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Deczember Karácson hava

Karácson havában gyakorold a hust, egyél meleg és hevitő
ételeket; nem árt azért a borétek és a jó bor, melyben
tárkonygyökeret áztattak, gyömbért, spikát, fahéjat és zsályát, a füves lekvár is hasznos; de ne egyél káposztát; élhetsz érvágással és köpölyözéssel.
Hogyha Karácson napja holdtöltére esik, a régiek számtatása szerint bő esztendő lesz, mennél közelebb van Hold fogytára, annál jobb. Továbbá mégis azt tartották öregeink,
hogy a mely fát levágnak Karácson havának két utolsó
napján, az meg nem rohad, a szú sem eszi meg, és mennél
tovább áll, annál erősebb és keményebb, ugy annyira, hogy
végre kőhöz hasonlíttatik.
Nagy örömmel és hálákat adjunk a született Krisztusnak,
mert hatalmas isteni igazságszerető embereket, kegyeseket
és kedveseket, jóságot cselekedőket az ő szentséges születésével hozott nekünk, Mert ők minden cselekedeteikben jámbor, tökéleteset, csak tiszta igazságszerető, jó szerencsés, jó
cselédes emberek, és egész életöket boldogul viselik.
Karácson napjáról
Ha Karácsoneste és éjjel tiszta, szél s eső nélkül van, azt
reméljed, kétség nélkül elhigyjed, hogy jövő esztendőre bor,
búza és mindenféle gabona nagy bőséggel terem, De ha
esős és szeles idő van. Buzának és bornak szűk termése lesz.
Ha napkeleti szél fúj, mindenféle baromnak dögletességből
halálát jelenti, a napnyugoti szél pedig királyoknak és
főuraknak betegséget és halálát jelenti, ki mind gazdagot,
mind szegényt egyaránt elhord. De örüljünk annak, hogy ha
az északi felszél fújdogál, mert bő és csendes esztendő lesz,
ha megérjük; hogyha pedig alszél délről támad, mindennapi
betegséget és bajt jelent minekünk
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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)

Sokan, elsősorban, de korántsem csak az ellenzéki sajtóban,
bírálják a kormányt az elmúlt hónapokban folytatott politikájáért,
amellyel birtokba vette, bekebelezte, maga alá gyűrte, eljelentéktelenítette azokat a független hatalmi intézményeket, amelyek
egy normálisan működő demokráciában éppen a kormányzó
erőket lennének hivatottak ellenőrizni. Hogy csak néhány, eklatáns példát hozzunk föl: Állami Számvevőszék, Országos Választási Iroda, a köztársasági elnök, Alkotmány Bíróság.
Mondhatni erre persze, hogy vannak országok, még a legjobban bejáratott demokráciák között is, ahol például még alkotmánybíróság sem létezik, de még olyan is van, aminek alkotmánya sincs. Sok érett demokráciában a köztársaság elnöke
lényegében protokolláris funkciókon kívül alig gyakorol bárminő
hatalmat. Van, ahol a főügyészt, de még a főbírót is a kormány
nevezi ki.
Igen, mindez igaz.
De az is igaz, hogy arra már aligha van példa, hogy mindez
így, együtt, egyszerre bekövetkezzék.
Hogy a nehéz kérdések között a Nyájas Olvasó könnyebben
eligazodjék, én mást ajánlanék demokrácia-tesztnek.
Van valami ugyanis, ami valamennyi, valódi demokráciában
közös, mert ahol ez nincs, ott demokrácia sincs: ez a sajtószabadság.
Nos, a magyar országgyűlés ezekben a napokban, amikor
lapszámunkat nyomdába adjuk, tárgyalja az új média-törvényt,
ami, ha ebben a formában elfogadják, komolyan veszélyezteti a
magyarországi sajtószabadságot.
Lapzártánkkal egyidejűleg több, politikai hetilap is üres címlappal jelenik meg a tiltakozás jeléül.
Csatlakozván mi is a kezdeményezéshez, a szokásos vezércikk
helyén egy üresen hagyott folttal fejezzük ki aggodalmunkat és
szolidaritásunkat a hazai sajtó valamennyi orgánumával.

Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel.
(Joseph de Maistre)
Október 3-án a települési önkormányzatok mellett kisebbségi
önkormányzatokat is választottak számos településen. A választási folyamat azonban ezzel még nem ért véget.Jövő év elején,
január 9-ére az OVB kitűzte a területi és országos kisebbségi
önkormányzati képviselők általános választását. Listát 2010. december 14-ig (keddig) lehet állítani.
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A hónap fotója

Tisztelt Olvasóink, tisztelt Partnereink!
Engedjék meg, hogy ezúton köszönjük meg e nehéz év
végén valamennyiük hűségét, kitartását, bizalmát kiadványunkhoz. Azt nem ígérhetjük, csak remélhetjük, hogy
a következő év mindannyiuk számára sikerekben, örömökben gazdagabb legyen.
Az év végi ünnepekhez pedig kívánunk Önöknek és
Családjaiknak békét és boldogságot.
A Szerkesztőség
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KRÓNIKA
Trónfosztás

Letaszították a trónról Budaörsöt

A

Gfk
Hungária,
mint
ahogyan évek óta, idén
is elkészítette Magyarország
vásárlóerő-térképét. (A Gfk
Hungária a Gfk Csoport magyarországi tagja. A Gfk Csoport a világ 4. legnagyobb
piackutató cége, és több mint
100 országban tart fenn a
magyarországihoz
hasonló
intézetet.). A térképből kirajzolódik hazánk településeinek
egyfajta rangsora. Mint a
bevezető mondatból kitűnik,
a sorrend kialakításánál egy
komplex
gazdasági
mutatót, nevezetesen az általános vásárlóerő indexet vet-

ték figyelembe. Nem teljesen
szakszerű, de talán közérthető
megfogalmazásban ez azt
jelenti, hogy egy-egy település
lakosai összességének vásárlóerejét elosztják a település
lakosainak
lélekszámával,
amiből megkapják az egy főre
jutó vásárlóerő-indexet. A 100as szám az országos átlagot
jelenti, ha valamely település
egy főre jutó vásárlóerő-indexe
e fölött van, az azt jelenti, hogy
az ott élők az országos átlagnál
jobban élnek, ha alatta, akkor
ellenkezőleg.
Itt jegyezzük meg, hogy nem
ez az egyetlen index, amivel a

települések lakosságának gazdasági erejét szokták mérni.
Egyes gazdaságkutatók például
az adott község vagy város
lakóinak személyijövedelemadózását veszik számba. Sokan
azonban ezt kevéssé pontosnak
tartják, ismerve a hazai adózási morált. De nem szeretnénk
gazdaságkutatási módszertani
vitákba belemenni, inkább térjünk vissza a címben jelezett
trónfosztáshoz. Az történt
ugyanis, hogy a tavalyi rangsor első helyezettje, Budaörs
idén kénytelen volt átadni a
helyét a balatoni Csopaknak,
és beérni a harmadik hellyel.

Csődközelben Törökbálint

Baráti tűz, a disznó megmenekült

T

örökbálint, ha valami nem változik,
esetleg csoda nem történik, csődbe jut.
Elég meglepő fejlemény ez egy olyan
település esetén, amely az évek óta nyilvánosságra hozott településrangsorokban
mindig előkelő helyen állt (legutóbb az
ötödik leggazdagabb településként tartották számon), aminek a fejlődése szemmel
látható és látványos volt különösen az
utóbbi évtizedben. Külön pikantériája a
dolognak, hogy mindez akkor következik
be, amikor a város a legutolsó, október
3-ai választásokon fideszes többségű testületet és fideszes polgármestert választott
Turai István személyében. Ha még azt is
hozzávesszük, hogy a fordulat egy másik
fideszes polgármesternek, Bóka Istvánnak,
Balatonfüred első emberének köszönhető,
végképp muszáj lesz megmagyarázni a
Nyájasnak, mi történt.
Nos, a sztori több mint egy ciklussal korábban kezdődött, akkor, amikor a
település első embere az MSZP-s Keller
László volt, és aki elérte, hogy az akkor
még Pannon néven futó, közben Telenorra nevet változtató távközlési vállalat új székhelyét az ő általa irányított
községben építse föl. (Addig ugyanis a
székhelye a szomszéd vár Budaörsön
volt.) Örömmel töltötte el ez a törökbálintiakat, ugyanis a Pannon átköltözésével
nemcsak egy építészeti remekmű és egy
szabadtéri régészeti múzeum birtokosai
lettek, hanem egy igen csak jól adózó vállalkozás iparűzési adójával is kalkulálhattak hosszabb távon.

