Februárius, Böjtelő hava

CSÍZIÓ

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

AFORIZMA
„Amit odaadsz, örökre megnyered; amit megtartasz,
örökre elveszíted.”
(Korán)

Tarr és DEKA
Tarr Béla, nemzetközi hírű
filmrendező, sose titkolta közéleti érdeklődését, legyen szó a
lakóhelyi közösség segítéséről
(Tökön például), akár a szakmai szervezetekben vállalt
szerepről. A közvetlen politizálástól, pláne a pártoktól azonban igyekezett mindig távol

tartani magát. Ezért is olvastuk
meglepetéssel, hogy a januárban létrejött Demokratikus
Kerekasztal – DEKA – alakuló
ülésén ő is részt vett. Megkeresésünkkor elmondta, alighanem
félreértés történt a sajtótudósításokban, ő ugyanis érdeklődő
állampolgárként, semmiképp
nem alapító-szervezőként volt
jelen.

Kitörés és ami utána jött

Hetven évvel ezelőtt a bekerített Budapesten rekedt német és
magyar katonai alakulatokat összevonták, majd megpróbálták
áttörni a szovjet hadsereg ostromgyűrűjét. A kitörésre február
11-én került sor. A hadművelet fő csapásiránya az Ördögárok–
Nagykovácsi volt. A harcokban több ezren vesztették életüket,
többségük a budai erdőkben.
Két napra rá, február 13-án a szovjet csapatok elfoglalták
Budapestet, elhallgattak a fegyverek. Az ostrom véget ért.
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Bomba Pátyon
Bomba robbant Pátyon január
23-án. Politikai, természetesen. Ekkor jött a hír, ami persze
a bennfenteseket aligha lepte
meg, hogy Székely László polgármester Dr. Guba Zsolt jegyző
köztisztviselői jogviszonyát felmentéssel megszüntette.
Az új jegyző hivatalba lépéséig Veres Erika aljegyző látja
el a jegyzői feladatokat.
A község képviselő-testülete
heteken belül kiírja a pályázatot
a nótárius posztjára.
tb

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)

N

em mértem, s tudomásom szerint
más sem mérte, de ha mérték volna,
alighanem kimutatható lenne, hogy az
elmúlt hetekben a nyilvánosságban leggyakrabban emlegetett szó az idegen volt
vagy valamilyen rokon értelmű szava.
Forognak a szavak, és benne gyakran megforgatott szó az idegen. Forog az idegen,
vagy inkább csak szeretnénk, hogy forogjon. Évek, évtizedek óta hallgatom, hogy
hazánk, s benne vidékünk kitörési pontja
lehet az idegenforgalom. Ismerőssel járjuk körbe a területet, „Hadd látom, úgymond, mennyit ér e tartomány”. Emberem
jól ismeri e tájat, amit magam tréfásan csak Medansz-nak
becézek, de a kívülálló világfi szakavatott szemével nézegeti,
mi változott azóta, hogy erre járt „Idegenforgalom? – mondja tűnődve. – Felejtsük el. Legalábbis a turizmusnak azt a
műfaját, ami folyamatosan, nagy tömegben vonzza a turistát.
Itt sose fognak megtelni az autóbusz-parkolók, még ha megépülnének is, de hát még azok sincsenek. Látnivaló, érdekesség, egy-egy jó hangulatú visszatérő esemény persze van,
de nem olyan, ami folyamatosan nagy tömegeket vonzana.
Néhány vállalkozót eltart, az önkormányzatnak is hoz bevételt, de húzóágazatnak?”
Egyet kell, hogy értsek vele, valahogy mégis fáj kicsit,
ahogyan felülről, kicsit lekezelően beszél, mint akinek „csak
térkép e táj”. Mintha idegen lenne.
Másik komám, aki rákapva a közbeszédet éppen uraló
vezérmotívumra, a bevándorlók ellen ágál, amikor összefutunk a bolt előtt, ahogyan szoktunk. Meghökkent, hiszen valahol mindannyian bevándorlók vagyunk. Ha az őseimet nézem,
mostanában egyre jobban foglalkoztat, kik is voltak ők, alig
találok köztük olyat, aki tősgyökeres magyar lett volna. Ha
meg beszélgető társamra nézek (beszélgetés helyett inkább
helyénvaló lenne szónoklatot mondani), aki egyre csak hajtogatja, hogyan kellene bezárni a kapukat, és kitenni a nem
idevalók szűrét, nem tudok nem gondolni arra, nem is volt az
olyan rég, amikor éppen az ő ősei lettek innen, a befogadó
hazájukból kiakolbólítva.
Érdekes, hogy a legvehemensebbek éppen azok, akik legjobban féltik a hagyományt. Pedig éppen a hagyományos
kultúrákban, s szinte kivétel nélkül, a vándor, az utazó, a
menekülő segítése erkölcsi parancs volt. Azt mondják, a magyar vendégszerető nép. Bizonyára. Da ismerjük azt a mondást
is, hogy vendégnek kétszer örül az ember, először, amikor megérkezik, másodszor, amikor elmegy. Igen, szeretjük az idegeneket, akik idejönnek, elköltik a pénzüket, magasztalják a
főztünket, a magyar lányok asszonyok dicséretét zengik, de
aztán menjenek, isten hírivel.
Értem persze azoknak az aggodalmát, akik féltik a nyelvet,
a kultúrát, de nekik csak azt mondhatom, egyik sem olyan,
mint a föld: nem véges. Sőt: a nyelv, a hagyomány annál jobban növekszik, nagyobb, gazdagabb, minél inkább műveljük,
minél több értéket hozunk létre. S a tapasztalat is azt mutatja,
a csere, az egymás megismerése nemhogy ártana, hanem
javára válik.
Mondanám, de látván a vehemenciát, amivel bele lovallta
magát mondandójába, tán meg sem hallaná. Inkább csendesen hallgatok, meg sem próbálom meggyőzni.
Hallgatok, ahogy az utóbbi időben, figyelem mások beszédét, a médiát, nézek magam körül, és egyre inkább úgy érzem,
idegen vagyok itt, ahol egész életemben éltem. Egy gyüttment.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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KRÓNIKA

Népszavazás miatt zárva

Joschka jósol
Figyelemreméltó cikk jelent meg
év elején a Project Syndicate
hasábjain Joschka Fischer tollából. (A szerző Németország
külügyminisztere és alkancellárja volt 1198 és 2005 között, családilag kötődik Budakeszihez,
szülei ugyanis innen kitelepített
svábok.)
Az írás legfontosabb passzusát
idézzük, ami prognózis az idei év
külpolitika kilátásait illetően.
„Nem túlzás azt állítani,
hogy az Európai Uniót jelenleg
belülről és kívülről is reakciós
nacionalizmus fenyegeti, így
a következő euróválság politikai válságként jelenik majd
meg. Miért van az, hogy Berlin,
Brüsszel és más uniós fővárosok
politikusai még most sem hajlandók változtatni politikájukon?
Kívülről szemlélve az EU olyan,
mintha egy vonatszerencsétlenség lassított felvételét néznénk.
És ehhez jön még az Egyesült
Királyság, amely határozottan
közelít az unióból való kilépés
(angol mozaikszóval: a Brexit)
felé. Ez utóbbi veszély túlmutat
2015-ön, de hozzátartozik az Európai Unió közelgő válságáról
felvázolt kép teljességéhez. Függetlenül attól, hogy végül az
Egyesült Királyság politikailag
leválik-e a kontinensről vagy
sem, a mostani év fordulópont
lesz Európa történetében.”

tartásáért, derült ki, mit is
jelent az új törvény a gyaA nép nem dönt. Népszavazá- A nemzetközileg is jegy- korlatban. Ha például valaki
son aligha, legalábbis ez a vé- zett szakember szerint az új jog- „beelőz”. A törvény ugyaleménye Tóth Zoltán válasz- szabályok szerint népszavazást nis úgy szól, amennyiben utási szakértőnek az üzletek gyakorlatilag nem lehet kiírat- gyanabban a témában már
vasárnapi nyitva tartásáról ni, amennyiben a kormány valamilyen szervezet kezkezdeményezett referendum nem akarja. Túl azon, hogy deményezett referendumot,
körül kialakult kálváriáról. irreálisan megemelték a kez- annak elbírálásáig a töbdeményezéshez
szükséges bit napirendre sem veszik.
aláírások mennyiségét (200 Magyarán: ha a kormány
ezer) vagy a szavazás érvé- megneszeli, hogy valakik
nyességi küszöbét, ez még referendumot
kezdemébeleférne.
nyeznének, elég egy „baráMost, amikor több szer- ti” szervezet, amely beelőz,
vezet, például a Vállal- és benyújt egy népszavazási
kozók Országos Szövet- kezdeményezést, elbírálását
sége vagy a Demokratikus pedig különböző jogi trükKoalíció népszavazási kez- kökkel időtlen időkig el ledeményezést indított az het húzni.
üzletek vasárnapi nyitva
tb
van szükség, hogy közvetlen összeköttetés
Városkerülő
létesüljön Esztergom és az M1 autópálya
Örülhetnek a Zsámbéki-medence települései, ha között, ami elsősorban a városban működő
hinni lehet a terveknek, öt éven belül megépülhet Suzuki
autóa Zsámbékot, Tököt, Perbált, Tinnyét elkerülő út. gyárnak fontos.
Nemrég került nyilvánosságra a kormány
Üröm
az
határozata a közútfejlesztésről, ami hét örömben, hogy
útszakaszt, köztük a 102-est is érinti. A pro- az új út nem
jektre összesen 750 milliárd forintot irányoz minősül
majd
elő a határozat. (Sajtóértesülések szerint a fe- gyorsforgalmijlesztés kizárólag központi költségvetési for- nak, irányonként
rásokból valósul majd meg, EU-támogatásra mindössze egyez a projekt nem számíthat.)
egy sávos lesz.
A 102-es fejlesztésére elsősorban azért
pim

