Április, szent György hava

CSÍZIÓ

Szent György havában eret vágathatsz, kiváltképen a Cephalicát, mely használ mind fejednek, mind mellednek, a
köpölyözés hasznos; ne egyél semmiféle gyökeret, tiszta bort
igyál, melyben álljon sarlófű és pipinella. Haslágyító szirupot igyál, a tehénhúsnak békét hagyj, bárányhúst egyél,
kecskegödölyét, tyúkhúst és folyóvízbeli halakat. A fürdő
hasznos. Ha e hónapban mennydörgést hallasz, jó esztendőt
jegyez. Húsvét napján ha kevés eső lesz, sovány gabona
terem… ha tiszta a húsvét napja, olcsó húst és hájat vehetsz.
Gyermeket, a ki idején szopott, jó aznap a csecstől elválasztani. Virághozó, vigasztaló szent György havában született
gyermek furcsa fejü, goromba erkölcsü, tökéletlen, kába,
vakmerő, haragos, kegyetlen ember, vérszomjazó, erejében
és elméjében igen bizalkodó; gyilkosság, bujdosás, vérontás
kell kedvének és szép személyekkel igen nyájas lesz.

AFORIZMA
„A gonosz mindig leleményesebb.”
(Heller Ágnes)

Budaörsi verbunk
Toboroznak
a
budaörsi
önkéntes tűzoltók. Egyesületük ez idő szerint 32 tagot
számlál, közülük kéttucatnyian képzett, bevethető
tűzoltók. Petró Tibor elnök
felhívásban fordult a helyi
fiatalsághoz, csatlakozzanak
áldozatkész hivatásukhoz.
Az önkéntes tűzoltók szerepe a mai korszerű katasztrófavédelem és technika mellett

is nagyon fontos: mivel helyben vannak, elsőként érhetnek a
helyszínre, amíg megérkeznek
hivatásos kollégáik.

Így táncol egy tűzoltó

Április négyről...
Talán a felszabadulás ünnepére gondolt, aki így adta hírül a
nagy eseményt Páty község honlapján: „Iskolánk életében történelmi jelentőségű nap küszöbén állunk”. Mindenesetre tény,
méghozzá helytörténeti, hogy a Bocskai István Magyar-Német
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nemrégiben elkészült legújabb szárnyát április 4-én mutatták be a helyi közönségnek.
Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország
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Csicsergő kő
Nem áprilisi tréfának szántuk, tényleg: április 1-én rakták le az épülő
Csicsergő Óvoda alapkövét a budaörsi Rózsa utcában. A beruházás
mintegy 305 millió forintba kerül,
ebből 200-at a Közép-Magyarországi Operatív Program pályázatán
nyert el az önkormányzat. Az új
intézmény 75 gyerek elhelyezésére
lesz alkalmas.

Fanyűvők
A KoKuKK takarít. Falutakarítást
szervezett a KoKuKK április 5-én
a telki tanösvény melletti erdő
szélén. Elsősorban az elszaporodott bálványfától tisztították meg
a területet a fanyűvők.

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

H

álátlan feladat úgy írni a választásokról, hogy még nem ismerjük, nem
ismerhetjük az eredményt, miközben tisztában vagyunk azzal, mire a nyájas Olvasó
e sorokat betűzi, ő már tudja, kik vezetik
országát a következő négy évben. Lehet-e
bármi érvényest, érdemit mondani ilyen
helyzetben? Mindenesetre nem hátrálunk
meg e gigászi feladat előtt.
Nos, a választások után, bármi legyen
is az eredmény, a helyzet aligha nevezhető
reménytelinek. Legalábbis azok számára,
akik eddig abban bíztak, hogy Magyarország azon az úton halad, ha néha kitérőkkel, kacskaringókkal is, ami végül a Lajtán túli világhoz vezet. Ma az a világ
inkább tűnik az Óperencián túlinak. (Habár a „Lajtántúl” és
az Óperencia sem térben, sem értelmezési mező tekintetében
nincs olyan távol. Az Óperencia német eredetű, Ober Enns,
azaz az Enns folyón túlit jelent; Alsó- és Felső-Ausztria határa a Duna jobb parti részen az Enns folyó. ) Csak a mihez
tartás végett, a magyarság legjobbjai az elmúlt kétszáz évben szinte kivétel nélkül ebben reménykedtek. És soha nemzedéknek még ilyen jó sanszai nem voltak erre, hogy eljussunk végre az „ígéret földjére”, mint a mienknek. És soha a
mi életünkben még ilyen mesebelien távolinak nem tetszett a
Kánaán, mint ma. Pedig, mint nyolc évvel ezelőtt írtam, ha
lehetek annyira szerénytelen, hogy magamat idézzem, „ezúttal nem állt utunkba se kutyafejű tatár, se kontyos török, se
labanc, se muszka”.
A hatalom már nem is igen titkolja, hogy más utat, más sorsot szán az országnak. Pár nappal a választások előtt egyik
fő ideológusuk kinyilatkoztatta, hogy az, aki nyugati típusú
demokráciáról álmodik Magyarországon, az vagy gazember,
vagy hülye. Akkor hát, ha eddig nem lett volna világos az
álláspontom, hadd folytassam színvallottan mint hülye és/
vagy gazember: a helyzet ma azért reménytelen, mert ha a
mostani kurzus folytathatja, irány az őshaza! Irány Kelet.
Ám ha a demokratikus ellenzék valami csoda folytán megszerezte volna is a győzelmet, nem úgy tűnik, hogy a magyar
társadalom jelentős részének egyetértésével, más, szintén
nem jelentéktelen részének közönye mellett zajló aggasztó
romlást, hanyatlást a baloldal meg tudná állítani, fordítani.
(Apropó hanyatlás, ha a Nyugat hanyatlik, akkor Magyarország egyenesen zuhan, még ha sokan talán a fokozódó
adrenalin-termelődés következtében föllépő eufóriás állapotukban ezt nem észlelik is. Annál keményebb lesz a földet
érés.) Riasztó, ahogyan a magyar emberek reagálnak arra
a mérhetetlen cinizmusra, jogerőre emelt korrupcióra, rablásra, dúlásra, ami évek óta zajlik a hazában. Pontosabban
a riasztó az, ahogyan nem reagálnak. Ez nem csak a pártok baja. Ez egy, az egész társadalmat, benne a pártokat is
megfertőzött betegség, és mint a betegségnek általában, ennek is megvan a zajlása. Ki kell várni a végét. Persze nem
ölbe tett kézzel. Mint minden betegséget, ezt is végső soron a szervezetnek saját magának kell legyőznie. Máskülönben belepusztul. De lázat csillapítani, tüneteket enyhíteni,
műteni lehet, sőt: muszáj. Ha javasolhatunk valamit azoknak,
akik április 6. után, meglehet, balga módon, még mindig
hisznek a magyar progresszióban, Magyarország nyugatos
berendezkedésében, bármilyen reménytelennek tűnik is e pillanatban a helyzet, tegyenek meg mindent a gyógyításáért,
hogy egyszer, valamikor, fölépüljön a kórból az ország.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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KRÓNIKA

LMP-s kötéltánc

Biztosan lesznek, akik elfogultsággal
vádolnak majd Szél Bernadett, az LMP
– Lehet Más a Politika – társelnöke iránt,
de hát higgyék el, nem tehetünk mást.
Múlt havi számunkban egyenesen címlapra került, hiszen látványos szirénás
akciójával talán a legtöbbet tette a parlamenti ellenzék képviselői közül azért,
hogy a paksi atomerőművel kapcsolatban
titokban megkötött Orbán-Putyin-mutyin
ne lépjen túl csak úgy a hazai közvélemény.
(Állhatatos
fellépésének
köszönhetően
azóta
egyre
több
hajmeresztő részlet kerül napvilágra, ami
azt bizonyítja, hogy a kormány állításával
ellentétben vagy nem folytak komoly hatástanulmányok, vagy ezeket – amúgy
jogellenesen! – továbbra is titkolják a
közvélemény elöl.)
És most megint felületet kell adnunk
neki. Hiába, ha valaki olyan médiaképes,
mint ő, nem tehetjük meg, hogy az álobjektivitás látszata kedvéért ne éljünk
olyan feldobott labdával, mint amivel
legutóbb is szolgált. Lássa be a Nyájas,
a „sziklamászáson kapott országgyűlési
képviselő” nemcsak hálás, de kihagyhatatlan téma is.
Történt, hogy március utolsó hétvé-

géjén Szél Bernadett párttársaival Esztergomban kampányolt, ahol is ismeretlenek
megrongálták a város fölé kihelyezett
molinójukat. A képviselő asszony nem
volt rest, legott sisakot húzott a fejére,
s kötélen, alpintechnikával mászott a
molinóig, hogy kijavítsák a hirdetést. Az
akciót fotó bizonyítja.
eszt

Zöld légvédelmi gyakorlat

A Gangesz partján
Egy folyó, amely évezredek óta vezeti,
irányítja, szabályozza egy hatalmas civilizáció emberei életének szinte minden mozzanatát: a hétköznapokét éppúgy, mint az
ünnepekét. A bölcsőtől a sírig. Gangesz. Sok
európai ember érzett ellenállhatatlan vonzalmat a folyó iránt, még úgy is, hogy sosem
találkozott vele. Lázár Ádám azonban sok
személyes találkozást mondhat magáénak e
hatalmas, hömpölygő áradattal.
A jelenleg Budakeszin megtelepedett írózsurnaliszta fiatalon Londonban tanulta meg az
újságírás alapjait, dolgozott a BBC-nél, majd
a Szabad Európa Rádió magyar szekciójánál
működött évtizedekig. Számos dokumentumfilmet forgatott, fő érdeklődési területe DélKelet Ázsia és India volt és maradt.
A magyar szekció bezárása után hazatért
szülőhazájába, hogy itthon hasznosítsa szakmai tapasztalatát. Dolgozott a Duna Televíziónál, sajtófőnök volt a Környezetvédelmi
Minisztériumban, és alapító szerkesztője a
Magyar Katolikus Rádiónak. Rendszeresen
dolgozik az Explorernek, a National Geographicnak.
Legutóbb a Nagy Gáspárról elnevezett
budakeszi könyvtárban hallgathatták meg
előadását a Gangeszről.
Szóba Bitor

