Februárius, Böjtelő hava

CSÍZIÓ

Böjtelő hóban őrizd meg magad minden hevesítő eledelektől,
káposztától, salátától és goromba nehéz emésztésű húsoktól. Lágy purgáczió után vágasd a főhöz szolgáló eret a
hüvelyked mögött; szemeidre gondot viselj, hogy meg ne
homályosodjanak, ahhoz pedig szolgál köménymag, kapor
és ópium-mag, reggeli hányás, azonképen a fürdő is, a lúdhúst és kék káposztát eltávoztasd, étkeid füvekkel legyenek
timpotrálva; a sebes hidegek ártanak.
Farsangkedden, Istennek nevében plántálván, a mennyit
fénylik a nap, annyit fénylik az egész hosszu böjtben; ha reggel jól fénylik, a tavaszi vetéseknek jó termését mutatja.
Beda azt irta (ha hihető dolog), hogy a mely gyermek
Böjtelő-hónak estéjén születik e világra, annak a teste holta
után épen megmarad az ítélet napjáig, és el nem rothad,
azonképen épületre való fa, mit azon nap levágnak, soha
meg nem rothad.
A mely gyermek a Böjtelő-hóban születik e világra, sima
szájú lesz, kérkedőm, csacsogó, mindenkor csak szeles
gondolatu, és más embereket vakmerően itélő, gazdagságszomjazó, és mindenkor jó cselédes gazda lesz; egész életének folytában bujdosás kell kedvének.

AFORIZMA
„A férfi vagy ismeri a nőket, vagy szereti őket.”
(Ism.)
Idén január 19-én emlékeztek meg először – egy 2013 decemberében született parlamenti döntés alapján – a magyarországi
németség elhurcolásáról.
Az emléknap kijelölésére az adott alkalmat, hogy 1946ban ezen a napon indították el Magyarországról Németország
irányába a kitelepített németeket szállító első szerelvényt. A
kitelepítés a magyarországi németségnek mintegy felét érintette, körülbelül kétszázezer embert. Az eseményről vidékünkön
is megemlékeztek, legelsősorban is Budaörsön. A polgármester
emlékbeszédét lapunk 8. oldalán közöljük.
A magyarországi német lakosság nagyon sokféle volt, több
hullámban és több tartományból érkeztek hozzánk telepesek.
Az utolsó nagy betelepítési hullám II. József és Mária Terézia idején történt: kihalt helységek keltek általuk új életre, és
megműveletlen földek találtak szorgalmas földművesekre.
A magyar tannyelvű iskoláról szóló 1907-es törvény, az úgynevezett Lex Apponyi következtében váltak a német közösségek kétnyelvűvé, tértek át egyre többen a magyar beszédre.
Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország
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Január 31-én kezdődött a kínai
újév, amiről mind gyakrabban
megemlékeznek a nyugati világban is, tekintettel Kína és a kínai
civilizáció növekvő szerepére a
világban.
Február elsején a Millenárisra
varázsolták ez alkalomból a távolkeleti kultúrát, ahol magyarok és
hazánkban élő kínaiak találkozhattak és ismerkedhettek egymással,
valamint kulturális programokban
gyönyörködhettek.

Medvejóslás
A medve idén is jósolt. Azt mondta, a télnek hamarosan vége lesz.
Készülhetünk tehát a tavaszra.
Előbújhatunk a barlangunkból
lassan.

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:
a nyilvánosság; s a legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az,
melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

T

izenegy és egynegyed milliárd forint
önkormányzati adósságot vállal át az
állam tizenhét, Buda környéki településtől.
(Ennek majd’ fele egyébként Budaörsé.) Így
szól a hír, ezzel házalnak most nálunk is,
országosan is a kormánypárti politikusok,
mint a másik csodafegyverrel, a rezsicsökkentéssel. (A rezsiről majd talán egy másik
alkalommal.) Még jó, hogy a kampány el
sem kezdődött.
Most akkor jó ez nekünk, vagy sem? –
kérdezi az egyszeri pógár.
Cui prodest?, azaz kinek használ? – kérdezték anno az ókori Rómában.
Először is szögezzük le, hogy nem az adóság eltörléséről
van szó, hanem átvállalásáról. Mert ott azért még nem tart a
jelenlegi kormány, hogy a Sátán nyomdokaiba lépjen, aki a
szólás szerint azért találta ki a tőzsdét, hogy bebizonyítsa az
embernek, képes arra, amire csak Isten: a semmiből teremtsen
valamit. És ez fordítva is igaz: valamiből sem lehet semmit
csinálni. (Az anyagmegmaradás törvénye ugye, bár ez a kvantumfizika meg a legújabb kozmológiai kutatások szerint nem
biztos, hogy igaz, de ebbe ne menjünk bele, még szegény A.
tanár úr megfordul a sírjában, ha azt olvassa, hogy egykori
diákja ilyesmibe kotnyeleskedik.) Szóval az állam nem eltörli,
hanem átvállalja, vagyis kifizeti. De hát, mint tudjuk, az államnak nincs pénze, csak az, amit adó formájában beszed.
Vagyis azt is az állampolgároktól veszi el. Csak nem feltétlenül
azoktól arányosan, akik az eladósodott településeken élnek.
Az állam nem jár jól, mert az önkormányzatok adóssága ugyanúgy benne van az államadósságban, csak más fejezetnél
könyvelik. Jól járni azok az önkormányzatok fognak, amelyek
nyakló nélkül vettek föl hiteleket az évezred első évtizedében.
Mellesleg, bár akkor a Fidesz még ellenzékben volt, az önkormányzatok többsége már akkor is e párt irányítása alatt állt.
Rosszul pedig azok az önkormányzatok járnak, amelyek nem
voltak ennyire vakmerőek, megfontoltan gazdálkodtak. Most
az utóbbiak rovására fizetik vissza az előbbiek adósságait.
Mert ne feledjük, adózni mindenütt adóznak (elvben legalábbis) az emberek, s nem csak a helyi önkormányzatnak (sőt,
nem is elsősorban annak), hanem a központ költségvetésnek.
Amúgy szögezzük le Széchenyi országában, hogy a hitel,
ha már korábban hivatkoztunk is rá, nem az ördögtől való,
a modern gazdaság, gazdálkodás elengedhetetlen üzemanyaga, csak ésszerűen kell fölhasználni, s lehetőleg olyasmire
fordítani, ami majd maga termeli meg a törlesztő részleteket
s még azon is túl.
Az adósság-elengedés olyan orvosság, amit arra találtak
ki, hogy azt a fájdalmat csillapítsák, feledtessék vele, amit az
önkormányzati rendszer „átalakítása”, magyarán: kiherélése okoz. Márpedig a miskárolás igen kellemetlen és visszafordíthatatlan következményekkel járó beavatkozás. Az elmúlt
időben mégis azt kell mondani, pontosan ez történt az önkormányzatokkal.
Az iskolák kvázi államosításával a legnagyobb intézményi
hálózatot vették ki a helyhatóságok hatásköréből, a járások
létrehozásával pedig egy olyan hivatalt hoztak létre, amelyet
nem választott tisztség-, hanem kinevezett tisztviselők, méghozzá a kormány által kinevezett tisztviselők irányítanak, s
jogköreik jelentős részét az önkormányzatoktól telepítették át
hozzájuk.
Ezzel komoly lépést tett a jelenlegi kurzus a tanácsrendszer
restaurálása felé.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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KRÓNIKA

Az Európai Unió jövőjéről, közeledvén az Európai Parlamenti
választások, egyre intenzívebb
vita folyik kontinens szerte. Az
egyik álláspont a nemzetállamok Európája, a másik egy
majdani Európai Egyesült Államok létrehozásában látná
a megoldást. Utóbbiak sorait
gyarapítja Budakeszi díszpolgára, a Német Szövetségi Köztársaság egykori külügyminisztere és alkancellárja, Joschka
Fischer, aki az európai politikusok között úttörőnek számított kérdés fölvetésével.
Az ezredfordulót követően
tette ugyanis Joschka Fischer
az első célzást egy szuperállam létrehozására 2000-ben,
az európai integráció végcéljáról tartott előadásában.
Fischer ebben egy alkotmányos szerződésen alapuló
föderáció tervét vázolta fel,
saját kormánnyal és elnökkel,
kétkamarás parlamenttel. Az
elképzelés szerint az alsóházban a nemzeti parlamentek
tagjai foglalnának helyet, míg
a felsőházba az országok a
lakosságnak megfelelő számú
szenátort delegálnának. Nem
sokkal az elhíresült előadás
után Jacques Chirac tette le
voksát az uniós alkotmány létrehozása és az úgynevezett
„kétsebességes Európa” gondolata mellett. Az elképzelés
szerint kell egy úttörő csoport,
amely a többi – leszakadó –
tagállam nélkül is meghozhat
döntéseket.
Erre a folyamatra erősített
rá később Nicolas Sarkozy
francia elnök és Angela Merkel
német kancellár integrációs
politikája. A francia–német
tengely kritikusai szerint azonban a „Merkozy”-nek becézett
modell a neoliberális Európa
működésképtelen
rendszerét, és a hazánkhoz hasonló
helyzetű országok függőségét
betonozta be. Később Sarkozy
ugyan megbukott a francia elnökválasztáson, de német kollégája továbbra is a föderáció fő
zászlóvivője maradt.
tb
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Rossz atom?

Az elmúlt hónap egyik politikai
szenzációja Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai útja és tárgyalása volt Putyin elnökkel. A találkozón mindenki legnagyobb
meglepetésére
bejelentették,
hogy a paksi atomerőmű felújítását és bővítését Magyarország
az orosz Roszatom vállalattal
végezteti el, amihez az orosz állam óriáshitelt nyújt.
Minderről megállapodást is
aláírtak, amit az országgyűlés
utolsó ülésszakán a parlamenti
többség meg is szavazott. A
megállapodás számos részletét
azonban ennek ellenére homály
fedi, annak több részét tíz évre
a kormány titkosította.