Autós, fizess, ha bírsz
Egy hónappal az autósztrádák és a körgyűrű díjasításának bevezetése után megkérdeztük Budaörs polgármesterét, Wittinghoff Tamást, mik a tapasztalataik, bekövetkezett-e az, amitől tartottak, hogy a város
belterületi forgalma megnő.
– A tapasztalatainkat immár objektív adatokkal is alá tudjuk támasztani, ugyanis januárban elrendeltünk egy forgalomszámlálást a városban, és ez alapján állíthatom: igen, jelentősen nőtt a főutca
járműforgalma, különösen a csúcsidőkben.
– A statisztika persze bonyolult dolog, és mindig adódik a kérdés: mihez képest?
– Szerencsénk is volt, ugyanis éppen egy évvel ezelőtt volt forgalomszámlálás Budaörsön, tehát az
év és napszak tekintetében azonos időpontban végeztük el a mostani mérést.
– Miszerint?
– Mi szerint a településen a díj bevezetése óta 2-3 ezer gépkocsival több fordul meg útjainkon, mint
korábban. Ez átlagosan 15 százalékos, de egyes kritikus helyeken 35 százalékos növekedést jelent.
– Ez milyen nehézségeket okoz?
– A várost lényegében kettévágta az útdíj.
– Fölmerült az is, hogy vezessenek be egy városi dugódíjat.
– Ha valaki látogatóba jön és autópálya matricát vett, akkor majd fizessen azért is, mert bejön a
városba? Abszurdum.
eszt

A párizsi merénylet emlékére – a Szerk.
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– Miért a múlt idő?
– Tavaly nyáron, július elsején levizsgáztattam az utolsó hallgatót abban a
szemeszterben, de akkor még nem hittem,
egyúttal ez lesz a legutolsó is. Mire hazaTöbb mint húsz éven át ő volt „A” választási szakértő Magyarországon. Igazi értem, a számítógépemen már várt egy
médiaszemélyiség. Élete bővelkedik a fordulatokban: a legújabbra tavaly, már e-mail, benne főnököm, Pesti Sándor felnyugdíjas egyetemi tanárként vállalkozott: szakácsként dolgozik részmunkaidőben mondó levele.
lakóhelyén, Budaörsön egy étteremben. Hosszú utat tett meg a gyomaendrődi
– Nem tiltakozott?
születésű fiú. De ki is ő? Honnan jön, hova tart?
– De hiszen minden jogszerűen történt.
Dr. Tóth Zoltán jogásszal, államigazga- igyekezetem távol tartani magam.
– És ekkor jött a fordulat. Sőt, több is.
– 2004-ben a közigazgatási pályafutása Például írt egy könyvet. Két kor gyermeke
tási szakemberrel, egyetemi tanárral erről
mégis véget ért. Miért?
beszélgettünk.
címmel.
– Medgyessyvel együtt engem is me– Egyetem után a közigazgatásban
– Hadd idézzem az alcímet is: A
helyezkedtem el, az V. kerületi önkor- nesztettek, egy politikai alku „áldoza- demokrácia szolgája és a hatalom kritimány… pardon: akkor még tanácsnál. ta” lettem, akit a részletek érdekelnek, kusa. Megpróbáltam összefoglalni ebben
elolvashatja a könyvemben. Közigazga- a kötetben egy emberöltő tapasztalatait a
Lakcímnyilvántartással foglalkoztam.
– Gondolom, nem éppen ez egy fiatal tási pályafutásom alatt hét belügyminisz- közigazgatásban és a politikában.
tert és nyolc miniszterelnököt szolgáltam,
jogász álma.
– Hogy fogadták?
– Nagyon érdekes szakterület volt, és mintegy tíz igazgatási ágazattal foglalkoz– Sok pozitív visszajelzést kaptam edsokat tanultam, ami későbbi pályafutá- hattam.
dig, többen gratuláltak.
– A könyvére még visszatérünk, de hadd
som során igencsak hasznomra vált.
– Mire a legbüszkébb?
– Úgy tudom, a rendszerváltás előké- emlékezzünk meg pályafutása egy másik
– Azt hiszem, nincs szégyellni valóm,
fontos vonulatáról: alapítója, és évtizede- de hirtelen az jut eszembe, amit a csalászítésében fontos szerepe volt.
– Hogy pontosan mikor kezdődött a ken át vezetője volt az Európai Választási don belüli erőszak terén tehettem: elsők
rendszerváltás, nehezen tudnám megha- Szakértők Egyesületének.
között támogattam például a NANE
– Valóban, még a rendszerváltás ide- egyesületet (Nők a Nőkert az Erőszak
tározni, mindenesetre tény, hogy a nyolcvanas évek második felében már az ak- jén merült föl bennem, a rendszerváltó Ellen Egyesület).
kori rendszeren belül nagyon sok prog- országok szakemberei igen sokat profi– Nem állhatom meg, hogy rá ne
resszív lépést tettünk egy valódi jogállam tálhatnának abból, Kollégák egymás közt
ha
kicserélhetnék
megteremtése felé.
tapasztalataikat egy– Gondolom már nem a tanácsnál.
– De, csak akkor már a Minisztertanács- mással és a bejáratott
demokráciákban műnál dolgoztam.
– Úgy tudom, a Nemzeti Kerekasztal ködő nyugati társaikkal. A kezdetárgyalásokon is részt vett.
jól
– Valóban, az MSZMP választási ményezésemet
szakértőjeként, majd Németh Miklós mi- fogadták, és néhány
niszterelnök az Országos Választási Iroda éven belül a szervezetőjévé nevezett ki. Voltaképpen a mi vezet igen komoly
feladatunk volt levezényelni az első sza- tekintélyre tett szert.
– Ma milyen funkbad választást Magyarországon.
– A mai tapasztalatai birtokában ho- ciót visel benne?
– Semmilyet, már
gyan értékeli a teljesítményüket?
– Azt hiszem, senki sem vallott szégy- nem vagyok a tagja.
– Hogyhogy?
ent: ahhoz képest, hogy mindenki tanulta a
– A 2010-es választások után az új kor- kérdezzek: hogyan jutott eszébe, hogy
demokráciát, a szereplők többsége felnőtt
a feladatokhoz, és demokratikus-jogálla- mány másra gondolt.
szakácsként dolgozzék egy budaörsi étte– De hiszen ez nem egy kormányzati szer- remben?
mi mércével mérve is sikerült egy tisztességes választási rendszert kialakítani és vezet!
– Elvégeztem rendesen az iskolát,
– Valóban, azonban a működésünkhöz vizsgáztam, majd beálltam főzni. Kollélebonyolítani a választásokat.
– Az 1990-es választások után másfél szükséges pénzt az egyes tagországok gáim értetlenül fogadtak, különböző
évtizedig a legtöbb kormányban dolgo- kormányai adják. Azt hiszem, ezzel sok próbáknak vetettek alá, de kiálltam, szezott: 1990-99 között a Választási Iroda mindent elárultam.
rintem mára megszoktak és jól dolgozunk
– De még maradt az egyetem, hogy ott együtt. Az álmom, hogy gyerekeknek és
vezetője volt, 95 és 98 között a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatalt adja át tapasztalatait a fiatalabb közi- mozgássérülteknek főzhessek. Addig is
irányította. Volt miniszteri biztos, az első gazgatási szakembereknek, választási vargabélessel készülök február 11-ére…
Orbán kormány idején pedig helyettes szakértőknek.
– Mi lesz akkor?
– Tizenhat évig tanítottam az ELTE
államtitkár. De dolgozott az Alkotmány– Elindítottam egy olvasó mozgalbíróság főtanácsadójaként, Medgyessy politológia szakán, évfolyamonként mat Budaörsön, a helyi könyvtárban
Péter miniszterelnöksége alatt pedig mint mintegy száz hallgatót vizsgáztattam. tavaly szeptember óta működik az
közigazgatási államtitkár. Hogy csinálta? Egyetemi tankönyvet írtam, ma is azt olvasó körünk. Február 11-én pedig il– Talán az volt a titkom, hogy soha nem használják.
lusztris vendégünk lesz: egy ausztrál
– Mit tanított pontosan?
engedtem a szakmai meggyőződésemből,
operaénekesnő lép föl nálunk.
– A választási rendszerekről adtam elő.
és az asztal alatti mutyiktól, pártalkuktól
Biatoris Oz