Rájár a rúd a bankokra
Súlyos bírságokat vetett ki a Magyar Nemzeti Bank egy sor bankra, és pénzvisszatérítésre is
kötelezte őket. B. Varga Juditot, az Azénpénzem.hu portál főszerkesztőjét kérdeztük, hogy
valójában mi történt, és mire számíthatnak az ügyfelek.
– Közel 1,2 milliárd forintos Az OTP, a CIB, a Citibank, 55 módosítást hajtott végre, a
bírságot szabott ki 35 pénzü- a Gránit és a Raiffeisen Fontana pedig 52-őt. A Maggyi szervezetre az MNB, mert elsősorban ingyenes szol- netissimo 43 új díjat vezetett
2012-ben és 2013-ban nem gáltatások fizetőssé tétele be. A Kéthely és Vidékénél
jogszerűen emelték a díjaikat miatt kénytelen visszaadni viszont éppen ellenkezőleg,
és költségeiket. De nem elé- pénzt ügyfeleinek. A leg- egyetlen új díjhirdetés válgedett meg ezzel, hanem arra nagyobb
magyar
bank totta ki az MNB szigorát.
is kötelezte őket, hogy fizessék (persze már mérete miatt is
– Van valami teendőjük az
vissza az így jogtalanul kapott érthetően) a kifogásolt új dí- ügyfeleknek, hogy hozzájuspénzt.
jak mennyiségében vezet. Az sanak a pénzhez?
– Hány ügyfelet érint az MNB náluk összesen 183-at
– Semmi! Akiknek
ügy?
kérdőjelezett meg. Az MKB visszajár, egyszer csak
– A jegybank illetékes alel- 34 számlacsomagnál vezetett látni
fogják,
hogy
nöke több százezerre becsülte be 64 új díjat, a díjszámí- megjelenik az összeg a
azok számát, akiknek vala- tás 68 esetben változott. számlájukon. Az, aki
mennyi visszajár. Összessé- De akadnak takarékszövet- időközben megszüntette
gében tízmilliárdos nagyság- kezetek is. A Partiscum – a a számláját, postán kapja
rendről van szó.
vizsgált hitelintézetek közül meg a pénzt. Ennek ápri– Pontosan mit kifogásolt a egyetlenként – minden ki- lis 30-ig meg kell történjegybank?
emelt hibát elkövetett. De nie. Az MNB már azt
– Az MNB határozata számosság terén mintha még is közölte, hogy ezt szihosszú oklistát sorol fel. néhány takarék is brillírozott gorúan ellenőrzi. EElég, ha annyit mondunk, volna (pedig méretük meg gyébként az ellenhogy akad hitelintézet, több sem közelíti a nagy kereske- őrzéseket is folytatják.
is, amely két év alatt nyolc- delmi bankokét). A felügyele- Jelenleg még százhúsz
szor is módosított a díjain. ti hatóság szerint a Savaria eljárás folyik.
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– Hogyan alakulnak ezek
után a banki költségek?
– Már megfigyelhető, hogy
teljesen át-, illetve visszarendeződnek. A változások
elsősorban a korábbi csomagokat
érintik. Bankok sora áll vissza
lényegében a korábbi díjstruktúrára. De szinte mindegyik áttekinti és megújítja a kondíciós
listáját. Ezért azok, akik – főleg a
díjemelések miatt – bankváltáson
törték a fejüket, most a legjobban
teszik, ha egy kicsit várnak.
Részletek az Azenpenzem.hu
portálon
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Elhunyt Kerese János

Az ember aki naggyá tette a faluját
A javakorabeli férfi ott kucorgott egy
piciny szobácskában a postaépület hátsó
traktusában. Jöttömre fölállt, hellyel
kínált, ám ehhez némiképp át kellett
rendezni a helyiséget, hogy mindketten
elférjünk benne. Nem éppen így képzel
el az ember egy polgármesteri tárgyalót.
Márpedig ez volt a polgármesteri hivatal
akkor, a kilencvenes évek elején, amikor
Kerese Jánossal először találkoztam.
Máig előttem van a kép erről az első találkozásról, a kicsit félszeg, kisfiús, huncut mosolyával, az okos tekintettel, a
tapasztalt emberek magabiztosságával.
Bemutatkozásunk után kérés nélkül is
bezárta a Hivatalt, hogy körbevezessen
a falun, ami akkor még nekem is új
volt. Gyalogosan jártuk be Telkit, ami
nem volt akkoriban különösebb fáradság. Séta közben hallgattam történeteit
a faluról, az itt lakókról, az elődökről.
Pedig akkor még ő is afféle gyüttment volt. Amit tudok Telkiről, nem kis
részt máig tőle tudom. És hallgattam, mi
tagadás, az álmodozóknak kijáró kétkedéssel a terveit, amikor például a Pajta megrokkant épületén körbevezetett.
Vagy amikor elmondta, hogyan kívánja
ide csábítani a jómódú budai családokat.
Túl nagynak éreztem valahogy a különbséget a hallottak és a látottak között.
Jómódú kiköltözők ide, ahol még vezetékes víz sincs? – gondoltam magamban,
de persze hangosan nem mondtam volna.
Nem én voltam egyedül így, a helybéliek
ugyan-csak hitték is, nem is, amit az újdonsült polgármesterük ígért. De hát ez
az elsőnek érkezők sorsa: kezdetben nem
hisznek nekik. Persze ha mindenki más
tudná, amit ők tudnak, akkor nem lehetnének úttörők.
Aztán jó tíz évvel később, amikor

egyszer hosszabban beszélgettünk, s viszszaemlékeztem első találkozásunkra, meg
kellett állapítanom, hogy amiről annak
idején beszélt, megvalósult: talán még
több is annál. Mert ő már akkor is hitt
benne. Az elsőként érkezők sorsa ekkor is
utolérte: immár sikereire irígyen beszéltek róla többnyire ugyanazok, akik nem
sokkal előtte még fantasztának, álmodozónak látták. Egy szó mint száz, tíz év
sem múlt el azóta az híres első találkozásunk óta, és Telki az egyik legelmaradottabb Pest megyei falvacskából országos

hírű, „gazdag” községgé változott. „Az
ország leggazdagabb faluja” – máig ezzel az epiteton ornansszal emlegetik. Az
ezredfordulóra azt, hogy a faluban minden közmű ott van minden portán, szinte már természetesnek vették nemcsak
az újonnan tömegével beköltözők, akik
persze már mint adottságon miért is ámultak volna, hanem az őslakók is. És a kelleténél tán hamarabb is elfeledték, honnan indultak nemrég. Mint ahogyan már
azon sem lepődött meg senki, hogy itt
épült meg az ország első magánkórháza,
megkétszereződött a lélekszám, és gomba
mód nőttek ki a földből a legújabb divatot

A pénz biztos nem boldogít?

Manapság, a válság éveiben, a
pszichológia és a szociológia
területén kívül a közgazdaságtanban is mind divatosabb kutatási téma a boldogság. Baritz
Laura domonkos rendi nővér
(Budakeszi) épp ezt a tudományterületet műveli. Sajtónyilatkozataiból tallózva az
alábbi kép bontakozik ki felfogásáról:
„Alapkérdés, mit értünk
boldogságon.
A
főáram
alapvetően a hedonista megközelítéssel él: a boldogság
egy kellemes állapot elérése.

A mi paradigmánk azonban az
egyház társadalmi tanításával
összhangban határozza meg
a boldogságot. Az Arisztotelész által megfogalmazott,
és Aquinói Szent Tamás által továbbfejlesztett boldog-

Isten nélkül nem megy

követő házak, villák, kúriák és „paloták”.
És nemcsak lélekszámban és az ingatlanok számában gyarapodott a falu, új lakói
és a fejlesztések jóvoltából nemcsak infrastruktúrával,
intézményrendszerrel
gazdagodott, de lélekben is gyarapodott:
öntudatosabbá lettek, kialakult egyfajta
„mi, telkiek”-tudat. A nagy népességmozgás, kár volna elhallgatni, nem volt
teljesen súrlódásmentes, de jellemző
módon a komolyabb konfliktusok nem
bennszülöttek és a „gyüttmentek” között
keletkeztek elsősorban, hanem az utóbbiak különböző érdekcsoportjai között.
Kerese János azonban bölcsességével
ezeket is jól tudta kezelni.
Tizenkét éven át volt polgármestere
Kerese János Telkinek, négy cikluson át,
a rendszerváltás évétől. 2002-től visszavonult családja, barátai körébe. Ha lehet,
magas kora ellenéré még több időt szentel
élete nagy szenvedélyének, a sízésnek.
Az utóbbi években sokat betegeskedett,
de ez sem akadályozta meg abban, hogy
amikor csak tehette, sokszor dacolva orvosai intésével is, felcsatolja a síléceket.
Persze figyelt továbbra is mindarra, ami
fogadott falujával történik, de észrevételeit immár csak szűkebb körben és a rá
jellemző iróniával és visszafogottsággal
hangoztatta. Pedig volt mondanivalója az
utóbbi tizenkét évről is, s talán nem vált
volna Telki kárára, ha többen is hallják, s
legfőképp meghallják ezeket.
Végül, 82 éves korában utolérte a sorsa,
az, ami mindannyiunkat előbb vagy utóbb
utolér.
Hogy az elsőként érkezők sorsa utóéletében is utoléri-e, hogy és az utókor méltó
emléket állít-e fiának, tudhatni nem tudom.
Csak remélem, sőt, jövendölöm: biztos
vagyok benne, hogy idővel Telki Kerese Jánost a legnagyobbjai közé emeli.
Nyugodjék békében. Hol másutt, mint a
telki földben.
eXabo Tibor

ságfogalomból indulunk ki.
E szerint a boldogság cél, a
kiteljesedés célja. Dinamizmus, folyamat, melyben az
ember az értékek hierarchiája
mentén egyre tökéletesedik az
erények által. A kiteljesedési
folyamat végső célja Arisztotelésznél az igazság szemlélése, a kereszténységben
pedig maga Isten. A boldogság megfogalmazásakor nem
tudjuk kihagyni az Istent. Ide
fogalmilag is és logikailag is
el kell jutni.” S hogy mindez
hogyan kapcsolódik a közgazdaságtanhoz?
„Mi az emberközpontú köz-

gazdaságtanban
gondolkodunk, azt valljuk, hogy a gazdaság az embereken alapszik.
Végső soron az emberi értékrend határozza meg a gazdasági rendet. Ha az embert
helyezzük a középpontba, akkor a közgazdaságtanban is
intenzíven az emberről kell
beszélnünk, meg kell fogalmazzunk egy emberképet. Ezt
Isten nélkül nem tudjuk, ezért
segítségül kell hívnunk a teológiát és a filozófiát. Ezek
szükséges szakterületek ahhoz,
hogy a közgazdaságtani fogalmakat teljessé tegyük.”
Biator Oszi
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FŐUCCA 179.
Gránitszilárdságú alapokon

