Május, Pünkösd hava

CSÍZIÓ

Pünkösd havában jó eret vágatni kiváltképp a Basilikát,
mely szolgál a gyomorra, tüdő- és oldalfájdalom ellen, orvossággal élhetsz és purgáczióval, hasznos a kádfürdő és
írósvaj édes tejjel egyetemben. Igen hideg italt ne igyál,
semmi állatnak a fejét és a lábát ne egyed, vizelindító orvossággal élj, hüvösítő parékat főzess; apró bojtorjánnal a
te borodba vess ürmöt és leves-ticumot és ugy igyad; forrásból éhomra inni hasznos. Ha fénylik Orbán, termett a
szőlő és a bor is jó lesz. Da ha e napon eső lesz, tartsd a
korsódat a vízcsatorna alá, miképpen egy doktor mondotta,
hogy nincs jobb innivaló víz az esővíznél, akkor megpróbálhatod az ízét; Pünkösd napján való eső ritkán hoz jót.
Májusnak végén, ha bőven virágzik a makk, elég szalonna
lesz. Gyönyörűségnek vidámsága, te nemes Pünkösd hava,
együgyüeket, alázatosakat, tökéleteseket, igazságszeretőket,
magabíró, jó, jámbor, emberséges személyeket és tiszta
életüeket, gazdagokat, kegyeseket, nyájas és édes beszédü,
jó erkölcsüeket és minden jóra igyekezőket szülsz e világra.

AFORIZMA
„Az emberek nem az igazságot, hanem a maguk igazát keresik.”
(Karinthy Frigyes)
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Főutcabál
Két napon át ünnepelte Budakeszi lakossága április utolsó hétvégéjén a Fő utca rekonstrukcióját. A rendezvénysorozat záró
akkordjaként utcabál volt a művelődési központ kertjében.
A közútkezelő beruházásában a felújítás közel 2 kilométeres
szakaszán az útburkolat cseréje mellett 6 buszmegállópár öblét
is átalakították. Az önkormányzat az útszegélyek legkritikusabb
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Két új játszótér
Tovább épülnek a játszóterek
Budakeszin.
A Város Önkormányzata úgy
határozott, a Budakeszi Kert
utca és Szász utca által határolt
terü-leten, valamint a Dózsa
György tér és a Táncsics Mihály
utca melletti téren új játszótér
építési költségeinek fedezésére
közérdekű kötelezettségvállalást szervez.
Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek,
gazdasági társaságok írásban
kötelezettséget
vállalhatnak
arra, hogy vagyoni szolgáltatásukkal hozzájárulnak a fenti
célhoz.

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

A

z utcán manapság nap mint nap
ünneplőbe öltözött fiatalokba botlom. Reggelente szinte mindegyikük
gondterhelt, délben, amikor jön a második hullám, visszafelé, sok a fölszabadult arc, de akad csalódott, gondterhelt is. A május egyik, csalhatatlan
jele: az érettségiző diákok. Ahogy
gyönyörködöm bennük, frissességükbenüdeségükben, robbanni kész energiáikban, a kert jut eszembe, a rügyező fák,
bokrok, az első tavaszi gyümölcsök, a
virágillat.
Meg az, hogy idén volt már egy másik érettségi vizsga
is, jó egy hónappal korábban. Igaz, hogy nem volt kötelező
a részvétel, mégis több milliónyian járultak az urnákhoz,
ahogy mondani szokás. Nem abban a hiszemben, hogy ők
akkor most itt vizsgázni fognak, hanem hogy beleszólhatnak, legalább négyévente egyszer, a közös sorsunk alakulásába. Hogy alakíthatnak rajta valamelyest.
Bár az egyes ember számára ez nem volt tehát vizsga,
inkább volt az a választandóknak, összességében az ország
mégis vizsgázott. Benne a mi vidékünk is.
Amelyik szívesen mondja el magáról, teljes joggal egyébként, hogy országos viszonylatban talán errefelé koncentrálódik a legtöbb szürkeállomány; mifelénk a legtöbb az
ezer főre jutó diplomások aránya. És a lélekszámra vetített
egyesületek, civil szerveződések száma is átlagon felüli.
De vajon mennyire mutatkozik meg ez az április 6-ai
országgyűlési képviselő-választások eredményeiben?
Annyiban biztosan, hogy a korábbi választásokhoz hasonlóan az idén is az országos átlagot meghaladó mértékben vettek részt a voksolásban a választópolgáraink. Márpedig a közügyekben való részvétel egyik legbiztosabb és
legobjektívebb mérőszáma éppen ez: a választásokon való
részvétel. Szintén a térség sajátossága, hogy a szélsőséges
politikai erők itt nem arattak akkora sikert, mint másutt.
Pedig vidékünk az elmúlt években gyakorló terepe, sőt:
inkubátora volt számos extrém politikai formációnak,
kezdeményezésnek. S tapasztalatokat szerezhettünk arról
is, a helyi nyilvánosság meglepő gazdag volta mintha valamelyes zavaró tényező lett volna elriasztásukhoz, távoltartásukhoz. Ennél több vigaszt hirtelenjében nem nagyon
tudok összeszedni a választási eredmények ismeretében.
Mert amúgy nagy vonalakban a budai agglomerációban
is hasonló eredmények születtek, mint országosan. Márpedig, ki kell mondani, az ország többsége április 6-án vagy
szavazatával, vagy passzivitásával, de lényegében helyben hagyta azt a „második rendszerváltást”, a Nemzeti
Együttműködés Rendszerét, ami itt az elmúlt négy évben
tüneményes gyorsasággal létrejött. És ami, meggyőződésem
szerint, biztosan nem olyan, mint ahova kétszáz éve a
magyar progresszió legjobbjai vágytak. Elnézem a televízióban a vesztes ellenzék tüntetéseit. Csupa java korabeli
ember. Diákot, ifjút nem látok egyet se. Talán, mert érettségire készülnek. Vagy az egyetemi szorgalmi időszakra.
S ha végre túl lesznek rajta, s hivatalosan is érett, felnőtt,
választó és válaszható állampolgárrá lesznek, hol látom
majd viszont őket? Egyletekben, politikai szervezetekben,
netán az utcán? Vagy a matúra inkább csak passzus lesz
egy jó státushoz egy multinál, vagy egy külföldi álláshoz?
eXabo Tibor
szellemi homeless
2014 MÁJUS • BUDÁNTÚL

201405.indd 3

3

5/4/2014 11:50:24 PM

KRÓNIKA

Április 6.: No pasaran
Nincs bennünk semmi önelégültség, lám,
előre megjósoltuk az április 6-ai eredményt, végül is nem sokat kockáztattunk, hiszen érvényesült a papírforma:
a Fidesz-KDNP pártszövetség mind
országosan, mind helyben, mind listán,
mind egyéniben fölényesen megnyerte az
országgyűlési képviselői választásokat.
Választókerületünkben Csenger-Zalán
Zsolt (Fidesz-KDNP) a voksok közel felének megszerzésével bebiztosította második képviselői ciklusát a Kossuth téren.
Mindazonáltal érdemes választókerületünk, Pest megye 02. (Budakeszi) eredményeinek tüzetesebb vizsgálatára némi
figyelmet fordítani, ami valamelyest árnyalja az összképet.
A megye (Pest) többi körzetéhez hasonlóan, a baloldalra összesen leadott
szavazatok száma érezhetően több volt,
mint négy évvel ezelőtt. Ez, Budapesten
kívül, csak ebben a megyében nevezhető
releváns tendenciának.
Megyénkben továbbra is egyértelműen
a baloldal a második legerősebb pólus,
itt a Jobbik nem tudott úgy áttörni, mint
az ország többi megyéjében. A százhat
választókerület közül csupán tizennyolc olyan van, amelyikben a Jobbik
nem érte el a 15%-ot, és ezek közül tizennégy budapesti, egy-egy szegedi és győri,
és kettő Pest megyei (Szentendre, illetve
Budakeszi-Budaörs).
Ami az egyéni jelölteket illeti, az MSZPEGYÜTT-DK-PM-MLP jelöltje, Szabóné
Müller Tímea közel 27 százalékot kapott,
és toronymagasan megelőzte mind a har-

Fantomszobor
Hónapok óta uralja a hazai
közéletet az 1944-es német
megszállás emlékére a kormány által fölállítani kívánt
szobor. Az alapozás már
javában folyik a budapesti
Szabadság téren, tiltakozók
csoportja áprilisban napi
rendszerességgel bontotta el
a helyszín köré fölállított kordont, azonban magát a szobrot
még nem tárták a nyilvánosság
elé, sőt: azt sem tudni biztosan, elkészült-e már, vagy
sem. Bár akad, aki azt állítja,
ő már látta. Szöllősy Enikő
szobrász a kevés kiváltságos
közé tartozik, aki már látta,
de hogy hol, arról titoktartási
kötelezettsége miatt nem nyilatkozott.
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madik, mind a negyedik helyezettet. A
harmadik erő ebben a körzetben is a Jobbik, s jelöltje, Császárné Kollár Tímea
Annamária jó 11 százalékot szerzett.
Ugyan csak negyedik lett az LMP-s Szél
Bernadett, de a 10 százalék fölötti eredményével még így is kétszer annyi voksot
gyűjtött, mint a pártja az országos listán.
Már 2010-ben világosan látszott, hogy

a magányos farkasok ideje lejárt: az idei
választásokon ez a tendencia megszilárdult, független jelöltek egyáltalán nem jutottak be a parlamentbe. Ez a sors jutott osztályrészül a korábban MSZP-s színekben
többször is mandátumot szerzett, de ezúttal függetlenként indult Keller Lászlónak.
Bár mindenképp ide kívánkozik, hogy
partizánként is az egyedüli volt az első 4
helyezett mögött, akinek a szavazataránya
nem 0-val kezdődött.
Szóba Bitor

PEST megye 02.számú egyéni választókerület (Budakeszi) eredménye
A szavazatok száma jelöltenként

