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Október, Mindszent hava

Mindszent havában szabadon ehetel mindent, kiváltképp
sülteket; jó bort igyál és tiszta mustot, ha kaphatsz; borodban, melyet iszol, tarts zsályát; disznóhúst is ehetsz, borsos
étek sem árt, igyál kecske- és juhtejet, élhetsz purgáczióval
és érvágással.
Hideggel ijesztő Mindszent hava, te mind borzasztod és
búsítod szívünket, mert oktalan, gonosz természetüeket és
galád, akaratos, gonoszt gondoló embereket, észvesztőket,
fondorkodókat, háborúskodókat, házsártos és vakmerő
szivüeket, gonoszra igyekezőket, bosszúállókat, mormogókat, hamisakat, csalárdokat, minden háborúságnak és
álnokságnak tökéletlen elgondolóit szülsz e világra.

Buda szabad
Fontos évforduló múlt el ismét anélkül, hogy megemlékeztünk volna róla; ráadásul vidékünk helyszíne is volt a 225
évvel ezelőtti eseményeknek. Mielőtt arra kényszerítenénk a
Nyájast, hogy Pataki fejszámoló nyomdokaiba szegődjék, ide
írjuk a dátumot: 1686.szeptember 2-án, 76 napos ostrom után
a keresztény szövetség serege kitűzte a zászlaját budai vár
fokára a lófarok helyébe. A százötven éves török uralomnak
ezzel vége szakadt.

Néhány budakeszi lokálpatrióta kezdeményezésére színpadra állították a makkosmáriai kegyhely történetét a
kezdetektől: az 1730-as években történt Mária-jelenéstől
a közelmúltig. Az ősbemutatót a budakeszi művelődési
központban tartották az almásfüzitői Talpalatnyi Színház
amatőr színészei október 1-jén.
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Puccs

Egy kerek évforduló még csak
eztán lesz: a budaörsi csatáé.
1921. október 23-án a IV. Károly
királyhoz hű, királypárti (legitimista) és a Horthy Miklóshoz
hű kormányerők között kisebb
összecsapás volt Budaörsön. A
kormányhoz hű erők 24-én reggelre bekerítették a király csapatait. A király erőit lefegyverezték, maga a király pedig október
25-én Tatán fogságba esett.
A csata emlékét őrzi ma is
Budaörsön a Károly király és a
Csata utca, valamint egy emléktábla.

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)

Két megtörtént eset. Nem fűzi őket össze
semmi, ha csak az nem, hogy mindkettő egy
napon esett. Vagy talán mégis?

1.
Különös viszony fűzi Budakeszit a náci
egyenruhához. Néhány éve Kosaras
tanár úr ügye, amikor a szélesebb nyilvánosság értesült arról, hogy a katolikus
gimnázium pedagógusa és néhány tanítványa szabad idejében előszeretettel
ölti magára az SS uniformisát, még országos botrányt
kavart, és a tanerő távozni is kényszerült az iskolából.
Azóta nagyot változott a világ. Efféle esetből ma már
aligha lenne affér. A minap is, mit láttam a Facebookon?
Fiatalemberek csoportosan, SS egyenruhában pózolnak, hadd lássa ország-világ. A ruhákat láthatóan nem
a jelmezkölcsönzőből vették ki. Vajon melyik szabóságban készítik? „P.-vel iskolába jártunk együtt, ez meg itt
az unokatesóm haverja. Amaz a szomszédunkban lakott
évekig.” – mutogatja X, aki fölhívta figyelmem a képre
Ismerős arcok.
Ami engem megriasztott, az nem is annyira ezeknek a
fiatalembereknek a vonzalma, hanem az a nem is közöny,
hanem inkább kedély, amivel környezetük viseltetik iránta.
2.
Nézem a fiatal férfit. Ül az ágy szélén. Arcát két kezébe
temeti. Vonásaiból ítélve amolyan „félig székely, félig
román, félig cigány, vagy tán egészen az”. Zokog. Tegnap
éjjel érkezett Romániából, egész nap vezetett. Ma hajnalban már talpon volt, édesanyjával kicsit összekapták az
udvart. Nem a sajátjuk, de az ember tartson rendet ott,
ahol él. Több mint két hete nem volt itt, fölhalmozódott
a tennivaló. Aztán kettéváltak útjaik. Az anya ment takarítani, a fiú pedig a külföldi üzletembert, akivel odaát
ismerkedett meg, kísérte a bankba. Az üzletember, bár
nyugatról érkezett, nem látszott annak. Az autója elmúlt
húsz, itt-ott már rozsdás, az öltöny sem éppen Boss. Dolga
végeztével csatlakozott édesanyjához, segített neki port
törölni, szőnyeget rázni. Hogy hamarabb végezzen, így
előbb szabaduljon, akkor talán még sikerül elérniük az
ügyfélfogadást. Az idős házinéni megkérdezte, meg tudná-e javítani a csapot, mert csöpög; és ha netán kivágná
azt a kiszáradt fát a kertben… „Nem leszek hálátlan”.
Meg tudná. Meg tudta. A hála fedezte az aznapi vacsorát.
De nem panaszkodott, a házinéni sem gazdag ember, csak
már nem bírja a házi munkát, s nincs segítség. Inkább
kigazdálkodja azt a kis pénzt a nyugdíjból egyszer egy
hónapban. Miután hazaértek, megvacsoráztak, holt fáradtan ültek hárman – az asszony, a fiú és az „üzletember” - a
szobában. A szobát az anya bérelte, a fiú, ha éppen erre
volt dolga, meg-megszállt nála néha éjszakára. Egyszer
csak zörrent a kulcs a zárban. „A doktor úr – villant át
az asszony agyán. – Ő a tulajdonos, bármikor bejöhet, ő
nem szokott csöngetni, hanem egyszerűen csak bejön.”
Köszönés nélkül ráripakodott, hogy ez volt az első és
utolsó alkalom, hogy engedély nélkül vendéget fogad az
ő lakásában. Azt különösen nehezményezte, hogy „pláne
románokat.”. „Utálom a románokat, érti?”
eXabó Tibor
szellemi homeless
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Vég-rendelet:
csak forintban
Ez volt az utóbbi évek talán legizgalmasabb, a hagyomány szerint minden
év szeptemberében, ezúttal Pécsett megrendezett közgazda vándorgyűlés.
A konferencián szót kapott többek
között a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete (PSZÁF) budakeszi elnöke,
Szász Károly is, aki a vándorgyűlés
egyik slágertémájához, a devizahitelek
végtörlesztésének az ország közvéleményét is izgalomban tartó kérdéséhez
szólt hozzá.
Az összejövetelről beszámoló sajtótudósítások szerint, Szász kijelentette,
egyértelmű, hogy nem lehet devizában
a devizahiteleket végtörleszteni, bár
egyes bankok a végtörlesztéshez szükséges forrást nem forintból, hanem
devizából szeretnék biztosítani.
„A rendszer nem érti meg, hogy a
végtörlesztésnek forintban kell megtörténnie, már megint a kiskapukat keressük” – fogalmazott Szász Károly a
49. vándorgyűlésén tartott előadásában.
   Arra is fölhívta a figyelmet, bár a jogszabály kimondja, hogy a közvetítői
rendszer nem kérhet díjat a szolgáltatásért, egyes kisebb hitelintézetek mégis
különböző bújtatott költségekkel felajánlják a közvetítőknek azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel átalakíthatják
a portfóliójukat. Ez ellen föl kell lépni.
   A magyar bankrendszerről kijelentette,
a magyar bankok tőkehelyzete öszszességében kedvező.
eszt

Szendvicsemberek 2011-ben;
a szendvics egyik fele hiányzik
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Pest megyei hárem
Hogy Pest megye de facto csődben van,
vagyis fizetésképtelen, azt hónapok óta
lehet tudni. (Szerencsénkre, a mi vidékünkön egyáltalán nem jellemzők a
megyei fenntartású intézmények.) Rendre
érkeznek a hírek, hogy a megyei intézményekben az áram vagy a gáz kikapcsolása fenyeget, s nem csak fenyeget.
Több szolgáltató, például a közétkeztetés
egyik beszállítója ideiglenesen fölfüggesztette a szolgáltatásait, egyes helyeken
kikapcsolták a telefont, az internetet, az
ingyenes tankönyveket a tanévnyitóra
csak úgy szállították le a kiadók, hogy a
csomagokat felbontani akkor lehetett, ha
már rendezték a feléjük fennálló tartozást
(rendezték, több hetes késéssel) stb.
A legnagyobb fenyegetést a távhő
vagy a gáz kikapcsolása jelenti, mivel
hogy pár nap, és hivatalosan elkezdődik
a fűtési szezon, s ezúttal a meteorológiai
előrejelzések is szinkronban vannak a
naptárral: hűvösnek ígérkezik október
idusa. A fűtéssel, a legfrissebb fejlemények szerint, talán mégsem lesznek
gondok, ugyanis szeptember végére a
megye megállapodott a szolgáltatókkal.
Ebben alighanem döntő szerepe volt annak, hogy időközben kormányzati szinten megszületett a döntés: 2012. január

elsejével lényegében a megyerendszert
kimiská-rolják. Valamennyi intézményét
átveszi az állam, méghozzá az adósságokkal együtt.
Formálisan persze maradnak a megyék,
csak éppen azt nem tudni e pillanatban (a
közigazgatási reformkoncepciót még mindig
nem teljes egészében hozták nyilvánosságra,
pedig lényeges elemeit már három hónap
múlva bevezetik!), hogy minek. Állítólag
a területfejlesztéseknél maradna szerepük,
csakhogy erre már vannak regionális szervezetek, amelyek az e pillanatban az efféle célokra szolgáló legfontosabb források
– az EU-pályázatok – fölött rendelkeznek,
kötve hiszem, hogy hatalmukat csak úgy
átengednék a megyéknek.
Aligha véletlen, hogy a kormánydöntés bejelentését a miniszterelnök Szűcs
Lajosra, mint az egyik legeladósodottabb
megye, a Pest Megyei Önkormányzat
elnökére bízta, aki ambivalens érzésekkel értesülhetett a történtekről: a súlyos
adósság terhe mostantól valóban nem az ő
vállát nyomja, azonban kérdés, hogy egy
szerepét és (eddig sem túl nagy) hatalmát
vesztett közigazgatási egység elnökének
lenni – eunuchnak egy, ráadásul kiürített
háremben – vágyai netovábbja lenne.
Szobi Rita

