonyával.
A sorállás, ételrendelés pár
pillanat alatt lezajlott, és a
pultos kiszolgáló a fél adag,
ovisnak alkalmas méret létezésére is igennel válaszolt,
tehát irány a pénztár két
menüvel, és a szemlátomás
fél adagnál is kisebb rántott
hússal.
Csakhogy a pénztáros
barátságtalanul nagy összeget
mondott a két és fél adagra,
amelyet emberünk méltánytalannak tartott. Az okok firtatásakor pénztárosunk szabadkozott is, két menünek
ennyi az ára. Ám ő fél adag

alapuló jelenetei igazán derűs perceket
szereztek a nézőknek, akik annyira
belefeledkeztek a közös játékba, hogy
amikor a társulat tagjai autószerelőt
kerestek az esti órán, mivel kocsijuk
ablaktörlője elromlott, miközben kint
szakadt az eső, sokan azt hitték, ez is a
produkció része.
Nyeső Mari gitáros-énekes dalszerző
neve jó ideje ismert a nemcsak popzenét
fogyasztók körében. Meghitt koncertjén
még az őt ismerőket is sikerült meglepnie, e sorok íróját például egy reveláció
számba menő, szitár hangzású indiai zenei
utánérzéssel. A koncert címe jól fejezte ki
Nyeső művészetét és az est hangulatát egyaránt: Dalok a Mindenségről, a zenéről, a
szerelemről és a fecskékről. Saját versek,
szövegtelen énekek éneklő gitárral.
pim
művészeti vezetője nyújt hathatós segítséget.
*
A budakeszi református gyülekezet jótékonysági vásárt szervez november 16-án,
9-13 óráig a Kálvin teremben (Fő u. 159.).
A Börzén lehetőséget teremtenek az otthon
már feleslegessé vált holmik – tulajdonosoktól történő – árusítására (jó minőségű ruhák,
cipők, kiegészítők, játékok stb.). A résztvevők
e-mailben: edit.kemeny@gmail.com, vagy
telefonon: 06-30-462-9114 regisztráltathatják
magukat november 10-ig.
A Budakeszi Börze jótékonysági rendezvény: a befolyt helypénzt a református
presbitérium a rászorulók és a gyerekek
karácsonyi ajándékozására fordítja.
K.J.

rántott húst nem számolhat
el, még akkor sem, ha látja,
hogy ennél kisebb húst talán
még nem is sütöttek ebben a
konyhában. Szó szót követett,
ám sem emberünk nem akarta
többszörös pénzen megvenni
az ételt, sem a pénztáros nem
akart szabálytalanságra vetemedni. Egyébként egyetértett az észrevétellel, igen
udvariasan el is ismerte, hogy
ez még korrekcióra szorulna
éttermükben.
Ekkor feltűnt a cég vezetője.
No, nem a hangoskodásra jött
elő, mert ilyennek még az
ötlete sem merült fel, csak úgy
jött körbenézni, minden rendben van-e. Pénztárosunk kapott is az alkalmon, pár szóval
ecsetelte is a helyzetet.
És láss csodát, a főnök azonnal a vevőnek adott igazat! A
krumplit kellett csak a pénz-

tárosnak számolnia, „az a
darab hús meg olyan pici, hogy
ne vedd észre”, szólt az utasítás. Így aztán a számla végösszege jelentősen csökkent,
amit köszönettel elfogadott
és kifizetett a táplálkozni vágyó kuncsaft, bár felajánlotta,
hogy bármilyen jogcímen a
hús árát is megtérítené.
Igen, lehet, hogy az a gyerektenyérnyi hússzelet ára
most nem került be a kasszába. De már a főhősünk mögötti
ügyfél is helyeselte a rugalmas
eljárást, hiszen az ő tányérján
is rántott hús díszelgett, ám talán három-négyszer nagyobb,
mint amivel később a kis
óvodásunk alig tudott megbirkózni. Így aztán nem csak
az étel íze, de az átvitt értelemben vett körítés is dicséretes
volt ebben az étteremben.
Mészáros Árpád
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SPORTSZELET