A legfrissebb hírek viszont arról szólnak, néhány szemfüles
újságíró kolléga (Népszabadság) a tervezett emlékmű
oszlopainak nyomára bukkant.
S naná, hol másutt, mint a Budaörsi Ipari Parkban. Állítólag
a bronz szobor is itt lehet valahol, ám erre egyelőre semmiféle bizonyíték nem került elő.
Azt viszont maga a szobrász, Párkányi Raab Péter is
megerősítette, az oszlopok
valóban a leendő kompozíció
részei.
eszt

Elontott oszlopi közt
lebegő rém alak

Állásajánlatok Pest megyében
Folytatódott
a
2013-ban
tapasztalt növekedés az online
álláshirdetések piacán: az első
negyedévben 40 százalékkal
több munkahelyet hirdettek
meg a cégek, mint tavaly
ilyenkor. Pest megyében az
országos átlagot meghaladóan
55 százalékkal nőtt az új álláshirdetések száma. A Profession.hu első negyedéves jelentése arra is rámutat, emelkedett
azoknak a hirdetéseknek
az aránya, amelyeknél nem
kérnek diplomát vagy nyelvtudást. Ezzel párhuzamosan
legtöbben az eladó, a raktáros
és a területi képviselő állásokat keresik. Pest megyében
továbbra is könnyű elhelyezkedni.
A hirdetésszám növeke-

désével párhuzamosan az
álláskeresők is aktívabbak
lettek: a Profession.hu rendszerében 22 százalékkal többen regisztráltak az első három
hónapban. A cégek leginkább
fejlesztőket, könyvelőket és
ügyfélszolgálati
munkatársakat keresnek, felsőfokú
angol nyelvvizsgával (29%),
diplomával (75%) és 3 évnél
több tapasztalattal (58%). Pest
megyében, az első negyedévben több munkavállalót kerestek angol nyelvtudással, mint
nyelvtudás nélkül. Az elvárások ellenére a legtöbb jelentkezés az adminisztrációval
vagy értékesítéssel kapcsolatos munkakörökre érkezik,
nyelvtudás nélkül (51%).
Profession.hu
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Jubilate, jubilálunk
Kétszáz látogató, öt kiló répa. Ez a mai termés. Körben csillogó kristályok,
titokzatos ásványok, van közöttük karbunkulus színű és hártyaszerűen áttetsző,
rubint színű és aranyrög. S mindennek közepén egy java korabeli férfi, halálosan fáradt, ám a szemében csillogás. Zsarnóczay Istvánnak hívják. De ki ez az
ember? Honnan jön? Mit akar?
A Föld Napja alkalmából rendezett, kurta
egyhetes ásványkiállítás a budakeszi Erkel
Ferenc Művelődési Központban jubileumi
sorozathoz érkezett: idén húszadszor mutatja be különleges kincseit a Zsámbékimedence legismertebb természetvédője, a
pátyi önkormányzat képviselője.

A gyerekektől
sokat
tanulhatunk
– Nem unalmas ennyi év után? – bukik
ki belőlem óhatatlanul is a kérdés.
– Már hogyan is unhatnám meg, az embereket nem lehet megunni. Kiváltképpen
akkor, ha, ahogyan itt, a közönségem
nagyrészt gyerekekből áll. A legnagyobb
élményem, ami majd’ minden évben
ismétlődik más-más családokkal, amikor
délelőtt a gyerek az óvodai csoportjával
vagy az iskolai osztályával megnézi a
kiállítást, és délután viszontlátom, de immár családi körben.
– Mi a titka az ásványoknak, hogy évről
évre ennyi embert vonzanak?
– Vannak, akik az ásványoknak különleges képességeket tulajdonítanak, de
szerintem nincs itt semmiféle titok: az
ásványok egyszerűen szépek, de fontos
az is, hogy érdekes történeteket, játékos
feladatokat társítsunk hozzájuk. Hogy
felkeltsük az érdeklődést a természet
csodái, szépségei iránt. Ugyanis itt nem
elsősorban az a cél, hogy tudományos
ismeretterjesztést végezzünk, bár az is,
hanem az, hogy az embereket fogékonynyá tegyük a természet jelenségei iránt.
Ez a tevékenységünknek csak egyik, bár
kitüntetett része, de a Zsámbéki Medence
Tájvédelmi Egyesület, ami szintén jubilál, idén lesz ugyanis negyed százada,
hogy többedmagammal megalapítottuk,
ennek mindig nagy fontosságot tulajdoní-

tott. Az idei ásványkiállítás e kettős jubileum miatt is rendkívüli tehát, egyébként
az egyesület 25 éves történetének egy kis
kiállítást is szenteltem: egy sarkot rendeztem be különböző dokumentumokból.
Együtt lapozzuk, s idézzük fel a történetet, aminek részben magam is tanúja
és tudósítója voltam. Nézzük közösen
a ZSMTE újságjait (Zsarnóczay a lap
felelős szerkesztője), a fotókat a madarásztáborokról, a különböző sajtókivágatokat az országosan is nagy port fölvert
galván-afférról, amikor helyi civilek
megakadályozták, hogy egy veszélyes
üzem létesüljön Pátyon. De örömmel fedezem föl a Podmaniczky-díjat is, amit
István környezetvédő tevékenységével
kiérdemelt. A dokumentumok között olyan érdekességekre bukkanok, mint
például egy szigorú környezetvédelmi
előírásokat tartalmazó leirat 1638-ból,
ahol a fogarasi cserző vargák tevékenységét szabályozzák a folyószennyezések
megakadályozása végett. De előkerül egy
kordokumentum másolata a középkori
Walesből, amely a levegőszennyezést
szankcionálja.
– A környezetvédelem egyáltalán nem
olyan modern dolog, mit azt hinnénk –
magyarázza Zs. I. –, már Dzsingisz Kán is
hozott törvényeket a természet megóvása
érdekében.
– Mint a ZsMT alapítója mire a legbüszkébb?
– Szívesen emlékszem például egy értékes vizes élőhely megmentésére itt Pátyon, a Sasfészek-tónál, de ha arra kell
válaszolnom, mire vagyok a legbüszkébb, nem egy-egy ügy jut eszembe. Ezek
inkább arra voltak jók, hogy fölhívják a
figyelmet arra, aki itt, a Zsámbéki-medencében környezetkárosító tevékenységbe fogna, kemény ellenállásra számíthat
a helyi civilek részéről. Meggyőződésem,
hogy sok mindennek elejét vettük már
a puszta jelenlétünkkel is. Nem vagyok
elégedett, de azt hiszem, ha az elmúlt 25
évben nem történt jóvátehetetlen, viszszafordíthatatlan természeti rombolást
okozó építkezés, beruházás a vidéken, az
nem kis részt a mi tevékenységünknek is
köszönhető. Szóval abban, hogy ilyen
szép természeti környezetben élhetünk,
abban az egyesületünk munkája is benne
van.
– Környezetvédő, civil aktivista, önkor-

mányzati képviselő, tudom, korábban
egészségügyi szakdolgozó volt, mégis,
ahogy elnézem és elhallgatom, mintha egy
pedagógus veszett volna el személyében.
– Remélem, nem teljesen, nemcsak
iskolai, hivatásos oktatóként lehet pedagógus az ember. Egy madarásztábor
vezetése pedagógiai munka is. Nincs annál nagyobb sikerélmény, mint amikor
a visszatérő táborozó gyerek elmondja,
hogy az egy évvel korábban tanult csendjátékot immár otthon, a szüleivel is rendszeresen eljátsszák.
– Mi az a csendjáték?
– Minden
táborozáskor
egyszer
eljátsszuk, hogy meghatározott ideig
minden, nem természeti hangforrást kiiktatunk magunk körül, és csak a csendre, pontosabban a természet hangjaira
figyelünk. Ez olyan elementáris hatással
van a gyerekekre, hogy többen otthon a
családi körben is eljátsszák. És a csendben egyszer csak megtanulnak egymásra
figyelni, megszólalni, beszélgetni. Sajnos,
ma nemcsak a természettől távolodtak el
az emberek, hanem egymástól. Nagyszerű
élmény, hogy a gyerekek a felnőtteket is
megtanítják újra beszélgetni a családban.
– Honnan ez az emberszeretet? Holott
az élet nem kényeztette el, amennyire ismerem a sorsát.
– Születésemtől fogva annyi segítséget,
szeretetet kaptam vadidegen emberektől,
akik segítettek az utamon, hogy megérett
bennem a felismerés, valahogyan ezt viszsza kell adnom. Mivel közvetlenül nem,
így, ilyen formában tudom viszonozni.
– Végül, hogy ne maradjon elvarratlan
szál: mi is az az 5 kiló répa, amiről szó
volt a bevezetőben?
–A
látogatóknak
répaszeleteket
kínálok, sokan meglepődnek, milyen finom egy egyszerű szelet répa.
Biator Oszi

A legelső bejegyzés a kőzetkiállítás
húsz éves vendégkönyvéből Mátyás
Irén kézírásával. (Most pünkösdkor
lesz egy éve, hogy elment…)
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Hogy születnek a kisbabák?
Érdekes sajtópolémia alakult ki a közelmúltban két budakeszi internetes blog,
a budakeszi.blog és a mikisvárosunk.hu
között. Doleschall Tamás egy posztjában
a város népesedési helyzetével kapcsolatos aggodalmainak adott hangot, amire
a budakeszi Gyerekköztársaság Egyesület elnöke, egyúttal az amikisvarosunk.hu
főszerkesztője a saját honlapján reflektált.
Horváth Jenő alapos, a helyi védőnőktől és
a Központi Statisztikai Hivataltól beszerzett legfrissebb statisztikai kimutatásokkal
támasztja alá véleményét, miszerint Budakeszi népesedési helyzete kifejezetten
jó, az ezer főre jutó élve születések száma magasan az országos átlag felett van.
A statisztikai táblázatokat mi magunk
is szívesen közöljük, amiből valóban
egyértelműen kiderül, hogy „2004-2012
között 1000 főre számítva 11 gyermek született Budakeszin, míg Magyarországon
9.5 gyermek. Tehát 2004-2009 között 15%al született több gyermek Budakeszin, mint
Magyarországon. Érdekes viszont, hogy
az utolsó 3 évben (2010-2012) ez a különbség tovább emelkedett, 20%-ra!”(id.
amikisvarosunk.hu)
A demográfia igen bonyolult tudományterület. Akik kicsit is tájékozottak, tudják, hogy az egyik legnehezebben megválaszolható kérdés, vajon mi
az oka annak, hogy bizonyos korokban,
bizonyos területeken több, más korokban,
más területen kevesebb gyerek születik.

