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Február van, az önkormányzatok pénzügyi bo-
szorkánykonyháiban már ötödik sebesség-be 
kapcsoltak, készülnek az idei büdzsék. Nem iri-
gylem azokat, akik készítik. Egyikük-másikuk 
valóságos kötéltáncot kell, hogy járjon, amen-
nyiben megbízóiknak meg akar felelni. Egy 
ideje már egyértelmű, hogy az önkormányza-
toknak nemhogy több, inkább kevesebb pénz jut 
idén, mint tavaly, pedig már tavaly, tavalyelőtt, 
meg azelőtt sem voltak bőviben a zsének. Ke-

serves dolog így költségvetést készíteni, létszámot leépíteni, dologi 
kiadásokat lefaragni, fejlesztéseket elhalasztani. Van azonban egy 
tétel, ahol meglepő módon a készülő félben lévő büdzsék egyálta-
lán nem megszorítóak, sőt: mondhatni, pazarlóan nagyvonalúak. 
Ez az önkormányzati sajtóra fordítandó összeg. Érdekes módon, 
még a sarokszámok előtt, igyekeznek o-lyan szerződéseket köt-
ni, kötelezettségeket vállalni önkormányzataink, amelyek eleve 
meghatározzák azt az összeget, amelyet idén médiára kívánnak 
költeni, hogy ne is igazán lehessen vitát nyitni fölötte, amikor majd 
ádáz harcok dúlnak 20, 50 ezer forintos tételekről is, már ha idén 
is így lesz, mint az elmúlt húsz évben mindig. A nagyvonalúság, de 
mondhatnám azt is: kivagyiság egyik fő megnyilvánulási formája, 
hogy a legkisebb önkormányzat lapja is ma már minimum színes 
borítóval, kívül-belül fényes, műnyomó papíron jelenik meg, 
akárcsak valami divatlap. Örülnek ennek a manapság igen csak 
megrendelések után epekedő nyomdák! 

Pedig emlékezhetnének a mai megrendelők, legalábbis azok, 
akik, mint szerénységem, már éltek az átkosban, amikor a Szovjet-
unió című hetilapot az elsők között nyomták színesben és legaláb-
bis a kor színvonalán jónak számító  papíron. Külalakra mind-
enesetre egy időben ez volt a legszínvonalasabb hetilap a magyar 
piacon (piac?), ennek ellenére valahogy még sem kapkodták 
el az emberek; szocialista brigádok, üzemek, hivatalok persze 
kötelezően előfizetői voltak, de én nem emlékszem, hogy standon 
láttam valaha is embert, aki így szólt volna az újságárushoz: kérek 
egy Szovjetuniót. De az e hetit ám! Viszont emlékezhetünk azokra 
a lapokra, amelyek fekete-fehérben, szürke papíron jelentek meg, 
de a kor lehetőségeinek határait hétről hétre feszegetve igyekeztek 
tisztességes képet nyújtani a világról. Nos, mégis igyekeznie kel-
lett az embernek a megjelenés napján, hogy el ne vigyék az orra 
elől az utolsó számot is. Szóval van egy olyan érzésem, hogy a 
hozzá nem értő önkormányzatokat megvezetik kissé azok, akik az 
újságjaik kiadására szerződtek. Nem is lenne ezzel semmi baj, ha 
mindez nem az adófizetők pénzének rovására történnék. De an-
nak rovására történik. Miközben vannak önkormányzati iskolák, 
ahová a gyerekeknek maguknak kell vinni a vécépapírt.

De hadd dicsérjem egyúttal helyhatóságainkat, amelyek, ha a 
maguk ilyetén bumfordi módján is, de felismerték a posztmodern 
demokráciákban a média – ha nem is mindenható, de – fontos sz-
erepét, s tudják: az emberek az áttekinthetetlenebb világban egyre 
inkább a saját szűkebb, még érteni vélt életviláguk felé fordul-
nak, és tájékozódásukban a helyi lapok mind fontosabb szerepet 
töltenek be. Ha a helyi sajtót a maga összességében tekintjük, 
nagyságrendileg több emberhez jut el, mint például az orszá-
gos terjesztésű politikai napi- és hetilapok. Ám egyik szegmense 
a médiának sem annyira kiszolgáltatott a (helyi) hatalomnak, 
mint éppen ez. Aki ezt a világot uralja, képes azt egy központból 
irányítani és egyenirányítani, az szinte mindent ural. 

Exabó Tibor
szellemi homeless

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:  
a nyilvánosság; s a legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az, 

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)Február  Farsang hava
Ki eret akar vágatni,
Az égbeli jeleket kell megnézni,
A Hold, ha benne van, nem kell bántani
Azon tagot, kit jól kezdett birni.
Az időnek szép és tiszta volta,
Az érvágának napjait jobbitja.

Az egészséghez kivántatik az is, hogy az embernek teste a felet-
tébb való vértől megtisztuljon, mert végre cholerába változik, 
megrothad. De azért nem kell az embernek gyakran eret vá-
gatni, mert jó bélalkata megváltozik és vízkórságba esik. Ké-
tféle időben kell az embernek eret vágatni: egyik igen hő és 
jeles szép tiszta napban van, mely legjobb tavasszal és ősszel; 
a másik pestiskor van, midőn nagy szükség kényszeriti reá az 
embert. Tilalmas eret vágatni Igen hideg időben, mert a gonosz 
vér megaluszik; félrészint meleg és hideg időben jó, ugymint 
szent Balázs, szent Fülöp, szent Bertalan és szent Márton pápa 
napjain. Hold újságán eret ne vágass, mert erőtlen az ember, 
sem holdtöltén, hanem egy nappal előbb vagy utána; fejhez 
szolgáló eret mindig ebéd után kell vágatni; a karon valókat 
ebéd előtt. Tavasszal és nyáron a jobb karodon vágass eret. 
Ősszel és télen a bal karodon. (…) A vér, amelyet eresztettél, 
hadd álljon egy kevéssé; ha vörös és sürü leend és sok víz nem 
lesz rajta, meleg és száraz természetet jegyez, annak nem jó 
sok vérét venni, mert a nélkül is kevés vére van. A vér ha vörös 
és kevés tajték vagy víz van rajta, az egészséges embert jegyez. 
Ha pedig a vér fekete és faggyuhoz hasonló, kéket vagy zöldet 
mutat, az igen rossz jel, és jegyez nehéz és ártalmas hideglelést 
és azután következendő betegséget; az olyan embernek szük-
ség gyakorta vérét ereszteni, és szegfüvirágot és gamandrát 
adjanak neki borban meginni vagy mazsolában, ez jól megtisz-
titja vérét, és az embernek jó egészsége is lesz.

CSÍZIÓ

A szép szavak nem igazak. 
Az igaz szavak nem szépek.

(Lao Ce)

AFORIZMA

3

Nem volt árnyéka február 2-án az állatkerti medvének.
A népi időjóslás szerint ez azt jelenti, hogy a tél már nem tart sokáig. 
A medvék kijövetelének különleges jelentősége van, a népi hagyo-
mány szerint ugyanis ennek a napnak az időjárása alapján következ-
tetni lehet a tél hosszára. Ha napsütéses idő van, a medve meglátja 
az árnyékát: ettől megijed, visszabújik a barlangba és hosszú tél 
várható. Ha azonban az idő borult, és árnyékot nem látni, a tél már 
nem tart sokáig. Idén a borult idő miatt a barlangból előbúvó med-
vék árnyéka egyáltalán nem rajzolódott ki. A népi bölcsesség szerint 
tehát a tavaszias idő viszonylag korai beköszöntére lehet számítani.

Lapunkat
rendszeresen szemlézi az
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UDÁNTÚL Gönye gaña
Ifj. Gönye Csaba újra hal-
latott magáról. Egy spanyol 
hegymászó-fotográfus emléké- 
re alapított nemzetközi termé-
szetfotó-versenyen a Memorial 
Maria Luisa 2010-es pályázaton 
az ifjúsági kategória díját nyerte 
el a 20 éves budakeszi fényképész 
(portréját lásd a Budántúl előző, 
januári számában).
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Az MSZP szerint csődközeli ál-
lapotban van Pest megye önko-
rmányzata, a közgyűlés fideszes 
elnöke, Szűcs Lajos szerint  
ugyan vannak fizetési gondjaik, 
de csődnek a közelébe sem jár-
nak – értesült több sajtóorgánum.

Mindenesetre a tény az 
tény, hogy tudniillik a megyei 
képviselők egy ideje már nem 
kapnak tiszteletdíjat.

Keller László, a közgyűlés 
MSZP-s tagja szerint a megye 
gyakorlatilag csődhelyzetben 
van. „Közel négyszázmil-
lió forint az a kifizetési ál-
lomány, amelyet hatvan napot 
meghaladó ideje nem teljesít 
az önkormányzat, ebben van-
nak személyi juttatások is, 
például a korábbi közgyűlés 
tagjainak tiszteletdíjai. De 

van olyan tartozásunk is, ami 
meghaladja a kilencven na-
pot, ami különösen súlyos”, 
fogalmazott Keller. 

Szűcs Lajos, a Pest Megyei 
Önkormányzat elnöke a 
Népszabadságnak azt nyilat-
kozta,  csőd- vagy rendkívüli 
helyzet nincs, az önkor- 
mányzatnak adótartozása 
nincs, a számlafizetéssel 
viszont valóban vannak ne-
hézségek.

eszt
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KRÓNIKA

Csődbe megy-e?

Völgy szilíciumból

Fellegi Tamás nemzeti fej-
lesztési miniszter január 14-
én ismertette az Új Széchenyi 
Tervet.

Beszédében a kiemelt pro-
jektumok között említette 
például a vidékünket érintő 
Talentis Programot. Erről így 
beszélt: „Felgyorsítjuk a Ta-
lentis program előkészítését 
a Zsámbéki-medence általá-
nos fejlesztési programjával 
együtt, és reményeink sze-
rint létrehozunk egy jelentős 
tudásközpontot magyar és kül-
földi kutatásra és fejlesztésre 
szakosodott vállalatok, ku-
tatóközpontok bevonásával.”