Indul a szennyvíztisztító projekt
Ha minden a terv szerint alakul, 2014
Luca napjára (stílusosan, hiszen az eredeti tervek szerint már évek óta működnie
kellene – a Szerk.) át is adják Budakeszi
új szennyvíztisztító telepét, amely, az
elődjétől eltérően, jóval a városon kívül,
a tehénlegelő mellett épül. Mire e sorokat
olvassák, már épül, hiszen az alapkövet
március 31-én hétfőn tette le Csutoráné
Győri Ottilia polgármester CsengerZalán Zsolt országgyűlési képviselő társaságában. Az ünnep után jönnek a munkás
hétköznapok. A nagyszabású projekt jóvoltából remélhetően végre megoldódik
egy feszítő gond: a mostani üzem ugyanis
minden toldozás-foldozás ellenére már
elavult, amortizálódott, túlterhelt, nem
bővíthető. Kapacitását rég kinőtte, a kibocsátott tisztított szennyvíz határértékei
az engedélyezettet meghaladják; nem hivatalos, de bennfentes vélemények szerint
csak az égiek jóindulatának köszönhetően
nem záratták még be. Mindez ráadásul
gátja annak is, hogy a városban bármilyen komolyabb ingatlanfejlesztés (akár
lakó-, akár vállalkozói) történhessék. Ha
az év végén a próbaüzem beindul, ez már
nem képezheti akadályát efféle beruházásoknak.

A fejlesztés mintegy 3,7 milliárd forintba kerül, de ennek az irdatlan összegnek
a 94 százaléka az Európai Uniótól (pfuj!)
érkezik. Tekintettel a központi költségvetés önkormányzati adósságátvállalására, ami értelemszerűen Budakeszit is
érintette, ez azt jelenti, hogy a település
újabb eladósodás, hitelfelvétel nélkül is
ki tudja gazdálkodni a közel félmilliárdos
önrészt.
A beruházás nemcsak új szennyvíztelepet, hanem a csatornahálózat bővítését

Kicsi az áteresztő
kapacitás

is magában foglalja, ami új településrészek bekapcsolását jelenti a város csatornázott területeibe.
A kiválasztott technológia ma élvonalbelinek számító, úgynevezett membrános, ami szigorú környezetvédelmi
előírásoknak is megfelelő minőségű vízkibocsátást tesz lehetővé.
A telep napi 3311 köbméter szennyvíz
fogadását és megtisztítását teszi lehetővé,
és az ingatlanokon keletkező szennyvíz
elvezetésére 20,5 km csatorna épül.
A csatornahálózatot várhatóan jövő tavasszal adják át, a szennyvíztisztító-telep
pedig ez év végére készül el, és a 2015
nyarára tervezett átadásig 6 hónapon át
próbaüzemben működik majd.
Végül arról, hogy a még előző önkormányzati ciklusban elnyert pályázatból
indított projekt miért csak most lépett a
megvalósulás útjára.
A városháza hivatalos véleménye szerint a projekt újragondolásával, új műszaki
stáb felállításával, a szennyvíztisztító
áthelyezésével, valamint új források és
szakmai partnerek felkutatásával elhúzódott fejlesztés keretében sikerült elérni,
hogy az eredetihez képest jóval kisebb
tehertételt jelentsen mind a városnak,
mind a lakosságnak (nem lesz lakossági
hozzájárulás!).
Zoborai stb.

Evakuálás előtt

A kartonokkal vajon mi történik?
Röntgen
szeme
mindent lát
Csak a főbejáraton át

Pihen a fehér köpeny
Hat és fél évtizedes működés után bezár egy régi, patinás egészségügyi intézmény
Budakeszi szívében, a Tüdőgondozó. Mi tagadás, az épület kívül-belül eléggé lepusztult, ám a benne dolgozók szeretetének köszönhetően mégis otthonosság érzése
fogadta a látogatókat. Meleg időben magam is szívesen üldögéltem a kis udvaron,
vagy a váróban kedvtelve nézegettem, soromra várva, a régi Budakeszi fotóit. Március elseje óta az intézmény a Korányi fennhatósága alatt működik, az év második
félévében pedig már fenn, a kórház egykori postaépületében várják a betegeket. S a
legfontosabb: nemcsak az intézményt, a dolgozókat is átveszik.
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H

allott már a Nyájas
böjti bálról? Mert,
hogy mi sem. Böjti szelekről,
azokról igen, de hogy böjti
időszakban lenne a báli szezon, arról mi sem tudunk. De
mindig tanul az ember. Például akkor, ha egyik önkormányzati folyóiratunk állandó, a település első embere
számára fenntartott rovatát
böngészi. Nos, nevezett sajtótermék legutóbbi számának
megjelenése történetesen az
idei húshagyó kedd körüli napokkal esett egybe, ami közismerten a farsang végét és
a hamarosan kezdődő böjtöt
jelzi. Nos, ebben a márciusi
lapszámban az e hónapra
rendelt ige végén kíván az
illető az olvasóknak jó mulatást, tekintettel a kezdődő báli
szezonra.
Nos, mi egyáltalán nem
vagyunk bigottak, s nem
botránkozunk meg azon, ha
valaki nagyböjt idején bulizik,
ennek egyetlen föltétele, hogy
szórakozásával tartsa tiszteletben azokat az embertársait, akik az említett időszakot
inkább koplalásra és kontemplációra fordítják. De egy
vezetőtől, aki egy olyan politikai erőt képvisel, amelyik
amúgy az egyházat és a vallást a politika kiemelt szövetségesének tekinti, az idézett
kitétel legalábbis furcsa.
Hacsak el nem nézte a naptárt. (Vagy le nem maradt egy
brosúrával.)
eszt

Buszkirályok Zsámbékon
Van, aki a Formula 1-ért
rajong, van, aki a kamionos
versenyekért.
(Vagy
mindkettőért.) Azonban nem
akármilyen látvány, mondjuk,
hatalmas buszokat szlalomozni, vagy gyorsasági versenyen látni. Nos, aki szereti az
efféle látványosságokat, annak
azt ajánljuk, hogy április 23án látogasson el Zsámbékra,
ahol az idei Busexpo kiállításon megismerkedhet az európai buszgyártók élenjáró modelljeivel. Bemutatják a legújabb ágazati fejlesztéseket és
technológiai újításokat. A rendezvénynek ezúttal is Európa
legmodernebb közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai
központja, a zsámbéki Dri-

Új szőnyegen a főutcán
A budakeszi főutca rekonstrukciója a végéhez közeledik.
Lényegében a választások
előtt nagyjából be is fejeződik.
A kivitelezők tartották a szavukat, nemcsak a határidőt,
és a vártnál is kevesebb kényelmetlenséget okoztak a
közlekedőknek. (Vagy az
átmenő forgalom zömét kitevő
autósok voltak a kelleténél is
pesszimistábbak, és tömegesen kerülték el a várost az
elmúlt két hónapban?)
Az útépítők a vízelnyelőkkel
már korántsem voltak olyan
baráti viszonyban, s nem árt
tudni, hogy a rossz vízelveze-

Metró és a budai agglomeráció
Március utolsó szombatján
megnyílt a 4-es metró Budapesten. Ugyan az sokak beteljesületlen álma, hogy a földalatti
egyszer elérje a budaörsi virágpiacot is, azonban a jelenlegi
szakasz is alaposan átrendezi
nemcsak a főváros tömegközlekedését, hanem az agglomerációét is. Elsősorban azon
településekét, amelyeken úgynevezett „kék buszok” járnak.
Hogy szűkebb pátriánknál
maradjunk, például új járatok
indulnak Budaörsről a Széll
Kálmán téri végállomásig 140es és 140A jelzéssel. A 88-as

vingcamp Hungary ad otthont.
(kiállításra a belépés ingyenes.
http://magyarbusz.info/
Cikkek/oldal-3#sthash.bjkIcWNt.dpuf)
A hivatásos gépjárművezetők továbbképzését szolgáló, 2,7 milliárdos tanpályát
két éve adták át Zsámbékon.
A motorosoktól kezdve a kezdő
és haladó személygépjárművezetőkön át a busz- és
kamionsofőrökig bárki megtanulhatja az utakon leselkedő
vészhelyzetek kezelését, ami
jelentősen csökkentheti a
közúti balesetek számát. Európai Uniós irányelv, hogy a
hivatásos gépjárművezetők
kötelező közlekedésbiztonsági felméréseken vegye-

busz Törökbálintról, a 240E
járat pedig Budaörsről indulva
a Móricz Zsigmond körtérig
fog közlekedni. A 40E a továbbiakban csak a hétköznap reggeli időszakban közlekedik
Budaörsről Budapest irányába,
Kelenföld
vasútállomásig.
A járatsűrűségek is megváltoznak.
Érdemes mindenesetre tanulmányozni a közlekedési vállalat honlapját azoknak, akik nem
napi szinten használják ezeket
az eszközöket, nehogy kellemetlen meglepetésben legyen
részük. (Akik naponta busszal

tés az úttest egyik fő ellensége.
Hogy mennyire bizonyul az
útfelújítás választási útjavításnak, azaz: mennyire jelent
tartós megoldást az újraaszfaltozás (sokak szerint az útalap
megerősítése nélkül aligha),

