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„A Pest megyei 10. számú választókerü-
letben – amely az ország 5. legnagyobb 
választókerülete és 16 településen 64.000 
választópolgár lakik – soha nem látott poli-
tikai összefogás bontakozott ki az elmúlt hó-
napokban. Az önkormányzati választásokra 
a tizenegy legnagyobb település Fidesz-
KDNP, civil szervezetek által jelölt vala-
mint független polgármester-jelöltjei fogtak 
össze. Elhatározták azon szándékukat, hogy 

a Miniszterelnök Úr által meghirdetett Nemzeti Együttműködés 
Rendszeréhez csatlakoznak és hasonló elvek mentén mega-
lakítják a Pilis-Budavidék Térségi Együttműködés Rendszerét 
(PBTER)” – így az augusztus 16-i sajtóközlemény. 

A kezdeményezéshez a lapunk látókörébe tartozó települések 
polgármester-jelöltjei közül dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
(Budakeszi), Deltai Károly (Telki) és Varga László (Perbál)
csatlakozott. A rendszeralapítás egyébként dr. Gulyás Dénes, 
a választókerület Fideszes országgyűlési képviselője nevé-
hez kötődik, és az ünnepélyes nyilatkozat csupa olyan álta-
lánosságot, nehezen számon kérhető „vállalást” tartalmaz, 
amit bízvást aláírhatna egyébként bárki, az országban bárhol, 
aki a közéletben forgolódik. Éppen ezért nem is tulajdonítanánk 
neki a kelleténél nagyobb jelentőséget, hiszen végül is kampány 
van, és még csak nem is különösebben kekeckednénk a nyilat-
kozat stilisztikai sutaságain („elhatározták azon szándékukat” 
például), sem azon, hogyan is akarnának valakik (szikla he-
lyett homokra), akiket még csak meg sem választottak, máris 
egy rendszert alapítani, ha nem sejtenénk, a dolog mögött 
koncepció, elképzelés rejlik, még akkor is, ha legjobb tudomá-
sunk szerint a Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) helyi 
mutációinak megalakítására eddig másutt még ilyen explicit 
formában nem történt kísérlet. 

Aggályaink a következőkben összegezhetők.
Vajon miféle rendszer az, amelyben a Fidesz-KDNP-s pol-

gármestereken kívül csak a kormánypártokhoz közelálló 
civil szervezetek és „független” polgármesterek kapnak he-
lyet? Kíváncsi lennék, ha október 3. után, már amennyiben 
az alapítók komolyan gondolták, és a „rendszer” fennmarad, 
egy olyan polgármester szeretne csatlakozni, aki nem volt 
ott az augusztusi aláírásnál, milyen fogadtatásban részesül? 
Kiváltképp, ha netán egy ellenzéki párt színeiben választanák 
meg. Kistérségi, sőt: kistérségek közötti együttműködés, akár 
formálisan, akár informálisan, eddig is volt, még a szóban 
forgó két, érintett kistérség települései között is, az ilyen koope-
rációt kifejezetten ösztönözték eddig is. Kiváltképp azóta, 
amióta az EU-s pályázatok elkezdtek tömegével megnyílni az 
országban, és közülük sok mind pénzügyileg, mind területi-
leg átnyúlt a település- és kistérségi határokon. Nincs-e olyan 
üzenete a PBTER-nek, hogy eztán a benne a polgármestereik 
révén tömörülő települések férnek majd csak hozzá a húsos-
fazékhoz?  S mit jelenthet az, hogy a térség országgyűlési 
képviselője is csatlakozik a Rendszerhez? Netán azt – s ezzel az 
országgyűlési képviselőségnek egy, az eddigiektől eltérő, egy 
korábbi rendszer felfogására inkább hajazó szerepfelfogásához 
való visszatérésnek lehetünk tanúi -, hogy a térség képviselője 
a „transzmissziós szíj” (ismerős? – a Szerző)  feladatát  kíván-
ja ellátni a terület és a kormánypártok között?

Nos, ezek egyelőre inkább költői kérdések, amelyekre a 
választ igazán október 3. után kapjuk majd meg, és amelyeket 
kíváncsian várunk. Tartok tőle, nem kell már sokat aludnunk.

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)Ősz
Negyedik idő az ősz, ez hideg és száraz természet szerint, 
akkorban némi nedvesség terem az emberben, a mit melan-
choliának hivnak, a földhöz hasonlittatik. Ősszel egészsé-
ges a jó bor és borsos étel, az ember eret is vágathat és or-
vossággal is élhet, de forratlan mustot és savanyú italt ne 
igyék. A ki a maga egészségét szereti, ősszel csak egyszer 
egyék egy nap. Az ősz szent Máté napjától tart szent Tamás 
apostol napjáig.
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Befürödtek 

Jól befürödtek a budaörsiek 
az uszodával, de nem azért, 

amiben sokan, a jelenlegi város-
vezetés ellenfelei közül remény-
kedtek, hogy ebben a ciklusban 
már nem lesz belőle semmi, 
hanem az időjárás miatt. Az 
uszoda ugyanis, bár már egész 
nyáron üzemelt (közmegelé-
gedésre), a nyitott strand csak 
késéssel, augusztusban nyitotta 
meg kapuit a nagyközönség 
előtt. Nem sokáig élvezhet-
ték ugyanakkor a városlakók,  
ugyanis a nyitány után nem sok-
kal évszázados hidegrekordokat 
döntögetve, megjött az október 
(nem, nem elírás, augusztus vége 
októberi időjárással köszöntött 
ránk).

A hónap fotója

Lehet, hogy az önkormányzati választási kampány idején (és 
sok résztvevő szándéka szerint jegyében) megtartott, idei Bu-
dakeszi Családi Napon (augusztus 21-én) a nyugdíjasok ilyen 
kifinomult módon üzentek a helyi politikusoknak, hogy tudniil-
lik: nem most jöttünk le a falvédőről

A politikai nyelv azt a célt szolgálja, hogy a légben 
elszálló üres szavaknak a kézzelfogható cselekvés látszatát 

kölcsönözze.
(Orwell)

AFORIZMA
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A helyzet ugyanis az, hogy amikorra a 
választási irodákban lejár a hivatalos 
határidő az ajánlószelvények leadására. 
(szeptember 3-án), addigra e sorok már 
nyomdában lesznek. 

Legcélszerűbbnek látszik, ha a lapunk 
látókörébe eső településeket sorra 
vesszük, s elsősorban a polgármester-
jelöltekre koncentrálunk, legalábbis 
azokra, akiknek indulási szándékáról az 
ajánlószelvény-gyűjtés időszakában tu-
domást szereztünk, és akinek a szándéka 
elég komolynaknak is tűnik föl ahhoz, 
hogy a seregszemlénkben szerepeltessük.

Budaörs

Kezdjük talán a térség legnagyobb 
településével, Budaörssel.

A helyzet néhány héttel ezelőtt, mint 
ahogyan meg is írtuk, elég cifrának in-
dult, miután a helyi Fidesz-vezetés és 
a pártközpont konfliktusba keveredett. 
Míg a helyiek a kipróbált, városszerte is-
mert és megbecsült Ritter Imrét indítot-
ták volna, addig a Fidesz helyi vezetése 
a KDNP színeiben politizáló Kapitány 
Gábort, a párt városi szervezetének alel-
nökét akarta ráoktrojálni az alapszerveze-
tre (nyilván nem saját, hanem magasabb 
pártszinteken létrejött háttéralkuk ered-
ményeként). Miután a budaörsi Fidesz-
esek egyértelműen kiálltak emberük mel-
lett, a vezetés is meghátrált, így amikorra 
az ajánlószelvény-gyűjtés elkezdődött, 
a konfliktus lezárult. Ez egyébként logi-
kus lépés volt a Fidesztől, hiszen lehetett 
tudni, hogy a város 18 éve sikeres (még-
pedig országos viszonylatban is az egyik 
legsikeresebb) polgármestere, Wittinghoff 
Tamás is indul, aki az elmúlt két ciklus-
ban úgy is el tudta nyerni a választók 
többségének bizalmát SZDSZ színek-
ben, hogy közben jobboldali többségű 
közgyűlés alakult, márpedig a jelenleg is 
regnáló, függetlenként (W. T. tavaly kilé-
pett az SZDSZ-ből – a Szerk.) elinduló 
polgármester jelenleg is favorit. Kivált-
képp, hogy a helyi MSZP, miután hosszú 
vívódás után úgy döntött, nem lesz saját 
polgármester-jelöltje, beállt a támogatói 
táborába.  Budaörsön a két főesélyes mel-
lett a Jobbik készül ez idő szerint saját 
polgármester-jelölt állításra, míg a hazai 

politikai élet másik új szereplője, meglepő 
módon, ebben a városban, amiről pedig 
azt gondolná az ember, hogy ideális terep 
a Lehet Más a Politika számára – sok itt 
a fiatal, feltörekvő, magasan kvalifikált, 
középosztálybeli –, nem tudni pontosan, 
miért (valószínűleg azért, mert nem ta-
lált megfelelő jelöltet) nem is kandidált 
polgármesterjelölt-jelöltet. 

A verseny minden bizonnyal Witting-
hoff és Ritter között fog eldőlni, s mi nem 
mernénk nagyobb tétben fogadást kötni 
egyikre sem, s nem azért, mert úriember 
biztosban nem fogad.

Budakeszi

Budakeszin a helyzet ennél zavarosabb. 
Még az ajánlószelvények leadása előtti 
napokban is, még mindenféle bizonyta-
lanságról érkeztek a hírek, hogy egyál-
talán indul-e ez vagy az, indít-e jelöltet 
ez a párt vagy az a civil szervezet, vagy 
sem. Az egyik legmókásabb, de jellemző 
jelenet az volt, amikor az egyik derék bu-
dakeszi polgárral egy vasárnap délelőtt 
a helyi abc előtti sarkon futottam össze 
ajánlószelvény-kéregetés közben.  Hallot-
tam már szóbeszéd szintjén, hogy néhány 
civil szervezet őt indítaná polgármester-
nek, meg azt is, hogy ugyanő a Magyarok 
Szövetségének a támogatását bírja, de 
megbízható forrásból tudom, hogy egy 
időben a helyi szocikkal is tárgyalt, de a 
Jobbik bizalmát is bírja. Miután tőle pár 
méterre az LMP egyik diákmunkása várta 

az ajánlószelvényeket, másik oldalon pe-
dig a helyi Fideszesek tették ugyanazt, s ő 
közöttük középen állt, rögtön kitaláltam, 
valójában milyen színekben is indul em-
berünk, a Centrum Pártéban, kár, hogy 
tudomásom szerint nem vesz részt az idei 
választásokon, ha éppen föl nem oszlott. 