Végrehajtók háztűznézőben
Újabb távol-keleti árucikkekre specializálódott üzletközpontban razziáztak a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A behajtott pénz és a lefoglalt
áru értéke összesen 13 és félmillió forint. A Közép-magyarországi Régió
adóellenőreinek, pénzügyőreinek és végrehajtóinak akciójában egy komplett
üzletet is zár alá vettek.
Üzletükben keresték fel az adósokat
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
adóellenőrei, végrehajtói és pénzügyőrei.
A távol-keleti árucikkekkel kereskedők
ugyanis annak ellenére nem fizették
ki az adót, hogy nagy forgalmat és így
megfelelő bevételt produkáló bevásárlóközpontban működnek.
A NAV akciócsoportja több tucat céget
ellenőrzött, közülük sokan zsebből kifizették a tartozást, másoknál a végrehajtók
foglalták le a készpénzt, és ha kellett,
az árukészletet. Volt olyan bolt, amelyben nem is tartottak pénztárgépet és sok
esetben nem adtak a vásárlóknak nyugtát.
Helyenként az üzlet személyzetét feketén
alkalmazták. A legfurcsább az az eladó
volt, aki az ellenőrök láttán elszaladt

gazdátlanul hagyva a boltot. Mivel viszsza sem tért és tartozását sem rendezte, a
végrehajtók az árukészletet lefoglalták, a
helyiséget pedig zár alá vették.
A felkeresett vállalkozások a kintlévőség
75 százalékát kifizették.
Alapvető eljárási szabályok: az adóvégrehajtó olyan NAV alkalmazott, aki
helyszínen vagy hivatali helyiségben,
készpénz átvételére, illetve készpénzfoglalásra jogosult. Az átvételt, illetve foglalást
és az összeg nagyságát szigorú számadású, kétpéldányos nyugta kiállításával,
és jegyzőkönyvvel igazolja. A nyugta és a
jegyzőkönyv egy-egy példányát az érintett
adózónak átadja. Mindemellett valamennyi
helyszínen eljáró adóhatósági szakember
hivatalos szolgálati igazolványa felmutatásával igazolja magát.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó
Főigazgatósága
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Függőség – vizuálisan
Korunkban, mely az eredetiséget abszolutizálja, üdítő találkozni valakivel, aki
szembe úszik az árral. Ára van ennek, bizonyára, de hogy mekkora, azt csak ő
maga tudná megmondani, ha utánaszámolna. De ahogy elnézem, Mészöly Zsófia
restaurátor nem az a fajta, aki költség-haszon számításokat végezne.
Mészöly Zsófia, Budakeszin élő festőrestaurátor már réges-rég eldöntötte,
hogy a régi mesterek munkáinak a
megőrzésére teszi föl az életét.
– Nem nyomasztja ez a felelősség?
– Ma már nem – válaszolja a helyi,
Erkel Ferenc Művelődési Központban
kiállítását éppen installáló művész –,
már tudom, hogyan kell hozzányúlni a
műalkotásokhoz.
– És a pályája kezdetén?
– Természetesen akkor még volt bennem izgalom, pláne, hogy a kezdet kezdetén azonnal nagy felelősséggel járó
munkát kaptam.
– Elmesélné, hogy történt?
– Még az Akadémián tanultam,
amikor a főiskolára bejött egy olasz
művészettörténész, aki engem és egy
évfolyamtársamat kiválasztott, és rögtön
egy olaszországi munkára meghívott.
Cittá di Castellóban kellett restaurálnunk
egy freskót. Máig büszkeséggel gondolok vissza arra a munkámra.
– Ígéretes start. Hát még, ha hozzá
vesszük, az első kiállítása egyenesen a
tengerentúlon volt.
– Valóban, az első kiállításom mindjárt New Yorkban volt, Püski Sándor
kezdeményezésére, és ezt követte egy
másik, ahol a meghívóm a First Hungarian Church volt, kinti rokonaim segítségével.
– Itt, az Erkel Művelődési Központban
nyílt meg ez a kiállítása (teszem hozzá,
nem először, mondhatni, visszatérő vendég itt), a képek között ülünk és beszélgetünk. Mondana róluk valamit?
– Ezek a képek túlnyomórészt másolatok. Részint olyan freskók, táblaképek
részletei, amelyeket szerencsém lehetett
restaurálni, vagy amiket nagyon szeretek.
– Ahogy körbe nézek a falon, túlnyomórészt az itáliai és németalföldi festészet remekei, elsősorban késő középkori és reneszánsz alkotások.
– Igen, hozzám a régebbi korok
művészete áll legközelebb, még mindig
nem tudtam betelni vele. Még az utánzásuk is élvezetet jelent.
– Nem unalmas pepecselni valamin,
amit valaki egyszer már kitalált, megalkotott?
– Egyáltalán nem. Csak így kerülhetünk igazán közel az alkotóhoz, a gon-

dolat- és érzelemvilágához. Izgalmas kaland.
– Mennyire hű másolatok ezek?
– Igyekszem minél tökéletesebben
reprodukálni az eredetit, de e téren a
tökéletes elérhetetlen: a fa erezete például egy táblakép esetén, vagy a festék
összetétele, az ecset stb. És – az idő. Lehet persze, úgymond, „antikolni”, de ez
csak utánzata az évszázadok patinájának,
munkájának.
– Mi különbözteti meg ezeket a képeket, másolatokat a hamisítványtól?
– Elsősorban a szándék: eleve más
méretet alkalmazunk például, anélkül
persze, hogy ezzel az eredeti arányok
fölborulnának. S igaz ugyan, hogy arra
törekszem, minél jobban hasonlítson a
másolat az eredetire, de ezt soha nem a
megtévesztés szándékával teszem. És
ez működik. Nem emlékszem, hogy egy
másolat valaha is hamisítási ügybe keveredett volna.
– Nem érezte soha, hogy jó lenne szabadjára engedni a képzelőerejét?
– De hiszen folyamatosan azt
teszem. Ne higgye, hogy a restaurátor
munkájához nem kell fantázia. Hiszen
például az elveszett, kiszakadt, hiányos,
megfakult részleteket nekünk kell rekonstruálnunk, mindenekelőtt fejben.
– A másolatokon, restaurálásokon
kívül, úgy tudom, azért saját képeket is
készít.
– Valóban, nemrég például egy nagy
munkába kezdtem: elhatároztam, hogy a
felvidéki kastélyokat fogom megörökíteni a festővásznon.
– Miért nem inkább fényképeket
készít?
– Természetesen fotózom is, de az
kevés: szeretném kicsit magaménak
tudni, magamévá tenni a tájat, az elmúlt
korok épületeit, s ehhez pedig a kezem
munkája is kell.
– Miért pont a felvidéki kastélyokat
választotta szüzséül?
– Erre családi indíttatásból szántam rá
magam. Családom egyik ága felvidéki.
Az érdekesség kedvéért hadd említsem
meg, hogy Szinyei Merse Pál egyik
leghíresebb festményén A lila ruhás nő
felmenőm. A lőcsei Probtsner Zsófia. A
Probsner őseim közül még a lőcsei polgármester lánya, az én dédanyám jött át
Magyarországra.

– Ahogy hallgatom, életét mintha két
eszme: a hűség és az alázat vezérelné.
Hűség és alázat a mesterség, az ősök
iránt.
– Jól érzi, valóban. Nekem még a
függőség is eszembe jut. Szeretem a
kötődéseket, a függést.
– Nem korlátok ezek?
– Dehogynem, ám ezeken belül tud az
emberi szabadság kibontakozni. Korlátlan szabadság nincs. Korlátok nélkül az
ember semmi.
– Jelenleg min dolgozik?
– A kastély-sorozatomon, nemrég jöttem vissza Felvidékről.
– Hogy került Budakeszire?
– A férjem révén. Ő Makk Attila
belsőépítész-iparművész. Az ő családja
élt itt, így mi is ide költöztünk, miután
összeházasodtunk a kilencvenes évek
derekán.
– Visszakanyarodván a felvidéki kastély-sorozatához: Ez valamilyen megbízás?
– Magam bíztam meg vele magam.
Várom, hogy legyenek megbízatásaim, de mai napság ezek nem könnyen
érkeznek, a restaurátorok után sehol sem
kapkodnak. Így aztán két megbízatás
között a budakeszi műtermemben dolgozom, egy személyben mint megbízó és
kivitelező.
– Soha nem is volt fix állása?
– Dehogynem. Az Országos Műemlék
Felügyelőségnél, de miután elvégeztem
az Akadémiát, nem mentem vissza. Mind
kevesebb igény szakképzett restaurátorok iránt vágytam vissza. Független
szerettem volna lenni.
– Az imént azt mondta, szereti a
függőséget.
– Igen, szeretek elmélyülni a tárgyak
világában, van egyfajta „függőségem” a
régi képek iránt..
Zsibora Bot
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Szüret után Tökön, Keszin

