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Nem tudom, mi a szokás akkor, ha egy 
település, jelen esetben Budakeszi, 

jelmondatot választ magának.  Kétség-
kívül divat mostanában, hogy akár vál-
lalatok, intézmények, szervezetek is úgy-
nevezett „küldetésüket” pár mondatban 
megfogalmazzák, és azt jól látható helyen 
kiírják, mind a hozzájuk tartozó emberek, 
mind az ügyfelek okulására.

Nos, nemrég a nevezett település, némi 
mini nemzeti konzultációt követően, vá-
lasztott csillagot, azaz: szlogent magunk-
nak. A döntés a helyi közvéleményben kü-
lönösebb hullámokat nem vert, hiszen a 

többség, ebben minden különösebb közvélemény-kutatás nél-
kül is egészen biztos vagyok, még csak nem is hallott arról, 
hogy mi az ő lakhelyének a jelszava, vagy hogy van neki ilyen 
egyáltalán. Visszhangot mindössze a helyi sajtóban keltett. 
Egyik kollégám bírálta a határozatot, „Rossz döntést hozott 
Budakeszi” című, bátor, kritikus hangvételű írásában.

Hogy ne csigázzam tovább Olvasóim kíváncsiságát, a 
döntés értelmében Budakeszi jelszava mostantól ez: „Bu-
dakeszi, természetesen”.  Nem szeretnék a kákán is csomót 
keresni, de nyelvtani szempontból helyesebbnek tűnnék, 
ha már, így leírni a szlogent: Budakeszi – természetesen, 
de ez legyen a legkevesebb. A „sajtóvitát” nem is ez vál-
totta ki, hanem az, hogy az említett cikk írója szerint volt 
ennél sokkal jobb, frappánsabb, alkalmasabb javaslat is, 
ráadásul egy, a helyi idegenforgalmi információs pont (azt 
ugyebár minden Olvasóm tudja, hol van? – a Szerk.) által 
már használt, bevezetett mottó, jelesül ez: „Budakeszi – a 
főváros zöld kapuja”.

Anélkül, hogy állást foglalnék a magvas vitában, bátorko-
dom megjegyezni, hogy mindkettővel szemben merülnek 
föl komoly kifogások. Közös ellenvetésem az, hogy mind-
két jelszó – lopkovic-gyanús. A „… – természetesen” az 
üzleti világból ismert, és a „szójáték” arra a kettősségre 
utal, amit a magyar nyelvben a természetesen szó hordoz: 
jelenti egyfelől a természethez közel állót, a természetből 
vétetett-et, és jelenti azt is, hogy magától értetődőn. Élt is 
ezzel a lehetőséggel valamelyik reklámszövegíró (a terméket 
nem nevezném meg, hiszen ingyen reklámot nem csinálnék 
senkinek). S fájdalom, de a „főváros zöld kapuja” is már 
foglalt, többszörösen is. Bár nem tudok arról, hogy az ed-
digi felhasználók plágiumpert indítottak volna az ügyben, és 
az idegenforgalmi információs pontot sem fenyegeti ilyes-
mi, de azért lássuk be, elég snassz dolog idegen tollakkal 
ékeskedni. Szóval a helyzet úgy áll, hogy a zöld kaput már 
elsütötte az a projekt, amelyik több mint tíz éve azzal rúgta 
be a vidékünk ajtaját (hogy e jelentős képzavarral éljek), 
hogy itt fogja fölépíteni a Magyarország, sőt: Kelet-Közép-
Európa szilíciumvölgyét. (Szilícium-völgyről azóta sem 
tudunk, csak egy boldogtalan ismerősünkről, aki szilikon-
implantátumokat árul franchise-rendszerben, de ez végképp 
nem tartozik ide.)  S hogy mindez ne legyen elég, arra is 
élénken emlékszem, hogy néhány éve az egyik szomszéd vár 
polgármester-jelöltje egy választási kampányban szintén 
zöldkapuzott (oszt’ mégsem nyert). 

Mindenesetre szlogen helyett üdvösebbnek tartanám, ha 
egy valóban megalapozott, közép- és hosszú távú fejlesztési 
koncepcióval (és nem közhelygyűjteménnyel) állna elő a 
városvezetés, és annak szurrogátumaként, nem bánom, akár 
egy jelmondattal is. Természetesen...

eXabo Tibor
szellemi homeless

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)

„Minden háború legelső áldozata az igazság.”
(Ismeretlen)
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Április, Szent György hava

Szent György havában eret vágathatsz, kiváltképen a Ce-
phalicát, mely használ mind fejednek, mind mellednek, 

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

CSÍZIÓ

Lírai takarítás
Tavaszi nagytakarítást hirdettek meg a pátyi lakosoknak 
idén is. Némi posztmodern performansz jelleget kölcsönöz 
a dolognak, hogy mindezt sikerült épp a Költészet Napjára, 
azaz április 11-ére időzíteni, igaz, József Attila szüle- 
tésnapját viszont három nappal korábban fogják ünnepelni. 
Lényeg, hogy a Föld Napját rend és tisztaság fogadja a köz-
ségben április 22-én.

Kitelepítés
Hatvannyolc esztendeje, 1947. 
március 19-én kezdődött a 
német ajkú lakosság kitelepí-
tése Budakesziről.

A város mai lakói a Városhá-

za oldalán található emlék-
tábla megkoszorúzásával, 
majd gyertyafényes, német 
nyelvű szentmisével emlékez-
tek az egykori elhurcoltakra. 
A megemlékezésen részt vett 
Kalász Márton író is.

NOE Budaörsön

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének budaörsi szer-
vezete és a helyi gazdakör közös, világi előhúsvéti ünnepsé-
get tartott Budaörsön. Miként az előző évben, a gazdák idén is 
sonkával, kolbásszal és tojással kedveskedtek a nagycsaládo-
soknak. A jótékonyságon kívül a rendezvény célja volt a családi 
összetartozás érzésének, valamint az önellátás fontosságának 
erősítése, tudatosítása.

HPV

A humán papillomavírus igen 
gyakori fertőzés, és sok, akár 
súlyos betegség okozója is 
lehet. Különösen a nőket fe-
nyegeti. Szerencsére ma már 
van ellene védekezés, oltás, bár 
nem kötelező, ám mind több 
önkormányzat teszi lehetővé az 
ingyenes vagy támogatott oltást 
lakói számára. Nemrég Budaörs 
döntött arról, hogy a városban 
élő 8. osztályba járó lányok 
megkaphassák a HPV elleni 
védőoltást.
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Kossuth Albertnek

Albert Gábor református család- 
ban született. A pécsi állami 
Széchenyi Gimnáziumban érettségizett, 
majd egy évet tanult a pécsi tanárképző 
főiskolán, a pécsi egyetem jogtu-
dományi karán és a budapesti teológiai 
akadémián, végül az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán végzett magyar-könyvtár 
szakon.

Pályáját az Országos Széchényi 
Könyvtárban kezdte, majd az MTA Ze-
netudományi Intézet könyvtári és do-
kumentációs osztályát vezette. 1988-
ban néhány protestáns értelmiségivel 
együtt megalakította a Magyar Protes-
táns Közművelődési Egyesületet. Az 
Egyesület első elnökének, Szethágothai 
János halálát (1994) követően Albert 
Gábor követte őt az elnöki székben.

Rendszeresen részt vett és előadásokat 
is tartott a Református Egyház által 
1992 óta évente megrendezett szárszói 
konferenciákon. Az 1980-as években 

kapcsolódott be a Magyar Írószövetség 
munkájába, ahol vezető tisztségeket is 
betöltött, 1991-92-ben az Új Magyaror-
szág c. napilap alapító főszerkesztője, 
1992-1995 közt a határainkon kívül élő 
magyar kisebbségnek szóló Magyarok 
Világlapját szerkesztette.

Számos hangjáték, elbeszélés, regény 
fűződik nevéhez.

Illényi érdemes

Illényi Katica zeneművészt sokan is-
merik és szeretik Magyarországon. Fő 
hangszere, a hegedű mellett múlhatatlan 
érdemeket szerzett egy mára feledésbe 
merült, különleges, ízig-vérig 20. száza-
di hangszer, a theremin újrafelfedezésé-
ben és népszerűsítésében is. Sűrű kon-
certnaptára ellenére megtalálja a módját 
annak is, hogy időről-időre választott 
lakóhelyén, Budakeszin is találkozzék 
koncerteken a helyi híveivel.

Balog Zoltán emberi erőforrások 
miniszterétől és Hoppál Péter kultúráért 
felelős államtitkártól a nemzeti ünnep 

alkalmából vehette át a Magyarország 
Érdemes Művésze díjat.

Tompa kitűnt

Magyarország köztársasági elnöke – a 
miniszterelnök előterjesztésére – a Ma- 
gyar Érdemrend középkeresztje a csil-
laggal polgári tagozata kitüntetést 
adományozta a magyar történelem- és 
társadalomtudomány területén elért, nem-
zetközileg is elismert eredményei, va-
lamint diplomáciai, továbbá szerteágazó 
tudományos és kulturális közéleti tevé-
kenysége elismeréseként a Budakeszin 
élő Tompa Anna Máriának.

Pápay Budakesziért

Évtizedek áldozatos gyógyító munkája 
után a tavalyi évben vonult nyugál-
lományba Pápay Judit belgyógyász házi-
orvos. Pályafutása legnagyobb részét a 
budakeszi háziorvosi rendelőben töltötte, 
ahol betegek ezreit gyógyította – nem-
csak gyógyszerekkel, de emberséggel és 
jó szóval egyaránt.

Március 15. alkalmából Budakesziért 
emlékéremmel ismerte el a városvezetés 
kiemelkedő életművét.

*

Magyarország köztársasági elnöke – a 
miniszterelnök előterjesztésére – a 

Magyar Érdemrend középkeresztje pol-
gári tagozata kitüntetést adományozta 
a korszerű és európai színvonalú hazai  
pénzügyi felügyelet megteremtésében 
játszott meghatározó szerepe, a Pénzü-
gyi Szervezetek Állami Felügyeletének 
folyamatos modernizálásával elért kima-
gasló eredményei és példaadó vezetői 
munkája elismeréseként dr. Szász Károly, a 
Semmelweis Egyetem kancellárja részére.

Díjeső Budakeszin
Az idei március 15. soha nem látott elismerésözönt hozott Budakeszin élő,  
a városhoz így vagy úgy kötődő alkotóknak. 

Albert Gábor 
évtizedek óta él 
Budakeszin
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Hogy mi minősül építésnek, és mi rom-
bolásnak, az egyes filozófusok szerint 
nézőpont kérdése. A budaörsi testületben 
azonban nem filozófusok ülnek. Mégis 
állást kell foglalniuk egy építkezés ügyé-
ben, ami a Kőhegyen történt, vitatott 
körülmények között.

A Kőhegy a város meghatározó tájképi 
része, fokozottan védett terület, ahol mind 
az építkezések esztétikája, mind a statikai 
hatása rendkívüli körültekintést igényel a 
tervezőktől-építtetőktől, valamint az épí-
tési hatóságtól. A szóban forgó  építkezés 
egyébként a testület legutóbbi, márciusi 
ülésén került szóba, mikor is a helyi el-
lenzék a polgármestert vonta felelősségre 
az építkezés kapcsán.