A mindenféle önjelöltekről nem 
szólván, ez idő szerint úgy fest, hogy 
két komolyabb jelölttel kell számolni 
Budakeszin: dr. Csutoráné dr. Győri  
Ottilia indításáról már hónapokkal ko-
rábban döntött a Fidesz. Volt tehát ideje 
a helyi szervezetnek „fölépíteni” a jelen-
leg is alpolgár-mesteri tisztséget betöltő 
emberüket, és egy komoly kampányt 
előkészíteni.  Nem kétséges, hogy torony-
magasan ő a legesélyesebb a polgárm-
esterségre, még akkor is, ha az elmúlt 
négy évben működésének legalábbis a 
nyilvánosság számára látható részében 
nem igazán árult el különösebb vezetői 
vagy karizmatikus képességeket. De hát, 
még az is megeshet, hogy Budakeszin 
ő lesz az egyetlen polgármester-jelölt, 

hacsak az a párt, amelyik a Fidesz mel-
lett egyedül volt képes profi kampányt 
előadni a városban – az LMP-ről beszé-
lek –, nem okoz e téren is meglepetést. (A 
budakeszi LMP már a hivatalos határidő 
lejárta előtt leadta a képviselő-jelöltjeihez 
szükséges szelvényeket, és ez alapján úgy 
fest, hogy a párt valamennyi, tehát mind a 
8 választókörben tud jelöltet állítani, ami 
korántsem mondható el olyan pártokról, 
amelyek pedig évtizedek óta jelen van-
nak a város közéletében). A Lehet Más 
a Politika budakeszi polgármesterjelöltje 
egyébként az a Szél Bernadett, aki már 
a tavaszi, országgyűlési választásokon 
is megmérette magát a körzetben, nem 
teljesen ismeretlen tehát a helyi köz-
vélemény előtt.  Értesülésünk szerint a 
Jobbik budakeszi szervezete, amelyik 
pedig igen aktívnak bizonyult az idei ta- 
vasszal, lemondott arról, hogy saját polgár-

Önkormányzati képviselő- és polgármester-választás 2010

A piacere, avagy: ahogy tetszik
Ahogy a régi, újságírói mondás tartja, nincs elavultabb dolog, mint egy tegnapi 
újság. Hát még mennyire igaz ez az internet korában! Akkor most képzelje 
magát a Nyájas egy pillanatra az én helyzetembe: mikorra e sorok megjelennek, 
Önök sokkal, de sokkal többet tudhatnak azokról a dolgokról, amikről én most 
írni készülők.

Gondterhelt a budakeszi Fidesz-tábor
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mester-jelöltje legyen, de még az egyéni 
körzetekben is függetlenként indítják el 
a helyi közéletben Jobbikosként ismert 
embereiket. Vagyis nem lesz Jobbik-lista  
Budakeszin, ami elég meglepő, ugyanis ez 
azt jelenti, ha egyetlen képviselőjük sem 
jutna be a közgyűlésbe, amire van esély, a 
kompenzációs listáról sem számíthatnak 
majd mandátumra.

Páty

A nyár belpolitikai meglepetése Pátyon 
az volt, hogy a golfügy frontvonalában 
küzdő Tollner Lászlóról kiderült, nem 
tör polgármesteri babérokra. Maradna 
viszont a falu két ciklus óta első embere, 
a túlélőbajnok Bognár András. Kihívói 
nem ismeretlenek: Székely László (a Hor-
thy kormányzó Fun Club prominense) 
már megjáárta a hadak útját, különböző 
zászlók alatt, most az Árpád-sávosat, 
mint hírlik, narancssárgára cseréli. Sal 
Béla neve sem cseng idegenül Pátyon, bár 
időnként alámerül, hogy aztán újra és újra 
felbukkanjon. Most golfruhában készül 
kampányolni, ami arra utal, a beruházók 
alighanem úgy ítélik meg a helyzetet, a 
meccs még nincs lefújva.

Zsámbék

Zsámbék is érdekes képlet.  Élünk a 
gyanúval, hogy a Fidesz zsámbéki jó em-
berei közül többen megsértődtek. Például 
Lovas Lajos, aki az elmúlt ciklusban volt 
Fidesz színekben polgármester, s akinek 
az irányítása alatt a település évszázadok 
után visszanyerte városi rangját. A párt 
mégsem őt, hanem a körzet országgyűlési 
képviselőjét, a Zsámbékra települt Csen-
ger Zalán Zsoltot indítja polgármesternek. 
Szintén a sértődöttek táborát gyarapíthatja 
Zombori László, aki a Fidesz egyik legré-
gibb, helyi harcosa, aki tíz éve vár arra, 
hogy a párt a – szerinte – őt megillető polc- 
ra helyezze, de miután ez most sem tör-
tént meg, úgy határozott, függetlenként 
száll harcba a zsámbéki polgármesteri 
székért. Harmadik polgármester-jelölt-
nek pedig ott lesz egy ugyancsak régi, 
tapasztalt bozótharcos, a helyi szocialis-
ták egyik vezéregyénisége, az elmúlt cik-
lusban is képviselőséget vállalt Keserű 
János. Egyesek szerint, főleg, ha még 
néhány, a jobboldali szavazótábort meg-
osztó jelöltnek sikerül a megfelelő számú 
cédulát begyűjteni, Keserű akár a nevető 
harmadik is lehet ebben a harcban.

Tök

Ugyancsak nyílt végű kampánynak 
ígérkezik a szomszéd vár, Tök polgárm-
ester-választása is.  Bár Menyhárt Kata, 

aki jelenleg is önkormányzati képviselő, 
a legnagyobb esélyt jelentő narancssárga 
mezben áll sorompóba, a meccs, sportha-
sonlattal élve, egyáltalán nem tekinthető 
lefutottnak. Nagy valószínűséggel ugyan-
is ott küzd majd mellette, pontosabban 
vele szemben az örök induló, s egysz-
er már a polgármesterséget is elnyert  
Balogh Kálmán, de a helyi vadásztár-
saság nagy hatalmú elnöke, Kiss Gábor 
is. És ha Végh Lajos is megszerzi a szük-
séges számú ajánlószelvényt, nehéz lesz 
megjósolni a választás kimenetelét. Főleg 
attól vált ennyire nyílttá a küzdelem, hogy 
a jelenlegi polgármester, Baksa László 
(Miép), aki háromszor is volt a község 
első embere, beváltotta négy évvel ezelőtt 
tett ígéretét, s október 4-ével kvietálja 
magát, azaz: nyugdíjba megy. 

Perbál

Perbál ritkán kényezteti el a szenzációra 
éhes sajtót, s ez alighanem most is így 
lesz.  Bár akad több kihívója is a jelenle-
gi, a községet második ciklus óta irányító, 
Fidesznyik Varga Lászlónak – állítólag 
ringbe száll Bódi Sándorné, akinek van 
már rutinja a választási kampányban, 
hiszen négy évvel ezelőtt is tett már egy 
kísérletet a perbáli községháza bevé-
telére. Ugyancsak küzdeni készül Bodi 
Rafael vállalkozó, aki szintén nincs híján 
az önkormányzati tapasztalatoknak. 
Mindezzel együtt nem kétséges, hogy 
Vargának magasan a legjobbak az esélyei 
Perbálon, ráadásul a Fideszbe nemcsak 
helyi, de magasabb szinteken is igen jól 
beágyazódott az elmúlt évek során, ami 
mindig, de az elkövetkező években kivált-
képp előnyére válhat a településnek, s ezt 
tudják is a választói.

Budajenő

Budajenő a sötét ló az idei választásban. 
Budai István, aki immár második ciklusát 

tölti, és sikeres polgármesternek tartják, 
állítólag harmadszorra is indul, de a ki-
hívói az utolsó pillanatig a rejtőzködés 
taktikáját választották, szinte semmilyen 
információ nem tudható róluk, hivatalo-
san legalábbis nem nyilatkoznak. Annyi 
bizonyos, hogy lehetnek meglepetések 
szeptember 3-án, de akár október 3-án is. 
A meglepetést azonban nem az okozza 
majd, hogy a kihívók az ismeretlenség 
homályából bukkannának elő.

Telki

Telkiben hivatalosan egyik párt sem 
indít polgármester-jelöltet, bár aligha 
férhet kétség ahhoz, hogy kit támogat a 
jelöltek közül a jelenlegi kormánypárt. 
Deltai Károlyt, aki korábban ismeretlen 

volt a telki közéletben, ugyanis az itt 
pástra lépők közül egyedüliként hívták 
meg a Gulyás Dénes kezdeményezé-
sére, a választási kampányra megalakult 
Pilis-Budavidék Térségi Együttműködés 
Rendszerébe (PBTER), amit Deltai el is 
fogadott, és alá is írta az alapító doku-
mentumot. Kihívója persze lesz, például 
annak a Varga Mihálynak a személyében, 
aki 2002 és 2006 között már megtapasz-
talhatta, milyen is a telki polgármester 
székében ülni, de kérdés, emlékeznek-e 
még rá, s ha igen, hagyott-e olyan mara-
dandó nyomokat a helyi közéletben, hogy 
most a nem is igen titkoltan Danóczy-
utód Deltait komolyan megszorongassa. 
Erre a másik kihívónak, a különösen a 
pátyi golfügy telki elágazásai miatt a köz-
tudatba berobban Hambuch Henriknek 
sem lesz sokkal több esélye. Deltai pro-
gramja egyébként nagyon rokonszenves, 
s ha nem tudná az ember, milyen háttérrel 
indul, akár azt is hihetnők, hogy a helyi 
LMP embere.

Artosz Bobi

Lövészárok-barátkozás; a nagyszénászugi civilek és a budakeszi 
LMP-sek családias hangulatban az óriás torta mellett
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„Mi az, eltévesztették a címet, és a Hold 
helyett a Gamesz-udvaron szálltak le az 
űrhajósok?” – kérdi az egyik, épp hu-
moránál lévő ember. Kisebb közönség 
verődött ugyanis össze az Erdő utca és 
a Kossuth utca kereszteződésében a tik-
kasztó meleg ellenére. A bágyadt nyári 
időben, amikor senki sem mozdul szí-
vesen, valami mégis történik, amire nem 
lehet nem odafigyelni. A Gamesz bejára-
tánál egy csillogó-villogó, speciális jármű, 
rajta nagy betűkkel: Katasztrófavédelem. 
Már ez elég lenne a figyelem fölkeltésére, 
habár láttak az emberek errefelé már i- 
lyen feliratot, de még ilyen autót is. Hanem 
odabent! Odabent egy szkafanderes férfi 
célszerszámokkal egy műanyag bödönt 
próbál jobb belátásra bírni a tekintetben, 
hogy kinyíljék. Persze rögtön elindulok a 
telep vezetője, Rohonczy Lajos uram felé, 
de egykettőre értésemre adatik, hogy itt 
most idegeneknek semmi keresnivalójuk. 
Utóbb, amikor minden elcsendesedik, 
mégis csak sor kerül a találkozóra, s meg-
kérem, oldja meg a rejtélyt.