E

légedettek a töki Nyakas Pincészet
borászai, élükön Maja Ernővel.
A szokásosnál korábban kezdődött az
idei szüret. A kíméletes kézi szüret augusztus közepétől 6 héten át tartott, teljes
kapacitással, egy közel 70 fős csapattal.
Közepes mennyiség, jó minőség jellemzi
az idei termést. A koraiakra jellemző intenzív íz- és zamatvilág, elsősorban az
Irsai Olivér és Rizlingszilváni fajtáknál
szembetűnő. A Sauvignon blanc-nál
négy külön szüreti tétel, négy különböző
ültetvényről 18-23 mustfokig kiváló alapot
ad a nagy összeállításhoz. A Chardonnay,
Szürkebarát fajták 20 fölötti mustfokkal
kerültek a hordókba. Emelkedő cukorfok
mellett szép savakkal, kiváló borok születhetnek a 2011-es évjáratból.
Szeptember végére az idei szüretnek
szinte már vége. Még néhány hektár leszedése októberre marad, a későbbi szüretek
adnak alapot a különleges beltartalmi
értékű Menádok sorozat nagy boraihoz.
A 130 hektárról sokféle szüreti tételből
gazdálkodhat a Nyakas Pince. A vörösborok felé is tekintgetnek: új telepítéseik
Amilyen csöndes volt a partra szállás, olyan zajos volt a
bemutatkozás.
De félre a hadi metaforákkal, még mielőtt túlságosan
belebonyolódnám, bár ami
azt illeti, az aszfaltozó gép
van olyan félelmetes és
erős, mint egy harckocsi.
De lám, fogadkozásom ellenére már nyakig is vagyok
a képzavarban.
Fussunk neki tehát még
egyszer.
Szóval: még a nyáron
történt, hogy csendben,
feltűnés nélkül, tulajdonosváltás történt a budakeszi,
Telki út melletti TÜZÉPtelepen. Az új cég az SBDynamic,
amely,
nem
utolsósorban a városközpontban folyó rehabilitációs
munkák egyik beszállítója is, az építőanyagkiskereskedelmen
kívül
egyéb, építőipari tevékenységet is folytat. A budapesti székhelyű vállalkozás
Etyeken és Szerencsen is
tart fenn telephelyet.
Az SBDynamic fő tevékenysége a mély- és magasépítés, de az építőipar
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között, a 20 hektár Irsai Olivér mellet
néhány hektár Pinot Noir, Merlot és Kékfrankos is helyet kap a Nyakas-hegy újonnan kialakított szőlőskertjeiben.
Budakeszin Somlai Ferencet kerestük
föl, hogy értékelje az idei szüretet, és jósoljon a 2011-es évjáratról.
– A szüret lényegében befejeződött (a
beszélgetés október első napjaiban zajlott).
– Akkor mostantól minden a borászokon
múlik.
– Hogyne. Erről egy székely vicc
jut eszembe: Az öreg egy hatalmas
tölgyfán munkálódik a szekercével.
Jön a fia, nézi egy darabig, majd
megkérdi, mi lesz belőle. „Hát,
gerenda” feleli az apa. Eltelik egy
kis idő, megint jön a fiú, kérdi,
mi készül, s megjön a válasz is:
„Szőlőkaró, édes fiam”. Pár óra
múltán ismét érdeklődik, mire az
apa így szól: „Fogpiszkáló. Már ha
el nem cseszem”.
– Komolyra fordítva a szót, először
a leszüretelt szőlőről beszéljünk.

– Nem volt nagy mennyiség, 7-11 tonna
hektáronként, fajtától függően, de „ha el
nem csellózzuk” mi, borászok, az utóbbi
évek legjobb évjárata is lehet az idei. Ami
a mi szőlőinket illeti, a budakeszi, meszes
talajon sikerült a savakat is megőrizni, és
19-21 fok átlagot elérni. A szőlő nagyon
szép, egészséges volt.
– Melyik tűnik a legígéretesebbnek?
– Talán a Cserszegit említeném, ha mindenképpen ki kell emelnem valamelyiket.
De a szürkebarát, a Sauvignon blanc is
kitűnő, a fajtajelleget – ízeket, illatokat –
sikerült nagyon jól átmenteni a borba is.
Biator Oszi

Ha töki vagy budakeszi
bort iszik, egynek látja a kettőt

Szurkolók a Meggyesben
számos, egyéb ágát is
műveli.
Ami pedig a zajártalmat
illeti: szeptemberben a
cég úgy döntött, hogy egy
gyakorlati bemutató keretében mutatja meg, mit
tud. A show-ra fölvonult a
vállalat egyik aszfaltozó
gépe, s nagy robaj keretében a Meggyes utca egyik
szakaszát a vállalat munkásai meglepő gyorsasággal
újraaszfaltozták. A szabadtéri előadásra nemcsak Budakeszi önkormányzatát,
de a környező települések
polgármestereit, építésben
illetékes szakembereit is
meghívták. Hogy a munkát
milyen minőségben végezték el, arról azóta az
arra járók saját szemükkel is meggyőződhettek.
A bemutatott, újdonságszámba menő technológia
egy speciális, önterülő útburkoló eljárás, ami nemcsak jó minőségű felületet,
de hatékony és viszonylag

olcsó megoldást is jelenthet a belterületi utak karbantartásával, felújításával,
állagmegóvásával mindig
is küszködő önkormányzatoknak. A Meggyes utcától
mintegy 400 méterre további csemegével is szolgáltak
az útépítők: egy földutat itatásos technológiával varázsoltak át szilárd burkolatúvá.

A résztvevők ezután a
művelődési házban folytatták, ahol nemcsak a
cégvezetőkkel, hanem a
bemutatott
technológia
elméleti
vonatkozásaival
és pénzügyi kereteivel is
megismerkedhettek. Az elhangzott előadások után
pedig kérdéseket intézhettek az útépítő szakemberekhez.
A látottak-hallottak alapján sikerült fölcsigázni az
érdeklődést.
(X)

Hátsó kameraállásból
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Amikor költözik a Hivatal
Az október október 17-vel kezdődő
héten jobb, ha senki nem tervez ügyintézést a budakeszi polgármesteri hivatalban, ugyanis az zárva lesz, s mindenféle ügyfélfogadás szünetel.
De nehogy bárki irigykedni kezdjen
a hivatali dolgozókra, s mindenféléket
kitalálni. Például, hogy egyhetes, bentlakásos, csapatépítő tréningre vonultak
vissza egy titkos helyen, hogy az elmúlt
egy évben, a tavalyi önkormányzati
választások óta végrehajtott alapos
– a rendszerváltáskor sem tapasztalt
mértékű – kádercserék következtében
kissé szétzilálódott társaságot összerázzák. Az ok ennél sokkal prózaibb:
költözik a hivatal, ami, valljuk be, cseppet sem irigylésre méltó dolog, sőt, az
egyik legutálatosabb dolog, ezt bárki
tudhatja, aki már költözött valaha az életében. Ráadásul egy éven belül immár
másodszor kell ezt a kényes műveletet
végrehajtani. Pont, amikorra már megszokták és megszerették a ideiglenes állomáshelyüket.
Az egyetlen vigasz, hogy ha túl
lesznek rajta, akkor egy igazán pompásnak ígérkező, új városházát vehetnek
birtokba, de ne szaladjunk túlságosan
előre, a puding próbája az evés, a házé
pedig a benne lakás.
Azt viszont már most meg lehet állapítani, hogy a Fő utca 179. építészetileg igazán sikeresnek mondható,
a tervezők derekas munkát végeztek,
amin, legalábbis ami a külső jegyeket
illeti, a kivitelezők sem rontottak.
...avagy: hogyan dobjunk ki az
ablakon nyolcvan milliót.
Mert hogy budakeszi önkormányzata, nagyvonalúan, enynyi pénzről mondott le. Olyanról, amit egyszer már elnyert.
Pályázaton. Igaz, még az előző
önkormányzati ciklusban. A
pénzt a Kerekmezőnek mondott
terület csapadékvíz-mentesítésére nyerték el. Mint ismeretes,
ez az alacsonyan fekvő terület évek óta keseríti meg az ott
lakók életét.Kapóra jött tehát
az a pályázat, amit 2010-ben
épp a hasonló problémák megoldására írtak ki.
Budakeszi akkori önkormányzata
két
pályázatot
is benyújtott, az egyiket a
Kerekmező
csapadékvízelvezetésére,
a
másikat
a
főutca
alatt
húzódó
csapadékvíz-elvezető fedett

A hasonló műveletek legkritikusabb részét – a régi és az új összeillesztését – nagyon jól oldották meg (a
belsőépítészeti részről majd legközelebb). Összességében a két tömb egy,
a mai Budakeszihez illő, visszafogott,
kisvárosias, mértéktartóan, már-már puritánul elegáns együttest alkot. Semmi
hivalkodás, nagyzolás.
Az épület előtti agórát talán
célszerűbb lett volna vízszintes térré
formálni: a fölvezető lépcsősor így méltóságteljesebbé tehette volna a teret, és
funkcionálisabbá különböző, szabadtéri
rendezvények megtartásához. A leggyengébb pontja az egész komplexumnak

