Október Mindszent hava

CSÍZIÓ

Mindszent havában szabadon ehetel mindent, kiváltképen
sülteket; jó bort igyál és tiszta mustot, ha kaphatsz; borodban melyet iszol, tarts zsályát; disznóhúst is ehetsz, borsos
étek sem árt, igyál kecske- és juhtejet, élhetsz purgátzióval
és érvágással.
Mikor a nyúl igen kövér a télnek elején, bizonnyal tudjad,
hogy még nagy tél van hátra és nagy hó; hogyha a fákról a
levelek nehezen hullanak, hideg telet éreznek mely után sok
hernyó lesz, mely megeszi a növést, de Böjtelő és Böjtmás
hóban fészkeiket megégesd és elrontsd, mert ha csak lerázod és el nem veszted, mihelyt a meleg éri, azonnal ismét
lábra kel és kevés gyümölcsöt kaphatsz miatta.
Hideggel ijesztő Mindszent hava, te mint borzasztod és
búsítod szívünket, mert oktalan, gonosz természetüeket és
galád, akaratos, gonoszt gondoló embereket, észvesztőket,
fondorkodókat, háborúskodókat, házsártos és vakmerő
szívűeket, gonoszra igyekezőket, bosszúállókat, mormogókat, hamisakat, csalárdokat, minden háborúságnak és
álnokságnak tökéletlen elgondolóit szülsz e világra

Puccs
A második királypuccs emlékét több utcanév (Károly király
utca, Csata utca) és egy emléktábla is őrzi Budaörsön. Itt történt ugyanis az a fegyveres összecsapás, ami budaörsi csata
néven vonult be a magyar történelembe. A budaörsi csata
1921-ben volt, s nem fogják kitalálni, október 23-án…
A királypárti (legitimista) és a horthysta kormányhű erők
közötti összecsapás volt IV. Károly király magyar trónra való
második visszatérési kísérlete, az ún. második királypuccs idején. A harcok első szakaszában az Ostenburg-Moravek Gyula
vezette királypárti erők elfoglalták Budafokot. A Nagy Pál vezette kormányhű erők október 23-a éjjelére azonban létszámfölénybe kerültek, sikeres ellentámadást hajtottak végre és
24-én reggelre bekerítették a király csapatait. Az elvesztett
csata következményeként a király erőit lefegyverezték, maga
a király pedig október 25-én Tatán fogságba esett. IV. Károly
visszatérési kísérlete ezzel meghiúsult.
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któber igen csak bővelkedik
a nevezetes történelmi dátumokban. Október idusa arról
nevezetes, hogy 1944 október 15én volt a Szálasi-puccs, vagyis a
nyilas hatalomátvétel.

A hónap fotója

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)

„A Pest megyei 10. számú választókerületben – amely az ország 5. legnagyobb
választókerülete és 16 településen 64.000
választópolgár lakik – soha nem látott politikai összefogás bontakozott ki az elmúlt hónapokban. Az önkormányzati választásokra
a tizenegy legnagyobb település FideszKDNP, civil szervezetek által jelölt valamint független polgármester-jelöltjei fogtak
össze. Elhatározták azon szándékukat, hogy
a Miniszterelnök Úr által meghirdetett Nemzeti Együttműködés
Rendszeréhez csatlakoznak és hasonló elvek mentén megalakítják 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 nevéhez kötődik, és az ünnepélyes nyilatkozat csupa olyan általánosságot, 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 nyilatkozat stilisztikai sutaságain („elhatározták azon szándékukat”
például), sem azon, hogyan is akarnának valakik (szikla helyett 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 tudomásunk 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 polgármestereken kívül csak a kormánypártokhoz közelálló
civil szervezetek és „független” polgármesterek kapnak helyet? 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 kooperációt kifejezetten ösztönözték eddig is. Kiváltképp azóta,
amióta az EU-s pályázatok elkezdtek tömegével megnyílni az
országban, és közülük sok mind pénzügyileg, mind területileg 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 húsosfazékhoz? 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 kívánja 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
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KRÓNIKA

Buda
szabad
Szeptember 2-án, 1686-ban
Buda fölszabadult. ezzel véget
ért a 145 éves török uralom.
Az ostromot egy többnemzetiségű, Lotaringiai Károly által
vezetett keresztény sereg hajtotta végre. A mindent eldöntő,
harmadik általános rohamra
délután három órakor indultak, a jel hat ágyú háromszori
elsütése volt. A vár északi falát, Lotaringiai Károly herceg
vezetésével, hatezren rohamozták meg, ugyanakkor a déli
oldalon Miksa Emánuel bajor
választófejedelem és Badeni
Lajos őrgróf háromezer katonája támadott.

Jószerencsét

S

zeptember első vasárnapján,
vagyis Szent Borbála napján
ünneplik évtizedek óta Magyarországon a bányásznapot.
Térségünkben ma már alig
van élő bányászat. Az egyetlen
említésre méltó eset a pár éve
újra nyitott budakeszi kőbánya.
Kőfejtő, nem is olyan régen
még működött Zsámbékon, de
a rendszerváltás utáni években
bezárták.
A vidék egyetlen bányászfaluja mindazonáltal Perbál, annak

ellenére, hogy területén semmiféle bányászat nem folyik és
soha nem folyt. Azonban a község lakóinak évtizedeken át az
egyik fő megélhetését a nem túl
távoli, Tatabányai szénbányák
jelentették. A településen,m
a községházától pár méterre,
néhány éve egy kopjafát is állítottak a perbáli bányásznemzedékek emlékére, amit idén is
megkoszorúztak az egykori
vájárok.

Szopni jó
Nem tévedés, a nyári szabadságolások miatt szándékosan
rendezték majd’ két hónappal
később, szeptember végén a
Szoptatás Világnapját a budai
agglomeráció több településén.
Augusztus 1-jét 1992-ben nyilvánították a szoptatás világnapjává, hogy a modern élettel
háttérbe szoruló, semmi mással nem pótolható természetes
szoptatást,
az
anyatejjel
való táplálást népszerűsítsék
ismeretterjesztő előadásokkal,
játékos vetélkedőkkel.

Makkosi
búcsú

Szeptember utolsó vasárnapja,
Fogolymegváltó Boldogaszszony ünnepe a makkosmáriai
búcsú napja.
Az idén is ellátogatott az eseményre és misét celebrált
Spányi Antal megyéspüspök
a dombtetőn álló kegytemplomban.
Előző nap katonai zarándoklat
volt ugyanitt; Bíró László
tábori püspök vezetésével a
Honvédség évek óta itt rendezi
hagyományos összejövetelét a
hívő katonák részére.
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Októberi nagyüzem

O

któber 23. az 1956-os forradalom kirobbanásának
évfordulója.
Az események elsősorban a
fővárosban és a nagyobb ipari
városokban zajlottak, amelyekben azonban sok, az agglomerációban élő ember is
részt vett.
A Buda-környéki települések
közül az egyik legfontosabb,
valamennyi, a kor eseményeit
feldolgozó munka által is
említett Sziklai-ügy mélyen
bevéste magát az események
színteréül szolgáló Budakeszi
emlékezetébe. (A korról és a
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korabeli Budakesziről Kitűnő
regényt írt Kovács István, Budakeszi srácok címmel, amiből
Erőss Pál készített egy sikerrel
játszott filmet.)
Aközeli Budaörsön is történtek
említésre méltó megmozdulások. Október 23-án például fiatalok egy csoportja megrongálta
a szovjet emlékművet. Másnap megalakították a helyi
nemeztőrséget. A legtragikusabb eset október 28-án
történt, amikor egy, Budapest
felől érkező szovjet tankból
belelőttek az egyik bolt előtt
békésen várakozó tömegbe.