– A történet hónapokkal korábban 
kezdődött – osztja meg velem az in-
formációkat. – Egy lakó Makkosmáriáról 
azzal kereste meg a városvezetést, hogy 

egy titokzatos műanyag hordót találtak 
az úton, nem tudni, mi lehet benne, de 
jó lenne, ha elszállítanánk. Embereimet 
haladéktalanul kiküldtem a helyszínre, 
akik be is hoztak az udvarra egy speciális 
konténert, amiről a szakavatott szemek 
azonnal megállapították, hogy ilyeneket 
az elhullott állati tetemek begyűjtésére, 
tárolására és szállítására használnak.

– Magyarán egy dögkonténert.
– Igen, amiről azt is tudnia kell a laikus 

közvéleménynek, hogy ha egyszer lezár-
ták, többé nem nyitható, csak különleges 
szerszámokkal és eljárással. Hetekig állt 
itt az udvaron, míg végül augusztus elején 
a katasztrófavédelem vállalta az elszállí-
tását.

– Nem túlzás ez, ekkora felhajtás egy 
műanyag hordó miatt?

– Tekintettel arra, hogy nem tud-
hattuk, mi van benne, nem ártott az 
elővigyázatosság.

– Mi lenne, mondjuk dög.
– Ebben az esetben is igen veszélyes 

hulladékról van szó, gondoljon bele, 
az elhullott állati tetemek akár súlyos 
kórokozók hordozói is lehetnek, ez kü-
lönleges eljárást igényel.

– Akkor hát elárulná, végül is a kataszt-

rófavédelmisek mit találtak a hordóban?
– Igen, kültéri falfestéket.
– Nem éppen veszélyes hulladék.
– Nem, de ismétlem, ez csak akkor 

derült ki, amikor kinyitották és megvizs-
gálták. Röntgennel ezt nem lehet kívülről 
megállapítani.

Robot Szabi

Nem szép dolog a kukkolás, de hasznos – 
ez lehetne a mottója az alábbi kis híradás-
nak. Az apropója pedig az, hogy évek 
ábrándozása után idén augusztusra sokak 
vágya valósult meg, amikor elhelyezték 
a polgármesteri hivatal homlokzatára az 
elsőt azok közül a web-kamerák közül, 
amelyek egy szép napon, ha az említett 
vágyak valóra válnak, az egész várost be-
látják majd. Legalábbis ami a közterüle-
teket illeti.

A kezdeményezés valahonnan, évekkel 
ezelőtt, a város közbiztonságáért létre-
hozott alapítványtól és az önkormányzat 
közbiztonságát előmozdítani hivatott 
bizottságától, pontosabban annak elnök 
asszonyától, Asztalosétól indult, de az 
ötlet termékeny talajra hullt, olyannyira, 
hogy utóbb a városi Fidesz és a hely-
ben működő polgári körök is csatlakoz-
tak hozzá. Az idei báli szezonban már 
azért folyt gyűjtés, hogy az első kamerát  
legalább fölállítsák. Igaz, hogy az ere-
deti helyszín – a főtéri park – helyett a 
városháza lett erre kijelölve.

A kamera amúgy a polgármesteri hi-
vatal udvarán fölállított 24 órás, bizton-
sági ügyeleti konténerházba csatlakozik, 
ahol képernyőn követhetők a kamera által 

befogott területen történtek. Az ügyeletes 
szükség szerint pásztázhat, zoomolhat a 
készülékkel, és természetesen a számító-
gép rögzíti is a látottakat, így adott eset-
ben visszanézhető, ha valamilyen rend-
kívüli esemény történnék.

Köszönhetően a zoom funkciónak, akár 
arcfelismerésre is alkalmas a kamera, de 
éjszakai felvételen egy rendszámot már 
nem lehet leolvasni vagy rögzíteni általa.

Ha most megkérdezi a Nyájas, aki ed-
dig eljutott az olvasásban, de még nem jött 
rá, hogy mindez mire jó, nos elárulom: 
a nemzetközi (sőt, mondhatni, immár a 
hazai, akár a környékbeli) tapasztalatok 
alapján a bekamerázott közterületeken  
1. kevesebb bűncselekményt követnek 
el; 2. ha mégis bűncselekmény történik, 
hamarabb lehet róla tudomást szerezni, 
ergo riasztani a szerveket, valamint sok 
olyan adat jut a nyomozó hatóság bir-
tokába, ami az eljárást és az elkövetők 
elfogását megkönnyíti.

De ne csak a bűnözésre gondoljunk: a 
balesetek, különféle, hatósági intézkedést 
igénylő rendkívüli események észlelésé-
ben és a segítséghívás gyorsaságában is 
hasznos lehet.

A köztéri kukkolásba, legalábbis a 

technika ezt is lehetővé teszi, be lehet 
vonni akár a lakosságot is. Van már ilyen, 
a közterületeket pásztázó kamerák képeit 
fölteszik az internetre, amiből információ 
nyerhető például arról is, mekkora az au-
tósforgalom 

Persze a bekamerázott közterületek 
adatvédelmi problémákat is fölvetnek. 
Mi van olyankor, teszem azt, ha a kamera 
előtt ülő ügyeletes egyszer csak azt látja, 
hogy egy idegen férfi a barátja feleségét 
ölelgeti? Vajon meg tudja-e állni, hogy az 
ily módon tudomására jutott információt 
ne adja tovább, és megtartsa magának?

Szatír Bob

UFO-járás a Gamesz-ban

Kukkolók a városházán
Dögszagot érzek
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Magisztrátus megalakítását hirdette meg 
a Nagyszénászugi Civil Érdekvédelmi 
Egyesület.

A Budakeszi Magisztrátus kikiáltását 
augusztus 23-ára tűzték ki a szervezők, 
a helyi művelődési központban. A Ma-
gisztrátus megalakítása egyelőre egy 
később kijelölendő időpontra tolódott, de 
az összejövetelen megjelentek bizonyára 
nem vesztegették idejüket, ugyanis 
részleteiben is megtudhatták, tulajdonkép-
pen mire is gondoltak a szervezők.

Müller Tibor, az Egyesület elnöke 
valóságos alkotmányfilozófiai elő-
adást rögtönzött a megjelenteknek. Ok-
fejtéséből kiderült, hogy tulajdonkép-
pen egy társadalompolitikai fordulathoz 
kívánják megnyerni a város minél több 
civil szervezetét, egyesületét, illetve a 
demokrácia jelenlegi működésével elége-
detlen állampolgárát. 

„Előítéletünk”, hogy a magisztrátus 
esetében tulajdonképpen egy „alternatív”, 
ha úgy tetszik: a jelenlegivel párhuza-
mos önkormányzat felállításáról van szó, 
igazolást nyert az előadás során. M. T. 
mint a közvetlen, részvételi demokrá-
cia elkötelezett híve, azt vetette a jelen-
legi önkormányzat (és az önkormányzati 
rendszer) szemére, hogy képviselői elide-
genedtek az őket megválasztó állam-
polgároktól, a szavazataikon kívül nem 
várnak tőlük semmit, nem kíváncsiak 
a véleményükre, és kötetlen mandátu-
muk birtokában tulajdonképpen nem is a 
választóikat képviselik. Holott, fejtegette 
M. T., maga a hatályos Alkotmány sem 
úgy fogalmaz, hogy a választói közös-
ség átruházza a hatalmat, hanem, hogy 
választott képviselőin keresztül gyako-

rolja a hatalmat. Az előadó felfogása  
szerint tehát voltaképpen egyetlen kér-
désben sem szavazhatnának a képviselők, 
ha előzetesen nem konzultáltak a válasz-
tóikkal, és szavazni is csak az ő – több-
ségi – felhatalmazásuk ismeretében sza-
vazhatnának.

Tartozunk az igazságnak azzal, hogy e 
helyt is elmondjuk, ha szórványosan is, 
de léteznek működő formái a közvetlen, 
tehát nem képviseleti demokráciának. 
Sőt, akár egy egész állam is működhet 
ezen az elven. Hogy a legközelebbi, eu-
rópai példát hozzuk, Svájc is ilyen. De a 
helyi hatalom szintjén vannak közvetlen-
demokrácia-kísérletek a világ más tájain 
is. M. T. voltaképpen ide sorolta az elmúlt 
egy évben Pátyon történteket, ahol a helyi 
civil társadalom a „hivatalos”, választott 
önkormányzattal szembe menve akadá-
lyozta meg, hogy a településen megvaló-
suljon egy, a helyiek többsége által nem 
támogatott beruházás. (Az analógia hely-
ességét némiképp gyengíti például a pátyi 
civilek által kezdeményezett népszavazás 
szerény részvételi aránya, vagy, hogy a 
helyi mozgalom vezéregyénisége maga 
is önkormányzati képviselő, de ez tulaj-
donképpen nem annyira fontos.)

Fölmerül persze a kérdés, hogy milyen 
közjogi helye lehetne egy, a későbbiekben 
megalakuló magisztrátusnak. A jelenleg 
hatályos alkotmány ugyanis erről nem 
rendelkezik, viszont az is igaz, hogy nem 
is tiltja hasonló köztestület megalakí-
tását. Mivel a kezdeményezők egyelőre 
nem is gondolják, hogy alkotmányos jo-
gosítványok is megillessék a leendő ma-
gisztrátust (beérnék azzal is, ha valahogy 
beillesztenék őket a hivatalos önkor-

mányzatok mellé, valaminő konzultatív 
szerepben), jogi kifogás aligha hozható 
föl ellene.

Az viszont más kérdés, miért gon-
dolják azt a civil szervezetek, hogy nekik 
nagyobb legitimitásuk lehetne, mint a 
választott önkormányzatnak. Az önkor-
mányzati képviselőkre ugyanis, egy Bu-
dakeszi nagyságrendű településen például, 
több ezer szavazatot adnak le, miközben 
egy egyesületet, civil szervezetet akár 
egy tucat ember is megalakíthat, s ki-
nevezheti magát, például, a Budakeszi 
Szőke Nők Érdekvédelmi Egyesületének. 
(Gondoljunk bele, hány szőke nő van 
Budakeszin, és ha a festett szőkéket nem 
számoljuk, számuk még akkor is tetemes. 
De vajon honnan nyeri legitimitását egy 
ilyen szervezet, ha a budakeszi szőke nők 
többsége nem tagja, netán még csak nem 
is hallott a szóban forgó egyesületről?)

Ha valaki a fentiek alapján legyin-
tene a kezdeményezésre, hadd tegyük 
hozzá, hogy trendi dolgokat kicsinyell: a 
képviseleti demokrácia kiüresedéséről, el-
bürokratizálódásáról a nyugati országok-
ban is egyre több szó esik, és ott is keresik 
azokat a módszereket, amelyekkel az 
állampolgárok részvétele, aktivitása a 
közügyekben fokozható lenne. A magunk 
részéről tehát érdeklődéssel várjuk a fej-
leményeket.

