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Libákat a városházákra, polgármesteri hi-
vatalokba!

Ez nem követelés, inkább felhívás, fi-
gyelmeztetés. És nincs benne semmi 
kétértelműség. Ezúttal nem metaforikusan 
kell érteni a libákat, úgyis mint csekély 
értelmű, nőnemű egyedeket, hanem szó 
szerint. Valódi libák után kiált a bevezető 
mondat. Egyébként is, a „buta liba” mél-
tatlan kifejezés mind a női nem, mind a 
lúdfaj tekintetében: én igen nagy tisztelője 

vagyok a női nemnek, majdnem annyira, mint amennyire a 
világhírű etológus, Konrad Lorenz volt a ludaknak, aki kimu-
tatta, hogy a lúd az élővilág egyik legintelligensebb állata. 
Mellesleg a rómaiak ezt is tudták már vagy kétezer évvel ko-
rábban. (A rómaiak tulajdonképpen már mindent tudtak, csak 
a tudásuk nagy része az enyészeté lett, és még ma is azon 
fáradozunk, hogy az egyszer már megszerezett tudásukra is-
mét szert tegyünk.) Az ismert legenda is erről szól: amikor 
a gallok bekerítették Rómát, és az éjszaka leple alatt orvtá-
madásra készültek, a Capitólium közelében a libák ébresztet-
ték föl az őrséget a gágogásukkal. Valószínűleg ez a történet 
mutálódott szent Márton legendájává is (hogy aktualizáljak 
kicsit), aki, amikor akarata ellenére püspökké akarták válasz-
tani, a libaólban bújt el, de a főbérlők lármájukkal elárulták 
rejtekhelyét. A libák veszélyt jelző képességét a mai, high tech 
hadviselésben is hasznosítják, védett objektumok környékén 
náluk nincs jobb őrző-védő, sem az az éjjellátó készülék, ami 
az ő látásukkal fölvenné a versenyt. Szóval ezer oka van an-
nak, hogy libákat javasolnék rendszeresíteni az önkormány-
zati hivatalokba, s nem csak a közelgő Márton nap okán.

Elkél ugyanis mai napság az éberség és elővigyázatosság. 
Az önkormányzatokat ugyanis komoly veszély fenyegeti. A 
hamarosan, január elsejével életbe, a jelenlegi alkotmány 
helyébe lépő alaptörvény már kimutatta a foga fehérjét 
(a hónap képzavara – a Szerk.): az önkormányzati au-
tonómiának, amely elsősorban a központi államigazgatással 
szemben nyújtott garanciákat, védelmet a helyhatóságoknak, 
hatályba lépésével vége. De vehetjük akár  az új alaptörvény 
azon passzusát is, mely az önkormányzati tulajdonról szól: 
„A helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, mely fela-
dataik ellátását szolgálja”. (A ma még, pár hétig hatályos 
Alkotmányban ugyanakkor ugyanerről ez áll: „Az állam tisz-
teletben tartja az önkormányzatok tulajdonát.”) Vagyis, ha 
elvonom a feladatot, elvonhatom a tulajdont? Nem merő jog-
filozófiai okoskodás ez, hanem mindannyiunk húsába vágó, 
valóságos, gyakorlati kérdés. Hiszen az iskolák, egészségü-
gyi intézmények központosítási, államosítási terve, ami mára 
már a hivatalos kormánypolitika rangjára emelkedett, mi 
más, mint ennek a jogi passzusnak a megvalósulása?

Márpedig ha egy önkormányzatot tulajdonától, jogaitól 
megfosztanak, ott már aligha beszélhetünk önkormányza-
tiságról. Lenne hát miért gágogni a libáknak. De lehet, 
hogy e szomorú folyamatok megakadályozásához még az ő 
lármázásuk sem elég. Valószínűleg egy  Lúdas Matyinak kell 
majd jönnie, hogy eligazítsa a dolgokat.

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)

Szent András havában tyúkmonyat és mézet egyél, nem 
árt a tehénhús és a gyümölcs; a fürdő nem hasznos, békét 
hagyj Vénusnak, semmi állatnak a fejét meg ne egyed, ke- 
veset igyál, italodban álljon borsfű, zsálya és izsók; főtt italt 
galganummal, fahéjjal, spikával, gyömbérrel és ezerlevelü 
fűvel; purgáczióval is élhetsz.

Igy próbálták a mi eleink, hogyha a hideg vagy meleg te-
let előre érteni akarták; levágtak a nyers bükkfáról egy nagy 
forgácsot, ha száraz volt, meleg telök fordult, ha nedves volt 
a forgács, hideg telök lett.

Örvendezhet boldog szent András, mert drága, becsül-
etes, nemes bölcseket, okosokat, takarékos életüeket és jó 
elméjüeket szül e világra; minden dolgaiban jámbor, töké-
letes, hű s igaz, istenfélő, igazságszerető, barátságos, jó, sze- 
rencsés gyermeket szül, ha őket valami mesterségre fogod, 
bizonyára rövid nap jó gyümölcsét látod.

CSÍZIÓ

A tőzsdét azért találta ki a Sátán, hogy bebizonyítsa az embernek, az 
is képes arra, amire csak Isten, hogy a semmiből teremtsen valamit.
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November, Szent András hava

Internet temető
Nem, nem az internetet temetjük, hanem egy új, internetes 
temetkezési lehetőségre hívjuk föl a figyelmet.

Mostantól bárki számára ingyenesen hozzáférhető az az új 
virtuális sírkert, amely amellett, hogy méltó alternatív em-
lékhelyként szolgálhat elhunyt szeretteinknek, számunkra is 
megteremti  az emlékek közös ápolásának lehetőségét. Nem 
kell hozzá más, csak egy számítógép és internet, így létrehoz- 
hatunk egy esztétikus kegyhelyet elhunyt családtagjaink, 
kedves barátaink, ismerőseink számára.

Hazánk határain túl már komoly tradíciói kezdenek ki-
alakulni a virtuális halotti emlékhelyeknek és a hozzájuk 
kötődő szokásrendszernek.