A 2003-ban meghirdetett 
program, bár kezdettől fogva 
azt állította, hogy alapvetően 
magántőkéből fog megvaló-

sulni, megfelelő kormányzati 
támogatottság híján ez ideig a 
hibernáltság állapotában volt. 
Az elmúlt évek gazdasági 
válsága ugyancsak nem le-
hetett jó hatással a különböző 
fejlesztési elképzelésekre.

A várható állami intervenció 
valószínűleg infúzió módjára 
újra mozgásba hozza, és vidé- 
künk végre érzékelheti.

Megújul a Kalef

Bár a Moszkva tér nem kifeje- 
zetten a budai agglomeráció ha-
tárain belül fekszik, ám közleke-
dési szempontból nagyon is be-
folyásolja az itt élők mozgását. 
Ezért is fontos hír tehát, hogy 
a kormány döntést hozott ar-
ról, hogy az Új Széchenyi Terv 
keretén belül a Moszkva tér 
felújítását is el fogja indítani. 

A Kalef a főváros régóta 
húzódó problémája, amely-
nek számos olyan eleme van, 
amely messze túlmutat azokon 
a közlekedési nehézségeken, 
amelyeket a Moszkva tér jelen-
legi állapota okoz. Ugyancsak 
Buda legnagyobb forgalmú 
teréhez kapcsolódó hír, hogy a 
Városháza állítólag fontolgatja, 
hogy a Moszkva tér átépítése 
után a régi, 1959 előtti nevét – 
Széll Kálmán tér – is visszaállít-
ja. Aki nem tudná, honnan ered 
a Moszkva tér Kalef becézése, 
annak elmondjuk, hogy a Kalef 
(ritkábban Széllkalef) a tér ked-
velt elnevezése volt az 1950-
es és az 1970-es évek között. 
A „Kalef” a Kálmán férfinév 
egyik becéző formája. A Moszk- 
va téri ücsörgést, nézelődést 
és randevúzást kalefozásnak is 
nevezték. A „kalefozzunk” jelen-
tése: találkozzunk a Moszk- 
va téri óra alatt..

Szatir Bob

Széchenyi feltámad

Tüntető
Settenkedő 
A médiatörvény január 1-jei 
hatályba lépése nyomán tá-
madt társadalmi tiltakozás 
egyik legjelentősebbike az 
interneten szerveződő, s nap-
jainkra közel 80 ezer tagot 
számláló „Egymillióan a saj-
tószabadságért” elnevezésű 
Facebook-közösség januárban 
kétszer is tüntetést szervezett a 
sajtószabadságért. Korántsem 
virtuálisan, hanem nagyon is 
valóságosan, az ország háza 
elé, a budapesti Kossuth térre.
A január 14-én majd 27-én 
megtartott demonstrációk szó- 
vivője, animátora a Bu-
dakeszin élő újságíró, Bakáts 
Tibor Settenkedő volt.

Philip
A budakeszi illetőségű Rá-
kay Philip büszkén vállal- 
ja pártkötődését. A Fidesz-
nagygyűlések egykori ani- 
mátora 2006-ban még Bakáts 
Tibor Settenkedővel együtt 
kampányolt a Fidesz budakeszi 
polgármester-jelöltjéért, Lend-
vay Endréért, de mára szétváltak 
a két jeles médiaszemélyiség út-
jai.

Míg Settenkedő a Kossuth té-
ren tüntetéseket vezényel a saj-
tószabadság védelmében, Philip 
inkább a karrierjét építgeti. Elég 
ügyesen.

Pár hete nevezték ki az M1 
közszolgálati televízió  intendán-
sává. Az üstökös szerű felívelés 
még ismerősei közül is többeket 
meglepett. Az elmúlt években a 
HírTV-nél volt állandó műsora, s 
emellett arra is jutott ideje, hogy 
cége fideszes irányítású önkor- 
mányzatokat segítsen jól 
jövedelmező kommunikációs 
tanácsokkal.

pim

Magyar Tudományos Aka-
démia és a Közép-Európai 
Tehetségkutató Alapítvány 
Kuratóriuma idén is odaí-
télte a Talentum 2010. évi, 
Akadémiai Díj Pályázat és 
művészeti Díjakat.
Az eredményhirdetésre, a 
Talentum Díj ünnepélyes 
átadására és az azt követő álló-
fogadásra február 14-én került 
sor Magyar Tudományos Aka- 
démia Felolvasótermében.

Interregnum
Az elcsapott jegyző helyett a bu-
dakeszi polgármesteri hivatalban 
megbízottként a herceghalmi nó-
tárius asszony, Garainé dr. Szelen-
czy Gabriella viszi az ügyeket heti 
egy alkalommal addig, amíg pá-
lyázat útján meg nem találják Ma-
jorné dr. Stahácz Éva utódját.

201102.indd   4 2/4/2011   1:24:21 AM



2011 FEBRUÁR  •   BUDÁNTÚL 5

1ÉN

Nem gondoltam volna, hogy az idősek 
napközijében egy régi, jó harminc 

éve nem látott ismerőssel futok majd 
össze. Szögezzem le mindjárt, egyelőre 
sem ő, sem én nem vagyunk még abban a 
korban, hogy efféle intézménybe járjunk. 
Úgy kerültünk a budakeszi Erdő utcai in-
tézménybe, hogy az egy rendezvénynek 
adott otthont; én vendégként jöttem, Oláh 
Lajos, mert hogy ez a becsületes neve a 
régi ismerősnek, pedig dolgozni ugyan-
ide. Mert ami másnak szórakozás, kikap-
csolódás, az neki a munkája. Ideje elárul-
nom, Oláh Lajos muzsikus. Ismeretségünk 
pedig még a hetvenes évekből datálódik, 
amikor szerénységem igencsak gyakran 
megfordult a budapesti Vár nevezetes 
vendéglátó-ipari egységeiben, ahogyan 
akkoriban az éttermeket, presszókat, 
szórakozóhelyeket hivatalból nevezték, 
az idegenforgalmi idényben akár naponta 
is. Vittem a turistacsoportokat az Alabár-
dosba, a Fortunába, a Régi Országházba 
stb. Történetesen Oláh Lajos is megfordult 
ezeken a helyeken, szinte mindegyikben 
muzsikált. Nem állítom, hogy harminc 
év után azonnal megismertem, de mivel 
ismerősnek tűnt, meg aztán „mi, muzsikus 
lelkek” (mert nemcsak idegenvezetőként 
működtem egykor, de ne privatizáljak már 
itt tovább, hiszen nem magamról, hanem 
egy zenészről akarok itt elsősorban port-
rét írni) tartsunk össze, ugyebár – rögtön 
mellé telepedtem, amikor megszólaltatta 
hangszerét, és egy-egy szünetben faggatni 
kezdtem. Pár mondat után beugrott, hon-
nan az ismeretség.

A tangóharmonikás virtuóz zenész csa-
ládban született, Kárpátalján, történetesen 
Csapon, a világháború utolsó évében. 
A nagy kataklizma után döntöttek úgy 
a szülők, hogy szovjet fennhatóság he- 
lyett Magyarországot választják. Eperjesre 
költöztek, majd pár év múlva a fővárosban 
próbáltak szerencsét. Természetesen, mint 
minden muzsikus családban a gyerekeket, 
ha a tehetség legkisebb szikráját fölfedez-
ték bennük a zene iránt, márpedig Lajos-
ban igencsak volt nemhogy szikra, hanem 
egyenesen tűz, kicsi korától fogva taní-
tották hangszerre. Édesapja a cimbalmot 
választotta, és interjúalanyom derekasan 
el is sajátította a verők forgatását, tizen-
évesen már több zenekarban is játszott. 

– A cimbalom csodálatos hangszer – 
magyarázza –, virtuóz szólókra is alkal-
mas, ugyanakkor a harmóniák révén ez 
tartja össze a zenekari hangzást. 

– Hogyhogy most mégsem a cimbalmot 
hozta, sőt: hogyhogy anno, a Várban nem 

cimbalmosként, hanem harmonikásként is-
mertem? – faggatom.

– Bár sosem hagytam abba, de húszéves 
koromban találkoztam a tangóharmoni-
kával – fejti meg a titkot –, és belesze-
rettem. Húsz éves voltam akkor, amikor 
először kézbe vettem, de azóta sem bírom 
letenni. Aztán meg volt egy praktikus ok 
is – toldja meg a magyarázatot, bizonyí-
tékául annak, hogy nemcsak akkor állt sor-
ba kétszer, amikor a muzikalitást osztot-
ták, hanem amikor az üzleti érzéket, akkor 
is. – A tangóharmonika szinte egy komp-
lett zenekari hangzásra képes, egymaga 
is betölti azt a szerepet, amit egy banda. 
Így aztán a befolyt pénzen sem kellett osz-
tozni. Akkoriban nagyon jól éltem. Szinte 
minden étteremben, presszóban volt élő 
zene, nem úgy, mint manapság. 

– Ezek szerint a sutba vágta a cimbal-
mot?

– Isten ments, megtartottam, és azért a 
zenekari muzsikálást sem hagytam soha 
abba, felváltva zenéltem; hol cimbal-
mosként valamelyik bandában, hol har-
monikásként; de volt, hogy így is akadt 
zenész társam.

– És hogyan alakult a sorsa később, 
amikor elveszítettük egymást szem elől?

– Sokat turnéztam külföldön, luxus-
hajókon főleg, így aztán egy kis világot is 
láttam.

– És Budakeszi? 
– 1959-ben költöztünk ide, azóta itt la-

kom.
– Most itt egy alkalmi összejövetelen ze-

nél, de ha szeretném meghallgatni máskor 
is, hol láthatom?

– Egy állandó helyem van, Zugligetben, 
az Árnyas, ott megtalál, ha akar egy jót 
mulatni.

Bizonyára megteszem. Mert egy ízelítő 
erejéig sikerült a régi idők, mulatások 
hangulatát felidézni. Hiányoznék, ha nem 
lenne folytatás. 

Ozirisz Abbot

Bemutatjuk oLáh Lajost

Billentyűkre cserélt verők

Cimbalmos a harmonikájával 
harmonkázik (sic!) minden este
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Igaza lehet az ókori római mondásnak, 
ismétlés a tudás anyja.