A jegyző szerint  a hivatal már sok 
évvel ezelőtt jelezte, hogy egyre veszé-
lyesebb az építkezés a Kőhegyen. Ezért 
javasoltak szigorúbb szabályozást, és 
súlykorlátozást is. A szigorítás rend-
kívül kemény lakossági ellenállásba 
ütközött, ami részben érthető, hiszen, 
akiknek ott volt telkük, minél szabadab-
ban akartak rendelkezni a tulajdonukkal.  

A testület hozta meg azokat a szabályo-
kat, amelyek alapján az egyedi építési 
engedélyeket a hivatal kiadta. Magába 
az engedélyezési eljárásba nem volt be-
leszólása sem a testületnek, sem a polgár-
mesternek, erről információik sem voltak. 
Ma már látszik, hogy hiba volt például 
adott  magasságig engedélyezni az épít-
kezést, és túl kicsi védőtávolságot hagyni 
a védett területtől.

A megtámadott Wittinghoff Tamás azt 
is megjegyezte, akkor, amikor a jelzett 
engedélyt kiadták,  a területet  a Fidesz 
által delegált alpolgármester felügyelte, 
és a testületben is ők voltak többségben, 
vagyis minden, a Kőhegyre vonatkozó 
építési szabály csak az ő hozzájárulá-
sukkal születhetett meg. Úgy vélte, az 
ősbűn a telekalakításnál történt. Már ak-
kor érzékelnie kellett volna az illetékes 
hivatalnokoknak, hogy ide túlságosan 
nagy épületet lehet majd felhúzni. Mivel 
a nevezett ház építési engedélye 2011-
ben lejárt, addig kellett volna érdemben 
megindítani az építkezést. Ez nem történt 
meg, és ezt fotókkal is tudják igazolni. 
Vagyis ez egy engedély nélküli épít-
kezés.

Zoborai stb.

Építés, rombolás

Magyar Camino

A Szent Jakab-út ősrégi zarándokút, a 
kelta időkben a Tejút szimbóluma volt 
s a maival ellenkező irányban járták be 
a zarándokok. A mai út Spanyolország 
Galícia tartományának fővárosába, San-
tiago de Compostelába vezet.

Azt már kevesebben tudják, hogy a 
középkorban a Szent Jakab-út behálózta 
Európát, és magyarországi szakasza 
is volt. Ezt kezdték el újra fölfedezni 
pár éve.  A hazai szakasz a budapesti 
0 kilométerkőnél indul, és Lébényig 
tart. Azért említjük, mert áthalad vidé-
künkön is: a Normafától a zarándokok 
Makkosmárián, Budakeszin át haladnak 
a Páty-Tök-Zsámbék útvonalon.

A zarándoklat régebben egyértelműen 
a mélyen hívők gyakorlata volt, ma 
azonban vallásos és agnosztikus embe-
rek is megpróbálják a fizikai és spirituá-
lis utazás e módját.

Sportállás

A köztelevízió közelmúltbeli átszervezése, 
már ami az első hónap tapasztalatait illeti, 
nem nevezhető éppen sikertörténetnek. És 
még nincs vége! Az eddigi csatornák mel-
lett, mint hírlik, egy új, nemzeti sportcsa-
torna indítását is tervezi a királyi tévé, ami, 
nomen est omen, alapvetően a hazai sport-
események közvetítésére építi terveit. Hogy 
ez miként lesz lehetséges, nem tudjuk, igaz, 
sportnagyhatalom vagyunk, na de mégis… 
Van viszont, aki talán már tudja, ráadásul a 
fődink, Riskó Géza sportújságíró. Az egyik 
napilapból értesültünk, az MTVA tavaly 
novemberben kötött egyéves szerződést a 
budakeszi illetőségű Riskóval. Feladata „a 
sportszakmai szervezetekkel, jelentős intéz-
ményekkel történő kapcsolattartás, vala-
mint a kiemelkedő projektek előkészítése és 
beindítása” lesz. Az újság azt is kiderítette, 
hogy mindezért havi 1 millió dukál.

Dacos COOP

A COOP élelmiszeráruház-lánc dacol a vasárnapi zárva tartást előíró jogszabályok-
kal. Azokat a vidéki üzleteit, amelyek világörökségi területen működnek, továbbra is 
kinyitják a hetedik napon. Érvelésük szerint ugyanis egy kormányrendelettel csinálták 
vissza a korábban még a törvényben szereplő mentességet, márpedig azt a laikusok is 
tudhatják, hogy egy jogszabályt alacsonyabb rendűvel (vagyis törvényt kormányrende-
lettel) nem lehet felülírni (még ha Kövér házelnök úr nem olyan régen ábrándozott is a 
rendeleti úton történő kormányzásról, de hát egyelőre ez még nem aktuális).

Javasoljuk hát a COOP-lánc boltjainak, nézzenek körül a környezetükben, hátha 
azt a világörökség részévé lehet nyilvánítani. Én mindjárt mondanék is egy helyet a 
vidékünkről, ami szerintem nem esélytelen: a Zsámbéki romtemplom, ráadásul a COOP 
üzlete ott van tőle egy kőhajításnyira.

Márna Apó

Arany Máté Tökön
Miközben országosan a szegedi Ságvári 
Endre Gyakorló Gimnázium, Orosházán 
pedig az egykor József Attiláról elnevezett 
Általános Iskola kelt közfigyelmet, az át- 
keresztelések rendszerváltás óta 
tartó, ha jól számoljuk, harmadik hul-
láma tovább halad – vidékünkön is. 
Legutóbb Tökről kaptuk a hírt, hogy 
egy zárvány-utcanevet fedeztek föl 
nemrég az egyébként nem nagy falu 
térképén. Az önkormányzat kellően 
éber volt, intézkedett, így az eddigi 
Zalka Máté utcát hamarosan Arany 
János nevét viseli.

A magunk részéről üdvözöljük a 
döntést már csak azért is, mert Arany 
költészetét jóval többre tartjuk Zal-
ka irodalmi munkásságánál.

A községháza arról is gondoskodott, 
hogy az érintett utca lakói számára a 
lakcímkártyák és egyéb okiratok (pl. vál-
lalkozói igazolvány, működési engedély) 
cseréje illetékmentes legyen.

pimasz

Csak hogy lássa a Nyájas, tényleg írt is

Hol van már egy kocsma? – avagy: 
A zarándokok is megszomjaznak
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Úgy-e a házi őrizetesek kivételével senkit 
sem kötelezhetnek arra, hogy naphosszat 
odahaza rontsa a levegőt és várja a pos-
tást? Ha mégis, akkor az alábbi sorokat 
vétek lenne elolvasni, mert akkor tévedek 
másban is.

Történt, hogy a március tizedike előtti 
napok egyikén az egyéb okból a Polgár-
mesteri Hivatalban megforduló ismerősöm 
értesült azon nagyszerű tényről, mi sze- 
rint az adóügyi ügyintézők nagy munkában 
vannak. Az idei adókivetésről szóló érte-
sítéseinket borítékolják, hogy mielőbb 
támogathassuk önkéntes adományaink-
kal a közjót. Persze az is kiderült, hogy 
nem mindenki kapja meg az első etapban 
a várva várt sárga csekket a kirovó ha-
tározattal, hiszen a nem Budakeszin lakó 
adóalanyok borítékjainak postára adására 
majd csak pár nappal a helyben lakóké 
után kerül sor.

Így történt, hogy március 11-én, szer-
dán a postás tértivevényes küldemény 
értesítéséről szóló cédulát dobott be a 
ládámba. Ennek alapján a lehetséges 
legkorábbi időpontban, 12-én, vagyis 
másnap, csütörtökön fel is kerestem a 
helyi postahivatalt, átvenni a hőn óhaj-
tott értesítést a befizetendő összegről. (A 
tértivevényes szelvényen a fenti adatok 
ellenőrizhetőek.)

Ott, azon nyomban nem volt időm 
felbontani, elolvasni és újra kivárni a 
meglehetősen hosszú sort a befizetésre. 
Így csak odahaza ért a meglepetés. Miu-
tán ugyanis felbontottam és elolvastam a 
február 24-i dátumozású (!), az akár még 
kedvezőnek is nevezhető végösszegű 
ingatlan és gépkocsi adómról szóló ha-
tározatot, találtam egy nekem nem tetsző 
mondatot. Idézem: „…az éves adó … 
március 16-ig … fizetendő be késedelmi 
pótlék mentesen… Amennyiben a fize-
tési kötelezettséget a határozatban előírt 
határidőben nem teljesíti, terhére késedel-
mi pótlékot számítunk fel…”.

Itt azért felkaptam a fejemet. Hogy is 
van ez? A befizetési határidő március 16., 
tehát hétfő, vagyis van egy munkanapom 
a tartozásom rendezésére. Ha pedig a 
szombatot is figyelembe veszem erre a 
célra, akkor kétszer ennyi, vagyis kettő 
nap van a befizetési határidő teljesítésére. 
S nekem még – mint helyben lakónak – 
előnyöm van, mert egy vidéki ismerősöm, 
aki folyamatosan odahaza tartózkodva 
ugyaninnen várta az adóösszegről szóló 
határozatot, csak 16-án délben vehette át – 
közbenső értesítés nélkül – a Határozatot. 
Vagyis a vidéken lakó adóalanyok között 

biztosan volt legalább egy, aki legjobb e-
setben is csak a befizetési határnapon kap-
ta meg a csekket ugyanazzal a késedelmi 
büntetési fenyegetéssel, mint mi, helyben 
lakók. Így e távol lakónak ezen határozat 
alapján garantált a késedelmi pótlék kive-
tése, holott talán vélelmezhető, hogy ön-
hibáján kívül nem is volt képes a határidő 
tartására.

Koromnál fogva még emlékszem, hogy 
az „átkosban” (talán éppen a már hatá-
lyon kívül helyezett 1957. évi IV. törvény 
az államigazgatási eljárás általános sza-
bályairól alapján) a postai kézbesítést 
követő 10. nap után kezdődött el a reni-
tensek szankcionálása. Most, a fejlettebb 
törvénykezési rendszerben – amikor a 
postai szolgáltatások is gyalázatosabbak 
a negyed évszázaddal előttiekhez képest 
– mintha elfelejtették volna az arra ille-
tékesek, hogy kövessék a józan logikát. 
Sajnos az adóalanyok túlnyomó többsége 
ma még nem képes a hatóságok kipattanó 
gondolatainak azonnali kitalálására, így a 
haladéktalan, de főleg a megelőző csekk-
befizetésre sem. Legkevesebb át kell ven-
niük, el kell olvasniuk, és fel is kell fog-
niuk a Határozat tartalmát. Ezt követően 
cselekvési tervet kell felállítaniuk, mely-
ben dönteniük kell például abban, hogy 
honnan szereznek pénzt a befizetésre. 
(Mintha éppen a fent körülírt ominózus 
Határozatok megírása és borítékolásának 
napjaiban csúcsosodott volna ki egyes 
Budakeszit is érintő pénzintézeteknél a 
banki műveletek egyes csoportjának erős 
korlátozása, például egyes pénzkiadó au-
tomaták leállítása, a személyes készpénz-
felvétel korlátozása.)