Szél Bernadett (Budakeszi),
az LMP társelnöke még a parlamenti szavazás előtt nyil-vános vitára hívta ki a nemzeti
fejlesztési minisztert, hogy a
közvélemény is eldönthesse,
valóban jó üzletet kötött-e a kormány az oroszokkal az erőmű
bővítéséről. Az Országgyűlés
fenntartható
fejlődés
bizottságának alelnöke szerint a
szerződést aláíró miniszter már
rendelkezik a Magyarország
következő száz évéről szóló
információkkal, itt az ideje,
hogy a magyar emberekkel is
megossza információit, hadd
tudják meg végre, valóban jó
üzlet köttetett-e. Az ellenzéki
politikus szerint amennyiben a
kormányzatnak nincs titkolni-

Fejtágító
klerikusoknak

TV2
Följelentést tett nemrég gazdasági csalás gyanújával ismeretlen tettes ellen az MSZP
és az Együtt–PM szövetség a
TV2 értékesítésének körülményei miatt.
A német tulajdonos tavaly év
végén jelentette be az eladást
két menedzsere cégeinek,
akik közül az egyik Simon
Zsolt budakeszi lakos, a TV2
vezérigazgatója. A vételárat
nem közölték.
A följelentők szerint fennáll a gyanú, hogy a TV2 tényleges megvásárlói nem azok
a társaságok, amelyeket a
tranzakció decemberi megkötésekor megneveztek, így a
nyilvánosság által megismert
jogügylet nem a valóságot mutatja, és fennáll a lehetősége,
hogy „az ismeretlen elkövetők
színlelt gazdasági tevékenységet végeznek”. Braun Róbert
szocialista politikus ugyanitt
arról beszélt, hogy egyértelmű
kapcsolat van a TV2 értékesítésében részt vevő ügyvédi
iroda és Nyerges Zsolt üzletember között.
bt

Összehívta a budakeszi járás
klérusát január végén egy
fejtágítóra Csenger Zalán
Zsolt a budakeszi művelődési
központba. Tekintettel a rendezvény zártkörű voltára,
csak közvetett értesüléseink
vannak az ott történtekről.
Veress Jenő kollégánknak
(Népszava) Zsámbék polgármestere úgy nyilatkozott,
nem kampányrendezvényről
volt szó. A körzet fideszes
országgyűlési
képviselője
Hölvényi György egyházügyi
államtitkár társaságában az
egyházak jövőbeni pénzügyi
támogatásáról, EU-s pályázati lehetőségeiről tájékoztatta a
megjelenteket.
Értesüléseink szerint a
meghívottaknak csak egy
része tett eleget a meghívásnak. A rendezvény terembérleti díját helyben leszurkolták.
Zoborai

?

Joschka:
Egyesült Álmok

és szégyellnivalója a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel
kötött alkuval kapcsolatban,
akkor a kihívás elfogadásának
aligha lesz akadálya.
Németh Lászlóné miniszter
asszony, aki a moszkvai megállapodás aláírója volt magyar
részről, a kihívást elutasította.
Sza-Tir

Paks a méta

Hol a palástom?
Elhárultak az akadályok,
megindult az egyházi bírósági
eljárás a Budakeszihez kötődő
Hegedűs Lóránt református
lelkész ellen. ifjabb Hegedűs
tavaly novemberben jobbikos
politikusok társaságában avatta fel a Hazatérés Temploma
előterében Horthy Miklós
mellszobrát – ellentüntetők
hangos tiltakozásától kísérve. Bogárdi Szabó István
református
püspök
eljárást kezdeményezett a
történtek
kivizsgálására.
A református egyházi bíróság
január végén megtartott első
ülésén elhalasztotta a döntést,
mivel tanúkat is szeretne meghallgatni, s nem utolsósorban
Hegedűst. Bár az idézés személyes megjelenésre szólt, a
lelkész nem ment el a tárgyalásra. Álláspontját terjedelmes
beadványban fejtette ki. A jogtanács a lehető legsúlyosabb
fegyelmi büntetés, hivatalvesztés kiszabását kérte.
pimasz

?

BUDÁNTÚL • 2014 FEBRUÁR

2/5/2014 12:06:05 PM

1ÉN

Zsiráfok járják Keszit
Tavaly nyár óta két zsiráf járja időről
időre Budakeszi utcáit. Péntek délutánonként és szombat esténként pedig a
helyi művelődési ház ifjúsági klubjában
tartanak tréninget a helyi fiatalságnak. A
furcsa pár férfi tagja, Keresztes Károly
messziről érkezett városunkba:
– Budai srác vagyok, a XI. kerületben
nőttem föl. Nehezen kezelhető gyerek
voltam – így nevezik a magam fajtát. Pedig én nem voltam rossz gyerek, csak nem
voltam hajlandó oktalanul engedelmeskedni. Mindennek az értelmét kerestem,
és ha nem tudták elmagyarázni, akkor
ellenszegültem. Nem volt boldog kamaszkorom. Még a Péterfy Sándor utcai
mentálhigiénés osztályt is megjártam…
A József Attila Gimnáziumba jártam, és a
testnevelő tanárom ajánlott egy kineziológust, aki aztán láss csodát, a diszgráfiámat, diszlexiámat, diszkalkúliámat meg
tudom is én, még mimet – helyre tette.
Aztán találkozhattam Marschall Rosenberggel, ami elindított az erőszakmentes
kommunikáció (EMK) felé.
– Én huszonnyolc éves voltam, amikor
addigi életem legmélyebb pontjára eljutottam – vázolja föl az ő történetét az
időközben kis társaságunkhoz csatlakozó
Biczók Zsófia. – Aztán volt egy pont,
amikor úgy éreztem, kezembe kell venni
a sorsom irányítását. Egyszerűen beírtam
a Google-ba, hogy „pozitív gondolatok”
vagy valami ilyesmi, és rögtön kidobta
Rambala Éva nevét és a tréningjeit. Pár
nap múlva ott is voltam egy hétvégi foglalkozáson, aztán ott ragadtam: két és fél
éven át jártam le rendszeresen. Ma már
én tartok tréningeket Károllyal együtt, de
Rambalát tartom mentoromnak, mesteremnek.
– Én úgyszintén – veszi vissza a szót
egy mondat erejéig Károly –, én is tőle tanultam az EMK-t. Egyébként Zsófival is
ott találkoztunk.
– Mielőtt rátérnék arra, hogyan kerültek Budakeszire, mit is csinálnak itt mint
EMK-trénerek, maradjunk egy kicsit még
annál, mivel foglalkoztak azelőtt, hogy
mostani hivatásukat választották volna.
– Tanult szakmám művelődésszervezőpedagógus – válaszolja Zsófia, bár soha
nem gyakoroltam. Az üzleti életben dolgoztam, ügyfélszolgálati menedzserként.
Aztán minél jobban elmélyedtem az
EMK-ban, egyre jobban éreztem, hogy ez
az én utam.
– És Károly hogy talált rá erre az
útra?
– Még srác koromban bekapcsolódtam
az újjászerveződő cserkészmozgalomba.

Hivatásos katona szerettem volna lenni,
be is vonultam sorkatonai szolgálatra, de
csalódtam a seregben. Alighanem ők is
bennem. Amikor leszereltem, akkor tájt
hangzott el talán a mondat: „Katonának
túl cserkész, cserkésznek túl katona”.
Az viszont ez alatt a fél év alatt kiderült,
hogy van valamiféle érzékem az emberekhez. Ha valaki a laktanyában megunta
az életét, ha a kantinosné ki akarta önteni
valakinek a szívét, vagy épp a százados
úrnak volt valami bánata – engem találtak meg vele. Amúgy tanítói és hittanári
diplomám van.
– Tehát jelentős pályamódosítás után
jelenleg, mondhatni, hogy EMK-trénerként keresik a kenyerüket?

– Igen – feleli Zsófia –, több megbízásunk is van, többek között tavaly nyár óta
Budakeszin is dolgozunk.
– Hogyan kerültek ide?
– Egy európai uniós pályázat révén
nyílt meg a lehetőség Budakeszi számára,
hogy ifjúságvédelmi szakembereket alkalmazzon. Az uniós pályázat neve:
Értékes vagy!, ami egy bűnmegelőzési,
ifjúsági devianciák kezelésére hivatott
projekt. Amikor Budakeszi nyert ezen a
pályázaton, minket kértek föl, hogy vegyünk részt a projektben.
– Miből áll a munkájuk?
– Részint abból, hogy időről időre járjuk
a város utcáit – avat be Károly –, és kapcsolatba kerüljünk többnyire perifériára
szorult fiatalokkal, és beszéljünk a
problémáikról, amelyek nem is tudatosulnak bennük. A másik része a munkánknak,
hogy az erre fogékony fiataloknak az ifjúsági klubon belül erőszakmentes kommunikációs tréningeket tartsunk.
– Ahhoz képet, hogy erőszakmentes
kommunikációt oktatnak, a foglalkozásaik elég harciasak.

