Július, Szent Jakab hava

CSÍZIÓ

Szent Jakab havában megoltalmazd magadat borsos étkektől
s egyéb hevítő szerektől és édes ízű lekvároktól; eret ne vágass, ne élj purgáczióval, feleségeddel ne hálj; a fürdő árt,
sokat ne aludjál, italodban tarts zsályát mind virágostul,
ürmöt és ezerlevelü füvet. Sarlós-Boldogasszony napján ha
eső van, úgy, mint Medárd, negyvennapi esőt jegyez.
Jaj te kánikulás heves idő, sok telhetetlen fösvényeket,
utálatos álnokokat, hízelkedőket, magának takarókat,
gonosz gondolatuakat, csalárdokat, álnokokat, vérontókat,
tökéletleneket, nyughatatlanokat, kedvetleneket, egyedül
maguknak valókat, vakmerőeket és hívságra ösztönző természetüeket e világra nagy hiába szülsz.

AFORIZMA
„Nem az az igaz barát, aki igazat ad neked, ha igazad van; igazat
adni valakinek, akinek igaza van, könnyű; hanem az, aki igazat ad
neked akkor is, amikor nincs igazad.”
(Mark Twain)

A Nagy Háború itt és most

Száz éve, 1914. július 28-án robbant ki az első világháború. Ekkor üzent hadat az Osztrák-Magyar Monarchia Szerbiának. A
háború a ma élők emlékezetébe
is bevésődött. Az évfordulóval
összefüggésben a környék
településin lévő világháborús
emlékművek jó részét felújították. (Nincs település, ami leg-

alább egy emléktábla vagy egy
emlékpark erejéig ne őrizné az
emlékét).
Budajenőn, Budakeszin és
Budaörsön szobrot is állítottak
az ősök az elesettek emlékének. De még a kicsiny Tök is
egy Meggyesy Ferenc alkotta
emléktáblát állított a töki hősök
tiszteletére 1935-ben.

A Budakörnyékről Auschwitzba
Talán éppen órára pontosan, e sorok olvasása közben hetven
éve indultak utolsó útjukra a Budakörnyéki járásból az összeszedett zsidók. Igen, utolsó útjukról kell beszélni, amit akkor
tehervagonba zárva élő halottként tettek meg. Történt ugyanis, hogy a vonatkozó törvények szerint 1944 tavaszán a Budafokra összeterelt közel hétszázötven budakörnyéki, gettósított
zsidót június közepe és július első napjai között átszállították… június közepe és július első napjai között átszállították a
Budakalászi gyűjtőtáborba. Innen június 6 és 8 között indították útba Auschwitzba a szerencsétleneket. A tábor kicsit több,
mint fél múlva bekövetkező felszabadulását a deportáltak 10
százaléka sem élte meg.
Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország
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Dózsa 500
Fél évezrede, hogy a Dózsaféle parasztlázadást leverték.
1514 július idusán Szapolyai
megérkezik Temesvár alá és
megkezdődik az ostrom. A
hónap végére Dózsa György és
Lőrinc barát seregei szétszórattattak.
Derkovits Gyula
Dózsa-sorozatából

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)

Kint lenni a vízből

A

z emberek – már aki – önfeledten adják át
magukat a nyár örömeinek. Mert valljuk
be, vannak örömei, elmondhatjuk például, a
nap mindenkire egyformán süt, hogy tovább
ne menjek a példálózással. (Ha meg épp nem
süt, de beborul, sőt esik, annak örvendhetünk,
hogy aznap nem kell locsolni, felfrissül a lég,
jobban esik az éjszakai alvás, és a pollenkoncentráció is csökken.) De akár örvendenek,
akár nem, az őszre még aligha gondolnak.
Azt persze majd’ mindenki tudja, hogy valamikor október elején (egyes bennfentesek
szerint 5-én) lesznek az önkormányzati és
polgármester-választások, de az egyszeri
választópolgár ráér még azon törnie a fejét, hogy mire adja a
fejét, akarom mondani: kikre adja a szavazatát, s egyáltalán, az
urnák elé járuljon-e majd egyáltalán.
De nem így a politikusok: ők már javában készülődnek,
igaz, egyelőre csak a paravánok mögött. Vagy, hogy stílusosak
legyünk, a fű alatt. Vagy még stílusosabban: a felszín alatt. Igen,
a mostani időszak leginkább egy vízilabda edzőmérkőzéshez hasonlítható, amikor odafönn mindenki békésen úszkál, komótosan
passzolgatva a labdával. De a hasonlat itt meg is áll, mert ami a
mélyben zajlik, vízilabdameccsen aligha fordul elő: én legalábbis még nemigen láttam, hogy a csapattársak egymást rugdosták
volna direkte e célból megnövesztett és élesre reszelt körmeikkel.
Márpedig ez idő szerint az egyes pártokon, jelölő szervezeteken
belül ez történik, már folyik az öldöklő küzdelem - az indulás
jogáért. S közben fél szemmel persze már az ellenfelekre is figyelnek, hiszen ez is nagyban befolyásolja a saját esélyeket. No meg
soha nem lehessen tudni, mikor kezd valamelyik rivális egy idő
előtti, váratlan kampányba, ami készületlenül éri és megzavarja
a csapatainkat.
A közügyek iránt hivatalból érdeklődő ember pedig félúton áll
a brűgölőben aléltan pancsoló civilek és a víz alatt rugdosódó
politikusok között.
Áll a vízben, és figyel. Leginkább magára, mert ugyan a feje kint
van a vízből, mint annak a kuplébeli krokodilusnak (a konyhapénzről ezúttal szó se essék), ám a külvilág, a közélet ingerei mégis valahogy tompán érnek el érzékszerveihez. Akárha víz alatt volna, és
a vízen átszűrve jutnának el hozzá a hangok, a fények. Olyan érzése
van, mintha egy búvárharangban szállt volna alá a tenger fenekére,
vagy Atlantiszba, az elsüllyedt városba vitte volna tévedésből egy
utazási iroda inkompetens idegenvezetője. S a fényviszonyok miatt
még azt sem érzékeli tisztán, hogy csak ő érzi ezt egyedül, vagy vannak így mások is. S ha igen, kik azok, mennyien? Egy nemzet, vagy
csak egy nemzedék süllyed itt éppen el?
Nem rossz persze így, a víz alatt, nyáron legalábbis, és kétségtelen, könnyebb így tisztának is megmaradni. De vajon tisztességes-e? Egy régi szállóige ötlik az eszébe, hajdan volt politikustól
származik, aki nehéz időkben azt az életbölcsességet ajánlotta,
hogy most alá kell merülni.
Alámerülni? Kibekkelni? Van-e elég időnk kivárni? Amíg
odafenn kedvezőbb klíma lesz. Különben is… A régi pokolbeli vicc
jut eszembe, amikor a forró üstök mellett cigarettázó, iszogató,
trécselő elkárhozott lelkekhez megérkezik az ördög, és elkiáltja
magát: Szünetnek vége, irány az üst, alámerülést megkezdeni!
Arra jutok, a nagy nyári kánikulák után ki kell dugnunk a fejünket a homokból (lám, belezavarodtam, az írást ezúttal nem a strucc
metaforára fűztem föl), elő kell jönnünk, és tenni, amit kell..
eXabo Tibor
szellemi homeless
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KRÓNIKA

Csöm-csöm körgyűrű
Az M0-ás körgyűrű észak-nyugati (ez
idő szerint nagyrészt még csak papíron
létező, az 1-es és a 10-es főút közötti)
szakasza olyan az érintett térség közvéleménye számára, mint a botrólspárgáról a vágtató lovak orra elé belógatott sárgarépa (a negyedév képzavara!
– a Szerk.) Az M0-ás legelső tervei még
az elmúlt évezredig, az 1960-as évekig
nyúlnak vissza, de első szalagátvágások már a rendszerváltás utáni időkre
jutottak.
Azóta, hogy az építők, még a
kilencvenes évek derekán, elérték az
1-es főutat, folyik a közvélemény etetése (elsősorban nem a szakma, hanem a

politika részéről), mikor is folytatódik és
záródik be a körgyűrű, holott a szakemberek évtizedekkel korábban megmondták: 1. az észak-nyugati szektor a
legdrágább, ezért, meg hogy a forgalom
is ezt indokolja, ez lesz a legkésőbb
megépülő részlet; 2. már ha valaha is
elkészül egyáltalán. Már a kilencvenes
évek közepén is úgy kalkuláltak, hogy
ez legkorábban a 2010-es évtized végére valósulhat meg. Ehelyett röpködnek a számok, kiváltképp a választási
években. A legújabb információk szerint a záró ívre a 20-es évtizedig biztosan
várni kell.
Bitós Zora

Szinergia

Telki: a gyűrűk ura

Még tavaly döntött úgy öt környékbeli
település a járásban (Budajenő, Budakeszi,
Nagykovácsi, Perbál, valamint Tök), hogy
közös közterület-felügyeletet hoz létre. Július
elsejével aztán meg is alakult a Buda környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács
égisze alatt a hivatalos nevén Budakörnyéki
Közterület-felügyeletet. A szervezet a létrehozásával kapcsolatos előkészítő, illetve
engedélyezési tevékenység befejezését
követően Az új intézmény működtetésében
részt vesznek község önkormányzatai.