Két éve, amióta Budakeszi első for-
dulóban elnyerte a városrehabilitációs 
EU-pályázatot,  alig van lapszám, hogy ne 
térnénk ki rá valamilyen formában, ezzel 
együtt nagy a tájékozatlanság a városban 
elkezdődött, nagy felújítási-átalakítási 
munkák körül.

Az egyik leggyakoribb félreértés, amit 
e helyről is ismételten igyekszünk elosz- 
latni, hogy a budakeszi főutca felújí-
tásáról, buszsáv kialakításáról nincs szó. 
Volt róla szó, de már jó ideje nincs. Ez 
egyébként soha nem Budakeszi-projekt 
volt, már csak azért sem, mert hogy 
az út nem a városé, hanem a megyei 
közútkezelőé. A közútkezelő a BKV-val 
és a Fővárosi önkormányzattal együtt sz-
erette volna megvalósítani ezt a projektet, 
de egy banális banánhéj miatt meghiú-
sult: kicsúsztak a határidőből.

Szóljunk inkább arról, ami valóban 
épül. a Fő utca Erkel utca-Kossuth utca, 
illetve Temető utca-Erdő utca közötti 
szakasza. Ez a közművek szükség szeri-
nti felújításán kívül azt is jelenti, hogy a 
járdák díszburkolatot kapnak. Egységes-
en átépítik a gépkocsi-beállókat és a zöld 
felületeket. 

A park növényállományát felújítják, új 
sétautakat létesítenek, de lesz szökőkút is, 

és az Erkel utcai parkolót is átalakítják.
A leglátványosabb résznek alighanem 

a városháza átépítése ígérkezik: a 
főbejárattól balra eső szárnyat felújítják, 
kibővítik, korszerűsítik, míg a jobb oldali 
szárnyat már el is bontották, helyén egy 
új, 21. századi épület nő ki hamarosan 
a földből. A polgármesteri hivatal ud-
varában lévő öreg pincében pedig hangu-
latos éttermet alakítanak ki.

Lesz új ügyfélszolgálati iroda, tanács-
terem (bár a létszámában megfogyatko-
zott képviselő-testületnek bőven elég len- 
ne, ami eddig volt) és házasságkötő terem 
is létesül. Az új épületszárny előtt egy kis- 
városi agora lehetősége körvonalazódik.

Végre a katolikus templom környezte, a 

Templom tér és a romkert környezetében 
is jobban érvényesülnek azok az építésze-
ti értékek, amelyek a templomdombon ta-
lálhatók, s alighanem a város leghangula-
tosabb szegletét alkotják majd.

A terv részeként a Nagy Sándor Jó-
zsef-ház is méltó lesz az 1848-49-es 
szabadsághős, aradi vértanú emlékéhez.

A nagy átalakítás várhatóan felforgatja 
némileg majd  város álmosítónak ez ideig 
sem nevezhető áforgalmát. És a város-
vezetés azt is ígéri, hogy az átalakulá-
sokkal egyidejűleg új parkolási rendet is 
kíván bevezetni, aminek a koncepcióját a 
közvélemény érdeklődéssel várja.

És akkor a végére maradt a kérdés: 
mikorra készül el mindez? Nos, megcáfo-
landó egyes téves információkat, idén év 
végéig, tehát legkésőbb 2011. december 
31-ig mindent át kell adni, különben a pá-
lyázat bukva.

Artosz Bobi

RehaBiLitáCió a váRosBan

Az Erkeltől a Nagy Sándorig

Február 14., hétfő
A kifizető, munkáltató eddig 
vallja be és fizeti meg az általa 
levont személyi jövedelemadó 
előleget, vagy magát a levont 
személyi jövedelemadót. 
Szintén eddig fizeti meg a 
járulékokat: az egészségbiz-
tosítási és munkaerőpiaci-, a 
nyugdíjjárulékot, a fizetendő 
társadalombiztosítási járulékot, 
a korkedvezmény-biztosítá-
si járulékot, az EKHO-t, a 
START-kártyával rendelkező 
foglalkoztatott után a 0/11/20 
% járulékot.  Az egyéni vál-
lalkozó és a társas vállalkozó 
után a vállalkozás eddig vallja 
be és fizeti meg az egészsé-
gügyi szolgáltatási járulékot. 
(1158 és 1108)
Február 15., kedd
A magánszemély február 15-
ig kérheti az egyszerűsített 

adóbevalláshoz az adóhatóság 
közreműködését a bevallási 
csomagban megtalálható, vagy 
az internetről letölthető Nyilat-
kozat-on. A határidő jogvesztő, 
ezt követően már csak önadózás 
keretében lehet eleget tenni a 
bevallási kötelezettségének.
Február 21., hétfő
Társasági adóelőleg befizetés, 
havi bevallók környezetvé-
delmi termékdíj befizetése, 
játékadó befizetése és be-
vallása, jövedéki adó beval-
lása, havi ÁFA befizetése és 
bevallása, 1101-es havi be-
vallás benyújtása, fogyasztói 
árkiegészítés és költségve-
tési támogatás igénylése, a 
televíziókészülék üzemben 
tartási díjának befizetése, az 
Európai Közösségből történő 
beszerzés esetén megha-
tározott adóalanyok beval-

lásának, illetve az Európai 
Közösség más tagállamából 
személy-gépkocsinak nem 
minősülő új közlekedési 
eszköz beszerzésekor a 
közösségi adószámmal nem 
rendelkezők bevallásának 
benyújtása.
Ha a munkavállaló a fel-
tételek teljesülése esetén a 
munkáltatójától az adóelszá-
molás elkészítését kéri, és a 
munkáltató ezt vállalja, ak-
kor e napig kell a dolgozónak 
az adóbevalláshoz szükséges 
bizonylatait a munkáltató felé 
átadnia.
Február 25., péntek
E nap az esedékessége az 
ÁFÁ-s magánszemélyek és 
a tételes költségelszámolást 
alkalmazó mezőgazdasági 
termelők 2010-es adóbe-
vallásának a 1053-as számú 

bevalláson, továbbá az egyé-
ni vállalkozók vállalkozói 
adóbevallásának ugyanezen a 
nyomtatványon. 
Az egyszerűsített vállalkozói 
adó (EVA) alanya, ha egyéni 
vállalkozó vagy nem kettős 
könyvvitelt vezető Bt, Kkt, a 
1043-as számú EVA bevallását 
is eddig teszi meg. Február 
25-ig kell az éves bevallást 
(1001) és az éves ÁFA beval-
lást (1065) is benyújtani. 
Az ÁFA törvényben megha-
tározott új közlekedési eszközt 
értékesítő adózó adatszolgál-
tatást ad.

NAV Közép-magyarországi 
Regionális Főigazgatósága

Februári adózási határidők

201102.indd   6 2/4/2011   1:24:21 AM



2011 FEBRUÁR  •   BUDÁNTÚL

FŐUCCA 179

7

Egy több évtizeden át működött önkor-
mányzati intézmény búcsúztatójára 

gyűltek össze február utolsó péntek délután-
ján jelenlegi és egykori vezetői, dolgozói, 
korábbi településvezetők, és azoknak az 
intézményeknek az első emberei, akiknek 
számtalan, kisebb-nagyobb mindennapi 
gondját orvosolta több mint két évtizeden 
át a GAMESZ.

Az elnöki asztalnál ott ül Farkas Gyula 
és Szemereki Zoltán előző polgármesterek, 
Paur Miklós, a Gamesz korábbi, és Rohon-
czi Lajos jelenlegi első embere.

Farkas, mint egy született diplomata, az 
októberben megválasztott új városvezetés 
döntését, hogy tudniillik megszünteti, és 
egy már meglévő, másik önkormányzati 
Kft.-be integrálja a „céget”, arra biztatja 
hallgatóságát, bár minden változás fájdal-
makkal, érdeksérelemmel jár, fogadják 
mégis megértéssel a határozatot. Bízzanak 
abban, hogy az jövő utólag igazolja a ha-
tározat ésszerű voltát.

Szemereki nem ennyire lojális, bár napi 
politikába ő sem avatkozik, arra különben 
sem ez a megfelelő alkalom, ő inkább nosz- 

talgiázik, múltat idéz, s dicséri korábbi 
munkatársait.

Rohonczi uramon látszik az elfogódottság, 
amikor szólásra emelkedik, ami érthető: 
tizennyolc éven át volt első embere a 
Gamesz-nak, nem könnyű megbarátkozni a 
gondolattal, hogy hétfőtől új világ kezdődik 
az ő és azon munkatársai számára is, akik 
vállalták, hogy követik őt az új munka-
helyre, a Kft.-be, aminek az eddigi Gamesz 
mostantól egy részlege lesz.

Ha csak ezt a tizennyolc évet vesszük 
is, márpedig az 
előzményekről Ro-
honczi hogyan is nyi-
latkozhatnék, se szeri, 
se száma annak a sok 
munkának, amit a csa-
pat végzett a település 
szolgálatában. Kezdi 
is sorolni, de egy idő 
után belátja, túl sokáig 
tartana, amíg a végére 
érne, s alighanem még 
akkor is lenne, amit 
kifelejtett. Nem feled-

kezett el viszont megemlékezni azokról a 
munkatársakról, akik már örökre eltávoztak. 
Utána kapott szót a dolgozók képviselője 
csakúgy, mint a meghívott intézmények 
szóvivői is.

A kissé szomorkás hangulat lassan ol-
dódik. Gondoskodik erről a megszólaló, 
virtuóz élő zene, meg a remek marhapörkölt 
illata. 

A vacsora után az asztalok körül még 
órákig föl-fölhangzanak a régi, múltbéli 
történetek, amiket nem is érthet szinte más, 
csak azok, akik így vagy úgy, de e „nagy 
idők tanúi” voltak.

Bors Iza

Utolsó vacsora az INO-ban

Ilyen aligha volt még Bu-
dakeszin: medvék adtak 

egymásnak randevút a város-
ban. Ráadásul nem is a Va-
dasparkban, hanem az Erkel 
utca 1. szám alatti, egykori 
szanatórium épületében, ahol 
ma egy új városi magánintéz-
mény, a Kétnyelvű Gyerek 
Centrum működik.

Ebből már alighanem ki is 
találhatta a Nyájas, hogy nem 
holmi fenevadak merészkedtek 
be a településre a farkasordító 
hidegben némi táplálék után 
szimatolva. Plüss játék mac-

kók találkozóját hirdették meg 
az intézmény vezetői.