(esztétikai szempontból értve) a Rathaus
Keller: erősen ravatalozó-fílingje van a
dolognak, de nem végzetes, lehet, hogy
a nagy, fekete verzál betűkből kirakott
felirat cseréje már enyhítene a gyászos
benyomáson. (A városháza főbejárati
oszlopának kőbe mart betűi sem túl
szerencsések egyébként, ha már a tipográfiánál tartunk.)
Persze minden városházának a sikere
attól függ, milyen a benne végzett munka: egy biztos, mostantól mind az önkormányzati tisztviselők, mind az ügyfelek
jobb körülmények között dolgozhatnakügyintézhetnek. Hogy mindez hogy hat
majd a dolgozókra, ügyfelekre és kettejük kapcsolatára, az a jövő zenéje, de az
már nem csak az építészeten múlik.
Robot Szabi

Költözés előtt néhány nappal

Így mulat egy magyar úr...
árok rekonstrukciójára. Mivel
ez utóbbi nem felelt meg a pályázati kiírásnak (egyébként a
probléma azóta is megkeseríti
a városvezetés életét, a városrehabilitáció nem véletlenül
halad ilyen vontatottan), csak
az előbbi nyert.
Szeptemberben azonban a
képviselő-testület úgy döntött,
nem él a lehetőséggel.
Indok: nincsenek rendben
az engedélyek; szilárd útburkolat nélkül nincs értelme
az egésznek – egyébként is a
testület kétharmados szavazattöbbséggel úgy döntött: nyet.
Ami az első kifogást illeti, bizony a mulasztás éppenséggel
a hivatalt illeti, az nem újította
meg időben a vízjogi enge-

délyt. A szilárd útburkolat
jogos – lenne, ha nem lenne
kezdeményezés a helyi ingatlantulajdonosok részéről a
probléma megoldására. (Szilárd útburkolat nélkül nem
sok értelme van csapadékvízmentesíteni;
csapadékvíz-

elvezetés hiányában nincs sok
értelme szilárd útburkolatot
építeni. Róka fogta csuka).
A kétharmaddal szemben
persze minden érv értelmetlen.
Az érintett ingatlantulajdonosok
aláírásgyűjtésbe
kezdtek, vonja vissza az önkormányzat a határozatot.
Tio Barbosz (Márna Apó)

Csak az ürge nem iszik, az ürgét kiöntik
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A párhuzamosok Keszin találkoznak
Ritka csemege a magamfajta skribler számára, hogy egyszerre ülhessen le egy interjú
keretében a magyar ipartörténet két, kiemelkedő alakjának nevét viselő személlyel. Velem
megtörtént.
Még a nyáron szereztem tu– Édesapám pezsgőgyáros Fejenként ötven kilogrammnyi
domást róla, hogy Kandó volt – kapcsolódik a mesé- holmit vihettünk magával.
Kálmán, a nyolcvan éve el- lésbe François Cezar –, sosem Másnap bevagoníroztak benhunyt mérnök által tervezett, politizált, egyszerűen a polgári nünket sokadmagunkkal, és
első fázisváltós mozdony fel- származásunk volt a bűnünk az elindultunk. Amikor megtudtalálójának
leszármazottja, akkori hatalom szemében. A tuk, hosszú, nyomorúságos
leánykori nevén Kandó Judit családunk valamennyi tagját, utazás után, hogy Dombrád az
Budakeszin él. Amikor a nevét a nagyszülőket is beleértve, úti cél, szinte megkönnyebbülböngésztem a telefonkönyv- kitelepítették.
tünk; előzőleg az a hír terjedt,
ben, asszonynevében egy
– Hogyan jellemezné egyet- hogy mindannyiunkat Szimásik hírességet véltem fölfe- len jelzővel azokat az időket?
bériába visznek. Dombrád úgdezni: François Cézar a hazai
F.C.: – Érdekes idők voltak. ynevezett kulák település volt,
pezsgőgyártás kiemelkedő sze- Nem tragédiaként éltük meg, sok jómódú gazda, kisbirtokos
mélyisége volt.
ami történt. Ez részben annak gazdálkodott ott, ráadásul az
A házaspárral egy szombat köszönhető, hogy gyerekek vol- is szálka volt a hatalom szedélelőtt beszélgettem életük tunk, nemigen fogtuk még föl, mében, hogy az előző válaszregényéről.
mi zajlik körülöttünk, részint tásokon túlnyomórészt a kis– Közös történetünk Domb- annak, hogy a szüleink nagyon gazda pártra szavaztak. Aratás
rádon kezdődött – kezd bele a józanul élték meg a történteket. idején érkeztünk, ehhez képest
szövevényes történetbe Fran- Szinte érthetetlen a mai, acsar- kivezényelték két nappal koçoisné Kandó Judit. – De ne kodó világból visszatekintve rábban a kijelölt gazdákat az
holmi nyári vakációra gondol- azokra a nehéz időkre, hogyan állomásra a fogadásunkra szejon a Tisza partján a rokonoknál, lehetett, hogy édesapámtól kerestül – dologidőben. Gonmert hogy akkor, 1951-ben még soha gyűlölködést, szitkozódást dolhatják, milyen érzésekkel
mindketten gyerekek voltunk; nem hallottunk. Pedig felnőtt fogadtak bennünket. Szóval
az történt, hogy mindkettőnk fejjel visszagondolva, tényleg a „vendéglátóinkat” velünk,
családját kitelepítették.
komisz évek voltak. Egy bennünket velük büntetett a
– Mi volt a szülők „bűne”?
hajnalon, június 28-án, minden hatalom. A szekerekkel aztán
F.K.J.: – Az én nagyapám, előzmény nélkül, reggel hat óra a kijelölt szálláshelyünkre vitSzent-Imrey István huszár alez- tájban az ajtóban megállt három tek bennünket, ami gyakran
redesként szolgált a második ÁVO-s, és szóban és írásban nem volt más, mint egy ól vagy
világháborúban, s így a csalá- átadták a határozatot, huszon- kamra. Olyan is előfordult,
dot mint megbízhatatlant, osz- négy óránk van, hogy összepa- hogy két családot egy kicsiny
tályidegent tették rá a listára.
koljunk, elhagyjuk a lakást. szobába zsúfoltak össze, a két

Mire felnőttünk, nem is volt kérdés,
hogy összeházasodunk
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családi teret mindössze egy
kifeszített lepedő választotta
el. De nyár volt, mi gyerekek
nem sokat törődtünk a körülményekkel, az új élmények
feledtették a hátrahagyott kényelmet. Én amúgy sem voltam városi gyerek, Budafokon
volt kecskénk, disznónk, apám
még feketén vágott is, nem
tudom, a mai fiatalok értik-e,
mit jelent. Aztán nemsokára
jött az iskola. A tanévnyitón a
tanító „bemutatott” bennünket, új jövevényeket a helyi
gyerekeknek mint afféle osztályáruló népnyúzókat. Az első
hónap így aztán verekedéssel
telt, hogy utóbb annál nagyobb
barátságok szövődjenek közöttünk.
F. K. J.: – Idén nyáron, a
kitelepítésünkhatvanadikévfordulóján egy emlékműavatáson
vettünk részt Dombrádon, ahol
az egykori kitelepítettek az akkori szállás- és munkaadóikkal
találkoztak újra. Megrendítő
élmény volt. A dombrádiak
mondták, a kényelmetlenségek ellenére mennyi mindent
kaptak tőlünk ismeretekben,
műveltségben. Én magam
például bábszínházat, színi
előadásokat szerveztem, de a
szüleinktől sok új ételt ismertek
meg az ottaniak. Több idős,
nagy műveltségű ember, tábornok, bankigazgató is volt a
kitelepítettek között, ők idegen
nyelvre oktatgatták nemcsak a
kitelepítettek, hanem a helyiek
gyerekeit is. Előkerültek régi
fényképek, és volt, aki név szerint máig mindenkit fölismert
rajtuk, hatvan év múltán is.
– Mit csináltak a szülők? Végül is egyik sem mezőgazdasági
munkásként élte addig az életét?
F.C.: – Feltalálták magukat,
megtanulták. A túlélés parancsa,
hogy a gyerekeiket mindenáron
föl kell nevelni, átsegítette őket
a legreménytelenebb helyzeteken is. Egyébként nemcsak
a felnőttek dolgoztak, minket,
gyerekeket ugyanúgy befogtak a mezőgazdasági munkára.
Megtanultunk mindent. És
még büszkék is voltunk, ha
a munkánkért hazavihettük a
fizetséget: egy kis dohánylevelet a nagypapának, krumplit
édesanyámnak, csirkét hétvé-
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gére. Egyébként úgy kell ezt
az egészet elképzelni, hogy a
felnőttek semmiféle jövedelemmel nem rendelkeztek, akinek
volt nyugdíja, azt is megvonták
tőle. Szó szerint nincstelenek
voltunk. És szigorú ellenőrzés
alatt álltunk, ami az idő
előrehaladtával persze enyhült.
Szökésre nem gondoltunk, ugyan, hova is mehettünk volna.
Éjszakánként, zseblámpával
bevilágítva a kis kamrába, a
legváratlanabb időpontban jöttek létszámellenőrzésre a fogva
tartóink. A lakóhelyünket nem
hagyhattuk el engedély nélkül.
Emlékszem, egyszer begyulladt a fülem, be kellett mennem
a kisvárdai kórházba: amikor a
községbe érkeztem, be kellett
jelentkeznem a rendőrségen a
passzussal, s csak utána mehettem az orvosi rendelőbe.
Visszafelé megint, és Dombrádra visszaérve szintén.
F.K.J.: – Az én édesanyámat egy időben elvezényelték
malteroslánynak a berkeszi
Vay-kastély felújításához, a
későbbi apósommal együtt.
Főnyereménynek
számított, hogy ott kaptak kenyeret, mert Dombrádon nem
jutottunk hozzá, s amikor
szombatonként megjöttek a
munkából, hozták magukkal
a veknit. Egy hétig ettük, ha
közben megpenészedett, a
rossz részt kivágtuk.
– Kedves Judit, és hogy is
volt azzal az esküvővel?
F.K.J.: – Egyszer játékból
egy nagyszabású esküvőt szerveztem, és én voltam a menyasszony. Szerettem volna, ha
Cézi lesz a vőlegény, de ő akkor tiltakozott.
– Tíz év múlva már nem. Hogyan lett a gyerekszerelemből
házasság?
F.K.J.: – A két család Dombrádon ismerkedett meg, de tartós
kapcsolat lett belőle. Édesanyám addigra már özvegy
volt, és hozzáment Cézár nagybátyjához. Amikor a kitelepítés
megszűnt, 1953-ban, maradtunk Dombrádon, így maradt a
kapcsolat, a barátság is. Aztán
mire fölnőttünk, nem is volt
kérdés, hogy összeházasodunk.
– Hogy alakult a sorsuk
Dombrádon, amikor megszűnt
a kitelepített státusuk?