A világhálón most megnyitott, új virtuális temetőt (www.
itree.hu) létrehozó csapat  nagy tapasztalattal rendelkező 
informatikus szakemberei az eddigi hasonló hazai hon-
lapoknál  sokkal komplexebb szolgáltatást nyújtanak az ide 
csatlakozóknak. 

Október 6-án már a felújított 
Nagy Sándor József emlékházat 
koszorúzta meg Budakeszi 
városvezetése. A tábornok 1849-
ben a szabadságharc idején 
ebben az épületben ütötte föl 
főhadiszállását
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KRÓNIKA

Azzal aligha vádolható a mostani kor-
mány, hogy könnyen meghátrálna. 

Nem is nagyon emlékszem az elmúlt más-
fél évből sok, hasonló esetre. Most mégis 
megtörtént.

A kabinet ugyanis azt javasolta az 
önkormányzati rendszer átalakítása (ma- 
gyarán: reformja) kapcsán, hogy a 
jövőben drasztikusan csökkentsék a 
polgármesterek fizetését. Mi tagadás, 
a javaslatban éppenséggel van logi-

ka, ugyanis az önkormányzatiság 
kvázi kiherélése, a polgármesterek 
egyszerű végrehajtó végpontokká, 
díszpintyekké züllesztése, ami az 
önkormányzatiság átalakításával kap- 
csolatos szándékokból kiolvasható, 
fölveti a kérdést, miért is kellene az 
eddigi, kicsinyesnek nem mondható 
javadalmazásban részesíteni a telepü-
lések elsőnek a jövőben így már aligha 
mondható embereit. A javaslat szerint 

a legkisebb, 2 ezres lélekszám alatti 
községek polgármestereinek az illetmé-
nye egyharmadára, a közepes nagyságú 
városokéi felére zsugorodott volna, míg 
a nagyobb városok vezetőinek a fizeté-
sét meghagyták volna a mai szinten.

Jellemző, hogy ez ügyben tört ki az 
első, komolyabbnak mondható palota-
forradalom a kormánypárti frakció, pol-
gármesteri együtthatóját tekintve dúsnak 
bizonyult grémiumában. Ami eredmé-
nyesnek is mondható, ugyanis a kormány 
visszakozott a terveitől. 

Artosz Bobi

Polgármesterek: a fizu marad

Márton, egy római tribu-
nus i.sz. 316-ban szüle-

tett fia 18 éves korában apja 
kívánságára a légió katonája 
lett, s a legenda szerint 18 
éves volt, amikor palástját 
megfelezte egy didergő kol-
dussal. Nem sokkal később 
Amiens-ben megkeresztelke-
dett, otthagyta a sereget 
és misszionárius lett, majd 
371-ben a Loire menti Torus 
püspökévé választották. 

A legenda szerint Márton 
elbújt a megtiszteltetés elől 
egy libaólban, de a nagy 
gágogás elárulta. Úgy tudni, 
meggyőző és hiteles püspök 
volt, aki az imádságot és 
a lelkészséget össze tudta 
egyeztetni a jótékonysággal. 
Időszámításunk után 397-ben 
hunyt el. Halála után várat-
lanul igen népszerűvé vált: ő 
az első keresztény szent, aki 
nem mártírként emelkedett 

az oltárokra, Franciaország-
ban pedig az 5-6. század for-
dulóján egyenesen nemzeti 
szentként tisztelték. 

Ausztriában csak Karinthia 
tartományban 44 templo-
mot szenteltek Szent Márton-
nak. Kultusza napjainkban 
elsősorban német nyelvterü-
leten maradt fenn. November 
11. körül a gyerekek lampionos 
felvonulásokkal, a felnőttek 
inkább a Márton-napi libával 
emlékeznek rá máig, és más 
népszokások is élnek még, 
amelyek e naphoz kötődnek.

A Márton-napi libala-
komáról szóló első írásos 
beszámoló 1171-ből szár-
mazik. Ám akkoriban ez 
nem annyira a szentéletű 
püspököt eláruló szárnyasok-
kal függött össze, hanem az-
zal, hogy Szent Márton napja 
jelentette a paraszti év végét, 
a cselédek ilyenkor kapták 

meg évi bérüket és hozzá 
ráadásként egy libát, mert 
a szárnyasok nyáron felduz-
zadt hadát a tél beállta előtt 
meg kellett tizedelni. Ám e 
szokás gyökerei is mélyebbre, 
az aratási időszak végén álló 

pogány állatvágási ünne-
pekre nyúlnak vissza, amely-
eket a kereszténység így vett 
át. Szintén Márton napján 
szokás az újborokat először 
megízlelni.                                                                                         

tim

Márton és a libák

Október végére a Pest megye által fenntar-
tott oktatási intézmények mindegyikében 
volt fűtés.

Ez nem egy győzelmi jelentés, hiszen azt 
involválja, hogy korábban nem mindenhol 
tudtak fűteni.

Mint arról korábban a sajtó bőséges 
terjedelemben hírt adott, az említett in-
tézményekben a megyei önkormányzat 
fizetésképtelensége miatt nagy nehézsé-
gek árán tudott csak beindulni az oktatás. 
Előbb a tankönyvkiadókkal gyűlt meg a 
problémája (az elmúlt években fölhalmo-
zott tartozásai miatt addig nem voltak haj-
landók leszállítani a 2011-2012-es tanévhez 
szükséges tankönyveket, amíg az adósságot 

nem rendezi), majd az október elején hirtel-
en hidegre fordult időjárás miatt a gázszol-
gáltatóval. Miután sok havi, kiegyenlítetlen 
gázszámla halmozódott föl az iskolákban, 
kikapcsolták a gázt – és a tanárok-diákok 
dideregtek. Legkritikusabb a kollégiumok-
ban volt a helyzet.

Amit végül is a kormány beavatkozása 
mentett meg; Szűcs Lajos Orbán minisz-
terelnökkel megállapodott, hogy jövő év 
január elsejével az állam átveszi az említett 
intézményeket, és kormánygaranciát vállalt 
a megye adósságának rendezésére.