V. Power Station
Kupa
Az Erkel Ferenc művelődési Központ hovatovább az erős emberek tusculanuma lesz.
Na, ne azokra tessenek gondolni, akik három
nagyfröccs után a büfében nagyon izmosnak
érzik magukat, habár meg kell hagyni, a nyár
végén volt itt olyan sportesemény, amely egy
eredetileg kocsmai vetélkedésből született:
mint beszámoltunk róla, szkander bajnokság
színhelye volt az emeleti előtér.
És ketrecharcosokra pláne ne gondoljon
a nyájas, találgatás helyett inkább eláruljuk
(azoknak, akik a címből ki nem taláták):
november 9-én délben a mozgássérültek
sportszövetsége erőemelő szakágának szervezésében országos fekve nyomó bajnokság
lesz, amiben, mint tudják, Ozy jóvoltából
Keszi nagyhatalom.
A teljes hazai mezőnyre számít Szabó Ozor
János többszörös magyar és világbajnok. A jó
két tucat résztvevő között ráadásul néhányan
a gyengébbiknek mondott nem képviselői is
befekszenek a súlyzó alá. A bajnokság egyúttal a társszervező Power Station egyesület kupaversenye is lesz, sorrendben immár az 5.
Boros Zita

Telki és tulipántúra

Nem akármilyen esemény helyszíne
volt Páty október utolsó hétvégéjén:
a településen pár éve épült, világszínvonalú lovardában – Bellandor
- rendezték meg az országos díjlovas
bajnokságot.

A hitel nem az ördögtől való
A legtöbben az elmúlt évek fejleményei nyomán egyre jobban félnek a
hitelfelvételtől. Pedig kevesen tudják például egy lakás árát zsebből letenni.
Valóban ennyire félünk, és valóban el kell kerülni mindenféle kölcsönt? Erről kérdeztük B. Varga Juditot, az Azénpénzem.hu honlap főszerkesztőjét.
– A különböző felmérések azt mutatják,
hogy valóban sokan tartanak a hosszú
távú hitelfelvételtől; a GfK Retail Banking Monitor (RBM) egy évvel ezelőtt
erről számolt be, és a Cofidis idei első
negyedéves felmérése is azt mutatta, hogy
folyamatosan nő a hitelellenesek aránya.
A K&H Bank májusi felmérései szerint
a 19-29 év közötti megkérdezettek 43
százaléka semmilyen körülmények között
nem venne fel hitelt. Ennek egyik oka a
magas munkanélküliség, akinek pedig
van munkája, retteg attól, hogy elvesztheti. Ugyanakkor a devizahitelesek nehézségeivel kapcsolatos hírek is visszafoghatják a keresletet.
– Mit kell számba vennie annak, aki mégis elszánná magát egy lakáshitelre?
– Át kell tekinteni a családi költségvetést, a család összes bevételét és kiadását.
Csak így kaphat valaki világos képet arról,
hogy belefér-e hosszú távon egy lakáshitel törlesztőrészlete. Fontos, hogy mindig
maradjon tartalék a családi kasszában, nem
szabad a végletekig kifeszíteni minden
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hónapban a kiadásokat. A forinthiteleknél
nem kell tartani az árfolyamváltozástól,
ami a devizahitelesek annyit emlegetett
problémáit okozta, a kamatemelés kockázata azonban fennáll. Ez kivédhető a
több évre fix kamaton kínált hitel felvételével, de akkor is kell tartalékot hagyni a
családi költségvetésben. Ez az
egyéb váratlan kiadások miatt
is fontos. Egyébként biztosítással is lehet védekezni. Van
arra lehetőség, hogy munkanélküliség vagy tartós betegség esetén a biztosító állja a
törlesztőrészleteket.
– Mire számíthat, aki most
hitellehetőséget keres?
– A bankok versenyeznek az
ügyfelekért, így érdemes több
ajánlatot is szemügyre venni.
Egy ingatlan megvásárlása 1520 éves banki elköteleződést is
jelent, ezért érdemes rászánni
az időt és energiát az ajánlatok
begyűjtésére. A jegybanki ka-