F.C.: – Bár a durva bélyeg
lekerült rólunk, de továbbra is
sok hátrányban volt részünk.
Például szóba se jöhetett,
hogy középiskolába mehessek,
amikor elvégeztem az általános
iskolát. Csodával határos módon, amikor a továbbtanulás
napirendre került, épp apám
egyik, régi barátját nevezték ki
az egyik nyíregyházi gimnázium igazgatójának. Ő, vállalva
a kockázatot, protekcióval fölvett, s így bekerültem Nyíregyházára, a kollégiumba.
– És ön? – fordulok a
házaspár női tagjához.
F.K.J.: – Amikor az én
továbbtanulásom időszerűvé
vált, még Szentmártonkátán
laktunk. Az iskola névadójának
leszármazottait meghívták a
Kandó Technikum egyik ünnepségére. Nagymamám ott
beszélt az igazgatóval, hogy
már csak a név okán is, meg
hogy végig kitűnő tanuló voltam, szíveskedjenek fölvenni
a híres tudós leszármazottját.
Nagyon nehezen ment, de végül csak sikerült.
– Budakeszire hogy kerültek?
Judit asszony a férjére vet egy
pillantást, aki ért a tekintetéből,
és átveszi a szót:
F.C.: – 1962-ben jöttünk el
Dombrádról, de már csak a
szüleimmel: nagyszüleim ma
is ott vannak eltemetve. Hogy
Budapestre jöjjünk, szóba se
került, onnan továbbra is ki
voltunk tiltva, így a főváros
környékében gondolkodtunk.
Édesapámnak sok jó ismerőse
volt errefelé, hiszen a budafoki pezsgőgyárban annak idején sok bejáró volt a környező
településekről, többek között
Budakesziről is. Egy derék
budakeszi sváb család, a
Frankhauserék hívtak, s egy kis
szoba-konyhát is fölajánlottak,
ahol ellakhattunk.
F.K.J.: – Máig ott élünk, csak
persze azóta bővítettük, toldozgattuk-foldozgattuk a családi
fecskefészket.
– Miután
összeházasodtak, ami már, ha jól értem, itt,
Budakeszin történt, hogyan
alakult tovább az életük?
F.K.J.: – Nemcsak Kandó
Kálmán nevét vittem tovább,
hanem a mesterséget is. Vil-

lamosmérnök lettem, és maradtam is végig a szakmámban.
Huszonöt évet dolgoztam a Villamosipari Kutató Intézetben.
Elsősorban a MÁV részére
terveztünk különböző villamos berendezéseket. Műszaki
igazgató volt a legmagasabb
beosztás, amiben dolgoztam,
majd jött a káeftés világ, végül a nyugdíj. De még nyugdíjasként is évekig dolgoztam
szakértőként.
– Erre mondják, nem esett
messze az alma a fájától. Hát
Cézár bátyám? Jól tudom, hogy
nem lett pezsgőgyáros?
F.C.: – Jól, nemhogy gyáros,
de még a pezsgőt sem igazán
szeretem. Pedig a François-k
igazi, pezsgőgyáros dinasztia
voltak. Anyai ágon pedig ácsokként szereztek maguknak hírnevet: kinti ismerőseim mesélték, hogy a reimsi katedrális
tetőszerkezetében még a háború
előtt volt olyan gerenda, amiben bevésve ott volt a mesterjegyük. A François-k 1882-ben
kerekedtek föl Franciaországból: Törley csábította őket,
hogy az igazi pezsgőgyártást
Magyarországon
meghonosítsák. Egy idő után aztán az
őseim önállósodtak, és saját
gyárat alapítottak.
– Ott gyártották a híres
François pezsgőt.
F.C.: – Igen, egészen az államosításig.
– Ámbár, ha emlékezetem
nem csal, a nyolcvanas években újra elővették a brandet,
magam is vettem néhányszor
a finom nedűből, ami akkor a
hazai piacon kapható pezsgők
csúcsát jelentette.
F.C.: – Igen, valóban, a
Törley fölújította a márkanevet, édesapámat is fölkeresték, hogy járulna hozzá a
névhasználathoz, illetve mutassa meg a fogásokat, hogyan kell
pezsgőt gyártani. Az én pályám
egészen másképpen alakult: se
pezsgő, se ácsmesterség. Érettségi után föl se merülhetett,
hogy én, az osztályidegen, egyetemre, főiskolára mehessek.
Különböző
munkahelyeken
dolgoztam, aztán nem sokra rá,
hogy Budakeszire felköltöztünk, elvittek katonának. Leszerelés után visszamentem előző
munkahelyemre, a Csepeli

Fém Művekbe – segédmunkásnak. Huszonöt évig voltam az
üzemben, közben persze tanultam estin, levelezőn, különböző
tanfolyamokat végeztem, a végén a kohászoknál üzemvezető
is lehettem. Aztán átkerültem
a Metallokémiába, Nagytéténybe…
– Az már majdnem Budafok!
F.C.: – Valóban, de pezsgővel ott sem foglalkoztunk,
hanem fémekkel. Mint ahogy
a később alakított Kft-ben
is. Fém-kereskedelem volt a
profilunk, nyugdíjba is onnan
mentem el 2000-ben.
– Franciaországba, az ősei
földjére sose vágyott?
F.C.: – 1985-ben jártam ott
utoljára, azóta sem. Vannak
ismerősök, akivel tartjuk a kapcsolatot, de rokon már egy se.
Franciául tanulgattam gyerekkoromban, de abbamaradt.
F.K.J.: – A lány unokánk,
François Vivien viszont tanulja a nyelvet – kapja el a szót
Judit asszony –, rajong a francia kultúráért, és föltett szándéka, hogy Párizsban folytassa
tanulmányait. Tamás fiúnk, aki
a piaristáknál végzett, angolos
lett.
– Pár mondattal korábban
említette, most is abban a házban élnek, ahol annak idején,
fiatal házasokként. Soha nem
akartak elmenni innen?
F.K.J.: – Korábban lett volna
alkalom, de annyira megszoktunk, megszerettünk itt, hogy
el sem tudnám képzelni, hogy
máshol lakjam. Bár sok minden
megváltozott a hatvanas évek
óta. Akkor Budakeszi még igazi falu volt, mindenki mindenkit ismert, bár a település vérkeringésébe igazából soha nem
kapcsolódtunk be. Ma már
a szomszédok mindegyikét
sem ismerjük. De a levegő jó,
csend, nyugalom van, mindenhez kötődik valamilyen emlék,
itt vagyunk itthon.
Biator Oszi
Köszönet Kemsei Zoltánnak,
az Indóház Online közlekedési
hírportál rovatvezetőjének, a
Budántúl grafikusának, hogy
Kandó Juditra fölhívta a figyelmünket. A szerkesztőség.
nsz
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KULTMIX
Budaörs

Kulturális ajánló,

Budaörsi Játékszín

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Városi rendezvények
17 órakor
Wass Albert-szobor újraavatása
(Fő téri parkban)
18 órakor
Emlékezzünk az 1956-os forradalom áldozataira!
Polgármesteri Hivatallal szembeni kopjafánál
Kérjük, hogy fáklyát vagy gyertyát hozzanak magukkal.