A társaság alapját egy 
Magyarországon egyedül-
álló miskolci hölgy mackó- 
gyűjteménye adja. A kiállí-
tás résztvevői egymással 
versenyeztek, hogy a három 
helyiségben kiállított plüss 
állatkákat megszámolják, 
de csak becsült adatokat tu-
dunk mondani: a részvevők 

száma biztosan meghaladta 
az ezret.

Még a gyűjtő sem ren-
delkezett pontos adatokkal, 
ráadásul, amikor a megnyitó 
napja elérkezett, január 22-
ére már megérkeztek azok a 
további kis társak is, „akiket” 
a helybéli gyerekek hoztak el 
a rendkívüli eseményre.

Volt, aki annyira ragasz-
kodott kis társához, hogy a 
megnyitóra őt is elhozta, de ott 
hagyni már nem akarta.

Mások fájdalommal a 
szívükben, de búcsút vettek 

a kedvencüktől arra a néhány 
hétre, amíg nélkülözni fogják, 
igaz, napközben látogatni le-
het a kiállítást.

Hogy aztán amikor az intéz-
mény bezár, éjszakánként mit 
művelt a mackó sereglet, azt 
senki sem tudja. A megnyitó 
főleg felnőttekből álló résztvevői 
szemmel láthatóan nagyon jól 
érezték magukat ebben a tár-
saságban, nem tudtak betelni a 
különlegesnél különlegesebb, a 
világ számos országából szár-
mazó, színpompás öltözetű, 
különleges kunsztokra is képes 
Mackókkal.

A kiállítás február 6-ig volt 
látogatható.

Borz Tóbiás

Medveáradat Keszin

A plüss játék mackó, angolul 
Teddy bear, 109 éves. A történet 
az USA-ban kezdődött, 1902-
ben, amikor is a Teddy bece-
névre hallgató amerikai elnök, 
Theodore Roosevelt valahol 
a Mississippi ártéri erdőiben 
vadászott, amikor is puskája 
elé került egy medvebocs. Any- 
nyira megsajnálta, hogy nem 
lőtte le. A sajtó fölkapta az 
esetet, majd egy brooklyni 

játékkészítő plüss mackóit 
Teddy mackója néven kezdte el 
árulni. Valóságos Teddy bear 
láz lett úrrá amerikán, ami 
hamarosan átterjedt Európára 
is. Egy amerikai üzletember a 
lipcsei vásáron fedezte föl azt 
a német játékkészítót, aki moz-
gatható végtagú plüss macikat 
készít, és annyit rendelt belőlük, 
hogy nem győzték kielégíteni a 
keresletet.

Négy dudás egy csárdában

Bocsok és Mackó urak
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A betegek és az orvosok között több bu-
dakeszi arc is felbukkan a meghívottak 
között, hiszen ne feledjük azt sem, hogy 
a máig működő Diabétesz Klubot Bu-
dakeszin évtizedekig Halmos tanár úr 
vezette a helyi művelődési házban. Elsők 
között alakult ez a klub, ami aztán orszá-
gos hálózattá terebélyesedett, és máig fon-
tos részét képezi a diabétesz terápiájának. 
(A diabétesz, magyarul: cukorbeteg-
ség máig gyógyíthatatlan, egy életen át 
elkíséri a beteget, és a kezelésében igen 
fontos, hogy a paciens közreműködjék, 
a minél jobban ismerje az életre mellé 
szegődött „társát”.) Nyolcvan év egy em-
ber életében még ma is különleges évfor-
duló,  de aki látta és hallotta a professzort 
ez alkalomból, az évtizedekkel fiatalab-
bakat meghazudtoló  mozgást, lendületet, 
akárcsak az őszinte érdeklődésről és igazi 
beleérző képességről tanúskodó tekin-
tetet, s a tekintetből áradó bölcsességet és 
szerénységet, a személyiség varázsa ezút-
tal is lenyűgözte a köszöntésére sereg-
letteket. Mindenkinek jutott egy mosoly, 
egy kedves szó, egy megértő gesztus.

Halmos Tamás egy élő legenda, a nagy 
humanista orvosok korábbi nemzedé-
kéből, s ennek láthatóan a résztvevők is 
tudatában vannak.

Szelleme annyira átsugárzik környeze-
tére, hogy a megemlékezés is nélkülözi 
az ilyenkor szinte obligát, nehézkes, pro-
tokolláris tiszteletköröket. Ami szép és jó 
elhangzik, szívből jön, és csak töredéke 
annak, ami egy ilyen rendkívüli pályáról 
és személyiségről elmondható.

Elsőként a korábbi Korányis kolléga, 
Dr. Naszlady Attila emelkedik szólásra, 
aki évtizedeken át volt főnöke is a Ko-
rányi Intézetben.

Mondanivalóját egy kis saját, ez al-
kalomra írt versezettel kezdte (s egy 
másikkal zárta), hogy utána felidézze 
megismerkedésük és évtizedeken át 
párhuzamosan futó pályájuk fontosabb 
állomásait. „Soha magának nem harcolt – 
írja le H. T. jellemét –, pedig az egészség-
ügyet mindig is egyfajta szűkösség jel-
lemezte”. A páratlanul gazdag gyógyító 
és tudományos életút megidézése után 
Halmos Tamást olyan orvosnak festi le, 
mint aki maradéktalanul megfelelt az or-
vosok hippokratészi esküjének. „Gyakran 

idézik ebből az esküszövegből azt a rész, 
hogy ’nil nocere’, vagyis: ’ne árts’. Pedig 
– magyarázza az irodalmi idézetekben 
bővelkedő beszéde végén a professzor 
– van a mondatnak egy második, ritkáb-
ban citált része is, ami így hangzik: ’bo-
num facere’, azaz: cselekedj jót.  Halmos 
Tamás nemcsak attól óvakodott, hogy ne 
ártson betegeinek, hanem tette, cselekedte 
is velük a jót. Mint ahogy valamennyi 
embertársával is. 

Dr. Kautzky László köszöntőjében 
elsősorban az életrajzi lexikonokban nem 
megörökített, a mindennapokban működő 
Halmos Tamást idézte föl.

Volt mit, hiszen, mint meséli, 41 évig 
dolgoztak együtt, s ha belegondolunk, iga- 
zat kell adnunk Kautzkynak, hogy több 
időt töltöttek együtt, mint a családjaik-
kal. Ez igazán nagy szó, hiszen, jegyzi 
meg félig tréfásan a főorvos, mások en-
nyi idő alatt többször házasodnak. Hal-
mos professzor nemcsak a kollégája, 
hanem a főnöke volt ennyi éven át. Hogy 
milyen? Nagyon jó – adja meg maga a 
feleletet a kérdésre. Toleráns volt mind 
a betegeivel, mind a munkatársaival, 
jól bírta a konfliktusokat, amik egy 
olyan területen, mint az egészségügy, 
elkerülhetetlenek, és soha nem zökkent 
ki kifogástalan modorából, senki nem 
látta indulatosnak. És mindig készen állt 

segíteni, legyen szó betegről, kollégáról, 
bárkiről.

Szabadon dicsérheti, mondja, hiszen 
már régen nem a főnöke, nem vádolható 
hát azzal, hogy érdekből tenné. 

K. L. legszívesebben közös külföldi 
utazásaikból merít, amikor emlékezik. 
Na ne holmi turistautakra gondoljon 
senki, hanem szakmai konferenciákra, 
kongresszusokra, ahova gyakran hívták 
Halmos professzort azokban az években, 
amikor az utazás a legtöbb embernek 
elérhetetlen volt, hiszen tudásának a híre 
messze földre eljutott.

Persze a kongresszusok, konferenciák 
mellett mindig volt idő egy kis város-
nézésre is, ahová, akárcsak a szakmai 
összejövetelekre, mindig vitte magával 
valamelyik munkatársát is, köztük Kautz-
ky tanár urat, akit tanítványaként tart szá-
mon, igen gyakran.

A professzor megrögzött gyalogosnak 
számított, meggyőződéssel vallotta, hogy 
egy idegen várost csak úgy lehet megis-
merni, ha nem ülünk taxiba, de még 
metróra, buszra sem. Ezt annyira komoly-
an gondolta, hogy egyszer a koppenhágai 
repülőtérről gyalog bandukoltak el a hat 
kilométerre lévő szállodáig (kicsit elnéz-
ték a térképet); a mellettük elhúzó buszok-
ból pedig a városba tartó utasok kíváncsian 
nézegettek, vajon kik ezek az aszkéták, 
akik bőröndjeiket maguk után húzva gyal-
ogolnak az út szélén a város felé?

Aki az utcát járja, mindig botolhat o-
lyan emberekbe, amilyenekkel soha nem 
találkozni egy szálloda halljában vagy 
egy éttermi asztalnál. Egyszer, idéz föl 
egy epizódot Kautzky László, valame-
lyik északi országban jártukban-keltük-
ben, meghallván, magyarul beszélnek, 
anyanyelvükön szólította meg őket egy 

DR. haLmos tamás

A nyolcvanadik betöltve
Rendkívüli eseményre gyűltek össze február utolsó péntek délutánján a Korányi 
Intézet ebédlőjében az egykori kollégák, orvosok, asszisztensek, ápolók, na és 
betegek, köztük olyanok, akiket évtizedeken keresztül kezelt Dr. Halmos Tamás. 
A belgyógyász professzor a napokban töltötte be 80. életévét. 

Négy évtizeden át együtt gyógyítottak
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hajléktalan külsejű férfi. Mintha egy 
Rejtő Jenő-regényből lépett volna elő, 
ráadásul magyarul beszélt. Egész éle-
tét elmesélte, melynek fő vonulatát egy 
kisebb monográfiának beillő, összeha-
sonlító elemzés adta a különböző, európai 
országokban lévő börtönviszonyokról. 
Természetesen ismereteit az illető empiri-
kus módon szerezte, és váltig állította, a 
legjobb kóterek Svédországban vannak.