– A foglalkozásaink fontos része a
keleti harcművészet egyik legősibb ága, a
ninjutsu elemeinek tanítása. Én az EMK
mellett nagyon sokat köszönhetek ennek
is. Az erőszakmentes kommunikációnak
része kell, legyen az is, hogy megismerjük az erőszak természetét. Megtanuljuk,
megtapasztaljuk, milyen érzés megütni
egy másik embert, illetve fogadni egy
másik ember ütését. De a ninjutsu sokkal több, mint sport. Megtanítja az embert összpontosítani, önmaga belsőjére
figyelni, kontrollálni az érzéseket, indulatokat, a különböző emberi szituációkat,
konfliktusokat. De nemcsak a ninjutsu,
hanem például a jógagyakorlatok is részei
a foglalkozásainknak.
– A meditáció, a megváltozott tudatállapot elérésének különböző technikái a
drogprevencióban is hasznosak, hiszen
megtanítja a gyerekeket arra, hogy azt,
amit a kábítószerekkel el lehet érni, azt
szerek nélkül is lehetséges.
– Szóval senki ne úgy képzelje el a
mi tréningjeinket, hogy itt valami nyálas
lelkizés folyik. Mozgunk, edzés után társasjátékozunk, beszélgetünk, jó idő esetén kirándulunk, jól érezzük magunkat, s
ha minden jól megy, a gyerekek észre sem
veszik, hogy fejlődnek, tanulnak.
– Tavaly júliustól működnek Budakeszin. Eddig hány fiatallal kerültek
kapcsolatba?
– Mintegy másfél száz gyerekkel,
közülük vagy huszonöten rendszeresen
lejárnak hozzánk a klubba.
– Mik a további terveik?
– Várjuk a tavaszt, hogy kiszabadulhassunk a természetbe. Nyáron pedig, az
egész program megkoronázásaként tábort
szervezünk a srácoknak, ahol mindenki fog
tanítani. Mindenki azt, amiben ő a tudós.
Bobosi Tzar
Az erőszakmentes kommunikáció vagy
együttműködő kommunikáció (EMK)
Marshall Rosenberg amerikai pszichiáter–klinikai pszichológus által kifejlesztett módszer, amelynek célja, hogy
az emberek nagyobb együttérzéssel és
világosabban (kevesebb félreértéssel)
tudjanak kommunikálni egymással. Az
EMK-nak két fókusza van: az egyik az
empátia, vagyis a másikra való együttérző
odafigyelés, a másik az őszinte önkifejezés: oly módon, hogy az a másikat
lehetőleg együttérző odafigyelésre indítsa. A EMK-nak négy fő alkotóeleme
van: a megfigyelés, az érzés, a szükséglet és a kérés. Az EMK-zsargonban az
erőszakmentes kommunikációt szokás
zsiráfnyelvnek is nevezni, szembeállítva
a hétköznapokban csaknem mindenki által használt sakálnyelvvel.
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A mamutoktól a Bodzásig
Az eredeti terv 2006-ban elkészült.
Igaz, tervezője szerint jószerével semmi
nem valósult meg belőle, de ez nem rajtuk múlott. Se a belső elkerülő út, sem
az M0 folytatása, de még az olyan,
nagyságrendekkel kisebb volumenű elképzelések sem, mint a városi közlekedési
lámpák szinkronizálása várat magára.
Nemrég elkészült Budakeszi közlekedésfejlesztési koncepciójának legfrissebb,
sorrendben a második felülvizsgálata.
Ebből az alkalomból Pej Kálmán tervező,
közlekedési szakmérnök lakossági fórumot tartott a helyi művelődési házban.
Ha most a laikus olvasó azt kérdezi, mi
értelme az efféle tervkoncepciók gyártásának, röviden erre azt felelhetjük: az,
hogy a város fejlesztésénél ezt mindenkor
figyelembe lehessen venni, illetve, ha éppen olyan források megszerezhetősége
tűnik föl a láthatáron (például pályázatok), amelyekből egy-egy eleme a koncepciónak megvalósítható, akkor azt
értelmesen lehessen fölhasználni.
A mostani fölülvizsgálat fő szempontja
az volt, hogy az elmúlt 5 évben is jelentős
változások léptek életbe (például az új
KRESZ), valamint új beruházások is
megvalósultak, amelyek jelentős hatást
gyakoroltak a település közlekedésére is.
Az új koncepció talán legfontosabb eleme Pej szerint, hogy miközben az elmúlt
évtizedekben Budakeszi az egy főutcára
szerveződő falusi településből kisvárossá
nőtte ki magát, továbbra is hiányzik egy központi közösségi tér. (A mostani park minden
szépségével és értékével ezt a funkciót nem
tudja maradéktalanul betölteni.)
Kiemelt célja volt a mostani koncepciónak, hogy lehetőség szerint védjék
meg a várost az átmenő forgalomtól, ami
2005-ig folyamatosan nőtt, s bár az utóbbi években némiképp csökkent, azonban
vélhetően ez nem mindig lesz így.

Először is a tervezők végleg leszámoltak az M0 és a belső elkerülő út illúziójával (Unokáink sem fogják látni? – a
Szerk.). Nagyszabású tervek helyett reális
megoldásokat kínálnak. Például arra a
problémára, hogy csúcsidőben a Telki felől
érkező autóáradat a lakó-pihenőövezeten
keresztül vezető menekülő útvonalakra
terelődjék.
A tervezők fontosnak látnák a városrészek közötti közlekedési kapcsolatok
javítását is, a Budakeszi-Budapest közötti,
legkritikusabb szakaszon is nemkülönben.
Fontosnak tartanák a Meggyes-Márity
utca összekötését a Pátyi úti csomóponttal. Ez összefügg a felülvizsgálatban
foglalt legfontosabb új javaslatukkal,
hogy a Dózsa György téren kezdjenek
el kialakítani egy új városközpontot. A
Budakeszi-árok vonalában pedig egy
úgynevezett „zöld folyosó” jöjjön létre
a mamutfenyőktől a hamarosan bezáró
szennyvíztisztító telepig. A szennyvíztisztító terület hasznosítására a Tandem Kft.
mérnökei azt javasolják, hogy létesüljön

Ezt is a sajtónak
köszönheti Budakeszi! Állítólag
egy kritikus
újságcikk volt
az elindítója
a budakeszi piac
rekonstrukciójának

Megújul a főutca
Ha az időjárás-felelős is úgy
akarja, mire e sorokat olvassa a
Nyájas, már el is kezdődik.
Régi fájdalma a budakeszieknek a város főutcáján átmenő gépjárműforgalom, ami
az elmúlt két évtizedben szinte az elviselhetőség határáig
megnőtt. Hivatalos forgalomszámlálási adatok sze-rint
Budakeszin naponta 14 ezer
gépjármű halad keresztül, ami
az országos négyszerese és a
megyeinek is duplája. Az utat
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itt egy új, intermodális csomópont; kerüljön ide a buszvégállomás, s lenne hely a
távolsági buszok részére is. Távlatilag
akár egy helyi érdekű vasút állomásának a
kialakítására is lehetőség lenne. Mindehhez egy P+R parkoló is csatlakozhatna.
A főutca három sávossá való átalakítását (benne buszsávval), ami annak idején nagy vihart kavart, bár
meghiúsult, a szakemberek továbbra is
célszerűnek és megvalósíthatónak tartanák. A jelzőlámpák szinkronizálását
úgyszintén, kiváltképp akkor, ha lennének valóban hiteles forgalomszámlálási adatok.
Sokan fűznek nagy reményeket a körforgalmakhoz is, de Pej Kálmán ez ügyben is lehűtötte a kedélyeket. Ezek sem
jelentenek csodafegyvert. Nem is volna
lehetséges például sem az Erkel utcai csomópontban, sem a Temető utcai
kereszteződésben körforgalmat elhelyezni. De még a Pátyi-Budaörsi csomópontban sem, ráadásul nem is célszerű. Szerencsére vannak egyéb, közlekedéstechnikai
megoldások, amelyek képesek ezeket a
kritikus csomópontokat kezelni.
Biator Oszi

eredetileg nem ilyen terhelésre
tervezték. De ez még csak
hagyján. Négy évtizede még
csak föl sem újították. Nemrég
döntés született: a budapesti
határt jelző táblától a Budaörsi út és Pátyi úti csomópont
közötti mintegy két kilométeres
szakaszon útfelújítás kezdődik
hamarosan. Kilenc centiméter
vastag aszfaltszőnyeget kap az
út, és állítólag ez 15-20 évre
elegendő lesz. Ennek keretében a buszöblöket is felújítják

a megyei közútkezelő beruházásában. Az útszegélyek
részleges javítását az önkormányzat saját költségvetése
terhére elvégezteti.
A lakók megnyugtatására:
a több hónapi előkészületek
egyik legnagyobb dilemmáját az jelentette, hogyan
vezessék le a kivitelezés
ideje alatt a járműforgalmat.
A kivitelezők azt ígérik,
megtalálták azt a megoldást,
ami a lehető legkevesebb
fennakadás mellett teszi
lehetővé a munkákat. A legnagyobb problémát jelentő

szőnyegezést például a késő
esti órákban végzik majd.
A kivitelezést február közepén tervezik elindítani, és
április derekára befejezni. Többen tudni vélik, az időzítés
összefügg az április 6-ára kiírt
országgyűlési választásokkal,
s afféle hangulatjavító intézkedésnek szánják. Nem tudhatjuk,
mindenesetre hallottunk olyan
véleményeket szakemberektől,
hogy az aszfaltozás csak tüneti
kezelés, az útalap, ellentétben
a közútkezelő állításával, nem
megfelelő szilárdságú.
Borz Tóbiás
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Imponáló deponáló
A tavaly nyáron hatályba lépett hulladékgazdálkodási törvény sok települést hozott nehéz helyzetbe, már ami a kommunális szemétszállítást illeti. A jogszabály
ugyanis előírja, hogy 2014-től csak olyan
cég végezheti ezt a szolgáltatást a településeken, amely legalább 50 százalékban
önkormányzati vagy állami tulajdonban
van.
Vidékünkön korábban az egyik legnagyobb szolgáltató az osztrák hátterű
Saubermacher Kft. volt, amely, megelőző
lépésként szerződést bontott azokkal az
önkormányzatokkal, amelyeknél ő végezte a hulladékszállítást.
Ez több önkormányzatnál nehézségeket
okozott, amelyek új szolgáltató után kellett, hogy nézzenek.
A legtöbb gond talán a szomszédos
Nagykovácsiban volt, ahol a katasztrófavédelmi igazgatóságnak kellett közbelépnie, és erőből kijelölnie egy szolgáltatót (Depónia), amelyik addig is elviszi

A 4-es és
az agglomeráció

Bár még nem tudjuk, tavasszal elindul-e
a 4-es metró, az új vonal sokak fantáziáját megmozgatta mostanában. És
nem csak a fővárosban. Az új földalatti
várhatóan komoly hatással lesz egész
Budapest, sőt: az agglomeráció közlekedési rendjére is.
A közeli településeken, ahol például
van kék busz, a BKK (Budapesti Közlekedési Központ) kérésére vizsgálják,
hogy az adott járatokra várhatóan milyen hatással lesz az új metró.
Budaörs távlatilag közvetlenül is érintett, hiszen már többször fölmerült, hogy
ha nem is most, de valamikor, a 4-es
vonalát a budaörsi virágpiacig célszerű
lenne meghosszabbítani.
Budakeszin épp most zajlik a közlekedési koncepció felülvizsgálata. A