A körgyűrű Telkiben is várat magára.
A szomszéd várakban azóta is a hasukat fogják, pedig jó régen történt:
még 2002-ben. Az akkori, újonnan hatalomba került önkormányzati vezetés
nagyvonalúan lemondott a még előd
önkormányzat által elnyert pályázati
pénzről, amiből a Muskátli körforgalmi
csomópontot lehetett volna megvalósítani.
Majd’ tíz évet kellett várni arra, hogy
a főutca túloldalán azóta kiépült új
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Agglomeráció:
itt a Volán
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a
Fővárosi Önkormányzat megállapodása
alapján a Budapesti Közlekedési Központ közbeszerzési pályázatán nyertes
VOLÁNBUSZ Zrt. 8 + 2 évre kapta meg
a jogot az agglomerációs vonalak üzemeltetésére. A társaság június végétől a
pécelin, a solymárin, a pilisborosjenőin,
a remeteszőlősin, a nagykovácsin, a
gyálin, a kamaraerdein, a diósdin, a budaörsin, a törökbálintin, a csepelin és a
szigetszentmiklósin (lakihegyin) kívül a
budakeszi agglomerációs járatcsoportot
veszi át ütemezett időpontban.
lakónegyed és a főbb közintézményeket
(iskola, óvoda, Muskátli üzletsor stb.)
elválasztó főút e szakaszán megfelelő
közlekedési
csomópont
létesüljön.
Önerőből. A mű azonban még csak félig
kész, az autósforgalom szempontjából
legfontosabb gyűrű még várat magára.
Remény mindenesetre van, ugyanis azt
a bizonyos 80 milliót zárolták, s Telkiből
származó információk szerint esély
látszik arra, hogy a zárlatot feltoldják.
De túl sok a bizonytalanság továbbra is
a projekt körül: a legbizonytalanabb a
leendő CBA részvétele a beruházásban.
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Pályám emlékezete
Ki tudná megmondani, egy doktornak hosszú pályafutása során hányan és
hányan öntik ki lelküket, beszélik el életüket. Sokszor a beteg nem is gondol
arra, hogy a fehér köpeny is egy sorsot takar. Egy budakeszi háziorvos nemrég
átadta praxisát. Talán itt az alkalom, hogy ezúttal betegei hallgassák meg az ő
élettörténetét. Ideje megtudni, ki is dr. Pápay Judit, honnan jön, hova tart.
– Nem tudok idilli gyerekkorról beszámolni; pont a második világégés kitörésének évében születtem, és kisgyerekkorom
a háború szörnyűségeinek jegyében telt
– mondja a doktornő, amikor stílszerűen
a rendelőjében, de rendelési idő után
fölkeresem. – Amikor a front elérte
Magyarországot, már ötéves voltam, s
kijutott a menekülésből, bombázásból,
rettegésből bőven. Édesapám Ajkán volt
állomásfőnök, a családunk is abban az
épületben élt a szolgálati lakásban: szüleim, én és két felnőtt testvérem. Kései
gyerek vagyok, édesanyám negyvenhárom éves volt, amikor a világra hozott. Ajka fontos vasúti csomópont volt,
az állomás gyakran volt kitéve légi- és
tüzérségi támadásoknak. Nemcsak a
különböző hadiszállítmányok mentek ott
keresztül, hanem a sebesülteket, no meg
a deportáltakat szállító szerelvények is.
Egy életre belém vésődtek a képek, ahogy
a szerencsétlen emberek a kezüket nyújtogatják a vagonokból segítségért esdekelve, többnyire vízért könyörögve. A
katonák nem akartak közel engedni, de
mi mégis kannában hordtuk a vizet, én, a
kis ötéves is. Nem tudván, hogy akár az
életünket is kockázatjuk ezzel. Ott tanultam meg egész életre, hogy a bajba jutott
embereken segíteni kell minden körülmények között. Legnagyobb veszélyben
édesapám volt, hol a németek, hol az
oroszok parancsoltak, előfordult, hogy a
halántékának szegezett pisztollyal vették
rá, teljesítse az utasításaikat. Ő, aki világ
életében pontos, rendes, lelkiismeretes
ember volt, ezt nagyon nehezen viselte.
Még békeidőben is éjszakánként fölkelt,
s kiment ellenőrizni a baktereket, a váltók
rendesen állnak-e. Valószínűleg az akkori
viszonyok is belejátszottak, hogy nem
sokkal a háború után meghalt. Az apai példa, a kötelességtudat mindenesetre belém
vésődött.
– És mit kapott az édesanyjától?
– Az ő végtelen jóságából és segítőkészségéből remélem, valamennyit. Azt
tapasztalom, az ilyesmi igenis családon
belül öröklődik, még ha nem is a gének
által. Nagy elégtétel, ha a gyerekeimre
tekintek, és bennük is viszontlátom azokat
a jó tulajdonságokat, amelyekről az imént
megemlékeztem.
– A szülőkön kívül, gondolom, az iskola

is nagy hatással volt az életére.
– Az általános iskolát még helyben végeztem, majd Veszprémbe kerültem gimnáziumba. Ott is érettségiztem, miniszteri
kitüntetéssel. Ezt nem hivalkodásból említem, hanem az akkori kor jellemzőjeként;
a jó eredményeim dacára ugyanis nem
vettek föl az egyetemre.
– Hova jelentkezett?
– Természetesen az orvosira, Budapestre. Addigra már meggyőződéssé
érlelődött bennem, hogy ezt a hivatást
válasszam. De nem ment simán, így aztán a János Kórházban helyezkedtem el
nővértanulóként. Addigra már Perbálon

A betegeimmel továbbra is
kapcsolatban leszek
laktunk, nővérem helyben kapott pedagógusi állást, én meg reggelente a távolsági busszal indultam a munkahelyemre.
Az akkor már híres 1-es belgyógyászati
osztályra kerültem. Olyan óriások dolgoztak akkor ott, mint Halmos Tamás
vagy az osztályvezető főorvos, Korányi
András professzor úr. Nem egyszerűen
megtiszteltetésnek érzem ma is, hogy
velük dolgozhattam, hanem az élet nagy
adományának. Kiváltképp Korányi tanár
urat emelném ki.
– Mit kapott tőle?
– Természetesen szakmailag is sokat tanultam, de legelsősorban is Korányi és az
ottani gyógyító kollektíva humanizmusát
emelném ki. Megtanultam tisztelni mindenekfölött a beteg embert; hogy akármilyen kiszolgáltatott is legyen valaki, az ő
méltósága akkor is szent. Még ha éppen
nyakig összepisilte is magát. Korányi
ezt nemcsak magától, a munkatársaitól is

szigorúan megkövetelte, legyen az orvos,
nővér vagy takarítónő. Aki nem ilyen volt,
valahogy nem maradt meg mellette. Szigorú ember volt, de én soha nem hallottam
kiabálni, veszekedni, az egyéniségéből
áradt a tekintély, nem lehetett nem átvenni
az ő normáit. A három év, amit ott töltöttem, az egész pályámat meghatározta. Az
egyetemi évek alatt…
– Ahova végül mégis csak fölvették.
– Igen, fölvettek, de a kapcsolatom a
kórházzal nem szakadt meg; gyakorlati
időmet ott töltöttem. Az volt a dédelgetett álmom, hogy diploma után is ott
dolgozhassam, már mint orvos. Ám ez
sem valósult meg. Pedig summa cum
laude végeztem, és státus is volt az 1-es
belosztályon, csakhogy azt végül nem
én kaptam meg. Az Országos Mentő
Szolgálatnál lettem mentőorvos; itt tanultam meg az életmentést, a közvetlen
életveszély-elhárítást, a rendkívüli esetek megoldását. Csupa olyasmit, amiről
az egyetemen nem is igen hallottunk, de
az effélét nem is lehet egyetemen megtanulni, csak a gyakorlatban. Ma már azt
mondom, kitűnő és hasznos iskola volt
ez is, jó, hogy így történt.
– Hogyan lett végül háziorvos?
– Csak amikor már úgy éreztem, tudok
eleget a gyakorlatban is, mertem megpályázni a Perbál-Tök körzeti orvosi állást. Az ugyancsak fiatal védőnővel szinte a semmiből kellett megszerveznünk a
helyi egészségügyet, ma már elképzelhetetlen viszonyok között. A fonendoszkópomon meg az orvosi ismereteimen
kívül szinte alig volt eszközünk. Még
telefonálni sem volt olyan egyszerű azokban az időkben. Január elsejétől december
harmincegyedikéig lényegében éjjel-nappal ügyeletben voltam. Gyerekorvos nem
volt, a kicsiket is nekem kellett gyógyítanom. Megesett, hogy a hóban gyalog kellett nekivágnom a szomszéd településnek,
de előfordult, hogy szánkóval, lovas kocsival mentünk, ahogyan éppen lehetett,
mert súlyos beteget kellett ellátnom. Orvoshiány miatt nemritkán egyszerre öt
településen kellett helytállnom. Embert
próbáló feladat volt, nyolc évig bírtam.
Közben azonban már családom lett, férjem, pici gyerekeim, egyre nehezebben
lehetett összeegyeztetni a családanyai és
az orvosi hivatást. Így aztán megpályáztam Budakeszin a korábbi körorvos, Ostoros Gyula körzetét.
– Ez pontosan mikor is történt?
– Ezerkilencszázhetvenhatban. Budakeszin akkor azért már kedvezőbbek voltak a körülmények.
– Azóta eltelt harmincnyolc év.
– Bizony, van nem egy család, hogy
folytatás a 9. oldalon
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A

térfigyelő kamerák rendszere, főleg,
amikor még újdonság volt, egy ideig
a bűnüldözés csodafegyverének számított. Ma, amikor már kellően sok közterület van bekamerázva és bőséges hazai és
nemzetközi tapasztalatok is rendelkezésre
állnak, tudható, ez is csak egy eszköz.
Mindenesetre a rendpártiak örök álmát
– egy bűnözéstől teljesen mentes világot
– nem képes megvalósítani. Az valóban
igazolt tény, hogy ott, ahol fölszerelik,
csökken a közterületi bűncselekmények
száma, azért, mert áttevődik olyanokra,
ahol nincsenek mindent látó és rögzítő
üvegszemek. Összességében azonban a
bűnesetek száma nem csökken. Olyan
ez, mint a közlekedőedények rendszere. De képzeljük el, mi lenne, ha az
egész világot bekameráznák (egyébként ez az orwelliánus rémlátomás
nem is annyira tűnik utópiának): nos, a
bűnözők alighanem új módszerekhez
folyamodnának, hogy üzelmeiket tovább
folytathassák. A bűn és az ő üldözése az
innováció egyik legnagyobb hajtóereje… Szóval, hogy a térfigyelő kamera
nem mindenható, azt a Mindenhatóval
amúgy közeli viszonyt ápoló budakeszi