Még nehezebb egzakt válaszokat találni a
kérdésre, ha az elmúlt száz-százötven év
modern társadalmait vizsgáljuk. Vannak
a materialisták, akik közvetlen összefüggést vélnek látni a magas születésszám
és az anyagi jólét között, de ezt könnyű
megcáfolni, hiszen olyan országok, mint
például Németország, a magyarországihoz hasonlóan katasztrofális demográfiai
adatokkal rendelkeznek. Az idealisták a
vallásosság, illetve a szekularizáció ellentétével magyaráznák a folyamatokat,
de egyszerű európai országokat találni,
amelyek az átlagosnál vallásosabbak, oszt
mégsem születik elég gyerek. A dolog
tehát alighanem sokkal-sokkal bonyolultabb. Kérdés az is, hogy egy olyan kicsiny népesség esetén, mint egy Budakeszinyi város, lehet-e egyáltalán demográfiai helyzetről beszélni.
Ami városunkat illeti, a kedvező ada-

Evakuálás Budakeszin
A tűzszerészek adták az elmúlt
április keretét Budakeszi havi
krónikájához.
Kezdődött rögtön a hónap
legelején, április 5-én délután.
Helyi lakosok bukkantak rá a
második világháborús gránátra
a Zichy M.–Márity L. utcai
kereszteződésnél egy bokorban (!), és azonnal értesítették a rendőröket. A készenlétiek nagy erőkkel zárták le
a környéket a tűzszerészek
kiérkezéséig. Egy több mint
száz méteres sugarú körben
kiürítették a területet. Az
elővigyázatosság
igencsak
indokolt volt, mivel a robbanóanyag közelében van egy
benzinkút és egy élelmiszeráruház. Mindkettőt bezáratták,
működésüket felfüggesztették,
a személyzetet biztonságos
helyre terelték. Lakóházakat
nem kellett evakuálni.
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A robbanótestet a tűzszerészek elszállították, és
információnk szerint megsemmisítették.
Az ügy azonban itt nem ért
véget: vizsgálat indult annak
érdekében, hogy kiderítsék,
hogyan került a bokorba a
veszélyes szerkezet; annak a
valószínűsége ugyanis, hogy
hetven éve ott lapult volna,
igen csekély. Alighanem valakik valahol másutt találták, és
rejtették el a föllelés helyén.
A hónap végén viszont
kisebb arzenálra bukkantak a

tok alighanem elsősorban arra vezethetők
vissza, hogy az elmúlt évtizedekben
megindult szuburbanizáció okán főleg
azok a társadalmi rétegek költöztek ki a
nagyvárosból, amelyek gyerekvállalási
képessége és hajlandósága meghaladja
az országos átlagot. Ezt támasztja alá az
is, hogy a többi agglomerációs település
demográfiai adata is hasonló tendenciát
mutat, Budakeszi tehát egyáltalán nem
egyedülálló e tekintetben. Egyszóval
nem a mamutfenyők kipárolgása vagy
a helyi mikroklíma hat kedvezően a termékenységre. (A gólyák, a természeti
adottságaira egyébként büszke települést
amúgy évek óta elkerülik…) Még csak a
helyi társadalom vonzereje sem, hiszen azt
tapasztaljuk (ez nem tudományos, csupán
empirikus megállapítás), hogy a gyerekvállalás éppen olyan házaspároknál
magasabb, melyek kevésbé kötődnek a helyi társadalomhoz, inkább alvóvárosként
élik meg új. választott lakóhelyüket.
Zoborai Stb.

Pilisi Parkerdő Zrt. területén
a Budakeszi határához tartozó
erdőben, a Vadaspark közelében. Április 28-án civilek fedezték föl a rejtekhelyet.
A tűzszerészek még másnap
is a területen tevékenykedtek,
átvizsgálták, nincsenek-e további robbanóanyagok.
A Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje, Várkonyi Melinda elmondta, hogy a kedd
délutáni átvizsgálás során
összesen négy, 2 centiméter
átmérőjű és egy 7,5 centiméter
átmérőjű páncéltörő gránátot,
mintegy másfél kilogrammnyi
gyalogsági lőszert, valamint
csaknem tíz kilogrammnyi,
robbanóanyagot nem tartalmazó robbanótest-maradványt
találtak.
Szerdára helyreállt a rend, a
Vadaspark azóta újra zavartalanul üzemel, látogatható.
tb

Igazgató kerestetik
A 2010-ben megválasztott városvezetés egyik fő
ambíciója az volt, hogy a
városüzemeltetés területén
forradalmi
változásokat
indítson el. Ennek jegyében teljesen új szervezeti
rendszert építettek ki a
Gamesz romjain. Az új
struktúra működéséről a
budakesziek nap mint nap
meggyőződhetnek. Sokatmondó, hogy az elmúlt
négy évben folyamatos volt
a fluktuáció az új intézmény vezetésében. Legújabb
epizódként a hír úgy szól:
Budakeszi önkormányzata
pályázatot hirdet az általa
alapított Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (BVV Kft.) ügyvezetői
munkakörének betöltésére
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A rezsiharc állásáról Budaörs
Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere csatát nyert, de hogy a háborút is
megnyeri-e, még nem tudjuk.
A csata a rezsiharc része volt, és azzal
a hadjárattal indult, amit Németh Szilárd
(Fidesz) rezsibiztos és vezénylő tábornok a közüzemi szolgáltatók ellen indított
tavaly, amikor is jogszabályban íratta elő
a közműszolgáltató cégek részére a fogyasztói számlákon az úgynevezett számlaképet. De olyan alapossággal, hogy
még a betűtípusokra és -nagyságra is
gondja volt.
A jogszabály életbe lépése után a
szövetséges fogyasztóvédelem Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) több
szolgáltatóra szabott ki kötbért azért, mert
a számlakép nem mindenben felelt meg az
előírásnak. A budaörsi távhőszolgáltatót
(BTG) például azért bírságolták meg – a
pönálé százmilliós nagyságrendű volt
–, mert a számlájukon található úgynevezett rezsiboksz nem bruttóban, hanem
nettó ár plusz áfában tünteti fel a havi és a
göngyölített megtakarítási mértéket.
Ha a cég ezt az összeget kifizeti, akár
azonnal csődöt is jelenthetett volna.
A Kft. bíróságon keresett jogorvoslatot
a fogyasztóvédelmi felügyelettel szemben. S ahogy a mondás tartja, aki keres,
az talál. A BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft. áprilisban megnyerte

a fogyasztóvédők ellen indított perét. A
bíróság indoklásában azt mondta ki, hogy
a Németh Szilárd rezsibiztos nevéhez
fűződő tavalyi számlakép-előírások ilyen
megkötést, mint amire az NFH hivatkozott, nem tartalmaztak, a százegy milliót
tehát nem kell kifizetni.

A polgármester érthető elégedettséggel
nyilatkozott a sajtónak a győzelemről,
összhangban azzal, hogy a csata idején
igen elszántnak mutatkozott mindvégig.
Tavaly például kijelentette, a bírságot akkor sem fogják kifizetni, ha őt bilincsbe
vinnék el ezért. Most úgy fogalmazott:
pontosan jellemzi a mai közállapotokat,
hogy a hatóság „négy hónapig szorgos
hangyaként gyűjtögeti” a „pártunk és
kormányunk dicsőségét zengő” rezsiboksz vélt hibáit, majd ilyen mondva-

csinált ürüggyel akár törvénytelen módon
is százmilliós kötbérfizetésre kötelez
önkormányzati cégeket. Egy oldalvágást
a megyei kormánybiztos felé is elindított. Mint fogalmazott, elszomorító, hogy
Budaörs megbüntetését éppen az a Tarnai Richárd kezdeményezte az NFH-nál,
akinek Pest megyei kormánybiztosként
a törvényesség feletti őrködés lenne a
feladata. Elvárja, hogy levélben kövesse
meg.
Fülöp Zsuzsanna, az NFH szóvivője kijelentette, nagy valószínűséggel felülvizsgálati kérelemmel fordulnak a Kúriához
az ítélet ellen.
Nem minden önkormányzat volt azonban ilyen elszánt. Több hasonló, mondvacsinált indok alapján megbírságolt
önkormányzat, illetve önkormányzati cég
zokszó nélkül fizetett, mint a katonatiszt.
Lehet, hogy a jövőben hasonló esetekben
Budaörs lesz a precedens?
Zoia Brots

Lim-lom
Május 12 és 23-a között lesz Budaörs
területén lomtalanítás, amikor az úgynevezett nagydarabos hulladékokat
szállítja el a BTG Kft. S hogy mi lesz
az egyebekkel, például az aprajával?
A szóródó anyagokat dobozba, zsákba
gyűjtve kérik kihelyezn az ingatlan elé
(legkorábban a lomtalanítást megelőző
naptól a szállítási nap reggel 7 óráig.

Budaörsi floridázók

Hivatali csetelők

TT és HÉSZ

Lehet, hogy az, ami a debreceni önkormányzatiaknak Florida,
ugyanaz lesz a budaörsieknek Hajdúszoboszló? Mint Olvasóink
bizonyára emlékeznek rá, tavaly kisebb botrány lett abból,
hogy debreceni önkormányzati emberek a város pénzén utaztak
Floridába, állítólag valami energetikai konferenciára, de lebuktak, mert kiderült, hogy a konferencia inkább egy kellemes
kéjutazás lehetett. Természetesen következménye csak annyi lett
a dolognak, hogy az illető tisztségviselők utólag kifizették az útjukat (gondolom, ezért más módon busásan kompenzálta veszteségeiket kenyéradójuk), meg hát a nevük „meghurcolása”.
Budaörsön viszont a Budaörs Fejlődéséért Egyesület
képviselője, Bíró Gyula azt firtatta, vajon a Szociális és Egészségügyi bizottság mi célból különített el a saját keretéből 600 ezer
forintot egy győri tanulmányútra. Emlékeztetett arra is (az affér
az áprilisi képviselő-testületi ülésen pattant ki), hogy már tavaly
is költötték hasonlókra az önkormányzat pénzét – Hajdúszoboszlón. Állítólag az ottani intézményrendszert tanulmányozták, de ő
legalábbis nem látott arról írásbeli beszámolót, hogy mi hasznosul ezekből az utakból.
Szabó Károly (Fidesz-KDNP), a bizottság elnöke közölte,
hogy majd szóban tájékoztatja Bíró Gyulát a tanulmányutak
eredményeiről. Érdekes válasz, de azt gondolom, a budaörsi
adófizetők jobban örülnének annak, ha nemcsak Bírót tájékoztatnák, amúgy sub rosa, hanem őket is, akár szóban, de még jobb
lenne írásban.