A megállapodások után aztán a fűtés is 
újraindulhatott.

Babits Zoró

Befűtöttek Pest megyének

Tejet az iskolába
2011. november 2-től lehet benyújtani a támogatási kérelmet 
a 2011. szeptember 1. és 2011. október 31. közötti szállí-
tási időszakra személyesen vagy postai úton a kérelmező 
székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez – 
olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.
Ebben az évben 800 millió forint jut az iskolatej program 
támogatására. Ennek feltételeit a 2011. évi iskolatej pro-
gram szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM ren-
delet rögzíti. Az intézményfenntartókon túl idén már azok 
a tejfeldolgozók is igényelhetnek támogatást, akik piaci 
lehetőséget látnak a programban. A településeket adóbevé-
telük és hátrányos helyzetük figyelembevételével a rende-
let három csoportba sorolja, ami alapján 20, 50 vagy 100 
százalékos támogatást kaphatnak az iskolatej programra. 
A program keretében a támogatás segítségével tanítási na-
pokon 2,5 deciliter tejet, vagy azzal egyenértékű ízesített 
tejkészítményt vagy ömlesztett sajtot kaphatnak az óvodá-
sok illetve az iskolások.

Irány a cirkusz, 
tökön, paszulyon át
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Világéletében erdész szeretett volna len-
ni, így aztán katonaember lett. Kisgyerek 
kora óta járta az erdőt, ha csak tehette, 
minden szabadidejét ott töltötte a ter-
mészet templomában. Ami végül eltán-
torította őt is, s az egyébként őt támogató 
szülőket is, egy tragédia volt. Ötvenhat-
ban történt, de nem a forradalomban, 
hanem a vadonban, hogy apja egyik 
legjobb barátját, egy erdőkerülőt halálra 
sebesítettek a vadorzók. Érettségi után 
egy darabig nem kellett a folytatásról 
elmélkednie, ugyanis majd’ három évig 
a honvédség etette, ruházta. Be kellett 
vonulnia ugyanis sorkatonai szolgálatra. 
Nehéz esztendők voltak, a kubai válság, 
a Disznó-öböl időszaka, mindez ma már 
történelem, amire úgy emlékezünk, mint 
amikor kis híján kitört a harmadik vi-
lágháború. Na, ennek köszönhette Ádám 
Jenő, hogy a huszonnégy hónap majd’ 
három év lett; nem engedték ugyanis 
leszerelni a már kiképzett sorkatonák 
egy részét. Leszerelés után technikum-
ban folytatta tanulmányait, amit aztán 
különböző katonai iskolákon folytatott. 
Az erdészek zöld ruháját a katonák khak-
ijére cserélte, de puska az ott is volt. Nem 
akárhol szolgált: az ejtőernyős mély- 
ségi felderítőknél. Aki volt katona, tudja, 
hogy ez a hadseregben a csúcs, veszélyes, 
de rendkívüli embereket kívánó hivatás. 
Dandártábornokként ment nyugdíjba, 
de azóta is felválta ölti magára hol a ka-
tonai egyenruhát, hol az erdészek visele-
tét. Hogy melyik áll közelebb szívéhez, 
elárulja, hogy civilben, ha csak teheti, 
erdész ruhába öltözik. De a katonai hiva-
tására is büszke, mint mondja, több mint 
négyezer ejtőernyős ugrása volt.

– Emlékszik-e még az utolsóra? – kér-
dem a most hetven éves férfit.

– Hogyne emlékeznék – hangzik a 
talpraesett válasz –, amikor most volt, 
három hete Gödöllőn. Tagja vagyok a 
Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövet-
ségének, s ennek keretében ma is rend-
szeresen ugrom. Bajtársaimmal havonta 
találkozunk a Stefánia úti palotában, 
hogy emlékezzünk a múltról és ápoljuk 
a katonai hagyományokat.

– Most mégis erdész-uniformisban 
beszélgetünk.

– Mert azért az erdőjárás, a vadászat 
maradt a talán legnagyobb szenvedé- 
lyem. 51 éve vagyok vadász, mint aho-

gyan minden ősöm is az volt, ameddig 
csak vissza tudom vezetni a családfám.

– Tudjuk, hogy az erdészet, ez a kastély 
is, ahol most beszélgetünk, az előző rend-
szerben az akkori párt- és kormányveze-
tés vadászterülete volt. Gondolom, ön is 
megfordult akkoriban itt.

– Egyáltalán nem. Én világéletemben 
kerültem a magasabb köröket, somogyi 
születésű vagyok, ma is ugyanabban a 
vadásztársaságban vadászom, ahol an-
nak idején elkezdtem.

– Említette, hogy három hete ugrott 
ejtőernyővel utoljára. És mikor vadászott 
utoljára?

– Pár nappal ezelőtt, lőttem egy hat-
van-hetven kilós süldőt. 

– Vadászat, katonai hagyományápo-
lás, mi minden fér még bele az idejébe?

– Eddigi életem során körülbelül 4000 
publikációm volt, zömmel újságcikkek, 
és majdnem mindegyik a vadászatról, 
a természetről szól. Többségük a Nim-
ródban, illetve a Búvár című újságban 
jelent meg. De írtam könyveket is: eddig 
összesen tizennyolcat. Az első 1993-ban 
jelent meg, magánkiadásban, Kanyargós 
a vadászösvény címen. Nyolcvanva-
lahány kitüntetést kaptam életem során, 
köztük sok vadász kitüntetést is.

– Ahogy elnézem a többi könyvet – előttem 
az asztalon sorakoznak az Ádám Jenő-kötetek 
–, történelmi tárgyú könyveket is írt.

– Hogyne, a vadászaton és az 
ejtőernyőzésen kívül ez a másik nagy 

szenvedélyem, a történelem.
– Akkor hát beszéljünk egy kicsit az 

Olvasók kedvéért arról, hol is vagyunk 
tulajdonképpen. Itt, a kastély alag-
sorában pár, korábban használaton kívüli 
helyiségben egy emlékszoba fogad, amit 
a Maderspach családnak, elsősorban 
Viktornak szenteltek. Kevéssé ismert csa-
ládról van szó, mesélne róluk?