Street Art
A való élet a legjobb dramaturg
– szokták mondani. S tényleg…
Elnézem a budakeszi Templom tér alatti kis parkot; készül
a kitelepítési emlékmű. A szobor már hetek óta áll, azonban elsősorban állagmegóvás
céljából (nehogy a talapzatot
építő és a környezetet rehabilitáló munkálódás kárt
egyen benne) fa lécekből álló
ketrecet vontak köré. Ahányszor erre járok, megcsodálom
a spontán kompozíciót: a rácsok mögül fölsejlő, kitelepített
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Nagy Tesó
káplán is megtapasztalta a plébánia és a
templom közötti Rom-kertben. Ez irányú
tapasztalatait volt any-nyira óvatlan,
hogy megossza híveivel a Facebookoldalán. Ebből idézünk: „Romkert Budakeszi, Pünkösd hétfő reggel! A képek
magukért beszélnek. Vandálok a kukát
sem kímélték, lerúgták. Ez a terület a
fiatalok találkozóhelye, itt folyik a pia,
megy a drog, na meg a szex sem maradhat ki az éj sötétje alól. A bokor alja
meg WC-nek is megfelel. Mindez Isten
háza mellett. A kamerarendszernek meg
semmi értelme nincs!”
Pedig, de erre már a városban lakó, a
Népszavánál működő, szemfüles újságíró
hívta föl olvasói figyelmét, a városőrség
éjjel-nappali ügyelete néhány lépésre van
az ominózus helyszíntől az utca túloldalán, a városháza udvarán. A kamerák ide
vannak bekötve, ha a monitort valaki
nézi, láthatja, mi folyik a szomszédban.
Az országos derültségbe fulladt affér
azonban nem ebből lett, talán említést se
érdemelne az országos sajtóban, hanem

sváb családot idéző alakzatot,
és a ketrec börtönrácsokat,
marhavagonok
deszkázatát
asszociáló, nagyon is reális
tákolmányát. Bizony arra is
gondolok néha, talán meg is
kellene hagyni így, ebben a
formájában a véletlenek játékaként létrejött műalkotást.
Persze tudom, nem maradhat
ez így, eljön a nap, amikor a fa
építményt elbontják, a szobrot
fölavatják.
Éppen ideje volt: az 1947es kitelepítés a magyarországi
németség máig eleven traumája, Budakeszi, mely büszke
arra, milyen sok köztéri szobrot állított az elmúlt huszonvalahány évben (megjegyzem
olyanoknak is, akinek a településhez vajmi kevés közük
volt), régi adósságát törleszti
most ezzel az emlékművel.
pim

A capella
A Schieli kápolna körüli
fekete fenyőket múltkori
lapszámunkban már elsirattuk.
A kivágott fák a számomra –
elismerem, van ebben egy kis
„csalás” – oly kedves tengeri
fenyőkre emlékeztetnek, s

abból, ahogyan az önkormányzat, találván érezve magát, a klerikus megnyilvánulására reagált. A Fő utca 179.
felszólításából az is kiderül, hogy Szeleczky Csaba nem először és nem csak a
Facebookon kritizálta a térfigyelő rendszert. Hanem pél-dául szentmisén is!
Az önkormányzat ezért helyreigazítást
kért tőle, alighanem sajtójog-történeti
precedenst teremtve ezzel. (Legjobb tudomásunk szerint se egy Facebook-poszt,
se egy prédikáció nem tartozik a sajtótörvény hatálya alá. Eddig legalábbis.)
Idézzük hát szó szerint is a városi irgumburgumot: „Véleményünk szerint
a szentmisék alkalmával az Ön által a
térfigyelő rendszer működőképességével
kapcsolatban elmondottak rossz színben tüntették fel Önkormányzatunkat.
Ezért hivatkozással a Közbiztonsági,
Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 2014. június 3-i ülésén az Ön
jelenlétében elhangzottakra, kérem,
hogy a jelen levél tartalmáról – helyreigazítási céllal, ugyanazon fórumokon
és módokon – a híveket haladéktalanul
tájékoztatni szíveskedjék.”
Sza-T-ir

némi pszeudo-mediterrán hangulatot visznek a magyarországi tájba ott, ahol megtelepítik
őket. Így volt ez a kis kápolnadombbal is, ami bizonyára
sokkal rendezettebb lesz majd,
mint annak előtte. Ismétlem,
a rendezéssel messzemenően
egyetértünk, a fakivágással,
amit nem föltétlenül tekintünk
szükségszerűnek, nem.
Időközben
egy
másik,
főutcai kápolna felújítása is
befejeződött a városban.
Az egykor tűzoltó szertár és
községi mázsa céljául szolgáló
kis építményhez (ma könyvesbolt) kapcsolódó Koller-kápolnát egyszer már, nem is olyan
régen, pontosan 2005-ben a
Budakeszi Szépítő Egyesület
helyre állította. Az eltelt közel egy évtized alatt azonban
állaga ismét leromlott: újabb
felújításra szorult, amit Eszterle László helyi kisiparos
vezényletével, az Egyesület
égisze alatt elvégeztek.
Borz Tóbiás

Ingyen ebéd
„Nincs ingyen ebéd!” – szokták idézni gyakran a neoliberá-

lis közgazdák a Churchillnek
tulajdonított mondást. Márpedig Budakeszi bebizonyította,
hogy igenis van.
Idén nyáron az önkormányzat mintegy hetven budakeszi gyerek térítésmentes
ebédeltetését oldotta meg.
Persze a liberálisoknak igazuk van, hiszen az ingyen
ebédet is valahol, valakiknek
ki kell fizetniük, ha nem is
föltétlenül, mint jelen esetben is, az igénybe vevőknek.
Budakeszin a költségeket
részint pályázati pénzekből,
részint az önkormányzat saját
költségvetéséből (tehát végső
soron az adófizetők pénzéből)
állják.
Azonban a legszőrösebb
szívű szabadelvűnek vagy
neokonnak sem hiszem, hogy
kifogása lenne az ellen, hogy
éhező, rászoruló gyerekek
ebédeltetésére költsenek.
Szomorú hír ugyanakkor,
hogy ez a hetven fő a felmérések szerint rászoruló gyereknek a felét is alig-alig éri
el, a látenciát pedig ezen a
téren (sokan szégyellik, hogy
nincs mit enniük, és inkább
nem fordulnak segítségért) nehéz megbecsülni.
eszt
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Trianon utórengései

Közeleg az ősz

A
budaörsi
trianoni
emlékmű fölavatása után
immár utórengésekről tudunk beszámolni.
A testület júniusi ülésén,
immár az avatási szertartás
után, a jobboldal továbbra
is az esemény kisajátításával
vádolta a városvezetést. (A
Jobbik tiltakozása jeléül
távol maradt az ünnepségtől,
és külön rendezvényt tartott.)
A helyi Fidesz a polgármester és a fölkért történész,
Ungváry Krisztián beszédét
illették kritikával, hogy tudniillik azok aktuálpolitizáltak volna. Wittinghoff ezt
visszautasította, kritikusa,
Czuczor Gergely állítólag
külön tanulmányt készül írni
tézise bizonyítására.
Egy másik fideszes, Sántha Áron a pragmatikus
politizálás jegyében inkább
azt javasolta, hogy éjszaka is gondoskodjanak az
emlékmű megvilágításáról.

Várhatóan október elején lesznek Magyarországon az
önkormányzati és polgármester-választások. Sokan máris
találgatják, hol, kik indulnak majd, milyen színekben.
Itt van például Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere.
Vajon huszonkét év, öt és fél választási ciklus után sorompóba lép-e ismét a budaörsi polgármesteri tisztségért?
Találgatás helyett egyenesen neki szegeztük a kérdést.
– Csak a pontosság kedvéért, 23 év, azaz 3 hónap híján 6
ciklus után, és igen, elindulok
a választáson.
– És milyen politikai konstrukcióban, azaz: milyen pártok, illetve civil szervezetek
támogatásával?
– Ahogy
2010-ben
is,
most is a helyi pedagógusok,
jogászok, közgazdászok, orvosok, azaz a város életében
fontos szerepet játszó és a
közélet iránt is fogékony helyi
civilek által létrehozott, Budaörs Fejlődéséért egyesület
jelöltjeként indulok.

– Pártok „külső” támogatását elfogadja-e?
– Feltételezem, hogy a
demokratikus ellenzéki szervezetek nem osztják meg a
szavazókat, így mindazok,
akik nem pártalapon akarnak
dönteni és szimpatizálnak azzal, ami a város elmúlt két és
fél évtizedében történt, támogatni fogják jelöltjeinket.
Ilyen értelemben számítok a
támogatásra.
– Lát-e esélyt arra, hogy a
testületben ezúttal ne a jobboldal kerüljön többségbe Budaörsön ősszel?

Tarzíciusz a postán
A budaörsi képviselő-testület
fölhatalmazta a városvezetést, hogy szerződést kössön
az önkormányzat a Szent
Tarzíciusz Egyesülettel. A
megállapodás értelmében
a civil szervezet 2014. október 31-éig térítésmentesen
használhatják
kulturális
célokra a régi posta épületének udvarát és egy belső
kiállítóteret.
A budaörsi képviselőtestület legutóbbi ülésén
megszavazott majd’ 50 millió forintot a köztemető kerítésének megépítésére.

Díjzápor
Ünnepi
ülést
tartott
2014. június 18-án Budaörs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete.
Ez
alkalomból,
Wittinghoff
Tamás polgármester átadta
az idei a Budaörs Egészségügyéért Díjakat és a
Szakály Mátyás Pedagógus
Emlékérmeket.

Sztárom a párom

Budaörsi sztárok örökbe
Amióta
idén
májusban,
Cannes-ban
Mundruczó
Kornél legújabb filmje, a Fehér isten kapta a mainstreamtől
eltérő – Un Certain Regard,
„Egy bizonyos nézőpont”
– kategória fődíját, valóságos eb-örökbefogadási láz
tört ki. A siker a sokat látott
állatvédőket is meglepte.
Hogy
miként
függ
össze az állatvédelem és a
filmművészet? Nos, ha valaki
még nem értesült volna róla, a
magyar filmrendező legújabb
művében a főszerepet a mintegy kétszáz tagú eb falka játszta. Az állatokat menhelyekről
válogatták össze, és egy alapkiképzés után hónapokon

át tartott velük a forgatás. A
nagy sikerű bemutató után a
filmesek elhatározták, hogy
hálából a menhelyes négylábúaknak külön weboldalt hoznak létre, fotókkal,
arra ösztönözve az oldal látogatóit, válasszanak ki és
fogadjanak örökbe egy-egy
állatot (Fogadj örökbe filmsztár kutyákat).
A mintegy kétszáz fős csapat negyedét, ötven kutyát a
budaörsi állatmenhelyről toborozták.
– Tavaly tavasszal kezdődött a munka a filmesekkel – idézi föl a történteket
a
menhelyet
működtető
civil egyesület, az Állat- és