Új csatorna indul

Ne televíziós, hanem szennyvízcsatornára
tessék gondolni.
Most már mi is azt mondjuk (írjuk),
lesz új szennyvíztisztító és csatorna Budakeszin. (A pályázatot még az előző
önkormányzat nyerte el). Megtörtént a
közbeszerzés, a szerződés is megköttetett,
tehát indulhat a beruházás.
Ami nem kicsiség: jó 3,2 milliárd forint.
A projektet az Európai Unió közel 94%ban támogatja. A projektben az első ka-

a szemetet, amíg szabályos közbeszerzési eljárás keretében megtalálják azt az
új vállalkozást, amellyel majd hosszabb
távra szerződhetnek.
Tovább fokozta a nehézségeket, hogy
a Saubermacher nem adta át az új szolgáltatónak az útvonaltervet, így az első
hetekben előfordult, hogy Nagykovácsi
utcáin bolyongtak a járatlan kukások.
Az ügyfelek adatait sem adta át a cég. A
Depónia a mai napig nem tudja például,
hogy az egyes háztartásoknál hány és mekkora kukát kell üríteni. Érdekes látvány
a munka közben jegyzetelő kukás ember. Nincsenek szerződések, így az sem
világos, kinek, miről és hova küldjenek
számlát.
Közben már elő kellene készíteni a közbeszerzési pályázatot. A sors fintora, hogy
azt akár a Saubermacher jogutódja is
megnyerheti, a céget ugyanis időközben
megvásárolta a bicskei önkormányzat.
Robot Szabi
szakemberek és az önkormányzatok azt
latolgatják, hogyan lehetne közvetlen
járattal kapcsolatot létesíteni a 4-es és a
település között.
Ugyancsak
folynak
konzultációk
Törökbálinton is a kérdésről. A BKK
nemcsak az önkormányzatoktól, hanem
az érintett lakóktól is kérte a véleményeket, javaslatokat akár közvetlenül,
akár az önkormányzatok közvetítésével.
Boros Zita

Zugban a Zugban
M.Ú.K. Márciusban újra kezdjük.
Mármint 2014 tavaszán. Ne tessenek
izgulni, az idei márciusban vélhetően
senki nem lesz, aki az 58 évvel
ezelőtt (1956 – a gyengébb matekosok
kedvéért – a Szerk.) levert forradalom
újraélesztésével kísérletezzen, bár
akik erre a mostani M.Ú.K.-ra készülnek, szintén elég vakmerők. Félni
valójuk lehet akár az időjárástól is, ha
a tavalyi március idusára gondolunk,
amikor az egész országot megbénította a hó, márpedig az a tevékenység,
amire hőseink készülnek, nem épp
hóesés idejére való. De lehetne tartani
valójuk a hatóságtól is, mert ténykedésükre szóló jogosítvánnyal nem
rendelkeznek.
Ideje, hogy ne csigázzuk tovább a
Nyájas idegeit, s eláruljuk, mi készül:
kátyúzás lesz! Hogy mi ebben a rendkívüli? Hát az, hogy a kátyúzást nem
hivatalból, hanem partizánakció keretében, zugban fogják végezni. Abban
a reményben, bár engedélyük ugyan
nincs rá, talán ezúttal is bízhatnak
majd a hivatalok jóindulatú szemhunyásában, akárcsak tavaly.
Történt ugyanis, hogy Nagyszénászugban a lakók megunták útjaik
állapotát, megunták, az illetékesekre
hiába várnak, hogy kijavítsák, s
maguk kezébe vették a sorsuk irányítását, de legalábbis a lapátot, a taligát,
és nekiálltak önkéntes munkában betemetni a kátyúkat. A kezdeményezés
tavaly nyár végén indult, mára szervezett kereteket öltött, bárki meg is
bizonyosodhat róla a Facebookon stílusosan Nagyszénászugi Zugkátyúzók
néven indított oldalukon.
pim

Postás észjárás
pavágásra várhatóan márciusban kerül sor,
ekkor kezdődnek meg Makkosmárián, valamint a Munkácsi és Meggyes utcákban
aktuális csatornázási munkák, melyek kivitelezése 2015. márciusig tart. Még ebben
az évben, várhatóan júliusban elkészül az
új, a környezetvédelmi követelményeket
minden szempontból teljesítő szennyvíztisztító-telep is. Az átadást egy fél éves
próbaüzem fogja megelőzni, amely garantálja a telep biztonságos és környezetbarát
működését.
hü

A katonaságnál is úgy van, ha már
két honvédet elküldenek levelet
gyűjteni, közülük az egyiket ki kell
nevezni parancsnoknak. Mint tudjuk, a posta a mai napig félkatonai
szervezet. Ennek szellemében változott a postatörvény. Január elsejétől
ha ugyanazon településen több postahivatal működik, akkor ki kell
közülük jelölni egyet, amelyik „az
irányításért felelős körzeti városi
posta”.
Budaörsön például ez a Szabadság
úti postafiók lett.
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DOSSZIÉ

Így kezdődött
Január 19. a magyarországi németek 1946-os kitelepítésének évfordulója. Ekkor indult el az első transzport Budaörsről. Az évforduló alkalmából Wittinghoff
Tamás, Budaörs polgármestere mondott beszédet.
Íme:
„1946 telén, pontosan ilyentájt, január
derekán, Budaörs történetének legdrámaibb napjai zajlottak. Erőszakkal,
brutálisan, embertelenül, mindenféle
jogalapot nélkülözően űzték el innen azokat, akik szorgos munkájukkal
ezt a települést felépítették, a szőlő és
gyümölcstermesztés mintatelepülésévé
varázsolták. Budaörs kiürült, gyökereit
kitépték a földből, egy pillanatra megsemmisült.
Sokszor felidéztük már e napok
borzalmait, de megérteni máig nem tudjuk, hogyan is történhetett meg mindez.
Bár voltak előzmények, mégsem hitte el
senki, hogy még ez is bekövetkezhet...
Hányszor volt ez már így a történelem
folyamán, hogy a jószándékú emberek
nem hitték, hogy az emberi gonoszság
idáig fajulhat. S megannyiszor rá kellett
jönniük, sajnos lehetséges. S mindig
a haza, a nemzet, a hit jelszavai mögé
bújva meggyalázva a Haza, a Nemzet és
a Hit legszentebb értékeit. Porig rombolva közösségeket, emberi méltóságot,
évszázados tradiciókat…
A háború végétől módszeres hajtóvadászat folyt a német nemzetiségű fiatal férfiak ellen, akikről azt feltételezték, hogy harcoltak, és alkalmasak a
bűnbak szerepére. Ennek a hajszának
olyan tragikus pillanatai is voltak, mint
az 1945-ös úrnapi körmenet, amikor az
ünnepségen ragadták ki a sorok közül a
férfiakat.
Mert bizony már akkor elkezdődött
a módszeres és kollektív felejtés. Ezúttal sem kívánt a nemzet önkritikusan
szembenézni azzal, hogy mi is történt
az előző években, és ebben kinek-kinek – a saját egyéni tragédiája mellett
–, milyen személyes felelőssége volt.
Kapóra jöttek hát a Magyarországon élő németek, akiket gonoszként fel lehetett mutatni. „Nem mi,
hanem ők voltak, ők tették azokat a
szörnyűségeket, amik megtörténtek.”
Pedig nagy részük a magyar hadseregben harcolt, pontosan ugyanúgy, mint
bárki más a szomszéd faluból, és csak
elenyésző hányadukat sorozták be közvetlenül maguk a németek. És vajon tehettek-e ők erről? A hozzátartozókról, a
nőkről, a gyerekekről, az öregekről már
nem is beszélve.
A kitelepítés természetesen nem
elszigetelt magyar jelenség volt. Egész
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Európán végigsöpört a bosszú szele,
általánossá vált a kollektív bűnösség
elvének alkalmazása, amely kiegészült
megannyi alantas politikai és anyagi
szemponttal. Ez is mennyire ismerős,
s milyen gyorsan és milyen gyalázatosan ismételte magát a történelem. Voltak országok, ahol az évszázadok alatt
kialakult etnikai arányokat kívánták
így megváltoztatni egycsapásra, miközben mindenütt vastagon szempont volt
a németség vagyonának, földjeinek,
házainak megszerzése, méghozzá mindenféle kárpótlás nélkül.
Milliók élték át mindezt. Európa szerte
ugyanolyan deportálásokat hajtottak végre, mint pár évvel előtte a zsidókkal tették. Egyik pillanatról a másikra, egyetlen kis batyuval, marhavagonokba zsúfolva szállították el az emberet, mindenféle tájékoztatás nélkül az ismeretlenbe.
Rázúdítva e milliókat a teljesen kivérzett, elpusztított Németországra. De
volt, akinek még ennél is rosszabb sors
jutott, akik például a Szovjetunióba
kerültek...
Soha ki nem törölhető nyomokat
hagyott az egyének, a családok életében ez a dráma. Még mindig, majd'
70 évvel a történtek után is ez az első
és meghatározó élmény, ami előtör az
emlékezőkből – írja Steinhauser Klára
annak a könyvének az előszavában,
amelyben a budaörsi családok történetét
feldolgozva két tucatnyi intejút készített
a településünkről elűzöttekkel. A kötet
éppen most jelent meg az emléknapra
időzítve.
De nem felejthetünk mi sem.
Nem csak azért, mert a saját gyökereinkről van szó, hanem azért sem,
mert bármikor újra megtörténhet.
És ezek nem üres
szavak. 1946 óta
a világ számtalan
helyén játszódtak
és játszódnak le
újra és újra ugyanilyen, vagy hasonló jelentetek.
És vígasztalhattuk
magunkat
sokáig,
hogy
mindez csak a
távoli Afrikában,
Kelet-Ázsiában
vagy éppen Latin-Amerikában