A chatroomról legtöbbünknek
nem föltétlenül a hivatali ügyintézés jutna eszünkbe. Pedig…
Budaörs polgármesteri hivatala az elmúlt évtizedben
élen járt az infokommunikációs
technológiák alkalmazásában
a bürokratikus eljárások megkönnyítése végett. A legújabb
innováció: a budaörsiek mostantól akár csetelhetnek is
az ügyintézővel munkaidőn
túl. Na, nem akármiről: a budaörsiek ügyeik intézéséhez
kérhetnek segítséget a hivatalos ügyfélfogadási időn kívül
telefonon és interneten.
Az uniós támogatással
megvalósult projekt keretében megkezdte működését az
ország első olyan kontaktcentere, amely a közigazgatáson
belül segíti a hatékonyabb
tájékoztatást.
pim

Módosítják a TT-t és a
HÉSZ-t Budaörsön.
A
város
Településszerkezeti
Tervének
és Helyi Építési Szabályzatának
módosítására
beérkezett civil és lakossági észrevételek alapján
átdolgozott tervdokumentációt első körben már
márciusban elfogadta az
önkormányzat. A módosított dokumentumok most
újabb egy hónapon át ismét
véleményezhetők
május
19-éig.
A helyi településrendezési tervek nyilvánosságának
biztosítása érdekében lakossági fórumot tart a
Budaörsi
Polgármesteri
Hivatal május 15-én, 17.30
órai kezdettel az 1. Számú
Általános Iskolában (Budaörs, Hársfa utca 29.).
tb
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DOSSZIÉ

Nem vész el, csak átalakul
Húsz évvel ezelőtt már megtelt, mégis őrbódét kellett fölállítani a TelkiBudajenő közös hulladéklerakó bejáratához. A sorompóval lezárt területre ugyanis, nagy úr a megszokás, előszeretettel vitték továbbra is a szemetet. Az
ingatlan boom is akkor kezdődött, sok
építési törmelék, magyarán sitt keletkezett akkor a vidéken. Egy része szintén itt landolt – illegálisan.
Aztán lassan feledésbe merült a terület.
Magyarország épp tíz évvel ezelőtt
csatlakozott az Európai Unióhoz, s ezzel kötelezettséget vállalt többek között
arra is, hogy korszerű, 21. századi színvonalú hulladékgazdálkodást folytat.
Igen ám, merült föl a kérdés, de mi legyen a sorsuk a régi, a környezetvédelem
követelményeinek semmilyen szinten
nem megfelelő, évtizedek hulladékát
továbbra is őrző depókkal? Az EU-nak
erre is volt külön rekultivációs programja, s hozzá rendelt pályázata. A pályázatot azonban nem a Telki nagyságrendű
településekre méretezték, ezért megalakult a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer. A társulásban Fejér, Komárom-Esztergom
és Pest megye 83 települése tömörült,

mintegy félmillió lakossal. Telki is csatlakozott a programhoz. A pályázat
egyébként 15 százalékos önrész mellett a beruházás összköltségének 85
százalékát uniós forrásból irányozta
elő. A pályázatok kiírása után Telki is
benyújtotta a magáét, azonban a program elég viszontagságos utat járt be.
Az események 2013-ban gyorsultak föl,
s tavaly megkezdődhetett a beruházás.
Májusban be is fejeződik.
A program jóvoltából nemcsak eltűnik
egy kellemetlen folt a telki területről,
de az ivóvízbázis évtizedeken át tartó
szennyezésének forrása is remélhetőleg
megszűnik. Bár csöppet sem látványos,
ám Telki szempontjából az utóbbi évek
legnagyobb szabású programja valósult
meg ezzel, és az egész térség értékét
növeli.
Új terület is felszabadul, de hogy ennek mi lesz a sorsa, még korai lenne
megmondani. Tizenöt éves kötelezettséget vállalt ugyanis a község arra, hogy
az érintett földrészlet besorolását nem
változtatja meg, és folyamatosan vizsgálják, hogyan alakulnak rajta a hidrogeológiai viszonyok.
Márna Apó

Nem volt párbajképes
Pátyon már az őszi önkormányzati választás előszele
fújdogál. Az első jel még valamikor a tél végén érkezett,
amikor is máig ismeretlen
okokból leváltották – pardon,
legyünk szabatosak: viszszahívták – a község egyik
alpolgármesterét tisztségéből.
Azt a Zsarnóczay Istvánt, aki
– korántsem mellesleg – a
képviselő-testület doyenje. Az
egyetlen olyan képviselő, aki
1990, a rendszerváltozás óta
folyamatosan, megszakítás
nélkül, és minden választáson
saját jogon került be a mindenkori testületbe. Többször
egyébként úgy, hogy abszolút
„győztesként” a legtöbb
szavazatot zsebelhette be a
választóktól. Hogy mi volt az
oka eltávolításának, tekintettel arra, hogy az affért zárt ülésen tárgyalták meg, nem
tudhatjuk, és arról maga az
érintett úriember, még csak a
sejtetés vagy célzás szintjén
sem volt hajlandó beszélni.
Anélkül, hogy tehát a konkrét
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ügyről halványlila segédfogalmunk is lenne, annyit megkockáztatunk, hogy alighanem
a Zs. I. fejlett önállósága és
öntörvényűsége lehetett az
igazi ok. Az ex-alpolgármester nem éppen opportunizmusáról és simulékonyságáról
ismert. Hogy jó döntés volt-e
a többiek részéről a trónfosztás, az legkésőbb idén ősszel,
az esedékes önkormányzati
választásokkor ki fog derülni.
Megkeresésünkre a képviselő
elmondta, hogy természetesen 2014-ben is indulni fog a
képviselőségért.

Nem rövidtávfutó alkat
A másik alpolgármester, az
utóbbi években mindinkább
előtérbe kerülő Varga István
viszont azzal váltott ki nem
jelentéktelen
közfigyelmet

Telki időjárás
Már a Jereváni Rádió is határozottan
megcáfolta azt, az utóbbi hetekben Telkiben terjedő hírt, mi szerint high tech
lehallgató berendezést vásárolt volna a
helyi önkormányzat. Ezzel szemben az
igazság: meteorológiai állomás létesült
Telkiben. Nem a helyi állampolgárok
telefonbeszélgetéseit és e-mail forgalmát
hivatott megfigyelni, hanem a természet
üzeneteit mérni és rögzíteni.
Nemrég megérkezett a különleges
műszer a községbe, ahol azt felállították
és üzembe is helyezték – a polgármesteri hivatalban. (Arról nem szól a fáma,
vajon a hivatali dolgozók, netán a helyi
polgárok közérzetét is méri-e.) A műszer
folyamatosan szolgáltatja majd az adatokat az országos központnak, de a helyi
időjárási viszonyok alakulásáról a telkiek
is tájékozódhatnak majd hamarosan a
honlapon.
Sza-T-ir

a faluban, hogy márciusban
nyilvános vitára hívta ki a
község egy másik, ma már
kvietált (de lehet, hogy csak
„alvó ügynöki” státusban
dekkoló) régi motorosát,
Sági Györgyöt, aki szintén
két évtizeden át volt választott szenátora a településnek. Sági azzal érdemelte ki
a kihívást, hogy pár hónapja
ledorongoló kritikát fogalmazott meg a jelenlegi testület
munkájáról az egyik helyi lapban. Mindenféle anomáliákra
tett utalást a közműfejlesztési
hozzájárulás, a vízdíj, a szemétszállítás, iskolaépítés stb.
kapcsán. Varga ezért kötelességének érezte nyilvános
vitában megvédeni a mundér becsületét, azonban Sági
az utolsó pillanatban elállt a
vitától. (Hogy a párbajkódex
szerint ez a magatartás minek
minősül, s mennyit nyom
majd a latba, ha az ismert helyi vállalkozó esetleg mégis
reaktiválni szeretné magát
idén ősszel, szintén a jövő
zenéje.)
Bobosi Tzar

Félúton
Mit mondjak, ideje volt.
Amióta csak rendszeresen
járok a Pátyot Biatorbággyal
összekötő, három kilométeres útszakaszon, rendre azt
kell tapasztalnom, hogy az
útburkolat állapota évről évre
egyre rosszabb. Legutóbbi útjaimon, pár hete aztán örömmel tapasztaltam, hogy végre
elkezdődött a jó ideje ígért
beruházás. Legutóbb, április
végén már azt konstatálhattam, hogy a munkák be is
fejeződtek. A 3 kilométeres
útszakasz hozzávetőleg 150
millió Ft-ba került, a munkát
a Magyar Közút fizetett a Pest
megyei útalapból.
A pátyiakra azonban további, örömteli megpróbáltatások
várnak útépítés ügyben. A
közég szívében, a református
templom és az Iskola utcaRákóczi út kereszteződéséig
kicserélik a szegélyköveket
(rájuk fér!), illetve új
aszfaltszőnyeg is kerül az úttestre és a forgalmas keresztezdésbe.
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DOSSZIÉ
Pillanatfelvételek, Zsámbék, április