– Feltétlenül. Persze ehhez
a többi szervezet józanságára
is szükség van. Ha a pártérdekeket háttérbe lehet szorítani,
biztos vagyok abban, hogy így
is lesz.
– Ha 2014 októberében
hasonló eredmény születik,
mint 2010-ben, vagyis Önt
polgármesterré választják, de
a testületben a jobboldal lesz
többségben, látja-e értelmét a
munkának az önkormányzati
rendszeren az elmúlt négy évben végrehajtott változások
tükrében?
– A munkának mindig van
értelme. A testület jelenleg
egyébként kiegyensúlyozott.
Senkinek nincs többsége,
kompromisszumokra vagyunk
utalva. Azt mondják, hogy a
politika, azaz a közügyekkel
való foglalkozás a kompromisszumok művészete. Ez
elég jól működött eddig. Miért
ne működne a jövőben is?
Robot Szabi
Természetvédők
Budaörsi
Egyesülete egyik aktivistája, a Felügyelő Bizottság
tagja, Bosnyák Edit. – Miután
kiválogatták a résztvevőket,
a trénerek innen szállították
az éppen aktuális forgatás
helyszínére az állatainkat.
– Mennyi ideig tartott a
projekt?
– Körülbelül fél évig.
– Úgy hallom, az örökbefogadási akció igen sikeres volt.
– Valóban, az ötven kutyából mára csak ketten, Rudi
és Rozsdi maradtak nálunk,
ami az eltelt idő alapján
valóban rekordnak számít.
– Összesen hány állatot
gondoznak a menhelyen?
– Átlagosan
nyolcvanan
vannak.
– Miből tartják fenn?
– Önkormányzati támogatásból,
magánadományokból, és nagyon sok önkéntes
munkából.
– Név szerint említette a két
sztárt, aki még nem kelt el;
a többieket is név szerint be
tudta azonosítani?
– Természetesen, rendszeresen kijárok a telepre, és a
legtöbb állathoz nagyon közel
kerülünk.
Márna Apó
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DOSSZIÉ
Pillanatfelvételek, Budakeszi, 2014 június

A Gyűjtögető egy hajnala

A minap hajnalban – a kutyák szokatlan
ugatása szerint pirkadatkor – Gyűjtögető
úr az utcán kóborolt. Hogy hazafelé tartott egy kiadós éjjeli mulatozás után, vagy
épp ellenkezőleg, hobbijának igyekezett
hódolni a korai keléssel, nem tudjuk, igazából lényegtelen. Mindenesetre legfőbb
kompetenciája, a kíváncsiság, a gyűjtő
szenvedély, a csendes lopózkodás és a
gyors cselekvőképesség kiütközött minden mozdulatán.
Gyűjtögető úr a korai sétája során igyekezett mindent megfigyelni, megvizsgálni. Ahol nem volt számára valami
egyértelmű, ott a csendes szemlélődésről
átváltott az alaposabb vizsgálatra. Így
akadt egy olyan kapura, amelynek zárja
– minő véletlen – egy erősebb, határozott taszításnak engedve kinyílt. Igaz, a
zárnyelvet ebben kissé segítenie kellett a
vékonyka kapuoszlop megfeszítésével, de
hát egy kigyúrt, de legalábbis kiképzett
embernek ez csak ujjgyakorlat.
No, ha már kinyílt a kapu, akkor beljebb
is körül kell nézni, gondolta Gyűjtögető
úr. Nem is sokat töprengett a tulajdoni
viszonyokon, gyorsan rálépett a kerti útra,
és körüljárta az épületet. Minden ablakot, ajtót megtapogatott, ugyan melyiket
készítették neki elő, hogy belépjen rajta.
Hopp, talált is egyet, amelyik az enyhe
rábeszélésére megadta magát, s gyorsan a
falak mögé lépett. De itt már elakadt, kevés
volt a lelkesedése, ugyanis az előszobából
nyíló ajtók mindegyike belülről is el volt
reteszelve. Csak egyetlen kamraajtó volt
kinyitható egyszerű módszerekkel, hiszen
abban ott volt a kulcs.
De milyen meglepetés! A kamrában
csak befőttes üvegek, üres kartondobozok,
meg összegyűrt nejlon zacskók várták a
hűtőláda mellett. Ezekre nem specializálódott Gyűjtögető úr. Ezért sarkon fordult,
s mint aki jól végezte a dolgát, bezárta
maga után a kamra ajtaját, a kulcsát meg
zsebre tette. Ám kifelé menet a kerti úton
eszébe jutott, hogy van neki ennél a csak
egyetlen zárat nyitó kulcsnál sokkal profibb szerszáma is – sperhakninak hívják
–, amellyel csaknem minden zárat rá lehet
beszélni a kinyílásra. Így aztán benyúlt a
zsebébe, és eldobta a gyűjteményébe nem
illő lakatosipari terméket.
Csakhogy ezzel a látogatással sikerélmény nélkül maradt, ezért megnézte
az utca szemben lévő kapuját is. Rá is
csodálkozott, hogy ez a kapu is hajlandó
volt azonnal engedni. Ha már kinyílt a
kapu, a mögötte acsarkodó két barátságos
kutyát is kiengedte az utcára, ne zavarják
majd az udvarban megteendő sétája köz-
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ben. Gyűjtögető úrnak már volt rutinja az
ebek terén. Így megszagoltatta a kézfejét
a kutyusokkal, megvakarta a nyakukat,
majd hagyta, hadd szaladgáljanak egy
kissé nagyobb területen, mint amekkora
az eddigi kis kertjük volt.
Tehát, ha már nyitva van a kapu, és a
kutyák is kint vannak az utcán, akkor
– már csak a biztonság kedvéért is – a
kerítés másik oldalán kellene lenni. Gondolatát tett követte. Igen, ha már bent van
egy udvaron, le kellene leltározni, minden
rendben, a helyén van-e. Körbe is járta a
gyalogúton a ház elejét, ám valamiben
megbotlott. No, nem igaziból, csak úgy
virtuálisan, mármint a szeme akadt fenn
egy fémszerkezeten. Le sem tudta venni
róla a tekintetét, különösen azért nem,
mert a keze is hozzátapadt e kétkerekű
jószághoz. Igen, csak egy gyermekkerékpárral nem könnyű egy ritkán látott udvarban sétálni, így elindult a még mindig
nyitott kapu felé. A játékkutyák közben
az utca egy távoli sarka felé nyargalásztak, nem zavarták Gyűjtögető urat hobbijában.

Igen ám, de az örökké keresgélő szeme
most egy újabb fémdarabban akadt meg.
Ott állt az út szélén, átlátszó üvegjei szinte hívogatták Gyűjtögető urat, lenne szíves
megsimogatni. Ha már ilyen erős az invitálás, akkor annak eleget kell tenni, gondolta Gyűjtögető úr. Letámasztotta tehát
a kerékpárt az árokszélre, s a négykerekű
felé vette az irányt. Meg is simogatta a
hívogató üveget, csak éppen elfelejtette,
hogy közben a markában maradt egy
törött porceláncsiga. Ettől az üveg egy
pillanatra megrettent, majd csupa ránc
lett, és összerándulva az ülésre zuhant.
Ha már odabent van az üveg, akkor utána kell menni, hiszen hívogatott, gondolta

Gyűjtögető úr. Be is ült gyorsan a kocsiba,
nehogy egyedül érezze magát az a benyomott üveg. De hát tehetett róla Gyűjtögető
úr, hogy közben beleakadt a keze a rádióba, s azután már nem tudta elengedni?
Kereste is a megszabadulás lehetőségét
az ülés alatt, a kesztyűtartóban, sőt még
a hátsó csomagtartóra is kiterjedt a figyelme, de a rádió fogva tartotta.
Így aztán Gyűjtögető úr kénytelen
volt elbúcsúzni az őt ide csalogató, most
már törött üvegtől, és ismét kezet fogott
az előbbi eszközzel, a biciklivel. Most,
hogy Gyűjtögető úr mindkét kezében volt
valami, elcsodálkozott azon, mitévő is
legyen. Eszébe is jutott, ilyenkor szoktak
elmenni az emberek a raktárba, ahol lerakhatják a kezükhöz tapadt holmit. Tehát fel
is kereste a raktárt, ahol Orgazda úr már
várta. Persze nem üres kézzel, hanem a
föníciaiak találmányával, egy kis pénzzel. Így történt, hogy mire kivilágosodott, Gyűjtögető úr felkereshette az éjjelnappal nyitva tartó, csakis felnőttek által
látogatható trafik nevű üzlethelységet.
Be is cserélte gyorsan az imént szerzett
bankókat dohányra; talán három dobozzal
is kapott a zárjegyes változatból.
Gyűjtögető úr elégedett volt önmagával.
Rá is gyújtott az egyik füstölő rudacskára,
és elindult egy másik utcán, csak úgy céltalanul. Közben kiértékelte mai tevékenységét, s bosszankodva gondolt arra, hogy
ma még egyetlen ház ablakát sem zúzta
be, így az üveges munka nélkül marad.
Friss grafitival sem díszített még ki semmit sem, így a takarítóknak sem lesz
munkája. Ám megelégedve gondolt arra,
hogy amerre járt, a riasztók telepítőinek
munkát biztosított, s az autószerelőnek is
adott némi lehetőséget a megélhetésre, sőt,
a lakatosoknak is a kapuk megerősítésére.
De a sporteszköz-kereskedők is jól jártak,
hiszen nő majd a forgalmuk, megint eladhatnak majd egy újabb kerékpárt.
Gyűjtögető úr elégedett volt önmagával,
hiszen tudta, a rendőrök is feladatot kapnak majd áldásos tevékenysége kapcsán,
s nem fogják magukat feleslegesnek érezni. Ahogy felébrednek a meglátogatott
környék lakói, beindul majd a beszélgetés
a szomszédok között, amire már oly rég
óta alig volt példa. Mindenki csak rohant,
legfeljebb csak integettek egymásnak,
így, áldásos tevékenységével legalább közelebb hozta az utcabelieket. Tehát ő mindent megtett, hogy feljavítsa a környéken
az információáramlás mutatóit, s közben még megrendeléseket is biztosított
néhány iparosnak. Tehát kihúzta magát,
és büszkén, elégedetten tért nyugovóra,
mert erőt kellett gyűjtenie a következő
jótékony akciójához, amire talán ma, legfeljebb holnap éjjel kerül sor.
Mészáros Árpád
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1ÉN
folytatás az 5. oldalról
már a harmadik generációját kezelem.
Margit nővérrel, az asszisztensemmel is
immár huszonnyolcadik éve viseljük a
betegeink gondját. Nemcsak fizikailag.
A betegek, úgy érzem, bizalommal vannak irántunk, és nemcsak az egészségügyi
problémáikkal fordulnak hozzám; sokszor a legféltettebb titkaikat bízzák rám,
amit minden körülmények között meg
kell őriznünk. Olyan ez, mint a gyónási
titok. Már önmagában az, hogy valakinek kiönthette a lelkét, segít az emberen;
máskor jó tanácsokkal igyekszem a segítségükre lenni.
– Nem csak kenyérrel él az ember…
– Nem, de bizony olyan is van, hogy
ilyen materiális módon is segítünk. Ha
például valaki éhezik, nemcsak lelki vigaszt igyekszünk nyújtani Előfordul, hogy gyógyszerrel segítünk, mert
az illetőnek nincs pénze kiváltani. Margit nővér ezekben a dolgokban nagyon
ügyesen és tapintatosan jár el, ő az én
legnagyobb támaszom.
– Mi okozza manapság a legtöbb gondot egy háziorvosnak az egészségügyi
rendszerben?
–A
hazai
kórházi
struktúra
korszerűtlen, túlzsúfoltság van. És a
betegek is egyre nehezebben szánják
rá magukat, hogy befeküdjenek, sok
a rossz tapasztalat. Sok a várólista, az
előjegyzés, hosszú a várakozás. Így aztán még több munka és felelősség hárul
a háziorvosokra. Az akut ellátást jónak
ítélem meg ugyanakkor.
– És mennyiben változtak a betegek az
elmúlt évtizedek alatt?
– Mint említettem, a betegeknek immár a harmadik generációját gyógyítom,
tapasztalataim szerint az idősebb, krónikus betegek kezelése, hála a korszerű
gyógyszereknek, ha beszedik, és betartják
az életmóddal kapcsolatos előírásokat,
ma sokkal könnyebb, mint régen volt.
Ma bátran kijelenthetem, hogy lényegében azokat a gyógyszereket, amiket
a világ más tájain, akár a leggazdagabb
országaiban is alkalmaznak, ma nálunk
is elérhetők. Ez nagyon nagy dolog, nem
mindig volt ez így. A fiatalabbaknál azt
tapasztalom, hogy a betegek öntudatosabbak, ami jó, de ez néha túlzásokba visz.
Jobban beleszólnak az orvos munkájába,
mindenre rákérdeznek, sok ismeretmorzsát szednek össze a sajtóból, az
internetről, hiszen az egészség, az egészséges életmód ma divatos téma. Ennek
minden előnyével és árnyoldalával. Érdekes módon a fiatalabbak sokkal kevésbé
hisznek a medicinában, a gyógyszerekben, fogékonyabbak a paramedicinára, és
néha a tudománytalan kuruzslásra is.
– Több évtizedes gyógyító munka után