B emutatjuk dr. Tóth Zoltánt

A szakácsnak állt doktor úr
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A rend a rendelőben is rend
Levelet hozott a posta. Névtelent. A
névtelen levelekkel általában ambivalens
vagyok, nem igazán szeretem, ha valaki
nem vállalja föl a nevét, ha már valamilyen közérdeklődésre szánt közlendője
van a sajtó számára. Ha az írója esetleg
retorziótól tart, megkérheti a szerkesztőt,
hogy kezelje diszkréten az információit,
de neki legalább tárja föl kilétét, már
csak azért is, hogy az esetleg fölmerülő
kérdéseinket föl tudjuk tenni valakinek.
Mint ráadásul megtudtam, nem a mi
szerkesztőségünk az egyetlen, amelyikhez eljutott az ominózus küldemény:
megkapta ugyanezt a többi helyi lap és
az önkormányzat is.
A benne foglaltak mindazonáltal
közérdeklődésre tartanak számot, hiszen
az egyik budakeszi gyerekorvos rendelésével kapcsolatos panaszt tartalmaznak.
Legjobb út az egyenes, megkerestük
hát az érintett dr. Nazim Tant, hogy meg-

kérdezzük, igazak-e a levélben foglaltak.
Hogy ugyanis a rendelési idő utolsó félórájában bezárják az ajtót, és már nem
fogadnak új betegeket. Ha valaki mégis ekkor érkezne, azt a levélíró szerint
„elzavarja az asszisztensnő”.
A doktor úr nem tőlem értesül először
a levélről és az abban foglaltakról. Mint
mondja, az ő praxisában, és ez egyáltalán
nem számít kivételesnek, mindig ez volt
a gyakorlat. Ki is van írva, és a betegei
többsége ezt megértéssel tudomásul
veszi, betartják a rendet. Nem valamiféle
packázásról van szó, hanem kifejezetten
a betegek érdekét szolgálja, hiszen ha az
utolsó pillanatig fogadnának betegeket,
akkor azzal óhatatlanul meghosszabbodnék a rendelési idő. Márpedig az orvosé
felelősségteljes munka, nem jó a kapkodás. Nem arról van szó tehát, hogy fél
órával megrövidítené a rendelési időt,
ő akkor is dolgozik, amikor az ajtót már
bezárják. S még csak nem is az
Hadd hallom, hogy ketyeg!
adminisztrációval van elfoglalva,
azt a rendelési időn kívül intézik.
Abban a félórában is vizsgál,
gyógyít, sőt gyakran azon is túl,
ha a helyzet megköveteli. Ha nem
így tenne, azzal például akár a
rendelőt utána használó kollégáját
hozná kellemetlen helyzetbe,
vagy azokat a betegeit, akik időre
várják. Meg kell érteni, hogy ez
nem sürgősségi ellátás. Egyszerű
a megoldás, időben oda kell érni,
és akkor biztosan sorra kerül, nem

Ingatlan mutyit emlegetnek
Ingatlan
mutyit
sejtető
szóbeszéd kapott lábra nemrég
Budakeszin (A hónap képzavara – a Szerk.), egy helyhatósági telekpályázat kapcsán. A szóbeszédet jól összefoglalta egy írás a budakeszi.
blog-on.
A földterület amúgy
a
Domb utca–Kert utcai kereszteződésben fekszik, a régi
szennyvíztisztító közelében.
Akik ismerik a helyszínt,
tudják, hogy a 2000 négyzetméteres telek Budakeszi két
legfontosabb külterületéről, a
Nagyszénászugból és Makkosmáriáról lefutó két gyűjtő
út csomópontjánál van. A történet azt sejteti, hogy az önkormányzat megpróbálta gyorsan és titokban értékesíteni a
területet. Hogy a gyorsaságot
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mi indokolta (a kiírás jó tíz
napig volt fenn az elbírálás
előtt a városi website-on),
nem világos, de titkolózásról azért sem beszélhetünk,
mert a városi honlapon kívül
meg volt hirdetve például az
országos napi sajtóban is.
Hogy zárt ülésen tárgyalták
az eladás feltételeit, az bevett
gyakorlat, a zárt ülésen hozott
határozat persze már nyilvános, és ebben sem tért el a
testület a szokásos praxistól.
Business as usual.
Hogy nem valami előre
levajazott ingatlan mutyiról
lehetett szó, az is bizonyítja,
hogy az előzetes érdeklődők
közül végül is senki sem
nyújtott be pályázatot a
megvételre. A képviselők úgy
döntöttek, az eladás egyelőre

küldenek el senkit.
Volt azonban egy másik, zavarba ejtő
papír is a borítékban, amin a doktor úr fotója
látható. A levélíró szerint ezt az orvos Facebook oldalán találta, és őt felháborítja.
Dr. Nazim Tan szerint nem tisztességes
dolog a magán oldaláról leszedni fotókat
és azzal lejáratni őt. Ugyanis a kép nem
az ő gyerekorvosi facebook-oldalán volt,
így az csak ismerőseire tartozik. Amivel
egyet is érthetünk, azzal a megjegyzéssel, ezzel együtt nem bölcs dolog olyan
képeket kitenni az FB-oldalunkra, amit
nem szeretnénk, ha olyanok is látnának,
akikre nem tartozik; lám, könnyen illetéktelen kezekbe kerül.
Bobosi Tzar

Nagy átalakulások előtt
az állami média
Az M2 csatorna esti sávjában márciustól
induló Petőfi TV és a júliusban startoló
M4 Sport csatorna mellett március 15-től
megújul az M1 műsorkínálata, a Duna
TV pedig a nemzeti főadó szerepébe lép,
közölte a közmédia.
A közmédia közlése szerint az M1 az
eddigi vegyes tartalomkínálat helyett a
hírekre, hírháttér műsorokra, illetve a
magazinműsorokra fókuszál márciustól.
Mint írták: „tematikában a BBC, a brit
közszolgálati aktuális csatorna, míg a napi
adásszerkezetben az amerikai CNN televízió műsorszerkezete jelenti a mintát”.
Az átszervezés egyik fő levezénylője
hírek szerint a budakeszi illetőségű Rákay
Philip, az M1 intendánsa lesz.

ad acta kerül, s nem is írnak
ki új pályázatot.
A terület logisztikai szempontból egyébként valóban
jó helyen van; hosszú távon
igencsak sokat fog érni, de
hogy ma olyan jó befektetésnek számít-e, az ügyben
vannak kételyek. A rekultiválandó szennyvíztisztító
közelsége, a külterületeket
elérő ingatlan boom időbeli
távolsága nem olyan körülmények, amelyek hatására a
befektetők szájában összefutna a nyál.
S különben is, lehet, jobb,
ha megmarad a helyhatóság
tulajdonában, ha egyszer
ugyanis valóban meglódul
Nagyszénászug és Makkosmária benépesítése, jól jöhet
például
közintézmények
számára.
Szóba Bitor

Keltető
Nagykovácsiban
Ne csibekeltetőre gondoljon
persze a nyájas Olvasó; arról
tán hírt sem adnánk ezeken
az oldalakon, hanem egy,
a vállalkozások megszületését, beindulását segítő
úgynevezett inkubátorházra. A helyhatóság január
végén indította el a projektet abból a célból, hogy
az induló vállalkozásokat
megfelelő szolgáltatásokkal
támogassa, piacra jutásukat
elősegítse.
Nem ez az első inkubátor
ház egyébként térségünkben, a budaörsi ipari parkban
évek óta működik hasonló,
méghozzá országos hírű.
tb
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BUDAÖRS, LÁSS
Hamarosan logócsere

Egy bástya ledőlt
Év elején robbant a hír: a Baumax Magyarországon lehúzza
a rolót, bezárja 12 áruházát. A
BauMax Közép-Európában
úttörő szerepet játszik a
barkácsáru-kiskereskedelem
terén.
Termékei
átölelik az építőanyagoktól a
belsőépítészeti tárgyakon át
a kert és szerszám szektort.
Magyarországon az elsők
között jelentek meg a rendszerváltás után, 1992-ben. A
budaörsi áruházuk is az első
fecskék közé tartozott.
A Baumax amúgy egy családi vállalkozás, amely 38 éve
indult Ausztriából. Jelenleg
az anyaország és Magyarország mellett jelen van Csehországban, Horvátországban,
Szlovákiában és Szlovéniában is. (Ausztriai piaci
részesedése 26 százalék.)
A hír hallatán többen a
hálózat kivonulását a magyar
piacról a kormányzati gazdaságpolitika külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat
sújtó intézkedéseivel hozták
összefüggésbe, de az ágazat
ismerői szerint inkább egy
ideje már érlelődött döntésről
lehetett szó. Hátterében
inkább a hazai lakásépítés
évek óta húzódó pangása és a
perspektívák hiánya állhat.
S hogy mi lesz a Baumaxdolgozók sorsa?
Nos, a céget nem fölszámolják, hanem eladták az
osztrák XXXLutz-nak, amely
elsősorban
lakberendezési
cikkek és bútor forgalmazásával foglalkozik. Ez
a cég veszi át üzemeltetésre
a 12 hazai áruházat, köztük
a budaörsit is. Hogy a dolgozókat is, az még nyitott
kérdés.
Tobir Ab Zsó

Mentők mentőkre várva
A Népszabadságé az érdem,
utánajárt és megírta: az előző
kormányzati ciklusban 22
mentőállomást kellett volna
fölépíteni és vagy hatvanat
felújítani. A tavalyi, tavaszi
választási kampányban ennek megtörténtét már be is
jelentette a miniszterelnök,
ám kiderült, ez csak afféle
Patyomkin-szöveg volt. Szinte alig valósult meg belőle
bármi. Pedig nagy részét nem
is a magyar költségvetésből,
hanem EU-forrásokból kellett volna megvalósítani.
2009-ben ugyanis 11 milliárd
forintot kapott e célból az
ország. A projektet idén novemberig kellene befejezni,
de a dolgok jelenlegi állása
szerint ez aligha fog menni:
eddig egy új állomás valósult meg és 13 felújítás. Ha
a határidőig nem sikerült pótolni, se pénz, se posztó, oda
az EU-pénz.
Szerencsére a budaörsi
mentőállomás korszerűsítése
külön történet.
Az intézmény harminc
fővel
működik,
két
mentőautóval, és Budaörsön
kívül a törökbálinti és a bu-

dakeszi kistérséget is ellátja,
összesen majd’ 200 ezer embert.
A mentőállomásra januárban korszerű, életmentő eszközök érkeztek 9 millió forint értékben.
Több mint 7 millió forint értékű, korszerű mentéstechnikai eszközt, egy
csúcsminőségű Lifepak 15 defibrillátort vásárolt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. A beszerzést 2 millió
forint értékű külső támogatás-

sal a Roche Magyarország Kft.
jóvoltából valósították meg.
Magyarországon
kórházon kívül évente közel 25
ezer ember hal meg hirtelen
szívmegállás következtében.
Ez napi 70 esetet, 20 percenként egy ember elvesztését jelenti. A mentőszolgálat
tapasztalatai szerint az emiatt
bekövetkező halálozások nagy
aránya megelőzhető lenne,
ha időben megkezdődhetne
az újraélesztés. Azonban a
korszerű életmentő készülékek
komoly beruházást jelentenek
a mentőállomásoknak.