Nos, ha a fegyelmezett adófizetésre 
elszánt emberünk mégis talált a zsebében 
annyi pénzt, amennyi elég a Budakeszi 
Város Jegyzőjétől érkező felszólítás ki-
egyenlítésére, és még ideje is van azonnal 
feladni ezt az összeget, akkor is gyanítható, 
hogy állampolgári kötelezettségét nem 
tudja határidőre teljesíteni, hiszen a posta 
sem fénysebességgel üzemel.

Fentiek alapján egyéni véleményem, 
hogy mindaddig, amíg az állami szerv 
(esetünkben a Budakeszi Polgármesteri 
Hivatal) jogosult intézkedéseinek meg-
hozatalára törvény szerint határidőket 
igénybe venni, ám az állampolgárnak erre 
nem adnak lehetőséget, addig nem beszél-
hetünk törvény előtti egyenlőségről. Már-
pedig ezt más néven kettős mércével való 
mérésnek nevezik, és komolyabb helye-
ken ejnye-bejnyét mondanak érte!

Mészáros Árpád

PIllanatfelvételek, BudakeszI, 2015. márcIus

Kettős mérce Budakeszin?!

Most még időben szólok!

A Budakeszi temetőben álló ’56-
os emlékmű talapzata megsüly- 
lyedt. Az obeliszk felső köve jelen-
leg annyira ferdén áll, félő, a közeli 
jövőben le fog dőlni talapzatáról. 
Hogy eltörik-e, avagy nem, az kér-
déses. De mi van akkor, ha éppen az 
arra tévedő gyerekek valamelyike 
vagy bárki járókelő kerül alá? Talán 
célszerű lenne ma költségtakarékosan, 
egy balesetet megelőzve helyreállítani. 
Szólok, még mi előtt többe kerülne a 
helyreállítás, s talán egy nagyobb bajt 
is meg lehetne előzni…

Tulokpár a Vadasparkban

Nemrég egy tulok házaspár érkezett a 
Budakeszi Vadasparkba a Hortobágyról. 
Lavínia és Lupo szerelmi története a 
bulvársajtó érdeklődését is fölkeltette.

A sztori még a pusztán kezdődött. 
Lavínia, a tavaszt érezvén, áttörte a 
karámot, és beszabadult a bikák közé. 
Ennek természetes következményei is 
lettek, de a nőstény nem maradhatott 
a hímek között. Ekkor döntöttek arról, 
hogy Budakeszire szállítják. Hogy ne 
legyen egyedül, egy bikát is választot-
tak mellé, ő volt Lupo. Egyik a harminc 
közül. Hogy a hamarosan megszülető 
tulok borjú apja valóban ő, vagy valaki 
más, nem tudni, genetikai vizsgálat nem 
volt, különben is tudjuk, csak az anya 
biztos (bár ma már az sem).

eszt
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Szerkesztőségünk az alábbi felhívást 
kapta a budakeszi városházától, közlé-
sének szívesen teszünk eleget.

Felhívással fordulunk minden segítőkész 
emberhez a Kárpátalján súlyos szükséget 
szenvedők támogatására. A háború kataszt-
rófahelyzetet idézett elő, a megélhetés 
került veszélybe. Összeomlott a hrivnya 
árfolyama, egy nyugdíjasnak vagy mini-
málbéren élőnek napi egy euróból kéne 
eltartani a családját. Ezzel az életszínvonal 
rosszabb lett, mint a Föld legszegényebb 
országaiban. Az árak viszont naponta 
növekednek, már ki sem írják. Az alapvető 
élelmiszerek kezdenek eltűnni, és nagyon 
drágák! (Liszt, olaj, cukor.)

„Az élelmiszerhiány lehet átmeneti, 
de a pénzhiány biztos nem. Az IMF nyo-
mására a kormány az év végéig befa-
gyasztotta a fizetéseket, nyugdíjakat, a 
gáz és a villany árát világpiacira emelik. 
A magyarság képviselői megegyeznek ab-
ban, hogy az 1944-es málenkij robot óta, 
most van a legnagyobb krízis. A besorozá-

sok miatt:18 és 60 év között bárkit elvihet-
nek a háborúba, (a debalcevei katlanban 
a munkácsi hadosztály harcolt), másrészt 
a kilátástalan gazdasági helyzet miatt.” 
(Palojtay Márta)

Testvérvárosunk,  Beregdéda polgár-
mestere kérdésünkre jelezte, a határmenti 
kis településekre, szórványokba nem, 
vagy alig jutnak el az országos gyűjtésből 
eredő adományok. Itt személyes kapcso-
latok révén tudunk segítséget nyújtani a 
nélkülözőknek. 

Budakeszi város önkormányzata, Per-
bál önkormányzata, egyházközségeink, 
civil szervezetek közös összefogással 
segítséget, támogatást kívánnak nyújtani 
a háború sújtotta családoknak.  

Tárgyi adományt eljuttatni nehézkes, 
a szállítás többletköltséget jelent, és több 
mint másfél hónap az engedélyezés. A  
pénzadomány a leghatékonyabb segít-
ség. 

Hosszú távú támogatásra lesz szükség, 
ezért keresünk olyan családokat, akik vál-

lalják, hogy egy „örökbefogadott” csa-
ládnak havonta utalnak 10 000 forintot.

Várjuk olyan családok jelentkezését, 
akik nyáron szívesen vállalják a Kár-
pátaljáról érkező gyermekek ellátását saját 
családjukban. Esetleg az útlevél és vízum 
költségeit is tudják állni, vagy jelezzék, 
hogy csak a vendéglátást vállalják.

Jótékonysági koncertet rendezünk 
május 9-én, szombaton Budakeszin, a 
Prohászka Ottokár Gimnázium aulájában 
(Széchenyi u.141). 

Minden jó szándékú embert várunk, a 
kis segítség is óriási érték!

Budakeszi város önkormányzata is fo-
gadja a felajánlásokat a Polgármesteri Hi- 
vatal társadalmi számláján, az alábbi szám- 
laszámon: 11742348-15390022-0930000
Kérjük, a közlemény rovatba írják fel: 
Kárpátalja.

Aki nem átutalással teljesíti a befizetést, 
annak csekket is tudunk adni az ügyfélszol-
gálaton, ahová perselyt is kihelyeztünk. 

A gyűjtés eredményéről és a rászo-
rulókhoz való eljuttatásáról folyamatosan 
tájékoztatást adunk. 

Bakács Bernadett

Segítség Kárpátaljának

Budaörsnek továbbra is fáj, 
hogy nem „ő” lett a járási 
központ, ezért aztán, ha te-
heti, nem is fukarkodik a kri-
tikákkal, ami a járási székhe-
lyet illeti. Mint például az 
okmányiroda ügye.

Budaörsön az okmány-
irodát, amíg városi hatás-
körben működött, orszá-
gosan is a leghatékonyabb 
szervezetek között tartották 
számon, egyedülálló, in-
novatív számítástechnikai 
szolgáltatásokat vezettek be 
például.

Amióta lefokozták (a bu-
daörsi okmányiroda maradt, 
de csak, mint afféle fiókin-
tézménye a budakeszi, járá-

sinak), azóta a budaörsiek 
szerint tiszta hanyatlás.

Legutóbb Bíró Gyula alpol-
gármester, a városi képviselő-
testület márciusi ülésén adott 
hangot felháborodásának, mi 
szerint az egykor kiválóan 
működött okmányiroda teljes-
en leromlott, mióta átkerült a 
járáshoz. Mindennaposak a 
panaszok a lassú ügyintézés 
és a hosszú várakozás miatt. 
Az emberek pedig nem ér-
tik meg, hogy bár az önkor-
mányzat épületében működik, 
a városvezetés mégsem tudja 
befolyásolni a működését. Bíró 
fölkérte a jegyzőt, hogy jelezze 
kifogásaikat a járás felé.

Boros Zita

Másodosztályba sorolva

Tér-idő a postán

Ha térben nem, legalább időben 
bővül. 

A budakeszi postahivatalt 
igen csak sok kritika érte az 
elmúlt időszakban. Lapunk sem 
mondhatni, hogy szűkölködött 
volna a nem épp dicsérő meg-
jegyzésekben. Az okmányiroda 
épületében működő fiókposta 
csak szerény mértékben tu-
dott enyhíteni a főutcai hi-
vatal gondjain, amit szemmel 
láthatóan kinőtt a város.

Nem ritkák az épületben a tu-
multuózus jelenetek, van, hogy 
a sor az utcára ér. A dolgozók 
erőfeszítéseik dacára is nehezen 
birkóznak meg a túlterheltség-
gel. A problémát a városvezetés 
is érzékelte, s kezdeményezte a 
Magyar Postánál a viszonyok 
konszolidálását. 

Megoldást aligha, talán némi 
enyhülést hozhat, hogy Bu-
dakeszi Önkormányzata és a 
Magyar Posta  vezetése közötti 
tárgyalás eredményeképpen 
március 16-tól kezdődően a 
Budakeszi Posta (Fő tér 1.) nyit- 
va tartási ideje bővül.

A budakeszi tárgyalódele-
gáció a levélküldemények kéz- 
besítésével kapcsolatos problé-
mák kezelésére is ígéretet kapott.

A budakeszi Kert utca és a Bu-
daörsi út közötti hidat (az Agip 
benzinkút és a szennyvíztelep 
között) áteresszé építik át. A 
hatósági ügyintézés elhúzódása 
miatt a kivitelezés várhatóan 
2015. április elején kezdődik és 
2015. június 30-ig befejeződik. 
A híd átépítésének idejére a Pa-
tak utca forgalomkorlátozásra 
kerül. A Kert utca megközelí-
tésére a Budaörsi út–Fő utca–
Kert utca útvonalon nyílik 
lehetőség.

Az idei év legnagyobb beruhá- 
zása Budakeszin az új 

szennyvíztisztító, illetve ezzel 
összefüggésben a makkosmáriai 
csatornázás.

A környék lakói, miközben 
persze örülnek a közműnek, 
aggódva kémlelik az eget. Az 
elmúlt hónapokban leesett esők 
azonban arra figyelmeztetnek, 
kiadósabb tavaszi vagy nyári 
zápor igen csak megkeserítheti az 
itt lakók életét: a frissen beteme-
tett munkagödrök ugyanis az ed-
digi tapasztalatok szerint köny- 
nyen sártengerré változhat-
nak és ellehetetlenítik a kö-
zlekedést.

Márpedig a beruházás a csa-
tornára terjedt ki, arra továbbra 
sincs még csak kilátás sem, hogy 
a terület útjait szilárd burkolat-
tal fednék.

Van, ahol nemcsak a sor, 
a hivatal is az utcán áll föl
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Több mint harminc évvel ezelőtt a lakótele-
pi lakásba zárt, nagy mozgásigényű fiaim-
mal kirándulni mentünk a Kamaraerdőn 
keresztül villamossal Budaörsre. 