mit gondol, mi betegíti leginkább a mai
embert?
– A betegség hozzátartozik az élethez,
igaz, nem a legkellemesebb oldalához.
Nem hiszem, hogy eljön egy olyan kor,
amikor mindenki egészséges lesz és ismeretlen lesz a betegség. A betegségek,
a kórokozók is alanyai az evolúciónak,
betegség szerintem mindig lesz, mint
ahogyan orvosra is mindig lesz szükség.
A mai embert, azt hiszem, leginkább a felfokozott élettempó, az élet minden területét átszövő verseny, a stressz, a környezetszennyezés betegíti meg leginkább. Azt is
látom, hogy olyan betegségek, amelyek
korábban szinte kizárólag idős korban
jelentkeztek, ma egyre fiatalabbakat támadnak meg. Éppen ezért tartom fontosnak a gyógyító munkában a megelőzést,
az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás és a helyes táplálkozás kultuszát.
– Végül pár szót arról is, amiért voltaképp ez a mostani beszélgetés létrejött:
harmincnyolc év után úgy döntött, hogy
a háziorvosi praxisát átadja egy fiatalabb kollégájának, és „nyugállományba
vonul”, ahogy mondani szokták.
– Valóban, bár nem teljesen. Évek óta
érlelődött már bennem ez a döntés, de időbe
telt, amíg megtaláltam azt az utódot, akinek
a gondjaira felelősséggel és jó szívvel tudom
a betegeimet bízni. Megvallom, egyre nehezebben viselem a munkámmal együtt járó
terheket, nem is annyira a fizikaiakat, mint
inkább a lelkieket. Néhány betegem halála az
elmúlt időszakban annyira szíven ütött, mintha közvetlen hozzátartozómról lett volna
szó.
– Pedig azt hinné az ember, aki annyi
tragédiát, szenvedést és halált látott már
életében, mint ön, az bizonyos fokig hozzá
kérgesedik.

– Biztosan van, aki így reagál, de én
nem ilyen vagyok. Szóval úgy éreztem,
ideje abbahagyni. Nem akartam úgy felállni, hogy az látszódjék rajtam, hogy
a sok munkába beleöregedtem. Persze
mint mindenben, ebben is a fokozatosság
elvét vallom, Kaszás Nóra doktornővel
megbeszéltük, hogy ameddig még bírom,
hetente egyszer még én is rendelek. Ezzel is segíteni vélem az átmenetet, és a
betegeimmel is azért fogom tudni tartani
a kapcsolatot.
– És mi lesz a hét többi napján?
– Hál’ istennek van szép családom, unokám, ők adnak feladatot bőven, aminek
boldogan is teszek eleget. Köszönettel
tarozom nekik, hogy egy életen át támogattak abban, hogy a hivatásomnak élhessek.
Mint ahogy köszönöm a betegeimnek is,
akik az elmúlt időszakban, mikor megtudták, hogy átadom a stafétabotot, annyi
figyelmességgel, szeretettel, köszönettel
halmoztak el.
És immár egy másik hivatásomnak is
több időt szentelhetek. Húsz éve vagyok
tagja a férjemmel együtt egy katolikus
kisközösségnek a budapesti Szent Gellért
Plébánián. Nehéz szavakba önteni, menynyi segítséget kaptam itt azért, hogy a
hitem, amit még otthonról hoztam, elmélyüljön, és hogy a hitet másokkal is meg
tudjam osztani, tovább tudjam adni. Ez a
háttér nagy segítségemre volt abban is,
hogy az orvosi munkámban, az élet nehéz pillanataiban helytálljak. Most még
több időm marad, úgy gondolom, a bibliaolvasásra, az elmélyült imádkozásra.
– Tudom, pályáján nem csak elismerés,
de sokszor méltatlan bántás is érte…
– Ezzel együtt, ha újrakezdhetném, akkor is orvos lennék.
eXabo Tibor

Előttem az utódom
Kaszás Nóra doktornő a Budakeszivel szomszédos XII., budai kerületben élt világ életében, ám mégsem teljesen ismeretlenül vette át július elsejével dr. Pápay Judit háziorvosi
praxisát. Az ezredforduló óta dolgozott a kisváros éjszakai ügyeletén, ennek kapcsán
ismerkedett meg a településsel és kolléganőjével is.
Az ezredfordulón végzett a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen,
majd a szakvizsga következett, utána a Szent János Kórházban helyezkedett el mint
neurológus. Időközben a háziorvosi szakvizsgát is megszerezte.
Amikor arról kérdezem, miért váltott neurológusról háziorvosra, elmondja, elsősorban
a családi körülményei miatt: két kisgyerekkel a kórházi munka egyre nagyobb teher volt
a számára.
„Nem adom föl teljesen a neurológusi szakmát és a kórházi státusomat sem – magyarázza –, hetente egyszer továbbra is rendelek, ne
csodálkozzanak tehát a leendő betegeim, ha a budakeszi
rendelőn kívül a Szent János Kórház neurológiai szakrendelésén is egymásba futunk.”
A doktornő, ahogy mondani szokás, amióta az eszét tudja, gyógyítani szeretett volna. Nem orvos családban született, így aztán a szülei nem is ellenezték a pályaválasztását: „Hiszen ők sem tudhatták, mire vállalkozom”.

2014 JÚLIUS • BUDÁNTÚL

201407.indd 9

9

2014.07.09. 18:01:48

KULTUSZ
A Makkosmáriai Orgonaesték idén nyáron
sem tartanak szünetet (a hónap képzavara
– a Szerk.) Júliusban 13-án Handl György
orgonaművész koncertje lesz hallható.
Közreműködik Falus Anna énekművész.
Műsoron Bach, Haydn, Gounot, Vierne,
Kodály, Erkel és Duruflé művei.
27-én Kály-Kullai Rita orgonajátékában
gyönyörködhetne 18 órától az Angyalok
királynéja templomban (Makkosmária – Budakeszi. Makkosi út 163.), este 18 órakor.

volt a Ny-mo.-i bandaharcokban, 1925-ben
tevékeny résztvevője a frankhamisításnak,
tábori püspökségéről ezért mond le. 1944ben részt vesz Szálasi eskütételén, a magyar
szentföldi (Hűvösvölgy) ferences kolostorba
vonul vissza, ahol a mélyen antiszemita Z. I.
szerzetestársaival zsidók életét is mentette.

Évforduló

Baróti István, a magyarországi orgonaművészet kimagasló alakja, június 23-án
elhunyt.
Baróti kisgyerekként Budakeszin élt a
családjával abban a kis házban a főutcán,
pár méterrel a római katolikus plébánia
fölött, amely ma is áll. Ismerkedése
hangszerével ugyancsak a településen
történt; a helyi plébániatemplom orgonáján kezdte tanulmányait az esztergomi bazilika későbbi hangszerépítője
és orgonistája.
74 évet élt.