Babits Zoró

október 11. hétfő
Megnyitó Ünnepség  az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ-
ban
Beszédet mond: Karsai  
György
Koncz Zsuzsa Színház című 
fotókiállítása 
Színpad – Kép c. fotó- és 
rövidfilm-pályázat ered- 
ményhirdetése, zsűri: 
Mészáros László, Koncz Zsu-
zsa, Lukács Máté
Mici néni két élete, filmvetítés

október 12. kedd
Ez az utolsó pohár – A Jazz 
nagykövetei koncert az Erkel 

Ferenc Művelődési Központ-
ban
Csepregi Gyula, Vínand Gábor, 
Elza Valle, Szakcsi-Lakatos 
Béla

október 13. szerda
Kortársunk a Vers  – Versnap 
az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban
Ferenczi György és a Racka 
Jam: Petőfi Sándor megzené-
sített versei koncert  

október 14. csütörtök:
Mikor Csíkból kiindultam
A Jánosi zenekar és a Válaszút 
táncegyüttes műsora

Közreműködik a Bojtár,  
a Tébláb és a Hétlépés tánc-
együttes

október 15. péntek
Születésnap töredék  a Kom-
pánia Színháztermében
A Kompánia Színházi Társulat 
előadása  

október 16. szombat
A  Megszolgált örökkévalóság 
– Mezei Mária Emlékműsor 
a Budakeszi Református  
templomban
Közreműködik Kobzos Kis 
Tamás és Erdélyi György

október 17. vasárnap
Amatőr Színjátszó Találkozó 
a Nagysándor József Gimná-
ziumban 

Délelőttönként filmvetítések,   
versmondó verseny az iskolákban 
és az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban, múzeumpedagó-
giai foglalkozások, október 16-án 
koszorúzás, felolvasó színház a 
Mezei Mária Emlékházban.

Érdeklődni lehet a 0620/330-
4834-es telefonszámon, a prog-
ramokról bővebb információ a 
www.kompaniastudio.eu hon-
lapon olvasható. 

Nép, kormányozd tenmagad

Mezei Mária Kulturális Emlékhét
2010. október 11-17.

Egy képviselő a civilek között
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Nincs ebben semmi rendhagyó, az apropó,  
hogy erről beszélgettünk, Budakeszin él 
Pléh Csaba, a kognitív pszichológia és 
a pszicholingvisztika nemzetközi hírű 
hazai kutatója, egyetemi tanár, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja. 

– Vajon Jánosnak, az apostolnak igaza 
van-e, amikor azt írja, hogy „Kezdetben 
vala az ige”?

– Ez az emberi gondolkodás egyik 
legfontosabb kérdése évezredek óta. A 
teológiai vonatkozásairól nem beszél-
nék, hiszen az nem az én kompetenciám, 
de számomra mint nyelvész számára is 
értelmezésre váró, izgalmas tézis ez. Ha 
a saját szakterületemre átfordítom, ez azt 
jelenti, hogy az ember emberré válásában 
az elsődleges szerepe a szónak, a kommu-
nikációnak volt. Ez az, ami az embert mint 
biológiai lényt társadalmivá tette. Ezzel 
szemben van egy másik, a fausti állítás, 
aminek ugyancsak gazdag hagyománya 
van az európai civilizációban, hogy tud-
niillik kezdetben volt a TETT. Hogy a két 
állítás közül melyik az igaz, az a mai tár-
sadalomtudományoknak is az egyik leg-
nagyobb dilemmája. Michael Tomasello, 
korunk egyik jelentős pszichológusa, aki 
csimpánzokkal és csecsemőkkel végzett 
jelentős kutatásokat, például, azt mondja, 
hogy az embert a csimpánztól, vagyis 
a törzsfejlődésben az emberhez legkö-
zelebb álló emberszabású majomtól az 
különbözteti meg, hogy szinte születésétől 
fogva együttműködésre képes, ezt nem 
egyszerűen tanulja, nem rákénysze-
rítik utólag, hanem hozza magával, 
vagyis biológiailag, genetikailag kódolt 
képességről van szó. Kutatásokkal bi-
zonyította, hogy az embercsecsemő már 
igen korán, nyolchónapos korában kész-
tetést érez arra, hogy segítségére legyen 
egy másik lénynek, képes másokkal együtt 
érezni, és, talán ez a legfontosabb, képes a 
tudás megosztására, sőt, igyekszik az in-
formációkat másokkal megosztani. Tehát 
Kezdetben volt az együttműködés, majd 
ennek eszköze, a nyelv, vagyis az ige.

– És az antitézis?
– Mások azt mondják, a nyelv, bár igen 

fontos, de csak annak az eszköze, hogy 
meg tudjuk nevezni, le tudjuk fordítani az 
élményeket, hogy azokat megoszthassuk 
másokkal. Közös nevező, hogy meg tud-

juk nevezni a cukor ízét, a virág illatát, a 
mama arcát. 

– Szóval abban mindenki egyetért, hogy 
a nyelv hatalom.

– Igen, hétköznapi nyelvre lefordítva, 
mondhatni, a legnagyobb kognitív hata-
lom, és a dolgokat, az emberi-társadalmi 
viszonyokat talán legnagyobb mértékben 
befolyásoló hatalom. Hogy mekkora ha-
talom, arra hadd hozzak föl egy klasszikus 
példát. Amikor Napóleon Elba szigetéről 
megszökött, majd Marseille-ben part-
ra szállt. Párizs felé közeledve korabeli 
lapok tanúsága szerint „korzikai bitor-
lóból” először „austerlitzi győző”, végül 

„dicsőséges császár” lett. De mindvégig 
ugyanarról az emberről volt szó. Tehát a 
nyelvben alapvető a mód, a perspektíva, 
ahogyan a dolgokról beszélek. 

– Mondana hétköznapibb példát?
– Nézzük, hogyan szólítják Magyaror-

szágon az egyetemistákat, és mi a legálta-
lánosabb jelölés az angolszász kultúrkör-
ben.

– Hallgató, illetve student.
– Pontosan! Mindkettő egyetemi diákot 

jelöl, de micsoda különbség! A ma- 
gyar nyelv az egyetemistát valahogy 
úgy képzeli, hogy szépen ül a padban, és 
áhítatosan hallgatja, ahogy a professzor 
magyarázza. Ezzel szemben az angol 
diák student, vagyis tanuló, olyan valaki, 
aki tanul, aktívan cselekszik hogy tudásra 
tegyen szert. Nem is hinnénk tehát, hogy 
a nyelv egyáltalán nem egy ártatlan esz-
köz, hanem talán a legfontosabb instru-
mentum, hogy a világot értelmezzük, 
és – befolyásoljuk. Aki tehát képes arra, 
hogy a nyelvet meghatározza, igen nagy 
hatalommal rendelkezik. Talán nem árt 
napjainkban, az üres szócséplések vi-
lágában fölhívni erre a figyelmet, amikor 
az látjuk, hogy a politika hihetetlenül 
hatékony módokat eszelt és fejlesztett 
ki arra, hogy az emberek érzéseit, gon-

dolkodását, cselekvését befolyásolja.
– Ez persze mindig is így volt.
– Ha nem is mindig, de régóta. Amióta 

az emberek valódi közösségei felbom-
lottak, amikor még tényleg átélhették, 
mondjuk, egy-egy rituális táncban a 

pléh Csaba a nyelvről

Rendhagyó igeragozás

DOSSZIÉ

A szavak. Vajon a szavak csak 
arra valók, hogy leírjuk a bennünk 
körülvevő világot, vagy arra is, hogy 
általuk megváltoztassuk a világot?  

Ez a kérdés évezredek óta foglalkoz-
tatja a gondolkodókat, így fölvetése 
bármikor aktuális. 

A nyelvek is versenyeznek egymással
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valódi összetartozás élményét, az em-
berek manipulálása már az athéni piac-
téren vagy a római Fórumon megjelenik. 
Onnantól kezdve a sok ezer ember az 
agórán, a piactéren már nem a közös rítu-
sok, cselekvések, hanem a szavak révén. 

– Mondhatni, minél fejlettebb a civi-
lizáció, a szavak annál nagyobb hata-
lomra tesznek szert?

– Inkább azt mondanám, nem maguk-
ban a szavak, hanem akik a nyelvet ural-
ják.

– Aki a szavakat uralja, mindent ural?
– Mindent nem, csak ami sza-

vak által uralható, tehát az emberi 
viszonyokat. A bolygókat, legalábbis az 
én meggyőződésem szerint, szavakkal 
aligha lehet letéríteni a pályájukról, de 
ez már megint nem az én szakterületem. 
Ami az emberi társadalmat illeti, Igen, a 
szó nagyhatalom…

– A szó veszélyes fegyver…
– Veszélyes is, ha veszélyes célokra 

használják, mint minden emberi alkotás. 
Ha már irodalomnál tartunk, a szóról 
is elmondható, „Van, ki a jóra, s van, 
ki a gonoszra tör vele” (Szophoklész 
– Antigoné). De mindenhatónak azért 
nem merném nevezni. Mert hogy a mai 
világban nemcsak vállalatok, nem-
zetek, emberek, de világmagyarázatok, 
-értelmezések, nyelvi perspektívák is 
versenyeznek egymással. Mint például az 
amerikai politikában is immár jó százöt-
ven éve.

– Mire gondol?
– Az USA-ban, ugye, két nagy politikai 

párt versenye folyik, a demokraták és a 
republikánusok között.  Ha nagyon le- 
csupaszítjuk a dolgokat, erre elemzők már 
régen rájöttek, végül is mindig ugyanar-
ról szól a történet: a republikánusok ar-
ról próbálják meg meggyőzni a választók 
minél nagyobb tömegeit, nehogy a másik 
pártra szavazzanak, mert azok majd  
kifosztják, azaz jól megadóztatják őket, 
hogy az ő adóikból segíthessék az él-
hetetleneket, a lustákat, a semmirekellőket. 
A demokraták pedig ellenkezőleg, azt 
mondják, hogy a gazdagok fizessenek 
több adót, hogy abból lehessen például 
ingyenes oktatást vagy egészségügyi el-
látást nyújtani. 

– Ez nálunk is így van?
– Nem igazán, a magyar társadalom fi-

noman szólva is némiképp más fejlődési 
pályát járt be az elmúlt két évszázadban, 
mint az amerikai. Hogy csak egyetlen 
különbséget említsek, nálunk rövid, 
mondhatni epizód jellegű és tartamú 
időszakokat leszámítva, mindössze két 
évtizede mondható el, hogy a politikai 
életben szabadon, nyíltan versenyez-
hetnek egymással a különböző világ-
értelmezések, ha úgy tetszik, politikai 

ideológiák és az ezeket megtestesítő pár-
tok. 