Felgyalogoltunk a Kőhegyre, alattunk 
szinte remegett a júniusi levegő, elénk 
tárult a Tétényi-medence, és mi ott fenn 
csodáltuk a falut, elképzeltük a régieket, 
amikor még honfoglaló eleink állhat-
tak meg itt és ámulhattak a fantasztikus 
vidéken.  Leereszkedtünk a faluba, ahol 
egy biciklis-csengős fagylaltárus kínálta 
a világ legjobb fagylaltját. Emlékezetes 
kirándulás volt.

Akkor elképzelni sem tudtam volna, 
hogy ez a falu olyan várossá lesz, mely-
hez nem is lehet hasonlítani hazánk egyik 
települését sem, ugyanis Budaörs egy 
gyönyörű és élhető város lett. 

Szeretek végigautózni a főutcáján 
(Szabadság úton), szeretek gyalogolni 
korán reggel, amikor nyáridőben végig-
megy az öntözőautó és az oszlopokról 

lezúduló virágcsodákat itatja. Szeretek 
unokáimmal a strandra járni, a különö-
sen nagyon tiszta élelmiszer boltjában 
vásárolni. (Ehhez hasonló tisztaságú és 
udvarias kiszolgálású csak Pátyon van!)  
Budaörsön van a fodrászom, és oda 
járok az orvosi rendelőbe, ahol a hazai 
egészségügyi intézményekkel ellentét-
ben udvariasan és pontosan fogadnak. 
Kardiológus, diabetológus, reumatoló-
gus segíti idős napjaim élhetővé tenni. 
Köszönet érte!

Sokszor gondolkodtam azon, mi lehet 
ennek a városnak a titka? Egy tavaszodó 
szombat reggel rájöttem. Elsétáltam a 
budaörsi piacra. És csodát láttam! Ami 
a legfontosabb és legszembeötlőbb, az 
a tisztaság; az udvarias hang, az, hogy 
senki nem akart semmire rábeszélni, tál-
cákról kis falatokkal még kínáltak is. De 
nem volt ebben semmi tolakodó, és o-
lyan ízek illata töltötte be a piaci reggeli 
friss levegőt, amilyet ritkán szippanthat 
be a piacozó háziasszony! A szokásos 
bevásárlásokkor a húsáruk pultjaitól a 

sok hipószag miatt undorodunk, itt meg 
régi idők sonka és füstöltáru tiszta illata 
varázsolta elénk egy élhetőbb világ régi 
hétköznapjait.

Amit sok piacon járva sohasem tapasz-
taltam, itt számlát is adtak! (Mondjuk, a 
budakeszi piacon ki sem szolgálnának!)

De nemcsak a budaörsi piacon, az 
egész városban, a még virágtalan csupasz 
tavaszi utcákon is mindenütt tisztaság és 
rend van. A vízelvezető árkokban nincs 
szemét, tisztán várják a tavaszi esőket. 
Talán ez a rend lehet a titok nyitja. 

Mert ahol a dolgok időben és rendben 
történnek, ott jó élni! Ezt megtapasztal-
hatja az ügyfél az ügyintézéseknél, az 
orvosi rendelőkben, és ami nem elha-
nyagolható: a budaörsi belső utakon is. 
Legyenek büszkék minderre és őrizzék 
meg ezt az építő rendet a város lakói!

Néha azon tűnődöm miért nem Bu-
daörsön lakom? Ha még az életemben 
egyszer változtatok, biztosan ezt a várost 
választom. (Ha befogadnak?)

Várady Judit

Miért éppen Budaörs? 

Fónagy Budaörsön

Az autópályák bevezető 
szakaszának útdíjasítása 
lassan lecseng, ám Bu-
daörs nem hagyja annyiban 
a dolgot. Erre különös oka 
is van, a politikaiakon túl 
persze. Az ugyanis, hogy az 
M1-M7 bevezető szakasz 
gyakorlatilag kettészeli 
a várost, a belterületen 
megy keresztül, sokan al-
ternatívaként használják a 
szintén országos főútvonal 
részét képező főutcát (1-es, 
leánykori nevén 100-as). 
Elég abszurdnak látszik 
tehát, hogy ezért fizetnie 
is kelljen. Ráadásul an-
nak idején a Budaörsre 
betelepült nagyvállalatok 
saját bukszájukból is ál-
doztak a szóban forgó in-
frastruktúra kiépítésére.

Nemrég a kormány ille-
tékesével, Fónagy János-
sal találkozott Wittinghoff 
Tamás – nem is először az 
ügyben.

Előre, a polgármesteri 
közlemény szerint, most 
sem jutottak, de mintha az 
államtitkár kezdené meg-
érteni Budaörs sajátos hely- 
zetét ebben az ügyben.

Robot Szabi

A helyi sajtónak az önkor-
mányzat által juttatott 

apanázsok ügye évről évre 
vihart kavar Budaörsön. 
Hogyne, hiszen nem is olyan 
kis pénzekről van szó, az idei 
évben például 12 milliócs-
káról („Még hogy ez ócs-
ka?”, nekem legyen mond-
va…  – a Szerk..) 

Az idei évben a Minálunk.
hu internetes hírportál kérelme 
verte ki a biztosítékot, ami 
nem mondhatni, hogy kife-
jezetten élvezné a polgár- 
mester és csapata bizalmát, 
nem úgy az ellenzéki oldalét. 

A polgármester azzal érvelt 
előterjesztése mellett, hogy 

tudniillik nem javasolja a hon-
lap támogatását, hogy elővett 
egy írást a Minálunk.hu-ról, és 
idézett belőle. Nos, az idézet-
ben illetlen kifejezések is sze-
repeltek.

Anélkül, hogy sajtóként 
beleártanánk magunkat a 
magvas vitába, csak meg-
jegyezzük, ha valaki például 
elolvassa a magyar sajtó 
legkomolyabbnak tartott, 
hangsúlyozottan nem bulvár 
orgánumait abból az időből, 
amikor például Simicska 
Lajos ondónak aposztrofálta 
a miniszterelnököt, igen csak 

meglepődnék. Igaz, azok az 
újságok aligha kapnak állami 
hirdetéseket.

Komolyabbra fordítva a 
szót, a budaörsi sajtóhelyzet 
más településekkel össze-
vetve még így is összeha-
sonlíthatatlanul kedvezőbb: 
ebben a városban az önkor-
mányzat, nagyon helyesen, 
eleve lemondott arról, hogy 
saját szócsövet tartson fenn. 
(Igaz, áttételesen, de a tá-
mogatásokkal azért módja 
van befolyásolni is a helyi 
médiumokat. De legalább 
nincs kézi vezérlés, adnak a 
látszatra…)

Zoia Brots

Illemhely

Ez a helyi jobboldalnak egy 
pofon. A POFOSZ-tól.

Mint korábban beszámol-
tunk róla, a budaörsi Fidesz 
bűncselekményt, a kommu-
nista bűnök tagadását rótta 
föl a város első emberének, 
amit az kikért magának. A 
pártszervezet még följelen-
tést is kilátásba helyezett – 
nagyon helyesen, már ha a 
gyanúsítás megállja a helyét. 
De kétséges, hogy megállná. 
Talán nem véletlen, hogy 
minden ígéret dacára a he-
lyi Fidesz, pedig lett volna 

rá bőven ideje, a mai napig 
nem váltotta be a fenyege-
tését. 

A kirohanásra az adott okot, 
hogy a budaörsi fidesznyikek 
egy perces néma fölállás-
sal szerettek volna megem-
lékezni a kommunizmus 
áldozataira az erre rendelt 
emléknapon, ami egybeesett 
a februári ülés időpontjával, 
ám ennek Wittinghoff Tamás 
előzetes egyeztetés híján 
nem adott helyet. Érvelésé-
ben azt is megemlítette, hogy 
szerinte az 1989 előtt létezett 

rendszer nem is volt kommu-
nizmus.

Most a polgármesternek, 
ha nem is bíróságtól, de elég 
autentikusnak tekinthető 
orákulumtól van igazolása 
arról, hogy nem tagadta a 
kommunizmus bűneit. Ez 
onnan tudható, hogy nemrég 
találkozott a Politikai Fog-
lyok Országos Szövetségé-
nek (POFOSZ) elnökével, 
aki beszélgetésük során 
megerősítette, szerinte sem 
volt kommunizmus Ma-
gyarországon, viszont külön- 
féle aljas diktatúrák igen.

Szóba Bitor

Pofon a POFOSZ-tól
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Szél Bernadett, ezt nem először mondjuk 
és írjuk le, bátor budakeszi fiatalasszony. 
A Lehet Más a Politika (LMP) társelnöke, 
országgyűlési képviselő a parlamentben a 
legkövetkezetesebben és legállhatatosab-
ban próbálja kideríteni az igazságot „az 
évszázad üzlete” kapcsán. Hogy Paks 2. 
valóban az évszázad üzlete, arról senkinek 
ne legyen kétsége. Hogy az atomerőmű-
fejlesztéssel kapcsolatban mindent, még a 
leendő kerítés színét is titkosította a kor-
mánypárt, az valószínűleg épp azt a célt 
szolgálja, hogy ne tudhassa meg a köz-
vélemény, kinek, vagy inkább kiknek is 
lesz ez az évszázad üzlete. (Nehezebb fel-
fogásúak kedvéért: ahogy a nagy kortárs 
író, Spíró György írta egyik regényében: 
„Ahol nem lopnak, nem is épül semmi”.)

S mintha ez nem lenne elég, a képviselő 
asszony most újabb nagy fába vágta a 
fejszéjét, és egy másik darázsfészekbe 
nyúlt. Egy kormányhoz közeli cég bomba 
üzlete körül vizsgálódik. Fölhasználva 
képviselői jogosítványait fáradhatatlanul 
küzd a hatóságokkal a legkisebb in-
formációkért is abban a reményben, hogy 
a sok kis részletből egyszer a nagy puzzle 
összeáll.

Ezúttal a MET-nek veselkedett neki. 
A MET Holding AG egy Svájcban 

bejegyzett, tulajdonosi hátterét tekintve 
főleg magyar magánszemélyek által tu-
lajdonolt offshore cég. Fölemelkedése 
hazai megfigyelők szerint is Orbánhoz 
kapcsolódik. Miközben Orbán az előző 
választási ciklusban meghirdette a re-
zsiharcot, az árak leszorítása érdekében 
az MVM állami gázcég megcsapol-
hatta a tartalékokat, és olcsón vásárol-
hatott gázt a világpiacon.  Volt olyan év, 
amikor a MET több tízmilliárd forint 
osztalékot fizetett ki tulajdonosainak, 
köztük a kormányfővel igen jó viszonyt 
ápoló Garancsi Istvánnak. 

Az MVM az Orbán-kormánytól kapott 
különleges jogokkal élve a MET svájci 
leányvállalatától Ausztriában olcsó gáz-
hoz jutott, amit aztán belföldön a MET 
Magyarországnak értékesített. Hogy a 
kákán is csomót keresők vitorlájából 
kifogjam a szelet (A hónap képzavara 
– a Szerk.), s mielőtt megkérdeznék, 
a sógorok mióta földgázkitermelők, 
jelzem, hogy úgynevezett reexportról, 
vagyis Ausztria által importból be- 
szerzett földgáz továbbadásáról van szó. 