Október
10. hétfő 10.00.
Maszmók Afrikában
Zenés mesejáték
14.00.
Maszmók Afrikában
19.00.
Sógornők
Komédia
11. kedd 19.00.
Sógornők
12. szerda 19.00.
Szeretem a feleségem
13. csütörtök 19.00.
Makbett
Tragikomédia
22. szombat 15.00.
Irma, te édes
23. vasárnap 19.00.
Mágnás Miska
24. hétfő 10. 00.
A világszép nádszálkisasszony
(a Ghymes együttes zenéjével)
14.00.
A világszép nádszálkisasszony
25. kedd 19.00
Kocsonya Mihály házassága
Vidám népi válóper
28. péntek 19.00
A doktor úr
Zenés bohózat
PREMIER!
30. vasárnap 15.00
A doktor úr

Október 24 (hétfő) 10-13 óráig
Liszt Ferenc és kortársa
Erkel Ferenc Pest megyei általános iskolások vetélkedője
Elődöntő
26 szerda 10 óra
Bon Bon matiné
Corpus Harsona Quartet
Harsogó rezek
28 péntek 16 óra
Tökmag Játszóház
29. szombat 9-17 óráig
BÖME Térségi Versmondó Találkozó
19 óra
Rojtos táncház
30 (vasárnap) 10 óra
Alma együttes koncertje
K&H Bank támogatásával

Helytörténeti Gyűjtemény
és Tájház
Cim: 2092 Budakeszi Fő utca 127.
Nyitva tartás
Szerda: 16.00-20.00
Péntek: 10.00-14.00
Vasárnap: 14.00-18.00

BUDAKESZI

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

Október

ZSÁMBÉK

11. kedd 19 óra
Stand Up comedy
Bödöcs Tibor
15. szombat 9-13 óráig
Baba-börze
15. szombat 19 óra
Székelykör Szüreti Bál
21. péntek 16-22 óráig
Nosztalgia Party
22. szombat 9-18 óráig
Backgamon és Go verseny

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
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22. szombat 10-14 óra
Bababörze
22. szombat 10-14 óra
Csuhéfonás
Kézműves játszóház
22. szombat 17 óra
Nótaest
Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület
23. vasárnap 16 óra
20 éves az Erdélyi Baráti Kör
jubileumi ünnepség
24. hétfő 18 óra
Magyaródy Szabolcs
A kanadai Hunyadi Mátyás
Öregcserkész Munkaközösség
vezetője
IV szervezésében
28. péntek 19 óra
„Egy kis édes félhomályban…”
A ‘20-as-’30-as évek legszebb
magyar slágerei
Zenés nosztalgia-est

három múzeuma – a Romtemplom, a Lámpamúzeum és a
Tájház – kedvezményes áron,
kombinált belépővel látogatható.
Ezeken a hétvégeken hosszú
évek után végre újra tárt kapukkal és egy-egy érdekes programmal, előadással várja vendégeit
a Szent Vendel Domborműves
Népi Lakóház

Időszaki kiállítások:
Molnár Mária Eti vajdasági
festőművész festményei
Horváth Ildikó textiltervező
iparművész kiállítása

III. Mezei Mária
Emlékhét
2011. Október 1016.

Könyvtár
Minden hónap első keddjén 17
órától „Bölcsisarok” – sok mesével

10. Hétfő, nyitónap
19.00
Zseniális korszak
Nemzetközi fotó-filmes és rajz
pályázat eredményhirdetése és
díjátadója
Szarvassá vált fiak
Angara zenekar és barátai
Vendégek:
Csepregi Gyula, Erdélyi György
11. Kedd
Dialógus
09.00-12.00.
Múzeumpedagógiai
foglalkozás (Mezei Mária ház)
09.00-12.00.
Filmvetités a Nagy Sándor József Gimnázium diákjainak
(Erkel Ferenc Művelődési Központ)

21. péntek 18 óra
Laczkfi János
költő estje felnőtteknek
27. csütörtök 18 óra		
Miből jön ki a zene?
Zenetörténeti
barangolások
Jólesz Györggyel
Múzeumok
2011.október 8-9., szombatvasárnap 10-18 óra
Nyitott Múzeumok Hétvégéje
(3.alkalommal)
Minden hónap második szombat-vasárnapján Zsámbék mind-

Tájházban
2011.október 8.szombat 10-18 óra
Vendel-napi állatsimogató a
Tájház udvarán (póniló, kecske,
bárány)
Szent Vendel kifestő gyerekeknek
Zsámbékiaknak a belépés
ingyenes!

Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu

Október

Ünnepi
megemlékezés
október 23-án
vasárnap
az 1956-os forradalom 55 évfordulójáról
16 óra: Megemlékezés
Országzászlónál

Október 6-ig látható:
Mészöly Zsófia festménykiállítása
Október 17.-től november 8-ig
Liszt Ferenc Emlékév kiállítás

OKTÓBER

az

Művelődési Ház
10. hétfő 17 óra
Bogár László közgazdász
Lefelé a létezés lejtőin
Ismerjük meg Világunkat (IV)
Hagyományőrző Baráti Kör
szervezésében
14. péntek 10 óra		
Batyu Színház
Szegény ember gazdagsága

Életnagyságú bábuk riogatják a seregélyeket Tökön
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Főhadiszállás
Örömteli fejlemény, hogy a városközpont
rehabilitációja keretében, többek között,
megújul a budakeszi Nagy Sándor József
emlékház is.
Az utóbb vértanú N. S. J. tábornok
1849 áprilisában a tavaszi hadjárat valamennyi csatájában ott volt,
különösen kitűnt a váci és
a nagysallói ütközetben. A
Buda visszavívásáért indított
hadműveletnek ő volt az egyik
főszereplője.
Május első napjaiban Budakeszin
állomásozott.
Főhadiszállása a mai Fő utca
187. sz. házban volt. Az itt tartott haditanács tervei alapján
május 5-én gyalogos honvédei
élén ő tört be elsőként a Várba.
Nagy Sándor József a Bihar
megyei Nagyváradon született
1804-ben egy vagyontalan
katolikus magyar nemesi családban. Már 15 évesen katonai
pályára lépett, szolgálatát az
osztrák császári hadsereg-

ben kezdte hadapródként. Előbb tűzér-,
majd huszáralakulatoknál szerzett érdemeket. Súlyos betegsége miatt korán,
már 1847-ben nyugállományba kényszerült. Ekkor kapitányi rangot viselt.
A Bánságban, Zsombolyán élt, amikor
a pesti forradalom híre eljutott hozzá. Már
áprilisban jelentkezett a nemzetőrségbe.
Tb

A Bázis él
Életbevágó döntés született szeptemberben a politika boszorkánykonyhájában.
A szeptember 19-én napvilágot látott
sajtóközlemény szerint a Nemzeti Kulturális Alap döntött egy, szinte év eleje
óta lebegtetett kérdésben: az alternatív
színházaknak már korábban odaítélt
leszerződött pályázati pénzeket ez év végéig kifizetik.
Ez, maradván hazai tájakon, például a
Zsámbéki Művészeti Bázis életben maradását is jelenti.

Prohászka

Végre méltó emlék
az aradi vértanúnak

Pléh Csaba olvas

Jancsó 90

Az emberek manapság egyre kevesebbet
olvasnak – sokak lesújtó véleménye ez.
Holott bizonyíthatóan nem igaz. Tudományos kutatások szólnak arról, hogy
a mai ember több időt tölt el a betűk társaságában, mint akár két-három évtizede –
állítja Pléh Csaba akadémikus (Budakeszi), a
pszicholingvisztika egyetemi tanára. – Csak
éppen nagyon másként olvas, mint akár egy
emberöltővel ezelőtt. Az ismert tudós az
MTA könyvtárában tartott a kérdésről nemrég egy előadást Az olvasás válsága vagy a
gépi kultúra győzelme címmel.
Hogy miben más korunk emberének
olvasása, mint az előzőeké?
Gondoljunk bele, mennyi SMS-t, reklámot, e-mailt olvasunk egy-egy napon. És ehhez még vegyük hozzá, mennyi időt töltünk a
számítógép előtt böngészéssel, szörföléssel.
Erre persze nem gondolnak azok, akik
számára az olvasás ma is A KÖNYV. Hogy
milyen következménye lehet mindennapi
életünkre a számítástechnikának, aligha tudjuk megjövendölni, mint ahogy Gutenberg
sem látta előre, hogy milyen hatással lesz az
emberiség fejlődésére a nyomtatás feltalálása.
Az biztos, hogy az írás-olvasás az egyetlen
médium, amely reflexiót enged meg, amely
segíti a kritikai gondolkodás fejlődését. Ezt
a hatást márpedig nem lenne szabad veszni
hagyni.

Jancsó Miklós fimrendező kilencven
éves.
Ebből az alkalomból a Tökön élő
kollégája, Tarr Béla írt méltatást róla
az Élet és Irodalomban.
Ebből idézünk néhány passzust.
„Megtanulhattuk (volna) tőled, hogy
nincs okunk félelemre, hogy erősek és
szabadok vagyunk. Minden beállításod, kamerád szárnyalása a szabadság igenléséről szól, szabadon és méltóságteljesen. Az autonóm emberről és
a rá váró megpróbáltatásokról. Elérted
a legnagyobbat, azt, hogy másként jöjjünk ki a moziból, mint ahogy oda bementünk. Autonómokká váltunk mi magunk is. Többek lettünk, ha mással nem,
hát azzal az illúzióval, hogy szabaddá
váltunk. Ez talán a legfontosabb. A szabadság illúziója talán az első lépés a
valódi szabadság felé. Szembenézni és
leszámolni azzal a szánalmas szervilizmussal, amely a magyar filmesek nagy
részét mind a mai napig jellemzi. Minden megnyilvánulásoddal erre hívtad fel
a figyelmet, világossá téve, hogy térden
állva soha nem lehet valódi filmet csinálni. Az alkotó személyisége ugyanis
mindig ott lesz a vásznon. A filmek mindig olyanok, mint az alkotójuk. Mindezt
világosan láthatjuk a te műveidben.”

Gyaníthatóan politikai harc folyik a Páva
utcai Holokauszt Emlékközpontban.
Ennek hátterében állítólag az áll, hogy a
jelenlegi, jobboldali hatalom „természetes
szövetségesének” számító katolikus egyház szemét egy ideje csípte (a hónap
képzavara – a Szerk.) a holokausztról
szóló emlékkiállítás, amelyen Prohászka
Ottokár püspök (a budakeszi katolikus
egyházi gimnáziumának név-adója) a
„konzervatív, antiszemita ideológia egyik
vezéralakjaként” jelenik meg.
Idén tavasszal Gál András Levente
közigazgatási államtitkár az emlékközpontban tett látogatásakor közölte:
át kell értékelni a kiállítás egy részét,
mert „felesleges feszültségeket kelt”.
Időközben bekövetkezett az, amit már
sejteni lehetetett: leváltották Harsányi
Lászlót, az addigi ügyvezető igazgatót,
és helyére Szita Szabolcsot nevezték ki.
Lehet, következő lépésként „rehabilitálják” Prohászka püspököt?