A Hollandia-Magyarország világbajnoki
selejtezőt (8:1 – oszt’ fapapucs) egy darabig
még emésztenie kell a hazai focirajongóknak.
(Jönnek a tulipánosok, jönnek a tulipánosok!)
Szurkolók, újságírók, szakemberek azóta is
találgatják, vajon mi lehet az oka a magyar futball immár évtizedek óta tartó hanyatlásának.
Az egyik legautentikusabb adalék a töprengések között Szalai Ádámé volt. Hogyne, hiszen ő aktív játékos, válogatott, igaz,
Amszterdamban ezúttal betegsége miatt
nem lépett pályára. Lépett viszont a nyilvánosság elé néhány nappal a történelmi
vereség után; nyilatkozata Telkiben, az
MLSZ edzőcentrumában hangzott el. Ebben a csatár szerint „a magyar szurkolók és
a futballszerető emberek húsz éve folyamatosan át vannak verve”, a magyar futball már
jó ideje nem nevel ki tehetséget, a magyar
edzők egymás hátába döfik a kést egy-egy
kudarc után. Nyilatkozott a meccs után
leköszönt szövetségi kapitány, Egervári
Sándor utódlásáról is: Szalai úgy vélekedik,
olyan szövetségi kapitányra lenne szükség,
aki „kőkeményen veri a futballisták fejét”, és
megfelelő szakmai tudással rendelkezik.
eszt
matvágások és a pénzpiaci kamatok ezzel
párhuzamos mérséklődése a lakáshitelek
árát is jócskán csökkentette. A lakáscélú hitelek átlagos hitelköltsége már
májustól 10 százalék alá esett, az újonnan
szerződők pedig júliusban már átlagosan
9,5 százalékos teljes hiteldíj mutatóval
(THM) jutottak hitelhez. Aki gondosan
körbejárja a piacot, már 8 százalék alatt is
talál ajánlatokat. Soha nem lehetett piaci
alapon ilyen olcsón lakáshitelhez jutni.
(x)
Az Omnibus és az azenpenzem.hu portál
közös pénzügyi tanácsadó rovata
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BÜHNE
Bűnügyek a vidéken

látható ékszereket felismeri,
vagy a bűncselekménnyel
kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a
Budaörsi Rendőrkapitányságot
a 06-23/505-400 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést
az ingyenesen hívható 06-80555-111 „Telefontanú” zöld
számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13),
vagy a 112 központi segélyhívó
telefonszámon.

Bűn és tűnődés
Van akkora pofon, hogy a következményei évekig tartanak. Besurranással is lehet nagy
szajrét akasztani. A vadmacska gyorsabb, mint a vadász; a lesifotós életénél csak a celebé
nehezebb. Ezek az elmúlt pár hét bűnügyi tapasztalatai.
Időnként kapunk olyan kritikát a nyájas Olvasótól,
hogy
beszámolunk
ugyan egy-egy bűnügyről, de
hogy mi volt a folytatás,
igazolódott-e a rendőrségi
szakaszban
még
csak
gyanúként
megfogalmazható tényállás, elítélték-e a
tetteseket stb., arról már nemigen olvashatnak.
Igazuk van a bírálóknak,
valóban úgy lenne az igazi,
ha a bűnügyi rovat bírósági
tudósításokkal egészülne ki,
de erre egyelőre nem igen
van módunk.
Egyelőre vigasztalásul érjék be két, az év elején történt üggyel, amiről annak
idején mi is beszámoltunk,
illetve azzal, hogy jelezzük:
éppen hol tart az eljárás..
Zsámbéki bunyó
Még a múlt télen történt,
hogy a hajnali órákban egy
zsámbéki kocsmában verekedés ütött ki két vendég
között. Cs. Arnold bicskei
fiatalember (20 éves) ököllel ütötte meg a másikat,