Hogy még bonyolultabb legyen a kép-
let, ugyanarról az orosz gázról beszé-
lünk, amit mi, magyarok is megvásáro-
lunk, de Ausztria még úgy is olcsóbban 
tudta adni, hogy keresett rajta. (Hogy ez 
miként lehetséges, annak a taglalásába 
most nem mennénk bele, elég legyen any- 
nyi, hogy Magyarország szerződésben 
előre rögzített áron vásárolja a földgázt 
az oroszoktól, és nem napi, piaci áron.)

Szakértők szerint az állam ezen az 
ügyleten jóval kevesebbet kereshe- 
tett, mint a Mol résztulajdonában álló, 
javarészt offshore-hátterű MET.  A kor- 
mány soha nem adott választ arra, 
miért is volt tulajdonképpen szükség 
közbenső kereskedőre, ahol a haszon 
jó része – több tízmilliárd forint – le-
csapódott, és az állami MVM helyett 
miért a MET kapta meg az üzletet. És 
hogyan egyeztethető vajon össze ezek-
kel a tranzakciókkal az a miniszterel-
nök által hangoztatott elv, mi szerint a 
közszolgáltatások piacán nincs helye a 
maszekoknak (magán szektor, jó lesz 
újra felfrissíteni a feledésbe merült ter-
minológiát – a Szerk.)

Na, mindennek szeretne utánanézni 
Szél, s mindennek tükrében írtam azt a 
felütésben: bátor fiatalasszony.

Tobir Ab Zsó

Adalék a rezsiharchoz

KÉK-ZÖLD

Még mindannyian emlék-
szünk a tavaly december elején 
lezúdult ónos esőre, ami a Bu-
dai-hegység és a Pilis erdeiben 
hatalmas természeti katasztrófát 
okozott. Ha valaki mégsem em-
lékezne rá, akkor van, ami em-
lékeztesse: a közeli erdőkben 
járva ma is láthatók a példátlan 
pusztulás nyomai. De urbá-
nus, erdőkerülő Olvasóink is 
nap mint nap tapasztalhatják a 
fővárosba bevezető utak mellett 
az erdők siralmas állapotát. Az 
utat márciusban jobbára még 
kopasz fák, letörött gallyak és 
kidőlt fák szegélyezték.

Sokan teszik föl a kérdést, 
mikor tűnnek el végre a nyo-

mok, s mikor lehet újra biz-
tonságosan sétálni a hívogató 
erdőkben. Mert, hogy a kirán-
dulóhelyek, turistautak jó része 
még mindig nem járható a bale-
setveszély miatt.

A kár bekövetkezte után a 
terület kezelője, a Pilisi Parkerdő 
Gazdaság szakemberei az első 
sokk után úgy kalkuláltak, 
hogy mire a tavasz beköszönt, 
helyreáll a rend. Hát nem állt. 
De ennek nem föltétlenül az 
erdőgazdaság az oka.

A szakemberek között ugya-
nis vita folyik a teendőkről. Nem 
véletlen, hogy késik a döntés, 
ugyanis hasonló méretű pusz-
tulást a ma élő erdészek közül 

aligha látott 
bárki, lega-
lábbis hazai 
területen. I- 
lyen katasz-
trófa úgy 
száz-kétszáz 
évben egy- 
szer, ha elő- 
fordul. A Pili-
si parkerdő 

által kezelt 60 ezer hektár mint-
egy harmadát tarolta le a jég, és 
a faállomány jó tíz százaléka 
pusztult el.

Az egyik, nevezzük így: racio-
nalista irányzat hívei azt az állás-
pontot képviselik, hogy a bale-
setveszély elhárítása után (törött 
ágak lefűrészelése, megdőlt fák 
kivágása példádul) az utakat 
meg kell tisztítani, a galy-
lyakat, kidőlt fatörzseket össze 
kell szedni, összefűrészelni és 
elszállítani.

A természetvédők más véle-
ményen vannak: ők a baleset-
veszély elhárítása után a ter-
mészetre bíznák a gyógyulást, 

hagynának mindent úgy, aho- 
gyan van. Egyelőre sem a Közép-
Duna-völgyi Környezetvédel- 
mi és Természetvédelmi Felü- 
gyelőség, sem a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park nem foglalt állást 
a kérdésben, márpedig addig 
az erdőgazdaság sem iparkodik 
lépni.

Mi mindenesetre a józan 
paraszti ész alapján azt ajánljuk, 
akik mégis az erdőbe merész-
kednek, olyan helyet keress-
enek, ahol nem pusztított a jég 
(meglepő módon vannak ilyen 
foltok), illetve nagyon óvatosan 
közlekedjenek, kiránduljanak.

Borz Tóbiás

Jégtörési erdők

A WWF egy korábbi, még az emlékezetes tátrai szélvihar pusz-
tításai kapcsán megfogalmazott véleménye szerint a halott fa 
az egyik legfontosabb erdei élőhely. „Az európai erdei fajok 
csaknem egyharmadának életben maradása az öreg fáktól és 
a holtfa jelenlététől függ. A holtfa élőhelyet, menedéket és táp-
lálékforrást biztosít az odúlakó madaraknak, denevéreknek 
és egyéb emlősöknek. Különösen fontos a kevésbé feltűnő, de 
többségben lévő erdőlakók számára. Ilyenek például a rovarok 
– különösképpen a bogarak –, a gombák, zuzmók és mohák. 
A holtfa és a hozzá kötődő biológiai sokféleség kulcsszerepet 
játszik az erdőben zajló biológiai folyamatok fenntartásában, 
amelyek nélkülözhetetlenek az erdő fatermőképességének és 
környezetvédelmi szolgáltatásainak biztosításához.”Amputálás után
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BudAöRs
Latinovits színház
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Április

2 csütörtök, 17.00 
Ők tudják, mi a szerelem
19.00 
Hazatérés
Sanyi és Aranka Színház
5. vasárnap, 15.00 
Momo
7. kedd, 19.00 
Ők tudják, mi a szerelem
9. csütörtök, 19.00 
Gózon Gyula Kamaraszínház 
Legyetek jók, ha tudtok!
19.00 
Sanyi és Aranka Színház 
Hazatérés
11. szombat, 17.00 
Költészet napja
15. szerda, 10.00 
Városi Ifjúsági Klub 
Kököjszi és Bobojsza
15. szerda, 14.30 
Városi Ifjúsági Klub 
Kököjszi és Bobojsza
15. szerda, 19.00 
A muzsika hangja
17. péntek, 15.00 
Egérfogó
18. szombat, 19.00 
Képzelt beteg

19. vasárnap, 11.00 
Városi Ifjúsági Klub 
Kököjszi és Bobojsza
19. vasárnap, 15.00 
Legyetek jók, ha tudtok!
21. kedd, 19.00 
Ármány és szerelem
22. szerda, 11.00 
Egérfogó
24. péntek, 18.00 
Régi szép idők...
26. vasárnap, 11.00 
Városi Ifjúsági Klub 
Kököjszi és Bobojsza
26. vasárnap, 17.00 
Páty: A muzsika hangja
27. hétfő, 15.00 
Legyetek jók, ha tudtok!

BudAKEsZI
ErkEL FErEnc 
Művelődési Központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Április

11. szombat, 8.00 
Bababörze – Bolhapiac
12. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Party

15. szerda, 19.00
Dumaszínház
18. szombat, 19.00
Polgári Bál (Prohászka Gimnázium)
20. hétfő, 15.30
Véradás
22-24. szerda-péntek, 10.00-18.00
Föld Napja
Kőzet és ásványkiállítás
Zsarnóczay István celebrálásával
25. szombat, 8.00
Bababörze – Bolhapiac
30. csütörtök, 17.00
Tavaszi üdvözlet

ZsÁMBÉK
zsáMbéKi KözMűvelődési 
intézet és Könyvtár

Április

2. csütörtök, 18.00
Válóok-okozat – avagy az elengedés 
művészete
Beszélgetőkör Makray Krisztinával
a művelődési házban
7. kedd, 18.00
Szamszára – Makray Krisztina film-
klubja a művelődési házban

9. csütörtök, 10.00
A Katicabogárka-csapat gyermek-
koncertje és a MI PARKUNK gyer-
mekrajzpályázat eredményhirdetése.
10. péntek, 15.00-18.00
A Magyar Költészet Napja a könyvtárban
11. szombat, 15.00
Kucsera András Pilinszky János ver-
seire készült grafikáinak kiállítása 
vetítéssel a művelődési házban
11-12. szombat-vasárnap 10.00-16.00
Múzeumok Hétvégéje Zsámbékon
12. vasárnap, 15.00 
Százszorszép Bóbiska – Majoros Ági 
bábelőadása
a LÁMPAMÚZEUM udvarán
15. szerda, 18.00
Ariadné női klub a művelődési házban 
16. csütörtök, 10.00
A Nap és Hold elrablása – a Figurina 
Bábszínpad előadása a művelődési 
házban
21. kedd, 18.00
Zsámbékiak Szabadegyeteme
Szász Éva előadása Xántus Jánosról
a Föld Napja alkalmából a könyvtárban
23. csütörtök, 18.00
Utazás versekben Ausztráliába
Mészáros Mária saját verseivel illuszt-
rált úti beszámolója a könyvtárban
25. szombat, 19.00
NYAKAS JAZZ KLUB

K u l t u r á l i s  a j á n l ó , ÁPRILIS

Költészet napja
Szomorú aktualitást ad az idei költészet 
napjának egy, József Attila születésnapját 
pár nappal megelőző esemény: az orosházi 
általános iskola homlokzatáról az intéz-
ményt működtető református egyház uta-
sítására leverték az iskola évtizedeken át 
viselt nevét. 

Csak kevéssé vigasztaló körülmény, 
hogy vidékünkön, igaz, nem sok helyütt, 
de méltó módon emlékeznek meg idén a 
nagy költő születésének kerek, 110. évfor-
dulójáról.  Kevesen tudják, hogy például a 
költő egyik legismertebb verse, az Altató, 
egy perbáli családhoz fűződő kapcsolat-
ból született. A Pátyi Könyvtár Irodalmi 
Klubjába április 8-án szerdán, 19 órai 
kezdettel  a Zsámbékon élő költő Príma 
Primissima-díjas író, műfordító, Lackfi 
János költő tart előadást arról, vajon mi a 
helye, van-e még helye korunkban a köl-
tészetnek.