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Színházi és
Művészeti Bázis
Július
11-12. péntek-szombat, 20.00
Samuel Beckett: Godot-ra várva
A Forte Társulat előadása
Vladimir – Kádas József
Estragon – Krisztik Csaba
Lucky - Horváth Virgil
Pozzo - Andrássy Máté
Fiú – Blaskó Borbála
Fordította: Kolozsvári Grandpierre
Emil
Díszlet: Milorad Krstic
Jelmez: Benedek Mari
Fény: Payer Ferenc
Hang: Keresztes Gábor
Produkciós vezető: Számel Judit
18. péntek, 20.00
Közért Színházi Társulat
Úriemberek kalauza késharchoz (az
alkotók saját ötletei alapján)
Csepi Benedek – zenész
Horkay Barnabás – porondmester
Pestalits Benjamin – a nem úriember
Szabó Mátyás Péter – a nem úriember
18. péntek, 21.00
Artus Szabad Zenei Műhely
Műhelyzáró performance zenével
Porteleki-Márkos-Kiss-Mózes-Makkai-LoBuglio-Debreczeni
19. szombat, 17.00
Az Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet „Színészkatonák, fogolypri-
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Százharminc éve, 1884. június 30-án született Csáktornyán Zadravecz István tábori
püspök, a két világháború közötti magyar politikai katolicizmus jelentős, ellentmondásos alakja.
1898-ban lépett a ferences rendbe, majd
papi tanulmányait Rómában végezte, ahol
1907-ben pappá szentelték. 1915-től 1920-ig
szegedi ferences rendi házfőnök és plébános.
1919-ben csatlakozott a szegedi fehérterrorista különítményekhez, miközben baráti
kapcsolatokat ápol a szegedi főrabbival, Löw
Emmanuellel. Ő szentelte fel a Prónay-különítmény zászlaját, toborzó munkát végzett
a „nemzeti hadsereg” részére. Az Etelközi
Szövetség egyik megalapítója, tagja volt
„Vezéri Tanácsának”. 1920-tól 1928-ig a
hadsereg tábori püspöke. Jelentős szerepe

A II. világháború után letartóztatták,
népellenes bűntett vádjával kétévi szabadságvesztére ítélték. Kiszabadulása után a
ferences rend máriagyűdi rendházában,
majd vidéken élt. Az 50-es években az illegális „Magyar Keresztény Nemzeti Párt”
vezetője lett. Illegális tevékenységét 1956
után is folytatta. Élete utolsó szakaszában
Zsámbékon élt, amire emléktábla emlékeztet a helyi plébánia falán. Itt is halt meg
1965-ben.
eszt

Kulturális ajánló,
madonnák” című vándorkiállításának
megnyitója
A kiállítás augusztus 10-ig tekinthető
meg.
19. szombat. 20.00
Kérész művek
Az Artus Stúdió és a Kompánia Színházi Műhely előadása
Rendező: Goda Gábor
Jegyárak:
Teljes árú jegy: 2.000Ft
Diákjegy: 1.000Ft
Jegyrendelés:
E-mail: info@zsambekinfo.hu
Telefon: 23 342 318, 30 643 48 48
Az előadások hangárokban, illetve a
Bázis területén, szabad téren kerülnek megtartásra, ezért kérjük, vegyék
figyelembe a helyszín adottságait és az
időjárási viszonyokat!
Egyéb programok:
Kucsera András festőművész nyitott
műhelye a Bázis központi épületében.
Földi Telepítésű Magyar Légvédelem
Fegyvernemi Múzeuma
Információ (nyitva tartás, jegyárak.
idegenvezetés):
www.legvedelmimuzeum.hu
Információ: 23 342 318; info@zsambekinfo.hua

JÚLIUS

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu
Július
12-13. szombat-vasárnap, 10.00-18.00
Múzeumok Hétvégéje Zsámbékon
12. szombat, 10.00   
Játszóház a Tájházban
Régi sváb motívumok festése Fuchs
Szandrával 
19. szombat, 15.00
A SKICC Művészeti Egyesület kiállítása a művelődési házban
26. szombat, 16.00
Volt egyszer egy…
az Aranyszamár Bábszínház és a
Kabóca Bábszínház gyermekelőadása
a művelődési házban

9-10. szombat, vasárnap, 10.00-18.00
Múzeumok Hétvégéje Zsámbékon
9. szombat, 14.00
Mária mennybevétele napi (Mariä
Himmelfahrt) gyógynövénycsokrok
(Kreidepussn) kötése régi sváb hagyomány szerint Sztankovics Judittal a
Tájházban.
Ha júliusban a Balaton északi
partján járnak, ne mulasszák el fölkeresni Tihanyban a Németh László
Művelődési Központ Galériáját
(Mádl Ferenc tér 1.): Budakeszi
szülötte, a selyemfestő Somogyi
Réka kiállítást nézhetik meg a festői
környezetben.
A vernisszázs a tihanyi Levendula
Fesztivál egyik programpontja volt,
a kiállítás július végéig látogatható
hétköznap 10-18 óra között.

augusztus
1. péntek, 20.00
Takáts Tamás Blues Band
koncert a Zárdakertben vagy a
Romtemplom melletti szabadtéri színpadon, attól függően, elkészül-e addig a főtér felújítás (rossz idő esetén
helyszín: a művelődési ház)
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KULTUSZ

Megfaragta az életerőt
Márpedig én ezt már láttam valahol! – ez
az első gondolatom, amikor megpillantom a fából gondosan kifaragott plasztikát.
A helyszín egyáltalán nem idegen ahhoz,
hogy befogadjon egy szobrot; bár nem
galéria, ám az itt látható tárgyak egy része
műalkotás: az aranyműves Elek házaspár
munkái; a piciny üzletteret egy függöny
választja el a még kisebb műhelytől,
ahonnan jöttömre előbukkan István. Van
tehát kitől megkérdeznem, honnan lehet
olyan ismerős ez a szobor, s hogyan keveredett az ezüst és arany ékszerek, bizsuk, órák közé.
Amikor meghallom, hogy a párja a
zalaszántódi sztúpához készült, megvilágosodom: magam is jártam ott, s valóban,
akkor találkoztam a hasonmással. S hogy
kerül ide a kistestvére, azt is mindjárt
megtudom. Bár amikor a talapzaton az
alkotó nevét betűzöm – Elek Fruzsina –
valamit kezdek sejteni.
Elek István mester meséli, a műtárgy jó
ideje porosodott az otthonukban, amikor

nemrég gondolt egyet, s behozta az
üzletbe. Talán azért, mert itt mégis több
ember jár, ők is hadd gyönyörködjenek
benne. Meg hadd legyen vele, amíg dolgozik, lányuk keze munkája. Ha már őt
olyan messzire vetette a sors.

A büszke apa lánya szobrával
Fruzsina a Képző és Iparművészeti
Szakközépiskolában végzett, de már
jó ideje az angliai Cambridge-ben él.
De nem azért, hogy az egyetemi városban folytassa tanulmányait: egy helyi
kávézóban főzi a fekete levest a vendégeknek.

Figyelmemet újra a szoborra irányítom: a Tantra címet viseli. Kis füzet
igazítja el a műélvezőt mibenlétéről.
Ebből idézek: „Tantra. Minden életnek
ez (tudniillik a szexualitás – a Szerk.) az
eredete. A világ harmóniáját és békéjét
vissza lehet vezetni a párok boldog nemi
életére. A szüleinktől kapott eredendő
energia – a szexuális energia – minden
energia alapja, minden tevékenységünk
hajtóereje. Ennek az energiának a fölemelése és átalakítása révén jutunk például kreativitásunk energiáihoz. Életünk
addig tart, ameddig ez az örökölt energia
el nem fogy a testünkből. Az ösztön ártatlan. Ez az élet lüktetése. Ha ezt elítéled,
elnyomod, akkor magát az életet nyomod
el. Abból így nem fejlődhet ki a tudat. Ha
elnyomod – eltorzul. Ha az energia veled
dolgozik, és nem ellened, akkor ez a Föld
a Paradicsom, a te tested a templom, és
ahol vagy, az szent hely…”
(A tantra szó szanszkrit eredetű, jelentése: felszabadulás. Tudatunk kiteljesedését jelenti párunk segítségével, amikor
fizikai létünk szintje fölé emelkedünk.)
Ozirisz Abbot

Lóra, Tök
A helyi mondás szerin, ha szép
lányt és szép lovat akarsz látni,
gyere Tökre.
Nos, ami a szép lovakat illeti, igen csak lehetett benne
részük a július első hétvégéjén
a községbe látogatóknak. Ekkor rendezte meg a Töki Lovas
Sport Egyesület ugyanis ötödik

alkalommal a hagyományőrző
Töki Lovas Napot.
A fogathajtó és ügyességi
versenyen, valamint a lovas bemutatókon kívül a nagyérdemű
egy főzőverseny résztvevőinek
is szurkolhatott. A legnagyobb
sikere talán a malacfogó versenynek volt, amit gyerekek
számára írtak ki.
tb

A Képesfa a megmenekülőknek állít emléket

Széltörési tűzzománc
A Budai-hegységben, a NagyKopasz nyugati oldalánál
érett korba fejlődött tölgyesgyertyános-bükkös erdő, a
Képesfa helynév, az Anna-laki
cser matuzsálem a mai napig
emlékeztet a 20. század egyik
legnagyobb viharára.
Az egykori magyar meteorológiai jelentés 1924 június
első felét „depresszióra” hajló
időjárással jellemezte. Ennek megfelelően több vihart,
intenzív esőzést jegyeztek fel
június közepét megelőzően
is. „Ez a június sokáig emlékezetes marad. A későn
érkezett tavasz, amely átmenet
nélküli hőséggel köszöntött
be, végig rendellenes marad.”
(Friss Újság)

1924. június 14. pedig szinte
katasztrofális pusztításokkal
jegyezte be magát Budapest
és a környéki települések történetébe
A tornádó fő csapásiránya
Páty felől érkezett. A Telki
felett húzódó hegygerincet
szinte letarolta, a sebek azóta
sem gyógyultak be, a NagyKopaszon ma is láthatók. A
rendkívüli meteorológiai jelenség emberéletet is követelt.
Az akkori túlélők a TelkiNagykovácsi erdei kocsiút (a
mai Z – zöld – jelzés) mellett
hálából egy tölgyfán szentképet helyeztek el. A „képesfát”
hosszú évtizedek után 2006ban Budajenő és Telki katolikus közössége új tűzzománc
képpel helyreállította.
Zoia Brots

Szép lovak. nyalka lovasok

Hagyatéki eljárás
Veszélybe került egy művészi
hagyaték Budaörsön. (Nem
először, csak a történeti
hűség kedvéért jegyezném
meg, hogy sok évvel ezelőtt,
a rendszerváltás neofita túlbuzgalmában, egyesek a
kommunista Dési Huber
néhány művét hagyták veszni a város számára…)

Ezúttal nincs politika a
dologban, mindenesetre veszélybe került Kovács László,
az egykor Budaörsön élt,
Munkácsy-díjas festőművész
hagyatéka. Az örökösök
kérésére a testület ideiglenesen, 2015. június 30-áig
térítésmentesen helyet biztosít a régi posta épületében a
műtárgyak tárolására.
Sza-T-ir
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páty, láss