Mi mindenre jó
a szigetelő szalag
közlekednek, mire e sorokat
olvassák, már valószínűleg kitanulták az új rendet.)
Bobosi Tzar

Ne olyan hevesen
A januári halálos baleset után
a helyi közvélemény és a
települési önkormányzat kórusa teljes összhangban követelte
a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-t, tegyen hathatós intézkedéseket Telki belterületén
átmenő útszakaszán a közlekedésbiztonságának javítására.
Legelsősorban is rendeljen el
további drasztikus sebességkorlátozást, újítsa föl a gyalogos-

nek részt. Ez a szabályozás
Magyarországon
2013-ban
buszvezetők, majd 2014-ben
a tehergépjármű-vezetők esetében lépett életbe. A centrum
ezt hivatott kiszolgálni. Itthon eddig nem volt lehetőség
arra, hogy a 40 tonnás
járműszerelvénnyel dolgozó
gépkocsivezetők biztonságos
körülmények között kipróbálhassák a módosult környezeti
viszonyok okozta vészhelyzeteket. A beruházást és az
üzemeltetést egy német-magyar vegyesvállalat végezte.
A 2,7 milliárd forint értékű
beruházás, mely klubházat,
éttermet,
látványkonyhát,
kilátóteraszt és helikopterleszállópályát is magában
foglal, hozzávetőlegesen 13,4
hektáros területen létesül.
Robot Szabi
az néhány éven belül kiderül.
Kevésbé nevezhető sikertörténetnek az, ami már nem a
közútkezelő, hanem a város
kapcsolódó beruházása volt,
az útszegélyek és a gépkocsibeállók kijavítása. A város eredetileg azért döntött a szegélykövek javítása mellett, mert a
teljes cserére nem volt pénz. Igen
ám, de menet közben kiderült, a
műtárgy annyira rossz állapotban volt, hogy szinte mindenütt
javításra szorult.
A lakosok mindenesetre
örülnek, a kátyúk eltűntek,
a felfordulás megszűnt, a
kereskedők is újra kezdhetnek
reménykedni.
Boros Zita
átkelőhelyeket.
A közútkezelő, megértvén a
lakosság megrendülését, mégsem ért egyet a sebességkorlátozással a 1103-as út érintett
szakaszán, mivel ez nem jelent
komoly elrettentő erőt a gyorshajtókkal szemben. Véleményük szerint a zebrák sem nem
igényelnek újabb fölfestést.
A község vezetése a kapott
válasz ellenére azt tervezi, hogy
a gyalogátkelőket jelző táblákat
fényvisszaverő kerettel emelik
ki, illetve megvizsgálják, hogyan lehet még láthatóbbá, biztonságosabbá tenni az átkelők
területét.
Artosz Bobi
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DOSSZIÉ
Pillanatfelvételek, Budakeszi, 2014. március

Utánlövés (egy hónap után)
Múlt havi lapszámunkban közöltünk egy visszaemlékezést a zsámbéki zsidóságról
az 1930-40-es években. Az írás sokak emlékezetét és helytörténészi vénáját indította meg. Ezeket egyikük, állandó vendégszerzőnk összesítette. A pontosításokat,
helyreigazításokat és az új információkat örömmel közöljük, bízván abban, hogy
ezzel is hozzájárulunk a településtörténet egy fontos szeletének jobb megismeréséhez. (A szerk.)
A cikknek már a bevezető mondatában is
felütötte fejét a nyomda ama kisördöge
(A hónap képzavara – a Szerk.), amelyiknek szokása elrontani a legjobb
szándékkal megírt szöveget.
Az ominózus cikk első mondata arról számolt be, hogy Zsámbékon a zsinagóga a hatvanas évek elején még állt
a település központjában. Ezt az állítást
több tény is cáfolja, mivel a zsámbéki
zsinagóga elbontására a mai ismeretek
szerint 1947 során, vagy legfeljebb a
következő évben került sor.

Az Akadémia utca – Zichy tér sarki
keresztény üzlet, és a kocsma
személyzete
Aztán itt van például az a szövegrész, amely a Zsámbék főterén
kapható kelmékről számol be. A Spatz
textilkereskedő üzletével (Marktplatz
279.) konkuráló másik szövetárus
nevére nem emlékszik az adatközlő.
A konkurenciát teremtő valaki – aki
az adatközlő állítása szerint a harmincas években települt oda – a nagyapám
volt, Mészáros Árpád, aki több dologgal is foglalkozott. Egyebek mellett ősei
több évtizedes családi hagyományaként
rőfös és rövidáru kereskedőként
is tevékenykedett, de varrógép- és
kerékpárműszerész-műhelyt is üzemeltetett. Egyben ő volt Zsámbékon a fényképész is a két világháború között.
Nagyapám a cikkel ellentétben nem
betelepült, hanem 1928 februárjában
oda nősült, Reiner Terézt vette el feleségül, aki eleve ott lakott szülei házában
az egykori Piac téren. A mai Szent István tér 22-ben laktak, bátyjával megosztozva a kétszárnyú épületen, melyet
akkoriban a Marktplatz 296. számon
lehetett azonosítani. Az a bizonyos
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textilbolt ennek az épületnek a DNy-i
szárnyában nyílt meg nem sokkal az
esküvőjük után.
Egyébként itt a zsámbéki főtéren,
vagy attól pár lépésre néhány másik
textilkereskedő is árulta kelméit. Az
egyik konkurencia az egykori Judengasse egyik házában, a mai Piac-közben,
a fentebb hivatkozott cikkben szereplő
Spatz textilkereskedő szomszédja volt.
Ez a szomszéd ma is él, saját szavát
idézve: „a méteráru eladása mellett
azok feldolgozásával is foglalkoztunk
három-négy segéddel”. E szomszéd
családjáé volt az Egri (Eichenbrenner)
féle szabóság. Nagyapám szomszédjában, az egykori Izeli-házban, annak
udvarán is volt egy textilkereskedő
(Marktplatz 297), egy bizonyos Heisler
úr. Sőt, innen mintegy kétszáz lépésre
egy negyedik textilkereskedő is kelméket árult a zsámbéki kereskedők és
iparosok jegyzéke szerint a Bicskei utca
472. alatt (ma Bicskei utca 9.), mégpedig Elbert Ferenc, aki 1939-ben kapta
meg iparengedélyét.
Sajnálatos módon a hivatkozott
cikk téved abban is, hogy „a Piac köz
sarkán, ott, ahol most a premontreiek
vannak, Fleischmannék vittek egy
fatelepet”. Ahol Fleischmannék lakása
és egyik fatelepe állt, az egy telekkel
lejjebb, a Magyar utca 17. szám alatt
volt, vagyis csak szomszédja a mai premontrei rend iskolájának, ami a Magyar utca 15-ös számú telkén található.
Az egykori fatelep telkén ma a Faház
nevű kocsmaszerű intézmény áll egy
pici magaslaton. Nos, ez a kis magaslat a Fleischmann fakereskedő egykori
lakóházának az alapja, mely alatt egy
nagyszerűen megépített pince rejtőzik.
Ennek a pincének a szellőzője talán
tíz éve még látható volt, melyet azóta befalaztak, pedig gyerekként sokat
bujkáltam benne gyertyával megvilágítva az enyészetre váró emlékeket.
(A Fleischmannék másik fatelepe az
egykori Piactér 295-ös számú telkén
keresendő.)
Csak a pontosság kedvéért jegyzem
meg, hogy a Piac-köz sarkán lévő Premontrei Szakközép- és Szakiskola ma

látható „D” épülete két éve csaknem
teljesen megújult, amikor az egykori
Tanácsháza falaira emelet került. Ezen
a telken az 1800-as évek végén építettek
egy kocsmát, melyet a II. világháború
előtt a Kellerék üzemeltették, vagy
inkább bérbe adták, ebben az emlékek
már homályosak. Ennek a sarkon álló
kocsmaépületnek a Piac-köz felőli épületszárnyában laktak a háború idején a
Kellerék rokonai, a Karléék. Ezen a saroktelken nincs nyoma sem írásban, sem
emlékekben semmilyen fatelepnek sem.
Mellesleg a világháború után nem sokkal a szemben lévő oldalról, a Magyar
utca 4-ből ide költözött a Tanácsháza
a megszüntetett kocsma helyiségeibe.
Egyébként érdekesség, hogy 1980-ban
a saját esküvőm is ebben a valamikori kocsmából átalakított közhivatal
házasságkötő termében volt.
Egy másik állításnál is finomítanom
kell a cikk állítását. Ebben csak az emlékek vitatkozhatnak egymással, állást
sem akarok foglalni a témában. Csupán
feltűnt, hogy a cikk tíz-tizenkét deportált családról tesz említést (átlag hány
ember egy család?). Édesapám azonban

A zsinagóga melletti szűk útkeresztmetszet az egykori Piac torkolatánál
picit több deportáltról számolt be annak idején. Nevezetesen az ő elmondása
szerint a zsidókat, mintegy hetven-nyolcvan embert a mai Törökkút téren még
felismerhető egykori tűzoltó szertárba
terelték be az egyik este, és másnap reggel indították el őket borzalmas útjukra.
Ezen az éjszakán a leventéknek is őrséget
kellett adniuk a kulcsra zárt szertár
mellett, amihez Flóbert puskájuk szolgáltatta a nyomatékot. Elmondása szerint a szerencsétlenek utolsó zsámbéki
éjszakájukon teljesen csendben voltak.
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DOSSZIÉ
Kívülről sem közelítette meg senki ideiglenes börtönüket, mielőtt Herceghalmon bevagonírozták őket. Feltehetőleg
olyan családok estek ki az emlékezetből,
akikkel nem volt különösebb kapcsolata
a visszaemlékezőnek, mint például a
Bass, vagy a Gárdonyi családok, és néhány
idősebb pár, vagy épp már özvegy, akik a
hivatkozott cikk cím szerinti időszakában
már visszahúzódott életet élt.