28
201012.indd 4

Nos, Bóka István jóvoltából ennek most
alighanem vége. Hogy mi köze a balatonfüredi polgármesternek a törökbálintiak iparűzési adójához? Hát, csak annyi, hogy nevezett polgármester egyúttal
országgyűlési képviselő is, aki nemrég
egy olyan törvénymódosítást terjesztett a
T. Ház elé, mi szerint a távközlési vállalatok iparűzési adója a jövőben ne a székhely szerinti település büdzséjét gyarapítsa, hanem osszák azt el ügyfélszámarányosan valamennyi olyan település
között, ahol az illető távközlési cég szolgáltat.
Ha ez így marad, 2,5 milliárd forint bevételkiesést kell Törökbálintnak elköny-

Budaörsöt a közeli Telki is
megelőzte, amely évek után
újra dobogós helyen szerepelt,
ami alighanem az előző önkormányzati ciklus községvezetésének érdeme.
Ugyanakkor a rangkórságtól
is szeretnénk megóvni a Nyájast; valójában az első helyezettek indexe között a különbség a statisztikai hibahatáron
belül van. (Csopaké, történetesen, 134 %)
Ami a vidékünk többi települését illeti, nekik sincs okuk
az aggodalomra, szinte kivétel
nélkül jó helyezést értek el –
tudta meg szerkesztőségünk,
miként azt is, hogy az
elkövetkező hetekben újabb és
újabb részleteket közölnek a
vizsgálat eredményeiből.
Robot Szabi

velnie csak 2011-ben. Ez lényegében
megegyezik a város három iskolájának,
két óvodájának és egy bölcsődéjének
egyévi teljes büdzséjével.
A működésen kívül számos fejlesztés,
beruházás is veszélybe került, ugyanis
Törökbálint középtávú terveiben számított
erre az adóbevételre. Mi lesz a településközpont felújításával (ugyanaz a pályázat,
amit a környező települések majd’ mindegyike elnyert, és aminek a törökbálinti
önrésze 1,2 milliárdra rúg), az új iskolával,
amihez uszoda és tornacsarnok is épülne,
és már indulna is a beruházás? – kérdezik
mostanában a törökbálintiak.
A városvezetés egyelőre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékeseivel tárgyal
a kialakult helyzetről – és reménykedik.
A télnyitó disznóvágás mindenesetre
máris elmaradt.
Babits Zoró

Champignon Union Kft.

2073 Tök, Körtvélyes u. 135/2.
Tel.: 36 23 341 272, Fax: 36 23 341 351
e-mail: komposzt@champignon.hu
www.champignon.hu
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A király, a grófnő és a filmes

Fejedelmi többes

Az országos sajtó is fölkapta a hírt az elmúlt hetekben, hogy egy idős férfiú Egerben bejelentette igényét a magyar trónra. Árpád-házi Daka József ugyanis azt
állítja, az Árpádok háza nem halt ki.
Minderre a legfőbb bizonyíték ő maga,
valamint az, hogy a családfáját a jeles dinasztiáig tudja visszavezetni.
De ennél még sokkal többet is állít
nevezett férfiú. Azt tudniillik, hogy őt meg
is koronázták. Igaz, teljes titokban, még
1944-ben, az ország legfontosabb közjogi
méltóságai jelenlétében. A koronát maga
a hercegprímás illesztette az ifjú tiszt fejére, s az egész ceremóniát Horthy Miklós
kormányzó kezdeményezésére folytatták le. S hogy a történettudomány erről
miért nem szerzett tudomást? Nos, az elbeszélés szerint a koronázás valamennyi
résztvevője, akik közül Daka Józsefen
kívül már senki nincs az élők sorában,
szigorú titoktarást fogadott.
Hogy erre a szertartásra, illetve a titoktarásra miért is volt szükség, arra a korabeli viszonyok, vagyis Magyarország
német megszállása a magyarázat. Horthyék nem akarták, hogy idő előtt kitudódjék, ami történt, ugyanis ezzel az aktussal szerették volna a magyar államiság
jogfolytonosságát bebiztosítani a várható
még nehezebb időkre.
S hogy miért szegte meg most mégis a
titkot Daka?
Nyilatkozataiból az vehető ki, hogy nem
szerette volna, ha titka vele együtt a sírba
száll. A fogadalmat tevők sem gondolhattak ilyen hosszú időre. De Daka azért is
láthatta elérkezettnek az időt a nyilvános
színre lépésre, mert hogy az elmúlt hónapokban újra napirendre került a magyar
alkotmány kérdése.
A különböző híradásokból azt is megtudhattuk, hogy Daka komolyan veszi
hivatását, ugyanis trónkövetelését egy, a
Magyar Köztársaság országgyűlésének
megküldött levelében is bejelentette.
Hogy milyen közjogi következményei
lesznek mindennek, nem tudjuk, kíváncsian várjuk mindenesetre a fejleményeket, miként azt is, vajon a történészek,
alkotmányjogászok mennyire látják majd
igazolva Daka állításait, aki azt is ígérte,
hogy ezeket dokumentumokkal fogja igazolni és alátámasztani.
A mi újságírói kíváncsiságunkat mindenesetre nem a fentiek keltették föl
elsősorban, ezeket csak a szélesebb
összefüggések kedvéért igyekeztünk
összefoglalni, hanem az az „udvartartás”, ami az Egerben történt nyilvános
színre lépés sajtóban megjelent fotóin
jelent meg. Az interneten is látható képen

ugyanis a trónkövetelőn kívül még két
személy is látható, mindketten ismerősek
a budakeszieknek.
Egyikük Várnagy Enikő, aki az elmúlt
évtizedekben számos civil kezdeményezés
– Keszi Találkozó, Özvegy Klub, Primula-díj, Főnix Klub stb. – elindítójaként
vált ismertté a helyi közéletben, és aki
gróf Thurzó-Várnagy Enikőként aposztrofáltatik a trónkövetelő bejelentésről
szóló híradásokban.
A másik a szintén régóta Budakeszin
élő Szirti László filmrendező, aki korábban a helyi sakkélet egyik fő élesztőjeként
is szerzett magának ismertséget.
Mindkettejüket szerettük volna megszólaltatni, de a grófnő elzárkózott attól,
hogy nyilatkozzék lapunknak arról, hogyan is keveredett Árpád-házi Daka József társaságába, és miféle szerepet szán
magának ebben a legújabb vállalkozásban.
Szirti László ellenben készségesen elmesélte, hogyan került kapcsolatba Daka
Józseffel.
Mint elmondta, tagja a Magyar Történelmi Nemesi Családok Egyesületének.
– Anyai ágon Báthoryak a felmenőim
– magyarázza, amikor arról kérdezem,
miért tagja az egyesületnek. – Célunk a
nemesi családok felkutatása, a hagyományok, az ezeréves magyar királyság
emlékének ápolása. Az egyesülethez jutott el az információ, hogy él Egerben egy
idős férfi, aki azt állítja, bizonyítékai vannak Árpád-házi eredetére, és az élete is
egy kész regény. Így határoztuk el, hogy
meglátogatjuk, és egy dokumentumfilmet
készítünk róla, illetve az életéről.
– Mi lett az elhatározásból?
– Pár hete látogattunk el egri otthonába,
és több órányi felvételt készítettünk vele.
– Mikor láthatjuk a filmet?
– Ezt most még nem tudnám megmondani,
hiszen a felvételeket sem fejeztük be. Még
legalább egy forgatási napra lesz szükségünk. Élettörténetét még csak részben mesélte el, körülbelül 1945-ig jutottunk.
– A személyes találkozás mennyire győzte
meg önt arról, hogy igazi Árpád házi
sarjjal van dolga, és a megkoronázásáról
szóló történet vajon hihető-e?
– Én nem vagyok történész, így nem tudom tudományos szempontból megítélni
ezeket a kérdéseket. Sok függ attól, hogy
azok a dokumentumok, amelyeket Daka
József megígért, hogy nyilvánosságra hoz,
mennyire bizonyító erejűek. Néhány kor-

dokumentumot nekem is volt szerencsém
látni, s bár ezek nem közvetlenül igazolják
Daka származását, illetve a történetét, azt
viszont igen, hogy nem akármilyen személyiségekkel állt kapcsolatban. Ezek közül
talán a legérdekesebb az a levelezés, amit
Jimmy Carter elnök hivatalával folytatott,
s amely azt bizonyítja, hogy neki is volt
szerepe a magyar korona restitúciójában,
s hogy személyét a Fehér Házban is komolyan vették.
– Mégis, mi volt benyomása a találkozásukról?
– Emberismeretem, benyomásaim azt
súgják, hogy Daka József igazat mond.
De, mint tudjuk, az igazság önmagában
nem sokat ér, csak amennyit bizonyítani
is tudunk belőle.
– Az interneten terjesztett fotón, amely
akkor készült, amikor Daka József a nyilvánosság elé lépett, a „királyi” asztalnál
hárman ülnek, Daka jobbján ön. Hogy
került oda?
– Ez a filmforgatás napjára esett, és mivel
a Magyar Történelmi Nemesi Családok Egyesületét én képviseltem, egyébként itt jegyzem meg, hogy a Szent
György Lovagrendnek is a tagja vagyok,
felkértek, foglalnék helyet az asztalnál én
is. Egyébként nem nagyon örülünk annak,
hogy ez a sajtóhíradás és a fotó kikerült
az internetre. Korainak tartottuk kiállni a
nyilvánosság elé, de egy szervezési hiba
miatt így alakult.
– Gróf Thurzó-Várnagy Enikő hogy került
a képbe?
– Ő is tagja az egyesületünknek. Merő
véletlen, hogy két budakeszi is ilyen
megtisztelő szerepben lehetett jelen.
Zoborai Stb