– Méltatlanul elfeledett család, holott 
nagyon sokat tettek a hazáért. A Mader-
spach család, ezt a neve is mutatja, német, 
Dél-Tirolból származott, és valamikor a 
17. században települt át a Retyezátba, a 
Déli-Kárpátokba. A már akkor is jómódú 
família az idők során hatalmas birtokot 
szerzett, egyébként vasolvasztárok vol-
tak. 

– A falon látható egy portré Mader-
spach Károlyról, róla mit kell tudni?

– Például azt, hogy kis híján ő 
építette föl a Lánchidat. Pontosabban 
fel is építette, afféle referenciaként, 
csak jóval kisebb léptékben egy hegyi 
folyón, de a pályázatot végül az olcsóbb 
ajánlatot tevő Clark Ádám nyerte. Ug-
yanez a Károly az 1848-49-es szabad-
ságharcban a magyarok oldalán vett 
részt. Bosszúból Haynau a feleségét 
megkorbácsoltatta. Itt látható is a port-
ré mellett egy metszet erről a szégyen- 
teljes esetről. Az én igazi kedvencem 
viszont ez a másik Maderspach, Viktor. 
Az ő nyomait kutatom immár évtizedek 
óta, és az emlékét igyekszem ápolni, 
fenntartani.

– Rokona talán?
– Tudomásom szerint semmilyen 

vérségi kapcsolat nincs a családjaink 
között.

– Honnan akkor ez a vonzalom?
Talán, ha nem veszi szerénytelenség-

nek, a hasonlóság: ő is katonaember 

Bemutatjuk ÁdÁm jenőt

Ernyő puskával és tollal
Pár órája kapott puskavégre egy süldőt, amikor én meg őt kapom „mikrofon-
végre”. A budakeszi erdészet kastélyépületének alagsorában barátkozunk Ádám 
Jenővel, ezzel a különös sorsú férfiúval. 

(folytatás a 11. oldalon)

Gondoltad volna, Viktor? 
Gondoltad volna, Jenő?
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De kezdjük az elején.
Az már megérne egy misét, vajon bölcs 

dolog volt-e annak idején, a rendszervál-
táskor a budakeszi szennyvíztisztító művet 
saját tulajdonba vennie az önkormányzat-
nak annak minden nyűgével együtt; mint 
ahogy az is, hogy a tulajdonossá lett önkor-
mányzat hamarosan komoly összegeket 
fordíthatott arra, hogy a tulajdonának 
kapacitását bővíthesse, technológiáját 
korszerűsíthesse; az nemkülönben, 
hogy ennek a bővítés-korszerűsítésnek 
a története nem kívánkozik a település 
krónikájának arany lapjaira. Legyen elég 
annyi, hogy már vagy tíz éve világos a 
mindenkori önkormányzat számára, hogy 
a meglévő üzemet már nem éri meg (s 
nem is lehet) modernizálni. Holott kel-
lene: az üzem a kapacitása fölött teljesít 
már évek óta, és a kibocsátott tisztított víz 
paraméterei is az EU-szabványok határán 
billegnek. (Most igen-igen diplomatiku-
san fogalmaztam.)

Amikor Magyarország csatlakozott az 
Unióhoz, s ezzel számunkra is megnyíl-
tak a különböző, támogatott források, Bu-
dakeszi akkori vezetése az elsők között 
csatlakozott ahhoz a nagy projekthez 
– dél-budai szennyvíztisztító –, amely a 
budai agglomeráció nagy részének a csa-
tornázását-szennyvíztisztítását lett volna 
hivatva egyetlen projekt-komplexumban 
megoldani. Lett volna, mert egy idő után 
olyan nagy halak kezdtek kihátrálni a ter-
vezett beruházásból, mint például Budaörs 
vagy Százhalombatta, miután találtak ez 
irányú gondjaik orvoslására számukra 
hasznosabbnak gondolt megoldásokat. A 
végén, valamikor 2009-2010-re Budakeszi 
egyszer csak azon vette észre magát, hogy 
egyedül maradt, miközben azért nem ke-
vés pénzt invesztált, persze a többiekkel 
együtt, a projekt előkésztésébe. Az akkori 
városvezetés levélben fordult az illetékes 
minisztériumhoz – akkor még miniszté-
riumnak, méghozzá Környezetvédelmi 
és Vízügyinek hívták –, hogy akkor most 
mi van, mire azt a dodonai választ kap-
ták (valamikor 2010 nyarán, kormányvál-
tás után, de még önkormány-váltás előtt 
vagyunk!), hogy Budakeszi önálló pá-
lyázatát befogadták, és a település, egyez-
tetve a projekt menedzserrel, elkezdheti 
a beruházást – a saját kockázatára. Aztán 
hosszú hónapok teltek el, lezajlottak a hely- 
hatósági választások, a minisztérium most 
a Vidékfejlesztési Minisztérium egyik ál-
lamtitkárságává alakult. Hogy a helyzet 

még bonyolultabb legyen, tavaly év vé-
gén még módosították az agglomerációs 
tervet, idén tavasszal pedig távozott a pro-
jekt koordinálásával megbízott budakeszi  
szervezet menedzsere, aki a beruházást 
első pillanatától fogva figyelemmel kísérte 
és ismerte a folyamatokat. Ahogy a sorok 
rendeződtek itt is, ott is, s az új városveze-
tés is megtalálta a megfelelő ajtót, ahol 
kopogtatnia kell az ügyben, újraindultak a 
tárgyalások. Idén nyár elején a fejlesztési 
igazgatóság még újabb számításokat kért 
be az agglomerációs törvény módosítása 
miatt. A legújabb számítások elkészültek, 
20 éves megtérüléssel számolnak, ami 
72 százalékos EU-támogatást indokol. A 
mai árakon 2,6 milliárd forintosra becsült 
beruházás ezek szerint mintegy 750 mil-
lió forintos önrészt feltételezne a város 
részéről, a fennmaradó közel kétmilliár-
dot az EU állná.