A zsinagóga bontását bemutató képen
komoly háborús kár nem fedezhető fel
A történelmi tényekben való pontosabb eligazítást segítendően utána
jártam a hivatkozott cikkben csak
foglakozásával megjelölt zsidó orvos
neve és lakása után is. Gremsperger
volt az elköltözött orvos neve, aki
a templommal szemben, a plébánia
tőszomszédságában lakott. Lakásába
később a falu jegyzője, Honti Frigyes
költözött a feleségével, apai nagyanyám
pár éve elhunyt unokahúgával.
Az
adatközlő
nem
emlékszik
felekezeti viszályra, mint ahogyan az
én felmenőim sem. Annyit azért hadd
jegyezzek meg, hogy például a Schvanauer kocsmát bemutató fotó szerint a
mai postaépület felső szomszédja (ma
Akadémia utca – Zichy tér sarok) előtti
egykori társaság felett, az ablak mellett
ott a táblácska: KERESZTÉNY ÜZLET.
Ez a felvétel 1939-ben készült. Márpedig e táblácska és a zsinagóga közötti
távolság nem volt száz lépés sem. Az
akkori zsámbékiak nevében remélem,
hogy ennek a táblácskának csak törvényi, és nem érzelmi okokból kellett az
utcafronton megjelennie.
Visszatérve a zsinagógára, annak is az
elbontására: a muemlekem.hu például
ezt írja: „A 18. században a Mózeshitűek lélekszáma a korabeli összeírások szerint a Zichyek által betelepített
németekével vetekedett, mintegy hétszáz
lélekre rúgott. Így nem csoda, hogy komoly zsinagóga állt az 1700-as évek
végétől a község központjában, pontosabban a mai ABC-áruház helyén. A
súlyosan megrongálódott épület romjait
a második világháború után tüntették
el. A zsámbéki zsidóság a 19. században folyamatosan eláramlott a közeli
fővárosba, így aztán a millenniumra

már csak néhány tucat család élt itt.”
(A szerző megjegyzése: a források szerint 1790-ben épült zsinagóga súlyos
háborús sérülése sehol máshol nem jelenik meg sem írásban, sem emlékezetben,
sem fotón, vagyis feltehetőleg a fenti
idézet e része tévedésen alapszik.)
A nol.hu honlap kultúra rovata szerint:
„Zsámbékon a zsinagóga megmentése
érdekében szóba került az a lehetőség,
hogy az épületet átveszi a református
egyház. Nem ez történt, a zsámbéki zsinagógát pár évvel a háború után lebontották.”
A mazsihisz.hu honlapja az alábbiról
számol be: „A zsámbéki zsinagóga sorsa
még szerencsétlenebbül alakult. Az óbudaival egyidős zsidó közösség történeti
értéke ismert volt már. 1943-ban a fennmaradt történeti iratanyag egy részét
a Magyar Zsidó Múzeum dolgozói már
összegyűjtötték. 1947-ben felhívták a
zsidó központi vezetés figyelmét a zsinagóga veszélyben lévő értékeire, de
figyelmeztetésük ellenére a zsinagógát
nem sokkal később lebontották.”
Sajnálatos módon egyetlen – az interneten elérhető, most bemutatott – fotónak
sincs keletkezési dátuma. Az azonban a
fényképekről és a visszaemlékezésekből
is megállapítható, hogy a bontást nem
a háborús rongálások kényszerítet-

A tetőzetétől már megszabadított
zsinagóga nyugati oldalán sem látni
háborús sérülést
ték ki. Édesanyám, aki a front átvonulása körüli időszakot leszámítva rendszeresen járt Zsámbékon, jól ismerte
a nővére lakásától második épületet, a
zsinagógát. Elbeszélése megegyezik a
fent idézett internetes forrásokkal, mi
szerint a komoly háborús sérülésektől
mentes, kívülről még használhatónak
tűnő épületet 1947 körül bontották le.
A saját emlékeim is ellenkeznek a cikkben rögzített hatvanas években végrehajtott zsinagógabontással. Ugyanis
betegeskedő nagyapámmal az 1950-es
évek végén almát és galambot árultunk
Zsámbék piacán. A piacon a szokásos
elárusító pontunk pedig az egykori zsinagóga helyén, a már elbontott zsinagóga szomszédban lakó sahtel házának
oldala mellett, a sóderrel felszórt földön

volt, Pocsai Imre szódás műhelye közelében. Márpedig ha a hatvanas években ott még állt volna a zsinagóga, akkor hogyan helyezhették volna ide az
ötvenes évek közepén a mai Szent István térről az alkalmi árusokat?
A zsinagóga elbontása esetleges politikai indítékainak feltárása most nem
lehet a feladatom, s a vészkorszakot
túlélő zsidóság akkori erőfeszítéseit sem
értékelhetem zsinagógájuk megmentése
ügyében. Aki azonban ismeri Zsámbék
központját, tudja, hogy a Piac-köz az a
helyi közlekedés szűk keresztmetszete,
amelyből ma már a teherautókat is kitiltották, hogy valamelyest a forgalmat el
lehessen viselni. Feltehetőleg már a sokkal kisebb járműforgalom idején is gondot okozott egyeseknek az akkor csak pár
évtizede megnyitott Piac közt leszűkítő
zsinagóga és a vele szemben lévő mai Sipos-féle ház (egykoron Eichelbrennerék
laktak benne) közötti alig pár méternyi
távolság, mely a fenti, még ép zsinagóga
fényképén nagyon jól látszik. A zsinagóga lebontásával feltehetőleg ez a szűk
keresztmetszet megváltozott. Természetesen más – talán fontosabb – okok is
közreműködhettek e száz évnél is régebbi épület eltüntetésében.
Végül bocsánatot kérek mindenkitől,
akinek emlékezetét, igyekezetét szándékom ellenére megbántottam, hogy
egy régi eseményre vettem a bátorságot
pontosabban visszaemlékezni. Nem
vagyok én sem tévedhetetlen, de remélem, ebben a témában sikerült frissíteni a memóriát, s megerősíteni őseink
cselekvéseinek sorrendjét, indíttatását,
motivációját!
Mészáros Árpád

Kitelepítés
1946. április elején kezdődött Budajenőn
a németség kitelepítése. A kitelepítési
bizottság vezényletével a község 187
német családjából 172-t fosztottak meg
otthonától, vagyonától, és deportálták
szülőföldjéről. Az emberek fejenként
60-70 kg-os személyi poggyászt vihettek
magukkal. Megalázásukat fokozta, hogy
a pár hónappal korábban, 1945 őszén
betelepített székelyek vitték őket 16 lóés tehénfogaton a biatorbágyi állomásra
(mivel a községben már csak nekik voltak igás állataik), hogy bevagonírozzák
őket.
A
község
mai lakói április 5-én tartottak
megemlékezést a 68
évvel ezelőtt
történtekre.
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Költészet Napja

Perbál számára szinte becsület-beli kötelesség megünnepelni a költészet napját.
Hogyne, hiszen azt a faluban
szinte mindenki tudja (a falun kívül már jóval kevesebben), hogy József Attila egyik
legismertebb versének, az Altatónak főszereplője, a kis Balázs, egy perbáli fiúcska volt;
családjához a költő többször
ellátogatott a faluba.
A Költészet napja alkalmából idén Misztrál koncert
lesz a perbáli Közösségi Házban április 11-én, pénteken 19
órai kezdettel.
Arról nincs ugyan tudomásunk, hogy Pátyhoz lett volna
bármi köze is József Attilának,
azt viszont bizonyossággal
állíthatjuk, verseit ott is sokan
szeretik. S meg is emlékeznek
a születésnapjáról, amely
évtizedek óta a Költészet Napja. Ez alkalomból irodalmi estet tartanak a helyi Közösségi
Házban, amelyen W. Barna
Erika grafológust hívták meg

díszvendégnek. (József Attila
kézírását már több grafológus
elemezte, kíváncsian várjuk az
újabb kutatási eredményeket –
a Szerk.)

Kápolna
Budaörs egyik fő látképi eleme a Kőhegy és rajta a kápolna. Ami igen csak felújításra
szorul. A helyi önkormányzat
legutóbb jó 15 millió forintot
szavazott meg a Kőhegyi
Kápolna felújítására.

9. szerda, 19.00
Az áruló
10. csütörtök, 19.00,
Adler Kávéház
Karinthyáda
12. szombat, 19.00
Játék az életrajzzal
15. szombat, 19.00
Játék az életrajzzal
13. vasárnap, 10.00
JAM – Hups Crew
19.00
Ízlések és pofonok
14. hétfő, 19.00
Játék az életrajzzal
15. kedd, 10.00
A furfangos csodadoktorok
19.00
A kaktusz virága
22. kedd, 19.00
Képzelt beteg
23. szerda, 19.00
Képzelt beteg
26. szombat, 11.00 és 19.00
R&L, avagy a Mágusok Birodalma
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Mi tagadás, már a műfaji
megjelölés is fölkelti az ember
érdeklődését: „párkapcsolati
témájú regény”… Az vajon mi
fán terem? Valami szerelmiházassági románc talán? Meglátjuk, ha elmegyünk. Ugyanis
élő talk show keretében mutatja be Kelemenné Farkas Márta
„Szerzek néki” című könyvét a
budakeszi Protestáns Kör április 24-én, 19 órakor (Kálvin
terem, Budakeszi, Fő u. 159.)
A szerzővel Szarka Miklós
református lelkész és felesége,
Darvas Gyopár beszélget.

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

Április

Nagy Sándor
ejtőernyője

udják, hogy születnek a
nimfák? Én sejtem, de
ha nálam autentikusabb forrásból szeretnék megtudni,
javaslom,
látogassanak
el a budaörsi Újvárosháza aulájába, ahol a helyi
szobrászművész, Somogyi
Ferenc tárlatán mutatja be,
ő hogyan készíti falányait,
akik, állíthatom, nincsenek
fából.