„Hol a költészet helye világunkban? 
Van-e helye a nap alatt? Két reklám 
között? Rambo verset mond, miközben íját 
feszíti? Netán ott kezdődik a vers, mikor 
egy teherautó hátán a koszba róva meg-
pillantjuk ezt a szót: CICALEKVÁR? Mi 
is az a cicalekvár? Boszorkány főzi mese-

beli kondérban? Esetleg a cicák hagyják 
szerte a kertben? Netán teherautók kere-
ke alatt képződik: mikor kiugrik az útra, 
még cica, kisvártatva már lekvár az asz-
falton? No, nem a macskabarátok kedé-
lyét akarjuk borzolni (szőr ellenében), 
hanem inkább közös gondolkodásra hívni 
mindenkit a költészet napja alkalmából. 
Mikor is van itt a költészet ideje? Évente 
egyszer? Minden ünnepségen, amikor 
koszorúznak, szavalnak, és kényelmetlen 
a műszálas ing? Vagy köznapi esemény 
is lehet a Facebookon? Amire meghívást 
kaptunk, lájkolhatjuk is?

A nyelv zenéje, látványos villogása 
sosem önmagáért való, egyszeriben dőlni 
kezd a képzelet hosszú dominósora, és 
az összesúrlódó szavakból megszületik 
egyfajta dörzs-elektromosság, egyfajta 
pluszjelentés, amelytől a holt anyag életre 
kel. Ahogy egy sufnit épít az ember hétvégi 
telkén: egyik pillanatban még csupán ha-
lom szőrös deszka, majd alaktalan faváz, 
végül pedig átlényegül, külön kis házikó 
lesz, saját, 3D-s térszelet! Sufni, ráadásul 
az enyém!

Vagyis az „isteni szikra” születé-
séhez nem varázslás vezet, nem hókusz-
pókusz, hanem értelmes, játékos emberi 
tevékenység.”

Szülinapos
Idén ünnepelte a magyar irodalom Kodo-
lányi János író születésének 116. évfor-
dulóját (1899. március 13.).

A két világháború közötti korban alko-
tott, úgynevezett népi írók kiemelkedő 
képviselőjének nevét Várkonyi Nándorral, 
Hamvas Bélával és Jókai Annával együtt 
említik az irodalomtörténetben (ők a „nagy 
triász”.) e vidékünkön, Telkiben szül-
etett, ahol édesapja, mint erdész dolgozott. 
Szülőháza ma is áll a faluközpontban, falán 
az írót megidéző emléktábla. A községben 
Kodolányiról elnevezett kulturális egyesület 
– KoKukk működik.

Díjemelés a könyvtárban
Április elsejétől emelkednek a budakeszi 
könyvtár beiratkozási díjai. Az alapdíj 
3000 Ft/év lesz, de budakeszieknek 2500. 
Az emelt színtű díj 3500-ra változik (bu-
dakeszieknek 3000). A késedelmi pótlékot 
5-ről 20 Ft-ra emelik (per nap). A mege-
melkedett díjakból befolyt összeget 
a könyvtár állományának gyarapí-
tására (könyvek vásárlására, folyóirat-
előfizetésre) fordítják.

A további részletekről és ked-
vezményekről (diák, nyugdíjas stb.) a 
könyvtár honlapján tájékozódhatnak.
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Az elmúlt években a pátyi könyvtár gazdag 
programokkal várta a kortárs irodalom 
kedvelőit. Molnár Krisztina Rita költő és 
Kollár Péter könyvtárvezető nagyszerű 
érzékkel választotta ki az előadókat, akikkel 
a programokon kívül kellemes beszél-ge-
téseket is folytattak a résztvevők, így bepil-
lantást nyerhettek abba, hogy az író hogyan 
alkot, hogyan készül a vers, a regény, mi 
több, egy vietnámi vagy egy norvég Pátyon 
című Lackfi János sorozatból más országok 
kortárs irodalmába is betekinthettek.

Az elmúlt két irodalmi program-
időszakban jelenlétükkel gazdagították az 
irodalomkedvelőket és a pátyi könyvtárat 
többek között Molnár Krisztina Rita, Lackfi 
János, Nyári Krisztián, Eszterházi Péter, 
Dragomán György, Kodolányi Gyula, Cser-
na Szabó András, Márton László, Rakovsz-
ky Zsuzsa, Tóth Krisztina, Szvoren Edina, 
Szabó T. Anna. 

Az egészen biztos, hogy sokakkal sike-
rült megszerettetni nemcsak az alkotókat, 
de műveiket is. A könyvtár vezetőinek ez 
évben újabb ötlete támadt: rálelt az egyik 
napjainkban nagyon mellőzött időtöltésre, 
a beszélgetésekre. Olyan esti csevelyre, 
novellaestékre hívta az érdeklődőket, ahol 

sétálgatunk a novellák között. Felolva-
sunk, beszélgetünk, történeteket mesélünk, 
hagyjuk hatni magunkra magunkat.

Minden második szerdán este fél hétkor 
találkozhatnak a könyvtárban azok, akik 
számára fontos egy-egy esti beszélgetés, egy 
jó novella felolvasása, a hétköznapok közös 
meg- és kibeszélése. Mert beszélgetni jó!

A kezdést kicsit megzavarta az influen-
zajárvány, de a legutóbbi esti csevegésen 
szép számmal tisztelték meg a könyvtárat és 
egymást a résztvevők. S, hogy minden em-
ber egy nagy kincs, az utóbbi este is igazolta, 
szájtátva hallgattuk Elsholtz Lászlónét, a ma 

már nyugdíjas geológus történeteit, melyeket 
sok éve Mongóliában élt meg, mindez csak 
a beszélgetések kapcsán került szóba, pedig 
egy múlt idéző estét is betölthetett volna.

Az elmúlt alkalommal Örkény István 
egyperceseiből hallgattunk meg néhányat. 

Foglalkoztunk az életre keltés 
művészetével. Rodé Klára írónő Életre 
keltek című könyvéből olvastunk fel rövid 
leírásokat, és az életre keltett tárgyakat, dol-
gokat kellett megfejteni, kitalálni, melyeket 
kis ajándékok, jutalmak kísértek.

A következő találkozáson beszélgetünk a 
mélységről, a sötétségről, novellákról a vak 
ember szemszögéből. 

Lesz majd szó és beszélgetés az em-
beri kapcsolatokról, a képzelet játékáról, 
a könyvek bosszújáról, a kirabolt rablóról, 

Agatha Christie novellái közül 
néhányról,  de megkóstoljuk a 
füstölt nyelvet is, hiszen az egyik 
novella éppen a füstölt nyelvről 
beszél Horespicon szigetén. Uta-
zunk majd a novellákkal Párizsba, 
Bécsbe, Amerikába és Velencébe, 
olvasunk történeteket a vízről, az 
idő múlásáról, a taxisról, életről, 
halálról, humorról és a hosszú 
élet titkairól. Ne feledjék: minden 
második szerdán este fél hétkor, a 
könyvtárban Pátyon Esti csevely!

Várady Judit

Beszélgetni jó (Pátyi irodalmi KluB)

Esti csevely novellákra hangszerelve

Néhányan megrémültek, 
amikor a zsámbéki plé-

bánia és a katolikus templom 
közötti zebra (táblával és fel-
festéssel megjelölt gyalogos 
átkelőhely) egyik percről a 
másikra alaposan megváltozott. 
Az addigi közel sík járófelü- 
leten előbb arasznyi, majd tér-
dig érő gödör keletkezett.

Történt, hogy a gödör széle a 
mára tekintélyesre növekedett 
Perbál-Zsámbék út közvetlen 
szélénél, a padkában alakult ki, 
és szemlátomást növekedett. 
Igen hamar jelzőoszlopok és 
elkerítő lécek, illetve fehér-piros 
sávos szalag került a veszélyes 
hely megjelölésére. Ám a nagy 
jármű- és gyalogos forgalom 
nem csitult, a veszély maradt. 
Éppen itt, a város közepén lévő 

elágazás környékén még a gép-
kocsik félrehúzódása is néha 
problémát jelentett a szűk hely 
miatt, ha méretesebb járműnek 
be kellett fordulnia.

Minden bizonnyal nem csak 
ez a kiemelt veszélyhelyzet, 
de a közútkezelők ébersége 
és tettre készsége is eredmé-
nyezte, hogy meglepően gyor-
san megjelentek a helyszínen a 
szakemberek. Megyei szervezet 
lévén, dolgozóik a települést 
leginkább térképről és a bejárá-
sokról ismerték, Zsámbék törté-
netét már kevésbé.

Így adódott, hogy az első gon-
dolatuk az volt a közutasoknak, 
íme, egy barlang, netán egy rég 
elfeledett alagút, ami beszakadt. 

Persze az ő 
dolguk a hiba 
e l h á r í t á s a 
és nem a ré-
gészeti nyo-
mozás volt, 
de a törmelék 
kitakarítása 
közben sike-
rült pár érde-

kes dolgot elmesélnem nekik. 
Így megtudhatták, hogy ez a 
most előtűnt alagút közel száz- 
húsz éve épült. A Rácváros 
utcától a Magyar utcai Lámpa 
Múzeumig húzódó csaknem 
háromszáz méteres szakaszon 
rendeződött így a település 
közepe, eltüntetve a hegyről 
lezúduló vizek korábbi mély és 
széles árkát.

Csakhogy ezen az árkon 
egykor volt egy boltozatos kő-
híd, melyet akár az 1700-as évek 
valamelyikében is építhettek, és 
a jelek szerint felhasználtak a 
boltozatos alagút kialakításakor.  
Nem csak azért kellett ez az 
átjáró, hogy a település nyugati 
feléből a hívők a templomba 
könnyebben juthassanak el, de 
a templom körül annak idején 
temető volt, ahová 1791-ben az 
emeletes iskolát is felépítették, 
tehát nagy volt rajta a gyalogos 
forgalom.

Nos, ezt a morzsalékos 
homokkőből épült hidat a hatal-
mas súlyú kamionok napi ro-
hama kikezdte. A csaknem ál-

landó rezgés miatt a boltív kövei 
szép apránként az oldalnyo-
másra összeroppantak, és végül 
akár egy gyerek ugrálása alatt 
is elvesztették tatásukat. Hogy 
nem történt belőle komoly bale-
set, az a vak szeren-csének és a 
gyors, hozzáértő intézkedésnek 
köszönhető.

Az útfenntartók szakszerűen 
kiemelték a törmeléket, és visz-
szabontották addig az egykori 
híd boltívét, amíg az újra 
lefedhetővé nem vált, és ez-
zel a mindennapi forgalomnak 
megint visszaadhatták a terü-
letet. Ja, igen, a helyreállítás 
közben vigyáztak arra is, hogy 
a lefedett csapadékvíz csa-
tornában rejtőzködő, a PEMÜ-t 
ellátó műanyag vízvezetékcsöve 
ne sérüljön meg.

Megjegyzem, gyermekko-
romban – amikor ezen a víz-
folyás-boltozaton végigbújtam 
– nem tűnt fel, hogy a járat 
csaknem közepén a boltíves 
járat kiszélesedett, miként most 
a feltáráskor a jóval koráb-
ban épített kőhíd nyomai ezt 
egyértelművé tették.