fordulhat elő. De, amikor Jugoszlávia
felbomlásakor, itt Európában, a határainktól néhány száz kilométerre zajlottak az etnikai tisztogatások, már nem
legyinthetett senki.
Nem szabad áltatni magunkat. Szívós
propagandával, a tények tudatos elferdítésével, az öncsalásra való hajlamra
rásegítve, alantas ösztöneinkre rájátszva, bárkiben elő lehet állítani azt a
lelki állapotot, amikor már mindenre
képes. Jól tudják ennek a receptjét
a szélsőséges pártok ideológusai.
Gondoljunk csak azokra a felmérésekre,
amelyek
döbbenetes
eredményeket tárnak elénk a hazai
közvélemény
előítéletességéről,
a
kisebbségek elleni türelmetlenségéről.
Dolgos családapák, unokáikat szerető
nagymamák, törékeny huszonéves kislányok képesek kimondani olyan szavakat és gondolatokat, amelyek egyeseket először csak önkényeskedésre, majd
később akár rémtettek elkövetésére jogosítanak fel.
A gyűlöletbeszéd legalizálásával,
a bűnbakképzés jól ismert mechanizmusának működtetésével odáig jutottunk, hogy néhány éve már gyilkosságokba torkollott ez a propagandaháború. Nem külföldön, hanem itt,
a Magyar Köztársaság területén...
Tudnunk kell, hogy az ilyen egyéni
tetteket bizony mindig megelőzi annak a légkörnek a kilakulása, ahol ez
előfordulhat.
Ezért kell makacsul emlékeznünk
újra és újra arra, ami Budaörsön történt 1946-47-ben. Ezért kell hangosan
beszélni róla. Kikutatni az akkori események minden apró részletét, feltárni és összegyűjteni mindent, amit
a tragédia szereplői átéltek. És azt is,
hogy kik hajtották végre mindezt, milyen szellemi előkészítést követően.
Csak ez a tudás adhat védelmet, hogy
soha sehol ne történhessen meg ugyanez.
S ezzel tartozunk minden áldozatnak, s
az utókornak egyaránt…
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Újraindul a gombagyár
Tavaly a gombakomposztgyártó üzem, amely a
kilencvenes évek derekán
épült Perbál és Tök határában,
leállította a termelését. Sokáig
úgy tűnt, hogy a gyár végképp bezár. A Champignon
Union ugyanis csődbe ment.
Közben a háttérben a tulajdonosai lázasan keresték azt a
vállalkozót, aki hajlandóságot
mutatna pénzt, technológiát
befektetni és piacra segíteni a
az üzemet. Az első reménykeltő
hírek 2013 kora őszén érkeztek, és az év vége felé hivatalosan is megerősítették:
sikerült befektetőt találni a
létesítményre.
Információink
szerint
már meg is kezdődtek az
előkészületek a termelés
újraindításához. Ehhez jó
alap, hogy a térségben az
elkövetkező
időszakban
várhatóan nő a kereslet a gombakomposzt iránt.
Az üzemet mostantól a Karel Sterckx Ltd. viszi tovább,

s a vállalkozáshoz sikerült
partnerként megnyerni Tony
Verhulst és Davy Vannestet.
Ők elsősorban különböző ingatlanberuházási projektekben rendelkeznek széleskörű
tapasztalatokkal.
Ami az üzleti konstrukciót
illeti, a direkte a töki gyárra
alapított
Sterckx-Verhulst
felvásárolta Tökön a Champignon-Union Kft-t.
A telep 30 hektáros, jelenlegi termelési kapacitása
10.000 tonna/év. A befektetők
a termelési mennyiséget a
következő években növelni
szeretnék.
Az üzem 20 alkalmazott
foglalkoztatását tervezi. Az
üzemvezetéssel Johan Lesage
belga komposztszakembert és
Davy Vannestet bízták meg.
Az anyavállalat Sterckx a
töki projekttel egyidejűleg
belgiumi telephelyein, Roeselare-ban is fejlesztéseket
végez.
bt

Huszonkét mázsa élelem

A nagy ünnepek, amelyek cukor jutott el a rászorulókadakozásra indítanak sok em- hoz.
bert, elmúltak. Ugyanakkor a
Budakeszit megelőzően hatél legnehezebb szakasza még sonló élelmiszerosztásra nemhátravan. Ilyenkor a nehéz rég Zsámbékon (lásd fotót) és
sorsú emberek tartalékai meg- Herceghalomban is sor került.
fogyatkoznak, a napi betevő
Többen érdeklődtek, mind
előteremtése is mind nagyobb a most segítségben részenehézségekbe ütközik.
sültek, mind a kimaradtak
Ezt ismerte föl a Magyar közül, várható-e még hasonló
Vöröskereszt, és az Európai segítség. A Vöröskereszt terüUnió
Élelmiszerbankjával leti illetékesétől, a nemrég hiösszefogva,
adományosztó vatalba lépett Nagy Évától azt
akciókat indított az év elején.
az információt kaptuk, hogy
Budakeszin január 28-án még az idei valószínűleg évkezdődött meg az élelmiszer- ben megismétlik a mostani
osztás. Ötszáz embernek vit- adományozást.
ték házhoz a csomagokat. Az
eszt
akció mintegy
10 napot vett
igénybe, és a
vöröskeresztes
munkatársaknak
az
önkormányzat
emberei
is
segítettek.
Összesen 1240
kg liszt, 430 kg Élelmiszert oszt
tészta és 530 kg a Vöröskereszt Zsámbékon

Jó szomszédság
Itt Budakeszin az R. utcában a Fő utcához
képest kicsi a gépkocsi forgalom. Gyalogos sem jár túl sok errefelé, így az egyik
oldali itt-ott meglévő járdát sem sokan
koptatják, hiszen legfeljebb egy háznyit
lehet ott menni, aztán csak szúrós bokrok,
vagy földkupacok vannak az ez ideig még
meg nem épített járda helyén.
De nem ez a lényeg, hanem az egyik
kedves lakó, pontosabban annak leleményessége. Történt ugyanis, hogy az utóbbi
hónapokban új postás került a környékre,
majd azt helyettesítették, sőt ezt követően
ismét addig erre nem ismerős kapta meg a
kézbesítési feladatokat, és a sok személycsere egyszer sem vált a postai szolgálat
előnyére. Egyre több és több anomáliával
járt a levelek eljuttatása a címzettekhez.
Panasz panaszt követett, amit ki így, ki
úgy tálalt, és a postahivatal is eltérően kezelte a felszólalásokat.
Történt az egyik napon, hogy levélkihordónk ismét nem volt a helyzet magaslatán. Ne firtassuk, hogy az alkohol
hiánya vagy éppen túlzott fogyasztása,
netán a túlterheltség, vagy az átlagtól
eltérő IQ, esetleg bármi más lehetett az
oka, de tény, hogy egy közönséges szám-

lalevelet a fent hivatkozott kedves lakótársunk postaládájába tévesen dobott be.
Igen, ez már nem először fordult elő az
utóbbi napokban, hetekben, és bizony az
elmúlt hónapokban is akadt már ilyen eset
ezen a környéken.
Így aztán emberünk ezt a számlalevelet
– mely láthatóan nem neki volt címezve
– nem dobta a kukába, el sem égette, de
még csak be sem fizette a benne lévő csekket, hanem sajátos módon kezelte. Ráírta
jó vastagon, nagy betűkkel a borítékra: A
CÍMZETT A SZEMBEN LÉVŐ HÁZBAN LAKIK! No, és hogy nehogy céltalan maradjon az ez irányú erőkifejtése,
a saját postaládájának nyílásába úgy
szorította be, hogy a boríték ezen felirata
kilógjon, és így jól olvasható legyen, ha
arra téved majd a levélkihordó.

Igen, az, aki ezt a bonyolult és a címzett
felé bizonytalan további útvonalat kitalálta a boríték számára, az éppen a járdahelyzet miatt csakis a címzett postaládája
előtti úton volt kénytelen nap, mint nap
közlekedni. Mivel gyerekeit reggelente
elkíséri az iskolába, majd délután együtt
jönnek haza, és persze még számos más úti
cél is létezhet a számára, biztos, hogy nem
kerülhette el a szemben lakó címzettet, de
legalább is annak postaládáját.
Feltételezem, hogy a szembe szomszédhoz a leleményes emberünk korábban már többször továbbította a tévesen
hozzá kézbesített leveleket, miként tette
ezt több ismerősöm is hasonló esetekben a
környéken. Magam is vittem már a nekem
bedobott leveleket a valós címzetthez, sőt
a postahivatalba is visszaadtam tévesen
nekem bedobott leveleket, ha nem esett
útba a címzett.
Persze adós vagyok azzal, hogy miként
reagált erre a borítékos figyelemfelhívásra a postás. Sajnos, erről nincs adatom, de
tény, hogy a környéken azóta kevesebb
panaszt hallani a tévesen kézbesített
küldeményekről. Valami tehát megváltozhatott, remélem, reméljük a kézbesítő
figyelmessége érte el azt a szintet, amire a
későbbiekben már nem lesz panasz.
Mészáros Árpád
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Futtában költ verseket
Vajdics Anikó a közgazdasági diplomája
mellett elvégezte az ELTE spanyol, illetve portugál szakját is. Elsősorban
műfordításokkal foglalkozott egyetemi
évei után, de dolgozott újságíróként
és tanárként is. Szakkönyvek mellett

soknak és állami intézetben nevelkedő
gyerekeknek játsszák vissza az általuk
elmesélt személyes történeteket.
Újabban verseket is ír, publikált már
a Magyar Műhelyben és a Csillagszállóban.
V. A. így vall magáról és az írásról:
„Naponta futok nagyjából egy órát az
erdőben. Közben találom ki a verseimet.
Mire a János-hegy tetejéről leérek, kész
versek vannak a fejemben. Itthon csak le
kel írnom őket.”
Örömmel adunk helyt néhány versének mi is.
a szerk.

halálra előre megadott minták szerint
porba hullnak mind végül az öklükben
hánykolódó kövekkel együtt és a
középre állított asszonyok
hallgatásában örök ítéletre lelnek
2013. augusztus 10.