A játszma következő lépésén töpreng
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FŐUCCA 179
rendelők, patikák

Budakeszin

nek is otthont ad a korszerű,
egyúttal a környezetébe is
jól beilleszkedő, jó parkolási
lehetőségekkel rendelkező épület: a bőrgyógyászat és gyermekgyógyászat mellett van
üzemorvosi szakrendelés is.
Ugyancsak szakorvos várja a
mozgásszervi betegségekben
szenvedőket, és a Táncsics M.
utca 9. egyik különlegessége:
a fájdalomklinika.
Szintén a betegek kényelmét
szolgálja, hogy a rendelő közvetlen szomszédságában egy új
gyógyszertár is épült. A ParkCenter patikával együtt, ami
szintén két éve nyitott, immár
4 gyógyszertár is szolgálja a
budakeszieket. Kérdés persze
az is, hogy a gyógyszertárak
nyitására és üzemeltetésére
vonatkozó
jogszabály-változás mennyiben érinti majd a
meglévő gyógyszertárakat.
A modell, úgy fest, más
magánbefektetőknél is követésre talált. A városközpontban
álló gyógyszertár épületének
hátsó frontján idén nyáron nyitott egy új, korszerű rendelő.
Lehet, amit az önkormányzat
évek óta nem tud megoldani, a
privát szféra megoldja?
Boros Zita

Egészségügyi helyzetkép

B

udakeszi
egészségügyi
intézményrendszere, igen
csak hagy kívánnivalót magaután. Az évtizedekkel ezelőtt
épült háziorvosi rendelő a
polgármesteri hivatal udvarán
mára nemcsak teljesen elavult,
de jórészt amortizálódott is,
és egyre kevésbé képes ellátni
legalapvetőbb funkcióit is.
Budakeszit régen a Szent János Kórház és annak rendelői
látták el, beleértve a Kapás
utcai rendelőt is. A rendelők
évtizedeken keresztül szerettek volna rendelési kontingenst kihelyezni a városba, de
ezeket a javaslatokat a község,
majd város soha válaszra sem
méltatta. Ha élt volna a mindenkori vezetés az ajánlattal,
ma olyan rendelője is lehetne,
mint amilyen Budaörsnek.
Az előző kormányzati ciklusban az akkori egészségügyi
kormányzat újraosztotta az ellátási területeket. Budakeszi
mint ,,mostohagyerek” belgyógyászatilag a Szent Ferenc Kórházhoz lett osztva.
Neurológia, labor, érsebészet,
urológia,
sebészet,
trauma, UH ellátást pedig a Szent
János Kórházban kaphatnak a
budakeszi betegek. De gasztroenterológiai szakrendelést
már a Budai Irgamasoknál,
reuma fekvőbeteg-szakellátást
Kerepestarcsán kellene kapniuk. Finoman szólva is kaotikus
a helyzet. Persze ismeretséggel, kapcsolatokkal ma is sok
minden elintézhető…
Lehet, hogy Budakeszinek
nem is elsősorban saját intézményben kellene gondolkod-

Ú

jabban
délelőttönként
tartja az új, budakeszi
képviselő-testület az üléseit.
Mi tagadás, van ebben
ráció: munkaidőben elintézni a dolgot, és nem kora
délutántól sokszor éjszakába
nyúlóan értekezni. Azoknak
a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek is jobb, akik
eddig, ha valamilyen módon
érintettek voltak egyik-másik
témában, szintén kénytelenek
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nia, vagy legalábbis nem egy
nagy szakrendelőben, hanem
inkább az említett intézményekkel kellene szerződnie a
budakesziek ellátására? Persze
a magyar egészségügyben annyi a bizonytalanság, a változás, hogy az is érthető, ha a
városvezetés e téren is, akkor
érezné polgárait igazán biztonságban, ha saját intézménnyel rendelkeznék.
Addig is, amíg ezek nagy
kérdések eldőlnek, az élet
azért lassan, csendben, de
kitapossa a maga ösvényét.
Leglátványosabban
talán
a Dózsa Gy. téri rendőrség
közelében, a Szél utca-Táncsics M. utca találkozásánál.
Néhány hónapja ugyanis itt
született meg Budakeszi legújabb orvosi rendelője. Maga
az épület magánberuházásból
létesült, de a falai között folyó
háziorvosi praxist természetesen az állam, pontosabban
az Országos Egészségügyi
Pénztár (OEP) finanszírozza.
A háziorvosi rendelésen kívül
több
magánszakrendelés-

Új rendelő a Táncsics utcában
voltak túlórázni sokszor úgy,
hogy az, ami miatt maradtak,
már napirendre sem került.
Mondom, van ebben ráció,
mint ahogyan abban a rendben is volt, ami az előző húsz
évben meghonosodott.
Például az, hogy nem kell
a képviselőknek kéthetente
elkéredzkedniük a munkahelyükről azért, hogy az önkormányzati feladataikat ellássák. De ez persze legyen az

ő problémájuk. Más kérdés
azonban a nyilvánosság: vajon kik lesznek azok az állampolgárok, néhány nyugdíjast
leszámítva, akik ezek után
személyes jelenlétükkel is egyfajta civil kontrollt gyakorolnak az önkormányzat felett?
Hogy aki kíváncsi, megnézheti a tévében? Nos, erre az
a válaszom, hogy semmi sem
pótolhatja az élő adást…
Sobri Zabot

Hadigazdaság

H

a az új testület megszavazza és megcsinálja,
jövőre az elmúlt húsz év
legjelentősebb
változásai
következnek be Budakeszi
önkormányzati rendszerében.
A képviselő-testület asztalán fekvő javaslatok szerint ugyanis gyakorlatilag
megszűnne szinte valamennyi,
eddig önálló gazdálkodású
önkormányzati
intézmény
önállósága, és gazdálkodásuk közvetlenül a Fő utca 179
irányítása alá kerülne.
Az elképzelések szerint ezzel jelentős megtakarításokat
lehetne elérni. Erre ugyancsak szüksége is lesz nemcsak Budakeszinek, hanem a
magyarországi önkormányzatok túlnyomó többségének,
ugyanis a jövő évi költségvetés eddig nyilvánosságra
került számaiból az derül ki,
hogy a helyhatóságoknak még
az ideinél is kevesebb pénzből
kell gazdálkodniuk.
A Budakeszin tervezett
összevonás-központosítás, a
gazdasági szükséghelyzetre
tekintettel tehát akár ésszerű
lépésnek is tűnhet, már amenynyiben ezt egy átmeneti, nehéz
időszak átvészeléséhez kellő,
ideiglenes
intézkedésnek
szánják. Ilyen drasztikus lépéseket ugyanis csakis „hadigazdálkodás” idején indokolt
bevezetni.
Hogy aztán ez az időszak
valóban átmenetinek bizonyul,
és ez az átmenet mennyi időre
szól, nem tudni. Értesüléseink
szerint ugyanis a kormány már
a jövő évre radikális változásokat tervez az önkormányzati rendszerben, de ezeket az
elképzeléseket egyelőre csak
kiszivárgott információkból
lehet sejteni, nyilvánosságra ugyanis eddig semmi nem került
belőlük. Ezen információk
alapján a hivatali apparátusok, intézmények központosítását tervezik, az 1990 előtti
járásokhoz hasonló, új közigazgatási szint bevezetésével
összhangban.
Borz Tóbiás
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Lexus

N

em sokan mondhatják
el magukról, hogy
törvényt neveztek el róluk,
még ha ez nem egy hivatalos
névadás, akkor is.
A Budakeszihez kötődő
Szász Károly, a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletének egykori és idén
újból kinevezett első számú
vezetőjéről kétszer is neveztek el törvényt. Egyszer
még az antivilágban, a
Medgyessy-kormány idején, amikor direkte azért
módosították a jogszabályt,
hogy idő előtt elmozdíthassák a még az Orbán kormány alatt kinevezett
főtisztviselőt hivatalából.
Most novemberben viszont
a sajtó megint lex Szászt
kezdett emlegetni, amikor
az országgyűlés ismét rá
való tekintettel fogadott el
egy törvénymódosítást. A
– Fidesz-terminológia szerint „pofátlan” – végkielégítések utólagos, visszamenőleges hatályú, a kétmillión felüli rész 98
százalékos megadóztatásáról volt szó. Miután a kormánypárti képviselők benyújtották ezt az indítványukat, kiderült, hogy
ez igen csak hátrányosan
érintené Szász Károlyt,
akinek a bíróság százmilliós nagyságrendű végkielégítést ítélt meg 2007-ben.
Pár napra rá már ment is
a módosító indítvány módosítása, miszerint: „ide
nem értve a jogviszony
2005. január 1-ét megelőző
megszűnése jogellenességét
megállapító, bírósági határozatban megállapított
összegeket”.
A rend helyreállt, a végkielégítés maradhat.
sarturius
Pályázatot írt ki az önkormányzat a Budakeszi Hírmondó
főszerkesztői posztjára. A pályázat elbírálásáig Illisz L.
Lászlót bízták meg a főszerkesztői feladatok ellátásával.