Emlékezetes eset volt az is, amikor a két 
tudós orvos egy több mint ezer éves német 
kolostorban járt, ugyancsak valamilyen 
orvos-kongresszuson. Fungáló, igazi ko-
lostor volt, ahol a rendfőnöknő, amikor 
köszöntette a vendégeket, megemlékezett 
az ősmagyarok dúlásáról is, akik 896-
ban jártak ezen a vidéken, s rombolásuk 
áldozatául esett az ősi zárda. Elmondta 
azt is, hogy a rend kifosztásán felül az 
akkori apácákat is megerőszakolták. Ki 
tudja, tudta-e a rendfőnöknő, vagy sem, 
hogy magyarok is vannak a meghívot-
tak között, mindenesetre Halmos és 
Kautzky professzorok igen csak kínosan 
feszengtek e szavak hallatán. A szünet-
ben aztán a felfedező kedvű, kalandozó 
magyar orvosok elkezdtek ismerkedni az 
ősi kolostor építészeti érdekességeivel. 
Bolyongásuk során egy kihalt folyosón 
benyitottak egy terembe. Éktelen apáca-
sivalkodás fogadta őket. Mint kiderült, 
egy olyan traktusba tévedtek, ahova fér-
fiak soha sem tehetik be a lábukat. Le-
het, hogy a kalandozó ősmagyarok óta 
ők voltak az első férfiak, akik itt jártak? 
Mindenesetre a szigorú rendfőnöknő ott 
termett, leteremtette őket, és megfelleb-
bezhetetlen szigorral „űzte ki az idegen 
betolakodókat” a günoceumból.

Halmos professzor nemcsak nagy tudós, 
de nagy műveltségű férfiú is; bárho-
va vetette az útja,  tudta, mit érdemes 

megnézni, betéve fújta egy-egy építészeti 
remekmű történetét, a hozzá fűződő törté-
nelmi hátteret, és szinte teremről-teremre 
tudta, egy-egy képtárban milyen képek, 
szobrok láthatók.

A sok szép emlék mellett azért volt, 
hogy a kanál összekoccant; hiába, a leg-
jobb családban is megesik az ilyesmi. Az 

egyetlen konfliktus, amit Kautzky dok-
tor e negyvenegy évből fel tud idézni, 
a délelőtti sörözés. Mert hogy ő bizony, 
főleg tikkasztó nyarakon, Milánó, Dublin 
vagy London utcáit róva, természetesen 
gyalog, szívesen tartott volna egy-egy 
pihenőt valamelyik pubban egy pohár sör 
társaságában, de ezt Halmos professzor 
határozottan  ellenezte. Délelőtt nincs 
sörözés – szólt a megfellebbezhetetlen 
ítélet, márpedig ki akar vitába szállni a 
hivatali főnökével. De idővel még e téren 
is megenyhült Kautzky iránt, és rosszalló 
pillantások kíséretében ugyan, de elnézte 
neki ezt az apró kihágást.

A köszöntők után egy mini szümpozi-
onná alakult az ünneplő sereg. Halmos 
professzor kollégái, tanítványai tartottak 
rövid kiselőadást Halmos két, kedvenc 
szakterületének – a diabétesz és a me-
tabolikus szindróma – legújabb kutatási 
eredményeiről.

Kautzky doktor mellett az előadók 
között volt Dr. Korányi László, Dr. Suba 
Ilona, Dr. Jermendy György és Dr. Hid-
végi Tibor.

A születésnapi összejövetelt kedves aján-
dékozás, majd egy kis állófogadás zárta.

Zsibora Bot
prof. Dr. Halmos Tamás 

1955-ben fejezte be orvosi tanulmányaimat summa cum laude minősítéssel a mai 
Semmelweis Egyetem jogelődjén, a Budapesti Orvosegyetemen. Ezt követően a 
Komárom Megyei Kórház belgyógyászati osztályán dolgozott.

1956 őszétől a Fővárosi János kórház Korányi András professzor vezette I Belosz-
tályára került, segédorvosként. Végigjárva a ranglétrát, másod-főorvosi kinevezést 
kapott. 1961 óta az Észak-Budai Diabétesz Szakambulanciát is vezette. 1975-ben 
került az Országos Korányi Tbc. és Pulmonológiai Intézet akkor alakult általános 
belosztályára, osztályvezető főorvosként. 1997-ben innen ment nyugdíjba, de a me-
tabolikus ambulanciát 2007 december 31-ig továbbra is vezette. Aktív korában az 
Intézet főigazgató-helyettese, tudományos igazgatója is volt 12 évig.

Máig aktív, egy diabétesz ambulanciát vezet. 
1974-ben védte meg kandidátusi értekezését a „Felnőttkori spontán hypoglycaemia 

tünet-együttes” témából. Ez később könyv alakban is megjelent. Érdeklődését pá-
lyafutása első szakaszában elsősorban a fiatalkori, nem inzulin-dependens diabétesz 
vonzotta. Számos tudományos publikációja jelent meg ebben a tárgykörben.

Munkásságáért címzetes egyetemi tanári kinevezést nyert. A 90-es évek elejétől 
érdeklődése egy akkor tájt a nemzetközi orvostudományban is hatalmas érdeklődéssel 
kísért téma, a metabolikus szindróma felé irányult. Munkatársaival együtt klinikai 
megfigyeléseket végeztek, számos előadást tartottak, sok közleményt írtak e 
tárgykörből. A szerzőtársaival akkoriban írt Metabolikus Szindróma című könyvük 
azóta több hazai és külföldi kiadást is megért, a professzor most éppen a legújabb, 
alaposan kibővített kiadásán dolgozik.

Alapítója, 1992-2000-ig elnöke volt a Magyar Diabétesz Társaságnak. Alapító 
tagja az Európai Diabétesz Társaságnak, tagja több külföldi diabétesz társaságnak. 
 Ugyancsak elnöke volt a Dohányzás-ellenes Társaságnak és a hazai Egészségmegőrző 
Kórházak Szervezetének is. 

Több Akadémiai Bizottság, a Doktori Tanács és az OTKA zsűri tagja. Számos tu-
dományos folyóirat szerkesztőbizottságának is tagja, köztük a Magyar Tudomány, a 
Magyar Tudományos Akadémia lapjának.

Fontosabb kitüntetései: a Köztársaság Lovagkeresztje, a Magyar Diabétesz Tár-
saság Hetényi Géza, Magyar Imre- és Pro Diabetologia díja. Két ízben kapta meg 
az Orvosi Hetilap Markusovszky-díját, 2010-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Hámori Artúr-díjjal ismerte el munkásságát.

A Korányi 1-es Belosztály
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BuDAörs
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Február
2. szerda 10.00
Mézeskalács – zenés mesejáték
Napsugár bérlet 4. ea.
14.00
Mézeskalács – zenés mesejáték
Gézengúz bérlet 4. ea.
19.00
Kocsonya Mihály házassága – 
vidám népi válóper 1 részben
8. kedd 19.00
Szeretem a feleségem – pikáns 
zenés játék 2 részben
10. csütörtök 11.00
Makkbet – tragikomédia 2 rész-
ben,  nyilvános főpróba
11. péntek 19.00
Makkbet – tragikomédia 2 rész-
ben,  bemutató
12. szombat 19.00
Makkbet – tragikomédia 2 részben
13. vasárnap 11.00
Mágnás Miska, operett 2 fel-
vonásban
14. hétfő 19.00
Szeretem a feleségem – pikáns 
zenés játék 2 részben
16. szerda 10.00
Pinokkió története – zenés mese-
játék Manó bérlet 3. ea.

14.00
Pinokkió története – zenés 
mesejáték 
Cimbora bérlet 3. ea.
19.00
Retro szerelem, avagy özvegy 
Karnyóné és a két szeleburdiak 
– vígjáték 1 részben
22. kedd 19.00
Albérlet az asztal alatt – lírai 
komédia egy részben
24. csütörtök 19.00
Kocsonya Mihály házassága – 
vidám népi válóper 1 részben
25. péntek 19.00
Sógornők – komédia 2 részben
Budaörs bérlet 4. ea.
26. szombat 11.00
Fűszermadár – zenés mesejáték 
2 részben
19.00
Albérlet az asztal alatt – lírai 
komédia egy részben
Budaörs bérlet 4. ea.
27. vasárnap 15.00
Mágnás Miska, operett 2 fel-
vonásban
19.00
Mágnás Miska, operett 2 fel-
vonásban
28. hétfő 19.00
Sógornők – komédia 2 részben

BuDAKEsZI
ErkEl FErEnc MűvElődési 
központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Február
Mesevirág Gyermekszínház 
koncert-sorozat
6. (vasárnap) 10 óra
Gryllus Vilmos „Maszkabál” 
KONCERTJE

DUMASZÍNHÁZ SOROZAT
16. (szerda) 19.00
FELMÉRI PÉTER
STAND UP COMEDY estje

Márciusban várható:
KŐHALMI ZOLTÁN

11. (péntek) 16-22 óra 
Nosztalgia Party
13. (vasárnap) 16-22 óra 
Zwickl Polkaparty
25. (péntek) 16 óra 
Tökmag játszóház

FARSANGI BÁLOK
5. (szombat) 20 óra 
Polgári Körök bálja

12.  (szombat) 19 óra 
Tarkabarka Óvoda bálja
19.  (szombat) 19 óra 
Pitypang Óvoda bálja
20. (vasárnap) 15 óra 
Nyugdíjas Klubok bálja
26. (szombat) 19 óra
Székelykör bálja
5. (szombat) 19 óra
Hagyományőrző Kör bálja

AZ ErKEL GALÉrIA 
KIÁLLÍTÁsAI

Február 14 - 27-ig
Samu Ferenc „Erdélyi utakon“ 
című fotókiállítása

Február 28 - március 13-ig 
Farkas Gyöngyi festmény-
kiállítása

BuDAörs
Jókai MűvElődési központ

Egész napos Farsang
2011. február 5. szombat, 
10 órától
Nyugdíjas Zenés Est
2011. február 17. 16-20 óráig

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

A koncertek helyszíne: Bu-
dakeszi Havasboldogasszony 
Plébániatemplom (2092 Bu-
dakeszi, Fő u. 192.)

A koncertek kezdési időpontja: 
az adott hónap első szom-
batján, az esti szentmise után: 
8 órakor (kivétel: augusztus 
hónap, amikor Bartl Erzsébet 
hangversenyére a templom-
búcsú miatt első vasárnap este 
kerül sor, ill. a novemberi és 
a decemberi koncertek a téli 
időszámítás miatt este 7 óra-
kor kezdődnek).