aki megtántorodván bevágta a fejét egy grillsütőbe.
A nyomozók rövid úton
elfogták. Az eljárás októberben fejeződött be: a
fiatalember aktáit súlyos
testi sértés bűntett kísérlet
elkövetésének
megalapozott gyanújával adták át az
ügyészségnek.
Testi sértés
Szemben a zsámbéki üggyel,
az alábbi kocsmai verekedés túlment a kísérleten, és
a rendőrségi akták szerint
meg is valósult a súlyos
testi sértés; e bűntett megalapozott gyanújával zárta
le a nyomozást a Budaörsi
Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya.
Amúgy 2013. február 9-ét
írtunk, amikor is M. Ádám
(22 éves) egy budaörsi
szórakozóhelyen
lefejelt
egy, a társaságában lévő
férfit. Látszólag minden
különösebb előzmény vagy
kilátásba helyezés nélkül.
A művelet következtében az
illető elesett és elájult.

Rékasi inkognitóban
Celebek főztek egy budaörsi nagyáruházban, nyilvános esemény
volt, ahova sok sajtófotós, riporter is meghívást kapott, többek
között a velvet.hu fotósa, Szécsi István is. Már vége volt a rendezvénynek, amikor a fényképész távoztában meglátta az új párt,
Rékasi Károlyt és Pikali Gerdát. (A Telkiben évtizedekig Détár
Enikővel házasságban élő Rékasi nemrég szakított feleségével,
és nyilvánosan is bejelentette, elhagyja családját, hogy eztán új
szerelmével éljen. A sokáig álompárnak tartott Détár-Rékasi ügye
mindig is kedvelt témája volt a bulvársajtónak, válásuk óta pedig
szinte nincs nap, hogy valami hír ne érkezne felőlük).
Szécsi mint vérbeli riporter néhány felvételt készített az autóba beszálló és távozni készülő színészekről. Nem sokkal később
Rékasi, aki a kocsit vezette, visszakanyarodott, és némi dulakodás
közben kitépte a fotós kezéből a nagy értékű masinát is. Igaz,
utóbb egy motorossal visszaküldte a gépet tulajdonosának, de
addigra az már följelentést tett a rendőrségen.
Az eset a szemtanúkat is megdöbbentette, s azóta is értetlenül
állnak a történtek előtt. A szappanopera következő epizódja
várhatóan a rendőrségen folytatódik majd.
eszt

Szex helyett sitt

Smukk volt, nincs
Hogy miként hatolt be a lakásba, csak sejtjük a szűkszavú
rendőrségi közleményből (a
szűkszavúságot alighanem a
nyomozás érdekeire tekintettel
stb., stb.): az ismeretlen elkövetőt
ugyanis lopás (és nem betörés)
miatt keresi a yard. A behatolás valamikor október 8. dél és
9. délelőtt tíz óra között történhetett. Utóbbi a bűncselekmény
fölfedezésének időpontja. A
tetthely: egy budaörsi lakás.
A zsákmány pedig készpénz,
személyes iratok és ékszer. Az
ékszerekről a megrövidített tulajdonos, aki természetesen riasztotta a hatóságot, fotókkal tudott szolgálni a nyomozóknak,
ezeket ezúton mi is közreadjuk.
A rendőrségi felhívással egyetemben.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
eljárást indított lopás bűntett
elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

Ki ismeri fel az ékszereket?
A képeken látható ékszerek birtoklóit keresi a rendőrség.
A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen

A nemi erőszak – latinul stuprum – az egyik legsúlyosabb
bűncselekmény, aminek kriminalisztikai
szakzsargonban
fogalmazva nagy a latenciája.
Magyarra lefordítva: sokkal több esetben követik el,
mint ahány napvilágra kerül
belőlük. Ennek sok oka van,
az áldozatok, többnyire nők,
szégyellik, félnek a további
megaláztatásoktól,
hogy
nem hisznek nekik, sokszor
bonyolult lélektani folyamatok eredőjeként bűntudatot
éreznek a rajtuk esett sérelem
miatt.
Az alábbi történet elkövetője
mindenesetre nem azok számát
szaporítja, akik megússzák,
köszönhetően az áldozattá vált
fiatal nő talpraesettségének és a
nyomozók gyors munkájának.
Október 8., kedd este, nyolc
óra, Budaörs egyik forgalmas
utcája. Egy férfi rángat egy fiatal nőt be, egy mellékutcába.
Amikor egy „megfelelően”
félreeső helyre érnek, mozdulatai nem hagynak kétséget
szándékai felől: magáévá
akarja tenni a nőt. Földre
rántja, ám utóbbi nem hagyja
magát, szex helyett dulakodás
kezdődik. A letepert nő kibontakozik a fiú szorításából, majd
elmenekül. A rendőröktől kér
segítséget, akik a személyleírás
alapján órákon belül elfogják a
gyanúsítottat, G. Zsolt helybéli,
24 éves fiatalembert.
Ellene – őrizetbe vétele mellett – szexuális erőszak bűntett
elkövetésének
megalapozott
gyanúja miatt a Budaörsi
Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya folytat eljárást.
Az oldalt írta és
szerkesztette: Robot Szabi
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BALSORS

Tárolni lehet, bringázni…
Biciklitároló
tekintetében
Budaörs
alighanem az európai élvonalba tartozik.
Magyarországi viszonylatban egész biztosan egyedülálló a város új büszkesége, amit
idén nyáron átadtak. A buszvégállomásnál
felállított létesítményben 8 + 8 (kívül, ill.
belül) kerékpár tárolható biztonságosan. A
budaörsiek netes bejelentkezés után ingyen
használhatják, a nem helyi lakosok smsben kapott kóddal tudják biciklijüket elhelyezni a tárolóban. A nyolcszögletű, éjszaka
kivilágított tároló ajtaja mágneskártyával
nyílik, majd egy speciális villanymotor úgy
fordítja el az építményt, hogy a biciklitulajdonos a nyolc, háromszög alakú férőhely
soron következő üres részébe kényelmesen
becsúsztathassa járművét. Telt ház esetén
további nyolc bicikli helyezhető el az építmény falai mentén.
A videokontroll alatt álló, mikroprocesszor vezérelte tároló használatához
szükséges ingyenes mágneskártyát a helyi
lakosok postán kapják meg, mások 2013tól valószínűleg minimális díjért juthatnak
hozzá.
Budaörs önkormányzata hét európai

ország kilenc városával közösen vesz részt
az EU Bicy elnevezésű programjában,
amely a városi kerékpártárolók és a hozzá
kapcsolódó lopásgátló védelmi rendszerek tervezését és kivitelezését támogatja.
A projektnek ez csak az első fázisa
volt, a továbbiakban a település kerékpárút-hálózata kerül majd sorra. A tervek – szintén EU-finanszírozással – már
elkészültek. Szerencsére. Mert a neten
szörfözve könnyen akadhatunk olyan
internetes kerékpáros oldalakra, amelyeken az alábbihoz hasonló, kritikus
észrevételek olvashatók a budaörsi