Budakeszi járási székhely

Súlygyarapodás

Címlapján adta hírül a Budakeszi Hírmondó novemberi
száma, hogy a Budaörsi Kistérség központja mostantól nem
a névadó település, hanem Budakeszi lesz.
Történt ugyanis, hogy november 18-ára összehívta
Wittinghoff Tamás, Budaörs
újraválasztott polgármestere
és a kistérség eddigi elnöke
a társulás ülését Budaörsre,
ahol javasolta, tartsanak bizalmi szavazást a Társulás vezetőjéről, vagyis róla
magáról, tekintettel az októberi
választások kapcsán bekövetkezett változásokra.
A titkos szavazás azzal az
eredménnyel zárult, hogy Wittinghoff helyett Budakeszi
polgármesterét, azaz: Csutoráné Győri Ottiliát választotta elnökévé a kistérségi
polgármesterek többsége. Ez
értelemszerűen azzal is jár
majd, hogy a kistérségi társulás

központja is Budakeszi lesz.
A lap cikkírója a váltás indokául azt hozza föl, hogy a
kistérségi társulás tagtelepülései úgy érezték, hogy az elmúlt
időszakban Budaörs, már csak
nagyságrendi okokból is,
rátelepedett a többiekre, nem
érzékelte igazán a kisebbek
érdekeit, és sok tekintetben
nem tudta összehangolni az
együttműködést a települések
között.
Van egy másik mondat is az
írásban, amit Csutoráné Győri
Ottilia mond az újságírónak,
ami valószínűleg közelebb
visz az igazsághoz: „a döntést
elsősorban városunk megváltozott súlya indokolta, de
hozzájárult a döntéshez a politikai térkép átrendeződése is”.
Hogy mennyiben változott
meg Budakeszi súlya az elmúlt
időszakban, az nem egészen
világos, az már inkább, hogy
a polgármesterek többsége

Rombolással kezdik

B

ár lassan két éve, hogy
cikkezünk (mi is és más
orgánumoknál működő kollégáink is) a budakeszi településmag
rekonstrukciójáról,
amire sok százmillió forintot
nyert – nem lottón, hanem pályázaton a város az EU-tól, a
budakesziek többségének ez az
információ eddig nem nagyon
érte el az ingerküszöbét.
Bezzeg elérte most, hogy a
parkban fölállították az óriás
táblát, és több médium is nyilvánosságra hozta a terveket.
Akiket az eddig nyilvánosságra került információk,
rajzok még mindig nem elégítenek ki, azok számára
javaslom, hogy menjenek föl
a BVV Kft. Honlapjára (http://
bvv.netau.net/info.html), ahol
a részletes kiviteli terveket is
megtalálja.
Mi ezúttal inkább arról a
sokakat foglalkoztató kérdésről
írnánk, hogy tudniillik mikor
kezdődik a kivitelezés.

Nos, a két részre bontott projekt egyik kivitelezési pályázata már lezárult, a másikat még
tavasszal kidobolják.
A városháza (és környéke)
rekonstrukció előkészítő munkái akár a téli hónapokban is
elkezdődhetnek, ám a park és
környezete tavasszal esedékes.
Addig is időt nyernek a város-

úgy gondolhatta (a Nemzeti
Együttműködés
Rendszere
nagyobb dicsőségére), hogy
célszerű lenne a Budaörsi Kistérségi Társulás fejének is egy fideszes polgármestert választani.
Más forrásokból úgy értesültünk, és erre több körülményből
is következtethetni, hogy a bizalmi szavazás és a fejcsere
előre le volt vajazva; mások
még erősebben fogalmaznak,
és minipuccsról beszélnek.
De ez már a múlt.
Hogy aztán a kistérség
(benne Budakeszi) jól járt-e a
váltással, sikerül-e hatékonyabbá tenni az együttműködést a
tapasztalataim szerint „az én
házam az én váram” mentalitású településvezetők között,
az a jövő zenéje.
Ami egészen biztos, hogy
Budakeszi ezzel plusz terhet
vett magára, ugyanis neki kell
mostantól fenntartani a kistérségi központi irodáját és infrastruktúráját, valamint szervezni a munkát. Amit persze
javára is fordíthat.
Biatoris Oz
háza vezetői, hogy egy kis pénzt szerezzenek a park alatt
húzódó és felújítás után kiáltó
csapadékvíz-elvezető alagút
megerősítéséhez, amit az elnyert pályázat nem tartalmaz.
Márpedig e nélkül nem valami
ésszerű a park megújításába
ölni azt a rengeteg pénzt, hogy
aztán a játszótér sorsára jusson, és hol itt, hol ott omoljon
be (például a szökőkút alatt) a
csatornarendszer.
Bobosi Tzar

Közhírré tétetik
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RÉGIJÓ
Bemutatjuk az Iharos Népművészeti Egyesületet

Régi mesterségek, mai mesterek

A

z Iharos Biatorbágy egyik ismert
kirándulóhelye. Ám nemcsak egy
páratlan szépségű tájegységé, hanem egy
civil szervezeté is, mely fölvette a nevét.
Helyi nők és férfiak, akik felelősségüknek
érezték, hogy a vidék kézműves
népművészeti hagyományait megőrizzék
és továbbvigyék, 1996-ban határozták el,
hogy megalapítják az Iharos Népművészeti
Egyesületet. Vezetőjükké Győriné Beke
Máriát választották, aki tíz éven át vezette
sikeresen az Iharost, és aki a vezetőségből
történt visszavonulása után máig tagja
az egyesületnek. A kezdeményezők nem
voltak azonban dogmatikusak: a népi kismesterségek képviselőin kívül szívesen
látták a népművészetek más ágainak
művelőit is, így történt aztán, hogy több
néptáncos is csatlakozott hozzájuk. És
a térbeli hatásokat sem rögzítették mereven: kezdettől voltak tagjaik a környező
településről de még Budapestről is. Az
egyesület székhelye ma Tárnok, Biatorbágyról ez idő szerint csak két tagja van.
Az induláskor a tagság célul tűzte ki,
hogy évente legalább egy, csoportos
kiállításon mutassák be alkotásaikat, s
ezt a hagyományt a mai napig őrzik. Ennél azonban kezdettől sokkal gazdagabb
volt a működésük. Amikor Ament Éva
bútorfestőt, az egyesület mai, első számú
vezetőjét, aki a 96-os alapítás után röviddel csatlakozott az Iharoshoz, arra kérem,
hogy adjon egy rövid áttekintést erről
a tizennégy évről, föltétlenül fontosnak
tartja megemlíteni például a jubileumi, az
alapítás utáni 10. évfordulós kiállításukat,
amelyet Százhalombattán rendeztek. De
ugyanilyen szívesen emlékszik például

A bútorfestő interjú közben
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a gyermeknap alkalmából szervezett
egyik történelmi gyermeknapra, amit
az alapítás székhelyén rendeztek, mely
valóságos időutazás élményében részesítette a résztvevő gyerekeket. Hagyománnyá váltak a nyári kézműves táborok
is, amelyeknek minden évben más-más
témát, vagy történelmi kort választanak. Fontosnak tartják, hogy ilyenkor a
lehető legtöbb mesterséget feldolgozzák,
megismerjék a kor társművészeteit is.
Merevségnek itt sincs helye: nyitottak a
Kárpát-medencében élő más népek megismerésére, sőt, időnként még ennél is magasabbra emelik horizontjukat. Egy alkalommal például indián tábort szerveztek,
amikor indián sátrakat állítottak föl, az
amerikai földrész őslakosainak meséivel ismerkedtek, de még az ételeiket is
elkészítették és fogyasztották. Nemcsak
térben, időben is szívesen tesznek kisebbnagyobb kirándulásokat: Ament Éva szívesen idézi meg a honfoglalás kori tábort,
amikor a résztvevők jurtában laktak és az
ősmagyarok életmódját próbálták élőben
rekonstruálni.
– Fontosnak tartjuk azt is – magyarázza az egyesület elnöke –, hogy a tagjaink
számára előadásokat, műhelymunkával
egybekötött bemutatókat szervezzünk,
hogy minél több ismeretet szerezzenek
nemcsak a szűk szakterületükről, hanem
arról a kultúráról, életmódról is, amelynek tradícióit ők tartják életben. Összejöveteleinkre egy-egy kérdés legavatottabb szakértőit, gyakorlati művelőit
igyekszünk megnyerni.
– Az egyesület tagjain kívül mások is
látogathatják ezeket az előadásokat?