Többen meghaltak, mások
megsebesültek.
Pátyon mindössze egy tüntetést jegyeztek föl a forradalom
idejéből a református templom
előtt. Az eseményre ma emléktábla emlékeztet.
Akárcsak Zsámbékon, a
város hősi halottjára, a Budapesti harcokban elesett fiatal
diák, Kmetz Mihályra.
Egy másik október 23. is
kezd az emlékezet részévé
válni, a 2006-os. A T54-es
tankot elkötő csoport fotói és
videói bejárták a világsajtót,
de azt még helyben sem sokan
tudják, hogy ennek az eseménynek ugyancsak voltak
zsámbéki szereplői.
Aláírás
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Rúzs
Mihalik Boglárka már tizennégy évesen tudta, hogy tánctanár lesz. Azt azonban
aligha sejtette, hogy gyerekkori álmát épp Budakeszin fogja megvalósítani. 2003ban a budai agglomeráció több települését, többek között Budakeszit, Törökbálintot, Budaörsöt kereste meg, pontosabban a helyi óvodákat és iskolákat azzal, hogy
szívesen indítana moderntánc-tanfolyamokat gyerekeknek.
Egyedül a budakeszi Szivárvány
Óvodából kapott egy kedves levelet.
Vajon miért? Erről kérdeztük a táncpedagógust, no meg arról, hogy az azóta is
működő óvodai csoport mellett hány korosztály gyerekei, fiataljai táncolnak a
Rúzs Tánciskolában.
– Lehet, hogy van valami a budakeszi
levegőben, ami vonzza a táncosokat? –
kérdem Boglárkát, amikor fölkérésemnek engedve, személyesen is találkoztunk
azért, hogy egy interjút készítsek vele. –
Itt lakik Dalotti Tibor, a híres Botafogo
alapítója, de több néptánc-, indiaitáncegyüttes is működik a városban.
– Biztos –veszi a lapot a táncpedagógus
–, ha csak arra gondolok, hogy bármit elvetek a budakeszi kertünkben, háromszor
akkorára nő, mint a XII. kerületben!
– Ezek szerint budai lány?
– Voltam, de az csak egy állomás volt az
életemben; harmadik éve már budakeszi
lakos vagyok.
– Hol született?
– Miskolci születésű vagyok, és nemcsak a táncos pályafutásom indult onnan.
Még általános iskolás voltam, magam
is tanultam táncolni, de a kezdő csoportok oktatásába már engem is bevontak.
Később persze elvégeztem a főiskolát, és
táncpedagógusi képesítést szereztem. Az
első tánciskolámat is Miskolcon alapítottam, Flirt néven.
– Látom, kedveli a tömör, egyszótagos
neveket.
– A Flirt amilyen kevés betűből állt,
mármint a neve, olyan sok növendékből
állt: fénykorában több mint száz gyereket
tanítottam.
– Hogyan folytatódott?
– Budapestre jöttem, ahol Gazdagréten Regőczy Krisztina lehetőséget adott,
hogy tánccsoportokat indíthassak az általa vezetett egészség- és mozgáscentrumban.
– Hogyhogy vége lett?
– Egy új lehetőség jött, két évig külföldön dolgoztam gyerekkori barátnőmmel, Hajkó Mónikával, aminek az
lett a következménye, hogy végleges
hazatérésünk után egy űrt betöltve a magyar szórakoztató piacon, megalapítottuk
a Rúzs TáncShowt 8 fővel, akik hobbitáncosokból verbuválódtak.
– Hobbiból táncoltak, de, gondolom,
pénzért.

– Igen, kedvtelésből csináltuk, és még
pénzt is kaptunk érte. Nagyon jó volt,
annyira, hogy a csoport több tagja máig
együtt van, s vállalunk ma is fellépéseket.
Ez a Rúzs Tánciskola felnőtt csoportja és
egyben névadója. Egyébként az, aminek
az előadását ön is látta a budakeszi Családi Nap nagyszínpadán augusztus 21-én.
– Hány csoporttal működik ez idő
szerint a tánciskola?
– Két ovis csoportunk van, az egyik,
hol másutt, mint a Szivárvány Óvodában,
a másik az Erkel Ferenc Művelődési
Központban. Négy korosztályt kiszolgáló
iskolás csoportjaink pedig a Mezei Mária
Művészeti Iskola kebelén belül tevékenykednek.
– Milyen táncokat tanítanak, illetve
táncolnak?
– A paletta széles, tulajdonképpen bármi belefér, ami a jazz tánc kategóriához
tartozik. Ilyen a street jazz, afro, art jazz,
modern technikák. Természetesen az oktatás során a klasszikus balett alapokra is
súlyt fektetünk. Tagjai vagyunk a Magyar
Látványtánc és Sporttánc Szövetségnek is.
– Ezek szerint versenyeken is indulnak?
– Természetesen: a Szövetség idén
először rendezte meg Kaposvárott az
első Európa Bajnokságot és Világ Kupát,
ahol a Fryday Rúzs csapatunk első lett
a dance show pop junior csoportban, B
kategóriában. Jövőre őket már az A kategóriában indítjuk. Érdemes név szerint
is megemlíteni a versenyzőket: Horváth
Dóra, Hupczej Petra, Kárpáti Fanni, Szabó Anna és Uti Bianka. De ugyancsak
első helyezett lett Szudki Osayama is az
egyéni művészi látvány tánc juniorok
között, ugyancsak B kategóriában. Szeretném elmondani azt is, hogy sokszor a
fiatalok maguk találják ki a koreográfiát,
amit táncolnak, így volt ez a Szumi esetében is.
– Hogyhogy csak a felnőtteket láthatta
a budakeszi közönség augusztus 21-én?
– A fiatalok többsége éppen nyaralt. De
a műsorban két csoport is fellépett, akik
épp itthon voltak Azonban hamarosan
újra mindannyian együtt leszünk, hiszen
jön az ősz, és kezdődik a versenyszezon,
ideje elkezdeni a gyakorlást.
– Ha valakinek az érdeklődését fölkeltené ez a cikk, és szeretne táncolni, mit
tegyen?
– Szívesen várunk bárkit, aki vonzódik

a tánc iránt, nézze meg a honlapunkat, ott
minden elérhetőséget, információt megtalál.
– Említette az új szezont, milyen tervekkel vágnak neki?
– A legjobb táncosainkat szeretnénk
eggyel magasabb kategóriában versenyeztetni, ehhez persze még több, még
összefogottabb munka kell. A párom,
Kutika Balázs is nagy segítségemre van
a rendezvények lebonyolításában. A
társammal, Hajkó Mónikával is ezen
leszünk.
– Mi a munkamegosztás önök között?
– Ez egy 27 éves barátság, én elsősorban
a tánccal, a táncoktatással foglalkozom, a
szervezés és a műhelymunka, a koreográfia pedig inkább hozzá áll közelebb.
– Elárulná, hogy egy tánciskolát miért
éppen a rúzsról neveztek el?
– Móni egy napon felhívott: „Rúzs.
Ahogy mondom. Nem franciául, hanem
magyar kiejtéssel, magyarul írva.” Mondtam: „tökéletes”.Azért, mert frappánsnak
éreztük, és olyan nőies, mint ahogyan a
tánc, amit csinálunk, is az.
– Élete a tánc, de vajon el szokott-e
járni táncolni csak úgy, a saját örömére,
szórakozásból?
– Hogyne, elsősorban a felnőtt csoporttal, ugyanis ők egyúttal a barátaim is.
– Mit táncol legszívesebben?
– Nincs kedvenc táncom, ha egy zene
megfog, és „beindulok”, hagyom, hogy
az érzéseim, az ösztöneim vezessenek.
– Ezek szerint nem a társas táncokat
kedveli.
– Megfelelő partnerrel azt is szívesen.
– Eltűri, hogy vezessék?
– Csak akkor, ha jól táncol.
Aláírás
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Jacksont Budakeszi első emberének