Természetesen az önkormányzatnak azt 
is igazolnia kell, hogy ezt az összeget elő 
tudja-e teremteni. Budakeszi már koráb-
ban tárgyalt pénzintézetekkel, és egy banki 
konzorcium hajlandó lenne meghitelezni 
az összeget 20-25 éves futamidővel, öt éves 
moratóriummal, ami éves szinten maxi-
mum 60 millió forintos törlesztőrészletet 
jelentene Budakeszinek. Megette a fene, 
ha ennyit egy ekkora város ekkora bevé-
telek mellett nem tud kigazdálkodni! 
De a legrosszabb esettel kalkulálva is, 
több olyan várható bevétel mutatkozik a 
láthatáron, ami bőven fedezetet nyújt a 
hitelre: a golfváros beruházói összesen 
mintegy 900 milliót ígérnek; Makkos-
mária belterül-
etbe vonásával 
összefüggésben 
a fejlesztési 
hozzájárulások 
becsült értéke 
is lesz vagy 150 
millió; és ne 
f e l e d k e z z ü n k 
meg arról sem, ha 
az új szennyvíz-
tisztító megépül, 
kb. öt kilométer-
rel a város jelen-
legi határától, a 
repülőtér előtt, 
a szarvasmarha-
telep környékén, 
a felszabaduló 
iparterület még 
rekultiválással 

együtt is hozhat félmilliárdot a konyhára. 
(Emlékeztetőül: a szennyvíztisztító projekt 
a tisztítón kívül – előírás, hogy a tisztított 
szennyvíz öntözésre alkalmas minőségű 
legyen – a hozzá tartozó infrastruk-
túrát, Makkos-mária csatornázását és 
a Meggyes csatornahálózatának rekon-
strukcióját-kiváltását is tartalmazza.) 

Nyáron a pályázati projektekkel foglal-
kozó ügynökség újfent megerősítette, a 
beruházás zöld jelzést kap, de még néhány, 
technikai jellegű kérdést tisztázni kellene, 
és már lehet is megkötni a szerződést.

A kért válaszokat néhány nap helyett a 
város illetékesei csak hosszú hetek után 
küldték meg, többszöri haladékot kérve. 
Viszont arról a mai napig nincs hírünk, 
hogy megkötötték volna a támogatási 
szerződést.

Az idő pedig egyre fogy, a tét pedig 
óriási.

Nemcsak az, hogy lesz-e Budakeszinek 
új szennyvíztisztítója. Mert ha nem lesz, 
akkor egyhamar aligha lesz lehetősége 
Budakeszinek ilyen kedvező feltételek 
mellett a beruházást megvalósítani. Az 
EU most folyó költségvetési periódusában 
már egészen biztosan nem, a következő 
ciklusban pedig a Közép-Magyarországi 
Régió ilyen arányú támogatásokban biz-
tosan nem fog részesülni. Önerőből pe-
dig ki tudja, mikor lesz Budakeszinek 
két és fél-hárommilliárdja. De ha meg 
nem épül új szennyvíztisztító, akkor Bu-
dakeszi akár évtizedekre is eleshet min-
den komolyabb, akár vállalkozói, akár 
ingatlanfejlesztésektől, hiszen a mostani 
üzem már a mai igényeket sem tudja 
kielégíteni.

Legfrissebb információink szerint, ha 
jövő év nyarán nem indul el a beruházás, 
a támogatás elnyerésének az esélye szinte 
semmi.

Bors Iza

SzennyvíztiSztító – BudakeSzi

 Itt a lé és a lét a tét
Miközben a város hónapok óta a feldúlt városközpontban bukdácsol, az ünneplés 
szinte permanens, akár a forradalom, a háttérben nagy dolgok forognak kockán.

Ha csatorna nem is, kövezett patakmeder már van
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Bátor kezdeményezés indult útjára az ok-
tóberi nemzeti ünneppel nagyjából egy 
időben a Budaörsi Illyés Gyula Gimná-
ziumból. Hatvanhárom tanár és iskolai 
dolgozó, aláírásával nyomatékosítva, 
felhívással fordult az ország pedagógu-
saihoz, az iskolaügy iránt fogékony köz-
véleményhez, hogy tiltakozzanak az új 
közoktatási, pontosabban köznevelési 
törvénytervezet elfogadása ellen. (A tör- 
vénytervezetet már lapzárta után, novem-
ber 4-én tűzi napirendjére az országgyűlés 
– a Szerk.) A felhívás szövegét föltették 
az internetre, és már az első két hétben 
szépen gyűltek az aláírások: több ezren 
fejezték ki egyetértésüket, köztük teljes 
iskolai tantestületek.

A kezdeményezők egyik szóvivője régi 
ismerősünk, Tollner József, aki pátyi la-
kosként 2009-2010-ben egyik élharcosa 
volt a Pátyra tervezett golfváros elleni 
tiltakozásnak. A 2010-ben önkormányzati 
képviselővé választott Tollner a Budaörsi 
Illyés Gyula Gimnázium tanára, a közal-
kalmazotti tanács első embere. 

– Fölidézné, hogyan született a kezde-
ményezésük?

– Iskolánk tantestülete hetekkel koráb-
ban már megvitatta a törvénytervezetet, 
és a többsége komoly kifogásokat fogal-
mazott meg vele kapcsolatban. Már ek-
kor többünkben megfogalmazódott, hogy 
tenni is kellene valamit. Aztán nem sok-
kal az október 23-i iskolai ünnepség előtt 

volt egy tantestületi megbeszélés, ahol 
megszületett az elhatározás: minél több 
aláírással nyomatékot adni annak, hogy 
halasszák el a törvénytervezetről szóló 
parlamenti szavazást, és hívjanak össze 
egy közoktatási kerekasztalt. Ilyen rövid 
idő alatt – két hét –, amennyi a tanártár-
sadalom rendelkezésére állt, hogy a vé-
leményét, javaslatait megfogalmazza, 
egyszerűen nem elegendő.