– Akkor hát nálunk miről igyekeznek 
meggyőzni a pártok az embereket?

– Végső soron nálunk is két nagy oldal 
van. Nálunk a vízválasztó a versenyelvű 
társadalomhoz való viszony. Az egyik 
oldal húsz évig hangoztatta, hogy ha oly-
an társadalmi berendezkedést hozunk lét-
re, amelyben mindenki az egyéni teljesít-
ménye alapján részesül a javakból, akkor 
TE, választó, jobban fogsz járni. Ez a hit, 
ami elsősorban a Kádár-korban szociali-
zálódott értelmiség java részére jellemző, 
a rendszerváltás után is tovább élt, és a 
politika rangjára emelkedett. Kiderült 
azonban, hogy részint ez nincs így, ré-
szint az újabb nemzedékek, elsősorban 
azok, amelyek már a rendszerváltás után 
szocializálódtak, ezt nem fogadják el, sőt, 
elutasítják. Ugyanis ezek a generációk 
már a saját bőrükön tapasztalták, hogy a 
kapitalizmus lehet, hogy a lehetséges vi-
lágok legjobbika, de egyáltalán nem igaz-
ságos. S nem igaz, hogy azok járnak jól, 
akik többet teljesítenek. Inkább azok, akik 
benne vannak a pixisben, közel vannak a 
tűzhöz. Legalábbis az 1990 után létrejött 
magyar kapitalizmusban biztosan így 
van. Sokan hitték, hogy a teljesítmény- és 
a versenyelvűség jó jelszó lesz a változá-
sokhoz, az ország modernizációjához, de 
a fiatalabb nemzedékek ebben nem lát-
tak mást, mint a fennálló, s számukra sok 
tekintetben tűrhetetlen viszonyok fenntar-
tását, apológiáját. Ez volt a magyar libera- 
lizmus nagy önbecsapása, s alighanem ez 
is vezetett a bukásához.

– Ehhez képest milyen nyelvezetet 
használt a magyar jobboldal az elmúlt 
évtizedben, amivel az idei, elsöprő válasz-
tási eredményét elérte?

– A magyar jobboldal már jó ideje igen 
tudatos retorikát honosított meg, melyben 
a központi gondolat nem a verseny, az 
egyéni teljesítmény, hanem az összetar-
tozás. Ebben kicsit az amerikai konzer-
vatívok retorikájára hajaz. Fogjunk össze, 
tarts velünk, döntsd el, hogy velünk 
vagy-e… Szóval ez a beszédmód azt 
ígéri, ha közénk tartozol, akkor e közös-
ségen, ezen az életvilágon belül vagy, ak-
kor itt nincs verseny…

– Ember embernek nem farkasa.
– Igen. De vigyázz, nem a versenyt 

tagadja, hiszen a közösségen, a csopo-
rton kívül persze ádáz küzdelem folyik, 
csak azt ígéri, hogy aki belül van, azt ez a 
közösség megvédi.

– Benn a bárány, kinn a farkas.
– Pontosan. Ez az átütő nyelvi különb-

ség átütő sikert is hozott a magyar jobb-
oldalnak.

– Az új kormány első intézkedései 
egyikeként egy ünnepélyes nyilatkozatot 

fogadtatott el a parlamentben, a Nem-
zeti Együttműködés Nyilatkozatát, nekem 
hetekbe tellett, amíg megtanultam e három 
szót, annyira sutának, semmitmondónak 
éreztem. Azok, akik ilyen ügyesek voltak 
a retorikájukban, már kormányra kerül-
ésük másnapján a nyelvi hanyatlás útjára 
léptek volna? 

– Egyiket sem hinném. A Nemzeti 
Együttműködés Rendszere valóban 
nem egy blikkfangos elnevezés, de ez 
valószínűleg abból eredhet, hogy akik 
kitalálták, nem voltak könnyű helyzet-
ben. Amit meghirdettek, az voltaképpen 
a Népfrontra emlékeztet, amit a spanyol 
polgárháború idején a francia baloldal 
hirdetett meg, és ami aztán nemzetközivé 
terebélyesedett. A Népfront retorikailag 
valóban egy „ütős” elnevezés, azonban ne 
feledjük, hogy valódi frontról, valódi pol-
gárháborúról volt szó, katonai értelemben 
is. Az új kormány ezzel szemben az új, 
általa létrehozni kívánt világban békét 
hirdet, legalábbis a belül lévőknek…

– Igen, van a Nyilatkozatban egy 
rész, ami akár burkolt fenyegetésként 
is értelmezhető azok számára, akik nem 
csatlakoznak önként és dalolva a NER-
hez.

– Persze, mondtam, hogy azok a javak: 
a verseny kiiktatása, a béke, biztonság, 
a közösség tagjainak a járandóságai. 
Egyszóval: népfrontot hirdetni, ugyanak-
kor a harcról nem beszélni – elég nehéz 
nyelvi feladat. Ráadásul, és ez a másik re-
torikai probléma, az együttműködés rend-
szere annyira nyitott, annyira mindenki 
beletartozik, hogy az, aki kívül marad, az 
szinte az Antikrisztussal egyenlő. 

– Képes-e az összetartozás érzése 
valódi összetartozást, közösséget alkotni, 
vagy csak egy virtuális akolmeleget, egy 
illúziót ad az embereknek? 

– A mai társadalmak nagyon bonyolult, 
sokféle értéket, érdeket hordozó társadal-
mak, a magyar is. Egy ideig retorikával el 
lehet leplezni a különböző érdekeket, ér-
tékeket, de egy adott ponton túl ez már ke-
vés. Azt mondtuk a nyelvről, hogy nagyon 
nagy hatalom, az egyik legnagyobb hata-
lom, ami az ember rendelkezésére áll, de 
a nyelv nem teljhatalmú, mindent nem le-
het elérni vele, tettek is kellenek, valamit 
tehát csinálni is kell, különben a nyelv 
kiüresedik.

– Van-e ellenszere ennek az idáig si-
keres nyelvnek?

– Egyelőre nincs, de mint a világtörté-
nelemben semmi, úgy ez a meccs sincs 
lefutva. A maradék baloldal egyelőre 
nem találja az ellenszerét, de egy-két év, 
és kiderül, születik-e alternatív retorika, 
vagy sem.

Zoia Brots

DOSSZIÉ
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szeptember 17. péntek 
PuSZTAZáMoR
Reformkori bál határok nélkül
Az V. Budaörsi kistérségi fesztivál 
megnyitója

szeptember 18. szombat 
BuDAÖRS
Szabadság út.
8.30 Zenés ébresztő fúvószenére
a Jókai Művelődési Központ kertje 
Budaörs Szabadság u. 26.
9.00 Fesztiválnyitó
Az V. Kistérségi fesztivált megnyitja: 
Wittinghoff Tamás Budaörs Város 
polgármestere és Bereményi Géza 
író.
9.30 Reformkori reggeli (csokoládé, 
szentjános kenyér)
10.00 „Reform anno reform ma” 
kiállítás a Zichy majorban, a Budaör-
si Művészek Egyesülete a Régió Art, 
valamint a térség képzőművészeinek 
közreműködésével.

szeptember 18. szombat 
BuDAKESZI
Helyszín: Széchenyi István Általános 
Iskola 
Budakeszi, Knáb János utca 60.
Reformkori délelőtt és délután
10.00 Vásári kikiáltó. 
(egész napos forgatag)
10.00-12.00 Reformkori kézműves 
foglalkozások. 
10.00-13.00 Kvíz játék a reform-
korszakból.
10.00-14.00 Régi korok játékai. 
10.30-11 .00 Vásári bábjáték
Mezei Mária Művészeti Iskola
10.00-16.00 Bemutatkoznak Bu-
dakeszi civil szervezetei, intézmé-
nyei és vállalkozói
12.00-16.00 „Akár Széchenyi is 
megálmodhatta volna…” (MÁV Vi-
torlázó Repülő és Ejtőernyős Egyesü-
let bemutatkozása, sárkánykészítés)
11.00-12.00 közös éneklés
12.00-14.00 Reformkori ételbemu-
tató

13.00-13.45 Térzene. 
(Budapesti Huszár Zenekar)
13.45-15.00 Lovas bemutató. (a töki 
huszár és lovas hagyományőrző tár-
saság bemutatója)
15.00-16.10 vásári képmutogatók
Térszínház előadása
16.00-17.00 Reformkori muzsikák
Rojtos Népzenei Együttes, énekek, 
táncok
14.00 -16.00 Régi korok játékai
Budakeszi a reformkorban
Egész napos kiállítás
Népművészeti vásár és kismestersé-
gek bemutatója 

18-23 óráig  Széchenyi Casino
Kommunikáció a reformkorban
Prohászka O. Katolikus Gimnázium 
Budakeszi Széchenyi u. 141.
Társasági élet a reformkorban
Gr. Széchenyi István Casinója 
előadás
Zene és tánc a reformkorban
Életmód – divat a XIX. sz. első felében. 
Bemutató: Ízek és illatok. A reform-
kori konyhaművészet
Kóstolóval egybekötött gasztronómiatör-
ténet
Borkóstoló
Vállalkozások a reformkorban és ma
Kerekasztal-beszélgetés a kistérség 
vállalkozóival

szeptember 18. szombat 
BudAjEnő 
Helyszín: Általános iskola
15.00 Arany János: Pázmán lovag, 
Maszk Bábszínpad, 
és Bajusz Budaörsi Játékszín
16.30 Kézműves foglalkozás gyere-
keknek és kreatív felnőtteknek.
19.00 Kaláka együttes koncertje, a 
Budajenői bornapok és a Kistérségi 
fesztivál alkalmából.

Szeptember 18. szombat SóSKúT
Andreetti Károly Általános és 
Művészeti Iskola 
15.00 „Reformkori üzenetek”
kistérségi rajzverseny eredményhir-
detése és a kiállítás megnyitása.