Fűteni veszélyes
Megkezdődött a fűtési szezon.
S fűteni, bizony, veszélyes.
És itt most nem a sárga csekkekre gondolunk elsősorban.
Ilyen tájt sok évtizedes tapasztalat, hogy sajnálatos módon
megjelennek a kéménytüzes,
füstmérgezéses esetek. Szinte
naponta riasztják a tűzoltókat
robbanások és szén-monoxidmérgezések miatt – figyelmeztet a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Pest megye kéménytűzzel
kapcsolatos
káresemények
szempontjából Szabolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyét követően a harmadik
helyen áll. Területén negyvenhat kéménytűzzel kapcsolatos
eseményt regisztráltak az idén.
Szén-monoxid-mérgezéshez ez
ideig huszonöt alkalommal riasztották a Pest megyei katasztrófavédelem tűzoltó egységeit.
A szén-monoxid-mérgezés
legtöbbször a tüzelő-, fűtő-, és
egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen
használatára, a karbantartás
és ellenőrzés hiányára, vagy
a helyiségek nem megfelelő
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szellőztetésére vezethető viszsza. Éppen ezért különös
jelentősége van a kémények
rendszeres
ellenőrzésének.
A nehezen észlelhető színtelen és szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzően a
tüzelőberendezésen
keresztül, vagy a nem megfelelően
működő kéményből áramlik
vissza a helyiség légterébe.
Kerülhet mérgező gáz a lakótérbe nem kellően tömített
kályhából,
kandallóból,
füstcsőből, kazánból, vagy az
elszennyeződött fürdőszobai
„átfolyós” vízmelegítőből is.
A fentiek okán különösen
fontos tehát, hogy csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő,
fűtő berendezést használjunk,
s ezeket minden esetben
szakembernek kell beüzemelnie és javítania. A kémény állapotát előírt időszakonként
– gázüzemű berendezés esetén
évente, szilárd és olajtüzelésű
berendezés esetén félévente
– ellenőriztessük. A gázkészüléket (kazán, bojler, konvektor)
is évente vizsgáltassuk felül.

kerékpározási lehetőségekről. Egy biciklis blogból idézünk:
„Budaörsre a budapestiek valószínűleg bevásárolni járnak az autópálya
mentén fekvő bevásárlóközpontokba.
Ma én is azt tettem, csak kerékpárral.
Odafelé a Budaörsi utat használtam,
csak a nagyobb emelkedőnél mentem fel a bringaútra jobb a békesség alapon. De egyébként minden
problémától mentesen tudtam közlekedni.
Budaörsön találomra mentem el a
dobozokig nagyjából az irányt tartva.
Hazafelé természetesen más útvonalat
választottam, így bukkantam rá a Baross
utcai kerékpárútra.
Sajnos.
Erre még én sem voltam felkészülve, pedig láttam már egy-két
vad
dolgot kerékpárút néven. Érdekes
módon a helybeliek még tiltakoztak is
a megépülés ellen, de ez persze nem
akadályozhatta meg a megvalósulást.
A projekt másik része egy 30-as övezetbe
vezeti a bringásokat. Össze-vissza kanyargatva, 15%-os lejtőn átküldve,
kerékpáros nyomot az úttest közepére
festve írányjelzőként alkalmazva.”
Borz Tóbiás

Hasznos lehet a szén-monoxidérzékelő készülék használata,
egy megfelelő eszköz életet
menthet. Ezek azonban nem
helyettesítik a rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot!
Tanácsos kikérni szakember
véleményét szag- és páraelszívó
vásárlása, kandalló és minimális légáteresztő képességű
nyílászárók beépítése esetén.
Lehetőség szerint használjunk
a lakószobában légbevezetőt,
a vizes helyiségekben (WC,
fürdőszoba,konyha)légelvezetőt,
így biztosítható garantáltan
a megfelelő mennyiségű és
minőségű levegő.
A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt ingatlanban a kémények
ellenőrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést
is. Mindezeken túl ügyelni kell
a tüzelőanyag tárolására is, biztosítsuk a megfelelő távolságot
a tüzelő, fűtő berendezés és az
éghető anyag között. A kazán
közelében felhalmozott éghető
anyagokat távolítsuk el.
Baj esetén azonnal hívjuk a
katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös
segélyhívó számon!
Strófa Kata

Látványosságnak sem volt
akármi (katasztrófaturisták
érkezéséről
mindazonáltal nincs tudomásunk). A
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi
polgári védelmi szervezete,
a Pilis Mentőcsoport és az
újonnan megalakuló járási
mentőcsoportok (Budakeszi,
Pilisvörösvár, Cegléd, Nagykáta) nagyszabású gyakorlatot tartott október 11-én
Nagykovácsiban.
A 2012-ben alakult Pilis
Mentőcsoport és a Pest Megyei
Kutató-mentő Szolgálat, kiegészülve a Pilisvörösvári
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
és a Magyar Vöröskereszt tagszervezeteivel a műszaki mentést gyakorolták alpintechnika
bevetésével.
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