– Természetesen, ezek soha nem zárt
körűek, minden, a téma iránt érdeklődőt
szívesen látunk, és nyilvánosan meg is
hirdetjük őket.
– Tudna erre példát is mondani?
– Hogyne, itt volt például nemrégiben egy, Zsámbékon rendezett
előadássorozatunk, mely „az Óperencián innen…” címet viseli, ahol Karlóczai Mariann mesélt egyedülálló, mintegy
ötezer darabból álló játékgyűjteményéről.
Az érdekesség kedvéért hadd mondjam
el róla, ha már szóba került, hogy az
életútja is igen érdekes, hiszen példának
okáért magánóvodát működtetett a múlt
rendszerben. A rendezvényen nemcsak a
gyűjteményének legérdekesebb darabjait
csodálhattuk meg, hanem a játékkészítés rejtelmeibe is bepillantást, illetve
beavatást nyerhettünk. Nagyon sok jó
ötletet kaphattak a résztvevők, hogyan
lehet pénz nél-kül vagy fillérekből ötletes
játékokat készíteni. A gyerekek mindig
játszottak, a legszegényebbek is, azok is,
akiknek a családja nem engedhette meg
magának, hogy effélére pénzt áldozzon.
A pénz hiányát ötletekkel, kreativitással, s
nem utolsósorban szeretettel helyettesítették. Úgy gondolom, erre a szemléletre talán napjainkban is újra lehet igény. De a
kézművességhez szorosan nem tartozó,
ám a tradicionális életmóddal kapcsolatos
rendezvényeket is szoktunk tartani. Hadd
mondjak erre is egy jól sikerült példát,
annál is inkább, mivel a bioélelmiszereknek ma divatja van: a biokertészkedést
népszerűsítő előadásokat is szerveztünk
már. S természetesen neves kézműves
mestereket is szívesen látunk, mint például januárban Szatyor Győző faművest.
– Úgy értesültem, hamarosan egy kis
vándorkiállításon ismerkedhetnek meg a
Zsámbéki-medence több településén az
Egyesület munkáival.
– Valóban, idén második alkalommal hirdettük meg gyerekek számára az
„Úton Betlehembe…” pályázatunkat,
amelyre saját készítésű betlehemekkel,
akár a – szellemi néprajz területéhez tartozó –- helyi adventi szokásokat felgyűjtő
munkákkal nevezhettek a gyerekek. A
pályázat lezárása és az eredményhirdetés
után legjobb művekből egy vándorkiállítást rendezünk, amelyet több, környékbeli
településre is elviszünk. S ha már az adventet érintettük, nemrégiben Tökön járt
az egyesületünk néhány tagja, ahol a helyi
Waldorf Iskolában egynapos karácsonyi
vásáron vendégeskedtünk.
– És hát arról se feledkezzünk meg,
hogy az egyesület rendszeres szereplője a
különböző kézműves vásároknak. Magam
nyáron találkoztam a standjaikkal a Budai Várban a Mesterségek Ünnepén, pár
nappal később pedig a zsámbéki pálos
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RÉGIJÓ
napfordulón tűntek föl az Iharos logói.
– Igen, egyesületünk régóta tagja a
Népművészeti Egyesületek Szövetségének, így évek óta rendszeres résztvevője
a Mesterségek Ünnepének.
– Gondolom, a Szövetség vezetőjét, a
töki Ígyártó Gabriellát is jól ismerik.
– Hogyne, természetesen, más téren is
sok segítséget kaptunk tőle és a Szövetségtől
is.
– Még a beszélgetésünk elején említette, hogy programjai kapcsán törekszenek arra, hogy tagságukkal minél
több vidék kultúráját igyekezzenek megismertetni, és hogy az ő munkáik is minél
több helyen megforduljanak.
– Valóban, éppen ezért igen büszkék
is vagyunk a „Héthatáron” kezdeményezésünkre, melynek első szakmai útját
idén tudtuk megszervezni. Ennek keretében a határon túli kapcsolatainkat igyekszünk elmélyíteni. Idén Gyergyószentmiklóson voltunk, ahol a helyi múzeumot és a helyi kézműveseket egyaránt
sikerült közös programokba bevonnunk. Ezek nagyon jó hangulatú találkozók, napközben szakmai találkozók,
műhelylátogatások, előadások vannak,
este viszont táncház.
– Lám, ilyenkor jön jól, hogy az egyesületnek táncos és zenész tagjai is vannak.

Jelenleg hány tagja van az egyesületnek?
– Harmincnyolcan vagyunk a tagnyilvántartás szerint, és körülbelül húsz
különböző kézműves mesterség képviseletében. Tizenöt településről, zömmel a
Zsámbéki-medence területéről, de van tagunk a Pilisből vagy épp a fővárosból is.
– És vajon van-e utánpótlásuk? A fiatalok mennyire érdeklődnek a régi mesterségek iránt?
– Az érdeklődéssel nem lenne baj,
de sajnos kevesen vannak olyanok,
akik hivatásuknak
is választanák valamely
mesterség
űzését. Akik vannak,
többnyire
szüleik
révén „nőttek bele”
a mesterségbe és az
egyesületi
életbe,
hiszen egyesületünk
mindig is gondot
fordított a legfiatalabbakra; számos alkalmat biztosítunk a legkisebbeknek, főleg a
játszóházakban, hogy
„megfertőződjenek”.
– Ha valakinek
az érdeklődését fölkeltette ez a cikk, például szeretne csatlakozni önökhöz, vagy
szeretne részleteket
megtudni, kik és mit
alkotnak az Egyesületben, mit üzenne az
ő számukra?
– Először is, hogy
látogasson el a honlapunkra:
www.
iharoskezmuvesek.
hu, illetve, ha személyesen is szeretne velünk megismerkedni, keresse

föl a most kezdődő vándorkiállításunk
helyszínét (a vándorkiállítás programját
lásd keretes írásunkban – a szerk.).
– És ha vásárolni is szeretne a portékákból?
– A környék karácsonyi, adventi
kézműves vásárain erre is van mód, de
hadd áruljak el egy újdonságot: a budakeszi herrLiszt papír-írószer-ajándékbolt vezetőjével épp mostanában
állapodtunk meg abban, hogy az üzlet
forgalmazni fogja az Iharos Egyesület
több kézművesének munkáját. Ha a kezdeményezés beválik, szeretnénk állandó
megjelenést az üzletben.
– Ha most lehetne három kívánsága,
természetesen mint az Egyesület elnökének, mi lenne az?
– Az első, hogy legyen egy alkotóházunk, hogy a rendezvényeinket, foglalkozásainkat megtarthatnánk, ahol egy
állandó kiállításon mutathatnánk be az
egyesület munkásságát. A második pedig
egy fizetett munkatárs, még csak az sem
szükséges, hogy főállású legyen, aki az
egyesület ügyintézését, a pályázataink
írását magára vállalná.
– No és a harmadik?
– Ha ez a kettő teljesülne, a harmadik
kívánságról akár le is mondanék.
Biator Oszi
Az Iharos Népművészeti Egyesület „Úton Betlehembe..”gyermekpályá
zatának soron következő vándorkiállításának helyszínei és időpontjai
Páty, Közösségi ház
november 27-december 2.
Pusztazámor, Általános Iskola
december 3-9.
Tárnok, Művelődési Ház
december 10-16.
Zsámbék, Művelődési Ház
december 19-2011. január 4.
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KULTUSZ
Budaörs

Kulturális ajánló,

Budaörsi Játékszín

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
szervezés: Tel/Fax:23/440-016
www.budaörsijatekszin.hu
szervezes@budaorsijatekszin.hu

December
3. péntek 11.00
Mézeskalács –
zenés mesejáték
Nyilvános főpróba
4. szombat 15.00
Mézeskalács –
zenés mesejáték. Bemutató
5. vasárnap 10.00
Mézeskalács –
zenés mesejáték
19.00
Mágnás Miska –
operett 2 felvonásban.
8. szerda 10.00
Három székláb –
A Kaláka együttes előadása
Manó bérlet I.
14.00
Három székláb –
A Kaláka együttes előadása
Cimbora bérlet I.
19.00
Szeretem a feleségem –
pikáns zenés játék 2 részben
13. hétfő 13.30
A Pál utcai fiúk –
Beavató színház
19.00
Albérlet az asztal alatt –
lírai komédia
15. szerda 10.00
Csipkerózsika – Mesemusical
Óvodás bérlet III.
14.00
Csipkerózsika –
Mesemusical
Iskolás bérlet III.
19.00
Albérlet az asztal alatt –
lírai komédia
Budaörs bérlet III.
16. csütörtök 19.00
Mágnás Miska –
operett 2 felvonásban.
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18. szombat 19.00
Adáshiba –
szatíra 2 felvonásban.
19. vasárnap 10.00
A fűszermadár –
zenés mesejáték
26. vasárnap 10.00
Mézeskalács –
zenés mesejáték
19.00
Mágnás Miska –
operett 2 felvonásban.
27. hétfő 17.00
Dandin, avagy a megcsúfolt
férj – vígjáték 2 részben
Senior bérlet II.
28. kedd 19.00
Quimby teátrum
30 csütörtök 19.00
Szeretem a feleségem –
pikáns zenés játék 2 részben

PÁTY

Közösségi Ház
Adventi programok
december
4.: Kiállítás
12.: Ügyes kezek, finom ízek.
18.: Karácsonyváró zenésirodalmi est
Pátyi Advent a Kastély udvarán.
december 17-19. között
Készítsünk
Betlehemet!
Pályázatot hirdetünk minden vállalkozó szellemű kicsinek és nagynak; készítsenek
Betlehemet, amit az Adventi
Vásárban kiállíthatunk a Kastély udvarán.