Mészáros Árpád

Veszélyes gödör Zsámbékon
Mert beszélgetni jó

Talán titkos alagutat találtak
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Giri Keszin

Érdekes sportesemény helyszíne volt már-
cius elején a Budakeszi Squash Klub. 
Itt rendezték meg ugyanis egy, ma Ma-
gyarországon még kevéssé ismert sport 
egyik hazai versenyét. A giri, ismertebb 
nevén Kettlebell évszázadok óta gyakorolt 
erőpróba. Az Oroszországban született 
testedző gyakorlat, vetélkedés nyugatra 
csak néhány évtizede jutott el. A sport-
ág lényege, hogy egy 8-40 kilogrammos 
gömbsúlyzót kell megadott idő alatt minél 
többször szabályosan a sportolónak a feje 
fölé emelnie. 

A giri hazai művelői legutóbb Bu-
dakeszin adtak egymásnak randevút, hogy 
megküzdjenek az először kiírt Giri-sport 
Budavidék Kupa elnyeréséért. 

A szép számú nézőt vonzó esemé-
nyen kiemelkedően szerepelt a Veresi 
Küzdősport Egyesület Cross Training szak- 
osztálya: versenyzői 11 aranyéremmel 
távoztak a versenyről.

Bár a girit Magyarországon alig néhány 
éve művelik, hazánk mégis büszkélkedhet 
világbajnokkal, és több rangos nemzetközi 
versenyt is rendezett már.

Idén is Magyarországon rendezik az 
egyik világszervezet VB-jét.

Az átlagéletkor örvendetes növekedé-
sével egyre nagyobb figyelem fordul 

az idősebb korosztályok felé, és mind több 
tudományos kutatás is igazolja: a mozgás-
nak (a testi és szellemi aktivitásnak) óriási 
szerepe van abban, hogy a korosabbak is 
teljes értékű életet tudjanak élni.

A budakeszi Idősügyi Tanács ennek szel-
lemében sportversenyeket – sakk és asz-
talitenisz –, valamint kreatív képzőművészeti 
alkotókört szervez a hatvan év fölötti bu-
dakeszieknek.

Jelentkezés április 13-ig Tajti Enikőnél a 
Budakeszi Polgármesteri Hivatalban, illetve 
telefonon: 06 23 535-710/131 vagy e-mail-
ben: tajti.eniko@budakeszi.hu

Hat budajenei arany

Ennyi első helyet szereztek ugyanis a 
budajenei kempósok a március végén, 
Százhalombattán megrendezett, XIII. 
Juhász Ferenc Emlékverseny és Nyílt 
Kempo Világkupán.

Lacza Ábel négyszer, Fülöp Márk két- 
szer állhatott föl a dobogó legfelső 
fokára.

Németh István mester tanítványai 
összesen tizennégy érmes helyezést értek 
el, ezzel is, ahogy mondani szokták, öreg-
bítve településük hírnevét.

A világkupán hat nemzet több mint 
négyszáz harcosa vett részt. A második 
versenynapon ráadásul különleges re-
kord is született: a torna történetében 
még soha nem rendeztek hatszáz meccs-
nél többet egy napon belül.

Itt jegyezzük meg azt is, hogy a sport-
ág világbajnokságát április 27. és május 
3. között rendezik Törökországban, ahol 
a többek között ezen a világkupán leg-
jobbnak bizonyult harcosok képviselhetik 
hazánkat. A fenti eredmények alapján: 
lesz kiért szurkolnia Budajenőnek!

Az Európa-bajnokságnak pedig idén 
Magyarország lesz a házigazdája decem-
ber 2-7. között.

– Egy-egy brókercég, bank 
bedőlése mindig nagy feltűnést 
kelt, hiszen sok-sok embert és 
nagy összegeket érint. Ösz- 
szességében mégis mond-
hatjuk, hogy normális esetben 
nagyobb biztonságban van a 
pénz a különféle pénzügyi szer- 
vezeteknél, bankoknál, mint 
otthon a párnacihában, bizton-
ságosabb átutalni százezreket, 
adott esetben milliókat, mint 
egy nejlonszatyorban kész- 
pénzzel sétálni az utcán. 
Hozzá kell tegyem, hogy a 
konstrukciók palettája, amiben 
elhelyezhetjük a pénzt, igen 
széles: a szinte biztosaktól,  
mint például az állampapírok, 
a bankbetétek, az extrém 
kockázatosakig terjed, mint a 
sok helyütt hirdetett devizapi-
aci ügyletek. Az elérhető nye-
reség arányos a vállalt koc-

kázattal. Sok tragédia oka volt 
már a mohóság, amikor valaki 
csak az ígért magas nyereséget 
tartotta szem előtt, és azzal 
nem számolt, hogy rosszul is 
alakulhatnak a dolgok.

– A mostani botrányok 
kapcsán azonban nem rosszul 
sikerült befektetéseket, hanem 
csalást, lopást, sikkasztást em-
legetnek. 

– Ahogy mindenütt akad-
nak bűncselekmények, miért 
épp itt ne akadnának? Ha valaki 
házat épít, előfordulhat, hogy 
a vállalkozó átveri, meglép 
az előleggel, meghamisítja a 
számlákat vagy ellopják az 
építőanyagot. Azt legfeljebb 
hamarabb észrevesszük. De 
ahogy nem mondjuk, hogy 
minden építési vállalkozó 
csaló, nem mondhatjuk a 
bankárokra, brókerekre sem. 

És ahogy okos ember tájé-
kozódik, referenciákat kér, 
kivel építesse a házát, érdemes 
tájékozódni akkor is, amikor 
bankot, brókercéget válasz-
tunk. A pénzintézeti szektor 
tevékenységét emellett elvileg 
szigorúbb szabályok is kötik, 
és szigorúbban is felügyelik, 
mint az építési – vagy bármi-
lyen más – vállalkozókat, és 
információkat is könnyebb 
róluk szerezni.

 – Mindez kevéssé vigasztal-
ja azokat, akik kisebb-nagyobb 
megtakarításaikat veszítik el. 
Semmi sem véd minket az ilyen 
csalásokkal szemben?

– Az ilyen típusú vesz-
teségekkel szemben védi a 
bankbetéteket az Országos 
Betétvédelmi Alap, a 
tőkepiaci befektetőket a 
Befektetővédelmi Alap. 
Előbbi  betétesenként 
hitelintézetenként leg-
feljebb 100 ezer eurónak 
megfelelő forintösszeg, 
most mintegy 30 millió 
forint. Utóbbi húszezer 
euróig (ami körülbelül 
hatmillió forint) fizet. A 

kártírés egymillió forintig száz 
százalékban, az egymillió felet-
ti rész 90 százalékában jár. 

– Miért kisebb a BEVA-vé-
delem, mint az OBA-védelem? 

– Mind az OBA, mind 
a BEVA ugyanazon az el-
ven működik, mint bármely 
más biztosító. A bankoknak, 
brókercégeknek ezt kötelező 
megkötniük, és biztosítási dí-
jat fizetnek a biztosított kon-
strukciók után. Azt se felejtsük 
el, hogy végső soron ezt is az 
ügyfelek fizetik, magasabb dí-
jak, jutalékok formájában. 

A Budántúl-Omnibus és az 
Azenpenzem.hu közös 

rovata
Részletek az 

Azenpenzem.hu portálon 

Futni a pénz után 
Az elmúlt hetek a pénzügyi botrányoktól voltak hangosak. 
Brókercégek, bankok borultak fel, emberek tízezrei veszítet-
ték el a pénzüket. B. Varga Juditot, az Azénpénzem.hu 
főszerkesztőjét arról kérdeztük, ezek után mennyire bízha-
tunk abban, biztonságban van-e a pénzünk?

Arany bilincs lebukott
 brókereknek. 

(„Még a kattanás 
hangja is más…”)

PLÍZ

Csak gördülékenyen!
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Az alábbi eset szereplői nemcsak a 
szemtanúk és a hatóság rosszallását 

váltották ki: a legközönségesebb utcai 
verekedők is kinéznék maguk közül őket. 
Csak enyhe mentségükre szolgál zsenge 
életkoruk. A három fiatalember közül 
kettő fiatal-, egy pedig még gyermek-
korúnak számít. Magatartásuk egyszerre 
volt durva és unfaire.

A történet Budaörsön játszódott, már-
cius 6-án a kora esti órákban. A csipet-
csapat egy buszmegállóhoz közelített, 
ahol aztán se szó, se beszéd, rátámadtak 
egy illetőre. Az egész egy ökölcsapással 
kezdődött, majd a két tizenéves a földre 
esett embert rugdosni kezdte. Legfiata-
labb, harmadik társuk sem akart lema-
radni mögöttük, ő pedig a magatehetetlen 
személy képes felét ütlegelte.

A riasztott rendőrök néhány órán belül 
kézre kerítették a három fiatalt (kettő 16, 
a harmadik 13 éves volt), majd gyanú-
sítottként hallgatták ki őket a kapitány-
ságon. A két fiatalkorú ellen a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya in-
dított eljárást garázdaság bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt. Gye-
rekkorú társuk nem büntethető.

A rendőrök karjaiba

Mondják, a részegekre őrangyaluk vi-
gyáz. Nem tudom, mit gondol erről az a 
budapesti úrhölgy, akivel az alábbi eset 
megesett.

Épp elütötte az éjfelet a budaörsi temp-
lom nagyharangja, március 18-át jelzett a 
naptár,  amikor kinyílt a budaörsi kapitány-
ság zárt udvarának a kapuja, hogy onnan 
egy járőrautó a járőrökkel kigördüljön. 
Ekkor azonban szokatlan dolog történt: 
a még nyitva álló kapun egy idegen, civil 
autó gördült be, majd beállt az egyik 
parkolóhelyre. A járőröknek gyanús volt 
az eset, kiváltképp, hogy a kocsi teljesen 
ismeretlen volt, visszamentek hát megnéz-
ni, ki a hívatlan látogató. Csak nem va-
lami elháító inkognitóban?

Hát, nem az volt, hanem egy középkorú 
hölgy. Mint irataiból kiderült, civil. Miv-
el nem tudott magyarázatot adni, miért 
pont a rendőrség udvarát választotta 
parkolásra, no meg egyéb körülmények 
mián is előkerült a szonda, ami gyanúsan 
elszíneződött.

R.  Annamária 33 éves budapesti la-

kost  a budaörsi rendőrök elfogták és 
előállították, a vezetői engedélyét a 
helyszínen bevonták. A büntetőeljárást 
ellene – szabadlábon hagyása mellett – a 
Budaörsi Rendőrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztálya folytatja le.

szeget szeggel

Avagy: kutyaharapást szőrével.
Nem mindennapi jelenet zajlott le már-

cius 27-én éjszaka Perbálon. Egy férfi fej-
szével hasogatta az egyik étterem bejárati 
ajtajának redőnyét. A gyanútlan Olvasó, 
ha netán azt hinné, csillapíthatatlan 
szomja vagy éhsége ragadtatta a szokat-

lan cselekedetre, ki kell ábrándítanom. A 
kölcsönadott szerszámait perelte vissza ily 
módon (erre utal a címben idézett mondás 
is) az étterem tulajdonosától.

A vandál akciónak a rendőrök vetettek 
véget. Cs. Balázs 30 éves perbáli lakost 
a zsámbéki járőr a helyszínen elfogta és 
a Zsámbéki Rendőrőrsre előállította, ahol 
gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene – 
szabadlábon hagyása mellett – garázdaság 
miatt folyik eljárás.