D

élután fél öt, Budakeszi
központja, a Kossuth
és a Fő utca kereszteződése.
Sűrű forgalom az úttesten és
a járdákon egyaránt, a délutáni csúcs már megkezdődött.
A patika körüli járókelők
egy-szerre csak arra lesznek
figyelmesek, hogy a gyógyszertár alatti parkoló hirtelen
megtelik, a járókelők egyszerre csak arra lesznek figyelmesek, hogy a park patika felőli
végén lévő parkoló üres helyei egyszer csak megtelnek,
és a Buda felől érkező buszról a csúcsforgalom idején is
szokatlanul sok fiatal zúdul
a városra. Ráadásul csupa ismeretlen arc. Kisváros ez, ahol
az emberek ha név szerint nem
is, de arcról ismerik egymást. A
diák formájú tizenéves lányok
és fiúk színes csapata a mil-

lenniumi emlékmű felé indul,
ahol két fiatalember már várja
őket. Rövid instrukciók után a
gyerekek a környező padokra
helyezik a holmiijaikat, a táskákat és a kabátjaikat (szokatlanul hűvös ez a szeptember).
A park körül többen kameráikat
próbálgatják, még többen,
elsősorban a helyiek, kíváncsian várják, mi lesz. Mert hogy
valami készül, nem vitás. Nincs
sok idejük morfondírozni,
ugyanis a következő pillanatban valahonnan a háttérből
megszólal a zene. Mindenkinek, az idősebbeknek is
ismerős. Michael Jackson talán leghíresebb száma, a Bad.
A tekintetek a hang irányába
fordulnak, s a hangosítást adó
furgon közelében felbukkan
Subicz Attila jól ismert
üstöke, és hamiskásan mo-

solyog. Közben a placcon a
két, vezéregyéniség-forma fiú
már táncol: a dal világhírű, elhunyt előadójának jellegzetes
mozdulatait adják elő. A szemközti járdán, a buszról leszálló
emberek is mind megállnak
egy percre, figyelik, mi történik éppen. S ahogy a szám
halad előre a maga útján,
a tér is úgy népesedik be.
A fiatalok egyre nagyobb számban kapcsolódnak be a táncba,
a végén már mindenki ott
mozog bent, együtt. Miközben
a kövezeten a mozgás egyre
frenetikusabb, a város mintha egy pillanatra megállt,
megakadt
volna
megszokott
ritmusában,
de
aztán,
amilyen
hirtelen
berobbant a váratlan esemény, ugyanolyan hirtelen abba is marad. Ahogy

1. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

3. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

a számnak vége, a fiatalok
már indulnak is a padokhoz,
veszik magukra a kabátokat,
a háti táskákat, s együtt indulnak a buszmegállóhoz és
a parkolóhoz. Nem telik bele
pár perc, és mintha a föld
nyelte volna el őket, mintha
nem is történt volna semmi.
Ismerősöm az út szélén csak
áll, bambán, mintha arra
várna, hogy folytatódjék a
műsor, nem akar hinni a szemének. Sem annak, hogy ilyesmi
megtörténhetik, csak úgy, sem
annak, hogy már vége. Társa
finoman meglöki, „gyere, van
még ott két rekesz, amit be
kell vinni.” „Te, mi volt ez?”
„Flash.” „Micsoda” „Valami
kampány.” Választásokra készülünk, már csak pár nap van
hátra, s lehet, hogy igaza van.
Hogy mi lehetett a célja? Szavazzunk Michael Jacksonra?
Nem is rossz ötlet. Jackson for
Mayor!
Aláírás
Albérlet!
Külön bejáratú szoba központi fűtéssel, fürdőszobával,
józan életű személynek szolid áron kiadó.
Tel.: 06 (20) 575 1441,
06 (20) 530 3006
Gyermekfelügyelet.
Tapasztalattal
rendelkező,
kedves óvó néni gyermekfelügyeletet vállal Budakeszin,
korosztálytól függetlenül.
Telefon: 06 (30) 654 1588,
06 (23) 454 601
Albérlet
teljes berendezéssel kiadó.
06 (30) 527 2902

Felveszünk
4. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

5. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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boltvezető,
boltvezetőhelyettes, eladó munkatársakat Észak- és NyugatPest megye területére.
Érdeklődni lehet:
a 06 (30) 339 7285
és a 06 (30) 616 0097-es
telefonszámokon
munkaidőben

FŐUCCA 179

Az Átrium-ház fantomja

A

z elmúlt önkormányzati ciklus Bős-Nagymarosa (hogy egy
élő klasszikust idézzünk Budakeszi
önkormányzat-történetéből) kétség kívül
a Nagyszénászugi Vízközmű körüli zavaros ügyek halmaza. Bár ezek a zavaros
ügyek nagyrészt az előző önkormányzatok idején keletkeztek (az ősbűn gyökerei,
a vízközmű-beruházásra az akkori önkormányzat által vállalt készfizetőkezességvállalás egyenesen 2002-ig nyúlik vissza), tény, hogy a gubanc feloldásában a
most leköszönő önkormányzat négy év
alatt egy jottányit sem lépett előre, sőt, ha
lehet, sikerült még kuszábbá tenni. Nem
elsősorban a testület és a városvezetés
tehetségtelensége (bár azt is meg kell állapítani, hogy e téren sem állt a helyzet
magaslatán), hanem elsősorban a megosztottsága miatt.
Az önkormányzat egyik, az erőviszonyokat tekintve amúgy meghatározó
része (az egyszerűség kedvéért fogalmazzunk úgy, hogy a helyi Fidesz-frakció)
több-kevesebb következetességgel azon

az állásponton volt, hogy a vízközmű rendezetlen ügyeiért a felelősséget vállalja
annak vezetősége és a tagsága, minden
pénzügyi következményeivel együtt. A
polgármester és köre, miközben persze ugyanúgy Budakeszi érdekeire hivatkozott,
rendre megértőnek és kompromisszumkésznek bizonyult a Társulás problémái
iránt. Hogyne, hiszen közismert, milyen
jó személyes kapcsolat fűzi őket a Társulás aktuális vezetőihez. (A szocialisták és
a szadeszosok álláspontja az elmúlt években ingadozott, következetességgel vagy
elvszerűséggel egyikük sem vádolható.)
Remek terep ez egy olyan tapasztalt
ügyvéd számára, mint dr. Pesta János,
aki harmadik éve képviseli Budakeszit a
különböző, az afférral kapcsolatos perekben, jogi eljárásokban.
Nos, a ciklus végén meg kell állapítani,
ha valaki, akkor ő már biztosan jól járt a
Nagyszénászugi Vízközmű Társulat dolgaival, elég szép honoráriumot vet föl eddigi munkálódásáért. Ami a sikereket illeti, nem tisztünk állást foglalni, nem lévén

jogászok, döntsön majd az utókor…
Megelégszünk azzal, hogy rögzítjük,
Pesta doktor a második pert is elveszítette, amelyet az üggyel kapcsolatban,
Budakeszi nevében folytatott, igaz, eddig
egyikben sem volt még jogerős ítélet.
A mostani pervesztés lényege: a Társulás korábban évekig bérelt egy irodát az
egyik, budakeszi üzletház épületében,
azonban miután feloszlatta magát, nem fizette tovább a bérleti díjat. Az iroda most
is megvan, benne a társulás iratanyagával,
amelyet azonban az önkormányzat nem
hajlandó kiüríteni, illetve átvenni, hiszen
– ez egy másik per tárgya – nem tekinti
jogszerűnek a társulás önfeloszlató határozatát. A magát nem létezőnek tekintő Társulás azt mondja, a létesítményt, aminek
kivitelezésére a társulás alakult, átadták
az önkormányzatnak, így fennmaradásuk
okafogyottá vált, irodát fenntartaniuk sem
kell, ha a polgármesteri hivatal nem viszi
el onnan az immár őt illető iratait, ahhoz
neki semmi köze.
Nos, első fokon a bíróság úgy ítélte meg,
hogy Budakeszinek a bérleti díjat meg
kell fizetnie – kamatostul.
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Fő a biztonság
???