Hangversenyek:
2011. 04. 02. szombat
Szeles Péter
2011. 05. 07. szombat
Bednarik Anasztázia
2011. 06. 04. szombat
Alföldy-Boruss Csilla
2011. 07. 02. szombat
Csanádi László

2011. 08. 07. vasárnap
Bartl Erzsébet
2011. 09. 03. szombat
Kalocsay Károly
2011. 10. 01. szombat
Enyedi Pál
2011. 11. 05. szombat
Baróti István
2011. 12. 03. szombat
Almásy László Attila

Barokk orgonahangversenyek a budakeszi 
templom 100 éves rieger orgonáján

Keresztény Értelmiségiek 
szövetsége

2011. február 10-én (csütör-
tökön 19.00-kor a Budakeszi 
Szent László Házban (Bu-
dakeszi, Fő u. 206-208) 
Somfai Kara Dávid
Keletkutató (MTA Néprajzi 
Kutatóintézet)
A sziú indiánok vallási életéről 
tart előadást és válaszol az 
érdeklődők kérdéseire.
Klubest: minden hónap má-
sodik csütörtökén, 19.00-kor.

Hódít a hód
Idén is folytatódik a 
WWF Magyarország és 
az OBI Hungary Retail 
Kft. országos hódismereti 
programsorozata, mely 
több mint 10 éve kínál 
speciális természetvédel-
mi ismereteket általános 
iskolás diákok részére. 
A foglalkozásokon eb-
ben az évben országosan 
már több mint 2600 diák 
ismerkedhet meg Eu-
rópa egyik legnagyobb 
rágcsálójával, magyaror-
szági visszatelepítésé-
nek körülményeivel és a 
természetvédelem fon-
tosságával. 
A nyitó rendezvény ezút-
tal is a budaörsi áruház-
ban lesz, február 9-én.
A nap során közel 120  
budaörsi diák vesz részt a 
hódismereti órákon.

zsáMbéki MűvElődési Ház
2072 zsámBék, EtyEki u. 2.

Februári programok

Február 5.szombat 
Zsámbéki Borbarát Kör
Február 12.  
Farsangi bál a Zsámbéki Nyugdí-
jas Egyesület szervezésében
Február 15. 14 óra 
„Hulladékból termék” kis-
kiállítás 
Február 15. 15.30 óra 
Véradás
Február 19. 18 óra 
Kék Bab koncert, ír táncbe-
mutató és táncház
Február 19. 18 óra 
Zsámbéki Hagyományőrző 
Baráti Kör : Szombathy Gábor 
előadása japán útjáról
Február 26. 
Táncház a Zsámbéki Hagyo-
mányőrző Baráti Kör sz-
ervezésében
Február 27. 15 óra 
Csepregi Klára kiállításának 
megnyitója
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Viszontagságos a zsámbéki Zichy-kastély 
története. Különösen az elmúlt mintegy 
nyolc évé. Talán az azt megelőző ezer év-
ben nem történt annyi fordulat az épület 
sorsában, mint amennyi az elmúlt években.

Ezer évet írtam az imént, ugyanis 
az épület alapjául szolgáló várat a XI. 
században kezdték el építeni Aynar lovag 
vezetésével. Az erőd fontos szerepet 
töltött be a későbbi évszázadokban, Má-
tyás idején tovább is fejlesztették. A 
XIV-XV. században végvár lett. A török 
uralom alatt, mint oly sok magyar vár, a 
zsámbéki is pusztulni kezdett. 

A török kiűzése után a Zichyek birtoka 
lett, akik a részint elmenekült, részint ki- 
pusztult lakosság helyén letelepített végvári 
hajdúkatonákkal és német telepesekkel 
népesítik be Zsámbékot.  A XVIII. század 
elején a vár romjain kastélyt építenek, 
barokk stílusban. A középkori mezőváros 
Zsámbék megpróbáltatásai azonban nem 
érnek véget, a települést is megtizedeli az 
1737-39-es pestisjárvány. Ennek emlékét 
őrzi ma is a barokk kápolna és a kastély-
lyal szemben látható pestisszobor.  1763-
ban újabb csapás a nagy, komáromi föld-
rengés, ami romba dönti a már amúgy is 
pusztuló gótikus katedrálist. A romteplom 
ma Zsámbék jelképe. (Érdemes meg-
jegyezni most, hogy január végén ismét 
megmozdult a föld, hogy a komáromi volt 
az elmúlt 300 év legnagyobb, magyaror-
szági szeizmológiai eseménye, és ahogy 
most, akkor is Komárom megyében volt 
az epicentrum.) 

Miután a Zichyek átteszik székhelyüket 
Óbudára, a kastély évtizedeken keresztül 
üresen áll. A XIX. század végén a zsám-
béki polgárok mentik meg az enyészet-
nek indult, lebontásra ítélt épületet. 
Megvásárolják, majd a Keresztes nővérek 
rendjének adományozzák. A rend felújít-
ja és kibővíti a kastélyt, és előbb elemi 
iskolát, majd tanítóképző intézetet alapít. 
A kastély mellett felépítik a Josephinu-
mot, amely az idős nővérek otthonául és 
kórház céljára szolgált. A nővérek hozzák 
létre a Török-kút forrásából táplálkozó 
kicsiny tavacska körül a Zárdakert szép 
kis parkját is.

A szerzetesrendek 1948-as feloszla-
tásakor az apácákat elűzik birtokukról. 
A kastélyban állami gondozottak 
nevelőintézete, mezőgazdasági szakisko-
la kezdi meg működését.. A hetvenes 
évektől, helyreállítva korábbi funkcióját, 
tanítóképző főiskolát létesítenek benne, 
amit a rendszerváltás utáni restitúció 
keretében visszakap a katolikus egyház, 
pontosabban a Keresztes nővérek. Mivel 
a svájci székhelyű rend Magyarországon 
alig van már jelen, a nővérek a magyaror-
szági egyház gondjaira bízzák, de tulaj-
donjogukat fenntartják.

2003-ban azonban újabb csapás éri az 
épületet. Augusztus 20. előestéjén a kas-
tély tetőszerkezete porig ég, nagy része 
lakhatatlanná válik. Az egyház ekkor 
úgy dönt, hogy kivonul Zsámbékról, és 
a főiskoláját áthelyezi. A 2004-2005-ös 
tanév már el sem indul. Pontosabban elin-
dul, a főiskola korábbi gyakoroló isko-
lájában, amelynek működését a  zsámbéki 
premontrei rend vállalta magára a kastély 
egyik épületszárnyában.

2008-ban újabb fordulat következett be 
az ügyben.

Egy magyar származású, svájci ál-
lampolgár, Nagy Györgyi megállapodott 
a tulajdonos keresztes nővérekkel ar-
ról, hogy a kastélyt hosszú távra bérbe 
veszi. Elképzelése szerint egy kulturális 
és oktatási központot (főiskolát, netán 
egyetemet) hozna létre az ódon falak 
között, és magára vállalná nemcsak ezek 
működtetését, hanem az épület felújítását 
is. Miután az egyezség megköttetett, érte-
sítette a premontreieket, hogy ésszerű 
határidőn belül, de keressenek maguknak 
új székhelyet, mivel bérlőként a teljes 
épületre szüksége lesz.

A rend először mintha nem vette volna 
egészen komolyan a főbérlő udvarias föl-
mondó levelét, így aztán maguk lepődtek 
meg a legjobban, amikor egy szép napon 
zárva találták a bejáratot, és nem tudtak 
bemenni az iskolába.

Azóta több, kisebb ostrom zajlott le 
Zsámbékon a Keresztes nővérek nevé-
ben eljáró főbérlő és az albérlő szerepé-
ben csatázó premontreiek között, amiben 

lakatok kihelyezése és leverése mellett, 
mint hírlik, időnként némi dulakodás is 
színezte a bizarr jeleneteket.

A helyzetet bonyolítja, hogy anno a 
Magyar Állam azzal a feltétellel adta visz-
sza a műemlék épületet az egyháznak, 
hogy az benne oktatási tevékenységet 
folytat. Amennyiben ennek nem tenne 
eleget, a tulajdon visszaszáll a Magyar 
Államra. Vagyis, amennyiben a premont-
rei iskola, ha kiköltözik, és más oktatási 
intézmény nem lép a helyére, elvben vis-
szaállamosíthatnák a kastélyt. A főbérlő 
viszont arra hivatkozik, hogy éppen a 
premontreiek jelenléte akadályozza ab-
ban, hogy immár maga tegyen eleget en-
nek a kötelezettségnek, és megalapíthassa 
a saját oktatási intézményét.

Az ügynek ma sincs vége, de utcai 
csetepaték helyett a bírósági aulákba szo-
rult vissza a perpatvar. 

Tavaly aztán még egy csavar került  
a történetbe.

Mint hírlik, a kormányváltás után a 
Magyar Állam képviselői útján megke-
reste a Keresztes nővéreket azzal, hogy 
megvásárolná a teljes ingatlant, levéve 
annak minden nyűgét (műemlékvédelem, 
oktatás megszervezése, állagmegóvás) a 
nővérek válláról.

Akiknek tetszett is az ajánlat, csakhogy 
ennek útjában állt a bérleti szerződés. 
Amit persze föl is lehet mondani. Így 
is cselekedtek tehát, és megkezdődtek 
a tárgyalások immár az épületegyüttes 
eladásáról az államnak.

Talán bele sem gondoltak, hogy ez-
zel egy pert vesznek a nyakukba: a bérlő  
ugyanis nem nyugodott bele a fölmondás-
ba, és pert indított a rend ellen.

Újabb hideg zuhanyként érte a 
nővéreket, amikor az állam képviselőivel 
folytatott tárgyalásokon kiderült 
számukra, hogy a leendő tulajdonos úgy 
kívánja megvásárolni az ingatlant, hogy 
annak vételárából levonná a helyreállí-
tásához szükséges összeget. Két szék 
közül a pad alá – ahogy mondani szok-
ták, ugyanis osztottak, szoroztak, s arra 
jutottak, hogy nem sok pénzük maradna 
ezek után.  S lehet, hogy egy vesztes per 
után még azt is elveszíthetik, ha a volt 
bérlőjüket kártalanítaniuk kell.