Magyar Ökörség

S

zegény Hámori József (Budakeszi).
Valahányszor a politikába keveredik,
rosszul jön ki belőle.
Most a Magyar Örökség-díjjal járt
pórul.
Az épp nemrég elhunyt Makovecz
Imre alapított a díj idei díjazottjául
Schwe-itzer József nyugalmazott főrabbit
választotta a bíráló bizottság, melynek
nevében Hámori a világhírű Komoróczy Géza professzort kérte föl a laudáció
megtartására. A bizottság még a díjkiosztás előtt szokása szerint meghallgatja
a laudációkat. A szöveg nem nyerte meg
a bizottság teretszését, és úgy döntöttek,
vagy változtasson Komoróczy a szövegen, vagy más valakit kérjenek föl inkább
a laudáció megtartására. Komoróczy
professzor erre nem volt hajlandó. Az új
méltatás elkészült, de Schweitzer József
nem vette át az elismerést.
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SPORTSZELET

Ösztöndíjból
golfozni

Bajnokunk,
Ozy

Hogy Budakeszin mikor lesz golfpálya,
nem merném megjósolni. De azt bátran ki
merem jelenteni: golfbajnoka máris van.
Legutóbbi lapszámunkban egy fiatal,
tehetséges budakeszi sportolót, Lencz
Krisztiánt ismerhették meg az Olvasóink.
A golfozó akkor még pár nappal volt a
soron következő megmérettetése előtt:
a Sárkány versenysorozat következő állomására készült, illetve a Magyar Junior
Nyílt Bajnokságra.
Örömmel jelentjük, hogy időközben
nemcsak lezajlottak az említett versenyek, hanem Krisztián fényes győzelmét
is hozták. Gyakorlatilag mindent megnyert, amit lehetett.
Lencz számára azért volt sorsdöntő a
szeptemberi versenyzés, mert eredményeivel a dicsőségen túl a golfszövetség
2012-es évi ösztöndíját is elnyerte, ami azt
jelenti, hogy a felkészülés és a versenyzés
költségeinek java részét nem magának
kell állnia ebben az igen költséges sportágban.

Ígéretéhez híven, Budakeszi egyik kedvence, Ozy, azaz: Szabó Ozor János, ismét
világbajnok lett. A rokonszenves para-sportoló ezúttal az amerikai Atlantában feküdt
rajthoz a WUAP világszövetség fekve-nyomás VB-jén. A nehézsúlyúak mezőnyére,
szeptember 25-én került sor: Ozy 3
gyönyörű gyakorlattal – 205, 212,5, 220 kg
– saját korosztályában arany- az open kategóriában ezüstérmes lett. Rajta kívül még
egy parasportoló, egy amerikai fiú vette föl
a versenyt az épekkel.
Nem sok ideje marad a pihenésre, mert
hamarosan a hazai bajnokságban indul,
majd Rigába készül, ahol a fekve.nyomás
legerősebb világszövetsége rendezi az idei
világbajnokságát. Ősszel lengyel Világ
Kupa is szerepel a programban, „lazításképpen” bajnokunk még Kazahsztánba és ellátogat a szkander VB-re.
Ozy teljesítményét idén nyáron a város
önkormányzata is elismerte. Mi hiányzik
mégis, de nagyon? „Egy jó szponzor” – válaszolja némi gondolkodás után emberünk.

V

an annak már vagy öt
éve, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetség új
edzőcentruma építésének
terveiről először értesült a
nyilvánosság, miként arról is, hogy helyszíne Telki
lesz. S nyáron múlt második
esztendeje, hogy a komplexum megnyitotta kapuit
– nemcsak a labdarúgók,
de a nagyközönség előtt is.
Épp legutóbbi lapszámunk
sportrovatában olvashattak
arról például: nagyszabású
focigálát rendeztek itt a
nyár végén.
Mindennek apropójából
szerkesztőségünk interjút
kért a Centrum ügyvezető
igazgatójától.
– Az MLSZ annak idején
azért kezdeményezte ezt
a beruházást – válaszolja
kérdésemre Czuppon Péter –, mert évről évre sok
pénzt költött a válogatott
csapatok edzőtáboroztatására. A magyarországi létesítmények sem igen feletek
már meg a 21. század
követelményeinek, a külföldi edzőtáborozások pedig
még inkább megterhelték a
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Első ízben rendeztek Magyarországon
rúdtánc VB-t. A sporteseménynek és
show-nak egyaránt izgalmas rendezvénynek a Budaörsi Városi Sportcsarnok adott otthont október első hétvégéjén

Az MLSZ Telki Edzőcentruma

A finn csata előtt
szövetség költségvetését.
Gazdaságossági számítások alapján döntött végül
úgy az elnökség, hogy egy
saját edzőcentrumot hoz
létre.
– Hogyhogy Telkire esett
a választás?
– Valójában
nem
mi
választottuk Telkit, hanem
Telki bennünket, pontosabban az akkori polgármester
ajánlotta, hogy a településen lenne megfelelő terület
egy ilyen létesítmény fölépítésére. Természetesen más
lehetőségeket is megvizsgáltunk, de végül Telki bizonyult a legkedvezőbb opciónak.
– A Centrum beváltotta a
hozzá fűzött reményeket?
– Föltétlenül. A létesítményeink az ide látogató
magyar és külföldi vendégek, szakemberek elismerését vívták ki, s egyre
jobb a kihasználtsága. A
külföldi csapatok (több mint

40 különböző országból
érkeztek) is kezdik fölfedezni, s vannak visszatérő
vendégeink is. Azok kedvéért, akik még nem jártak
nálunk, elmondanám, hogy
a téli edzésre is alkalmas
labdarúgó-pályákon kívül
teniszpályák,
wellness
részleg, fitness terem is a
vendégeink rendelkezésére
állnak, valamint egy négycsillagos hotel étteremmel.
– Mekkora a szállodai kapacitásuk?
– Hatvan kétágyas szobával és négy apartmannal üzemel. Az épületben
konferenciaterem is van,
így nemcsak sportolókat
tudunk fogadni, a konferenciaturizmus igényeit is ki
tudjuk szolgálni.
– És magánszemélyek,
szintén jöhetnek Telkibe?
– Természetesen, szívesen látunk családokat, akik
Telkiben, illetve a Zsámbéki-medencében szeretné-

nek kikapcsolódni.
– Annak
idején
arról
is volt szó, hogy nem akarnak gettószerűen működni, élő, szerves kapcsolatra törekszenek majd az itt
lakókkal.
– Valóban, és ez nem
is maradt írott malaszt.
Egy hosszú távú megállapodásban fektettük le
együttműködésünk
alapjait a község vezetésével,
amihez tartjuk magunkat.
Sportlétesítményeinket
például a helyi iskolások,
a sportegyesület szakosztályai rendelkezésére
bocsátjuk, s több községi
rendezvénynek adtunk már
otthont. A teniszpályáink
nyilvánosak, sokan és szívesen látogatják.
– A legutóbbi fociesemény a 86-os szovjet-magyar remake-je volt. Most
éppen mire készülnek?
– Jelenleg a magyar labdarúgó válogatottat látjuk
vendégül, főhivatásunknak
megfelelően. A csapat ezúttal is itt készül a sorsdöntő
magyar-finn mérkőzésre.
(X)
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BÜHNE

Cannabis szüret Törökbálinton

Wass Albert szobra, mint arról az elmúlt
lapszámainkban tudósítottunk, előkerült
(mert hogy még a nyáron ellopták), s a
legfrissebb hír róla, hogy október 23-án,
a nemzeti ünnep alkalmából újra fölavatják, miután a szükséges, kisebb restaurálást elvégezték rajta, s fölállították
eredeti helyére, a budakeszi parkban lévő
szikla posztamensre.
1xvolt

22 halott
Szeptember 13-án múlt 80 éve, hogy
Matuska Szilveszter felrobbantotta a sínszálat a biatorbágyi vasúti viadukton,
miközben épp keresztül haladt rajta a Budapest-Bécs-i gyors.
A biatorbágyi merénylet (korábban
torbágyi merénylet) 22 halálos áldozatot
követelt, ezt követően pedig statáriumot
vezettek be Magyarországon.
A szomorú, kerek évfordulóról megemlékeztek a helyeik, és koszorúkat he-lyeztek el a ma már használaton kívüli viadukton lévő emléktáblánál.