High tech vállalatfejlesztés

Ú

jabb, jelentős beruházás zajlik Budaörsön.
Mint szeptember végi sajtótájékoztatóján a cég – az évek óta a városban
működő Műszer Automatika Kft. – illetékesei elmondták, a világgazdasági
válság idején is dinamikusan növekvő
vállalkozás kinőtte eddigi telephelyét a
Komáromi utcában, így több mint ötezer
négyzetméteren új fejlesztéseket valósít
meg.
Bár ami a cég méreteit illeti (jelenleg
százötven főt foglalkoztat a teljes egészében magyar tulajdonosi kézben lévő vállalat), egy középvállalkozásról van szó,
saját szakterületén vezető pozíciót foglal
el a világpiacon.
Ideje, hogy eláruljuk azt is, mivel foglalkozik a Műszer Automatika: nos, vasúti
és közlekedési rendszerek tervezésével,
illetve gázérzékelők fejlesztésével és
gyártásával. S hogy minek köszönhető
az előkelő hely a nemzetközi piacokon?
Elsősorban a cégben megtestesült szellemi
tőkének, melynek köszönhetően a vállalat
több, saját fejlesztésű világszabadalommal is rendelkezik. De ami legalább ilyen
fontos, hogy a megrendelői állománya is
folyamatosan bővül. Irakban például nem-

S

zeptember 3-án ünnepi
műsor keretében hivatalosan is megnyitotta Wittinghoff Tamás polgármester Budaörs legújabb büszkeségét, a
Városi Uszoda és Sportcsarnok elnevezésű létesítményt.
A városvezetés bebizonyította, hogy egy ilyen bonyolult
beruházást is képes sikerre
vinni. Ezt azért kell hangsúlyozni, mivel az elmúlt két
évtizedben szinta valamennyi,
hasonló fejlesztést botrányok
kísérték. Egy ideig egyébként
Budaörsön is úgy tűnt, hogy
kudarcba fullad a, de végül,
még ha jelentős késéssel is,
de az uszoda megnyitotta
kapuit. Ha a városvezetés a
turáni átokkal szemben is, de
az időjárásfelelőssel még ő
sem bizonyult pertuban lenni:
sajnos a szeptemberi időjárás
nem csábította strandolásra a
helyieket.
A városháza nem egyszerűen
csak a városlakók pihenésétstrandolását tartotta szem előtt,
amikor a létesítményről határozott, hanem a helyi sportéletet
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rég egy 4 millió dollár értékű fejlesztést
nyertek el, de fontos szerepet játszanak
a Bosznia-Hercegovina vasúthálózatának modernizálásában is. Ilyen paraméterek mellett nem csoda, hogy a cég a
Közép-Magyarországi Operatív Program
keretein belül jelentős EU-támogatást
nyert el, s ennek köszönhetően is indulhat
el a telephelyfejlesztés-bővítés.
Ugyancsak érdemes leszögezni, hogy
nemcsak a kapacitások nőnek a vállalaton
belül, de új munkahelyek is jönnek létre.
A projekt indulását hivatalosan október
1-jén jelentették be, s az eseményen a
városi notabilitások mellett megjelent az
Iraki Köztársaság nagykövete is.
Aláírás

Elúszott százmilliók
is szeretné továbbfejleszteni
a vízisportokkal. Ambiciózus
terveik között rangos hazai
és nemzetközi úszóversenyek
rendezése is szerepel.
A létesítmény tervei az Építész Stúdió Kft. műhelyéből
kerültek ki, Keller Ferenc építész vezetésével..
Az uszodarészen egy tízpályás, 25 x 26 méteres, 2,2
méter mély versenymedence
található, valamint egy 8,5
x 16 méteres, 0,80 méter
mély tanmedence. A teljesen
akadálymentesített épületben
speciális öltözők és egy mobil
mozgássérült-beemelő is szolgálja a mozgásukban akadályozott vendégek kényelmét.
Az úszómedence rövid pályás
hazai és nemzetközi úszóversenyek lebonyolítására is
alkalmas, az ehhez szükséges
érintőpaneleket és kijelzőket
szintén kiépítették.
A sportcsarnokban egy 1111
négyzetméteres küzdőtér, 1000
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fős lelátó, valamint 3 mobillelátó is van. Októberben itt
rendezik például a II. Wushu
Open Hungary nemzetközi
bajnokságot, a Pro Tour nemzetközi asztalitenisz-versenyt
és az Aerobic Hungarian Open
Magyar Kupát, de terempályás labdarugó-bajnokságokat
is kívánnak majd szervezni. A
sportcsarnokhoz tartozik egy
84 négyzetméteres rejtett színpad is, az előadásokhoz pedig
szükség szerint 500 mobil szék
is kihelyezhető.
A wellnessrészlegben tíz
fő befogadására alkalmas
pezsgőfürdő, nyolcfős gőzkabin
és két szauna található. Emellett három masszázshelyiséggel is rendelkezik a sportkomplexum.
A strandrészen egy 33,3 × 21
méteres, 1,6 mélységű, feszített
víztükrű medence, valamint
egy közel 120 négyzetméteres
gyermek
élménymedence
található. Előbbi 140 fő be-

fogadására alkalmas, a két vízi
csúszdával, vízi sünnel és élménybefúvóval is rendelkező
gyermekmedencében
59-en
tartózkodhatnak egyidejűleg.
A száz százalékban önkormányzati
beruházásban
elkészült létesítmény tervezési, kivitelezési, műszaki
ellenőrzési
munkálatainak
összköltsége mintegy 3 milliárd 848 millió forintra tehető.
Az uszoda nemcsak újdonsága és kiemelkedő szolgáltatásai miatt került az elmúlt hónapokban a médiaérdeklődés
homlokterébe. Számos olyan
állítás is megjelent a beruházással kapcsolatban, amelyek
kapcsán rendőrségi és ügyészségi vizsgálatok indultak. Ezek
időközben jogerősen lezárultak és egyértelművé vált:
semmifajta
bűncselekmény
gyanúja nem merült fel a kivitelezés során. Ezt követően
több sajtó-helyreigazítási per
is lezárult, amelyekből az
önkormányzat minden esetben
nyertesen került ki.
Aláírás

KULTUSZ
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KULTUSZ
„Változtasd meg élted!”:

Mezei Mária Kulturális Emlékhét
Aktív Művészet Fesztivál
2010. október 11-17.

„… mert nincsen helye egy sem
mely rád ne nézne. Változtasd meg élted!”
R. M. Rilke: Archaikus Apolló torzó
Rilke híres verssora egy görög Apollószobor ünneplése vagy inkább ürügye
kapcsán a művészet hatásáról, erejéről,
élet-átalakító hatalmáról beszél. A „Változtasd meg élted!” nemcsak szentencia,
hanem parancs. A művészet aktivitása
szól belőle, valamiféle felsőbb követelés,
aminek talán a művészet is csak egyik
megjelenési formája, s ami teljes életünket érinti.
Budakeszin második éve próbálkozunk
nem-kommersz művészeti fesztivál létrehozásával, ami hasonlóan az opolei
(PL) Week of Remarkable Culture fesztiválhoz a művészet rilkei élet-átalakító,
aktivizáló hatalmáról szól. Látván, az
első fesztivál összefogó, mobilizáló,
közösség-teremtő erejét, bizakodunk abban, hogy a művészet időről időre visszanyeri legitimitását.
„Álarcok s a sokasodó évek ráncai
mögött fejlődik a színész igazi arca:
személyes üzenetének hordozója. E titkos arc felmutatása az igazi cél. Boldog
a színész, akinek belső arca hasonlít az

Budaörs

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu
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Október 11., hétfő
Megnyitó Ünnepség az Erkel Ferenc
Művelődési Központban
A Kulturális emlékhét fővédnöke: Ascher
Tamás
Beszédet mond: Karsai György
Koncz Zsuzsa Színház című fotókiállítása
Színpad-Kép c. fotó- és rövidfilm pályázat
eredmény hirdetése, zsűri: Mészáros
László, Koncz Zsuzsa, Lukács Máté
Mici néni két élete című film vetítése

Október 14., csütörtök:
Mikor Csíkból kiindultam
A Jánosi zenekar és a Válaszút táncegyüttes műsora
Közre működik a Bojtár, a Tébláb és a
Hétlépés táncegyüttes
Október 15., péntek
Születésnap töredék a Kompánia 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 Gimnáziumban

Október 12., kedd
Ez az utolsó pohár – A Jazz nagykövetei
koncert az Erkel Ferenc Művelődési Központban
Csepregi Gyula, Vínand Gábor, Elza
Valle, Szakcsi-Lakatos Béla

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

Október 13., szerda
Kortársunk a Vers – Versnap az Erkel Ferenc Művelődési Központban
Ferenczi György és a Racka Jam: Petőfi

Érdeklődni lehet a 0620/330-4834-es
telefonszámon, a programokról bővebb
információ a www.kompaniastudio.eu
honlapon olvasható.