Református talk show

Budaörs

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

T

BUDAKESZI

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
Április
12. szombat, 9.00
Bababörze-Bolhapiac
12. szombat, 9.00
Tematikus Túra
18. péntek, 8.00
Húsvéti játék,
22-24. kedd-csütörtök 8.00
Húsvéti játék,
modell és makett kiállítás
és vásár
10.00
Föld Napi
kőzet- és ásvány kiállítás
25. péntek, 16.00
Nosztalgia Party
26. szombat, 9.00
Bababörze-Bolhapiac
19.00
Rojtos táncház

Nagy Sándor József tábornoknak biztosan nem voltak
ejtőernyős alakulatai, amikor
1849-ben főhadiszállását budakeszi főutcáján felütötte,
mert még ejtőernyő sem létezett. Mindenesetre a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a
Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége, az Erkel
Ferenc Művelődési Központ és a Budakeszi Katonai
Hagyományőrző
Egyesület (nem tudom, megfigyelték-e, az utóbbi időben szinte vírusszerűen alakulnak a
különböző katonai hagyományok ápolására létrejött
szervezetek) A magyar katonai ejtőernyőzés története
a kezdetektől napjainkig címmel kiállítást rendezett a Nagy
Sándor József Emlékházban
(Fő u. 187.)
Megtekinthető ápr. 14-ig
előzetes bejelentkezés alapján
(23/451 161, 30/349 8443).

ÁPRILIS

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu
Április
8. kedd, 18.00
Gran Torino
Makray Krisztina filmklubja
a művelődési házban
12-13. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Nyitott Múzeumok Hétvégéje
Zsámbékon
12. szombat, 16.00
A Magyar Reneszánsz Együttes
tavaszi koncertje a Romtemplomban
- az 1500 -1700-as évek muzsikája
12.30-19.00
Egészségnap
15. kedd, 18.00
Vatikáni-magyar diplomáciai tárgyalások
a hatvanas években
Zsámbékiak a nagyvilágban,
Sümeghy Kata előadása
19. szombat, 15.00
A Zsámbéki Fotós Szalon
kiállítás-megnyitója

22. kedd, 18.00
Lélegezz szabadon! klub
dohányzásról leszokóknak
25. péntek, 9.45-17.00
A szabír titok?
Konferencia a magyar ősmúlt megoldatlan kérdéseiről
29. kedd, 18.30
Zsámbéki Fotós Szalon
30. szerda, 18.30
Családi Egészségklub
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öjti koncertre invitálta
a híveket – Isten és a
művészet híveit – a metodista egyház budakeszi
templomába március utolsó
szombatján. A böjt, ha csakugyan megtartják, nemcsak
a testet, a lelket is olyan különleges állapotba hozza, hogy
az még fogékonyabbá válik
spirituális tartalmak, mint
amilyen a művészet is, befogadására. A koncert ráadásul egyfajta őszművészetet
is ígért, hiszen az alapvetően
Bach műveire alapozott
műsort versek gazdagították,
s hogy a szemnek is jusson
valami, mindeközben a hallgatóság elmerenghetett az új
templom architektúráján és
képzőművészeti dekorációján.
Más értelemben sikeredett
azonban böjtire az összejövetel: a művészetre áhítozók
nem mondható, hogy túl lettek
traktálva e délutánon.
Ami az építészetet illeti:
többször leírtam már, korunk nem igazán kedvez a
templomépítészetnek.
Ez
az épület is megpróbál egyszerre modern és historizáló
lenni, ennek az eredménye
aztán az, hogy se nem modern, se nem historikus.
A belső falakat illető
művészi dekoráció szerintem
erősen túlméretezett, az amúgy
is kissé erődszerű belső térre
inkább nyomasztólag hat a
komor szín és a monumentalitást mímelő lépték.
A zenéről sem mondhatok
sok jót: az új orgona most
„bejáratós”, és a pedálok
nyikorgása láthatóan zavarba
ejtette mind az előadót, Szabó Csaba karnagyot, mind a
hallgatóságot, így aztán nem
lenne túl sportszerű értékelni
az eredményt.
Csak jót mondhatok viszont
az ókatolikus, de az ökumené
jegyében a metodistákkal jó
kapcsolatot ápoló pap, Széles Tamás recitálásáról: már
bevezető
elmélkedésében
kiváló rétori képességekről
tett tanúbizonyságot (hiába, a
teológia előtt a színművészetit
is elvégezte), Sík Sándor
passió-verseit viszont igazán
művészi szinten adta elő.

Túl világi vagy túlvilági zene
Már a látvány is szürreális:
mintha egyszerre lennénk
tanúi zenei produkciónak és
mágiának. A művésznő, akárha
egy láthatatlan hangszerből
csalná elő a hangokat, ujjaival
a levegőben megpendíti a
titokzatos, nem létező húrokat.
Pedig a húrok valóságosak,
bár valóban láthatatlanok,
ugyanis rádióhullámok képezik őket. A budakeszi Illényi Katica hegedűművésznő
pár hónapja mutatta be

tudását új hangszerén, a thereminen. Új a művésznőnek
és a közönségnek, ugyanis
egy majd’ százéves hangszertalálmányról van szó, ami
lényegében feledésbe merült,
nem utolsósorban azért, mert
igen nehéz rajta játszani, csak
abszolút hallás birtokában
szólaltatható meg tisztán.
Használta a filmjeiben Hitchkock, de a Led Zeppelin is élt
effektusaival több számában.
A bulvárlapok azt sem mu-

A theremin elvarázsolja, aki hallgatja

Nyakravalók újratöltve
Alegszexisebb férfi ruhadarab,
így tartják, a nyakkendő. Magam ezt megítélni nem tudom,
én a nyakkendőt, már amikor,
inkább viselem, bár eddig nem
tapasztaltam, hogy azokon
a napokon, amikor hordom,
jobban ragadnának rám a
nők, mint máskor. Hegedűs
Ira kiállítása azonban nagyon
is vonzott (faszcinált, hogy az
Ira Fashion címmel szinkronba gyüjjek), amit márciusban
a budakeszi Erkelben rendeztek, s amely anyagának zömét különleges nyakkendők
képezték. A némiképp performanszba hajló vernisszázs
anyaga nem volt számomra
teljesen ismeretlen, hiszen
már tavaly nyáron is ott voltam, amikor Ira első ízben
lépett a nyilvánosságra különleges objectjeivel, amelyek
valahol a divat és a pop art
határán mozognak.
A
művész
pár
éve
rokonaitól
megörökölt,
régi nyakkendőket kezdett
egymással és más egyéb

kiegészítőkkel kombinálni, átalakítani, feltuningolni, s
ezáltal az egykori, a maguk
korában sem éppen a legkifinomultabb ízlést követő ruhadarabok új kontextusba kerülve nemcsak életre keltek, de
új, a ruházati terméken túlmutató, izgalmas jelentéseket,
tartalmakat
is
felszínre
hoztak. A nyakkendők mellett, amelyek a kiállítás fő
vonulatát képezték, egyéb
ruhadarabok átigazításával,
összekombinálásával is találkozhattunk, ami ígéretes és
a jövőt illetően biztató irány.
Tio Barbosz (Márna Apó)

Druzsba
Úgy látszik, Orbán-féle Putyin-mutyin kívül a magyarorosz barátkozás az atomenergetika területéről az élet
más szféráira is tovagyűrűzik.
Április 13-án az egykori
zsámbéki légvédelmi rakétaalakulat egy napra újra élet-

lasztják el fölemlegetni, hogy
ez volt V. I. Lenin kedvenc
hangszere.
Nos, bármit gondoljunk is a
szovjet forradalom vezetőjéről,
a thereminről elmondható,
hogy a hangzása is elbűvölő,
s csak drukkolni tudunk, hogy
a művésznő legközelebbi, budakeszi koncertjén (májusban)
a hegedűje mellett ezt is megszólaltatja.
Zoia Brots
A teremint (vagy theremin)
1919-ben találta fel Léon
Theremin (eredetileg: Lev
Szergejevics Tyermen, Лев
Сергеевич Термен) orosz
fizikus. Ez az első olyan
hangszer, amit pusztán gesztusokkal lehet megszólaltatni, anélkül, hogy a zenész
magát a hangszert megérintené.
A hangokat a hangszer két
antennája közötti rádióhullámok megszakításával lehet
előállítani és nem kell megérinteni semmit, a művész a
levegőben fogja le a hangokat.
re kel, és a hajdani Magyar
Néphadsereg egyenruháiba
öltözött katonák mellett szovjet uniformisba bújt, oroszul
beszélő emberek is benépesítik a ma elsősorban kulturális
programokat és múzeum céljaira szolgáló rakétabázist. A
„Szovjetek a Rakétabázison”
című, egész napos rendezvényt a Zsámbéki Légvédelmi
Múzeum, a Szovjet Járműves
Baráti Társaság és az MN-MH
Ejtőernyős Felderítői Katonai
Hagyományőrző Baráti Kör
közösen szervezi.
A programban többek közt
szerepel majd ejtőernyős és
felderítő fegyvernemi kiállítás; szovjet veteránjárművek
kiállítása, s természetesen
megtekinthető a Légvédelmi
Múzeum állandó bemutatója is.
Információk a Rakétabázisról
(megközelíthetőség, jegyárak,
egyebek):
Tobir Ab Zsó
http://www.
legvedelmimuzeum.hu/
Facebook: https://www.
facebook.com/
events/1477448665802975/
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Sportszelet

Veterán

Senior VB

Kilencven év nagy idő, hát még
egy sportklub életében. A Budaörsi Sport Club 1924-ben
alakult, tehát idén ünnepli fennállása 90. évfordulóját. Az egyesület sportolói, csapatai a mögöttük álló 90 évben sok kiemelkedő
eredményt értek el. Csak a legfontosabbakat idézzük:
Asztalitenisz: a női asztalitenisz csapat kétszeres magyar bajnok (2011, 2013),
Bajnokok Ligája ezüstérem (2012/13)
Atlétika: egyéni magyar bajnoki cím
Judo: Világ Kupa bronzérem
(2013),
Senior
VB
aranyérem (2010), magyar bajnoki cím
Karate: Felnőtt Eb bronzérem (2013), egyéni magyar bajnoki cím
Labdarúgás:
Szabadföld
Kupa győzelem (1964)
Versenyzőik, csapataik, sportvezetőik többször kiérdemelték
Budaörs Város Testnevelési – és
Sportdíját, kaptak Pest megyei
elismeréseket is és Magyarország vezető sportnapilapja
2013-ban az év 10 legpozitívabb
sportélménye közé választotta az
egyesület szereplését a Bajnokok
Ligájában.
Az egyesület hét szakosztályból áll: asztalitenisz, atlétika,
autó-motor sport, judo, karate, labdarúgás és tenisz.