Hivja, ha jót akar magának
06 (20) 2123808

Nagyszabású, összehangolt akciót hajtott
végre szeptember elején a rendőrség.
Legelőször is Solymáron lepleztek le
egy „virágzó” marihuánaültetvényt. Varga
Péter, a BRFK kábítószerbűnözés-elleni
szolgálatának vezetője sajtótájékoztatóján
elmondta, széleskörű nyomozás eredményeként figyeltek föl a 23 éves, solymári
fiatalemberre, akinek otthonában csúcstechnikával felszerelt marihuánaültetvényt és 73 tő „szüretre érett” cannabis
tövet találtak. Ez a mennyiség a drogpiacon akár tízmillió forintot is megér. Még
ugyanaznap éjszaka a Nemzeti Nyomozó
Iroda és a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság nyomozói a BRFK-val
közösen Budapesten elfogtak egy másik
drogterjesztő társaságot is. Ebben az
akcióban három helyszínen 126 millió forint értékű ketamint foglaltak le. (Ez volt
az eddigi legnagyobb ketamin-fogás Magyarországon.)
A mi vidékünk sem maradt ki a szórásból (ezt nem a büszkeség, hanem a tárgyi-

lagosság íratja velem.).
A budaörsi rendőrök adták tovább a
fü-lest, aminek a forrása egy, érthető
okokból nem nevesített állampolgár volt.
Ennek alapján a Pest megyei nyomozók
előbb egy marihuánaültetvényt lepleztek le, majd egy droglabort, ahol tetemes
mennyiségű kábítószer előállításához való
vegyszert és közel három kiló, szinte 100
százalékos tisztaságú amfetamint találtak.
A körülmények arra utalnak, hogy egy régebb óta működő, bejártott droglabort sikerült lefoglalni. Hogy mióta működött, azt
a nyomozás lesz hivatva kideríteni.
Egyébként nem ez az első kábítószeres akció Törökbálinton az idei évben:
néhány hónapja már volt egy nagy fogás
a Depóban, az azonban a fináncok érdeme
volt. A logisztikai központban két postai
küldeményben – feladója és a címzettje
u.a. – 18 kiló demerolra, illetve 23 kilogrammnyi metamfetamin-gyanús anyagra
bukkantak.
Pim

Sz. László szerint igen.
Az extravagáns lovász mindenesetre valahogy így gondolkozhatott. Történt ugyanis, hogy a lótartással foglalkozó férfiú még
tavaly nyáron leszúrt egy, a gondjaira bízott
patás állatot. A ló egy ifjú hölgyé volt, aki
éppenséggel azért bízta rá kedvencét, hogy
ápolja, etesse-itassa, pucolja, formában
tartsa.
2010 júniusában, amikor az állat tulajdonosa megjelent az érdi lovardában, vitába
keveredett Sz. Lászlóval, majd annak végeredményeként az illető a lovon vett elégtételt: egy késsel leszúrta.
Ebből született meg a följelentés.
Az ügyészség állatkínzás és gerinces állattal szembeni indokolatlan bánásmód miatt emelt vádat.
Az ügyet már korábban elkezdte tárgyalni
a bíróság, de a 2011.
június 14-i tárgyalást
el kellett halasztani.
A bíróságon transzparensekkel megjelent
állatvédők
ugyanis
hangoskodásukkal,
bekiabálásaikkal annyira zavarták a pert,
hogy azt a bíró elnapolta.
Az újabb fordulóra
szeptember 9-én került
sor a Budaörsi Városi

Bíróság épületében, ahol az állatvédők ismét megjelentek, azonban az aulába már
nem mehettek, ugyanis zárt ülésen folytatódott az eljárás a korábban történtek miatt.
Show annak, aki ott volt, azért akadt: Sz.
L. ugyanis, az előző tárgyaláshoz hasonlóan
csikós ruhában jelent meg. Csikósban, nem
csíkosban, azt csak akkor visel majd, ha netán jogerősen elítélik. Amire akár esély is
van, ugyanis a bíró egy év, két év próbaidőre
felfüggesztett fogházra ítélte, s mellékbüntetésként három évre eltiltotta a lovas szolgáltatási tevékenységtől, továbbá kötelezte
379 ezer forint bűnügyi költség megtérítésére. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész súlyosbításért, a védő és ügyfele enyhítésért
fellebbezett.
eszt

A lovakat lelövik, ugye?
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BALSORS

Baleseti krónika
Ismét volt halálos közlekedési baleset közútjainkon, ezúttal
Zsámbékon.
De akadt ezen kívül is dolga a baleseti helyszínelőknek: volt
kerékpáros-baleset, ittas vezetés, gyalogos-elütés stb.
De tudják mit? Inkább olvassák el a krónikánkat, esetrőlesetre.
Augusztus
02-án 11.15 óra, Budakeszi, 8102 számú út, Farkashegyi
Repülőtér
A reptérhez vezető bekötőút magasságában közlekedett H.T.,
53 éves úrvezető, Budaörs irányába. A haladó kocsisor forgalmi
okokból leállt, azonban ő ezt nem vette észre. Figyelmetlensége
eredményeképp hátulról nekiütközött a K.Sz. által vezetett személyautónak, és nekilökte a sorban előtte veszteglő gépkocsinak, amit V.Gy. vezetett.
Mint rendszerint az ilyen, szendvics-baleseteknél, a vétlen,
középső autós húzta a rövidebbet: a gépkocsijának eleje és
hátulja egyaránt megrongálódott, és még ő is könnyű, 8 napon
belül gyógyuló sérülést szenvedett. A másik két járműben is
anyagi kár keletkezett
18-án 07.45 óra, Zsámbék, Petőfi S.-Malomárok utca
Az eddigi vizsgálat még nem tudta tisztázni, mi okból is tért
át a menetirány szerinti szemközti sávba az a személygépkocsi,
amelyet az említett helyszínen és időpontban K.I. 48 éves férfi
vezetett, és Tök irányába haladt. A kereszteződéshez érve került
sor a manőverre, s a jármű frontálisan ütközött a szemből érkező

autóval (utóbbit N.K. vezette).
K.I. a helyszínen életét vesztette, utasa, valamint a vétlen autó
vezetője és utasa is 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. A járművekben anyagi kár keletkezett.
23-án 22.00 órakor, Budaörs külterület, 1. számú főút
Budakeszi felé tartott M.M. (24 éves férfi) személyautójával,
amikor ráhajtott az 1. főutat a 8102. úttal összekötő útszakaszra.
Azonban nem lassított le eléggé, így elvesztette uralmát a gépkocsi felett, majd az úttest jobb oldalán lévő partoldalnak csapódva
megfordult képzeletbeli tengelye körül, s végül a kerekeire viszszaállt. A baleset következtében M.M. és utasa 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett. A jármű is megsérült.
24-én 16.55 órakor Páty, lakott terület
Az elsődleges adatok szerint W.G (20 éves férfi) részegen vezette kerékpárját Páty lakott területén. Menet közben ráhajtott a
járdára, ahol nekiütközött az egyik ingatlan betonkerítésének.
A baleset következtében a kerékpáros 8 napon belül gyógyuló
könnyű sérülést szenvedett.
26-án 07.10 órakor, Páty külterület, Móricz Zs. utca
Klasszikus baleset. K.L. (28 éves férfi) úrvezető az előtte haladó
személyautó előzésébe fogott, amelyet B.L. vezetett. Az elöl
haladó jármű ugyanis lassított, azért, mert be akart kanyarodni
a mellékutcába. Amikor K.L. előzni kezdett, akkor B.L. már
jelezte kanyarodási szándékát, sőt, el is kezdte a manővert. K.L.,
hogy az ütközést elkerülje, elkapta a kormányt, lehaladt az útról,
és ott elütött három, buszra váró személyt. A gyalogosok 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedetek, a járműben
anyagi kár keletkezett.
eszt

Budajenőn tűz ütött ki
Komoly tűz pusztított szeptember elején,
11-éről 12-ére virradóra a Pilisi Parkerdő
területén, a Telki és Budajenő közötti
erdőben. Összesen mintegy 7 hektárnyi
fenyves vált a lángok martalékává.
A tűz vasárnap éjjel lobbant föl a nehezen
járható hegyoldalban, amit a helyszínre
érkezett tűzoltók igen nehezen tudtak lokalizálni. Még harmadnap is a helyszínen
voltak a tűzoltókból és erdészekből
szerveződött tűzőrségek, ugyanis az

időközben föltámadt szél hatására hol itt,
hol ott kapott újra és újra lángra az erdő.
Szerencsére a fiatal, őshonos fajokból
álló erdők megmenekültek.
A tűz keletkezésének okát még vizsgálják, de ez az eset is álljon intő példaként
arra, hogy a szeptember végéig elhúzódó,
hosszú, száraz nyár hatására az erdők altalaja igen száraz, és egy szikra is elegendő
ahhoz, hogy az avar meggyúljék.
pm
Közbiztonsági egyeztetésre hívja Csutoráné Győri Ottilia polgármester a közbiztonságért felelősöket, abban illetékeseket
október 26-ra az Erkel Ferenc Művelődési
Központba. Az esete hatkor kezdődő ankéton a városháza reményei szerint az addigra már felújított park és a település általános közbiztonsága szerepel napirenden.
A téma iránt érdeklődő állampolgárok
kérdéseiket, javaslataikat akár személyesen, a Polgármesteri Hivatalban, akár
elektronikusan is elküldhetik a titkárságnak.

Helyreigazítás
Még a szeptemberi lapszámban reklamáció érkezett a szerkesztőséghez.
A reklamáló állítólag egy ügyvéd volt,
megbízója pedig egy számomra ismeretlen férfi. Csak a monogramját, s
azt tudtam róla, azt is a rendőrség hivatalos szóvivőjétől, hogy a nyáron közlekedési balesetet okozott – feltehetően
ittasan. Az állítólagos ügyvéd szerint ez
nem volt igaz (mármint az ittasság), és
nem is lett volna jogom a történetet még
így, név nélkül sem leírni.
Csak a tárgyilagosság kedvéért: az
orvosi laboratórium azóta elvégezte a
szükséges vizsgálatot – pozitív eredménnyel
Az ügyet a magunk részéről ezzel
lezártuk.
A szerk.

Ácsolják már a bitót... De kinek? Aki
majd randalírozik a felújított parkban,
esetleg csendháborít, mondjuk, rézfúvósokkal?
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