Kulturális ajánló,

Budaörsi Játékszín

Október
6. szerda 19.00
Dandin, avagy a megcsúfolt
férj – vígjáték 2 részben
7. csütörtök 19.00
Szeretem a feleségem – zenés
játék 2 részben
8. péntek 19.00
Dandin, avagy a megcsúfolt
férj – vígjáték 2 részben
9. szombat 10.00 és 14.00
Csigalétra, meseelőadás 1
részben
19.00
Kocsonya Mihály házassága,
népi válóper 1 részben
11. hétfő 11.00
Szeretem a feleségem
14. csütörtök 11.00
Mágnás Miska, operett 2 felvonásban

álarcokhoz, amiket ráakasztanak. Boldogtalan a mindenkori táncoskomikus,
aki Hamletnek hiszi magát.”
Mezei Mária

Sándor megzenésített versei koncert

15. péntek 19.00
Mágnás Miska
16. szombat 19.00
Mágnás Miska
17. vasárnap 15.00
Retro szerelem, vígjáték 1
részben
20. szerda 10.00, 14.00, 19.00
a Kaláka együttes előadása
23. szombat 10.00,
Sampucli az irigy perselymalac, mesejáték
19.00 Szeretem a feleségem
25. hétfő 17.00
Mágnás Miska
27. szerda 10.00, 14.00
A Kaláka együttes előadása
Szirmai Albert – Bakonyi
Károly – Gábor Andor –
Békeffi István – Kaszó Elek:
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MÁGNÁS MISKA
operett 2 felvonásban
2010. október 15. 19.00 óra
Első BEMUTATÓ
Magyar Attilával, Gregor
Bernadettel, Trokán Péterrel.

ZSÁMBÉK

Művelődési Ház
?
?
?

október 7. 15-17 óra   
Hüllőkiállítás
október 9. 18 óra           
Idősek Világnapja a Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület szervezésében
október 10. 15 óra       
Gy.Simon Margit, Kishonthy

OKTÓBER
Éva és Papp Ildikó kiállításának megnyitója
október 16. 15 óra        
„Sok születésnapokat vígan megélhess....” – 40 éves
a Zsámbéki Keszkenő Népdalkör
október 17. 16 óra       
Idősek Világnapja az Aranykor
Nyugdíjas Egyesület szervezésében

BUDAKESZI

Erkel Ferenc Művelődési
Központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

ide valami szöveg, hogy
a honlapon, blabla...?

KULTUSZ

Sárarany és napforduló

H

a valakinek kétségei lettek volna
a csillagászati ősz megérkezését
illetően, azok menten eloszlottak, ha a
zsámbéki pálosok immár hagyományos,
napfordulókra időzített forgataga alkalmából látogatott el a városba szeptember 19-én. Szerencsére mind a szervezők,
mind a kirakodók-vásározók, nem utolsósorban a gazdag kulturális műsor szereplői
egyaránt mindent elkövettek, hogy az igen
csak bánatos idő dacára megjelent helyi és
környékbeli érdeklődőkkel feledtessék a
meteorológiai viszonyokat. Munkatársunknak azonban nem várt kalandja támadt,
így aztán le is késte a programot, amiről
tudósítani szeretett volna, de az újságírói
ökonómia és az átélt élmények arra sarkallták, hogy a váratlan történésekről számoljon be, ha már arról, amiért érkezett, nem
tudott. Talán ez sem érdektelen.
Kollégánk azzal az érzéssel gördült be a
művelődési ház parkolójához vezető lám,
a körülményekhez képest tulajdonképpen
kegyesek voltak az égiek a rendezvényhez,
ugyanis az eget kémlelve, akár eshetett volna is ugyanúgy, mint ahogyan előző délutántól kezdve egész éjszaka. Sőt, induláskor
még egy darabig az autó ablaktörlő lapátjait
is mozgásba kellett hoznia. Megpillantván
aztán Zsámbékot az útról, a dombon álló
templomrom rabul ejtő kontúrjait, mellette
a Zichy-kastély impozáns tömegét, lent, az
út végén az ostyaüzem vörös téglás, jellegzetes fűrészfog-szerkezetű sziluettjét,
az ablaktörlőt is kikapcsolta, mert már nem
volt rá szükség. Igaz, a nap nem sütött, a

hőmérséklet is inkább novemberi volt, de
legalább nem esett.
A szervizút közepén már megpillantotta
a vásározó kézművesek sátrait, és örömmel konstatálta a szép számú, két sorban
felállított pultok között hullámzó tömeget.
Nem is igazán tudott közelebb gördülni
autójával, miután az úttest mindkét oldalán
már jóval a ponyvák előtt sorakozott a sok
jármű. Kissé távolabb, gyanútlanul fordította el a kormányt jobbra, az úttest és egy
lakóház közötti füves területre, de szinte a
következő másodpercben érezte, hogy nem
kellett volna. Hogy a kocsi a felázott talajra
ért, az orra szinte abban a pillanatban elsüllyedt, mint a mocsárban. Sofőrünk tudta,
hogy ilyenkor a legnagyobb óvatossággal,
de minél előbb menekülőre kell fogni, így
hátramenetbe rakta a sebességváltót, és a
kézifék lassú fölengedése mellett próbált
kifarolni. Két-három próbálkozás után belátta, ez bizony nem fog menni, a kocsi csak
még jobban belesüppedt a lágy, agyagos talajba, más megoldáshoz kell folyamodni. A
művelődési ház udvaráról kerített pár széldeszkát meg vastag kartonlapokat, de ezek
sem segítettek. Kereste a kocsijában általában mindig ott lévő autómentő számát,
nem is olyan régen egy halott akkumulátor jóvoltából kapott segítséget, de ezúttal
nem találta. Helyi autós ismerőseit hívta,
tudnak-e a közelben autómentőt, de azok
is ugyanolyan tanácstalanok voltak, mint
ő maga. Egyszer csak a zöld gumicsizmás
ember elindult felé. Már korábban is látta a
szeme sarkából, hogy valaki figyeli egyre