Tűzben edzett szolidaritás

Magam is megrendültem a hír hallatán,
Pálfalvi Ferenc nyugdíjas pedagógus és
felesége, Kreisz Erzsébet pátyi otthona
porig égett. Mint a tűzeset kapcsán megtudtam (Feri bátyámmal sajnos hosszú
évek óta nem találkoztam), nem sokkal
korábban a tanárembert súlyos betegség
is sújtotta.
Az újabb csapás június 12-én kora délután érte. A tüzet pár perccel két óra előtt
észlelték. A riasztást követően a pátyi
önkéntes és az érdi hivatásos tűzoltók szinte
egy időben érkeztek az Erkel utca 9-be.
Sokan tették-teszik föl a kérdést, ez
hogyan lehetséges. Mi is föltettük Balogh Istvánnak, a tűzoltóegylet egyik
vezetőjének, aki elmondta, a riasztáskor
éppen Budakeszin tartózkodott, de telefonon azonnal intézkedett, és kollégái hét
percen belül a helyszínen voltak. Nem
rajtuk múlott tehát a késedelem. Értesüléseink szerint a pátyi polgármesteri hivatal útvesztőjében akadt el valahol az
információ…
De vissza a tűzhöz: az idős házaspár
először füstre és égésszagra lett figyelmes, s amikor kimentek a ház elé, észlelték,
hogy a helyiség, ahol a hűtőszekrényeiket
tárolták, már lángokban áll. A műanyag

nyílászárók is meggyulladtak, s végül egy
gázpalack is fölrobbant. A tűzoltókat végül is nem ők, hanem egy arra közlekedő
autós értesítette. A házaspár sokkot kapott.
A tűzoltók, miután biztosították a
helyszínt, eloltották a tüzet, de ezen túl
már nem sok mindent tudtak megmenteni: a falakon kívül minden odalett. Az eddigi vizsgálatok szerint elektromos zárlat
lehetett a baleset okozója. Az anyagi kárt
mintegy 20 millió forintra becsülik.
Hogy nem a baleseti rovatban szerepel
a történet, annak oka, hogy elsősorban
azt a példátlan szolidaritást szeretnénk
kiemelni, ami a pátyiak részéről az eset
után szinte órák alatt megnyilvánult.
Az egykori tanítványok vagy szüleik,
vagy egyszerűen csak ismerősök azonnal élelmiszerrel, ruházattal segítettek.
Az önkormányzat gyorssegélyt utalt ki
részükre, a Levendula Otthon átmenetileg befogadta a szerencsétlenül járt embereket.
Július 18-ra pedig jótékonysági koncertet szerveztek a helyi művelődési házba, amelynek teljes bevételét a szerencsétlenül járt család javára fordítják.
A rendezvényen föllép a Roma Hungaricum Állami Művészegyüttes.
Boros Zita

Útjavítás
Idén Pátyon a mellékutak javítására 60
millió Ft-ot költ az önkormányzat közbeszerzés keretében, ez az összeg 20 utca
javítására elegendő. Július elején indulnak
a munkálatok. Lesznek közte kátyúzások, szakaszfelújítások, teljes útjavítás
darált aszfalttal és rendes aszfaltozás is.
A munkák július elejével a Burgondiában
kezdődnek.
tb

Jogos volt-e kivágni
A közelmúltban ősfákat vágtak ki a védett
pátyi Pincehegyen. Állítólag azért, mert zavarták a rálátást a nagyszínpadra (a Pincehegy kedvelt színetere sok szabadtári rendezvénynek – a Szerk.). A környezetvédők
fel vannak háborodva, s azt ígérik, nem
hagyják annyiban a dolgot.

KÉK-ZÖLD

Árok partján szól a haris
A nemrég alakult Budakeszi
Idegenforgalmi Információs
Pont még keresi a helyét a
város
intézményrendszerében, üdvözöljük, hogy a természetjárást
népszerűsítők
sorába lépett azzal, hogy
Budakeszit
és
vidékét
megismertető túrák szervezésébe fogott. Legutóbb a nyári
napforduló táján indított sétát
a Bodzás-árok partján.
A Bodzás-árok a Hosszúréti patak budakeszi ága,
nevét a partján dúsan termő
növényekről kapta. (Apropó
bodza, tudják-e a Nyájas
Olvasók, hogy Zsámbék neve is
e növénynek latin megfelelőjét
– sambuca – rejti?). A Bodzásárok átszeli a várost, de igazából a szennyvíztisztítótól a
repülőtérig elterülő szakasza
a természetvédelmi szempontból érdekes. Annyira, hogy a
lelkes ornitológus és természeti szakíró, Schmidt Egon sok
értékes megfigyelése fűződik e
patakparthoz. A bodza ugyanis
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nagyon sok madárfaj kedvenc
csemegéje. Budakeszi pedig
azt köszönheti neki, mármint
Schmidtnek, hogy már a hetvenes években kiverekedte, a
jelzett terület egy részét, jó fél
kilométeres szakaszát védetté
nyilvánítsák. Bár volt rá kísérlet az elmúlt húsz évben, hogy
ezt a védettséget bizonyos
termőföld-kárpótlási lobbik
megszüntessék, törekvésüket
nem koronázta siker.
Van, aki ma is aggódik a
különleges élőhelyért, nevezetesen A mi kis városunk bloggere. Talán arra gondolhatott,
nemrég készült el a felülvizsgálata a város távlati fejlesztési koncepciójának, amelyben
a tervezők a Bodzás-ároknak a
jövőben kiemelt szerepet szánnának, egy új, keresztirányú
közlekedési tengelyt valósítanának meg. A lakott területen kívüli részeket azonban
csak gyalogos és kerékpáros
forgalomra tennék alkalmassá.
eszt

A napokban új jövevény érkezett a Budakeszi Vadaspark
dám kifutójába! A kis pöttyös patás borjú világra jöttét
izgatottan vártuk, most végre elérkezett a nap, hogy meg is
pillantottuk teljes dám-mivoltában!

Állati meleg
Az állatvédők gyakran találkoznak a lakosság által rövid
láncrakikötött,árnyéktólmentes
helyen, megfelelő mennyiségű
friss ivóvíz nélkül tartott kutyákkal. A nappali 30 foknál
magasabb csúcshőmérséklet
idején a rosszul tartott házi kedvencek rövid időn belül hőgutát
kaphatnak, mely hosszú távon
pusztuláshoz vezet. A nyári
meleg napokon a hosszabb
ideig tartó sétáltatást érdemes
kora reggel és késő délután
megtartani. A naptól felhevült
aszfaltot is érdemes elkerülni,
hiszen ott könnyen égési sérülés fenyegeti a sétáltatott kutya
mancsát.
Az
Orpheus
Állatvédő

Egyesület 4 legfontosabb tanácsa kutyák kánikulában
történő tartásához:
– a nagy nyári hőségben se
feledkezzünk el a játékról és
a nagyobb sétákról, melyeket
kora délelőttre és késő délutánra időzítsük;
– állatunk számára mindig
legyen hűvös hely, ahova a
napsugárzás elől szabadon el
tud bújni;
– kedvencünknek az élelem
mellé naponta többször friss
ivóvizet kell biztosítani;
– házi kedvencünket ne
hagyjuk egyedül autóban (még
nyitott ablaknál se), hiszen a
tűző napon a belső hőmérséklet
az egekbe szökhet.
Orpheus Állatvédő
Egyesület
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BÜHNE
Bűnügyek júniusban

Meggyszezon és nemi erőszak
A tanulóknak megkezdődött a vakáció, de a bűnelkövetők még nem mentek szabadságra a
bűnügyi naplók tanúsága szerint. A kánikula mintha nem lankasztotta volna, inkább tüzelte
az elkövetőket.
Nemcsak a nótabeli tik, én is fogta a 38 éves, biatorbágyi gatták. Ellene a Budaörsi
szeretem a meggyet, meg az Cs. Lászlót, akit a Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi
alábbi történet kárvallottja is.
Rendőrkapitányságon elő is Osztálya – szabadlábon hagyáAz idősödő asszony gyanút- állítottak és kihallgattak.
sa mellett – eljárást indított
lanul nyúlt a járda fölé kilógó
A Budaörsi Rendőrkapi- kábítószer birtoklás vétség
ághoz: szép meggyszemek tányság Bűnügyi Osztálya – elkövetésének
megalapozott
himbálóztak rajta, kínálván szabadlábon hagyása mellett gyanúja miatt.
magukat. Az ingatlan lakója, – eljárást indított ellene szexuahonnan a faág kinyúlt, nem ális erőszak bűntett elköveté- Horogkeresztek Pátyon
így gondolta, ráripakodott a sének megalapozott gyanúja
gyümölcsszedőre. Az asszony miatt
próbált ugyan érvelni, hogy
az ingatlanon túlnyúló ágról a Ki látta?
gyümölcsöt leszedni nem tilos,
de az érvek nem hatottak Sz.
Renátára (29 éves, pátyi lakos),
aki egyet nem értése jeléül megtámadta és megü-tötte a nassolót. Annyira, hogy a hölgy
kórházi ápolásra is szorult.
Az országgyűlési választások
A garázdát a helyi körzeti
éjszakáján, április 6-ról 7-re
megbízott és a budakeszi járőrök
virradóra valaki telepingálta a
fogták el és hallgatták ki. A
falut horogkeresztekkel. Került
Budaörsi Rendőrkapitányság Ékszereket, műszaki cikkeket és belőlük házfalra, úttestre,
Bűnügyi Osztálya eljárást indí- készpénzt loptak el ismeretlen és a helyi emlékműre is. Az
tott testi sértés bűntett elköve- elkövetők egy budaörsi családi elkövetőt ugyan többen is látták,
tésének megalapozott gyanúja házból még május 2-áról 3-ára ám azonosítani nem sikerült. A
miatt ellene.
virradó éjszaka. Az ékszerekről Budaörsi Rendőrkapitányság
fotók is rendelkezésre állnak, ismeretlen tettes ellen indított
Szex szájon át
így a rendőrség kéri, hogy aki eljárást önkényuralmi jelkép
a képen látható tárgyakat fölis- használat vétség elkövetésének
„Szexet, akár análist vagy meri, vagy a bűncselekménnyel gyanúja miatt.
orálist,/de csak ha a másik fele kapcsolatban
érdemi
inA rendelkezésre álló szemékomál is.”
formációval rendelkezik, hívja a lyleírások alapján az illető kb.
A bevezető versikében em- Budaörsi Rendőrkapitányságot 20-25 év közötti, 180 cm magas,
lített kölcsönösség minden- a 06 23 505 400-as telefon- vékony testalkatú, szőkésbarna
esetre nem állt fönn az alábbi számon vagy tegyen bejelen- hajú férfi. A bűncselekmény
esetben, a következményei en- tést az ingyenesen hívható 06 elkövetésekor fekete farmernek megfelelően meglehetősen 80 555 111-es „Telefontanú” nadrágot, fekete kapucnis
súlyosak.
zöld számán.
pulóvert és bőrkabátot viselt.
Június 17-én este, egy biaFantomkép is készült róla, s a
torbágyi otthonban egy férfi az Amfetamin Keszin
Budaörsi Rendőrkapitányság
ott lakó hölgyet szerette volna
kéri, hogy aki a képeken
rávenni, hogy szájjal kielégítse. Kábítószernek minősülő a- látható férfit felismeri, jelenlePróbálkozásai ellenére – csu- nyagot, nevezetesen amfe- gi tartózkodási helyével, vagy
pasz nemi szervét az arcához tamint találtak egy budakeszi a bűncselekménnyel kapcsolatdörgölte –, a nő nem kívánta az férfinál a helyi járőrök június ban érdemleges információval
aktus eme módját se, de az illető 17-én hajnalban.
rendelkezik, hívja a Budaörsi
nem tágított, a rábeszélésből
Miután a gyorsteszt pozitív Rendőrkapitányságot a 06erőszakoskodás lett: lerántotta volt, két napra rá a lakásán 23/505-400-as telefonszámon,
az ágyról, lefogta, fenyegette. tartottak házkutatást a bu- illetve tegyen bejelentést az
Mivel az asszony továbbra is daörsi nyomozók, akik olyan ingyenesen hívható 06-80-555ellenállt, ütni kezdte. Ekkor eszközökre bukkantak, ame- 111 „Telefontanú” zöld számán
azonban a sértettnek sikerült lyek alkalmasak kábítószer fo- (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy
kiszabadulnia a karmai közül, gyasztására és terjesztésére. O. a 107, 112 központi segélyés értesítenie a rendőrséget. Attilát (48 éves) előállították, hívó telefonszámok valameA helyi járőr a helyszínen el- majd gyanúsítottként kihall- lyikén.