Templomosok titkos nyomában

A minap rászántam magam egy kis sé- Kivagyiság? Bátorságpróba? Gyakortára. Gondoltam, a jó levegő, a tavaszi lás komolyabb feladatokra? Nagyon jó
illatok, a színes virágok kellemes ha- lenne tudni.
tással lesznek rám, azonban ritka nagy
Eszembe jut egy nyugat-európai
csalódásban volt részem.
beszámoló, mellyel a minap találkozAndalogván az utca egyik oldalán, tam. Ott sincsenek híján a vandáloknak,
ráérősen nézegettem hol jobbra, hol csak arrafelé kissé ügyetlenebbek az
balra. Meglestem, miként siet az egyik eszetlen rongálók. Nyomokat hagynak
csiga a másik után, s füleltem, perceg-e maguk után, kevésbé jól rejtőznek el,
a szú a gerendákban. Így vettem észre vagyis nagy többségüket elkapják, és a
az utca túloldalán lévő épület falán egy károkozás miatti helyreállítás költségén
templom sziluettjét, mely eddig elkerül- kívül még tetemes büntetés is részük.
te a figyelmemet.
Itt is találkoztam rongálóval, akit
Meresztettem a szemeimet, de nem elkaptak. Iskolaköteles volt, jövedelme
találtam a megoldást. A környéken ilyen nem lévén, közmunkára ítélték. Csakkörvonalú templomot még nem láttam. hogy nappal ugye a suliban kellene lenEz tovább csigázta az érdeklődésemet, nie, ám éppen akkor volt a közmunkára
és egyre szorgalmasabban lapoztam vir- lehetősége. Hogy mi lett a megoldás? A
tuális emlékkönyvemet. Nem, mégsem kirótt büntetést le kell tölteni, tehát nem
láttam még ilyen templomot errefelé. járhat iskolába. Távolléte természeteDe akkor mit keres itt ez a sziluett?
sen a hatósági elrendelés miatt igazolt,
Legyőzve lustaságomat – gondol- vagyis társai csak irigykedtek rá a hivatatam, belefér még egy kis hosszabbítás los iskolakerülés miatt. A közmunkába
a sétámba – elindultam a túloldal felé. bele nem rokkant, arra kínosan ügyelt.
Ekkor ért az első meglepetés. Az a bi- Az idő letelt, akárcsak a büntetése, és
zonyos sziluett nem rávakolt minta, megkapta a bizonyítványát is az iskohanem vakolathiány. Úgy hullott le a lában. „Szegény, hát nem tudott befalra felkent kőporos színezék, mintha járni a tanításra!” – vagyis még a szávalóban egy templomot látnék oldalról. monkérésnél is elnézőbbek voltak vele
Pár lépés múlva már a részletek is szemben.
tisztázódtak: nem csak vakolat, de egy
Igen, így kell ezt csinálni. A közemléktábla darabja is hiányzik a falról. vagyon látványos rongálásáért a haveri
Ekkor néztem jobban körbe. Kívülről kör felnéz rá, a kirótt és letöltött büntetéleláncolva az épület bejárati ajtaja, s sért még csak nőtt az ázsiója, az iskolai
mellette az ablakrács is zárva, ám a nem-teljesítésért pedig még könnyebnyílászárók tárva-nyitva. Belül szemét, ben vehette ott az akadályokat, mint a
törmelék, egyértelműen nem bent szü- társai, akik esetleg (még) meghúzták
letett, behajigálták. Az egyik ablaktok- magukat.
ból csak a purhabos nyomok maradtak,
Irigykedek. Igen, határozottan jó
feltehetően ennek rúdjai szolgáltak eszközül
a szomszédos ajtók,
ablakok szétveréséhez.
A tetőn is mindenfelé
folytonossági
hiányok, mintha egy
gránát szilánkjai lyuggatták volna ki. Csakhogy, a törésekből ítélve, itt kívülről küldött
féltéglák okozták a
károsodást, s nem valami oktalan, háborús
robbanás.
Igen, vandálok jártak erre. Hogy mikor,
nem tudom; fél órája,
két hónapja? Ki tudja.
Az értelmetlen pusz- Zsámbék, Törökkút tér,
títás rájuk vall. Miért a tűzoltók száz évet is megélt egykori szertára
tették? Erőfitogtatás? 2014. április 25-én

lenne beleélnem magamat abba a boldog helyzetbe, amit egy ilyen rongálás
alatt, után átérez az, aki ezt véghezviszi.
Nagyszerű érzés lehet, hiszen egyre többen, és egyre nagyobb kártétellel gyakorolják. Ugyan, mi lehet a felemelő
abban, hogy a sok-sok izzadsággal, pénzügyi erőfeszítéssel összehozott értéket
pár mozdulattal az enyészetbe küldjük?
Ja igen, sem a megteremtésben, sem a
helyreállításban ez esetben nem veszek
részt, hiszen nekem nincs semmim, adót
sem fizetek, elvenni tőlem semmit sem
lehet. Elkapni úgysem fognak, s ha mégis, fölmentenek az addigi kötelezettségeim alól! Fel tehát, miénk a világ,
rongáljunk, romboljunk, ez ám a legszebb élet! Csak a pellengért föl ne találják megint egynapos kikötéssel!
Mészáros Árpád

A kullancsokról
A jó idő beköszöntével megemelkedett a kullancsok száma és ezzel az általuk terjesztett betegségek kockázata
is. Néhány fontos tudnivaló és hasznos
tanács.
Ezek a kullancsok már nem azok a
kullancsok, mint gyerekkorunkban voltak, és amiket (ma már tudjuk, hogy
tévesen!) be kellett kenni olajjal, alkohollal, vagy jobb híján épp a hátizsákból a kezünk ügyébe kerülő mustárral,
hogy egy idő után maguktól kiessenek
belőlünk. Ezektől a beavatkozásoktól a
kullancs fuldokolni kezd, és visszaöklendezi a gyomra (potroha) tartalmát a vérünkbe, ami ránk nézve nem túl szerencsés, lsd. alább! Bár továbbra sem a fákról
ugranak a fejünkre, hanem az aljnövényzetben másznak fel ránk alulról, ezek
az apró, alattomos élősködők néha szabad szemmel alig láthatók, és szinte észrevehetetlen, amikor a bőrünkbe fúrják
magukat. A kullancsok világszerte körülbelül 300 féle betegséget terjesztenek,
melyeknek csak töredéke veszélyes emberre; hazánkban csak néhány fertőzés
fordul elő nagyobb számban.Az egyik
ezek közül a Lyme-kór, melynek tüneteit
viszonylag könnyedén be lehet azonosítani (pl.: piros, folyamatosan növekvő
kör a csípés helyén), és antibiotikummal
gyógyítható. A legritkább, de legsúlyosabb kullancs által terjesztett fertőzés a
vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás.
Ez a betegség is megelőzhető úgynevezett aktív védőoltással, ami elölt vírust
tartalmaz, és a háziorvosunk ír fel. A
tartós védettség kialakulásához 3 oltásra
van szükség, 0-1-9/12 hónap ütemezésben, amit utána 3-5 évente emlékeztető
oltás követ.
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Budaörs fesztivál
május 7. szerda
19.00 Babos Gyula, László
Attila, Tátrai Tibor
május 8. Csütörtök
Városháza
18.00 Várhegyi István fotókiállítása
Közreműködik: a Magyar
Mozdulatművészeti Társulat
18.30 Budapest Voices koncert
Posta UdvART
20.00 Ázbej Kristóf és
Hajdu Bence kiállításának
megnyitója
20.30 Slampoetry – Pion
István, Simon Márton, Závada
Péter
Közreműködik a Gourmand
zenekar
május 9. péntek
Zichy Major
17.00 Mikó F. László
képzőművész kiállítása
17.00 Tranzit – Pince
Galéria
17.30-20.00 Világzenei színpad a Zichy udvarban
Long IslandNice Team

18.00 CrazyDaisyJug Band
20.00 kortárs költészet képekkel, színészekkel
21.00 Haragosi Group
Városi Ifjúsági Klub
18.00 rövid filmek
Tóth Barnabás, Szirmai
Márton, Szimler Bálint,
Spáh Dávid, Pálfi György
filmjei
Evangélikus templom
18.00 Kárászy Szilvia harangjáték koncertje
Kálvária tér
18.00-20.30
Méhes Adrián és Jobbágy
Bence, blues legendák
Vendéglátás: Ipacs Pince
Sportcsarnok
20.00 Budapest Bár koncert
május 10. szombat
10.00 Kaláka koncert
11.00 Babtársulat - óriás bábos előadás
12.00 Bretzfelder Musicverein (Németország)
12.45 Budaörs Néptánc
együttes, közreműködik a
Téka zenekar
15.00 Don Bosco gyermekmusical társulat

Budaörs

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu
Május
9. szerda, 19.00
M. Gorkij: Az áruló
(Színházterem)
10. csütörtök, 19.00
Karinthyáda
(Adler Kávéház)
12. szombat, 19.00
Játék az életrajzzal
(Színházterem)
13. vasárnap, 10.00
Jam – Hups Crew
(Színházterem)
19.00
Ízlések és pofonok
(Színházterem)
14. hétfő, 19.00
Játék az életrajzzal
(Színházterem)
15. kedd, 19.00
A kaktusz virága
(Színházterem)
22. kedd, 19.00
Képzelt beteg
(Színházterem)
23. szerda, 19.00
Képzelt beteg
(Színházterem)
26. szombat 11.00
R and L, avagy a Mágusok birodalma
(Színházterem)
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15.45 Felhőjárók Mozdulatszínház
16.10 Vivace mazsorettes
felvonulás
16.30 Ivan &The Parazol
18.00 Peet Project feat.
James Copley (Franciaország)
19.30 Gypo Circus
21.00 Péterfy Bori és a Love
Band
22.30 A disco legenda:
B. Tóth László
Kisszínpad
11.00 „Kultutca”
13.00 Hollóének Hungarica
14.00 Kollektív Alternatív
Zeneműhely
15.00 Szélrózsa Néptáncegyüttes és vendégei
16.00 Dog dancing – kutyás
bemutató
16.30 „Kultutca”
Kézművesek utcája
május 11. vasárnap
Templom tér
11.30 Muzsikáló terek
Walla Fanni & Balla Gergő
duó – dzsessz és blues Városi
Ifjúsági Klub
15.00-18.00 MeTaxi – görög
party

19.00
Ízlések és pofonok
(Színházterem)