Kórház a város szélén
Januárban jelent meg a sajtóhír, hónapokon belül átszervezik a magyarországi kórházi ellátási rendszert. A tavaszra
tervezett bevezetése után megyénként egy-egy, Budapesten
pedig összesen hat súlyponti kórház marad, a többi intézmény speciális ellátásokra szakosodik majd.
Az agglomerációban élőket elsősorban az foglalkoztatja,
vajon ők hova tartoznak majd az új rendszer szerint. Pest
megyéhez, vagy a fővároshoz? Előbbi esetben elég érdekes lenne, ha a budakesziek vagy a pátyiak a közeli, budai
kórházak helyett, mondjuk, Kistarcsához vagy Visegrádhoz
tartoznának. (Pár éve egyébként volt már egy ehhez hasonló
átszervezés, de pillanatokon belül megbukott.)
Szerettük volna megtudni illetékesektől: közigazgatási
tisztségviselőktől, egészségügyi szakemberektől, ők mit tudnak,
de egyelőre nem többet annál, mint amit fentebb leírtunk.
eszt

400 millió forintos Kincskereső
Budaörs fiatal város, nemcsak
abban az értelemben, hogy csak
a nyolcvanas években nyerte el a városi rangot, hanem
azért is, mert a település lakóinak korösszetétele igen szerencsésnek mondható: sok a fiatal és a gyerek. Az utóbbi
évek rendkívül dinamikus
fejlődése, kedvező helyzete, az
itt elérhető közszolgáltatások
stb. nagy szerepet játszottak
abban, hogy sok, feltörekvő fiatal választotta lakhelyéül Budaörsöt. Ennek megfelelően a
gyerekek létszáma is messze
meghaladja
az
országos
arányokat. Ezzel a gyerekintézményeknek is lépést kell
tartaniuk. Sok az óvodás korú,
tehát sok óvodai férőhelyre
van szükség. Kiváltképp akkor, amikor hamarosan életbe
lép a kötelező óvodáztatás
hároméves kor után.

kollektorokkal a tetőn, automata öntözőrendszerrel a
Szerencsére a városnak kertben. A csoportszobákon
van annyi bevétele, hogy lé- kívül új melegítőkonyha,
pést tartson a folyamatosan tornaterem, orvosi szoba és
növekvő igényekkel. Ennek különböző kiszolgáló helyiséjegyében január végén új óvo- gek-létesítmények is részei a
dai létesítményeket avattak. beruházásnak.
A megújult intézmény összesen
Azért nem új óvodát írtunk,
mert hogy nem született új in- 130 gyerek fogadására képes.
Nagy szó, hogy ezzel a
tézmény, hanem egy meglévő,
a Kincskereső épületeit újítot- projekttel, no meg a helyben
ták föl, illetve bővítették egy működő, a város által támogatott családi napközikkel Buvadonatúj épülettel.
A korszerűsítés és a bővítés daörsön minden gyerek óvodai
összesen 400 millió forintjába férőhelyhez juthat.
Boros Zita
került a városházának: mindezt
teljes egészében – ez A látványterv megvalósult
is unikum – saját forrásból (se központi,
se EU forrás nem állt
rendelkezésükre).
A Kincskereső a
fejlesztéssel-beruházással az ország
egyik legkorszerűbb
óvodája lett. Nap-
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DOSSZIÉ
Wittinghoff Tamás polgármester ünnepi beszéde

Hatvankilenc éve történt
1946 január 19-én Budaörsön kezdődött el a német ajkú lakosság kitelepítése
Magyarországról. A város polgármestere, Wittinghoff Tamás ünnepi beszédét az
alábbiakban közöljük.
„Olyan világban élünk, melyben az emlékezés nem csupán tisztesség dolga, de
elemi kötelesség is. Nap mint nap szembesülünk olyan jelenségekkel, melyek
erre köteleznek bennünket. Újra és újra
ki kell állnunk, hogy figyelmeztessünk:
a gyűlölet, az intolerancia, az általánosítás, az irigység, közösségek kollektív
megbélyegzése, az önzés, a végiggondolatlan beszéd és tett szörnyű tragédiákhoz vezethet.

Magyarország történetében a svábok,
s a német származásúak ősei, mai
szóhasználattal élve, mint gazdasági
bevándorlók, meghatározó szerepet
töltöttek be. Olyan ismereteket, olyan
munkakultúrát honosítottak meg, amely
gazdagította az itt élőket. Más kultúrájukkal és más szokásaikkal békésen megfértek itt évszázadokon át, méghozzá
úgy, hogy egy idő után természetesen
magyarnak is vallhatták, s vallották is
magukat.
A nacionalizmus felszítása, a náci
eszmék térhódítása, az emberek származás alapján való megkülönböztetése
vezetett oda, hogy elöbb Hitler Németországa okozott mérhetetlen fájdalmat Európának, majd elfogadhatatlan
reakcióként a németeket bélyegezték és
büntették meg ismét csak kollektívan.
A kortársak előtt is nyilvánvaló volt,
hogy azokat az ezreket, akiket például Budaörsről űztek el, semmiféle
felelősség nem terhelt a náci bűnökért.
Mégis megtörténhetett az elűzetés, s a
társadalom jó része mégis némán aszszisztált a történtekhez. Voltak, akik
félelemből, voltak, akik közönyből, s
olyanok is, akik vak gyűlöletből vagy
hideg számításból, mert rá akarták tenni
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a kezüket az elűzöttek javaira. Ismét.
Ahogyan az történt néhány évvel előtte
több százezer honfitársunk elhurcolása,
megsemmisítése kapcsán. Joggal kérdezhetjük: hogy történhetett meg mindez?
Persze a választ jól tudjuk. Az efféle aljasságnak is megvan, ideológiáktól függetlenül, a társadalmi bázisa…
A kitelepítés máig begyógyíthatatlan sebet ejtett Budaörsön, elvágta a
gyökereit, tőből tépte ki azt, ami addig
kifejlődött itt. Mindent elölről kellett
kezdeni, és hosszú
évtizedekbe telt még
az is, hogy hozzáfogjunk újra összekötni az elszakított
szálakat.
A származás szerinti megkülönböztetés, a másságtól
való idegenkedés,
az alantas ösztönök
felszítása
mindmind olyan jelenségek, amelyek nem múlnak el egyszer és
mindenkorra. Hiába vannak világos és
egyértelmű törvények, állandóan ébernek
kell maradnunk. Mert elég egy-egy tragédia, amely felkorbácsolja az indulatokat,
és megint újraéled az őrület. Ahogy erről
beszélt a német nagykövet is a budaörsi
második világháború áldozatait befogadó
temetőben, a temető avatásának kerek
évfordulóján.

B

Európa józan és demokratikus alapon
álló politikusai jól tudják ezt a leckét.
Franciaországban a nemrégiben lezajlott
dráma napjaiban sem merült fel, hogy
az ötmilliós muszlim közösséget hibáztassák a terrorizmusért. Sőt az egymillió
tüntető között ott menetelt sok muszlim
is, kiállva a szabadság értékeiért.
Angela Merkel kancellárasszony sem
mulasztotta el világossá tenni, hogy
Németországban „szívesen látnak”
mindenkit, aki elfogadja a törvényeket
és nyelvtudást szerez.
Kormányuk
mindent megtesz a bevándorlók integrációjának sikeréért, vallástól és a
származástól függetlenül – fogalmazott.
Mert nem felejtette el, hogy a német gazdasági csoda megalapozásában múlhatatlan érdeme van annak a több milliónyi
török vendégmunkásnak, akik azóta integrálódtak a társadalomba. Miként, s
ismét a nagykövet urat idézem, ha ma
a világ egyik legsikeresebb futballcsapatának, a német válogatott tagjainak
neveit soroljuk, gondoljunk a csapat más
világból, más kultúrából származó német
tagjaira.
Bármilyen elcsépelt, mégis megkerülhetetlenek Szent István máig érvényes
intelmei, melyek szerint: »…az egy
nyelvű és egy szokású ország gyenge és
esendő. Ennél fogva megparancsolom
neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Mert
amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy
különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak
magukkal, s mindez az országot díszíti,
az udvar fényét emeli…«
És persze így gondolkodik az a többfolytatás a 9. oldalon