Itt tartunk most.
Zoia Brots

ZiChy-kastéLy, ZsámBék

Több frontos háború

Ostromállapot

Vesztegzár

A premontreiek vezérkara
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A rendszerváltás hajnalán az 
erdészet vezetői úgy döntöttek, 
hogy az egyik épületet, amely 
a konyhának, az erdészet dol-
gozóinak és a magas rangú 
delegációk kísérőinek fenntar-
tott ebédlőnek adott otthont, 
bérbe adják egy magánvállal-
kozónak, hogy hétvégenként 
benne rendezvényeket tartson, 
némi plusz bevételhez juttatva 
a céget.

A lehetőséggel Dudok 
Jánosné élt, hiszen ő akkor 
már több mint húsz éve, pon-
tosan 1978 óta volt gondnoka 
és mindenese az étteremnek. 
Ekkor került a képbe fia, if-
jabb Dudok Péter is, aki azóta 
a vállalkozás ügyvezetője, 
és ugyancsak szakmabeli: a 
nyolcvanas években a Mar-
gitszigeti Palatínuson vitt egy 
kis büfét.

A családi összefogásnak az-
tán meglett az eredménye; a 
Dudok-féle étterem az egyik 
legnépszerűbb rendezvény-
helyszín a budakesziek és 
a környékbeliek körében, 
de Budapestről is szívesen 
választják a romantikus, er-
dei környezetet jeles össze-
jöveteleikhez. 

– Úgy tudom, a vállalkozás 
a mai napig családi alapon 
működik – kezdem a beszél-
getést Dudok Péterrel. – Mi a 
munkamegosztás?

– Bár fokozatosan átvettem 
édesanyámtól a vállalkozás 
irányítását – magyarázza a föl-
állást az ügyvezető családfő 
–, de ő máig ott dolgozik 
velünk, és komoly döntés nél- 
küle ma sem születhet. De 
ezt a többiekről is elmondha-
tom, a fontos dolgokat mindig 
megbeszéljük családi körben, 
és ebbe a munkatársaimat is 

beleértem. Ezt azért is fontos-
nak tartom megemlíteni, mert 
nekem általában szerencsém 
volt, többnyire jól megértettük 
egymást. Nem csak családi, 
hanem családias vállalkozás 
is a mienk. Hogy a kérdé-
sére válaszoljak, édesanyám 
birodalma a konyha, legszí-
vesebben ott tartózkodik, azt 
felügyeli. Feleségem, Emese a 
kezdetekben a felszolgálásban 
jeleskedett, manapság inkább a 
vállalkozás pénzügyi, könyv-
viteli részét intézi. Az ő helyét 
a placcon Balázs fiam vette 
át. Én elsősorban a szervezés-
sel, irányítással, koordinálás-
sal foglalkozom, de besegítek 
bárhol, ahol éppen szükséges.

– Mint a jó úttörő, ahol 
tud, segít. Tudom, hogy ez egy 
nagyon nehéz szakma. Könnyű 
kiégni, márpedig egy elfásult 
vendéglősnél nincs rosszabb. 
Hogy lehet évtizedeken át bírni?

– Mi tagadás, az én fejem-
ben is megfordult már párszor, 
hogy abba kellene hagyni, va-
lami másba kezdeni, de érde-
kes módon, amikor ilyen sötét 
gondolatok kavarognak az 
emberben, pont akkor jön vele 
szembe valaki az utcán, és 
lelkendezve meséli, milyen jól 
érezte magát legutóbb, amikor 
nálunk járt. Van, hogy évek-
kel korábbi eseményt idéz föl. 
Ilyenkor egyből elszállnak a 
borús gondolatok. Bennünket 
az éltet, hogy minden rendez-
vény izgalom. Nemcsak a ven-
dégeknek, például egy esküvő 
a házaspár és a családjaik éle-
tében kitüntetett nap, hanem 
nekünk is, mivel tudjuk, hogy 
mekkora jelentősége van an-
nak, hogy sikerüljön, amit 
közösen elterveztünk, hogy jól 
érezze majd magát a násznép. 

Egy húslevest meg lehet 
előre komponálni, ha mind-
ent úgy csinálok, ahogy kell, 
akkor nagy valószínűséggel 
a várt eredményt kapom. Egy 
esküvő, de mondhatnék akár 
egy szalagavató bált is, a leg-
gondosabb szervezés mellett 
sem teljesen kiszámítható; itt 
emberek vannak, méghozzá 
olyan összetételben, aho-
gyan se azelőtt, se várhatóan 
a jövőben így nem fognak ta-
lálkozni, és ez mindig hordoz 
valami bizonytalanságot. Ám 
éppen ez a szép benne, hogy 
emberekkel kell bánnunk, sok-
szor váratlan helyzeteket kell 
megoldanunk. És bármeny- 
nyire fáradtak vagyunk is egy-
egy hajnalon, rendezvény vé-
gén, de nagy öröm látni, a ven-
dégek elégedetten távoznak. 
Az ember így azonnal érzékeli 
a munkája eredményét. Ez 
nem minden munkahelyen 
adatik meg.

– Említette azt is, időnként 
megkísérti a gondolat, hogy 
váltani kellene, belevágni va-
lami másba. Mi lenne az?

– Van egy álmom. Szeretnék 
alkotni valamit, létrehozni egy 
saját kis vendéglőt. Él bennem 
egy kép erről az étteremről, 
ami nem lenne nagy, mond-
juk, negyven fős, nem lenne 
kirívóan elegáns, de ahol min-
den olyan, amilyennek lennie 
kell, ahol nem kellene komp-
romisszumokat kötnöm. És 
ahol végül, de nem utolsósor-
ban az a negyven vendég nap 
mint nap be is jönne hozzánk. 

– Ezek szerint nem Miche-
lin csillagokról, skandináv 
séfekről, molekuláris vagy fúzi- 
ós konyháról szövi ábrándjait?

– Nem, egyáltalán, hanem 
egy közepes árfekvésű, iga-

zi, jó, békebeli vendéglőre 
gondolok, ahol a vendégeim 
sem sznobok, hanem olyan 
átlagemberek, akik szeretnek 
jókat enni, inni, jó társaságban 
lenni. Mondjuk tradicionális 
erdélyi és magyar konyhát 
vinnénk.

– Ön szeret-e, szokott-e 
főzni?

– Ritkán, de van egy 
hét minden évben, amikor 
elsősorban rám hárul ez a fela-
dat. Van egy kis társaság itt, 
Budakeszin, minden évben 
egyszer lemegyünk vitorlázni 
az Adriára, és akkor szoktam 
főzni. Eddig még nem akartak 
elcsapni mint hajószakácsot.

– A Budakeszi Hegyi Ten-
gerészekről van szó, ugyebár?

– Igen, ez egy régi társaság, 
magam nyolc évvel ezelőtt 
tettem le a „hegyitengerész-
vizsgát”.

– Visszatérve a tengerről, 
meg az álmok birodalmából, 
az erdei rendezvényházzal mi-
lyen tervei vannak?

– Tavaly elkészült egy új 
terasz, és hétvégén svéd-
asztalos ebéddel is várjuk a 
vendégeket.  Egyelőre ezt sze-
etnénk minél jobban felfut-
tatni, aztán meglátjuk, milyen 
lehetőségeket rejteget még 
a jövő. Az erdészet vezetői 
ebben is támogattak, aho- 
gyan az elmúlt évtizedek-
ben mindig. Azt szeretném, 
hogy a környéken minél töb-
ben ismerjenek meg bennün-
ket, a konyhánkat, a vendég- 
szeretetünket.

Robot Szabi

Bemutatjuk DuDok PéteRt

A Palatínustól az erdészetig
Ki tudná megmondani, vajon az elmúlt több mint húsz évben hányan mondták ki a boldo-
gító igent a Budakeszi Erdészet ősfáinak árnyékában. Korábban itt csak zártkörű rendez-
vények voltak, az előző rendszer vezetői és magas rangú, külföldi vendégei léphették át a 
küszöbét, többnyire protokoll vadászat és vadlakomák örvén.

szabadidejében 
hajószakács
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Rosszul kezdődött a január Bu-
dakeszin, legalábbis ami a bűnügyi 

helyzetet illeti: alig ocsúdott föl a város 
az év végi ünnepek mámorából, hogy egy 
megdöbbentő, fegyveres rablás híre ráz-
za meg a közvéleményt. A felújítás alatt 
álló, ezért bezárt és lekerített polgármes-
teri hivatalnál sötétedés után ismeretlen 
elkövetők késsel arra kényszerítettek két 
fiatalt, hogy adják át nekik az értékeiket, 
történetesen a mobiltelefonjaikat.

(Korántsem mellékesen jegyezzük meg, 

hogy az esettől függetlenül is sok helyi ál-
lampolgár adott hangot aggodalmának a 
felvonulási terület lezárása miatt. A pol-
gármesteri hivatal és vele a biztonsági disz-
pécser-központ ugyan elköltözött, ám az or-
vosi rendelő továbbra is a Fő utca 179. alatt 
működik. Különösen este sokan félnek az 
éjszakai ügyeletre menni, sőt: információink 
szerint az ügyeletet adó egészségügyiek sem 
érzik igazán biztonságban magukat. A köz-
vélemény azt várja, hogy az éjszakai órákban 
fokozottan védjék az egész területet.)

A dolog azonban ezzel nem ért vé-
get. További három rablásról kaptunk 
híreket. Igaz, ezeknél fegyver vagy annak 
minősülő tárgy már nem játszott szerepet, 
csak fizikai erőszak kilátásba helyezése a 
delikvensek által arra az esetre, ha áldo-
zataik nem adják át értékeiket önszántuk-
ból. De a rablás alakzat megvalósításához 
már untig elegendő ez is – anélkül, hogy 
jogászkodni akarnék.

Az esetek hallatán izgalom lett úrrá a 
városon, és különböző internetes fóru-
mokon tehetetlenséggel vádolták a város-
vezetést és a rendőrséget.