BUDAKESZI

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
Május
5-25.
Erkel Mini Galéria
Hidas Attila kiállítása
8. kedd 15.00-18.00
Véradás
9. szerda, 18.00
Ping-pong
10. csütörtök, 10.0.
Alma koncert
11. péntek, 16.00
Zwickl Polka Partie
14. hétfő, 19.00
Kőhalmi Zoltán
Dumaszínház
15. kedd, 17.00
Smink tanfolyam
17. csütörtök, 9.00
Bababörze
28. hétfő, 19.00
Illényi Katica koncertje

Közreműködik: PalioBuzuki
Adler Kávéház
17.00
PADAM,
PADAM…..
Töredékek
Edith
Piaf
életéből – Bonyár Judit sanzonestje
Sportcsarnok
18.30 Beethoven: IX. Szimfónia – VIVART Budaörsi
Simfonietta koncertje
2014. május 9-10-11.
Posta UdvART
kiállítás nyitva naponta
10.00-21.00
Romkocsma: Zsíros Kenyér
Pub &Gastro Yard
A fesztivál összes programja
ingyenesen látogatható!
További információ: www.
budaorsfesztival.hu

Telki fesztivál
2014. május 15-17.
http://telki.hu/index.php/
vezercikk/985-telki-fesztival2014

MÁJUS

31. szerda, 9.30-18.00
Gyereknap a Mamutfenyőknél
10.00 Hídavatás; 10.10 Rajt
– Futakeszi (regisztrálás 9.30tól); 11.00 Palya Bea-koncert.
A délelőtt folyamán fellép még
a Bab Társulat, a Kompánia
Színház, a Kiss Zenede. Lesz
játszóház, kézműves foglalkozás, kutyaiskola-bemutató.
A MÁV Repülő SE repülő
show-ja.
Délután sportrendezvények:
íjászat, zumba, falra mászás.
Nemzeti Lovas Póló Kupa.

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu
Május
10. szombat, 17.00
Az első 10 évünk az Európai Unióban
– a Zsámbék Polgáraiért Egyesület kiállításának megnyitója a művelődési házban

10. szombat, 14.00
A zsámbéki hitelesítő ásatások eredményei (1986-1992 )
dr. Valter Ilona régész előadása a
Romtemplomnál
19.00
Tenorslágerek – Jenes Lajos koncertje a
művelődési házban
Zongorán kísér: Kőszegi Péter
10-11. szombat-vasárnap, 10.00-18.00
Múzeumi Hétvége Zsámbékon
13. kedd, 18.00
Zsámbékiak Szabadegyeteme
Pünkösd misztériuma
Makray Krisztina előadása a művelődési
házban
17. szombat, 16.00
„Három ágnak hat levele..” – népdalos, népzenés, néptáncos találkozó: a
Keszkenő Népdalkör hagyományőrző
rendezvénye a művelődési házban
18. vasárnap, 15.00
Élhető Székelyföld – Szabó Attila (Csíkszereda) fotókiállítása
Az Erdélyi Baráti Kör és a Művelődési
Ház közös rendezvénye
25. vasárnap
Hősök Napja a Sportpályán                             
28. szerda, 18. 30
Családi Egészségklub a művelődési házban
Szabadságot a léleknek – az Útban a
fizikai halhatatlanság felé c. film vetítése                      

BUDÁNTÚL • 2014 MÁJUS

5/4/2014 11:50:30 PM

KULTUSZ

Hősök napja
A magyar hősök emléknapjának eredete az 1917. évi VIII. törvényre
vezethető vissza, amely arra kötelezett
minden községet, hogy méltó emléket
állítson a háborúban elesett hőseinek.
1946-tól azonban elmaradtak a hivatalos megemlékezések.
A két világháború magyar hősei
emlékének megörökítéséről és emlékünnepéről szóló 2001. évi törvény
ismét a magyar hősök emlékünnepévé
nyilvánította minden esztendő május
hónapjának utolsó vasárnapját.

Ajándék sonka
A Budaörsi Agrárgazdasági Bizottság együttműködést kötött a helyben tevékenykedő Nagycsaládosok
Egyesületével. Céljuk az volt, hogy
az Egyesület által javasolt mintegy
15-20 családnak (60-70 ember) tudjanak tojással, sonkával, kolbásszal és
meglepetés-ajándékkal kedveskedni.
A húsvéti ajándékozásra április
idusán került sor a Szent Benedek
Gimnázium nagytermében.

Túl a határon
Budakeszihez kötődő művész verseskötetét mutatták be nemrég a szintén a városban megtelepedett lírikusról, Nagy Gáspárról elnevezett városi
könyvtárban április végén. Somos
Miklós Már túl a falakon című kötetét
a szintén itteni illetőségű Albert Zsuzsa
költő és Albert Gábor író méltatta.
Az irodalmi esten közreműködött
Kopek Janka színművész, valamint a
Czövek Erna Zeneiskola tanára: Kozma
László gitárművész és tanítványai: Keszthelyi Péter és Csizmás Dávid.

Orgona
Az idén az orgona már áprilisban
virágzott. Budaörsön ráadásul meg is
szólalt.
Kétszeresen is a feltámadás jegyében
teltek a húsvéti ünnepek a budaörsi római katolikus plébániatemplomban. Az
történt ugyanis, hogy épp a kereszténység legnagyobb ünnepére időzítették a
felújított orgona bemutatóját.
Azóta magunk is megcsodálhattuk a
régi-új hangszert, s állítjuk, az egyébként kiváló akusztikájú templomban
nagyon szépen hangzik az új hangszer.

Régi és új Perbálon
Ha a szomszédos írásban a Budakörnyék
borkultúráját dicsértem, akkor e helyt a
gasztronómiájához lenne néhány szavam.
Bár megszokhattam volna mostanra,
hiszen nem tegnap megnyílt vendéglőről
van szó, a perbáli Walter minden alkalommal, hogy ha csak látom is, kellemes
benyomásokat ébreszt bennem.
Már a helyszín kiválasztása is telitalálat: a település e nagy múltú háza emberemlékezet óta mindig is a vendéglátást
szolgálta, így azok, akik hat évtizedes
csipkerózsika-álmából újra életre keltették, a lehető legbölcsebbet tették, ha már
úgy határoztak, hogy Perbálon nyitnak
vendéglőt: ott teszik ezt, ahol a falu legpatinásabb vendéglője mindig is állt.
(Fölösleges kitalálni még egyszer azt,
amit egyszer az ősök már kitaláltak).
Az építészetről: a ház homlokzata és
belső szerkezete megőriz mindent, ami építészetileg értékes és megőrizhető, ugyanakkor a rusztikus motívumokat harmonikusan elegyíti a mai belsőépítészet és bútorművészet elemeivel.

Így a perbáli Walterban nyoma sincs az álparaszti, nehézkes, giccses megoldásoknak.
Egyszerre polgári és népies a miliő.
Ami a konyhát illeti, étterem esetén
végül is ez a legfontosabb. És ez okozza
a betérő vendégnek a legnagyobb meglepetést: akárcsak a belsőépítészetben,
ízléses ötvözetét találhatjuk itt a hagyományos, helyi specialitásokat sem
nélkülöző kínálatnak és a legkorszerűbb
gasztronómiának.
Az árak a minőséghez képest
meglepően barátságosak, ami alighanem annak is köszönhető, hogy az étlap
ökonomikus, ami már bizalmat ébreszt
az emberben: egy nem túl nagy forgalmú
helyen túl nagy ételválasztékot tartani
alighanem azt jelentené, hogy a séf
legtöbbször nem a friss alapanyagokra,
hanem a mélyhűtőre és a mikrosütőre
hagyatkozik.
A konyha Ruprecht László ízlését dicséri, akinek meghatározó szerepe volt
az étterem stílusának kialakításában.
Bató Borisz

Nyakas-borászok

ját kiváló borain kívül változatos módon
járul hozzá. Például rangos borversenyek
megrendezésével.
Az Etyek-Budai Borvidék – Nyakas
hegyközség (amely a Budajenő, Budakeszi, Pilisborosjenő, Telki, Tök, Üröm,
Páty, Bicske, Alcsútdoboz, Felcsút és Csabdi településeket foglalja magában) éves
borversenyét épp nemrég, április végén
rendezték meg, ahol feltűnően jól szerepeltek idén a pátyiak: Gábor Ákos és
Furuglyás Péter egyaránt aranyérmet
szereztek, mindketten 2013-as Pinot
Blanc-jukkal.
Borz Tóbiás

Sokan kérdőjelezik meg Magyarországon, vajon a rendszerváltás óta eltelt
24 év mennyiben tekinthető siker- vagy
kudarctörténetnek, kiváltképp, hogy mostanában emlékezünk meg arról, hazánk
épp tíz évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz. Ráadásul májusban EUválasztások is lesznek. Nem kívánunk
e helyt állást foglalni a kérdésben, csak
emlékeztetnénk a Nyájast, Esterházy
Péter író szerint van egy terület, ahol
megkérdőjelezhetetlen a babér, és ez a
magyarországi borkultúra újraéledése.
(Én még emlékszem azokra az időkre,
amikor hazánkban, elit társaságban is a
kóla-vörösbor volt az élvezetek netovábbja… Brrr…) E reneszánszból a mi vidékünk is kivette a részét. Volt is rá ok,
ha komolyan vesszük, hogy az elődök
dicsősége kötelez, hiszen a Budai borvidék jó 150 évvel ezelőtt még a határokon
túl is nevet szerzett magának, a Budai
Vörös pedig a pesti vendéglők legkeresettebb bora volt. És akkor még nem
is szóltunk a pátyi Pince-hegyről, vagy a
budajenei, avagy a töki pincesorról, ami
örvendetes megújuláson esett át mind
külső, mind beltartalmi szempontból.
A vidék borászatában kiemelkedő szerep jutott a töki Nyakas pincészetnek,
amit az onnan kikerülő borok hazai és
nemzetközi elismerése is bizonyít. A
Nyakas küldetésének tekinti a vidék
borkultúrájának fejlesztését, amihez, sa-
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Sportszelet
Budaörs

Sporthelyzet-jelentés
Mint cseppben a tenger;
akárcsak országosan, Budaörsön is a város a legtöbb
anyagi forrást a labdarúgásra
fordítja (úgy tetszik, ez nem
párthovatartozás kérdése),
miközben a labdarúgás éppenséggel nem tartozik a
legeredményesebb sportágak közé. De legalább sokba
kerül. Nos, Budaörs is komoly pénzt fordított a focira
az elmúlt másfél évtizedben,
ennek ellenére a helyi aranylábúak nem tartoznak a városi sport legeredményesebb
szakosztályai közé. A legsikeresebbek kétség kívül
az asztaliteniszezők. Jó, jó,
mondhatnák a focirajongók,
de a látványsportok sokkal
több embert vonzanak. Akkor hát mondhatok másik
példát is. Ott vannak a kézilabdázók, akik csak pár éve
kezdtek komolyabb csapatalakításba, s mára már
a városi sportélet meghatározóivá lettek. Idén áprilisban először már telt ház előtt
játszott Budaörs.
De vegyük sorra, a többi
sportág mit hozott a városnak az elmúlt hetekben.