udaörsön kezdődött, 69 évvel ezelőtt. 1946 januárjában és februárjában,
majd 1947 augusztusában a község német ajkú lakóinak 60 százalékát
telepítették ki. Addigra már a lakosság majd’ egyharmada menekült 1944 őszén
a szovjet csapatok elől. Így az 1940-es évek második felére Budaörs 10 ezer fős lakosságának gyakorlatilag 90 százalékát elvesztette. A budaörsi kitelepítésről az
elmúlt évtizedben számos kiadvány jelent meg Budaörs Város Önkormányzata
támogatásával, Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Bleyer Jakab
Helytörténeti Gyűjtemény kiadásában. A 60. évfordulón, 2006-ban a Kovács
József László által szerkesztett Rögös utakon – Auf steinigen Wegen című kötet,
amely visszaemlékezők írásait, interjúit gyűjti egybe albumszerűen, az egykori
Budaörsről szóló gazdag képanyaggal. Néhány évvel később, 2010 végén a Heimatmuseum helytörténeti kutatócsoportja munkájaként jelent meg a Jogfosztások Budaörsön – Entrechtungen in Budaörs (1944-1948) című tanulmánykötet,
amely tudományos alapossággal dolgozza fel a budaörsi németek kitelepítésének időszakát. A könyv eddig ismeretlen képanyagot és dokumentumokat is
tartalmaz. Steinhauser Klára interjúival jelent meg 2012 januárjában a Régi
budaörsi családok – Alte Budaörser Familien III. kötet, amely 20 kitelepített
német családdal tartalmaz életút interjúkat. A kiadványok megvásárolhatóak
a Heimatmuseumban.
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DOSSZIÉ
folytatás a 8. oldalról
százezer magyar is, aki egyfajta gazdasági bevándorlóként Németországban, Angliában és Európa szerte élvezi
az unió és az adott ország nyitottságát.
Miközben persze időnként szenvednek
attól a kisebbségtől, amelyik megbélyegzi a vendégmunkásokat. Pedig számtalan
statisztika igazolja, hogy a külföldiek
munkája egyértelműen gazdagítja ezeket
az országokat. Nem mellesleg ők olyan
magyarok, akik onnan is Magyarországot, az itthon maradottakat segítik,
évente 120-130 milliárd forintot utalva
haza.
A mai tragédiák természetesen nagyon
különböznek a közel 70 évvel ezelőtti
borzalmaktól. Miként a reakciók is. Mások az eszközök, mások a konfliktusok.
A jellegük azonban azonos. Emberek,
népcsoportok életét és sorsát pecsételik
meg. Épp ezért, észre kell vennünk a
párhuzamot. Mert ha nem ezt tesszük,
akkor nem tanultunk semmit a saját
történelmünkből.

A tragédiákat mindig megelőzi valamilyen zavaros, hazug ideológia, amely
elleplezi a valódi célt, és megkísérli úgy
manipulálni a tömegeket, hogy azok bábként szolgálják egy hamis politika érdekeit.

D

acára annak, hogy a németek kitelepítése Kelet-Európából a második világháború után két emberöltővel ezelőtt történt, s még sok olyan ember él
közöttünk, aki maga is szemtanúja vagy szenvedő alanya volt, a történet objektív földolgozását máig sok tabu és tisztázatlanság övezi. Magyarországon
is. A magyarországi kitelepítés sajátossága volt, hogy ellentétben a Szovjetunióval, Lengyelországgal, Jugoszláviával vagy Csehszlovákiával, hazánk a világháború vesztesei között volt, szuverenitását elveszítette. Máig nyitott kérdés, hogy a németség elűzetésében mekkora szerepet játszott az akkori magyar
elit, a győztes nagyhatalmak, köztük a Magyarországot katonailag megszállt
Szovjetunió. Annyi tudható, hogy eredetileg a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
(a győztes nagyhatalmak) nem tervezte a magyarországi németség tömeges
kitelepítését, és az is igazolható, hogy azt a hivatalos dokumentumok a szerint
a magyar ideiglenes kormány kezdeményezte. Utóbb a magyar emigrációban
Nagy Ferenc volt miniszterelnök azzal érvelt, hogy ezt állítólag szovjet nyomásra tették, de ezt semmilyen dokumentum nem igazolja. A szovjeteket egyébként
az vezethette, hogy az érdekszférájukba került kelet-európai országok nemzetiségi problémáit nagy ki- és áttelepítésekkel gondolták megoldani. A magyar
kormányokat pedig az, hogy a szintén tervbe vett csehszlovákiai, jugoszláviai
és romániai magyarokat a kitelepített németség helyére telepíti le, ahogyan ez
egyébként történt.
Magyarországon 1945-ben mintegy 380 ezer német nemzetiségi élhetett. A
kitelepítés lebonyolítására felállított Népgondozó Hivatal adatai szerint a magyar kormány 1946 és 1948 között legalább 185 ezer német nemzetiségit fosztott
meg állampolgárságától, valamint teljes ingó és ingatlan vagyonától, s telepített
ki az éhező és romokban heverő Németországba.

Halászléből akvárium
Történelmi időpontnak nevezte február 1-jét Varga Mihály
gazdasági miniszter. Talán nem véletlenül. B. Varga Juditot,
az Azénpénénzem.hu főszerkesztőjét a devizahitelek forintosításáról és a banki elszámoltatásról kérdeztük.
– Sokan összemossák, ezért hangsúlyozni kell, hogy
két
különböző
dologról
van szó. Az egyik a deviza
jelzáloghitelek forintosítása. A
másik az elszámolás. Az előbbi
folyamat, mint arról már többször szóltunk, nem egyszerű.
Már januárban belépett a fixált
árfolyam, február elsejétől
pedig minden jelzáloghitelt
forintosítanak. A svájci frankban felvett hiteleket 256,50 forinton, az euróban felvetteket
309 forinton, a japán jenben
felvetteket 2,16 forinton számolják át. Ezt az árfolyamot
már korábban meghatározták, az átszámolás határnapja
február elseje.
– Azt, hogy ennek éppen ideje volt, a svájci frank januári
hirtelen változása mutatja.
– Igen. Az egész világ

Ezért kell éberen figyelnünk, és még
csírájában fojtani el azokat az eszméket,
amelyek kikövezik az utat az olyan típusú drámákhoz, tragédiákhoz, mint,
amilyen Budaörsön történt a második világháborút követő években.”

által hivatalosan jegyzett
devizanemben, vagy a jövedelemarányos törlesztőrészlet
mutató alapján jogosult lenne
az adott devizaalapú kölcsönt
felvenni, illetve az, akinek a
jelzálogkölcsön-szerződése
hátralévő futamideje 2020 végéig lejár, vagy akik számára
a forintra történő átváltás
során meghatározott új kamat
hátrányos lenne.
– Ők tehát most is maradtak
devizában…
– Egy kissé ezért ez is bonyolultan történik. Az ő hiteleiket
is forintosítják a többivel
együtt, de ha az adós – utólag
– bizonyítja, hogy ő maradhat
devizában, visszaszámolják az
egészet. Mindez az elszámolás utánra marad, ami március

számára meglepetést jelentett,
hogy a Svájci Nemzeti Bank
váratlanul elengedte az alpesi
valuta árfolyamát, ami egyik
pillanatról a másikra mintegy
húsz százalékos erősödést okozott. Ez a magyar jelzáloghiteleseket már nem érintette. A
kormányzatnak ez ügyben szerencséje volt – hosszas húzódozás után szinte az utolsó pillanatban lépett.
– Kötelező az átállás?
– Lényegében igen, de
akadnak kivételek. A forintosítás mellőzését
kérheti,
akinek a várható
törlesztőrészletet
meghaladó öszszegű rendszeres
jövedelme Jön a forint, söprik a svájci frankot
van az MNB (bocs, a milpengőt – kép 1946-ból)

elsejétől indul. A hitelezőtől
kapott levél után lehet kérni a
devizában maradást, és akkor
tudja meg az adós azt is, menynyi lesz az új törlesztője.
– Mit jelent az elszámolás?
– A bankoknak el kell számolniuk a hitelek futamideje
során végrehajtott egyoldalú
kamatemelésekkel, illetve azzal a különbözettel, amit az
okozott, hogy kétféle – vételi
és eladási – árfolyamot alkalmaztak a devizakonverziók
során. Az így felszámított
összegeket pedig vissza kell
téríteniük az adósoknak.
– Lehet várni a pénzes postást?
– Nem feltétlenül. A még
élő hiteleknél a tartozásból
számítják le a visszatérítendő
összegeket, a már visszafizetett hitelek esetén azonban
– ha azok 2009. július 26. után
lettek lezárva – valóban készpénz jöhet vissza.
A Budántúl-Omnibus és az
Azenpenzem.hu közös
rovata
Részletek az
Azenpenzem.hu portálon
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KULTUSZ
soron következő találkozójukon az irodalom
mellett a zene is szerephez jut, nem is akárhogyan: február 11-én 17 órakor operaáriákat
hallgatnak meg Audrey Gabor, a Sidney-i
Operaház énekesnője tolmácsolásában.

Napóleon Budakeszin

Olvasó Nép (Budaörs)
Tavaly alakult egy érdekes társaság a helyi
könyvtárban, a Budaörsi Olvasókör.
Az olvasókörök fontos színterei voltak
egykor az önművelésnek és a közösségi életnek, ma azonban ritkaságszámba mennek.
Az eddigi összejöveteleiken a társaság tagjai
elsősorban a magyar klasszikusok műveiről
folytattak baráti beszélgetéseket; szóba
kerültek többek között Jókai, Szabó Magda,
Karinthy, Örkény művei, de a kortárs orosz
irodalom kiemelkedő regényírója, Ulickája
is volt napirenden. Kíváncsian várjuk a
soron következő összejövetelt két okból is:
egyrészt szeretnénk megtudni, kik azok, akik
mai világunkban föltámasztották ezt a feledésbe merült formát, másrészt izgalmasnak
tetszik a program is. Rendhagyó módon, a

Budaörs

Február
3. kedd, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem
4. szerda, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem
6. péntek, 19.00
100 év Orfeum
7. szombat, 11.00; 15.00
A muzsika hangja
8. vasárnap, 11.00; 15.00
Legyetek jók, ha tudtok!
9. hétfő, 10.00; 14.30
Jégkirálynő
10. kedd, 17.00
Ők tudják, mi a szerelem
17. kedd, 19.00
Hazatérés
18. szerda, 18.00
Operabeavató – Porgy és Bess keresztmetszet
18. szerda, 19.00
Képzelt beteg
20. péntek, 19.00
Azt meséld el, Pista!
21. szombat, 19.00
Hazatérés
22. vasárnap, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem
24. kedd, 18.00
Ármány és szerelem
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Díszpolgár az Opera színpadán
Úgy látszik, a jubileum kissé fölkavarta az állóvizet az egyik legnagyobb
operaénekesnőnk, Rost Andrea körül. Budaörs díszpolgára nemrégiben ünnepelte
negyedszázados jubileumát annak, hogy
először színpadra lépett. A nemrég az Erkel
Színházban tartott ünnepi gála újra ráirányította az utóbbi időkben kissé háttérbe szorult
énekesnőre mind a kritika, mind a közönség, s
nem utolsósorban a média figyelmét. Innen is