PORBA ÍRATNAK
szépirodalmi regényeket is fordított spanyolból, illetve angolból, legismertebb
ezek közül a Szél árnyéka című bestseller. Családjával Budakeszin él. Jelenleg pszichodráma-csoportokat vezet,
spanyol tanít, és rögtönző színészként
közreműködik a Józan Babák Playbackszínházi Társulatnál. Hajléktalanoknak,
drogfüggőknek, börtönlakóknak, pszichiátriai betegeknek, értelmi fogyatéko-

Budaörs

Február
14. péntek, 19.00
Ízlések és pofonok
15. szombat, 19.00
Ízlések és pofonok
16. vasárnap 19.00
Ízlések és pofonok
17. hétfő, 19.00
A muzsika hangja
18. kedd, 15.00
R & L, avagy a mágusok birodalma
19. szerda, 19.00
A muzsika hangjai
25. kedd, 15.00
A kaktusz virága
26. szerda, 15.00
R & L, avagy a mágusok birodalma
27. csütörtök, 15.00
Vakság
(Az Ifjúsági Klubban)
28. péntek, 19.00
Befogad és kitaszít a világ
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porba íratnak mind végül kik
a törvény álarca mögül másokra
mutogatva elhagyják az élő vizeknek
forrását kutakat ásnak falakat emelnek
de a kútjaik repedezettek nem tartják
a vizet a falaik omladoznak nem tartják
a hitet az útjaik járhatatlanok mert utak
helyett embereket köveznek életre és

porból lettünk por
rá omlunk minden
nap sivatag marad
utánunk cserepek
ké töredező monda
tok homok szemek
ként széteső szavak
az ég hallgat
kóbor ígéretek
eltévedt mozdulatok
meg nem élt életek
kóvályognak alatta
egyetlen újrateremtő
szóra várva nem
tudni mi hajtja
feléjük a csillagokat
ki küldi az óriást
aki tenyerére emeli
gazdátlan álmainkat
és életet lehel velük
a mindennapokba
2013. december 25.

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

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

„lehajolt, és ujjával írni kezdett a földre”
(Jn, 8:6)

KI KÜLDI

BUDAKESZI

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
Február
8. szombat, 20.00
9. vasárnap, 17.00
Kaláka-koncert
díszvendég: Kányádi Sándor
20.00
Tarkabarka Óvoda bálja
14. péntek, 16.00
Nosztalgia Party
15. szombat, 20.00
Pitypang Óvoda bálja
19. szerda, 19.00
Dumaszínház
Dombóvári Istvánnal
22. szombat, 19.00
Székely Bál
25. kedd, 18.00
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
28. péntek
Nemzeti Bál
Ifjúsági Klub
Minden szerdán és pénteken 15-21
óra között az alagsorban

FEBRUÁR

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu
Február
4. kedd, 18.00
Csokoládé
Makray Krisztina filmklubja a művelődési
házban
8-9. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Kedvezményes Múzeumi Hétvége
Zsámbékon
8. szombat, 14.00
Farsangi játszóház
Hegedűs Zsuzsával
Lámpamúzeum
11. kedd, 18.00
Zsámbékiak Szabadegyeteme
Színésznek lenni…
beszélgetés Legerszki Krisztinával
művelődési ház
13. csütörtök, 18.00
Zsámbékiak a nagyvilágban
úti beszámolók a könyvtárban
Szafari Kelet-Afrika vadonjában
Előadó: Somkuti Nándor

15. szombat, 15.00
Textilmánia
kiállítás Nagy Ágnes és Patai István textilmunkáiból
művelődési ház
A kiállítást megnyitja: Dr. Tóth Péter,
közreműködik: Csuja Imre Jászai-díjas,
Érdemes Művész
18. kedd, 18.00
Lélegezz szabadon!
Klub dohányzásról leszokóknak
művelődési ház
22. szombat, 18.00
Borosgazdák és borkedvelők találkozója
művelődési ház
a Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Kör
szervezésében
26. szerda, 18.30
Családi Egészségklub
Művelődési ház
Beszélgessünk az oltásokról! – előadások
és fórum
Dr. Ébert Jenő , belgyógyász-homeopata:
Védő?- oltás? Dr. Kürti Katalin, gyermekgyógyász-homeopata
Homeopátiás oltáskivezetés                           

!?!
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Melocco és Gábriel
A hazai közéletet hetek óta
tartja lázban a budapesti Szabadság térre március 15-én
föl-állítani kívánt szobor, amely Magyarország 1944. március 19-i német megszállásnak
kíván emléket állítani. A NER
(Nemzeti
Együttműködés
Rendszere)
Alaptörvénybe
öntött történelemfelfogása szerint ugyanis ekkor szűnt meg
az ország nemzeti szuverenitása, amelyet csak 1989-ben
nyert el ismét.
A szoborállításról, melynek
előkészületei a háttérben zajlottak, csak tavaly év végén
Ez a Gábriel koronát
hoz a Hősök terén

értesülhetett a közvélemény.
Alkotója Párkányi Raab Péter szobrász. a műleírásban
Magyarországot egy alélt
Gábriel arkangyalként ábrázolja, amelyre álmában lecsap
a heraldikából jól ismert
német birodalmi sas. Tanítványa művét a Zsámbékon
élő Melocco Miklós is támogatta, aki tagja volt a
bíráló bizottságnak.
Az emlékmű heves bírálatok kereszttüzébe került (még
külföldön is): kritikusai szerint Gábriel soha nem volt
Magyarország szimbóluma. A
birodalmi sas szerepeltetése
pedig sértő Németországra,
hiszen az máig része a német
címernek, és elmossa azt a történelmi körülményt, hogy Magyarországot nem egyszerűen
Németország, hanem a náci
harmadik birodalom seregei
szállták meg. Azonban mindaz
a szörnyűség, ami ezt követően
történt, a hazai zsidóság
nagyobbik részének kifosztása
majd deportálása a haláltáborokba, a magyar hatóságok

Tarr Jancsóról
Jancsó Miklós híre alkotói fénykorában,
a hatvanas-hetvenes években a legismertebb magyaréval vetekedett.
Tarr Béla, a Tökön élő világhírű
filmrendező egy telefoninterjúban így
emlékezett barátrjára és alkotótársára:
„Sokat jelentett nekem Jancsó
Miklós. Az élet nagy ajándéka, hogy
a barátságával megajándékozott. Ez
megtiszteltetés volt számomra. Nagyon
jókat beszélgettünk, sok időt töltöttünk
együtt. Örökre hiányozni fog. De nem
csak nekem. Mindenkinek. Szegényebb
lett ma ez az ország, de ezt az emberek
még nem érzik. Hidd el.”
( Népszabadság, febr. 1.)

F

és a lakosság jó részének az aktív és lelkes közreműködésével
történt. A műemlék sugallata, a
csak áldozati szerepben feltüntetett magyarság tehát történelemhamisítás.
eXabo Tibor

Budajenő
a minta
Különleges akcióval készült
15 000 iskola 100 000 diákja az
idei Magyar Kultúra Napjára.
Egyszerre skandálták mindannyian a Himnuszt január
22-én annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én tisztázta le Szatmárcsekén a vers kéziratát. A közös
szavalatra Jordán Tamás szakmai irányításával került sor. A
Google új technológiájának és
szponzorációjának segítségével
január 22-én 8 és 10 óra között
korlátlan számban jelentkezhettek fel élőben egy YouTubecsatornára az iskolák. Az eseményhez, a számos segédlet
mellett elkészült egy mintavideo-felvétel is a Budajenői
Általános Iskola próbájáról.
eszt

errari
Violettáról
gyerekkori
filmemlékeim voltak. Évtizedekig
nemigen láthattuk őt, csak régi filmeken, magyar színpadra 1956 óta nem
lépett. Amikor aztán élete végén viszszaköltözött Magyarországra, s lakóhelyéül egy kis budaörsi parasztházat
választott, elsőként készíthettem vele
interjút új otthonában. Amikor kinyílt
a ház ajtaja, azonnal felismertem az
idős asszony arcán az én régi filmemlékeimet. Legcsodálatosabb a szeme
volt, az semmit nem öregedett. És még
idős korára is őrzött valamit a fiatal
szép színésznő mozgásából.
F. V. 1930. április 25-én Hódmezővásárhelyen született, a fővárosban
nevelkedett.
A
Színház- és Filmművészeti Főiskola
alatt már sztár volt, így diploma után a Nemzeti Színházba
szerződött. Mindössze tíz év jutott
neki magyar színpadon, de ez alatt
eljátszott számos nagy női szerepet.
Emlékezetes alakításokat nyújtott filmekben is, mint például a Gázolásban
vagy Szendrey Júliaként a Föltámadott
a tengerben.
A forradalom után, melyben maga

Hajnali részegség
Bár a farsangi szezon kellős
közepén kerül rá sor, de aligha
tart ki kivilágos-kivirradtig, s
alkoholt sem fognak fölszolgálni, nem is illenék az ilyen
budakeszi Kálvin terembe,
ahol mindazonáltal igenis lesz
Hajnali részegség.
Ugyanis Udvaros Béla
rendező, az Evangélium Színház alapító igazgatója tart
Kosztolányi-estet, s címéül a
nagy költő egyik legismertebb
versét választotta.
(20-án, csütörtökön 19 órakor Kálvin terem, Budakeszi,
Fő u. 159.)
Kosztolányi Dezső
Budakeszin

is szerepet vállalt, elhagyta Magyarországot: német nyelvterületen működött,
és jelentős sikereket aratott mind színpadon, mind filmen.
1997-ben költözött haza Magyarországra.
Ferrari Violetta 2014. január 23-án
elhunyt. Budaörs díszpolgára volt.
A Jászai Mari-díjas művésznőt Budaörs Város Önkormányzata saját halottjának tekinti. Február nyolcadikán
helyezték örök nyugalomra a budaörsi új temetőben.
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Sportszelet

Budaörsi lányok a top tenben

Ezekben a napokban Szocsira figyel a
világ. Ott rendezik ugyanis, ha valaki
még nem értesült volna róla, az idei téli
olimpiát, ahol a tizenhat fős magyar csapatért is szurkolhatunk.
Budakeszi sajnos külön nem szurkolhat,
pedig szinte az utolsó pillanatig nyitott
volt a kérdés, hogy a magyar sísport nagy
reménysége, Budakeszi egyik büszkesége,
Hellner Donáta bekerül-e az olimpiai csapatba. Hellner Donáta magasra tette a lécet
az előző szezonban, amikor az előkelő,
27. helyet szerezte meg műlesiklásban
az ifjúsági alpesisí-világbajnokságon,
Quebecben. Nem alaptalanul reménykedett tehát az olimpiai kvalifikációban. A
sportoló egyik nyilatkozatában elmondta,
azon imádkozott, hogy kijusson Szocsiba.
Az ima nem segített (lehet, nem ilyesmire
való?), de sebaj, még van ideje rá, hiszen
mindössze húszéves.