A hegedű mágusa
Mit mondjak, vacilláltam kissé, hogy akkor ez a hír most
a közéleti, még pontosabban:
kampányinformációk
közé,
vagy inkább a kulturális rovatba illik inkább. Bár bizonyos
vonatkozásai miatt akár a vallási hírekhez is sorolhatnám,
ha lenne külön vallási rovatunk. Maradjunk annyiban,
hogy ezúttal azzal a szerencsés
esettel állunk szemben, amikor
a választási kampány szerencsésen párosult a művészet
eseményeivel. Történt ugyanis, hogy Mága Zoltán 100
templomi koncertsorozatának
Budakeszin esedékes etapja
épp kampányidőszakra esett.
A híres hegedűvirtuóz bárhol
lépjen is föl, mindenütt so-

kan vannak a hívei, nincs ez
másképp Budakeszin sem.
Szeptember 17-én a helyi re-

kétségbeesettebb próbálkozásait, lelke legmélyén talán reménykedett is, hátha épp ő
lesz az őrangyala, még az is fölmerült, hogy
ő maga megy hozzá segítséget kérni, de,
talán az újabb kudarctól félve, inkább úgy
tett, mintha nem is észlelné. Aztán most
meg itt van, itt áll mellette. Mit mondjon,
őrangyalnak elég megtermett, száz kilót
biztosan nyom, ráadásul gumicsizmában,
de hát az ember ilyen kiszolgáltatott helyzetben bármilyen őrangyalnak örül, bárki képében jelenjék is meg. „Segíthetek?”
– mondta az angyal, majd elindult a kocsi
orra felé. – „Gumicsizmája van?” „Van, de
nem hoztam magammal” – válaszoltam. –
„Na, akkor üljön be, és csak óvatosan, kis
gázzal.” Ő meg nekiveselkedett, és mint
egy bölcsőt, kezdte el ringani az autót.
Három-négy himbálás után a kerék már
maga kapaszkodott ki a zsámbéki sárból.
Miután biztos kikötőbe manőverezte a kocsit, elindult embere után, aki egy közeli ház
udvarára fordult be, hogy illendően megköszönje a segítséget. Az udvaron aztán
nem akármilyen látvány fogadta: három,
gyönyörűen, virágokkal földíszített fogat.
Mint kiderült, a A Tök-zsámbéki fogatosok egyesületének gyülekező helyére
tévedett, az embere is az egyik pompás
kocsi bakjára készül felhágni, hogy megkocsikáztassa a kíváncsi városiakat vagy
azokat a főldijeit, akik már csak régi emlékeikben őrzik, milyen is az: lovas kocsin
utazni. Barátkozás, fotózkodás, a fogatok,
a lovak, meg a fogatosviselet dicsérete volt
a történet vége. Amikor elbúcsúzik, szinte
már-már örül is a marasztaló sárnak, ha az
nincs, talán most egy derék emberrel kevesebbet ismerne, mint így.

formátus templom telt meg
csodálóival. A neves zenész
föllépése, akárcsak a 100
templomi koncert szervezése
Földes Istvánnak köszönhető.

Csillag...
Ha némi spéttel is, de a csillag
csak megszületik. Janicsák Veronika már három évvel ezelőtt
elindult az egyik kereskedelmi televízió tehetségkutató
műsorában, de akkor nem volt
sikeres. Most ismét láthatta a
nagyközönség az éneskesnőt
az X-Faktorban. Az azóta sokkal érettebb Vaca két selejtezőn
is túljutott, és eddigi teljesítménye szép reményekre jogosít.
Fejlődése sokakat meglephetett, de nem a budakeszieket,
akik a városban letelepedett,
most húszéves ifjú hölgyet a
két televíziós vetélkedő között
eltelt három éves időszakban
több helyi kulturális rendezvényen is láthatták föllépni.
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SPORTSZELET

Fél lábbal
Az utolsó előtti állomás
a dobogón Mint a rendszerváltás óta ér véget a hosszú próbatétel, és
eltelt húsz évben valamennyi
őszön. Ekkor kezdődött ugyanis a Bécs-Budapest Szupermaraton máig tartó sorozata,
aminek egyik fontos állomása
a kezdetektől Budakeszi. Ide
futnak be ugyanis a sportolók
minden október 22-én délután,
hogy aztán a Knáb János utcai
általános iskola elől másnap,
nemzeti ünnepünk reggelén,
innen vegyenek rajtot az utolsó
etaphoz. Különleges esemény
ez, hiszen a sportolók eddigre
még versenyben maradt többsége számára ezzel a futással

ekkor dől el a végleges eredmény is, hogy ki, hányadik helyet szerzi meg a versenyen. De
különleges azért is, mert ezen
az utolsó futáson, ami gyakorlatilag egy félmaratoni távnak
felel meg, nagyon sok amatőr
sportoló is együtt futja le a még
a mezőnnyel az utolsó kilométereket.
Nemcsak a budakesziek,
de a versenyen rendszeresen
résztvevő futók is tudják, hogy
pár méterrel a budakeszi cél
előtt, a Kert utcaiak egészen különleges hangulatot teremtenek

erre a délutánra: szabályos kis
pikniket szer-veznek, sátrakat
állítanak föl az út szélén, a
futókat buzdító feliratokat rajzolnak az aszfaltra, és az utca
többi lakóját is vendégül látják.
A gyereksereg pedig, amely
órákon át várja izgalommal a
Páty felől érkező sportolókat,
az utolsó métereket együtt futja
velük az iskoláig.
Az idei versenyről előzetesen
annyit, hogy a korábbi bizonytalanság, mi szerint Pozsony
kiszállna a versenyből, szerencsére eloszlott. Ugyanis pár
éve Bécshez és Budapesthez
Pozsony is csatlakozott, azóta
a versenyt hivatalosan is BécsPozsony-Budapest Szupermaratonnak nevezik.

A rossz idő sem szegte kedvét
a budakeszieknek, akik idén
is nagy számban vettek részt
a város hagyományos futóversenyén, a MARABU-n.
Összesen 187 diák és mintegy
100 gyerek-szülő páros állt rajthoz szeptember 19-én.

3.3. Urbán Máté (SZIA)
Általános iskolás lányok,
egyéni
1.Hanbuch Flóra (Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnázium)
2.Adorján Orsolya (Prohászka)
3.Doleschall Eszter (Városmajori Gimnázium)
Középiskolás fiúk, egyéni
1.Kemény Dávid (Prohászka)
2.Peták András (Prohászka)
3.Kedves Tamás (Nagy
Sándor József Gimnázium –
NSJG)
Középiskolás lányok, egyéni

1.Czifra Cecília (Prohászka)
2.Hellner Donáta (Prohászka)
3.Kővágó Krisztina (Prohászka)
Középiskolás lány csapat
1.Prohászka
2.NSJG
Középiskolás fiú csapat
1.Prohászka
2.NSJG
Általános iskolás fiú csapat
1.SZIA
2.SZIA 2
3.Prohászka
Általános iskolás lány
csapat
1.Prohászka

Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton

O

zy, azaz: Szabó Ozor János hangjában némi elégedetlenség, amikor felhívom.
A fekve nyomás budakeszi világbajnoka tavaly gyakorlatilag
minden versenyt megnyert, ahol
csak elindult, ráadásul nemcsak
a fő sportágában, a fekve nyomásban, hanem szkanderben is
figyelemreméltó eredményeket
ért el. Pedig ez utóbbit csak
afféle kiegészítő sportágnak,
levezető gyakorlatnak tekinti.
A nyár végén elindult az új
szezon, és tudtam, Ozy két világszövetség világbajnokságán
is elindult. Ezért kerestem.
Amikor eredményeit firtatom,
szinte röstelkedve mondja,
hogy mindkét versenyen „csak”
bronzérmes lett.
Innen is üzenem Ozynak,
hogy ne restelkedjék, inkább
legyen büszke: ugyanis, ha
még valaki nem tudná, a fiatal
sportember évekkel ezelőtt
elveszítette az egyik lábát, és
így versenyez. Az ép egészséges sportolók között. Legutóbbi eredményeit is ilyen
mezőnyben érte el.