Sejtés és őssejt
Az őssejtkutatás napjaink egyik slágertémája. A Budakeszi Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége soron következő rendezvényén
a téma iránt érdeklődők első kézből, egy
őssejtkutató-orvos dr. Mogyorósi Dorottya előadásából tájékozódhatnak a legújabb eredményekről. Külön érdekessége az
előadásnak, hogy nemcsak a tudományos,
hanem az etikai vonatkozásai is szóba kerülnek az őssejtkutatásnak.
„S míg újra találkozunk, hordozzon tenye-rén az Isten.” Őssejtkutatás – orvosi és
kutatásetikai szempontok. Előadás a Szent
László Közösségi Házban (Budakeszi, Fő
u 206.-208. a Havas Boldogasszony Római
Katolikus Plébániatemplom alatt) február 12én (csütörtökön) 19.00-kor.
Klubest: minden hónapban a második
csütörtökön 19.00-kor
E-mail címlistánkra feliratkozás/leiratkozás/címváltozás bejelentése:
keszikesz@gmail.com

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

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

Izgalmas, bár manapság kevéssé pertraktált témát tűzött napirendre februári
összejövetelén a Budakeszi Protestáns Kör.
Poór János történész előadása – Napóleon
és Magyarország – azt járja körül, vajon
milyen hatása volt a császárnak a korabeli
Magyarország szellemi, politikai életére.
A rendezvény február 19-én, csütörtökön 19 órakor lesz a Kálvin teremben
(Budakeszi, Fő u. 159.).

tudatjuk hát régi és jövendőbeli rajongóival,
hogy a művésznő februárban háromszor is
színpadra lép a Magyar Állami Operaházban, méghozzá egyik legsikeresebb szerepében: Puccini Pillangókisasszonyát énekli
február 20., 22. és 25-én este.

25. szerda, 15.00
Kököjszi és Bobojsza
Helyszín: Városi Ifjúsági Klub – bemutató előadás
27. péntek, 19.00
Tépem a számot
28. szombat, 19.00
Legyetek jók, ha tudtok!

BUDAKESZI

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
Február
7. szombat, 20.00
Pitypang Óvoda farsangi bálja
8. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Party
14. szombat, 20.00
Székely Bál
19. csütörtök
Véradás
20. péntek, 16.45
Makettkészítő tanfolyam
21. szombat, 10.00
Holló Együttes koncert

FEBRUÁR

25. szerda, 18.00
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Márciusi előzetes
3. kedd; 7. szombat 18.00
Benkó Dixieland Band koncert

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Február
3. kedd, 18.00
Az ambíciótól az értelemig
Makray Krisztina filmklubja
a művelődési házban
5. csütörtök, 18.00
Pestisjárvány Zsámbékon
Mészáros Árpád helytörténeti előadása a könyvtárban
7. szombat, 14.00
Nyugdíjas találkozó
a művelődési házban
12. csütörtök, 18.00
Csángóföldön jártam
Hornok Magdolna előadása
könyvtárban

14. szombat, 18 óra
Budakörnyéki
borosgazdák
és
borkedvelők VI. találkozója
a művelődési házban
14-15. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Múzeumok Hétvégéje Zsámbékon
15. vasárnap, 15.00-18.00
Magyar-sváb közösségi mulatság
„farsang farkán”
a művelődési házban
17. kedd, 10.00
Tündér Tercia
Zenés mesejáték Lázár Ervin meséje
nyomán a művelődési házban
21. szombat, 15.00
Simon M. Veronika festménykiállításának megnyitója
a művelődési házban
25. szerda, 18.30
Családi Egészségklub
a művelődési házban
26. csütörtök, 18.00
Zsámbékiak Szabadegyeteme
a művelődési házban
28. szombat, 19.00
Nyakas Jazz Klub
a művelődési házban
Winand Gábor és Elsa Valle koncertje
Házigazda zenekar: Mezzo Quartett
*
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Múzeumban a Kalef-óra

AZ ÁVH-ról Budakeszin

Hogy a Széll Kálmán tér (leánykori gadiákot egyaránt jelent. Nos, ismerve
nevén Moszkva) átépítése mit jelent az a Kalef történetét és népét, én ez utóbarra kényszerűségből közlekedőknek bit kevéssé tartom valószínűnek. Gon(kiváltképp azoknak, akik rendszeresen doljunk csak a híres órára, ami alatt
kell, hogy útba ejtsék), nem részletez- oly sokszor adtunk találkát egymásnak,
nénk.
s idézzük föl az arra járó népeket: ugMagam egyébként ahhoz a gene- yan melyikük ismerhette egyáltalán a
rációhoz tartozom, akik dacosan ak- szót magát is? Apropó, óra: a legendás
kor is Kalefnak mondtuk, amikor épp óra sorsáról, amely 1941 óta strázsált
az orosz főváros nevét viselte. Most, itt, viszont megbízható híreink vannak:
hogy mindenféle változások történnek az átépítésre tekintettel elszállították a
Buda legfontosabb forgalmi csomó- Kiscelli Múzeumba, helytörténeti kiállípontján, az elnevezésével kap-csolatban tási darab lesz belőle. A tér azonban a
is viták bontakoztak ki, ami nyelvészeti, felújítás után sem marad időmérő néltehát kulturális kérdés is. Számomra kül, tervezése folyik.
is meglepő módon a népnyelvi Kalef
Robot Szabi
etimológiáját
illetően
új szempont merült
föl. Eddig ugyanis úgy
tudtuk, én is, hogy az
elnevezés a Kálmán becézett formájára – Kalef
– utal, azonban egyesek
szerint nem erről, hanem
a kalefaktor latin szó
rövidített változatáról lehet szó, ami bajkeverőt,
kollégiumi fűtőt és szol- Hétre ma várom…

Kinek a fantáziáját ne mozdítaná meg, ha
azt a szót hallja: titkosszolgálatok. A történelem iránti érdeklődés a magyarok között
pedig kimagaslóan erős nemzetközi összehasonlításban. (Hogy az érdeklődéssel a
tájékozottság is egyenes arányban áll-e,
arról nem vagyunk meggyőződve, de ez
irányú kutatásokat nem ismerünk.) Minden
adott tehát, hogy egy izgalmas este kerekedjék február 25-éből, kiváltképp akkor,
ha még azt is hozzátesszük, hogy a hazai fiatal történészgeneráció egyik legismertebb
képviselője látogat el ebben az időpontban
a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési
Központba. Ungváry Krisztián úttörő
kutatásokat folytatott például a második
világháború előtti korszak nyilas és hungarista mozgalmairól, de épp most került
éles viták kereszttüzébe egy tanulmánya,
amely a két világháború közötti időszakban
a hazai zsidóság vagyoni helyzetéről közölt
eddig nem is vizsgált adatokat.
Budakeszire a Kommunizmus Áldozatainak Emlék Napja apropójából jön, és
előadásának témája a kommunista titkosszolgálatok és az állambiztonság.
Az előadás kezdete 18 óra.
tb

N

emcsak a könyveknek, a képeknek is
megvan a maguk sorsa…
Ha arra gondolok, volt már olyan is,
hogy valaki egy újságcikk nyomán találta meg évtizedek óta elveszettnek hitt
testvérét, szerelmét, szüleit stb., nem is
olyan reménytelen ez az ügy…
A hozzá tartozó történet: valamikor, az
elmúlt évezredben, 1968-at (vagy 69-et?) ír-

Fényképkaland
padláson tárolt ládából nemrég nagy
mennyiségű filmtekercs került elő, köztük
a szóban forgó szalaggal együtt. A filmek

végre betöltötték hivatásukat, előhívattak,
kinagyíttattak és fotópapírra másoltattak,
s immár csak arra várnak, tulajdonosuk
jelentkezzék értük. Hogy ki ő, a Zsámbékon készült régi fotókból nem biztos,
hogy kiderül, de a képek némelyikén
tunk még akkor, egy illető megkért valakit, ugyan, hívná már elő a fotóit.Afelkért úr vállalta,
a tekercs filmet átvette azzal, hogy az előhívottkinagyított képeket majd elküldi postán. És itt
csúszott be a számításba a hiba: a név és a cím
elkallódott. Próbálkozásai dacára nem tudta
megszerezni a címet, s csak abban reménykedett, a celluloid gazdája majd csak jelentkezik, de nem így történt.
Az egész ügy lassan feledésbe merült,
mígnem különös véletlen folytán egy

Emberünk velünk együtt abban bízik, az
autó talán elvezethet a fotók gazdájához.