Bár a siker az majd’ egyéves, az érte járó
legújabb elismerés a lehető legfrissebb.
Hagyományai szerint a Nemzeti Sport
év végén ezúttal is megválasztotta 2013
10 legpozitívabb sportélményét. Az
élmezőnybe bejutott Budaörs női asztalitenisz csapata. Mint arról magunk
is beszámoltunk, tavaly márciusban a
lányok a Bajnokok Ligájában bravúros
versenyzéssel megszerezték a második
helyet.
A budaörsi asztaliteniszező-nők a
sportújságírók döntése alapján többek
között olyan sportolókkal, sportteljesítményekkel, és csapatokkal kerültek egy
társaságba, mint: Hosszú Katinka világbajnok úszó, a világbajnok férfi párbajtőr
csapat, Kozák Danuta világbajnok kajakozó, és a győri Bajnokok Ligája győztes
női kézilabda csapat.
Szvitán Krisztina a budaörsi csapat
szakmai vezetője sajtónyilatkozatában
elmondta, ez az elismerés a városnak is
jár, hiszen Budaörs szinte a semmiből teremtett nemzetközi színvonalú asztalitenisz
szakosztályt, s rendez rangos versenyeket,
köztük nemzetközieket is.

Külön öröm, hogy az eredmény éppen
akkor jött, amikor a Budaörsi Sport Club
(BSC) épp 90 éves.
Sajnos, a lányok teljesítménye ebben a
szezonban egyelőre elmarad a tavalyitól,
de reménykednek abban, hogy ez az elismerés is fokozza majd az elszántságukat.
Szóba Bitor
Budakeszi parasportolója, az erőemelő
Szabó Ozor János „Ozy” a rövid téli
szünet után szemeit már Dubaira veti.
Az arab országban rendezik ugyanis
idén áprilisban a parasportolók világbajnokságát. Ennek jegyében Egerben
feküdtek a súlyok alá sportolóink, s Ozy
ezúttal edzői minőségében vett részt a
Világ Kupa-versenyen.
Csapatával 2 ezüstérmet és egy
negyedik helyezést értek el. Rajta kívül
már biztos, hogy még két parasportoló
jut el Dubaiba, Tunkel Nándor és Szávai
Csaba.
A február Ozy másik, kiegészítő sportja jegyében telik majd, Bresciában rendezik a szkander Európa Bajnokságot.

KÉK-ZÖLD

Ha leesett a hó, etessük a madarakat!
Örök vita madárbarát körökben, helyes-e etetni a madarakat, avagy sem. Az alábbiakban egy igazi szaktekintélyt,
Orpheust hívtuk segítségül.
Az itt áttelelő madarak etetése az összefüggő hótakaró
idején életmentő lehet.
Az Orpheus Állatvédő
Egyesület állatbarát önkéntesei már nyáron – kora ősszel
készültek a téli hidegben fontos madáretetésre: táborokban,
rendezvényeken madáretetőt
készítettek szárnyas barátainknak a zord hideg napok átvészelésére. A ház körül is van
sok praktika, ami a természetben itt telelő madarak túlélését segíthetik.
Amikor a fák elhullajtják
leveleiket – amikor beköszönt
a hideg tél, és leesik az
összefüggő hótakaró –, érdemes körülnézni kertünkben, vajon hogyan jutnak
élelemhez a madarak, mi tudja megvédeni őket a hidegtől.
Fontos a tűlevelű és örökzöld
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növények szerepe. A tobozok, magvak élelmet, a növények búvóhelyet biztosítanak
számukra. Jó, ha a kertnek
olyan része is van, ahol a sűrű
bozót a lombkorona szintjéig
ér. A talajt takaró növények, a
fás, bokros ligetek is búvóhelyül szolgálnak. Ne takarítsuk
teljesen tisztára kertünket. Az

elszóródott magvakat hagyjuk
meg a madaraknak. A füvet
se nyírjuk le mindenütt. Hadd
húzódjanak meg a rovarok,
teleljenek át a lárvák, téli táplálékot szolgáltatva a madaraknak. További búvóhelyet készíthetünk, ha a már
„gazdátlan” virágágyásokat
fenyőgallyakkal takarjuk be.
A beteg, rothadó leveleket,
ágakat azonban feltétlenül
gyűjtsük össze! A napraforgómagvak sok madarat (a csuszkát, pintyet, feketerigót, mátyásmadarat, harkályt) életben
tartanak. A köles, a repcemag,
a kukoricadara más fajok téli
eledele.
A madáretető kihelyezése
csak az első lépés. Azokat
rendszeresen tölteni kell
élelemmel is. Tanácsos a
megvásárolt magvakat száraz
helyen, jól zárható edényben
tárolni. A rovarevő madarak
számára a legmegfelelőbb a
marhafaggyú, amely magvakkal gazdagítható. Célszerű az

eledelt hálóba helyezni, majd
a fákra függeszteni, esetleg
kisebb farönkök üregeibe rejteni. A gerlék, verebek kedvelt
téli csemegéje a kukoricadara,
amelyet a földről szeretnek
felcsipegetni. Az eledel a
lehető legszárazabb helyekre
kerüljön. Az etetőtálkát tartsuk
tisztán. Ne készítsünk etetőt
furnérból, mert a madarak
megehetik az összeillesztésnél
használt ragasztót! Kerüljük a
sózott, cukrozott magvakat.
A természetben élő szárnyas
barátaink téli etetéséhez sok
sikert kívánunk!
Orpheus Állatvédő
Egyesület
Huber húsz éves. Ez igazán
szép kor, még akkor is, ha
egy részét nem a vadonban, hanem védett helyen,
a Vadasparkban élte meg…
Majd’ azt írtam, hogy ember.
De hát Huber nem ember,
hanem hiúz. S mint hírlik,
nem csinál hiúsági kérdést
a korából, amit ő nem, csak
gondozói tartanak számon.
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BÜHNE
Bűnesetek a budai agglomerációban

Bűnök a bölcsődétől az eklézsiáig
Titokzatosnál titokzatosabb bűnesetek történtek az elmúlt hetekben vidékünkön. Nálunk
az ATM-eket nem robbantják, hanem leragasztják; a cipőkbe nem fűzőt, hanem drogot
tesznek. A perselybe nem beteszik, hanem kiveszik a pénzt. De minden titokra fény derül
egyszer, ha beszámolónkat elolvassák.
Pedofil Budaörsön

Amit akartok

Mielőtt fölösleges pánikot
keltenénk,
az
ismeretlen
bűnelkövető, akire a címben utalunk, nem szexuálisan
vonzódik a gyerekekhez. Hogy
miként, az mindjárt kiderül.
Még tavaly, Luca napján,
december 13-án 11 óra 10
perc és 11 óra 20 perc között
valaki bement egy budaörsi
óvodába, ahonnan különböző
értéktárgyakat, bankkártyát és
készpénzt tulajdonított el. Egy
hétre rá egy budaörsi bölcsőde
vált hasonló bűncselekmény
helyszínévé: december 20-án 8
óra 45 perc és 9 óra között egy
bölcsődei dolgozó táskájából
vittek el készpénzt.

Hogy kerül a csizma az asztalra, akarom mondani a
drog a cipőbe? Hát úgy, hogy
valószínűleg el akarta rejteni
az a 34 éves pákozdi férfi, aki
vízkeresztkor (január 6-án) egy
budaörsi áruházban lopás miatt
bukott le. Amikor a helyszínre
riasztott rendőrök megmotozták, a cipőjéből egy piros
műanyag szelence is előkerült,
benne pár gramm gyanús, fehér porral. M. István (34 éves)
pákozdi lakost ütöllést a budaörsi kapitányságra vitték,
ahol egy drogtesztek végeztek
el – pozitív eredménnyel.
M. Istvánt a helyszínen
elfogták, majd a Budaörsi
Rendőrkapitányságra állították
elő, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.
A további eljárást ellene –
szabadlábon hagyása mellett –
a Budaörsi Rendőrkapitányság
folytatja le..
Pátyi pancserok

A nyomozás eddigi állása szerint mindkét bűncselekményt
ugyanaz a férfi követhette el. Az
ismeretlen férfi körülbelül 185190 cm magas, erős, „mackós”
testalkatú, körülbelül 100-110
kg testsúlyú. Arca kerek és heges, 35-45 év körüli, haja rövid,
fekete. Beszéde lágy, éneklő.
A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a grafikán
látható férfit felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével,
vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a
Budaörsi Rendőrkapitány-ságot
a 06-23/505-400-as telefonszámon, illetve tegyen bejelentést
az ingyenesen hívható 06-80555-111 "Telefontanú" zöld
számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13),
vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Bár Márió napja volt, akiről
elsősorban szó lesz, Tibor
névre hallgat.
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka, január 19-én történt, kísértetórán.
Éjfél után körülbelül fél
órával két hús-vér ember
lopakodott az egyik pátyi családi házhoz. Az ajtót csavarhúzóval kifeszítették. Odabent
kutakodásuk eredményeként
különböző értéktárgyakat, érméket
és
aranyláncokat
zsákmányoltak.
Pechjükre
a szomszédok észrevették
munkálkodásukat,
értesítették a rendőröket, akik forró
nyomon indulhattak a betörők
felkutatására. A nyomozás fél
sikert hozott, ugyanis a körzeti megbízottak a duó egyik
tagját, F. Tibor pátyi férfit
(33 éves) a lakásán elfogták,
majd előállították a Budaörsi

Rendőrkapitányságra,
ahol
a nyomozók gyanúsítottként
hallgatták ki.
F. Tibor ellen – szabadlábon
hagyása mellett – a Budaörsi
Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya indított eljárást lopás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
A másik elkövetőt egyelőre
keresik.
Leragasztott szájak
Valakinek a száját leragasztani nem szép dolog, jogász a
megmondhatója, milyen tényállásnak minősül. De egy pénzkiadó automatának a nyílásával tenni ugyanezt – a csíny
kategóriájába tartozik. Hogy
ki vagy kik lehettek azok, akik
január elején, környékünkön
több takarékszövetkezet ATMjének a pénzkiadó nyílását ily
módon lezárták, egyelőre sűrű
homály fedi. Akárcsak azt,
hogy van-e mindennek köze ahhoz az esethez, ami a budakeszi
takarékszövetkezet
főutcai
automatájánál történt január
3-án, 18 óra 41 perckor, de ami
már több mint csíny; bűneset.