Eredmények:
Általános iskolások fiúk,
egyéni
1.Demeter Nándor (Széchenyi István Általános Iskola
– SZIA)
2.Györgyjakab Máté (SZIA)

PLÍZ

Tigris garnélával

V

árosunkban, illetve vidékünkön,
válság ide, válság oda, mind több
jel mutat arra, hogy a helyi vendéglátás
örvendetes fejlődésnek indult. Az, amit a
minap tapasztaltam, ráadásul épp a törzshelyemen (ez itt nem a reklám helye, a
Nyájas amúgy is tudja, mi a törzshelyem),
igen komoly ambíciókat sejtet. Ha az ott
dolgozók így haladnak, hamarosan tovább
gyarapíthatják homloknyi kis hazánk
azon kevés vendéglőinek a számát, amelyek kiérdemelték a Michelin-csillagot. A
gasztronómia világában kevésbé tájékozott Olvasóinknak mondom, a Michelin
útikönyvek specialistái évtizedek óta járják álruhában a világot, és inkognitóban
szerzett éttermi tapasztalataikat csillagokkal osztályozzák, mely megkülönböztető
jegyeket az útikönyveikben, egyéb kiadványaikban is feltüntetik. Csak a rend
kedvéért: a közelmúltig például Ma-
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gyarországon egyetlen étterem sem volt,
amely a Michelin-gourmet-k figyelmét
fölkeltette volna. Bezzeg, ha Budakeszire
is eljöttek volna! Attól, amit én láttam,
alighanem nekik is leesett volna az álluk! A vendéglő bejáratánál ugyanis, a
fekete táblán, amelyen krétával szokták
feltűntetni a napi ajánlatokat, ezt olvasom
a minap: „Tigris garnéla rákkal”.
Nos, bár Michelin-szakíró nem vagyok,
de a gasztronómia terén azért nem lehet
eladni, igen csak meglepődöm. Én eddig
ugyanis úgy tudtam, hogy a tigrisnek,
az oroszlánnak és a hozzájuk hasonló,
nagy testű, húsevő ragadozóknak a húsa
fogyasztásra alkalmatlan. A garnélával
való párosítása pedig egyenesen kulináris
vakmerőségszámba megy. Izgatottan
léptem be tehát az ajtón, és a békésen vendégeire váró vendéglősre szinte rárontok
kérdéseimmel. Szegény, először nem is

érti, mit akarok, miféle tigrishúsról beszélek én neki. Így aztán gyanakodni kezdtem,
hátha valaki tréfából írta ki az egzotikus
ételt. Látván a vendéglős értetlenkedését
(izgatottságomnak alighanem a szabatos
fogalmazásom, amire rendes körülmények között kifejezetten adok, is kárát
látta), magyarázkodás helyett inkább kiinvitálom a bejárathoz, tekintse meg ő
maga is a saját szemével, hogy igenis: a
napi ajánlatban tigris szerepel garnélarákkal. Igaz, az nincs specifikálva, hogy tigriskarajról, vagy bélszínről van-e szó!
Odakint aztán mindenre fény derül: az
étel teljes neve spagetti tigris-garnélarákkal, csakhogy ez az egész egy sorban nem
fért ki. A szerző ráadásul még azt a hibát
is elkövette (mentségére legyen mondva,
nem nyomdai korrektor a szakmája), hogy
a tigrisgarnélát külön szóba írta.
Az esetnek derültség – meg egy bónusz
kisfröccs lett a vége. No meg az, hogy a
tigrishús azóta szállóigévé kezd válni a
vendéglőben.
Aláírás

BÜHNE

H

Egy meg nem történt eset...

asábjainkon vissza-visszatérő téma a
trükkös lopások kérdése. Az, amikor
álszituációk mímelésével tévesztik meg
a jóhiszemű embereket, hogy kifosszák
őket. Tipikus esete például, lerobbant autó
áll az út mentén, segítőkész sofőr jön,
megáll, kiszáll, tehetek valamit önökért?,
s mire visszaülne a kocsijába, már meg
is szabadították a kesztyűtartóban tárolt
pénztárcájától, vagy magától az autójától.
Még ennél is gyakoribb eset, amikor
rosszban sántikáló egyedek hatósági személyeknek – „az önkormányzat szociális
osztályáról hoztunk segélyt”; „meghoztuk a nyereményt”; „bejelentést kaptunk,
hogy gázszivárgás van a lakásban” stb.
– adják ki magukat, különböző ürügyekkel mennek be a lakásba, ahol rendszerint
egyedülálló, idős embereket lopnak meg,
miután elterelik a figyelmüket, és rutinosan elemelik a dugi pénzt, féltve őrzött
értéktárgyakat. Amikor hasonló esetekről
hallunk, mi, fiatalabbak, műveltebbek,
hajlamosak vagyunk – az együttérzésen
túl – értetlenkedni, hogyan is hihette el az
áldozat ezt a dajkamesét.
Nos, munkatársunk, aki az előbbi csoportba tartozónak véli magát, ezennel ünnepélyesen kijelenti, hogy nem is olyan
könnyű észnél lenni, még akkor sem, ha
valaki fiatalabb, helyén a szíve és az esze,
látott is már ezt-azt az életben, és naivnak
sem nevezhető, ha az ember váratlan szituációba kerül. Márpedig e sorok írójával
is ez történt, és csak némi szerencsén és
lélekjelenléten múlott, hogy nem könnyítették meg félszáz ezer forinttal.
Elmondom az esetet, hátha más is tanul
belőle.
Pár napja történt, hogy városunk
főutcáján megálltam az autómmal egy
bank előtt. A postára szerettem volna
menni, hogy az esedékes csekkeket föladjam. Feleségem gondosan összerakta
a sárga szelvényeket, kiszámolta a pénzt,
majd egy gemkapoccsal össze is fűzte a
kis paksamétát, hogy a postai ablaknál
csak annyi legyen a dolgom, hogy beadjam az egészet. Még arra is gondja volt,
hogy az otthoni számológépen tételesen
összeadta a számokat és kiprintelte, mint
egy kis blokkot. Mivel a posta melletti
parkolóban nem volt már hely, ezért a
szemben lévő bank parkolójában álltam
le. Magamhoz vettem a csekkekből és
a bankókból álló kis köteget, s kiszálltam a kocsiból. Bár általában nem szívesen járok-kelek tízezer forintosokkal
a kezemben, de ezúttal még csak zsebre
sem vágtam az egészet, minek, hiszen
mindössze pár métert kell megtennem.
Gyanús alakok nem mászkáltak a kö-

zelben, és az úttesten is – ritka pillanat –
viszonylag csekély volt a forgalom. Így
aztán az autók normál sebességgel húztak
el mellettem. Így vártam attól a hatalmas, vadonatúj, fekete limuzintól, illetve
vezetőjétől is, amelyik hirtelen balról felbukkant az úton, majd velem egy vonalba
érvén hirtelen fékezett, majd egy gyors
manőverrel beállt az én autóm mögé. A
benne ülő fiatalember ruházata nem annyira a választékos ízlésről, inkább arról
tanúskodott, hogy viselőjének van mit a
tejbe aprítania, és ezt igyekszik is mindenki tudtára adni. A jobb oldali ablakot
már menet közben lehúzta, s megszólított,
vajon föl tudnék-e váltani egy ötszázast
százasokra. Jobb kezemben a csekkek
és a bankók, bal kezemmel a zsebemben
kotorászok, de addigra emberem fürgén
kipattant, és már ott is áll velem szemben.
Nyújtom a fémpénzeket, ő adja cserébe
a papírt, de ekkor a bal kezemben lévő
további érmék között kezd el kotorászni, váltanám be azokat is. Miközben az
„apró” váltásával vagyunk elfoglalva,
a másik kezével, mintegy mellékesen,
a csekkeket és a bankjegyköteget tartó
jobb kezem felé kezd nyúlkálni, s finom

mozdulatokkal szeretné kivarázsolni,
mint pakliból az ászt, a nagyobb címleteket. Miután észlelem szándékát, elrántom a kezem, ő pedig tovább folytatja
az elterelő műveleteket, hogy kis idő
múltán újra próbálkozzék. Másodjára
megelégelem a dolgot, zsebre teszem a
papírokat és az aprót egyaránt. Mire emberem indignálódott arckifejezéssel rám
legyint, visszaül a kocsijába, és padlógázzal elrobog.
„Szerencséje volt” – mondja rendőr
ismerősöm, akinek elújságolom az esetet.
– Járhatott volna rosszabbul is. Például ki
is téphette volna a kezéből a pénzcsomót
az a gyanús alak. Igaz, az már rablásnak
minősül, az pedig komoly dolog. No és
a rendszámot legalább felírta? Kissé szégyenkezve mondom, nem, erre ott és akkor nem is gondoltam. Pedig hányszor
írtam le ebben a rovatban az elmúlt években, hogy ilyenkor gyorsan véssük föl valahová a rendszámot? A rendőr válaszomra szó nélkül legyint.
Másodszor legyintettek rám az eset
kapcsán. Kicsit szégyellem magam. De
nem azért, amit tettem, illetve nem tettem,
hanem a fölényérzetért, amit mások hasonló eseteinek leírásakor éreztem.
aláírás