S ha már, akkor egy kis kollekciót hadd
nyújtsunk át mi is Olvasóinknak a fotókból.
(Aki érdemi információval rendelkezik
a fotók, ill. a Moszkvics tulajdonosát
illetően, kérjük, lépjen kapcsolatba
őrzőjükkel a joe.felsmann@gmail.com email címen)

látható egy vadonatúj Moszkvics személygépkocsi, azonosítható rendszámmal.
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SPORTSZELET

Budakesziről Bamakóba
Roburral
Február 2-án véget ért a Budapest Bamako, a híres-hírhedt
Dakar mára megmaradt egyetlen örököse.
A verseny kockázatos, minimális asszisztenciával zajló
kaland és tájékozódási verseny.
Nincsenek
mentőhelikopterek, begyűjtő teherautók, idegenvezetők, animátorok vagy tolmácsok.
Mindenki a találékonyságára, a
szerencséjére számíthat csak.
A versenyzők minden megkötés
nélkül,
bármilyen
járművel részt vehetnek a
túrán, egy a lényeg, hogy
eljussanak Mali fővárosába,
Bamakóba.
Az idei Bamakónak volt egy
budakeszi résztvevője is, Szirmai Gábor, akit már korábbról
ismerhet a szélesebb magyar
közvélemény. A lakóhelyén
afféle csodabogárnak számító
férfi története tavaly járta be a
sajtót, amikor szudáni ember-

csempészek fogságából szabadult ki kalandos körülmények
között.
Ezért figyelt föl rá a péceli
baráti kör, amelyik egy ideje tervezgette részvételét a
Dakaron – egy Roburral. A
jármű alkatrészeit úgy szedték
össze különböző garázsokból,
fészerekből, mert teljesen ép
Roburt ma már nehezen lelhetni föl; évtizedek óta nem
gyártják.
Szirmai tapasztalatai egzotikus tájakon, valamint műszaki
érzéke bizonyára jól jön majd
– gondolták. És jól gondolták:
a Robur Expressz célba ért.
Márna Apó

Már a Nap is adóalany
Alapos felfordulást okozott
a megújuló energia piacán az
a törvénymódosítás, amely a
termékdíjakat a napelemekre
is kivetette. Bár a törvényt hónapokkal korábban szavazta
meg az országgyűlés, a szakma csak már akkor értesült
róla, amikor hatályba is lépett. A budaörsi ipari parkban
működő KT-Electronic Kft.
egyik vezetőjét, Ficza Istvánt
kérdeztük arról, hogyan fogadták a jogszabályt.
– Mint ahogyan a szakma
egésze, mi sem örültünk neki,
hiszen ez jelentősen növeli a
költségeinket…
– Mennyivel?
– Mintegy 5-10 százalékkal. Kevés cég tudja ezt kigazdálkodni, tekintettel arra,
hogy az elmúlt hónapok forintgyengülése az importot
is megdrágította, márpedig
ezek a készülékek jelentős importhányadot is tartalmaznak.
– Ha jól értem, akkor ez
a legtöbb esetben áremelést
jelent?
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– Kénytelenek vagyunk.
– Érzékelhető-e már valamilyen hatás a keresletben?
– Érzékelhetően megcsappant a kereslet az előző évek
azonos időszakához képest,
holott épp most fut sok pályázat, ami támogatja a napelemek üzembe állítását.
– Mi a véleménye azokról
az érvekről – hogy tudniillik
a napelem ugyan környezetbarát berendezés, amíg termeli
az áramot, de az elhasznált
készülékek ugyanúgy szenynyezik a környezetet – amelyekkel a termékdíj-kivetést indokolták?
– Először is, a legtöbb napelem anyagainak nagyobbik része
újrahasznosítható. Arról
már nem is beszélve,
hogy működése során
ugyanannyi
energia
megtermelése mellett
sokkal-sokkal kevesebb
káros anyagot bocsát ki, mint a hagyományos erőművek. En-

Ozy apa lett
Szabó Ozor János – Ozy
nagyszerű évet zárt. A legnagyobb esemény életében az
volt, hogy december közepén
gyereke született.
Az édesapa megnyerte
az év egyik legfontosabb,
parasportolók számára kiírt
erőemelő versenyét, a Strong
Man világbajnokságot Izlandon. Nem sokra rá egy
pozsonyi fekve nyomó Világ Kupa aranyérmét is elnek fényében még érthetetlenebb a jogszabály azon pontja,
amellyel kétszer akkora termékdíjjal sújtja a napelemeket
mint például az akkumulátorokat.
– A KT-Electronic csak forgalmaz, vagy gyárt is napelemeket?
– Is-is. Egyedi készülékek
gyártásával is foglalkozunk,
és import napelemeket forgalmazunk.
– Kellett-e módosítani a
2015-ös üzleti terveiket a termékdíj-kivetés miatt?
– Egyelőre figyeljük a piaci
folyamatokat.
Ozirisz Abbot

hozta, méghozzá sérülten és
ép versenyzőket megelőzve.
Ráadásnak még elment Bakuba, a szkander Európa Bajnokságra, ahol harmadik lett.
De legbüszkébb, persze a
kisfia után, a tanítványára,
Tunkel Nándorra. Az alacsony
növésű, Zalaigricéről származó fiatalember mindössze
44 kiló, de testsúlya háromszorosát képes kinyomni. A
Rióra készülő paraolimpiai
magyar válogatott egyik nagy
reménysége.
Ozy és Nándi elválaszthatatlan barátok, a nemzetközi versenyeken már csak
úgy emlegetik őket mint a
Kicsi és a Nagy.
Ozynak van egy titkos vágya: ha nemcsak edzőként,
mesterként, segítőként kísérhetné el Nándit 2016-ban
Brazíliába, hanem mint csapattag is. A budakeszi sportoló eddig mindent megnyert,
amit lehetett, de sikeres pályafutásából eddig kimaradt
az olimpia.
Zoia Brots

KÉK-ZÖLD

K

ét rókatestvér érkezett a
Kecskeméti Vadasparkból
a Budakeszi Vadasparkba. A
fiatal hímek hamar beilleszkedtek új környezetükbe.
Az állatokra a filmesek is
felfigyeltek: a február 19én a mozikba kerülő Liza,
a rókatündér című film
rendezője, Ujj Mészáros
Károly, női főszereplője, Balsai Móni és producere, Major
István már örökbe fogadták
őket. (A film egyik szereplője,
Hajdu Steve „keresztapaként"
vett részt az eseményen.)
A gondozóikkal-trénereikkel
is nagyon jó a kapcsolatuk,
és a Vadaspark látogatói is
hamar megkedvelték a jövevényeket.
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BÜHNE
Tallózás az elmúlt hetek bűnügyeiből

Príma számok és digicsalók
Úriember nőt, buszsofőrt nem üt meg, rendszámot nem hamisít, embert nem
csempész, nem létező munkát nem ajánl, pláne pénzért, és autót is slusszkulcscsal indít. Aki ezt nem tudja, könnyen úgy jár, mint azok, akik rovatunk e havi
számába bekerültek.

N

apjainkban sok szó esik a hazai közéletben mind a be-, mind a kivándorlásról. Utóbbinak elsősorban honfitársaink az
alanyai, előbbiek pedig elsősorban a közelkeleti országokból érkeznek. Sokszor nem
éppen legális, s ennek megfelelően pláne
nem luxuskörülmények között. Akárcsak az
alábbi eset szereplői.
A Pest megyei rendőrök egy füles alapján
indultak január 21-én délelőtt az akció
helyszínére, a pátyi Sasfészek-tó melletti
autópálya-pihenőhelyhez (M1-es autópálya, 22 km-szelvény). A helyszínen valóban
ott volt a gépkocsi, amire vártak. Fél tizenegykor léptek oda a járműhöz, amelyben öt ember ült: a szerb gépkocsivezetőn
kívül négy szír állampolgár is. A rendőrök
a szerb férfit bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt elfogták és
előállították. A szíreket a járőrök – a további
eljárás lefolytatása céljából – átadták a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak.
Az eljárás során eddig annyi derült ki,
hogy a gyanúsított január 21-én négy szíriait vett föl a fedélzetére magyar területen, a
röszkei határátkelőhely közelében. A megállapodás szerint a Magyarországon tartózkodási engedéllyel nem rendelkező szír állampolgárokat 200 euró készpénz ellenében
először Ausztriába, majd Németországba
szállította volna a gépkocsijával.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Vizsgálati Osztálya eljárást indított embercsempészés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a 40 éves szerb állampolgárságú férfi ellen.
Buszsofőr-verés
Nem volt éppen sportszerűnek mondható
az ismeretlen férfi (személyleírását lásd
lentebb), aki a múlt éve december 22-én
este hét óra magasságában megvert egy
buszsofőrt a budaörsi buszvégállomáson.
Hogy mi indította erre, azt a jelenleg is
folyó nyomozás hivatott kideríteni, de ami
az eljárása unfaire jellegét illeti, ítéletünket
arra alapozzuk, hogy információink szerint ellenfele nem volt vele azonos súlycsoportban. Ráadásul szolgálatban is volt,
ami az eset jogi megítélése szempontjából
súlyosbító körülmény: sima tettlegesség
helyett a budaörsi rendőrök közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett
elkövetésének gyanúja miatt keresik az
illetőt. A nyomozást segíti, hogy a busz

kamerája elég jó felvételt készített róla,
amit itt közre is adunk.

nyolc napon belül meggyógyul, ami az
eset jogi megítélése szerint korántsem
mellékes: ha a további eljárás során újabb
körülmények nem merülnek föl, könnyű
testi sértésnek minősül.
A bűntett Biatorbágyon történt, január
22-én, egy házaspár otthonában. A szóváltás férfi és feleség között fajult tettlegességig. A sértett fél nem hagyta annyiban a
dolgot, ennek következményeképp a budaörsi járőrök a helyszínen elfogták, majd
a Budaörsi Rendőrkapitányság előállították
F. Dénes 57 éves biatorbágyi lakost.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya – szabadlábon hagyása mellett –
eljárást indított ellene testi sértés bűntett
kísérlet elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt ellen.
Számtanból megbukott