– Mennyi idejük volt a törvénytervezetet 
megvitatni?

– Az egész a köznevelési törvényter-
vezet koncepciójával indult, egy éve. De 
a konkrét törvénytervezetet, amiről majd 
szavazni fognak a parlamentben, két hét 
alatt kellett megvitatnunk.

– A koncepcióról viszont bőséges idő 
állt rendelkezésükre vitatkozni.

– Több konzultáción részt vettem ma-
gam is, olyanon is, amelyen Hoffmann 
Rózsa államtitkár asszony vagy a he- 
lyettes államtitkár, Gloviczky András is 
részt vett, de az ott elhangzott javaslatok 
egyszerűen leperegtek, semmit sem vettek 
figyelembe.

– Az elmúlt két hétben mennyien csatla-
koztak az aláírásgyűjtéshez?

– Több ezren fejezték ki így a til- 
takozásukat a készülő törvény ellen. De 
még többen lettek volna, ha nincs az 
az alig burkolt nyomásgyakorlás az ál-
lamtitkárság részéről, amivel kezdemé-
nyezésünket fogadták és minősítették. Volt 

olyan iskola, ahonnan jelezték, 
csatlakoznak a felhívásunkhoz, 
százszázalékosan, ám másnap 
elnézést kértek, hogy visszalép-
nek, de értsük meg – félnek a 
retorzióktól.

– Úgy tudom, felhívásukat az 
országgyűlésbe is elviszik sze-
mélyesen, és Kövér László házel-
nöknek is tervezik átadni.

– Valóban, és meghívást kap-
tunk Osztojkán képviselő as-
szonytól arra a bizottsági ülésre 
is, ahol várhatóan az államtitkár 
asszonynak végre a szemébe 
mondhatjuk a kifogásainkat.

– Nem tart attól, hogy a status 
quo védelmezőinek szerepébe 
kényszerülnek? Hiszen, valljuk 
meg, az oktatásügy az elmúlt 
húsz évnek nem volt éppen siker-
ágazata. Önök központosítás-
sal, egyirányúsítássa, vádolják 
a törvénytervezet, s hallottam 
olyan nyilatkozatokat is, hogy 
ez az elképzelés visszavezetné a 
magyar oktatásügyet az elmúlt 

kurzus iskolarendszerébe. Hadd legyek az 
ördög ügyvédje: az az oktatási rendszer 
akkor sikeresebb volt. Okkal gondolhatja 
akár azt is valaki, hogy akkor érdemes 
visszatérni a régi, bevált módszerhez.

– Mondhatnám erre, hogy alaposan 
megváltozott azóta a világ, a társadalom, 
és nem lehetséges visszafordulni, de nem 
szeretném a kérdés lényegét megkerülni. 
Tudjuk, hogy az iskolavezetők, a peda-
gógusok egy nem jelentéktelen része uj-
jong e törvénytervezet olvastán. Sokan, 
okkal, azt gondolják, hogy ez a törvény 
menti majd meg az iskolájukat. Ugyanis 
ez a rendszer lefelé nivellál, de egyúttal 
egyenlősít is. Ez tényleg sok iskolának a 
megmentés, de az átlagon felüli iskolákat 
egyszerűen megöli, ellehetetleníti, lerántja 
az átlag szintjére. Márpedig ez nagy bűn 
volna. Az elmúlt húsz év iskolarendszerét 
illtető szavaira hadd mondjam el: annak 
idején, amikor itt, Budaörsön, először 
hallottunk olyanról, hogy saját tantervet, 
pedagógiai tervet kell kidolgoznunk, a 
hátunk közepére kívántuk az egészet, 
meg azt is, aki kitalálta. Aztán menet köz-
ben rá kellett jönnünk, hiszen ez rólunk, 
tanárokról, diákokról, az iskoláról  szól. 
És lassan elkezdtünk másként gondolkod-
ni az iskoláról, a pedagógus és a magunk 
feladatairól. Az Illyés annak idején egy 
középiskola volt a sok közül, olyan, ahova 
még szeptemberben is nyugodtan lehetett 
jelentkezni, volt hely bőven. Ma ötszörös 
a túljelentkezés.

– Nem állhatom meg, hogy ne kérdez-
zem meg a pátyi képviselőt: hogyan élte 
meg az elmúlt egy évet?

– Nagy lelkesedéssel vetettem bele mag-
amat a munkába már a választási kampány 
idején. Amikor az új testület Pátyon 
megalakult, két bizottság munkájában is 
részt vettem, egyiknek elnöke is voltam. 
Naiv módon azt képzeltem, most majd 
megvalósítjuk azt a programot, amivel 
kampányoltunk. Nem pontosan ez történt. 
Ma már sem bizottságban nem vagyok, de 
a jelölő szervezetből, az Összefogásból is 
kiléptem.

Biator Oszi

nem a közneveléSi törvényre

A budaörsi Illyés a bölcső

Megkérdeztünk több, környékbeli 
iskolavezetőt, gyakorló pedagó-
gust, mi a véleményük a felhívásról, 
a törvénytervezetről, de egyikük sem 
kívánt nyilatkozni. A legjobban annak 
az illetőnek a válasza tetszett, akinek – 
a többiekhez hasonlóan – megküldtük 
a felhívást, nehogy azzal a kifogással 
kibújjon ki a válasz alól, hogy nem is-
meri. Ő azt mondta, igen, megkapta, de 
szándékosan még csak el sem olvasta…

A felhívásra a gimnazium@illyes-bors.
sulinet.hu e-mailcímen lehet jelentkezniAmikor még golfozott
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E sorok írójának a minap abban a kitün-
tetésben volt része, hogy ellátogathatott 
egy alkimista műhelybe, s a látottak-
tapasztaltak valóban megemelték kicsit 
a vérnyomását, de a környezet még csak 
nem is hasonlított a bevezető sorokban 
idézettekhez.