A budakeszi rendőrőrs múlt századi megnyitása óta idült kérdés a helyi közvélemény
körében - a rendőri állomány. Hogy tudniillik hiába a szép épület, ha rendőr, legalábbis a laikus közönség szerint, sose volt benne elég.
Nos, jó hír a kételkedőknek, hogy a közelmúltban az őrs állománya eggyel gyarapodott.
Az új kolléga neme: kan, nemzetiségére nézvést pedig német juhász (fajtát nem mondunk, mert mi politikailag korrektek vagyunk, ugyebár. Leó ugyan most még mindössze
pár hónapos, ám rohamosan nő, roppant tanulékony, és gazdája szerint jövő tavasszal
már minden tekintetben bevethető állapotban lesz, képzett rendőrkutyává válik.
Igaz, őt nem azon a 6 hónapos gyorstalpalón képezik ki, amit a Belügyminiszter
hirdetett meg a krónikus rendőrhiány enyhítésére, hanem rendes, nappali tagozatos
rendőrkutya-iskolában. Oktatása már folyik, és értesüléseink szerint előmenetele szép
reményekre jogosítja.
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BALSORS

Baleseti krónika
Szeptember
01. 01:30 Budakeszi, Erdő utca
2010.09.01-én 01 óra 30 perckor J. Miklós az általa vezetett
szgk-val feltehetően ittas állapotban nem az út vonalvezetésének
megfelelően közlekedett, mivel haladása során neki ütközött az
úttest bal szélén parkoló szgk-nak, melyben D. Dániel Tibor és
K. Barbara tartózkodott. A baleset során J. Miklós 8 napon belül
gyógyuló könnyű sérülést szenvedett,
01. 17:45 Zsámbék, Petőfi Sándor utca
V. Tibor közlekedett 2010.09.01 napon 17:45 időpontban Zsámbék, Petőfi Sándor utcában, Budakeszi felöl Tök irányába az
álatala vezetett szgk.-val. Haladása során áttért a menetirány
szerinti bal oldalra, ahol frontálisan ütközött a vele szemben
közlekedő, S. József által vezetett szgk-nak. A baleset következtében V. Tibor és utasa, B. Gyula előre láthatólag könnyű
sérülést szenvedett.
03. 10:20 Budaörs, Szivárvány utca 6.
2010.09.03-án 10 óra 20 perc körüli időben F. István az általa vezetett szgk-val úgy kívánt balra kanyarodni Budaörs,
Szabadság út 100. sz. előtt lévő parkolóból, a József Attila
utcára, hogy nem biztosított elhaladási elsőbbséget a mögötte
a Szabadság úton Bp, felől Budakeszi irányába közlekedő
E. István által vezetett mkp-nak, melynek következtében
összeütköztek. A baleset során E. István nyolc napon túl gyógyuló, súlyos, a mkp. utasa Sz. Cs. Judit nyolc napon belül
gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett. A járművekben anyagi
kár keletkezett.
04. 11:30 Zsámbék, Petőfi Sándor utca
T. K. Lászlóné gépjárművezető az általa vezetett Mercedes
Viano tipusú személygépkocsival Zsámbék lakott területén
belül, a Petőfi Sándor utcában közlekedett Perbál felől Zsámbék központ irányába. Haladása során a Petőfi Sándor utca. elé

érve úgy kerülte ki a vele azonos irányba futó N. Márta gyalogos személyt, hogy nem tartott kellő oldaltávolságot, melynek
következtébe a személygépjármű jobb oldali tükrével elsodorta.
A baleset következtében N. Márta gyalogos előreláthatóan 8
napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett a járműben
anyagikár keletkezett.
08. 13:15 Zsámbék, Petőfi Sándor utca
2010.09.08. napon 13:15 időpontban 2072 Zsámbék, Petőfi Sándor utca előtti helyen B. Györgyi az általa vezetett szgk-val figyelmetlenül közlekedett, melynek következtében egy számára
jobbra ívelő útkanyarulatból kiérve balra lehajtott az úttestról, és
a Petőfi u. található ingatlan beton-aszfalt járműbehajtójának ütközött. Más járművel nem ütközött. A baleset során B. Györgyi
és utasai (gyermekei), B. Borbála, B. Bercel és B. Boglár könnyen megsérültek, a járművekben anyagi kár keletkezett.
11. 22:10 Törökbálint, Bartók Béla utca
D. Lajos érdi lakos az általa vezetett Ford típ-ú szgk-val Törökbálint lakott területén belül közlekedett a B. Béla utcában
Kápolna utca felől Bajcsy-Zs. utca irányába. Haladása során
feltehetően ittas állapotban a fenti útszakaszon lévő járdaszigetre járművével felhaladt, melynek következtében onnan a bal
oldali árokba hajtva ott fának ütközött. A baleset következtében
a szgk. vezetőjét az OMSZ Szt János Kórház Traumatológiai
Oszt-ra szállította előreláthatóan 8 napon belül gyógyuló könnyű
sérülésekkel, a gépjárműben anyagi kár keletkezett.
22. 12:35 Budaörs, Baross utca
2010.09.22. napon 12:35 időpontban G. Dénes gépjárművezető
az általa vezetett szgk-val Budaörs lakott területén belül a Sport
utcából úgy hajtott be a Budaörs, Baross utca - Bretzfeld utca
körforgalomba Szabadság út irányába, hogy az -Elsőbbségadás
kötelező!- jelzőtábla ellenére nem adta meg az elhaladási
elsőbbséget a neki balról, a körforgalomban Szivárvány utca
felöl Petőfi utca irányába közlekedő Sz. Zsolt által vezetett
mkp-nak, aminek következtében összeütköztek. A baleset során
Sz. Zsolt az mkp vezetője előre láthatólag könnyűsérüléseket
szenvedett, a járművekben anyagi kár keletkezett.

Belügyminisztériumi pályázat

Zsaru verbunk

Pályázati felhívás!
A Belügyminisztérium pályázati felhívást
adott ki a 18-34 év közötti életkorú, érettségizettek számára.
A korábbi évektől eltérően a felvétel nem
az iskolában történik. Az arra alkalmas
jelentkezők 2011. februárjától a Készenléti
Rendőrség hivatásos állományában kerülnek kinevezésre 12 hónap próbaidőre,
pályakezdő besorolással .A hivatásos állományba vétellel egy időben vezényléssel
kezdik meg a tanulmányaikat valamelyik
rendészeti szakközépiskolában, ahol 5+1
hónapos képzési idő alatt objektumőrkísérő szakképesítést szerezhetnek.
Jelentkezési határidő: 2010.10.22.
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A jelentkezéshez szükséges anyagok
az ORFK honlapjáról (www.police.hu)
tölthetők le.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a jelentkezési anyag 5. pontjában

meghatározott iratok csatolásával lehet a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon.
A jelentkezési anyagokat postai úton ajánlott küldeményként várjuk.
A rész-szakképesítés birtokában további
6 hónapig a szakképesítésnek megfelelő
szolgálati feladatok ellátására kötelezettek
az ORFK vezetőjének döntése szerinti
szolgálati helyen.