Ujjé, úgy élvezem…
… és „Éljen május elseje!”. Az
ország legtöbb strandfürdője
idén május elsejével megnyílt. A kétéves városi uszoda
és strand Budaörsön hasonlóképpen. Az üzemeltető BTG
érdeklődésünkre
elmondta,
hogy már az előző években
is a meleg hétvégi napokon
gyakoriak voltak a telt házak,
idén is hasonlóra számítanak.
A többi az időjárás-felelősön
múlik...

A hosszú hétvége – május 1-4. –
Pátyon a kultúra és a sport jegyében telt.
Mint évek óta, amióta
csak megépült Európa egyik
legkorszerűbb lovardája a településen, a Lovas Centrum ezúttal is
rangos sportesemény megrendezésével öregbítette a saját, és
a település hírnevét. Az országos
díjugrató versenyt a lovas sportot népszerűsítő és ahhoz kap-
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Sárhegyi ezüstöt hozott

vannak a nyomukban. Ezúttal
a városi sportélet egyik üdvöskéje, Ecseki Nándor tett ki
magáért.
A Budaörsi SC fiatal, korosztályos válogatottja április
végén magabiztos győzelmet
aratott a 2014. évi Ifjúsági
Húszak Bajnokságon.
Ecseki szettveszteség nélkül
jutott az első 10 játékos közé,
ahol végül magabiztos játékkal
megelőzve ellenfeleit, állhatott
a dobogó legfelső fokára. (A
Komlói Bányász versenyzője,
Sabján Gergely lett az ezüstérmes, míg a bronzérmet a soproni Böhm Gábor érdemelte ki
teljesítményével.)

Illyés a harmadik
Március végén rendezték
meg Zalaegerszegen a XII.
Amatőr Kosárlabda Diák
Olimpia Országos Bajnokságát (Zsíros Tibor emlékverseny). az V-VI. korosztályosoknak.
A budaörsi Illyés Gimnázium női csapata harmadik
helyezést ért el
Budaörsiek a VB-n
Közeleg az idei Asztalitenisz
Csapat Világbajnokság. A VB-t
Tokióban rendezik, a verse-

Ha már, akkor kezdjük is a focival. A NB III 2013-14. évi
bajnokságában április végén Budaörs a harmadik volt a
tabellán, tehát még feljutási reményeket dédelgethetett. Az
előttünk álló hetekben dől el, maradnak, vagy előrelépnek
ősztől.

Lóra, pátyiak,
lóra

nyek április utolsó hétvégéjén
kezdődtek, így eredményekről
még nem tudunk beszámolni.
De arról igen, hogy a magyar
női válogatott 4 játékossal vesz
részt a viadalon, melynek felét
a Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztálya adja,
Pergel Szandra és Madarász
Dóra személyében. A csapat
másik két tagja Póta Georgina
és Ambrus Krisztina.

csolódó rendezvények, kiállítások színesítették: póni lovaglás,
kézműves-, például tűzi kovácsbemutatók, dísztárgyasok, ékszerész, ötvösművész, sportruházat.
A Bellandor Lovarda a helyi általános iskolával évek óta komolyan együttműködik azért, hogy
minél több gyerek ismerkedjék
meg a lovaglással. Az ezt szolgáló program három évvel ezelőtt
kezdődött. Ezek a törekvések szerencsésen egybeesnek az oktatási
kormányzat törekvésével, hogy
minél több iskolás ismerkedjék
meg a lovaglással.

Sárhegyi Gabi edzőjével,
és az ezüstéremmel
a nyakában
Április végén rendezték a
romániai Pitestiben a judo Ifjúsági Európa Kupát.
A magyarok között Beringer
Fatime (női 44 kg) és Sárhegyi
Gábor (férfi 73 kg) képviselték a Budaörsi Sport Club judo
szakosztályát. Fatime sajnos
az első körben kiesett, Sárhegyi azonban kitett magáért.
Magabiztos menetelése után
a döntőben a német Wenzellel szemben alulmaradt, de az
ezüstöt elhozta.
Kaucsuk
Leginkább a budaörsi asztaliteniszező lányok hallatnak
magukról, pedig a fiúk is ott

N

agyszerű sikert értek el
a zsámbéki sakkozók
Pregitzer György tanár úr
vezetésével. Az április végén zárult Pest megyei I/A
osztályú bajnokságban végül az első helyen végeztek,
ami a dicsőségen túl azt is
jelenti, hogy az ősszel induló
2014-15-ös bajnokságban
már egy osztállyal feljebb
folytathatják a küzdelmet.
E helyről is gratulálunk a
játékosoknak és a szakvezetésnek

Adok-kapok Napok
A Premier Outlet áprilismájusban újra meghirdette az ország legnagyobb
jótékonysági
ruhagyűjtő
akcióját, az Ökumenikus
Segélyszervezet
szakmai
együttműködésével. A program megnyitója április 26án volt.
Az Adok-Kapok Napok keretében tavaly közel
18 000 jó minőségű, használt
ruhadarabot adományoztak
a látogatók az outletnek,
amelyeket a segélyszervezet
átmeneti
otthonokba,
családsegítő- és gyermekvédelmi központokba, menedékházakba juttatott el. Idén
célunk, hogy még több olyan
embertársunknak
nyújtsunk segítséget, akiknek a
megfelelő ruházatuk sincs
meg ahhoz, hogy szembenézzenek a mindennapok
kihívásaival. Kérjük, hogy
részvételével és esetlegesen
ruhaadományával támogassa törekvésünket!
Az esemény szóvivője idén
az elkötelezett társadalmi
szerepvállalásáról is híres
színésznő, Dobó Kata lesz.
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BÜHNE
Bűnügyek a Budaörsi Kapitányság illetékességi területéről

Nem puhányoknak való vidék
Nem tudjuk, valami különleges orvosmeteorológiai hatás vagy fokozott napfolttevékenység
van-e a háttérben, mindenesetre ezúttal az egész bűnügyi összeállításunkban garázda esetek
szerepelnek, mivel annyi volt belőlük.
Locsolni húsvét után, ráadá- kal illette a pohárnokot.
akaratából vetette föl, hanem
sul itallal? Ki hallott már
Ekkor avatkozott közbe a a rendőrség, amit a derék builyet? Márpedig ez történt Bu- polgárőr. (Deus ex machina? dakeszi polgárok hívtak ki a
dakeszin, az egyik non stop Vajon honnan csöppent oda? perpatvarhoz. A járőr, miután
üzletben április 25-én, pénte- Mert, hogy erről nem tesz megfékezte a dulakodókat,
ken, délután három körül. Egy említést a jegyzőkönyv – a mindkettőt bekísérte a Buidegen férfi tért be az üzletbe, Szerző.) Miután szakszerűen daörsi Rendőrkapitányságra,
majd kisvártatva hangoskodni szétválasztotta
a
dula- ahol gyanúsítottként hallgatkezdett, sértegette az eladókat, kodókat, telefonon értesítette ták ki őket.
és egy üveg italt a padlóra lo- a rendőröket. Kiérkezésükig a
A
Budaörsi
Rendőrcsolt. Furcsa viselkedését azzal garázda amazont a helyszínen kapitányság Bűnügyi Osztálya
tetézte, hogy belefejelt a falba visszatartotta. A budaörsi – szabadlábon hagyásuk melés a kirakatba. A személyzet rendőrök a nőt a helyszínen lett – eljárást indított garázkiakolbólította az illetőt, aki elfogták, majd a Budaörsi daság vétség elkövetésének
a kinti parkolóban is folytatta Rendőrkapitányságra állítot- megalapozott gyanúja miatt R.
ámokfutását, ordítozott, és egy ták elő, ahol gyanúsítottként Lídia 52 éves tárnoki lakos R.
autót is elkezdett rugdosni. Az hallgatták ki.
István (30 éves) társa ellen.
autós ezt szóvá tette, mire a
A Budaörsi Rendőrkapitörténetünk főszereplője ráron- tányság Bűnügyi Osztálya A közterület lovagjai
tott és földre teperte. Szeren- indított eljárást garázdaság
cséjére egy járókelő segítsé- vétség elkövetésének mega- Mintha csak az egy napgével megfékezték a garázdát, lapozott gyanúja miatt M. pal korábbi eset remakeés a riasztott rendőrök kiérkezé- Orsolya 34 éves törökbálinti jét olvasnánk a rendőrségi
séig a helyszínen tartották.
jegyzőkönyvekben.
Április
lakos ellen.
Az érdi lakos C. Feren9-én, ugyancsak Budakeszin,
cet a járőrök a helyszínen
nyílt utcán, fényes nappal
elfogták és a Budaörsi
(délelőtt háromnegyed tiRendőrkapitányságra előállízenegy körül) egy férfi némi
tották, majd gyanúsítottként
szóváltás után kezdte el ütkihallgatták.
legelni nőismerősét. Utóbbi
leejtette a mobiltelefonját,
Duhaj nő örsi pubban
amit az úriember fölvett a
I. György 48 éves
földről és eltett. Az asszony
budajenői lakos április
Duhaj törökbálinti nőt fékezett
hiába kérlelte, nem volt haj26-án egy telki ingatlanról
meg egy budaörsi polgárőr
landó visszaadni. Miután a
ellopta a képen látható
a helyi pubban. Április 11.,
helyi
közterület-felügyelők
lakókocsit, de egy közúti
este tizenegy óra. Kocsmaészrevették a történteket, a
ellenőrzés során lebukott
hangulat. A szolid vendégek
lovagiasság jegyében a gyenegyszer csak arra lesznek Nemek harca Keszin
gébbik nem képviselőjének
figyelmesek, hogy az egyik
segítségére siettek. A verekedőt
hölgyvendég mind hango- Jó, ha az ember a párkapcsolati azonban csöppet sem illetődött
sabban kezd el viselkedni, s konfliktusait nem közterületen meg a hivatalos emberek
aki csak a látóterébe kerül, éli meg. Ez legalábbis az egyik föllépésétől
sőt;
megfeabba mind beleköt. A pultos tanulsága a Budakeszin, április nyegette őket, s kis híján rájuk
értésére adta, kívül tágasabb 8-án történt bűnesetnek.
támadt. Ekkor értesítették a
(és a friss levegő is talán jót
Egy ötven év körüli asz- rendőröket, akik a helyszínre
tenne), de ez csak még job- szony és egy nála jóval fiata- érkezvén elfogták és a Buban fölingerelte az asszonyt. labb férfi Budakeszi egyik daörsi Rendőrkapitányságon
Olyannyira, hogy egy poharat utcájában kívánta rendezni előállították T. Mátyást (25
vágott a kocsmároshoz, de magánéleti vitáját a délutáni éves, budapesti lakos).
nem őt, hanem egy vendé- órákban. A járókelők először
get talált el. Ez már végképp csak a hangoskodásra fi- Perbáli dúvad
kihozta a béketűréséből a gyeltek föl, ami hamarosan
vendéglátó-ipari alkalmazot- dulakodássá fajult. A végén Tesztoszteron-túltengés. Ha
tat, és testileg is megpróbálta a nő húzta a rövidebbet, amit hormonvizsgálatot végeztek
kitessékelni a vendéget. A nő orvosi látlelet is alátámaszt. volna (mint ahogyan biztos
fölvette a harcot, és rúgások- Ez utóbbit azonban nem saját vagyok benne, hogy nem vé-