A laboratóriumot fényes nappal, ragyo-
gó napsütésben közelítettem meg, s a 
helyszín sem tartogat semmi rejtélyt: a 
budakeszi külterületén, egy autójavító 
telephelytől bérelt helyiségekben van. 
Hatalmas üveg ablakaival az utca felé for-
dul, bárki belát, ha akar. 

Így aztán, amikor belépek, kicsit 
meglepődöm: a helyszín inkább emlékez-
tet egy Gelka-szervizre, az itt is, ott is föl-
halmozott berendezések közül a legtöbb, 
amit azonosítani tudok, valamilyen ház-
tartási gép, eszköz. Ráadásul nem is kife-
jezetten új állapotúak. 

Hamarosan felbukkan vendéglátóm is. 
Egely Györgyöt aligha kell bemutatnom 
sem Olvasóinknak, se a szélesebb közön-
ségnek. A gömbvillámok és egyéb, a ter-
mészetben előforduló, de tudományos 
szempontból rejtélyes, megmagyaráz-
hatatlan jelenségek megszállott kutató-
ja évtizedek óta rendszeres szereplője 
azoknak a magazinoknak, amelyek az 
efféle jelenségekkel foglalkoznak. Szá-
mos, e tárgyban írt könyv szerzője, a híres 
Egely-kerék feltalálója stb.

Amikor telefonon beszéltünk, azt ígérte, 
hogy működés közben mutatja be legújabb 
találmányát, egy mini fúziós reaktort.

A fúziós eljárás régóta izgatja a tudó-
sokat. Ha sikerülne utánozni az energia-
termelésnek ezt a módját, egyszer s min-
denkorra megoldódnának az emberiség 
energia-gondjai. Érthető hát, hogy a ku-
tatók évtizedek óta foglalkoznak ezzel a 
kérdéssel.

A fúziós technológia, mondhatni, talán 
a legősibb módja az energiatermelésnek. 
Ezt alkalmazzák a csillagok, például 
a mi Napunk is. A folyamat lényege, 
hogy szemben a maghasadással, ami az 
atombombának és a jelenleg működő 
atomreaktoroknak a fizikai alapja, és az 
atommag hasadásakor fölszabaduló, rop-

pant energiát hasznosítja, a fúzió épp en-
nek az ellenkezője: az egyes atommagok 
egyesülésekor létrejövő energia.

Kísérleti szinten persze már sikerült 
az atommagok fúzióját reprodukálni, 
csak az a baj, hogy a fizikai folyamat lét-
rehozásához sokkal több energiára volt 
szükség, mint amennyi a folyamat során 
fölszabadult. 

Egely most az ígéri, olyan berendezést 
mutat, ami ezt a problémát, igaz, kicsiben 
– megoldja.

– Szkafandert nem kell öltenünk? – kér-
dezem félig tréfásan, de kicsit tartva is a 
rám váró élménytől, de Egely megnyug-
tat: itt semmiféle radioaktivitás nincs, s 
nem is lesz.

– De inkább nézzük meg, mi történik 
a valóságban – biztat –, majd belépünk 
egy hátsó, kicsiny helyiségbe, ami inkább 
teakonyhára emlékeztet, mint fizikai labo-
ratóriumra.

A helyiségben egy asztal, az asztalon 
egy elektromos sütőre emlékeztető doboz. 
Mint vendéglátóm és kollégája, aki a kí-
sérletet készül bemutatni, elmondja, jól 
látom, egy kereskedelmi forgalomban 
kapható berendezést alakítottak át fúziós 
erőművé.

– Mit szólt otthon az asszony, amikor 
elhozták otthonról – tréfálkozom, leplezni 
próbálván az izgalmat, ami azért, utólag 
bevallom, átjárt.

A kolléga először egy kis fekete ru-
dacskát vesz elő. Mint kiderül, ez nagy 
tisztaságú szén. A rudacskához ekkor 
egy mágnest tart, azonban, ahogyan az 
várható a fizika ismert törvényei szerint, 
nem történik semmi. Majd ezt a rudacskát 
a szemem láttára belehelyezi egy üveg 
vákuumcsőbe, kinyitja a „sütő” ajtaját, 
beteszi a vákuumcsövet a szén rudacs-
kával, és bekapcsolja.

A feszültség mellett a kíváncsiság és 
egyfajta ismerősség-érzet van bennem: 
régi fizikaórák jutnak eszembe, amikor 
a tanárnő magnéziummal bemutatott 
kísérlete kis híján tűzesetbe torkollott, 
meg Öveges professzor televíziós adásai, 
amiket még láthattam annak idején.

A berendezés bekapcsolás után elindul, 

és szovjet gyártmányú háztartási gépek 
hangjaira emlékeztet: elég hangos, furcsa 
felhangokkal, mint a régi mikrohullámú 
sütőnk végóráiban. Az üvegajtón keresz-
tül láthatjuk azt is, mi folyik odabent: az 
üveg edényben a szén felizzik, időnként 
kísérteties szikrákat vet sistergő hang-
hatás kíséretében. A kutatók pontos 
részleteket arról nekem sem árulnak el, 
érthető okokból, hogy pontosan milyen 
kezelésnek vetik alá az anyagot, de annyit 
a magam laikus módján magam is látok, 
hogy a hatás alapja elektromosság. Tíz-
tizenkét perc telhet el így, amikor a tudós 
férfiak egymásra néznek, bólintanak, s 
úgy döntenek: ennyi alighanem elég lesz. 
A laborvezető most elfordítja a gombot, 
a készülék leáll, majd kinyitja az ajtaját, 
és óvatosan kiemeli az átizzott vákuum-
csövet. Kicsit vár, amíg az kihűl, majd a 
benne lévő anyagot egy hófehér papír-
lapra szórja. Eddig nem nagy kunszt, én 
mindössze annyit érzékelek, hogy a szén 

rudacska szénporrá alakult. A következő 
másodpercben aztán leesik az állam: a bal 
kezében tartott papírlap alsó feléhez egy 
mágnest illeszt, majd a szintén gyerek-
korunkból ismert játékot mutatja be: a 
fehér papírlapon a fekete por különböző 
alakzatokba rendeződik, a szerint, aho- 
gyan a mágnes a papír túlsó felén mozog. 
Csakhogy a papíron itt nem vasreszelék 
van, hanem szénpor! 