A szerszámok további sorsáról egyelőre 
nincs tudomásunk..

Ütés a keszi buszvégállomáson

Hogy miért, azt a jelenleg is folyó 
eljárás hivatott kideríteni. Az eddigi, 
rendelkezésre álló információk szerint a 
hatóság egyelőre annyit rögzített, hogy 
március 28-án este 10 óra körül a bu-
dakeszi buszvégállomáson hangoskodás-
ra lettek figyelmesek az arra járók. Tör-
ténetesen a budakeszi rendőrök is köztük 
voltak, akik pillanatokon belül a hang-
forrásnál termettek, ahol két férfi dula-
kodását észlelték. Az előzetes információk 
szerint egyikük a buszmegállóban vára-
kozó sértettre támadt minden előzetes be-
jelentés nélkül, és többször is megütötte. 
A csapások az arcát, illetve a torkát érték. 
Az elsődleges orvosi szakvélemény szerint 
a sérülések nyolc napon belül gyógyulnak 
(könnyű testi sértés).

A rendőrök intézkedés alá vonták Sz. 
Sándor 39 éves budakeszi lakost, akit 
a helyszínen elfogtak és a Budakeszi 
Rendőrőrsre előállítottak. Kihallgatása 
után szabadon engedték, de eljárást indí-
tottak ellene.

Az oldalt írta és szerkesztette 
Boros Zita

Az elmúlt hónAp bűnügyei

A buszmegállóktól a perbáli fejszésig
Ha nem akarunk ruhát, kerüljük a buszmegállókat. A pár hónapja kezdődött 
tendencia: a garázdaság mint domináns bűncselekmény, az elmúlt hónapban 
is uralta vidékünk közterületeit. Feltűnő viszont, hogy az elkövetés helyszíne 
kirívóan gyakran valamelyik buszmegálló. 

Autóbuszos üldözés
A filmekkel ellentétben nem autóval, hanem autóbusszal üldöztek. Az eset külön-

legessége, hogy három társasgépkocsi is részt vett a jelenetben, és hogy üldözők és 
üldözöttek ugyanazon a járművön utaztak, ha némi fáziskéséssel is.

De haladjunk sorban.
Március 18-án délután jegyellenőrök szálltak fel egy menetrend szerint közlekedő 

buszra Budaörsön. Ellenőrzésük során két fiatalemberhez értek, akik nem tudtak sem 
bérletet, sem érvényes jegyet fölmutatni. Ehelyett beintettek a jegyvizsgálóknak, 
szóban is inzultálták őket, majd a legközelebbi megállónál leszálltak a járműről. Az 
ellenőrpár sem volt rest, utánuk eredt. A fiatalok azonban fölugrottak egy másik buszra, 
de üldözőiket sem olyan fából faragták, ők sem maradtak le az átszállásról. Az előző 
jelent ez alkalommal is megismétlődött, szóváltás, inzultálás, szökés stb. Amikor a 
harmadik buszról is kénytelenek voltak leugrani, nyomukban a kontrollőrökkel, tak-
tikát változtattak: egyikük tettleg bántalmazta az egyik üldözőjét, magyarán rávágott 
a karjára, de úgy, hogy az megsérült. Innentől már a kihívott rendőrök vették üldözőbe 
a testvérpárt, akiket hamarosan el is fogtak, majd a kapitányságra vittek: a nyomozók 
mindkettőt gyanúsítottként hallgatta ki.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást indított közfeladatot el-
látó személy elleni erőszak bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt V. Sán-
dor 20 éves budapesti lakos ellen.

Képünk illusztráció
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Itt a tavasz, újra megjelennek közút-
jainkon a kétkerekű járművek. A téli 
hónapok kihagyása után nem árt az 
óvatosság, no meg, hogy emlékezetbe 
idézzünk néhány aranyszabályt.

A tapasztalatok szerint a kerék-
pározás évről évre mind népszerűbb 
akár szabadidős sporttevékenység, akár 
munkába járás tekintetében. A végrehaj-
tott ellenőrzések tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy a bringások egy része nincs 
is tisztában a rájuk vonatkozó alapvető 
közlekedési szabályokkal, vagy éppen a 
járgányuk nem felel meg a kötelező jog-
szabályi előírásoknak.

– Kerékpárral az úttest jobb széléhez 
húzódva kell közlekedni: a kerékpárú-
ton, a kerékpársávon, vagy erre utaló 
jelzés esetében az autóbuszok számára 
fenntartott forgalmi sávon. Ahol ilyen 
nincs, a leállósávon, vagy a kerék-
pározásra alkalmas útpadkán, illetőleg 
– ha az út-, és forgalmi viszonyok ezt 
lehetővé teszik – a lakott területen kívü-
li úton, a főútvonalként megjelölt úton.

– Kerékpárral az útpadkán, az úttes-
ten és a járdán csak egy sorban szabad 
haladni.

– Tilos kerékpárral lakott területen 
kívül a főútvonalról balra bekanyarodni 
vagy megfordulni!

– Tilos kerékpárútról a vele párhuza-
mos útra balra bekanyarodni!

– A kerékpárosnak a kerékpárról le 
kell szállnia és azt tolva – a gyalogo-
sok közlekedésére vonatkozó szabályok 
szerint – kell az úttesten áthaladnia. 
A gyalogos-átkelőhelyeknél történő 
áthaladásnál is az előbbi szabályozás-
nak megfelelően kell közlekedni!

– Amennyiben az egyirányú for-
galmú útra egy bizonyos irányból be-
hajtani tilos, a kerékpárosok abban az 
esetben közlekedhetnek ennek ellenére 
mindkét irányból, ha ezt kiegészítő 
tábla megengedi. Ekkor azonban az út-
test jobb oldalán kell haladni, ha pedig 
van felfestett kerékpársáv, akkor pedig 
azon!

– A láthatóság biztosítása kiemelten 

fontos, ezért a kerékpárral abban az eset- 
ben szabad közlekedni:

– ha a kerékpáron vagy a kerék-
pároson előre fehér vagy kadmium-
sárga színű, hátrafelé pedig piros 
színű, folyamatos vagy villogó fényt 
adó, sötétben, tiszta időben legalább 
150 méter távolságból látható lámpát 
helyeztek el;

– elöl egy fehér, hátul pedig egy 
vagy két, piros színű, szimmetrikusan 
elhelyezett, nem háromszög alakú, 
sötétben, tiszta időben 150 méter 
távolságból észlelhető fényvisszaverőt 
szereltek fel;

– legalább az első keréken minimum 
két darab, egy átmérő mentén elhe-
lyezett, borostyánsárga színű, mindkét 
oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverő 
(küllőprizma) található; 

– lakott területen kívül a kerékpáros 
fényvisszaverő mellényt (ruházatot) visel!
– A küllőprizmák helyett vagy mellett al-

kalmazható, két oldalon fehér fényvisszaverő 
körgyűrű felület is a kerékpántok közvetlen 
közelében, vagy az előírásoknak megfelelő 
gumiabroncsokon.

Bringázzunk, de szabályosan

Kutyatámadás híre tar-
totta lázban nemrég a bu-
dakeszieket.

Értesüléseink szerint már-
cius 19-én Budakeszi kül-
területén, Makkosmárián, 
két természetvédő, egy fiatal- 
asszony és egy környezetvé-
delmi szakember az erdők vé-
dett növényzetét szemlézte, 
amikor három, vélhetően har-
ci kutya támadta meg őket. 
Köszönhetően mindkettő lé-
lekjelenlétének és összehan-
golt viselkedésének, komo-
lyabb baj nem történt, de így 
is mintegy másfél órás fog-
ságot kellett elszenvedniük. 
Védekezésük lényege az volt, 
hogy megpróbáltak mintegy 
beleolvadni a környezetükbe 
(„úgy viselkedtem, és kicsit 

úgy is éreztem magam, mint 
egy fa vagy egy növény” – 
mesélte egyikük), és mozdu-
latlanságba merevedtek. Nem 
reagáltak a kutyák kezdemé-
nyezéseire. Az egyik sértett 
elmondása szerint két masz-
tiff és egy harmadik, kisebb 
testű eb volt a támadó, akik 
végül elunták a dolgot, és el-
távolodtak áldozataiktól. Épp 
annyira, hogy ők pedig gyor-
san elérjék a terepjárójukat, 
és elhagyják a helyszínt.

A dolognak természetesen 
folytatása is lett, hatósági 
eljárás indult, a mezőőr 
kiderítette, nem kóbor ebekről 
volt szó, sikerült azonosítani 
a gazdájukat és az állatokat 
egyaránt.

Sobri Zabot

Harci kutyák támadtak Makkoson

Mint tudjuk, pártunk és kor-
mányunk kiemelten kezeli a 
fiatalok tudatmódosítószer-
fogyasztását. Keményen bün-
teti azokat a trafikosokat és 
kereskedőket például, akik a 
tilalom dacára dohányárut, 
illetve szeszesitalt adnak el 
tizennyolc éven aluliaknak. 
A rendőrséget is bevetik, le-
gutóbb például a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Közrend-
védelmi Osztálya március 
6-án hajtott végre fokozott 
ellenőrzést a fiatalkorúak  

alkoholfogyasztásának visz-
szaszorítása érdekében a bu-
daörsi szórakozóhelyeken, 
vendéglátó-ipari egységek-
ben, illetve azok környezeté-
ben. 

Annak ellenére, hogy komoly 
erőket – 15 rendőrt és 6 szol-
gálati gépkocsit – vetettek be, 
az ellenőrzött szórakozóhelye-
ken jogsértést nem tártak fel.

A budaörsi fiatalok és a 
helyi kocsmárosok ezek sze- 
rint példamutatóan tör-
vénytisztelő, jámbor állam-
polgárok.

Sza-T-ir

Józan ifjak Budaörsön

Az elmúlt évek kedvező 
tapasztalatai alapján az 
ORFK Országos Baleset-
megelőzési Bizottsága idén 
is meghirdeti a „Közlekedik 
a család” közlekedésbizton-
sági vetélkedőt. 

A verseny fődíja egy Skoda 
Fabia Combi személygép-
kocsi. Nevezhet minden o- 
lyan, magyarországi lakó- 
hellyel rendelkező család, 
ahol legalább az egyik szülő 
rendelkezik érvényes „B” 
kategóriás vezetői engedély-

lyel, továbbá 6-17 év közötti 
gyereke(ke)t nevelnek. 

A területi versenyeket a 
fővárosi és a megyei baleset-
megelőzési bizottságok 
bonyolítják le 2015. április 
25. és június 13. között.

A versenykiírásról, a pon- 
tos helyszínekről és időpontok- 
ról a verseny honlapján – 
www.kozlekedikacsalad.hu 
– tájékozódhatnak az érdeklődők. 
Jelentkezni ugyancsak elektroni-
kus úton, a honlapon lehet.

tb

Autó A főnyeremény

Vetélkednek és közlekednek a családok

Két embert ejtettek fogságba
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