geztek), alighanem a jelzett
hormon fokozott jelenlétét
mutatták volna ki a zsámbéki
férfi szervezetében, aki április 12-én fél kettő körül egy
perbáli sörözőben mulatta az
időt. Közte és néhány vendég
között némi vita alakult ki,
ahogy az már lenni szokott,
s ennek hevében az illető úr
négy vendéget is ököllel arcon
vágott. A helyszínre riasztott
budakeszi járőrök fékezték
meg a garázda H. Norbertet
(30 éves), akit elfogtak, majd a
Budaörsi Rendőrkapitányságra
szállítottak a meseautón. A
Szabadság út 170-ben gyanúsítottként hallgatták ki. A
hormonok (vagy valami más
kémiai anyag? – a Szerk.) itt is
tovább dolgozott benne, mert
az előállító helyiségben megrongálta a mosdókagylót és a
csapot, így a verekedésen túl
még rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt is eljárás indult ellene.
Zsámbéki tusa
Én megértem a némasági
fogadalmat tett szerzeteseket.
Mindig a szavakkal kezdődik.
Nem volt ez másként Zsámbékon sem március 29-én késő
este, tizenegy órakor.
Az egyik helyi sörözőben
szórakozott az úri közönség.
Egyikük először csak szóval,
majd tettleg is inzultálni kezdte
az egyik vendéget. A konfliktus egyre hevesebbé vált, és a
küzdőtér is áttevődött a kocsma előtti járdára. A verekedés
során O. Zsolt (38 éves, mányi
lakos) annak ellenére tovább
ütlegelte a sértettet, hogy az
már harcképtelenül a földre
került. A fejét hol az öklével
ütötte, hol a lábával rugdosta
fölváltva.
Mire a rendőrök a helyszínre
érkeztek, O. Zsolt már olajra
lépett, de nem sokáig maradt
szabad lábon. A helyszínelés
során
beszerzett
adatok
alapján forró nyomon indultak el a zsaruk, és április
3-án el is fogták otthonában,
majd előállították a Budaörsi
Rendőrkapitányságon.
Az oldalt írta és
szerkesztette: Robot Szabi
2014 MÁJUS • BUDÁNTÚL
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BALSORS

Cserbenhagyó Törökbálinton
Ismeretlen jármű vezetőjét
keresi a rendőrség hónapok
óta. Az eset még február
28-án történt, a törökbálinti Depónál, a Raktárvárosi út–Pannon utca
kereszteződésénél található
körforgalomban. A jelzett
nap délutánján, két óra ma-

gasságában egy titokzatos
piros autó a körforgalom előtt
megállt, majd kisvártatva
elkezdett gurulni hátrafelé; a
mögötte veszteglő személygépkocsi orra állította meg.
Az anyósülésről ekkor kipattant egy hölgy, hogy elrendezzék a dolgot, ám az elől lévő
jármű
sofőrje
mintha mit sem
észlelt volna az
egészből;
sőt,
fölengedte a kuplungot, és elindult. A nő ekkorra már az autó
elé penderedett,
ami elsodorta. Az

úrvezető azonban ekkor sem
állt meg, hanem továbbhajtott, majd eltűnt a forgalomban.
Az asszony az ütközés
következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Ezt már
az orvosi látlelet állapította
meg. A sebesült asszony és
a sérült gépjármű vezetője a
rendőrséget is értesítette. A
Budaörsi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya meg is indította az eljárást
segítségnyújtás elmulasztása
bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
A keresett gépjármű egy
kisméretű, régi, piros színű
személygépkocsi volt, ame-

Bűnmegelőzési tanácsok:

Az Internet vonzó, de veszélyes!
Napjainkban szinte létezni sem lehet internet nélkül. Ez nem is lenne baj, ha az mindig biztonságos lenne. Egyes weboldalakon
a fiatalok olyan tartalmakkal találkozhatnak, amelyek veszélyt rejtenek számukra.
A felnövekvő nemzedék napról-napra otthonosabban mozog az internet világában.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a szülők
ugyan megtanítják a gyerekeket arra, hogy
miként kezeljék, ha az utcán találkoznak
egy rossz szándékú emberrel, de a virtuális térben zajló hasonló szituációk elkerülésére ők sincsenek felkészülve.
Nagyon fontos, hogy a szülő irányítsa gyermeke internetes tartalmakkal kapcsolatos érdeklődését, legyen a segítségére, és
együtt fedezzék föl azokat a honlapokat,
amelyek számára érdekesek, hasznosak és
szórakoztatóak.
Az áldozattá válás megelőzése érdekében nagyon fontos:
– a szülő irányítsa a gyermek internetes
tartalmakkal kapcsolatos érdeklődését;
– legyen a gyermek segítségére, és fedezzék fel együtt azokat a honlapokat,
amelyek a számára érdekesek, hasznosak
és szórakoztatóak;
– lényeges az is, hogy a szülő mindig mutasson érdeklődést akkor, ha a gyermek valamilyen, általa felfedezett netes újdonságról
számol be. Az ilyen beszélgetések segíthetik
az igényes internetezés kialakítását;
– alkalmazzon szűrőprogramokat a biztonságosabb internetezés érdekében;
– az ilyen alkalmak lehetőséget teremtenek arra is, hogy gyermekünkben tudatosítsuk, hogy a zavaró, nem tetsző olda-
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lakat egyszerűen csak hagyja el, hiszen
az internetezés szabadsága éppen arra jó,
hogy azt tekintsük meg, ami számunkra
hasznos és helyes;
– amennyiben a tudomására jut, hogy
gyermekét bármilyen formában zaklatják
az interneten keresztül, azonnal forduljon
a rendőrséghez!
Ajánlás a gyermekeknek:
– A megadott elérhetőség csak a legfontosabb, szükséges adatokat tartalmazza.
– Soha ne add meg a lakcímedet, telefonszámodat!
– Lehetőleg mindig más regisztrációs
nevet és jelszót használj!
– Soha ne jelöld be a „jelszó megjegyzése” részt, ugyanis ezt követően bárki
könnyedén beléphet a személyes adatlapodba az oldal megnyitását követően.
– Letöltések alkalmával figyelj, hogy
csak olyan tartalmat tölts le, ami nem tilos, mert az illegális tartalom letöltését a
törvény bünteti!
– Internetkávézóban vagy wifi pontról
ne intézz személyes ügyeket!

lyet egy őszes hajú, 55 év
körüli férfi vezetett. A gépkocsi bal oldali hátsó lámpaburája repedt volt.
A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az
autóval, annak sofőrjével
vagy a bűncselekménnyel
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.
Ruzsa

olyan sokat használják, hogy mindennapi tevékenységük elvégzését és a döntéshozási képességüket is megzavarja, már
függővé válthattak.
Ugyan az internetfüggőség meghatározása eltérő, de általánosan az alábbi tüneteket
foglalja magában: az eltervezettnél jóval
több idő eltöltése internetezéssel; képtelenség arra, hogy az internetre fordított
időt csökkentsék; belefeledkezés az online
tevékenységbe; az internethasználat csökkentésével járó „elvonási” tünetek (pl. a
nyugtalanság, az unatkozás, vagy az ingerlékenység), amelyek akkor jelennek meg,
ha valaki pár napig nincs „online”.
Jelenleg már megfontolás tárgyát képezi, hogy a Mentális Rendellenességek
Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyvében – kézikönyv, mely a mentális betegségek bibliája és az Amerika Pszichiátriai
Társaság jelenteti meg – már szerepelni
fog az internetfüggőség mint diagnosztizálható betegség!

Internetfüggőség
Nem az influenzáról vagy a gyomorrontásról, még csak nem is egy komoly, gyógyíthatatlan betegségről van szó. Mégis érdemes elgondolkodni azon, mi vajon nem
szenvedünk-e máris ettől a „betegségtől”!
Ha megfertőz bennünket, nem érzünk
fájdalmat, nem vagyunk rosszul, legalábbis fizikailag nem. Akkor hát mi ez?
Azok a tinédzserek, akik az internetet
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