Az ismeretlen tettes körülbelül 185 cm
magas, 40-45 év körüli, 125-130 kg súlyú, sportos, kigyúrt testalkatú férfi. Arca
telt, feje kopasz. A bűncselekmény elkövetésekor térdig érő bőrkabátot, sötét árnyalatú farmernadrágot, hegyes orrú cipőt
és fekete színű, cipzáras melegítő felsőt
viselt.
A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri,
hogy aki az ismeretlen tettesről vagy
a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik,
hívja a Budaörsi Rendőrkapitányságot
a 06-23/505-400-as telefonszámon, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen
hívható 06-80-555-111 „Telefontanú”
zöld számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy
a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Feleségét ütötte meg
Pofonnak indult, igaz, jókorának. Következtében ugyanis az asszony elesett,
beverte a fejét a konyhaküszöbbe, és
megsérült. A seb az orvosi látlelet szerint

Keszi furi furik
Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka volt,
január 15-16., talán egy eseménytelen
hétvége utolsó órái. A két budakeszi fiatal, egy egyik 20, a másik 6 híján húsz
(éppen túl a gyerekkor határán), úgy gondolták, jó lenne még lefekvés előtt kicsit
furikázni. A város főutcáján baktattak, s
próbálgatták kinyitni a szabad ég alatt
parkoló kocsik ajtaját, hátha valamelyik
gazdája véletlenül nyitva felejtette. A kitartó keresgélés nem volt eredménytelen,
végre találtak egy nyitott autót, amibe
beszálltak. Mivel a slusszkulcsot nem
találták, megpróbálták okosban megol-

Talán farsangi álcának szánta, ki tudja? A
budakeszi rendőrök, akik január 23-án délután közúti ellenőrzés során „intézkedés
alá vonták” P. Gábor (24 éves) budapesti
úrvezetőt, egyáltalán nem voltak tréfás kedvükben, amikor azzal szembesültek, hogy a
személygépkocsira szerelt rendszám egyáltalán nem szerepel a központi nyilvántartásban. Tovább folytatva az ellenőrzést,
arra is fény derült, hogy a kocsiba beütött alvázszám is fiktív. Persze, hogy a
motorháztetőt is felnyitották, ha már, s mit
tesz isten, a motorszám sem stimmelt.
Ennyi szabálytalanság láttán, naná, hogy
kérdőre vonták a fiatalembert, aki arra hivatkozott, hogy a járművet egy ismerősétől
kapta kölcsön. A zsarukat ez nem győzte
meg, őrizetbe vették, majd előállították a
Budaörsi Rendőrkapitányságon, ahol a
nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást indított ellene
egyedi azonosító jel meghamisítása
bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt.
Az oldalt írta és szerkesztette
Boros Zita
dani, beindítani a járgányt a célszerszám
nélkül. Hogy nem profik voltak, abból is kiderült, a motor nem indult be, a
műszerfalat és a vezetékeket viszont sikerült megrongálniuk.
A barkácsolásnak a helyszínre érkezett
rendőrök vetettek véget. B. Pétert és
kiskorú társát a budakeszi rendőrök a
helyszínen elfogták, majd a Budaörsi
Rendőrkapitányságra előállították, ahol
a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki
mindkettőjüket.
A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Budaörsi
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya
folytatja le.
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BALSORS
Baleset-megelőzési tanácsok

Gyerekek az autó fedélzetén

Mindenki szeretné, hogy a gyermeke a
lehető legbiztonságosabb és legkényelmesebb módon autózhasson, azonban úgy
tűnik, kevesen tudják, ezt hogyan kellene
megvalósítani. Egy amerikai kutatás szerint a kisgyermekek csupán 3%-a utazik
a számára legmegfelelőbb módon, azaz
gyermekülésben, amihez az is hozzátartozik, hogy a kissé nehézkesen beállítható
gyermekülések 73%-a nem megfelelően
van beszerelve.
A magyar előírások szerint 3 évnél fiatalabb, illetve 135 cm-nél alacsonyabb
gyerek csak „gyermekbiztonsági rendszerben” utazhat. Némi zavart kelt, hogy

Hé, haver, én már kinőttem a
gyerekülésből

az áruházakban kapható, biztonsági övvel
rögzíthető speciális mózeskosarak például
nem felelnek meg a KRESZ kitételeinek,
ahogy az ülésmagasító sem, így mindenképpen gyerekülést kell beszereznünk.
A babaülést az autó gyárilag kialakított
rögzítési pontjaihoz kell csatlakoztatni,
vagy pedig biztonsági övvel kell bekötni.
Szerencsére a modernebb járművekben
már a rögzítési pontok az egész világon
egységesen használt ISOFIX rendszernek
megfelelően helyezkednek el az autóban,
amelynek köszönhetően az ülés egy-két
kattintással, könnyedén csatlakoztatható,
így inkább ezt a megoldást javasoljuk.
Az ülés beszerelése mellett a gyereket külön is
kötelező pántokkal és
hevederekkel az üléshez
rögzíteni.
Első ülésen gyermekülés csak a menetiránnyal
ellentétesen szerelhető be
és csak akkor, ha nincs
légzsák, vagy kikapcsolták azt. Ennek oka,
hogy a kisgyerekek testfelépítése számára sokkal biztonságosabb a

háttal ülés, ugyanis náluk a felnőttekhez
képest a fej testhez viszonyított aránya
sokkal nagyobb, miközben a nyaki
izomzat és a csontrendszer sokkal gyengébb. Frontális ütközés esetén így a fej
túlságosan nagy erővel lódul meg előre,
ami a gerinc töréséhez, súlyos sérüléséhez vezethet. Ha viszont a gyerek háttal utazik, a fej ütközés esetén folyamatosan alá van támasztva, az ütközés erejét
így a hát teljes felülete fogja fel, ahelyett, hogy közvetlenül a fej vagy a belső
szervek sérülnének. Ennek köszönhetően
a balesetekben 80%-kal kisebb a súlyos
sérülések aránya a háttal ülő gyerekeknél,
mint a menetirány szerint utazók esetében. Gyerekülés nélkül, elöl csak 150 cmnél magasabb gyerekek ülhetnek.
(A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának hírlevele alapján)
Hasznos információk:
A gyermekülés kiválasztásánál fontos,
hogy a gyermek testsúlyának megfelelőt
válasszunk.
Kategóriák:
– 0. súlycsoport: 10 kg testsúly alatt,
– 0+. súlycsoport: 13 kg testsúly alatt
– I. súlycsoport: 9-18 kg testsúlyig
– II. súlycsoport: 15-25 kg testsúlyig
– III. súlycsoport: 22-36 kg testsúlyig.

„Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” – Rajzpályázat
Az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság (továbbiakban: OBB) idén is megrendezi a „Biztonságos közlekedés
gyermekszemmel”
témájú, felmenő rendszerű
gyermekrajz-pályázatot.
A
rajzoknak a biztonságos közlekedést kell bemutatnia illetve
propagálnia.
A pályaműveket
– tekintettel a
kiosztott díjakra – egyénileg
célszerű elkészíteni.
Az óvodások és
iskolások három
kategóriában indulhatnak:
– óvodás (3-6 éves)
– általános iskola alsó tagozatos (7-10 éves)
– általános iskola felső
tagozatos (11-15 éves)
Az alkotások elkészítéséhez
az alábbi technikák alkalmazhatóak: grafit, színes eruza,
zsírkréta, lino, tus, tempera,
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olaj, diópác, szénrajz.
A rajzok mérete kizárólag
A/4 vagy A/3 lehet.
Díjazás:
A Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság kategóriánként az 1-6. helyezettet
díjazza.

Beküldési határidő: 2015.
április 20.
Beküldési cím:
Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
Székhely: 1139 Budapest,
Teve utca 4-6.
A borítékra kérjük ráírni:
„Biztonságos közlekedés gyermekszemmel rajzpályázat”.
A pályaművek hátoldalára
kérjük a készítő nevét, életkorát,
lakcímét és iskolájának megnevezését, címét feltüntetni.

Pindúr pandúr
Az
Országos
Balesetmegelőzési Bizottság ünnepélyes díjátadó keretén belül
kategóriánként az 1. helyezettnek 1 kerékpárt, a 2-6.
helyezetteknek pedig egyéb
tárgyjutalmat ad át.
A díjátadók időpontjáról és
helyszínéről később küldünk
értesítést.

Felhívás óvodáknak, iskoláknak a Mini-KRESZ „Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud” országos vetélkedőre
A „MINI-KRESZ „PindúrPandúr Ki Mit Tud” országos
vetélkedőjét a Nemzedékek
Biztonságáért
Közhasznú
Alapítvány,
valamint
az
Országos Baleset-megelőzési
Bizottság 2015. május 29-én
(pénteken) Budapesten a IX.
ker. Vágóhíd u. 11-13. sz. alatt

az ORFK RSZKK területén
tartja meg. A rendezvény célja
a játékos eszközökkel segíteni
a kulturált és balesetmentes
közlekedésre való nevelést.
A Versenyen 8 fős csapatok
vehetnek részt. Az egyes állomásokra előre meghatározott, menetlevélben rögzített
sorrendben
(forgószínpad
jellegűen) érkeznek a csapatok. A csapat tagjai közül
4 fő az elméleti, míg 4 fő a
gyakorlati feladatokon vesz
részt.
Valamennyi
csapat
az
óvodájuk, iskolájuk részére
közlekedési- és sportjátékokat,
oktató anyagokat, valamint a
korcsoportonként a legjobban
teljesítő 6-6 csapat 1-1 kerékpárt kap.
A jelentkezési lapokat letölthetik az internetről, s azokat
kitöltve kérjük megküldeni a
dobrocsig@pest.police.hu email címre legkésőbb 2015.
április 26-ig.
További információk: Nádházi
Brigitta r. főhadnagy (06-20444-1327) vagy Dobrocsi Gábor
dobrocsig@pest.police.hu
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