BUDAKESZI

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

December 10-én, (péntek) 16
órától
Nosztalgia Party

DECEMBER

December 12-én, (vasárnap)
16 órától
Zwickl Polka Partie
Fúvós-zenés sördélután

AZ ERKEL MINI GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI

Stand up Comedy –
Dumaszínház

November 23–december 10-ig
Kőszegi Edith és Hadikfalvi
Andrea Keramikusok kiállítása

December 15-én, (szerda) 19
órakor
Dumaszínház
Kovács András Péter
17-18-19. péntek, szombat,
vasárnap
Karácsonyi vásár
Az Erkel Ferenc Művelődési
Központ árkádja alatt
péntek-szombat 11-19 óráig
vasárnap:11-16 óráig
17. péntek 16-18 óráig
Tökmag játszóház
18. szombat 10-14 óráig
MÁV SE karácsonyi játszóháza
14 -17 óráig
Bagolyvár Birodalom
19. vasárnap
10-14 óráig
Gyöngyfűzés Nagy Gyöngyi
iparművésszel

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

December 13–január 5-ig
Betlehemes kiállítás
Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Köre Egyesület
pályázatára érkezett alkotások
kiállítása
Adventben az angyalok
le-leszállnak a Földre, közelebb húzódnak az emberekhez – hangzott el advent
előtt néhány nappal Hadikfalvi Andrea és Kőszeghi Edit
keramikusművészek kiállítás-megnyitóján a budakeszi
Erkel Ferenc Művelődési
Központban.
Mi meg, a kiállított tárgyak megtekintése után azt
mondjuk: a művészetek, a
szépen megmunkált tárgyak
közelebb viszik az emberek
lelkét a mennyhez.

12-16 óráig
Textil karácsonyfa díszek
készítése Körtvélyessy Eszter
textilművessel
KARÁCSONYAINK
13-án, (hétfő) 14 órakor
Önkormányzati Városi karácsony
14-én, (kedd) 15 órakor
Borostyán Klub
16-án, (csütörtök) 15 órakor
Fenyőgyöngye Klub
18-án, (szombat) 17 órakor
Budakeszi Székelykör
20-án, (hétfő) 17 órakor
Hagyományőrző Kör
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KULT-MIX
Az új zsámbéki vezetés
első teendői egyikeként
már most átszervezi a
város kulturális intézményrendszerét.
A koncepció szerint a
művelődési ház, a könyvtár,
a Lámpamúzeum a jövőben
egyetlen intézményt alkot
majd, egy vezetővel.
Az új intézményvezetői
poszt betöltésére hamarosan pályázatot írnak ki.
Értesüléseink szerint a
színházat és a Tourinform
irodát továbbra is a Zsámbéki Medence Idegenforgalmi
Egyesület működteti majd.
Kovács meditál
A Telkiben élő Kovács Gábor, a KOGART Galéria
tulajdonosa még évekkel
korábban megvásárolta a négyszáz éves, soproni karmelita kolostort az apácarendtől.
Pár nappal ezelőtt megnyitották a példásan helyreállított műemlék épületet, amelyben funkcióváltás történt:
Kovács, összhangban az
épület múltjával, egy oktatási és meditációs központot
kíván működtetni az egykori
kolostor falai között.
V-Faktor
Vecának immár egy egész
város drukkol: Budakeszi.
A fiatal énekesnő menetelése az egyik kereskedelmi televízió tehetségkutató versenyében feltartóztathatatlannak tűnik.
Nemrégiben a tévések egy
kis összeállítást készítettek
Janicsák Veronika mindennapi élete helyszíneiről,
barátairól. Ennek keretében
a budakeszi Stadt Kávézóban
is forgattak,Veca törzshelyén,
barátai körében. Az összeállítás le is ment a tévében.

Huszonöt éves a Herceg Tánccsoport

Három nemzedék

H

uszonöt év – épp egy
emberöltő. És épp enynyi esztendeje, hogy egy máig
működő nemzetiségi néptáncegyüttes, a Herceg Tánccsoport
megalakult. Ez tiszteletreméltó
teljesítmény. De 1985-ben, Budakeszin, egy olyan községben, ami az egyik legnagyobb
kárvallottja volt a második világháború utáni német kitelepítéseknek, amellyel szemben
okkal lehetett lelkifurdalása
a hatalomnak, s amely 1956
után sokáig büntetésben volt
(Sziklai-ügy), önmagán messze
túlmutató jelentősége volt
annak, hogy néhány lelkes,
németajkú magyar fiatalember
elhatározza, hagyományőrző
csoportot hoz létre. A kezdeményezés vezéralakja egy helybeli pedagógus, Kóthyné Herceg Mária volt, aki maga köré
gyűjtötte azokat a még fiatalabbakat, akik elhivatottságot
éreztek, hogy őseik kultúráját,
hagyományait megismerjék és
ápolják.
Mondom, más aurája volt
akkoriban egy efféle kezdeményezésnek, sokan a maiak
közül nem is hinnék, hogy
mennyire. Az elmúlt politikai
rendszer ugyanis eleve bizalmatlansággal tekintett bármilyen iniciatívára, ami nem a
saját berkeiből indult ki, ami
nem felül, hanem „lent”, spontán született. Ha ráadásul még
nemzetiségi töltete is volt a
dolognak, bizton számíthattak
a résztvevők a hatalom megkülönböztetett figyelmére.
Mindazonáltal ezek már az
úgynevezett „puha diktatúra”
évei is voltak, amikor a hatalom közvetlenül már nem gondolta, hogy preventíve, betiltson egy néptánccsoportot.
Hogy az együttes megalakuljon és a nyilvánosság
elé lépjen, kellettek segítők
is, például a művelődési ház
akkori vezetője, Pék Lajos,
aki vállalta, hogy a hatalom
néhányszor a szőnyeg szélére
állítsa
engedékenységéért.
Viszont a politika éber figyelemmel kísérte a fejleményeket. Szó szerint: az akkori

politikai rendőrség emberei
figyelték, és számon tartották,
mi történik a Herceg Tánccsoport háza táján.
Egyébként annyi történt,
hogy elkezdték megtanulni a
hazai németség dalait, táncait,
s keresték a kapcsolatot mindazokhoz, akik ebben segítségükre lehettek, hiszen egyikük
sem volt sem néprajzos, sem
néptánc-kutató. Egyszerűen
az a vágy hajtotta őket, hogy a
saját népük, családjuk múltját,
kultúráját megismerjék.
Mivel azok az idők elmúltak, így aztán ma már inkább
mosolyogva emlékeztek az
egykori résztvevők a huszonöt
évvel ezelőtti történtekre.
– Működésünk során mindig
igyekeztünk együttműködni
a városban és Pest megyében
működő kulturális csoportokkal, de külföldi egyesületekkel
is régóta ápoljuk a kapcsolatot
– nyilatkozta munkatársunknak az alapító Kóthyné Herceg Mária. – Közülük mindenképp meg kell említenem
a St. Margaretheni Férfikórust
és iskolai énekkart, Lich város
művészeti csoportjait, vagy az
eisenstadtiakat. Ezek a kapcsolatok abban is segítenek,
hogy tagjaink ne csak
elbeszélésekből, de a gyakorlatban is megismerhessék a
mai, élő németnyelvű kultúrát.
November 19-én, a jubileum
kapcsán monstre találkozót

tartottak a Hercegesek; az
egykori és a mai tagok, szimpatizánsok, barátok színültig
megtöltötték az Erkel Ferenc
Művelődési Központ nagytermét. Az est fő szervezője
és főszereplője a jelenleg
működő aktív csoport volt,
tagjai nemcsak gyönyörűen
táncoltak,
nagyon
szép
népviseletben és hajviselettel
jelentek meg, hanem nagyon
jó hangulatot is teremtettek.
A program legemlékezetesebb momentuma viszont
alighanem az volt, amikor
a mai táncosok (és néhány
baráti tánccsoport) mellett
újra felöltötték a viseletet,
összeálltak a régi párok, és
táncra perdültek a mára tisztes családapákká és -anyákká
lett egykori alapítók. A baráti
együttesek közül pedig itt
voltak és föl is léptek a vértessomlói táncosok és a St.
Margareten an der Raabból
érkezett énekesek.
A színpompás táncműsor
után megható percek következtek: Kóthy Eszter, Kóthyné
Herceg Mária lánya, aki évekkel ezelőtt vette át az együttes irányítását édesanyjától,
és aki a találkozó szervezője
volt, az ünnepség csúcspontjaként mondott köszönetet az
alapítóknak, az alapító pedig
azoknak, akik méltó folytatói
az egykoriaknak. Jelképes
erejű est volt, példázata annak, amit a magyar nyelv az
emberöltő szóval fejez ki
gyönyörű tömörséggel.
Bató Borisz

