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„Sem a csalás, sem a sikkasztás, 
sem a hanyag vagy a hûtlen keze-
lés törvényi tényállása nem való-
sult meg” – áll a rendõrség nyomo-
zást megszüntetõ határozatában a 
budaörsi uszodaberuházás kap-
csán, amelyet 2010. április 15-én 
hozott nyilvánosságra Wittinghoff 
Tamás polgármester. A nyomozás 
egy fideszes képviselõ feljelentése 
kapcsán indult, aki hûtlen kezelés-
sel vádolta a polgármesteri hiva-
talt, és a polgármester felelõsségét 
is felvetette.

„El nem végzett munkálatokért 
a Budaörsi Polgármesteri Hivatal 
több mint egymilliárd forint köz-
pénzt fizetett ki törvénytelenül az 
uszodaberuházás csõdbe ment 
generálkivitelezõjének” – állt a 
Fidesz–KDNP 2010. február 8-
án kiadott sajtóközleményében. 
A Fidesz feljelentése nyomán 
az ügyészség hûtlen kezelés és 
csalás gyanújával soron kívüli 
nyomozást rendelt el az ügyben. 
Csenger-Zalán Zsolt, a Fidesz–
KDNP újonnan megválasztott 
országgyûlési képviselõje emiatt 
azonnali lemondásra szólította 

fel Wittinghoff Tamást, Budaörs 
liberális polgármesterét. A most 
kiadott határozat megállapítja, 
hogy az összes kötbérigényt figye-
lembe véve is kevesebbet fizetett 
ki az önkormányzat a csõdbe 
ment vállalkozó számára, mint 
amit a beruházás 90 százalékos 
készültségi foka indokolt volna, 
azaz az önkormányzatot vagyoni 
hátrány nem érte.

– Nem nagyon tudom hová 
tenni a polgármester úr nyílt 
levelét, és ezért nem is kívánom 
kommentálni – mondta a Helyi 
Téménak Csenger-Zalán Zsolt. 
– A rendõrség álláspontját nem 
ismerem az ügyben, de összességé-
ben azt kell mondjam, hogy az 
egyik szemem sír, a másik nevet. 
Nevet, hiszen kiderült, hogy nem 
történt bûncselekmény, viszont 
800 millió forint valahogy mégis-
csak el lett ügyetlenkedve, hiszen 
a tervezetthez képest ennyivel drá-
gább lett a beruházás. A közérdek 
mindenképpen azt kívánja, hogy 
kiderüljön az igazság.

Az uszoda és a sportcsarnok 
egyébként hamarosan megnyílik.

800 millió forint el lett ügyetlenkedve
Megszüntették a nyomozást  
az uszoda ügyében

Az eredeti tervekhez képest 800 millió forinttal került többe az új uszoda 
A szerelem sodorta vidékünkre 
Mrkva Attilánét, a férje ugyanis 
hévízgyörki. Egy családi kirán-
dulás alkalmával megnézték a 
struccfarmot Recsken, és akkor 
tudatosult Éviben végérvénye-
sen, hogy õ is állatokkal szeretne 
foglalkozni. Galgahévízen vettek 
házat, amelyhez egyhektáros 
terület tartozott, itt ideális kör-
nyezetben élnek a háziállatok.

Vannak kecskék, bir-
kák, vörös szõrû mangalica 

malacok, nyuszik, réz- és 
bronzpulykák, libák, kacsák, 
gyöngytyúkok, kakasok és a 
család kedvence Szancsó, a 
nõstény szamár. Nem eladás-
ra, vagy ne adj’ Isten levágás-
ra tartják az állatokat, csupán 
hobbiból. A kecsketejet megisz-
szák, sajtot készítenek belõle, 
ami elfogy a családban és az 

ismerõsök között, és a tojást 
sem kell venniük. 

– A szálas takarmányt, a szé-
nát, a lucernát mi kaszáljuk. A 
faluban több család foglalkozik 
zöldségtermeléssel, a nem piac-
képes árut elhozhatjuk tõlük. 
Szeretek Galgahévízen lakni, 
az emberek befogadtak ben-
nünket. Idõs néniktõl kapunk 
krumpli héjat, a konyhai zöld-
hulladékot. Találtam már száraz 
kenyeret az ajtó elõtt, amirõl azt 
sem tudom, hogy ki hozta. A 
szemestakarmányt pedig vesz-
szük – magyarázza Évi.

A házaspár közösen gon-
dozza az állatokat, de nagyon 
szívesen szorgoskodik az álla-
tok körül Nóri, a lányuk is. 
A család portáján a madarak 
is otthonra leltek. Van tenge-
licük, három fajta cinegéjük, 
fakopácsuk, vadgalambjuk és 
még verébbõl is kétféle. A tél 
folyamán másfél mázsa napra-
forgót ettek meg az aprócska 
kedvencek. � Koliza

Egy család, akinél jó élete van a befogadott állatoknak

A gyerekkori álom valóra vált
Évi fõvárosi lány, Csepelen 
nõtt fel. Picike kertjük volt, 
és néhány baromfit tar-
tottak a szülei. Õ azonban 
hazavitte a környék kóbor 
állatait, és az elárvult 
békák, gyíkok is otthonra 
leltek náluk. Állatgondozó 
szeretett volna lenni, vala-
hogy mégis szakács lett, 
de mindig hatalmas kertrõl 
álmodozott, ahol nagyon 
sok állatot tarthat majd.

Nóri gyakran pihen Szancsó szamár hátán, amit az állat sem bán

Mint a gyermekeket, úgy szeretik, gondozzák Éviék az állatokat
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Termelõi 
borverseny
Április utolsó szombatján 
idén immár tizenkilencedik 
alkalommal rendezik meg a 
Biatorbágyi Területi Termelõi 
Borversenyt. A korábbi évekhez 
képest változás, hogy a verseny 
népszerûsége miatt maximálni 
kellett a borok számát.

– Nem véletlen a bormustra 
elnevezése – mondta lapunk-
nak Kecskés László, a helyi 
gazdakör tagja és a verseny 
szervezõje. – Tudjuk, hogy a 
neves, országos szinten ismert 
pincészetek „nem a mi pályán-
kon játszanak”, de helyi szinten 
jelentõssé nõtte ki magát ez a 
bormustra.

Kecskés László lapunknak 
elmondta, hogy a korábbi ver-
senyeken nyolcvanegy nevezett 
bor volt a maximum, de annak 
érdekében, hogy kezelhetõ 
mennyiségû nedû közül tud-
jon választani a zsûri, negy-
ven körüli nevezést fogadnak 
az idei megmérettetésen. – 
A rendezvény meghívásos: írás-
ban keressük meg azokat a gaz-
dákat, akik az elmúlt években 
már részt vettek, és arra kérjük 
õket, hogy egy gazdatársukat is 
invitálják meg a versenyre. Így 
az évek alatt folyamatosan nõtt 
a részt vevõk köre, és a bírált 
borok száma is.

– A verseny annyiban tér 
el a hasonló rendezvények 
többségétõl, hogy a bírálatok 
nyilvánosan zajlanak, ezért 
mindig igyekszünk szakértõ 
zsûrit meghívni a rendezvény-
re. Kecskés László elmondta, 
a biatorbágyi borverseny az 
elmúlt évek alatt olyannyi-
ra kedvelt megmérettetés lett, 
hogy a város mellett Pátyról, 
Sóskútról és Érdrõl is jöttek 
bortermelõi nevezések.� P.�T.