Az összefüggés azért merül föl,
mert a leragasztás a két férfinak látszó személy jóvoltából
itt is megtörtént, ám ennél több
is; az elkövetők tevékenysége a
biztonsági kamerára is kiterjedt (mint kiderült, ugyanakkor
ez is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy felvétel ne készüljön
róluk), majd ezt követően az
illetők megpróbáltak pénzt –
történetesen tízezer forintot – is
fölvenni. Sikertelenül.
Tekintettel arra, a biztonsági

kamerák rögzíthették a két fiatal férfi érkezését a helyszínre,
egyikükről olyan kép áll a nyomozók rendelkezésére, amely
alapján akár azonosítható is az
illető.
A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri tehát, hogy aki a
képen látható férfit felismeri,
jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel
kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a
Budaörsi Rendőrkapitányságot
a 06-23/505-400-as telefonszámon, illetve tegyen bejelentést
az ingyenesen hívható 06-80555-111 "Telefontanú" zöld
számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13),
vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Lopás a zsámbéki eklézsián
„Szegény az eklézsia.” Valószínűleg nem ismerhette ezt
a mondást az a hátrom férfi
– N. Zoltán (41 éves) bicskei,
N. László (40) zsámbéki és O.
Szabolcs (28) tápiószelei lakos –, aki január 23-án este fél
hét tájban betört a zsámbéki
plébániára. Az irodában talált
készpénzt magukkal vitték.
Hogy túl sokat nem találhattak,
abból következtetjük ki, mert
erről nem szól a fáma, vagyis
a rendőrségi tájékoztató, hogy
az illetők szabadlábon vannak.
De nem azért, mert nem tudták őket elfogni a rendőrök. El
tudták, méghozzá elég hamar,
a bűncselekmény másnapján,
azaz 24-én. Elő is állították Budaörsön, ki is hallgatták, s csak
ezt követően engedték el őket.
Az eljárás, amelyet a Budaörsi
Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya folytat le, megindult
lopás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt.
A cselekményt egyébként
úgy követték el, hogy ketten
bemásztak a plébániakertbe, amíg harmadik társuk,
O. Szabolcs odakint figyelt,
rendőrnyelven szólva „biztosította a helyszínt”. Társai
ez alatt befeszítették az ajtót,
behatoltak a helyiségbe, ahonnan a pénzt eltulajdonították.
Az oldalt írta és
szerkesztette: Robot Szabi
2014 FEBRUÁR • BUDÁNTÚL
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BALSORS

Óvd a gyalogost!
A gyalogosoknak - mint a közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek – a téli
szürkületi és sötét időszakokban való közlekedése nagyobb kockázatot jelent,
mint az év egyéb időszakaiban.
Télen sajnálatos módon nő a gyalogoselütések száma. A kedvezőtlenné váló látási és útviszonyok ugyanakkor csak „aszszisztálnak” ehhez. A balesetet ugyanis
minden esetben emberi mulasztás, valamilyen szabályszegő magatartás okozza.
Az utóbbi napokban jelentősen megnőtt
a gyalogos elütések és ennek következtében meghalt személyek száma, mivel 2014 januárjának első három hetében 13 gyalogos szenvedett halálos
kimenetű közúti közlekedési balesetet.
Ezen esetek bekövetkezésében jellemző
tényező volt, hogy pl. 6 esetben a gyalogosok az úttesten szabálytalanul kívántak
áthaladni, 4 esetben pedig az úttest szélén való közlekedésük közben vesztették
életüket. Sajnálatos módon 1 főt kijelölt
gyalogos-átkelőhelyen, míg két gyalogost munkavégzés közben, az úttest mellett ütöttek el. Jellemző továbbá, hogy a
13 tragikus halálesetből 10 a késő délutáni, esti, illetve kora reggeli időszakban
következett be.
Nem árt tudni, hogy kedvezőtlen
időjárási körülmények között a

Sunyi gyilkos
Aszénmonoxid-mérgezés szénmonoxid gáz belélegzése okozta mérgezés, amely akár halált
is okozhat. Az egyik leggyakoribb háztartási baleset, amelyet legtöbbször a helytelenül
használt
tüzelőberendezés
okoz, de más oka is lehet.
A szén-monoxid-mérgezett
betegnek friss levegőt kell adni,
szabad légutakat biztosítani és
szükség esetén lélegeztetni. A
szénmonoxid ellepte helyiséget gyorsan ki kell szellőztetni.
Szénmonoxid-mérgezés esetén
az elsősegélynyújtónak fokozott figyelmet kell fordítania
arra, nehogy segítés helyett saját maga is bajba kerüljön.
A szénmonoxid nagyon
alattomos, mivel szagtalan.
Amikorra a mérgezés tüneteit
az áldozat érzékeli, sokszor
már mozgásképtelen.
Magyarországon a kéményseprők
felmérése
szerint
százezres nagyságrendben vannak veszélyes kémények, ezek
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gyalogosok általában nem elég
körültekintőek és kevésbé figyelnek a
közlekedés más résztvevőire, hiszen
a kellemetlen időben – érthető módon – mielőbb célhoz szeretnének
érni. Ebből adódóan a járművezetők
mindig fokozott figyelemmel és a
sebesség csökkentésével közelítsék
meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket,
buszmegállókat, valamint azokat a
helyeket, ahol fokozottan kell számolni
gyalogosok megjelenésével.
Kérjük, hogy most fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjünk! A sebesség csökkentésével és
nagyobb követési távolság tartásával
megelőzhetők az erre az időszakra
leginkább
jellemző
közlekedési
balesetek.
A KRESZ a gyalogosok részére
előírja, hogy „lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között
a láthatósági mellény (vagy ruházat)
használata kötelező!” A láthatósági –
fényvisszaverő eszközök használata
életmentő lehet lakott területen belül is,

közül sok bármikor szénmonoxid-mérgezést okozhat,
s ezzel emberi életek százezrei
vannak veszélyben. Hazánkban minden évben több száz
szénmonoxid-mérgezés történik és több tucatnyian halnak
meg.
A szénmonoxid-mérgezés
mindazonáltal nem végzet,
megelőzhető. A lakások COkoncentrációjának emelkedése
szén-monoxid
érzékelővel
jelezhető.
Szakemberek legalább egy
szén-monoxid riasztó felszerelését ajánlják minden
lakásban (illetve a lakás minden szintjén). Ilyen műszerek
Magyarországon is kaphatók,
de a mai napig kevéssé terjedtek el.
eszt

sötétben is, és jó látási viszonyok között
is, így pl. a láthatósági mellény viselése
ajánlott azokban az esetekben is, amikor
az éppen nem kötelező! A láthatósági
mellény mellett vagy ahelyett a nem sötét színű, jól látható hétköznapi ruházat
viselése is sokat jelenthet egy baleset
bekövetkezésének megelőzésében.
A gépjárművek tompított fényszórói 3545 m távolságban világítják meg az útfelület
egy részét, mely távolság a latyakos időben
jelentősen lecsökkenhet. A szürke-fekete
környezetbe olvadó ruházat, láthatósági
eszközöket nem viselő gyalogos baleseti
kockázata megnő, féktávolságon belül elüthetik őket. Lakott területen kívül a gyalogosoknak kötelező a forgalommal szemben közlekedni, mert így jobban látják a
szemből érkező forgalmat!
Saját közlekedésbiztonságunk érdekében tenni kell valamit! Ennek egyik
módja a LÁTHATÓSÁG növelése.
Gyalogosok! LÁTSZANI! Gépjárművezetők! …LÁTNI!
A balesetek nem történnek, azokat
okozzák! Figyelmetlenség, felelőtlenség,
kockázatvállalás, nemtörődömség, a
láthatóság hiánya, a nem megfelelő világítás használata… tragédiát okoz!
Biztonságos és balesetmentes közlekedést kíván:
Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság.

CO az Erdőben

Tragédia Telkiben

Kis
híján
tragédiába
torkollott az a baleset,
amihez január 25-én,
szombat este tíz óra körül
riasztották a rendőröket
és a mentőket a budakeszi
Erdő utcában a szomszédok. Ők észlelték, hogy
egy házaspár fekszik a
lakásban. Eszméletüknél
vannak ugyan, de mozdulni nem képesek.
A rendőrök érkeztek ki
elsőnek, ők mentették ki
a lakásból a két személyt.
A mentők is hamarosan
megérkeztek, és szénmonoxid-mérgezés gyanújával
szállították őket kórházba.
A tűzoltók, akik szintén kivonultak, igazolták
a gyanút: műszereik még
akkor is az egészségügyi
határértéknél
tízszerte
nagyobb
szénmonoxidkoncentrációt mutattak ki
a lakásban.
Zoborai stb.

Megrázta Telkit a halálos baleset. Autós ütött el egy kerékpárost a község főutcáján.
Az eset január idusán történt, nem sokkal dél előtt, fél
tizenkettő körül. A helyszín
közismert, a lejtő (avagy
emelkedő, nézőpont kérdése),
az ófalu és az újfalu közötti
szakaszon, nem sokkal a
Kórház fasori buszmegálló
mellett. Az autós fentről lefelé
érkezett, szemtanúk szerint
nagy sebességgel, és az út szélén ütötte el a biciklist. A nő
azonnal szörnyethalt.
Hogy mi történt pontosan,
miért nem észlelte az autós
a biciklist nappal, belátható
útszakaszon, átlagos látási
körülmények mellett, a vizsgálat hivatott tisztázni. A tragédiát fokozta, hogy a személyazonosításhoz a helyszínelő
rendőrök véletlenül épp a nő
édesapját hívták.
A baleset helyszínén napokig
égtek százával a mécsesek.
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