A magyar atlétika egyik
kiválósága legszebb reményeit
is túlszárnyalva búcsúzott el
sportolói pályafutásától. Nem
a sporttól, ugyanis Palágyi
Gergely a Budaörsi Sport
Club Atlétika Szakosztályának
vezetője és az is marad. A
sportember úgy tervezte, hogy
a hazai rendezésű senior atlétikai VB-n áll utoljára rajthoz.
Megelégedett lett volna egy
döntős helyezéssel, ám miután
a második legjobb idővel jutott a 60 méter gát fináléjába,
éremben bízva várta a döntőt.
Evés közben jön meg az étvágy: a 60 méter gát döntő
futamában a budaörsi atléta a
japán színekben versenyző legnagyobb riválisát előzte meg,
és elsőként ért a célba. Méltán
akasztotta nyakába a világbajnoki aranyat.

Pelé Budaörsön
Nem egészen a terv szerint
alakult a Fekete gyöngyszem
budaörsi föllépése. Március
26-án a helyi Tesco áruházban
Mészöly Kálmánnal közös
sajtótájékoztatót és közönségtalálkozót szerveztek. Ennek
keretében lehetőséget adtak
arra, hogy a rajongók Pelével
közös fotót készíthessenek.
Az érdeklődés azonban akkora
volt, hogy kisebb dulakodás
alakult ki a fanok között, mire
a biztonsági emberek kimenekítették az egykori labdarúgót.
S hogy miként került a sportoló Budaörsre? A Tesco is
a nyári labdarúgó VB egyik
szponzora, s ennek keretében
szervezték a focista látogatását.
A kampány része az is, hogy
az áruházban Pelé márkájú focilabdákat árulnak engedménynyel.

Válogatott
Telkiben
Az U 19-es magyar labdarúgó válogatott a telki
edzőcentrumban készül Mészöly Géza szövetségi kapitány
vezetésével a közelgő Európa
Bajnokságra. Ennek keretében
áprilisban a magyar fiatalok két
barátságos felkészülési meccset
játszanak Ciprussal. Az eseményre az MLSZ centruma
megnyitja kapuit a környék valamennyi focirajongója előtt.
Az első mérkőzésre április
8-án, a visszavágóra két nappal
később, 10-én kerül sor egyaránt 17 órakor.
Az alábbiakban közöljük vidékünkön az áprilisi véradások helyét és idejét.
Budakeszi, művelődési ház
április 08 15.30 h Erkel
Nagykovácsi
plébánia,
Kossuth u. 113., április 10.
16-19,30
Páty, Általános Iskola,
Bocskai u. 9., április 14.
15,30-18,00
Budaörs, Auchan, Sport utca 2. április 18. 11,30-14,00
Zsámbék, Ifjúsági Ház
Magyar u. 5., április 18.
15,30-18,00
Pilisvörösvár, Művészetek
Háza Fő u. 127., április
28. 16,00-19,30
Vörös Kereszt

KÉK-ZÖLD

Vízi energia

Az ENSZ 1992-ben nyilvánította március 22-ét a Víz Világnapjává. (Talán ismerik a magyar népdalt, hogy „Tavaszi szél
vizet áraszt…”? – a Szerk.) A
megemlékezéshez minden évben más jelmondat tartozik, az
idei évben a következő: „2014
– Víz és energia”. A mondat
arra utal, hogy a víz nemcsak az
élet forrása, de fontos energiahordozó. Ebből az alkalomból
térségünk egyik meghatározó
vízközmű-szolgáltatója,
az
Észak-dunántúli Vízmű Zrt. a
Magyar Hidrológiai Társaság
Komárom-Esztergom megyei
Területi Szervezetével közö-
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sen külön programsorozattal
készült az eseményre. Az eseménysorozat
legfontosabb
programja „A Tatai medence
tiszta vizeiért” című konferencia volt, ahol Bencsik János,
a Nemzeti Alkalmazkodási
Központ vezetője is felszólalt.
Beszédében kiemelte, szembe
kell néznünk azzal, hogy az
éghajlat-módosulásnak
súlyos következményei lesznek, s szemléletmód-változásra
van szükség a vízgazdálkodásban is.
Március 24-én az ÉDV Zrt.
eredményt hirdetett a diákok
számára „Víz és Energia”
témában kiírt rajzpályázaton.
Aláírás

Varangyok akcióban
A Varangy Akciócsoport
Egyesület kétéltűterelő rendszert épített vidékünk festői
helyszínén, a Garancsi-tónál.
A március elejére meghirdetett
munkához az interneten toborozták az önkénteseket.
A Garancsi-tó és környéke
fontos vonulási útvonala a
különböző békafajoknak, ezt jó
ideje tudják a természetvédelmi
szakemberek. A terelőrendszer
azért szükséges, hogy az állatok biztonsággal átjussanak az
úttesteken. Kiépítését támogatta a Tinnyei Polgármesteri Hivatal, a Magyar Közút Zrt. Pest
megyei Igazgatósága.

A „békaút” terelőhálóból,
karókból és ládákból/vödrökből
épült.
Aki eztán szeretne csatlakozni a Varangyokhoz, a 06 30
307 09 38 (Dalkó Szilvia), és a
06 30-973 14 14 (Kéri András)
telefonszámon megteheti.
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BÜHNE
Krimik márciusban

A vak komondortól a bugyitolvajig
Hogy mi köti össze a bugyitolvajt a vak komondorral és a késdobálóval? Hát az, hogy valamennyi, e címekkel jelölt bűnügy a Budaörsi Rendprkapitányság illetékességi területén, és
az elmúlt hetekben történt.
Súlyosan bántalmazta ex lakrészben élő lánya és kar- húzóval a kezében azzal állnejét egy budaörsi férfi.
jában tartott unokája felé ná útját, hogy „Nyakon szúrEgy nappal március idusa dobta el a kést.
lak!”? Gondolom, felkötné a
előtt, kora délután kezdődött
A tett hátterében megrom- nyúlcipőt, és elinalna.
a veszekedés a házuk ud- lott családi viszonyok, idült
Nos, pontosan így tett az
varán. A szóváltás tettle- viszályok állnak. Március az illető is, aki a fenti, kissé
gességbe – egyoldalúba – 10-én, este nyolc óra körül a szürreális helyzetbe kevetorkollott, s a nő az ütlegek „szokásos” veszekedés zaj- redett Zsámbékon március
elől a szomszédban keresett lott, ám váratlan fordulatot 1-jén este nyolc körül. Így
menedéket. Emberünk azon- vettek az események: elő- aztán a fenyegetés nem lett
ban megállíthatatlan volt, került és repült a kés…
beváltva, s a sérülés is elmaa szomszéd ház kerítésA riasztott rendőrök az radt. Az inzultált ember azonoszlopát eltörte, a kerítést illetőt súlyos testi sértés kí- ban nem hagyta annyiban,
elhajlította, majd berontott a sérlet elkövetésének mega- elment a helyi körzeti megházba, ott folytatta a verést. lapozott gyanúja miatt hall- bízotthoz, hogy bejelentse
Szülei szerencséjére kisvár- gatták ki gyanúsítottként.
az őt ért sérelmet. A helyi
tatva megérkezett a közös
rendőr a kapott információk
gyerekük, aki megfékezte a Jól kisöpörte
alapján hamarosan elfogta
dúvad édesapját. Édesanyja
és előállította a budaörsi
így is olyan súlyos sérülé- Hogy a kéményeket hogy kapitányságon B. József 49
seket szenvedett, hogy or- söpörte, arról nem szól a fá- éves zsámbéki lakost.
vosi ellátásra szorult. Köz- ma, de hogy a gazdája
A Budaörsi Rendőrkapiben megérkeztek a rendőrök kasszáját kisöpörte, az bi- tányság Bűnügyi Osztálya
is, akik a bántalmazót a ztos. Mondogatja is azó- indított eljárást garázdaság
helyszínen elfogták és a Bu- ta, „manapság már a bűntett elkövetésének megadaörsi Rendőrkapitányságra kéményseprőkben sem bíz- lapozott gyanúja miatt ellene.
előállították, ahol – őrizetbe hat meg az ember…” Pedig
vétele mellett – gyanúsí- a rezsiharc keretében még
tottként hallgatták ki. (Ar- a kéményseprési díjakat is
ról nincs tudomásunk, hogy csökkentették.
a házban vak komondor
Egy éve, tavasszal, egy
is lett volna. A Budaörsi kéményseprő kéményellenRendőrkapitányság Bűnügyi őrzéseket végzett Budaörsön.
Osztálya eljárást indított A szolgáltatásért díjat szedett
testi sértés bűntett kísérlet be, s a munka elvégzéséről
és rongálás vétség elköveté- tanúsítványt adott a lakóknak.
sének megalapozott gyanúja Csakhogy a beszedett pénz- Vascsővel a mostohát
miatt N. Cs. 51 éves budaörsi zel nem számolt el a cégével.
lakos ellen.
Az ismeretlen tettes által A családon belüli erőszak
Az illetékes bíróság 2014. átadott tanúsítványon szerep- újabb esetével szolgált Bumárcius 24-én elrendelte a lő ügyfélszám 1061637, vala- dakeszi. Az anya élettársával
férfi előzetes letartóztatását.
mint a 01BUD0101/6/2013/1 és korábbi házasságából
sorszám is szerepelt az iraton. származó 41 éves fiával egy
Késdobáló Zsámbékon
A Budaörsi Rendőrkapi- házban, de külön házrészben
tányság olyan személyek él. A nemzeti ünnep reggelén
A cím nem valamelyik helyi jelentkezését várja, akiknél kevéssel nyolc óra előtt Sz.
műintézményre utal, hanem végeztek
kéményseprési Norbert átment az anyjáékegy zsámbéki férfira, aki kést munkálatokat a megjelölt hoz. Hogy véletlenül vagy
hajigált. Nem cirkuszi artis- időszakban és a fenti ügyfél-, szándékosan, ki tudja, mintáról van szó, mondhatni sze- valamint sorszámmal ellátott denesetre nem egyedül: egy
rencsére. Mert ha hivatásos tanúsítványt kaptak.
vascső társaságában. Veszelett volna, a szúró-vágó eszkedni kezdett az élettárssal,
köz célba talál, s alighanem Nyakon szúrlak!
akit kisvártatva fejbe vágott
tragédiát okozhatott volna.
a fent jelzett eszközzel. Az
Így is elég nagy a dráma, Ön mit szólna hozzá, ha az ütés nyomán a férfi koponyáM. József (59 éves), ugyan- utcán, promenád közben, ja eltörött.
is a közös házban, de külön egy ismeretlen férfi csavarA helyszínre riasztott zsa-