Szeptember 19. vasárnap 
BIAToRBáGy
Faluház kertje.
14.00 Kedvenc ételem szabadtűzön
kistérségi főzőverseny 
16.30 – 17.15: „Estebédhez szól a 
torna…”
Kangoo Jump bemutató és szabadtéri 
tornaóra

Biafitness Sportcentrum –
18.00 Az obzori (Bulgária) ének- és 
táncegyüttes 
19.00 – 21.00 
MUSICA HISTORICA együttes kon-
certje
Bordalok, asztali muzsika a 15-19. 
századból

szeptember 24. péntek 
PáTy
19.00 Kistérségi rock találkozó
Praxis, Török Ádám és a MINI, 
Rögtön jövök
A koncertekre ingyenes buszjárat in-
dul a kistérségből a koncertek után 
pedig vissza

szeptember 25. szombat 
TÖRÖKBáLINT
Munkácsy  Mihály Művelődési ház
15.00 KISTÉRSÉGI AGÓRA
A Budaörsi Kistérség 10 települése 
kiállítótereken, standokon mutat-
kozik be. 
Bemutatkoznak a kistérség előadó-
művészeti csoportjai 
Budajenőről  és Telkiről a Székely 

Társulat, Budakesziről Rácz Tamás 
(Stand up Comedy), Budaörsről a 
Szélrózsa Táncegyüttes, Hercegha-
lomról a Labdarózsa Kórus, az ál-
talános iskola tanulóinak zenekara, 
Pátyról, a Pátyi Vegyes kórus, Pusz-
tazámorról Sándor Dezső és zeneka-
ra, Sóskútról az Andreetti Károly 
Általános és Művészeti Iskola ének-
kara és néptánc csoportja. Verset 
mond Lakatos Lúcia. Telkiről hiphop 
bemutató, Törökbálintról a Grosstur-
waller ächte, az Álomzug Társulás, 
valamint a Gyémántkút Kulturális 
Egyesület mazsorett-csoportjai
A törökbálinti Német Kisebbségi 
Önkormányzat a hagyományos sváb 
ételre, savanyúmájra látja vendégül a 
látogatókat 

szeptember 25. szombat 
PuSZTAZáMoR
általános iskola
14.30 Zenés mesekönyv 
Bergengóc Zenegóc társulat és a Bu-
daörsi Játékszín közös produkciója.
Zenés gyermekműsor, gyerek fő-
szereplőkkel. 
15.30 Szüreti készülődés.
15.30 Arcfestés.
16.30 Kézműves foglalkozás gyere-
keknek és kreatív felnőtteknek.

szeptember 26. vasárnap 
TELKI
Helyszín: általános iskola
15.00 Furfangos csodadoktorok 
a Maszk Bábszínpad és a Budaörsi 
Játékszín előadása.
16.00 Reformkori kemence felava-
tása, ételkóstolóval

szeptember 26. vasárnap 
HERCEGHALoM
Kulturális Egyházi Központ
19.00 Az V. Kistérségi Fesztivál záró 
koncertje
Bolyki Brothers 

V. BUDAÖRSI KISTÉRSÉG FESZTIVÁL
2010. szeptember 17-18-19, 24-25-26

REFORM ANNO – REFORM MA

Pálos Napfordulóünnep
Zsámbék
Szeptember 19-én
Művelődési Ház

6:30-kor Napkeltét köszöntő ima az Öreg-
templomnál
10:00 kiállításmegnyitó
Hoffer Andrea festőművész (Zsámbék) és  
E. Rácz László szobrászművész
Cserepeskert
Bemutatkoznak a Dunavecsei solymászok és 
Levéd Őrsége (Budajenő) íjászok
Bábszínház
A baráti kör kondérjában zsámbéki bojtár-
leves
Kulturális műsorok: Zsámbéki Keszkenő 
Népdalkör, a zsámbéki iskolások és nagycsa-
ládosok néptáncsoportja, a Zsámbéki Senior 
Tánccsoport, Pápai Istvánné mesemondó, 

Szathmáry Tibor dalnok, Höcögő Néptánc-
együttes, Keresztes Nagy Árpád regős, Bényei 
Csenge népdal-énekes
Este táncház, a 25 éve alakult Boglya Együt-
tessel
A programok ingyenesek

Bor és Művészeti Fesztivál
Szeptember 11-12. 
Tök

Szombat
10:00 megnyitó, Tök, faluközpont, Kútvölgy
Töki Huszár Egyesület felvonulása
11:00 gyermek szüret
11:30 Kotkoda Asszonykórus
13:00-17:00 kézműves játszóház az Iharos 
Népművészeti Egyesület szervezésében
14:00 Zsámbéki Keszkenő Népdalkör
15:00 Zsámbéki Tánc Sport  Egyesület senior 

csoport bemutatója
17:00 Höcögő néptáncegyüttes
18:30 Höcögő Táncház
19:30 Borkirálynő-választás
20:00 borkóstoló

Vasárnap
10:30 istentisztelet a református templomban 
Tacsik Zoltán brácsaművész koncertje
13:00 Figurina bábszínház
14:00 a Töki Női Kar és a Zsámbéki Schola 
előadása a református templomban
15:15 Bigband-koncert
17:00 borkirálynő-választás eredményhirde-
tése
17:30 zsámbéki sváb táncbemutató
18:15 tombola
18:30 borkóstoló a Kútvölgyben
19:00 Sándor Dezső és zenekara 
muzsikál
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Nemrég a pátyi civileket dicsértük e lap 
hasábjain, most egy másik,  „alulról” in-
dult kezdeményezés sikeréről szólunk.

Mint ahogyan szóltunk már két évvel 
korábban is, a siker egyik korábbi ál-
lomásáról tudósítván. Zsámbék szívében, 
az úgynevezett Józsefvárosban, a belterü-
let ma legnagyobb kiterjedésű zöldfelü-
lete annak idején a helyi borosgazdák 
kedvenc találkozási pontja volt. A terü-
letet összesen hetvenkét borospince ölelte 
közre, körívet alkotva. Ehhez hasonló 
településrészeket ma is megfigyelhetünk 
a környéken, például Tökön, ahol a tör-
ténelem jóvoltából máig fennmaradtak és 
funkcióikat is megőrizték a pincék.

Az 1946-os kitelepítések következté-
ben Zsámbékon azonban a pincék jó része 
gazdátlanná vált, és a település megma-
radt, illetve újonnan betelepített lakossá-
ga az egyébként tájilag is szép területet 
hosszú időn át afféle szemétlerakónak 
használta, „természetesen” illegálisan.

A terület természeti adottságait (a lakat-
lan, ezért nagyrészt háborítatlan pár hek-
táron különleges madárfajok, növények 
találtak menedéket az elmúlt évtizedek-
ben) és építészeti értékeit néhány, főleg a 
kilencvenes években Zsámbékra költözött 

család fedezte föl. Fokozatosan elkezdték 
kitakarítani, rehabilitálni a tájat, s köz-
ben egyre több értékre bukkantak. És a 
régi zsámbékiak egy része is melléjük 
szegődött. Megalapították a Lamgrub 
Tájvédelmi Egyesületet is, s kezdemé-
nyezték a páratlan táji érték védetté nyil-
vánítását is az illetékes hatóságoknál. Ez 
azonban a vártnál is nagyobb ellenál-
lásba ütközött. Az egyesület önfeláldozó 
munkájának köszönhetően ugyanis mások 
– magánszemélyek és az önkormányzat 
körül forgolódók – is kezdték fölfedezni 
a terület értékeit. Igaz, másképpen láttak 
benne fantáziát, mint a civilek: ingatlan-
fejlesztés lehetőségét képzelték bele.

Évekig tartott a harc, amit az Egyesü-
let tagjai vívtak a hatóságokkal és a he-
lyi közvélemény egy bizonyos részével, 
de szerencsére egyre többen fogták 
pártjukat, mígnem erőfeszítéseik siker-
rel jártak Munkájuk eredményeként ma 
már a józsefvárosi pinceterület országos 
jelentőségű népi műemlék-együttesként, 
helyi természetvédelmi területként, múltat 
idéző emlékhelyként gazdagítja Zsámbék 
értékeit, javítja az ott lakók életminőségét, 
növeli vonzerejét. Fajgazdag növényi és 
állati élőhelyként, az elmélyülés és em-

lékezés békés szigeteként őrződik meg ez 
a festői táj.

Az erőfeszítéseik megkoronázásaként, 
idén nyáron, augusztusban, Szent István 
nap előestéjén, az egész város együtt 
ünnepelte e különleges hangulatú hely  
újjászületését és a védelmét erősítő 
emlékmű avatását.

Biator Oszi

A Népművészeti Egyesü-
letek Szövetsége idén is kitett 
magáért. Akik visszatérő ven-
dégei a budai Várban immár 
24. éve megtartott rendez- 
vénynek, állítják, az idei 
Mesterségek Ünnepe, ez az Eu-
rópában egyedülálló fesztivál, 
amely közel ezer kézműves, 
népművész számára teremt 
bemutatkozási lehetőséget, 
évekre visszamenőleg a 
leghangulatosabb, legszín-
vonalasabb volt. Tapasztala-
taink szerint, munkatársunk 
ugyanis idén is ellátogatott a 
helyszínre, régóta nem látott 
tömegek keresték föl.

Hogy ez csak szubjek-
tív érzet-e, arról majd csak 
a zárszámadás után tudjuk 
megkérdezni a Szövetség 
ügyvezető igazgatóját, a töki 
illetőségű Ígyártó Gabriellát, 
a rendezvény megálmodóját, 
fő szervezőjét és spiritus rec-
torát. Ehelyett mi önfeledten 
vegyültünk el a forgatagban,  

a patkolókovácsok, a laci-
pecsenyések, a kézművesek 
között, akik, szokás szerint, 
nemcsak a portékájukat hoz-
ták eladni, de szíves szóval 
is kínálták az érdeklődőket. A 
legnagyobb érdeklődést közü-
lük is azok váltották ki, akik 
nemcsak az általuk készített 
dísztárgyakat, használati esz-
közöket mutatták be, hanem 
ízelítőt adtak abból is, hogy 
készül például egy patkó, egy 
fafurulya, miként szőttek-
fontak dédanyáink, miből lesz 
a nemez stb., stb.

Persze a felszabadult vásá-
rozás sem feledtette, hogy 
mi azért kicsit dolgozni is 
jöttünk, és figyeltünk min-
den rezdülésre, ami arra a vi- 
dékre emlékeztetett bennün-
ket, amelynek követeiként 
érkeztünk. Nem kellett nagyon 
megerőltetni magunkat: már 
a bejáratnál messziről meg-
csapott például a töki pom-
pos, a kézműves vásárok 

mára elmaradhatatlan illata. 
De ahogy sodródtunk egyre 
beljebb, az egyik kis réten bu-
dakeszi anyukák piknikező-
sütkérező csoportjába botlot-
tunk. A várkert keleti lejtőin 
lefelé ereszkedve hamaro-
san a Zsámbéki-medence 
kézműveseit, népművészeit 
összefogó Iharos Egyesü-
let pavilonjaiba ütköztünk. A 
nagyszínpad előtt a budaörsi 
városháza szóvivőjébe bot-
lottunk, aki megjelenésével 

kiérdemelte volna, ha meghir-
detik, a fesztivál legurbánus-
abb látogatója címet. De ta-
lálkoztunk a cipészműhelynél 
az állatcsempészet ellen 
küzdő budakeszi amazonnal, 
és sok, ismertebb és kevésbé 
közismert, de kedves baráttal. 
Nemcsak vásárfiával megra-
kottan, hanem élményekkel és 
jóízű találkozásokkal, beszél-
getésekkel gazdagabban tér-
tünk haza.