Az alapító és a mikrofon
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SPORTSZELET

Miből lesz a műjég (és a cserebogár)

P

eches ember ne menjen a jégre – szólt a
régi kuplé a gyerekkoromban.
Az intelem, úgy látszik, ma is aktuális.
Valaki valakit ugyanis lehet, hogy jégre
vitt?
Az elképzelés pedig jó volt.
A budakeszi piacot egy élelmes vállalkozó idén szeretné kibérelni és a területen egy igazi, hangulatos karácsonyi
vásárt rendezni. Ő maga gondoskodnék az
árudák, pavilonok fölállításáról, valamint
azok bérbe adásáról más vállalkozóknak.
Hogy a hely vonzereje még nagyobb legyen, az ötletgazda egy alkalmi műjégpályát

is képzelt mellé, aminek a költségét a bérleti díj fedezné.
A karácsonyi vásár az ünnepekig tartana,
a műjégpálya azonban a téli szünet végéig
üzemelhetne.
Eddig az elképzelés.
A városháza is egyetért, hogyne, hiszen
neki ez egy fillérjébe sem kerülne.
Most, hogy a visszaszámlálás elkezdődött,
értesüléseink szerint a műjégpályás vállalkozó nem elérhető. Nagyobb baj, hogy
állítólag igen nagy az igény idén a műjégpályák iránt, hiánycikk. Ha viszont jégpálya nem lesz, már a karácsonyi vásár

ötlete sem tűnik olyan jónak – így a másik
vállalkozó.
Csak remélni tudjuk, mire e sorok
megjelennek, mégis pozitív fordulat áll be,
és mégis csak lehet majd korcsolyázni Budakeszin az idei télen.
Zoia Brots
Egy igazi magyar sikersportágban,
a vívás párbajtőr szakágában rendezett versenyt novemberben Telki SE
vívószakosztálya. A hétvégén tartott
tornán szombaton a gyerekek és az ifjúságiak, vasárnap a felnőttek léptek
pástra.
A rendezvényt az OTP Bank Nyrt. támogatta.

PLÍZ
Építészeti díjak

díj, melyből évente hat darab
adományozható.)
A zsűri további három díjat is
kiosztott. A Magyar Építész Kamara különdíját az Ifj. Benczúr
László tervezte perbáli családi
ház nyerte.
Az értékelés szerint a ház nem
a technológiai és formai arzenál
felvonultatásának tere, hanem
lehetőleg nem túl nagy áldozattal járó, ésszerű lakásteremtés.
E kettősség jellemzi a ház létrejöttét. Röviden: állásfoglalás
az általános gagyival szemben,
állásfoglalás az “elit” építészet
túlhatározott
kivagyiságával
szemben.
A Magyar Építőművészek
Szövetsége különdíját Zsuffa
Zsolt budapesti családi háza,
a Xella Magyarország Kft., az
Ytong pórusbeton előállítója különdíját pedig Hahn László szegedi családi háza nyerte el.

Október 4. az Építészet Világnapja. Ebből az alkalomból több,
építészeti díj átadására is sor
került.
Térségünkből két családi ház,
az egyik Nagykovácsiban, a
másik Perbálon épült, került a díjazottak közé.
A Magyar Építész Kamara különdíját az Ifj. Benczúr László tervezte perbáli családi ház nyerte.
Pintér Sándor, a Magyar Köztársaság belügyminisztere Lechner
Lajos-díjat adományozott Menczingerné dr. Bokor Andreának
Budakeszi, majd Pest megye építésügyében, az építésügyi igazgatás egyetemi oktatásában, az
utóbbi években az építésügyi
közigazgatási perek képviseletében és koordinálásában végzett
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséért. (A Lechner
Lajos-díj az építésügyi igazgatásban legalább egy évtizede végzett Lovaglási lehetőség!
kimagasló szakmai tevékenység 06 (20) 391 1892
elismerését kifejező miniszteri
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BÜHNE

Szamaritánus rent a car
Elkötöttek egy mentőautót a Szent János
Kórház udvaráról.
A Samaritánus Mentőszolgálat éppen
egy beteghez érkezett az intézménybe november 19-én, és az egyik pavilon előtt
állt, az előírás szerint járó motorral. Míg
a mentősök bementek az épületbe, hogy
a beteget kihozzák, a gépkocsi elindult.
Nem magától. A porta nevű akadályt simán
vette a mentőbitorló, majd Budapest utcáin
kezdett el közlekedni. A Feneketlen-tónál
A bevásárlóközpontok parkolóiban
lévő
gépkocsik utasterében hagyott
csomagok, táskák azonnal
felkeltik a rossz szándékú
emberek figyelmét, akik
ezután a gépkocsik feltörésével könnyedén meg is szerzik a kiszemelt csomagot.
Fokozottan
figyeljenek
értékeikre, ha tömegben
tartózkodnak!
Okmányaikat, értékeiket
mindig táskájuk belső zsebeiben tartsák!
Kezüket mindig tartsák
becsatolt táskájukon, hogy
észrevétlenül senki ne nyúlhasson hozzá!
Aki kisgyermekkel megy
bevásárolni, az pontosan
tudja, hogy a számtalan
játék és a polcokon lévő
ajándékok óriási kihívást
jelentenek a gyerkőcöknek,
akik egy pillanat alatt
képesek eltűnni a szülők
szeme elől. Míg a riadt szülő
a gyermekét keresi, akaratlanul is őrizetlenül hagyja a
bevásárló kocsin a táskáját,
benne talán a család karácsonyra félretett pénzével.
A vásárlás során a kézi,
illetve válltáskát soha ne
hagyja a bevásárlókocsin,
azt ugyanis szinte feltűnés
nélkül leemelheti bárki!
Ha mégis megtörtént a baj,
forduljon a biztonsági szolgálathoz vagy a rendőrség
munkatársaihoz !

egy rendőrjárőrnek feltűnt, milyen furcsán közlekedik a jármű, és megpróbálták
megállítani. A mentőautó azonban nem állt
meg, hanem nekiment a rendőrautónak.
A járőrök kiszállították a vezetőjét és igazoltatták, ekkor derült ki, hogy jogosulatlanul vezette a kocsit. Mivel az ütközés
során megsérült, a rendőrség előtt orvoshoz vitték. Mit tesz isten, épp annak a János kórháznak az ügyeletére, ahonnan az
ámokfutó elindult.

Rapsicok

A

tél egyik csalhatatlan
jele, hogy megszaporodnak a rabsicok által elkövetett
bűncselekmények.
Bár az alábbi eset nem közvetlenül a mi területünkön történt, de mivel a mi vidékünk is
erdőkben, vadakban gazdag,
tanulságos a történetet az Orpheus Állatvédő Egyesület jóvoltából közzétenni.
Feltehetően orvvadászok áldozatává vált az a vaddisznó,
aminek a maradványait találta meg november végén
egy reggelen az Orpheus
Állatvédő Egyesült munkatársa. A tetem Algyőn, egy
vasúti átkelőhelytől néhány
méterre volt a földre ledobva.
Az állatot valószínűleg hurokkal ejtették el, majd ezt
követően megnyúzták, és a
bőrét a fejével együtt kidobták
egy viszonylag elhagyatottabb
bokros területre. Az ügyben a
rendőrség nyomozást indított.
Az orvvadászok évente több

A sajtóhírekből az is kiderült, hogy a 23
éves fiatalember budakeszi lakos.
Tettének indítéka ez idő szerint ismeretlen. Lehet, hogy a Samaritánus szót
rent a car-nak olvasta?
tib

tíz milliós kárt okoznak a
megyékben, országosan ez az
összeg több százmillió forint
is lehet.
Vigyázat, orvvadászok is
garázdálkodhatnak bármelyik
erdőben. Nem ritka, hogy fegyverét helytelenül használó emberek nem csak állatokban,
hanem például erdőben kiránduló emberekben is vég-zetes
sérüléseket okoznak. Bárki
orvvadászatot tapasztal, semmiképpen se próbálja a bűncselekményt megakadályozni,
hanem kerüljön emberi élet
megvédésére alkalmas, biztonságos helyre, majd hívja a
107-es rendőrségi segélyhívó
számot.
Ki számít orvvadásznak?!
Orvvadásznak számít minden olyan erdei vadászat,
mely nem a vadászati idényben, azaz tilalmi időben
történik. Az orvvadásznak
többnyire nincs vadászvizsgája. Az orvvadásznak rendszerint nincs vadászati engedélye vagy vadászjegye sem.
Az orvvadász gyakran értékesíti az illegálisan elejtett vad

húsát vagy más részeit (bőrt,
szőrmét, agancsot, szarvat,
belső szerveket). Orvvadászatnak számít az is, ha a vadászat
nem a törvény által engedélyezett napszakban, pl. éjszaka
és lámpával történik. Az orvvadászok gyakran használnak
tiltott vadászati eszközöket
(lábfogó csapdát, hurkot) vagy
nem engedélyezett fegyvereket (nyilvántartásba nem
vett, vagy az adott vadászati módhoz; vadfajhoz nem
megfelelő eszközt). Az orvvadászathoz gyakran használnak tiltott módszereket és
eszközöket (ilyen a lépezés,
hálózás, éjjellátó készülékek, mozgó járműről való
vadászat). Az orvvadászat
tiltott területen is folyhat (pl.
védett területen egyébként
vadászható faj elejtése). Az orvvadász az adott területen nem
jogosult vadászni (pl. nem az ő
vadászterülete). A védett fajok
vadászata szintén orvvadászatnak minősül.
Bővebb információk és képek elérhetők itt:
www.zug.hu/_/orvvad