Nos, az valóban igaz, hogy az utóbbi 
időszakban akár hosszú hónapok, netán 
egy-két év is eltelt, hogy hasonlóan sú-
lyos bűncselekményből akár csak egy 
is történt volna a településen, ami, a 
most történteket leszámítva, minden 
ellenkező híresztelés dacára bűnügyi 
szempontból nem nevezhető különöseb-
ben veszélyes helynek, ha hihetünk a 
statisztikáknak. Sorozatrablásra pedig 
én legalábbis az elmúlt két évtizedből 
nem emlékszem.

Hogy valami jó hírrel is szolgáljunk, 
Horváth Ferenc őrnagytól, a budakeszi 
rendőrőrs első számú vezetőjétől kapott 
információk szerint január végére, ponto-
san 28-ára elfogtak valakit, akit a rablá-
sokkal gyanúsítanak.

Hogy ő volt-e mind a négy cselekménynek 
az elkövetője, illetve, hogy volt-e, voltak-e 
társa(i), a nyomozás hivatott tisztázni.

Mi mindenesetre fokozott figyelemmel 
várjuk a fejleményeket.

Bató Borisz

Nem most történt, de mi 
most hallottuk, és elég 

érdekesnek, s főképp tanulsá-
gosnak tartottuk az esetet ah-
hoz, hogy közhírré tegyük.

Egy trükkös lopásról lesz 
szó, s mint legtöbbször, ezúttal 
is némi csodálattal kell adóz-
nunk az elkövetők találékony-
sága, egyúttal megvetéssel 
a cselekményben megnyil-
vánuló lelketlensége miatt.

Fényes nappal volt, két, úgy-
nevezett rendőrségi láthatósági 
mellényt viselő férfi csöngetett 
be egy idős, egyedül élő asz-
szony kapuján. Kettejük 
között egy rossz külsejű em-
ber – bilincsbe verve. Amikor 
a néni kitotyogott, hevesebben 
kezdett el dobogni a szíve, de 
az igen jó modorú illetők igye- 

keztek megnyugtatni, s el-
mondták, épp most fogták el 
ezt a betörőt a szomszédban, 
munkálódása közben. Nem 
árt az elővigyázatosság, ki 
tudja, hol másutt tehette még 
tiszteletét, jó lenne, ha a néni 
megnézné, nem tűnt-e el va-
lami az itthon tartott értékei 
közül.

Az idős hölgyet őszintén 
meghatotta a figyelmesség, és 
sietett is, hogy a rejtekhelyéről 
elővegye megtakarított pén-
zét. Boldogan újságolta a 
rendőröknek, akik buzgón 
követték őt a házba, minden 
megvan, nem veszett el semmi.

Kint a kapuban nem győzött 
hálálkodni a rend éber őreinek 
a gondoskodásért.

Amikor visszament, mielőtt 

leült volna, hogy kipihenje az 
átélt izgalmakat, fogta a kis 
fém kazettát, hogy visszategye 
a rejtekhelyére. De előtte ösz-
tönös mozdulatoktól vezérelve 
fölnyitotta. Ekkor kezdett csak 
hevesen verni a szíve: a kazet-
tából hiányzott a megtakarított 
több százezer forintja. Hirte- 
len megzavarodott, nem 
értette, most lát-e rosszul, 
vagy az imént kápráztak a sze-
mei. Indult is kifelé, hogy a 
rendőrök segítségét kérje, de 
azoknak már bottal üthette a 
nyomát.

Időbe telt, míg fölfogta, akik 
csúnyán rászedték, bizony 
álrendőrök voltak, s az elfogott 
tolvaj valóban az volt, de 
munkatársa a másik kettőnek. 

És akkor jöjjön az obligát 

figyelmeztetés: pénzt tartani 
bankban célszerű, és senkit 
nem beengedni a lakásba, 
bármilyen mesével jön is, még 
a rendőrt sem, amíg nem iga-
zolta magát!

Babits Zoró

soRoZatRaBLás BuDakesZin

Palánk mögül jött a vész

Tolvajnak álcázta magát a tolvaj
Itt lapul meg a rabló

A karperec igazi
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06. Budakeszi, Fő út 
M. T. Eszter biatorbágyi lakos Budapest felől haladt személy-
autójával lakóhelye felé, amikor a Fő út 207. szám elé ért. A 
jegyzőkönyvbe mondott szavai szerint, az úttest jobb szélén egy 
menetrendszerinti autóbuszt látott várakozni az autóbusz-öböl-
ben. Mivel tartott attól, hogy a busz elindulhat, vagy valaki a 
takarásából kiszaladhat, járművével az úttest közepe felé húzó-
dott. A buszhoz közeledve hirtelen egy sötét alakot látott kiro-
hanni a busz fara mögül, aki feltehetőleg az út túloldalára akart 
átjutni. Az egész annyira hirtelen történt, és a férfi is annyira 
közel volt, hogy az autós a fékezés ellenére sem tudta elkerülni 
az ütközést, így elütötte J.Gy.-t. A gyalogos megsérült.

16. 05:30 Páty, 1103 út, 6.500 méterszelvény
Nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett személygép-
kocsijával S. Adél, s ennek következtében egy balra ívelő útka-
nyarulat után megcsúszott, jobbra letért az úttestről, az árokba 
hajtott, majd felborult. Más járművel nem ütközött. A baleset 
során a jármű utasa, S. Erika könnyebb sérüléseket szenvedett, a 
járműben anyagi kár keletkezett.

27. 08:52 1-es számú főút, Budaörs és Biatorbágy között
Egy teherautó sofőrje, F. György járművével egy nyerges von-
tató mögé érkezett. Úgy döntött, megelőzi. A manőver végén a 
külső forgalmi sávban akart tovább haladni, ezért megkezdte a 
sávváltást, ám ekkor a jármű hátulja megcsúszott az úttest köze-
pén lévő havas területen. A gépkocsivezető elvesztette uralmát a 
kocsi felett, átsodródott a szemközti forgalmi sávba, ahol fron-
tálisan összeütközött a vele szemben haladó teherautóval. A vét-
len járművet S.Cz. Zsuzsanna vezette. Az asszony által vezetett 
jármű az ütközés következtében a menetiránya szerinti bal ol-
dalon lévő vízelvezető árokba csúszott.  A baleset következtében 
S. Cz. Zsuzsanna súlyos sérülést szenvedett.

28. 07:30 óra, Telki lakott területén kívül 
Budakeszi felől haladt Sz. Henriette gépjárművezető az általa 
vezetett Opel Astra személyautóval, Telki felé. Egy jobbra ívelő 
útkanyarulathoz érve, nem az út vonalvezetésének és az útburko-
lat állapotának megfelelően vezette járművét, s ennek következ-
tében a menetirány szerinti bal oldali sávba átsodródott, ahol is 
a I. K. Tünde által vezetett Volvóval ütközött.

30. 18:30, Perbál Dózsa Gy. út
Budajenő felé haladt D. Rajmund úrvezető az általa vezetett sze-
mélyautóval. Amikor az Erkel F. utca magasságába ért, észlelte, 
hogy vele szemben egy ismeretlen forgalmi rendszámú személy- 
gépkocsi közlekedik, amelyet épp előzni készült egy másik, ugyan- 
csak ismeretlen rendszámú személyautó. Mivel az előző jármű 
közel volt hozzá és nagy sebességgel közlekedett, D. Rajmund 
csökkentette a sebességét, valamint igyekezett lehúzódni az úttest 
jobb szélére. Amikor a szemből előző jármű befejezte manőverét 
és elhaladt mellette, járművének hátsó része meg-csúszott, s en-
nek következtében elveszíttette uralmát a jármű irányítása felett. 
Kocsijával így átsodródott a menetirány szerin-ti baloldalra, ahol 
is nekiütközött az úttest szélén lévő vasbeton villanyoszlopnak. 

31.  09:15 Zsámbék, Petőfi Sándor utca
Tök felől érkezett, Páty felé haladt K. Annamária személygép-
kocsival, amikor félúton, arra lett figyelmes, hogy a Petőfi Sándor 
u. 52. szám előtt, az úttest jobb oldali forgalmi sávjában áll egy 
figyelmeztető jelzést használó szemétszállító tehergépkocsi, ma-
gyarul: kukásautó. Úgy döntött, kikerüli. Amikor az előzést meg-
kezdte, és áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, 
észlelte, vele szemben jön egy másik személyautó. Fékezett, 
majd jobbra rántotta a kormányt. A manővere során a tehergép-
kocsi baloldalának  hátulján lévő fellépőnek- és az azon álló sze-
métszállító munkás lábának ütközött. Az ütközés következtében a 
fellépőn álló munkás előre láthatólag súlyos sérülést szenvedett.

eszt

Baleseti krónika
Úgy föst, az asszonyoknak nem smakkol a januári, téli 
időjárás. Legalábbis ez a 2011-es; legalábbis a Budaörsi 
Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztály baleseti 
naplója tanúsága szerint. Ami ugyanis leginkább szemet 
szúr az elmúlt havi „termésben”, hogy föltűnően gyakran 
voltak hölgyek különböző balesetek szereplői, elsősorban 
okozói. De ezzel a világért sem szeretnénk a diszkromináció 
bűnébe esni, legyen ez puszta véletlen és ténymegállapítás, 
inkább lássuk az eseményeket.

Január

BALSORS

14

Munkaerő-közvetítés Romániából. Megbíz-
ható romániai vendégmunkásokat közvetítünk 
mezőgazdaságba vagy építőiparba.
T.: 30/3436673; 30/9758016

Idősek gondozását vállalom hétvégenként. Főzés, 
takarítás, vásárlás.
T.: 30/3436673

Lakhatásért cserébe ház- és kertgondozást vállalok.
T.: 30/3436673; 30/9758016
 
Takarmány kukoricát, burgonyát olcsón, nagy té-
telben szállítunk.
T.: 30/3436673; 30/9758016

24 órás Városi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 
Ügyelet
Budakeszi, Szőlőskert u. 21. (az ideiglenes pol-
gármesteri hivatalnál)
Egész nap hívható a 30 (6212092-es telefonon, 
18 óra után a (23) 777107-es telefonon

strázsamester

Már korábban kiírta a pályázatot Budakeszi önkor-
mányzata a városban ellátandó őrző-védő feladatokra.

Januárban a beérkezett pályázatokat elbírálták, s 
ennek alapján az eddigi céget, a Figyelő-Őr Kft.-t 
bízzák meg a köbvetkező ciklusra is.
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