Boros Zita

Zsámbék Magyarország  azon 4 
településének egyike volt, amely-
nek szinte teljes lakosságát (96%) 
kitelepítették 1946–ban. A legtöbb 
németek lakta település  az elmúlt 
évtizedekben a kitelepítést elszenve-
dett  lakosságának méltó emlékművet 
állított.   Az idén várossá lett Zsámbék 
64 év elteltével most  érkezett el eh-
hez a szép pillanathoz. Máhr Ferenc 
szobrászművész süttői kőből készült, 
életnagyságú kompozíciója nem a 
kitelepítés szomorú jelenetét örökíti 
meg, hanem a német lakosság virágzó 
gazdálkodásának, a szőlőtermesztésnek, 
illetve. borkészítésnek örömteli moz-
zanatát idézi fel úgy, hogy a drámai 
sorsfordulat mégis kiérződik belőle. A 
megemlékezés helyszínét, Zsámbék 
legnagyobb kiterjedésű borospince-
területét egyúttal Emlékparkká is  
nyilvánították.

Kitelepítési emlékmű, Zsámbék

Mesterek a Várból

Pom-pom: tejfeles pompos, szalonnás pompos, hagymás 
pompos, pompás pompos
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Még két éve sincs, hogy az 
új ügyvédi iroda megnyitott 
Pátyon, s nyáron arról érkez-
tek a hírek: az ügyvédnő már 
Budaörsön is fogadja az ügy-
feleket.

– Páty jó döntésnek bi-
zonyult mindenféle szem-
pontból – avat be dr. Bara 
Emőke döntésének a hát-
terébe -, hiszen a Zsámbéki-
medence középpontjában 
vagyunk, és az iroda mintegy 
nyolc településről – Biatorbágy, 
Herceghalom, Zsámbék, Tök, 
Perbál, Budajenő, Telki, Bu-
dakeszi – tíz-tizenöt percen 
belül elérhető autóval. És 
még csak csúcsforgalommal 
sem kell számolni! Viszont az 
ugyancsak közeli, és ígéretes 
piacnak tetsző Budaörs már 
kiesik a vonzáskörzetünkből. 
Miután egyre több ügyfelem 
volt a településről, és úgy 
érzékeltem, még több lehet-
ne, ha én mennék közelebb 
hozzájuk, úgy döntöttem, 
hogy megnyitom második, 
budaörsi ügyvédi irodámat is.

– Ha Mohamed nem megy a 
hegyhez, ugyebár…

– A mai világban, és ez – 
tapasztalataim szerint – nem-
csak az ügyvédi irodákra áll, 
csak az úgynevezett ügy-
félcentrikus szolgáltatások 
képesek állni a versenyt. Ezt a 

filozófiát természetesen nem- 
csak a budaörsi irodában köve-
tem, hanem egész ügyvédi 
tevékenységem során: igyek-
szem mobilnak és rugalmas-
nak lenni mind a helyszínt, 
mind az időpontokat illetően, 
ha az ügyfeleimről van szó. 
Az ügyvédé egy bizalmi 
munka, kicsit olyan, mint az 
orvosé, csak mi nem az em-
berek testi bajait igyekszünk 
meggyógyítani, hanem ügyes-
bajos dolgaikban próbálunk 
segíteni. 

– Mindez nagyon szép, de 
mit szól ehhez a családja? 
Úgy tudom, férje és két kis-
lánya  várja otthon.

– Nem állítom, hogy min-
dig könnyű összeegyeztetni a 
hivatást a családanya szere-
pével, de szerencsére a férjem 
is szakmabeli, jogász, egy év-
folyamra jártunk egyetemre. 
Ezért is megértőbb talán De 
aztán másfelé kanyarodott a 
pályánk, ő a közigazgatásban 
dolgozik. Jól kiegészítjük 
egymást, ha szakmai kér-
dések kerülnek szóba közöt-
tünk, mindegyikünk a saját 
tapasztalatával gazdagíthatja 
a másik ismereteit.

– Mindig ügyvéd szeretett 
volna lenni?

– Amikorra a pályaválasztás 
kérdése komolyan fölmerült, 

már elég biztos voltam a jog-
ban. Érdekelnek az emberek, 
az emberi kapcsolatok, és 
kevés olyan pálya van, ahol 
ilyen mélyen belelátni mások 
viszonyaiba, mint az ügyvédi. 
És segíteni is szeretek, mindig 
nagyon jó érzés, ha sikerül 
valakinek a problémáját me-
goldanom. 

– Milyen ügyeket vállal?
– Nem akartam szako-

sodni, a közegben, amelyben 
mozgok, az ügyfelek azt igény-
lik, hogy akár magánemberi, 

akár vállalkozásaikkal kap-
csolatos ügyeikben legyek a 
segítségükre. Gyakorlatilag 
bármilyet  – hogy a kérdésére 
válaszoljak. Egyébként ez így 
szakmailag nagyobb kihívás, 
de felvillanyozó és változa-
tosabb is.

– Még mindig nem tudom, 
hogy kerültek erre a vidékre.

– Szászrégenben születtem, 
szüleimmel a nyolcvanas évek 
derekán jöttünk át Magyaror-
szágra, s én már itt végeztem 
a tanulmányaimat. Szüleim-
nek Herceghalmon sikerült 
letelepedniük, de ma már az 
egész család a közeli Biator-
bágyon él.

Szobi Rita

dr. bara emőke ügyvéd

Az ügyvéd, aki ha kell, házhoz megy

PLÍZ

Pályázatunk célja, hogy olyan mű-
alkotások szülessenek, melyek a színhá-
zat mint fogalmat és jelenséget vizsgálják 
az egyén és környezete viszonyában. 
Szívesen látunk minden kreatív munkát, 
műfaji megkötés nélkül*. 

A legjobb pályamunkák értékes díjakban 
részesülnek, bemutatják azokat az em-
lékhét keretében és fölkerülnek az em-
lékhét blogjára.

*Összesen 15 darab nyomtatott és/vagy 
digitális fénykép küldhető be. Egy pá- 

lyázó 1 filmmel indulhat (részalkotóként 
korlátlan pályázatban szerepelhet), mely 
maximális hossza 20 perc. 

A pályamunkákat az alábbi címre kérjük 
eljuttatni:
Posta:  Lukács Máté, Budakeszi, 
Széchenyi utca, 151, 2092
E-mail: lukacsmate.foto@gmail.com
Telefon: 00 36 20 3327399

A borítékon, illetve a levél tárgyában 
jelezzék, Mezei Mária Kulturális Em-
lékhét fotó vagy film. Színpad-kép

A Kompánia Színházi Társulat a

Mezei Mária Kulturális Emlékhét 2010 
keretein belül bárki számára nyitott fotó- és filmpályázatot hirdet, melynek 
címe:

Színpad-kép

Marabu
Maraton, Budakeszi
Szeptember 19. 10 óra
Széchenyi István Általános 
Iskola és Budakeszi Sporttelep

Egyéni és csapatverseny 
iskolásoknak, táv 2,5 km, 
I-III. helyezett pénzdíjban 
részesül.
Családi Marabu, 2 km. 

Nevezési díj nincs, orvosi 
vizsgálat nem lesz

Ingajáratban Biatorbágy, Budaörs, Páty és a főváros között
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BÜHNE

Tizennyolc éve vagyok 
rendőr – meséli, amikor 

pár nappal a megbízása után 
fölkeresem a Dózsa György 
téri irodájában. – Ez alatt be-
jártam a ranglétrát, és változa-
tos beosztásokban szolgáltam, 
tehát rendelkezem tapasztalat-
tal a rendőri munka számos 
területéről.

– Talán részletezné is?
– Voltam járőr, bűnügyi 

nyomozó, KMB-s, ügyeletes 
tiszt.

– Utolsó beosztása és ál-
lomáshelye?

– Az elmúlt két évben 
a pilisvörösvári rendőrőrs 
parancsnokhelyetteseként 
teljesítettem szolgálatot.

– Hogyan fogadta a meg-
bízásának hírét?

– Ahogy mondani szokás, 
madarat lehetett volna fogatni 
velem…

– Egy rendőrhöz az talán 
kevésbé illenék, inkább el 
tudom képzelni, ahogyan a 
betörőket elfogja.

– Biztosan azokat is elkap-
juk. Nagy ambícióval vetettem 
magamat bele a munkába, a 
kapitány úr bizalma ehhez 
nagy lökést adott. Úgy érzem, 
közeledvén a negyedik X-hez, 
hogy most vagyok a pályám 
csúcsán, sok tapasztalattal a 
hátam mögött, ugyanakkor 
tele bizonyítási vággyal.

– Nem tart az ismeretlen 
tereptől?

– Egyáltalán nem isme-
retlen a terület. Először is, 
zsámbéki születésű vagyok, 
de családommal sokáig lak-
tam Perbálon, és mint gy-
erek, gyakran megfordultam 
Budakeszin és a Zsámbéki-
medence többi településén is. 
A középiskolát már Eszter-
gomban végeztem, időközben  
ugyanis a családom Pilis- 
csabára költözött. 1993 
óta pedig a Budaörsi 
Rendőrkapitányság állomá-

nyában vagyok, egyszóval: 
nemigen lehet eladni a 
környéken. 

– A budakeszi rendőrőrsön 
lévő kollégák sem ismeretlenek 
az ön számára, ezek szerint.

– Nem, mindegyikkel ta-
lálkoztunk már korábban, bár 
egyikükkel sem dolgoztam 
együtt közvetlenül. Eddigi 
tapasztalataim szerint fiatal, 
jól felkészült állomány.

– Ezek szerint semmi várat-
lan, szokatlan nem várta önt, 
amikor beleült a parancsnoki 
székbe augusztus 11-én?

– Először is: nem a 
„székért” jöttem. De hogy a 
kérdésére válaszoljak, van, 
ami furcsa: például az, hogy 
az egész őrsön én vagyok a 
legidősebb rendőr, bár még ma 
sem érzem magam öregnek. 
A másik: Pilisvörösvár után 
a budakeszi őrs gépkocsiál-
lománya elég kevésnek tűnik. 
Korábbi munkahelyemen 10 
autónk volt, ebből hatot a he-
lyi, illetve környékbeli önkor- 
mányzatok bocsátottak a ren-
delkezésünkre. Remélem, 
a jövőben az itteni önkor-
mányzatok, kistérségi össze-
fogással, többet tudnak majd 
áldozni a közbiztonságra.

– Milyennek ítéli meg  
egyébként Budakeszi és a 

Zsámbéki-medence közbizton-
ságát?