Sokunk környezetében élnek olyan emberek, akik magányosan, egyedül várják az ünnepeket. Mivel társ hiányában nem tudják kivel az ünnepek békés, áldott örömét megélni, érzéseiket megosztani, a karácsony közeledtével esetükben fokozódik az öngyilkosság
veszélye. Ez egy kis odafigyeléssel, embertársi szeretettel megelőzhető.
Részükre a jó szó, egy kis figyelmesség, adott esetben akár csak egy telefonhívás több lehet
a legegyszerűbb karácsonyi ajándéknál is. Az ünnepet, az életet jelentheti.
Kérjük, hogy Ön is szánjon egy percet azokra az ismerőseire, akik hasonló helyzetben vannak.
Amennyiben olyan rokona, barátja, ismerőse, szomszédja van, akinek szüksége van egy
baráti jó szóra, akinél megelőzhető a tragédia, a közelgő ünnepek alkalmával mindenképpen figyeljen oda rájuk.
Békés, biztonságos ünnepeket kíván a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya
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BALSORS

Baleseti krónika
Akár meteorológiai jelentésnek is beillenék az elmúlt havi
baleseti napló. Jól nyomon követhető belőle ugyanis (erről az
alábbiakban az olvasók is megbizonyosodhatnak), mihelyt téliesre fordult az idő a hónap végére, rögtön megszaporodtak
a balesetek. Más törvényszerűséget nem vélvén fölfedezni,
lássuk a baleseteket.
november
10. 06:20 Zsámbék, Ady Endre utca
Mondhatnók klasszikus eset, V. Csaba zsámbéki úrvezető a
CBA áruház parkolójából kihajtva nem adta meg az elsőbbséget
egy másik személyautónak, amelyet T. Brigitta zsámbéki lakos
vezetetett. A két autó összeütközött, de komolyabb következményei nem lettek a balesetnek.
15. 09:30 Budaörs, Szabadság út 312. sz.
Hasonló eset az előző, zsámbékihoz: A. István Árpád elindította személyautóját, amellyel az út szélén parkolt, ám manővere
közben nem vette észre a másik autót, amelyet Sz. Árpád által
vezetett. Az ütközés következtében A. István Árpád könnyen
megsérült, a járművekben anyagi kár keletkezett.

ni balra, a Hársfa útra. Manővere során nekiütközött az őt éppen
kikerülni szándékozó személyautó jobb oldalának. Az ütközést
követően a kerékpáros leesett a járműről és megsérült.
24. 16:00 Budaörs, Károly Király utca
Egy udvarból tolatott ki L. Károly az általa vezetett autóval. Az
úttest felé közelítve a kapunál nem volt elég körültekintő, és
elütötte az ugyancsak figyelmetlenül sétáló B. Julianna gyalogost. A jármű bal hátsó kerekével a hölgy jobb lábára hajtott. B.
Julianna előre láthatóan 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett.
25. 09:40 Zsámbék,
K. János úrvezető a Herceghalmi úton közlekedett Herceghalom felől Páty irányába. A Nyárfás utcához érve, balra kanyarodása során nem adta meg az elhaladási elsőbbséget a vele
szemben, Páty irányából Herceghalom felé közlekedő személyautónak, amelyet V. Gábor vezetett. A két kocsi összeütközött. A
gépjárművekben anyagi kár keletkezett.

26. 21:50 Páty,
G. Béla gépjárművezető az eddigi vizsgálatok szerint
feltételezhetően ittas állapotban közlekedett segédmotor-kerékpárjával Páty lakott területén kívül, a 81106-os úton Biatorbágy
felől Páty felé igyekezett. A 3350 méterszelvényhez érve, egy
számára egyenes útszakaszon a menetirány jobb oldali útpadkára hajtott, ahol egy kátyúba hajtva felborult. A baleset követ18. 07:33 Budaörs, Hársfa utca
Az M1/M7. autópálya mellett lévő szervizúton közlekedett T. keztében a gépjárművezető előreláthatóan 8 napon belül gyóEmese kerékpárral Győr felől Budapest irányába. A szervizút és gyuló sérülést szenvedett.
eszt
a Budaörs Hársfa út kereszteződéséhez érve, be akart kanyarodLassabb,
körültekintőbb
előrelátóbb
Jó tanácsok téli közlekedőknek
vezetéssel meg lehet előzni a gyalogos
baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége is váltotta ki. Ebben az
időszakban fokozott figyelemmel kell
últkor még csak „ijesztgettünk” a ken kívül érdemes figyelnie az alábbiakra is: lenni a zebrák, iskolák, buszmegállók
téllel, de azóta már kimutatta a foga
Huzamosabb utazás esetén szükség lehet környékén figyelmetlenül az úttestre lépő
fehérjét a Tél tábornok (a hónap képzavara takaróra, téli ruhadarabokra, lapátra, ru- gyalogosokra.
Mostanában sokat emlegetjük a látni
– a Szerk.). Aki eddig nem hitte volna, hogy galmas vontatókötélre, fagymentesítő záridén is eljön, most már alighanem elhiszi.
olajozóra, elegendő mennyiségű élelmi- és látszani szókapcsolatot. Baleseti elemzések igazolják, hogy a legtöbb halálos
Múltkor elsősorban a téli gumikról szerre és italra is
ejtettünk szót, Remélem, hogy azóta minHosszabb utak előtt érdemes tájékozód- kerékpáros baleset abból adódik, hogy
kerékpáron nem volt világítás, a kerékden autós kicserélte a nyárikat. Aki nem, ni az út –és időjárási viszonyokról.
még mindig megteheti, soha nem késő.
Előfordulhatnak olyan helyzetek is, páros nem volt látható. A gyalogoselDe most egy másik téli örökzölddel, a amikor nem érdemes kockáztatni, és biz- ütéseknél is hasonló a helyzet, a gyalogos
beleolvad környezetébe.Afényvisszaverős
hólánccal is hadd foglalkozzunk.
tonságosabb, ha vonattal indulunk útnak
Nem mintha mindenkinek készenlétben
Az országos médiumokon kívül ér- dzseki, fényvisszaverő karszalag, matrica
kellene tartani a hóláncot a tél beköszön- demes figyelemmel kísérni a helyi saj- láthatóvá tesz, megvédhet.
Lakott területen kívül mind a keréktével, de azt tudni jó tudni, amennyiben tó, rádió és televízió híradásait, beszáa Hólánc használata kötelező-táblát kihe- molóit, hiszen ezeken keresztül is fontos párosnak, mind a gyalogosoknak éjszalyezik, az adott úton a feloldó tábláig csak és hasznos információkat szerezhetünk a ka és korlátozott látási viszonyok esetén
olyan járművek közlekedhetnek, amelyek közlekedéssel és közlekedésbiztonsággal fényvisszaverő ruházatot kell viselni. A
fényvisszaverő anyagokat és prizmákat
legalább egy hajtott tengelyén a gumi- kapcsolatban
abroncsok hólánccal vannak felszerelve.
Fel kell hívni a közúti forgalomban már 100-200 méterről észre lehet venni.
Amennyiben e korlátozó jelzőtáblát közúti résztvevők figyelmét, hogy mindig A fényvisszaverő eszközök és megfelelő
határátkelőhelyen helyezték el, csak azok az időjárási, látási és útviszonyoknak öltözék viselete, valamint a jól működő
a járművek léphetnek be Magyar Köztár- megfelelően vezessék gépjárműveiket, világítás esetén a gyalogosok és keréksaság területére, amelyeken készenlétben próbáljanak meg fokozatosan alkalmaz- párosok sötétben is jól láthatóvá válvan legalább egy hajtott tengely gumi- kodni a megváltozott látási és útviszonyok- nak.
A biztonságos kerékpározáshoz a
abroncsainak felszereléséhez szükséges hoz, tekintettel az esetleges ködös,
hólánc.
esős, havas időjárásra. Nagyobb köve- KRESZ ismerete mellett hozzátartozik
Hóláncot csak havas, jeges úton szabad tési távolság tartásával megelőzhetőek a gyakorlat és a járművek megfelelő felhasználni.
az erre az időszakra leginkább jellemző szerelése, műszaki állapota is.
tb
Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentie- balesetek.

Lánc, lánc, hólánc

M
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