ruk az illetőt elfogták és a Budaörsi Rendőrkapitányságra
előállították, ahol gyanúsítottként kihallgatták.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
eljárást indított súlyos testi
sértés bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
budakeszi lakos ellen.
Az eljárás további szakaszában szabadlábon védekezhet.
Bugyitolvaj
Női fehérneműt és szeszesitalt lopott egy 62 éves
férfi. Hogy pontosan mik
lehettek az indítékai, majd
a vizsgálat tisztázza. Mert
hogy lebukott. Lehet, hogy
randevúra készült, és szerelmét szexi bugyikkal szerette
volna meglepni, az ital meg
a jó hangulat megalapozását
szolgálta volna? Vagy netán
fetisiszta lenne az illető, vagy
transzvesztita?
Mindegy.
Lássuk inkább, amit biztosan
lehet tudni.
A budaörsi Sz. László március 22-én este hat óra tájban,
lakóhelyén egy nagyáruházban a bevezetőben jelzett
árukat levette a polcról,
majd eltávolította az áruvédelmi eszközöket. A holmit
elrejtette, s megpróbált fizetés nélkül távozni, ám a biztonsági őrök megfogták és
hívták a jardot.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
indított eljárást lopás vétség
elkövetésnek
meglapozott
gyanúja miatt ellene.
Aki a bűncselekmények-kel
kapcsolatban
bármilyen
információval
rendelkezik, hívja a Budaörsi
Rendőrkapitányságot
a
23/505-400-as telefonszámon, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható
06-80-555-111
„Telefontanú” zöld számán (h.-cs.:
8-16, p.: 8-13), vagy a 107,
112 központi segélyhívó
telefonszámok
valamelyikén.
Az oldalt írta és
szerkesztette: Robot Szabi
2014 ÁPRILIS • BUDÁNTÚL
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BALSORS

Ellenőrök fekete hónapja
Nem volt jegye, s még neki
állt feljebb.
Március 11-én, reggel nyolc
magasságában, egy fiatalember utazott a buszon Budaörs
felé. Ellenőrök szálltak föl
a járműre, s amikor emberünkhöz értek, kiderült,
nincs se jegye, se érvényes
bérlete. Mindössze egy diákigazolványt tudott felmutatni,
csakhogy az is lejárt. Közben
a busz befutott a budaörsi
végállomásra. A férfi a diákigazolványt követelte vissza,
s mivel az ellenőrök nem adták, erőszakkal próbálta viszszaszerezni. A dulakodásnak
a másik ellenőr és a buszsofőr
hathatós közbenjárása vetett
véget, majd a rendőrség, amelyet szintén értesítettek.
A szervek a kecskeméti illetőségű F. Dávidot a
helyszínen elfogták és a Budaörsi Rendőrkapitányságra
állították elő, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

Hamis papír
Azt még csak tudta, hogy
hívják, meg hogy fiú-e vagy
lány, de hogy mikor született,
azt már nem. Az illető nem
gyengeelméjű, sőt, nagyon
ravasznak hitte magát, de az
ellenőrök eszén még ő sem tudott túljárni.
A Tata-Budapest buszjárat
már közel járt a célállomáshoz.
Biatorbágyon ellenőrök szálltak a fedélzetére. Március 14.
délelőttjén történt. Az egyik
fiú egy ismerőse nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági
igazolványt mutatott be és az
ő nevére kiállított utazási igazolvánnyal kívánta bizonyítani
90%-os utazási kedvezményre
való jogosultságát. Akkor bukott le, amikor rákérdeztek a
születési dátumára, s érdekes
módon azt nem tudta.
A kiérkező rendőrök a
helyszínen elfogták a 16
éves bokodi fiút, akit a Bu-

daörsi Rendőrkapitányságon
előállítottak és gyanúsítottként
hallgattak ki.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított eljárást ellene közokirathamisítás bűntett miatt.

Halál az úton
Kalauz és potyautas
A
kalauz
Biatorbágynál
érkezett a vasúti kocsiba, s
felszólította az utasokat, hogy
mutassák meg a jegyeiket.
Egy fiatalember erre nem
volt hajlandó. Erre kérte tőle
a személyi igazolványát, de
azt sem akarta átadni. A protokoll szerint a jegykezelő
rendőrt hívott. A férfi ekkor
fenyegetőzni kezdett, hogy
megveri, a táskáját hozzávágta,

Hogy ne váljék áldozattá
Tájékoztatás és néhány jó tanács az időskorúakra leselkedő veszélyekről, valamint arról, hogy mit tehetnek saját védelmük érdekében.
Először vegyük sorra, melyek azok a leggyakoribb bűncselekmények, amelyknek
tipikusan idős emberek az áldozatai.
RABLÁS: az erőszakos támadások
egyik módja a közterületen elkövetett
útonállás-szerű elkövetés, a másik, amikor
az időskorút az otthonában bántalmazzák
és erőszakkal veszik el értékeit.
TRÜKKÖS LOPÁS esetén az elkövetők
hihetőnek tűnő mesével csöngetnek be
a sértetthez, majd kihasználva az idősek
hiszékenységét és jóindulatát, bejutnak
a lakásba. Ott aztán elterelik az illető
figyelmét, és közben eltulajdonítják a
lakásban fellelhető értékeket. Sok esetben előfordul, hogy a tettesek magukat
közüzemi vállalat (vízmű, áramszolgáltató
cég) dolgozójának adják ki. Pl. „mérőórát
olvasnak le”, illetve túlfizetés, vagy rezsicsökkentés miatt „pénzt hoztak vissza”,
stb., és így tévesztik meg az időseket.
ZSEBLOPÁS
esetén
a
tettes
testközelből, észrevétlenül – sokszor
egy mozdulattal – veszi el a sértett értékeit. Előszeretettel vadásznak nagy
tömegben (zsúfolt tömegközlekedési eszközön, áruházban, piacon stb.) és eleme-
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majd leszállt. A biatorbágyi állomáson fogták el a rendőrök.
Igazoltatásakor derült ki, hogy
J. Tibor 24 éves törökbálinti
lakosról van szó. Útja innen a
Budaörsre vezetett, de az utat
már nem vasúton, hanem személygépkocsin tette meg. És
jegyet sem kellett váltania. A
rendőrség eljárást indított hivatalos személy elleni erőszak
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
Sobri Zabot

lik a kiszemelt áldozat ruházatának külső
zsebeiből, táskájából az értékeket.
És most lássuk, hogyan védekezhetünk
ellenük.
SOHA NE NYISSA KI LAKÁSÁNAK AJTAJÁT ÉJSZAKA, HA GYANÚS HANGOKAT HALL. HA VESZÉLYBEN ÉRZI MAGÁT, AZONNAL ÉRTESÍTSE A RENDŐRSÉGET!
Rablás
– Sötétedés után válasszon ismert és
kivilágított útvonalat, igyekezzen elkerülni a gyanús csoportosulást;
– ha azt észleli, hogy valaki követi,
menjen be egy üzletbe, vagy olyan helyre,
ahol védelmet talál;
– támadás esetén adja át értékeit, tegyen eleget a rabló felszólításának, egyedül
ne próbáljon meg ellenállni;
– figyelje meg a támadót, eszközét,
távozási irányát, hogy minél pontosabb
információt tudjon adni a rendőröknek,
majd azonnal értesítse a hatóságot.
Trükkös lopás
– tartsa zárva a nyílászárókat, sze-

Eddig tisztázatlan okokból
frontálisan ütközött egy
kamion és egy személyautó Tinnye és Pilisjászfalu
között március 3-án délelőtt
negyed tizenegykor.
A baleset következtében
a személygépkocsi vezetője
olyan súlyosan megsérült,
hogy a helyszínen életét
vesztette.
A baleset körülményeit a Budaörsi Rendőrkapitányság vizsgálja.

reltessen az ajtóra biztonsági láncot,
kémlelőnyílást;
– győződjön meg az idegen kilétéről, a
szolgáltató munkatársától kérje el az igazolványát és ellenőrizze, hogy valós-e az
állítása;
– hívja át szomszédját, ismerősét,
hogy legyen jelen egy tanú, illetve olyas
valaki, aki szükség esetén segítséget tud
nyújtani;
– figyelje meg az idegent, a társait, a járművét és jegyezze fel az adatokat, a rendszámot arra az esetre, ha
csak a távozása után derülne fény a
bűncselekményre.
Zseblopás
– zsúfolt helyen fokozottan ügyeljen
az értékeire;
– értékeit tartsa a belső zsebében vagy
tartsa maga mellett szem előtt;
– ne tegye táskáját a bevásárló kosárba, ne helyezze a pultra;
– a bankkártyája mellett ne legyen
felírva a PIN kód, mivel lopás esetén ez
jelentősen megkönnyíti a tolvaj dolgát és
pénzt vehet fel számlájáról;
– zseblopás észlelése esetén kérje a
közelben állók segítségét;
– egyedül ne szálljon szembe a
tolvajjal;
– figyelje meg a tettes külsejét, hogy
személyleírást tudjon adni róla.
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