– Lehet, hogy az olvasók 
úgynevezett „szubjektív köz-
biztonság-érzetével” nem fog 
találkozni az, amit mondok, 
de ha az objektív tényeket 
nézzük, a környék biztonsá-
gosnak nevezhető, kiállja az 
összehasonlítást más települé-
sekkel, vidékekkel. Természe-
tesen nincs az a helyzet, amin 
ne lehetne javítani, én és a 
kollégáim azon leszünk min-
den erőnkkel, hogy ez így 
is legyen. A terület két sajá-
tossága: a kiterjedt hétvégi 
övezetek, illetve az „átutazó” 
bűnözés, utóbbi elsősorban a 
közelben lévő nagy bevásár-
lóközpontok miatt. 

– Mit tart a legfontosabb cél-
jának mint őrsparancsnok?

– A helyi közvélemény tájé-
koztatását. Nagyon sok olyan 
bűncselekmény történik, ami 
könnyen megelőzhető lenne, 
ha az emberek kevésbé len-
nének hiszékenyek. Főleg 
idősebb emberek esnek ál-
dozatul olyan bűnözőknek, 
akik különböző dajkamesék-
kel – „az önkormányzattól 
hoztunk rendkívüli segélyt”; 
„az APEH-tól jöttünk, túlfize-
tése volt, hoztuk a visszajáró 
pénzt”; „szeretnénk meg-

M   ég július végén tör-
tént, hogy egy budaör-

si családi házat ismeretlen 
látogató keresett föl. 26-
áról 27-ére virradó éjszaka 
betörő hatolt be a Nefelejcs 
utcai lakásba. Elsősorban a 
készpénz érdekelte, sikerült 
is negyedmillió forintot 
zsákmányolnia.

A  Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya 
nyomozást folytat dolog 
elleni erőszakkal nagyobb 
értékre elkövetett lopás 
bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt ismeretlen 
tettes ellen.

Klassz
Az eset, mondhatni, klasszi-
kus.
De nem hinnénk, hogy 
bárki szívesen áldozna  
négyszázezret akár csak fo-
rintban is, hogy az effajta 
klasszikusokat támogassa.
Egy illető betért az egyik 
étterembe egy budaörsi 
bevásárlóközpontban. Au-
gusztus 7. volt, a harang épp 
elütötte a délután háromn-
egyed hármat, bár odabent 
aligha hallatszott a harang-
szó. Amikor történetünk 
alanya s egyúttal áldozata 
leült az egyik asztalhoz, 
táskájában négyszázezer 
forintnyi érték – készpénz 
és különböző értéktárgy 
– lapult. A táska a székre 
került, a szék háttámlájára 
pedig a kabát, ami talán a 
táskát is hivatva volt elta-
karni. Valakit azonban ez 
az egyszerű álcázás nem 
tévesztett meg. Amikor az 
étterem vendége fizetni 
akart, akkor vette észre, 
hogy a táska sehol.
A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya 
nyomozást folytat nagyobb 
értékre elkövetett lopás 
bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt ismeretlen 
tettes ellen.

Sza-T-ir

bemutatjuk horváth FerenC rendőr őrnagyot

Új parancsnok a budakeszi őrsön
Augusztus 11-től új megbízott parancsnoka van a várost és a Zsámbéki-medence  
településeit rendőri szempontból felügyelő rendőrőrsnek. Horváth Ferenc őrnagy régi mo-
toros, akarom mondani: régi rendőr a szakmában, és a terület sem idegen számára.

Ne higgyenek a Mikulásnak!
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mérni a feszültséget a kon-
nektorokban”; „meghoztuk 
a nyereményt” stb. – elérik, 
hogy az emberek beengedjék 
őket a lakásukba, ahol aztán 
elterelik a figyelmüket, és 
elviszik a megtakarított pén-
züket, értékeiket. Első számú 
szabály, hogy ne tartsunk 
otthon nagyobb összeget, 
arra való a bank, Magyaror-
szágon a bankrendszer biz-
tonságos. A második számú 
szabály, hogy csak akkor 
engedjünk be ismeretleneket, 
ha meggyőződtünk, valóban 
azok, akiknek mondják 
magukat, és ha az valóban in-
dokolt. Magyarország jogál-
lam, és csak nagyon komoly 
felhatalmazással léphetnek 
be akár hatósági emberek is 
mások otthonába. Kérjük el 
tehát az igazolványukat, a 
megbízólevelüket. A Mikulás 
csak egyszer jön egy évben, 
bár még ez esetben sem árt a 

gyanakvás.
– És ha például valakik 

civil ruhás rendőrnek adják ki 
magukat, fölmutatnak egy pil-
lanatra valami igazolványt?

– A rendőr sem mehet be 
csak úgy mások lakásába, 
még az igazi rendőr sem. A 
rendőrségi igazolvány eh-
hez kevés, ehhez megfelelő 
házkutatási, elővezetési vagy 
körözési parancs kell. Azt 
tudom erre mondani, hogy 
igenis, kérjük el minden e-
setben az igazolványt, a meg-
bízólevelet, hiszen ehhez 
jogunk van. És a fiatalabbak 
figyelmeztessék erre idősebb 
szüleiket, idősebb rokonaikat. 
S még valami: ha bárki gyanús 
embereket, járműveket észlel, 
pláne, ha valami baj történt, 
ne legyen rest például a rend-
számot felírni. Ha nincs ép-
pen a keze ügyében toll, papír, 
fölkarcolhatja valahova akár 
egy rozsdás szöggel, bármi-

vel, ami épp a keze ügyébe 
esik. És minél hamarabb érte-
sítse a rendőrséget. Ne órák-
kal, netán napokkal később, 
mert az idő a bűnözőknek 
dolgozik. Azt javaslom, hogy 
a lakásban legyenek szem 
előtt a rendőrségi telefon-
számok. Ha valaki nem tudná, 
kérem a szerkesztő urat, tegye 
közzé a lapjában is. És a sor-
rend sem mindegy. Ha nap 
közben, munkaidőben akar-
juk a rendőrséget értesíteni, a 
legvalószínűbb, hogy gyorsan 
kapcsolják az illetékeseket, 
ha a rendőrőrs számát tár-
csázzák a budakesziek és a 
Zsámbéki-medence lakói. Ez 
azzal az előnnyel is jár, hogy 

mi vagyunk hozzájuk legkö-
zelebb. Másodikként, pláne 
munkaidőn kívül, a budaörsi 
kapitányság számát javaslom 
hívni. Végül ott vannak a köz-
ponti, rendőrségi számok.

– Mondana pár szót a civil 
életéről is?

– Nős vagyok, de ahogyan 
mondani szokás, a feleségem 
aligha fog megunni, mivel 
elég gyakran vagyok távol 
tőle és a most nyolcadikos 
fiúgyerekünktől. Éppen ezért, 
ha van egy kis szabadidőm, 
azt igyekszem teljesen nekik 
szentelni. No meg a kapálás-
nak; van egy kis szőlőnk a 
szülőhelyemen, Zsámbékon.

Szóba’ Bitor

02. 20:23 Budaörs, Kárpát utca
B. Ferenc kerékpáros a Bor utca felől a Szép utca irányába kö-
zlekedett. A Kárpát utca és Szép utca kereszteződéséhez érve, 
a kihelyezett Állj, elsőbbségadás kötelező! közúti jelzőtábla el-
lenére nem adta meg az elhaladási elsőbbséget a Szép utcában 
a Kereszt utca felől a Marca-köz irányába közlekedő K. Gábor 
által vezetett személyautónak, s ennek következtében összeüt-
köztek. A baleset során B. Ferenc előreláthatóan 8 napon belül 
gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett, a járművekben anyagi 
kár keletkezett.

10-én 18:15 Perbál, Fő utca
Sz. Miklós úrvezető Tinnye felől közlekedett Tök irányába. 
Haladása során a Fő u. 6. sz. előtti gyalogátkelőhelyhez érve nem 
adta meg az elsőbbséget a számára jobbról balra, a zebrán átkel-
ni szándékozó Á. Antal számára, és elütötte. Á. Antalt kórházba 
szállították a mentők. Súlyos sérülései előre láthatólag nyolc na-
pon túl gyógyulnak. A járműben anyagi kár keletkezett.

16. 16:35 Budaörs, Szivárvány utca 6. 
A Patkó utcai buszmegállóban L. József, az általa vezetett autó-
busszal vélhetően nem az útviszonyoknak megfelelően közleke-
dett a rendőrség eddigi vizsgálata szerint. Ahogy a megállóhoz 
közeledett, fékezés közben a jármű hátsó része megcsúszott, 
az autóbusz a járdára hajtott, és elsodorta az ott várakozó V. 
Lászlóné gyalogost. Az asszony könnyebben megsérült, a 
járműben anyagi kár nem keletkezett.

(…) Zsámbék lakott területe, Petőfi Sándor utca
Motorkerékpárjával Tök felé közlekedett N. Balázs. Nem tar-
totta meg a követési távolságot, így amikor az előtte haladó, 
majd lelassító és balra kanyarodni szándékozó személyautót 
utolérte, hátulról belerohant a B. Iulian vezette járműbe. A mo-
toros könnyű sérüléseket szenvedett, mindkét járműben anyagi 
kár keletkezett.

(…) Budaörs, lakott terület, 1. sz. főút 
A járdán hajtott kerékpárjával N. Emanuéla a Bretzfeld utca felől 
a Széles utca irányába. Amikor a Komáromi utcához ért, figyel-
metlenül hajtott át az úttesten, s egy arra haladó úrvezető, A. Józ-
sef autójával elütötte. A biciklista nyolc napon belül gyógyuló 
sérüléseket szenvedett, a járművekben anyagi kár keletkezett.

23. 19:55 Tök lakott terület, Petőfi S. utca
Biciklivel közlekedett K. B. a Fő út felől a Határ utca irányába. 
A vizsgálat eddigi megállapítása szerint a kerékpáros haladása 
során feltehetően mobiltelefonját figyelte, miközben a Petőfi S. 
utcában utolérte az előtte lassító, majd megálló személyautót, 
amelyet Cs. András vezetett. A kerékpáros a kocsi bal hátuljának 
ütközött. A kerékpáros előre láthatóan 8 napon belül gyógyuló 
könnyű sérüléseket szenvedett. A járművekben anyagi kár kelet-
kezett.

Tb

Rendőrségi telefonszámok
Budakeszi rendőrőrs: 06 23 450 007
Budakeszi körzeti megbízott, 
Forgács Péter törzsőrmester: 06 70 364 26 30
Budaörsi Rendőrkapitányság: 06 23 505 400
Központi hívószámok: 107, 112

Baleseti krónika
Tipikus nyári hónap: sok személyi sérüléses baleset, s a 
főszerepet a kétkerekű járművek játszották. Kirívóan 
súlyos, pláne halálos kimenetelű szerencsétlenség  az idei év 
nyolcadik hónapjában nem történt közútjainkon. 

Augusztus

BALSORS

A kétkerekű vezet
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