Betörés-megelőzés
A nyári szabadságolások
miatt a lakásokra, családi
házakra, nyaralókra mind a
természet, mind a betörők komoly kockázatot jelentenek. A
viszonylag alacsony kockázat
csábítja a rossz szándékkal
közeledőket. A betörések ellen
az előrelátás a leghatékonyabb fegyver, ezért fontos, hogy
gondoskodjanak
ingatlanuk
megfelelő
zárhatóságáról.
Mivel a kockázatokat teljesen
lehetetlen kizárni, ezért kössenek megfelelő biztosítást is.
Amennyiben mégis betörtek,
vagy betörésre utaló jeleket
fedeztek fel, úgy haladéktalanul értesítsék a rendőrséget
az ingyenesen hívható 112-es
hívószámon.
– A komoly értéket képviselő
ingóságot szállítsa el az
épületből.
– Mindent zárjon el – kerti
bútor, grillsütő – mert ezek
a tárgyak az elkövetőt „bevonzzák”, illetve figyelmét felkeltik.
– Erősítse meg a nyílászárók
mechanikai védelmét, szereltessen pótzárat, ügyelve arra,
hogy az ajtótok és pánt kellő
szilárdságú legyen, az ajtó több
ponton záródjon.
– Legyen az ablakon – az
emeleti szinten is – spaletta
vagy rács, lehetőleg a falazatba rögzítve.
– Kerülje el, hogy a kertben vagy a melléképületben
olyan használati tárgyak, kéziszerszámok maradjanak, melyeket az elkövető a behatoláshoz felhasználhat eszközként
(létra, fúró, vasrúd).
– Tartson rendet, a növényzetet vágja vissza, mert a
sűrű sövény mögött a tettes
megbújhat, vagy a falhoz hajló
faágon felmászhat.
– A távjelzésre képes riasztórendszer beépítése ajánlott, mely vagyonvédelmi
vállalkozás
távfelügyeleti
központjában lévő diszpécsernek ad jelzést, és így időben
megtörténik az intézkedés. A
telepítésnél szakember segítségét vegye igénybe.
Az oldalt írta és
szerkesztette: Robot Szabi
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BALSORS

Cserbenhagyás
A Budaörsi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti
Osztálya eljárást folytat cserbenhagyás vétség gyanúja
miatt ismeretlen tettes ellen.
Az eddigi vizsgálatok szerint egy autós 2014. március 28-án 10 óra 35 perckor
gépjárművel közlekedett a
8101. számú úton, Biatorbágy
irányából az 1-es főút felé. A
jármű vezetője az 1. számú
főúthoz érve úgy kanyarodott
jobbra Budapest irányába,
hogy figyelmen kívül hagyta
az „ÁLLJ! Elsőbbség adás
kötelező” jelzőtáblát. Figyelmetlensége – a baleset elkerülése érdekében – hirtelen irányváltoztatásra kényszerítette a főúton Bicske
irányából Budapest irányába
szabályosan közlekedő tehergépkocsi vezetőjét, amelynek következtében a tehergépkocsi megcsúszott, az út menti
árokba hajtott és felborult.

Tizennyolcadikán
a tízesen
Halálos baleset történt június
18-án a 10-es úton.
Eddig tisztázatlan okból és
körülmények között ütközött
össze két személygépkocsi este
20 óra körüli időben Pilisvörösvár és Piliscsaba között.
A baleset következtében hár-

Az ismeretlen tettes a baleset bekövetkezése után rákanyarodott a 1101. számú
útra és a helyszínről megállás, valamint adatainak hátra
hagyása nélkül Zsámbék
irányába elhajtott. A balesetet
okozó
személygépkocsi
feltételezhetően egy sötét
színű, kisebb méretű autó,
melyet egy nő vezetett. A nyomozóhatóság előtt a jármű
rendszáma ismeretlen.
A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a
baleset okozójáról, jelenlegi
tartózkodási helyéről vagy a
bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval
rendelkezik, hívja a Budaörsi
Rendőrkapitányságot a 0623/505-400-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.
man – az elsődleges orvosi vélemény alapján – súlyos sérüléseket szenvedtek, egy személy pedig a baleset következtében életét vesztette.
A budaörsi rendőrök teljes
útlezárás mellett helyszíneltek.
A baleset körülményeit –
szakértők bevonásával – a
Budaörsi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály
vizsgálja

Akadálypálya
Délután összeakadtam ez egyik szomszéd
sráccal. Szabadkozott, hogy még nem
olvasta el a tőlem kölcsönbe kapott indiános könyvet, de egy még izgalmasabbal
múlatja éppen az idejét. Szó szót követett,
kapta a bringáját, és beült mellém egy kis
terepbiciklizés-tanulásra. Hívta a nővérét
is, így aztán ők ketten, meg az én két gyerekem három bringával érkeztünk meg a
Vadaspark előtti aszfaltcsíkhoz.
Ez a szürke útfelület ígérkezett a legnyugalmasabb terepnek az egyszámjegyű
életkorú, de magukat már tapasztalt
kerekezőknek
valló
állampolgárok
számára. Igen, komoly külső veszély ha
nem is volt, ők saját maguknak azért csináltak. Szerintük nem kell hallgatni az
idősebb szavára, hogy óvatosan, lassan
hajtsanak, többször is egymásnak mentek a
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Motoros áldozat
Súlyos baleset történt nemrég
Telkiben.
A
rendőrségi
jegyzőkönyvek szerint egy 29 éves
férfi 2014. június 28-án 11
óra 25 perc körüli időben az
általa vezetett motorkerék-

párral közlekedett a helyi
Fő utcán Budajenő felől Budakeszi felé. Haladása során
elvesztette uralmát a jármű
felett, felbukott, majd az
általa megelőzött személygépkocsi elé esett.
Mentők szállították el a
helyszínről.

Oszlop a végállomás
Bár a közlekedési szakemberek úgy tartják (s ezt statisztikákkal alá is tudják támasztani), a körforgalom az egyik legbiztonságosabb közlekedési műtárgy, ahol igen ritkán fordulnak elő
balesetek, a budakeszi Telki úr-Márity utcai kereszteződés ezúttal rácáfolt e vélekedésre. Vagy csak ez az a bizonyos kivétel,
ami erősíti a szabályt.
Június 20-án délelőtt fél tizenegy körül egy úrvezető (29
éves) a körforgalomban letért az úttestről, és a villanyoszlopnak ütközött. A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy
mentőhelikopter szállította el a helyszínről.

Budaörsnek jelentem, csökkent
Harmadával csökkent az ismertté vált bűncselekmények
száma tavaly Budaörsön
az egy évvel korábbihoz
képest – derült ki GaluskaTomsits László, budaörsi
rendőrkapitány beszámolójából, amelyet 2014. június
18-án mondott el a város
képviselői előtt.
A lakosság napi életét
leginkább zavaró, tulajdon
elleni szabálysértések felderítésében a Budaörsi Rendőrkapitányság az első helyen

drótszamarak. Ezért aztán e helytelenkedő
szerkezetek megregulázására kényszerültem, hiszen gazdáik csak a sebesség mámorát ismerték.
Néhány tobozt párosával leraktam az
útra, ezek lettek az akadálypálya kapui.
Egy szakadt papír fecni imitálta az úttesti olajfoltot, s máris más volt a tekerés
értelme. Nem a sebesség kellett, hanem
az ügyesség. Mivel eggyel kevesebb volt
a bringa, mint a tekerni vágyó nebuló, a
súlyos akadálypályán elkövett hiba esetén biciklicserét rendeltem el. Így a csapat tagjai ösztönözve voltak a minél töké-

Nem minden a sebesség

végzett
Pest
megyében.
Megköszönte a polgárőrök,
a közterület-felügyelők és
az önkormányzat segítségét.
Mint írásos beszámolójából
kiderült, Budaörsön 2012-ben
1800 bűncselekmény vált ismertté, addig 2013-ban harmadával kevesebb, csupán
1216. Míg 2012-ben a vagyon
elleni
bűncselekményeken
belül a lopások száma 809
volt, addig 2013-ban 20
százalékkal kevesebb, mindössze 646.

letesebb módon történő kerekezésre. Az
aktuális pályaellenőr pedig árgus szemekkel figyelte, ki hibázik menet közben, mert
akkor ő veheti át a vétkes bicajt.
Végül is csaknem erőszakkal kellett este
hazaterelni az ifjúságot. Holnap már aszfaltkrétát is hozunk, meg átbillenő pallót,
és feladat lesz a pedálozással egyidejűleg a
szemetes kosárba egy-egy toboz beleejtése
is. Észre sem vették a srácok, hogy ezzel az
esetenként veszélyekkel járó száguldozás
helyett az ügyesség fokozását helyeztük
előtérbe, amire időnként igen nagy szükség
lehet majd a zsúfolt utakon. A fő cél pedig
a diákság értelmes, ésszerű nyári szabadidő
eltöltése volt. Talán sikerült pár percre
lekötni a laza szülői felügyelet alatt álló
vakációzókat. Holnap már várhatóan újabb
csatlakozókkal bővülhet az akadálypályán
küzdő tanulók száma. Csak legyen elég
fenyőtoboz a feladatok kijelöléséhez!
Mészáros Árpád
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