Már az is tudományos szenzációszám-
ba menne, ha az eljárás során a szenet 
mágnesezték volna. De ennél sokkal 
többről van szó! Ám ehhez már labo-
ratóriumi mérésekről szóló dokumen-
tációt mutat Egely, aki visszaveszi a szót 
a kísérletvezetőtől.

mottó: 
„Az ember ezt, ha egykor ellesi, 
Vegykonyhájában szintén megteszi.”
(Madách I.: Az ember tragédiája)

Alkimisták a külvárosban
Az ember egy alkimista műhelyt valamilyen erdei kastélyba vagy középkori 
városban lévő épület rejtett zugába képzeli. Amikor a titkos, éjszakai látoga-
tásra készül, baglyok huhogása kíséri, denevérek röpködnek a ködös éjben, 
még a Hold sem világít, csak fáklyák pislákoló fénye mellett bukdácsol. Szíve a 
torkában dobog, arra készül, hogy olyasmit lát, amit még soha.

A feleségek már unják, 
hogy elhurcolják otthon-

ról a hajsütő vasat
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– Ezek a mérések Magyarország egyik 
legkorszerűbb méréstani laboratóri-
umában készültek, tehát nem mi végeztük 
– magyarázza Egely György. – Minden-
képp hitelesnek mondhatók.

– S mit mutatnak ezek az eredmények?
– Tanúsítják, hogy az a szén, amit az 

imént bemutatott eljárásnak vetettünk alá, 
milyen átalakuláson ment keresztül. A 
vegytiszta szénből ugyanis a szén mellett 
egyéb anyagok, például titán, vas kelet-
kezett. Ez utóbbinak köszönhető, hogy a 
por a mágnesre reagált.

– Nem lehetséges, hogy a szén rudacs-
ka tartalmazta ezeket a fémeket?

– Ez teljesen kizárt, hiszen, mint em-
lítettem, vegytiszta, az atomreaktorokban 
is használt szénről van szó. Természete-
sen ezt ugyanúgy bevizsgáltattuk a kísér-
let előtt, a vegyelemzés erről is itt van.

– Akkor ez tiszta alkímia!
– Valóban.
– Ezek szerint mégis csak lehetséges, 

hogy egy bizonyos anyagból egy másikat 
hozzunk létre?

– A hivatalos tudomány szerint ez nem 
lehetséges, ám a kísérleteink ezt cáfolják.

– Szóval szénből vasat, titánt, s ki tudja 
még, mit lehet csinálni. Akár aranyat is?

– Elvileg azt is.
– Hogy jöttek minderre rá?
– Nem a nulláról indultunk. A száz éve 

élt zseniális Tesla nyomdokain indultunk 
el. Őneki sikerült elkészíteni egy fúziós 
erőművet, ami elektromos áramot termelt. 
Ez olyannyira működött, hogy még az au-
tójából ki is szereltette a robbanómotort, 
elektromosra cserélte, és az energiaforrás 
ez volt. De a pontos működésről nem ma-
radtak fenn följegyzések. Azt mindeneset-
re tudjuk, hogy ő nem szenet égetett el, 
hanem valamilyen nukleáris hatással érte 
el ezt az eredményt.

– Vagyis a fúziós reaktort, ami után an-
nyian kutatnak, már száz éve megalkotta 
Tesla?

– Pontosan. Persze az akkori tudósok 
nem vették komolyan, nem akarták el-
hinni, amiről pedig a saját szemükkel 
meggyőződhettek, Tesla pedig a hivatalos 
tudósokkal nem igen törődött. Tudását, 
annyi más fölfedezésével együtt, sírba 
vitte. Annyira a valóság izgatta, hogy nem 
is fordított gondot a lejegyzésükre, pub-
likálásra, szabadalmaztatásra. Szóval ez 
volt a kályha, ahonnan indultunk. Meg 
az a számtalan követője, illetve az ered-
ményeik, aki, ha búvópatak módjára is, 
de az azóta eltelt évtizedekben próbálta 
megfejteni az ő titkait. Végül, de nem 
utolsósorban a saját eredményeinkre is 
támaszkodhattunk. Ugyanis néhány ku-
tató kollégámmal tizenöt évvel ezelőtt 
már sikerült hideg fúziót létrehoznunk, 
tehát tudtuk, hogy ez lehetséges. Sajnos 

azoknak a kutatásoknak néhány különös 
körülmény véget vetett. Pedig meg- 
csináltuk, bizonyítottuk, néhány hónapig 
a Videoton finanszírozta a kísérleteinket, 
aztán egyik napról a másikra fölmondták 
a szerződést valamilyen mondvacsinált 
ürüggyel. Ez után is történt néhány furcsa 
dolog, engem még egy atrocitás is ért, így 
aztán, finanszírozás hiányában az akkori 
kutatás megszakadt.

– Vajon miért?
– A pontos okot nem tudom, velem nem 

közölték, de gondolom, túl sok érdeket 
sértettünk. Értek ezen anyagi és szellemi 
érdekeket egyaránt. De erről legyen elég eny- 
nyi, beszéljünk inkább a most látottakról.

– Nem vitatván, hogy vasat vagy titánt 
előállítani sem akármi, de még mindig 
nem értem, hogy jön ide az energiater-
melés.

– Valóban, az anyagok atomszerkeze-
tének átalakítása magában is szédítő per-
spektívákat nyit meg mind tudományos, 
mind technikai szempontból, de a másik 
jelentősége az, hogy a folyamat közben 
energia szabadult föl.

– Ezt értem, de hát ahhoz, hogy ez a 
folyamat végbemenjen, ugyanakkor ener- 
giát is használtak föl. Láttam, hogy a 
berendezésükből egy vezeték a fali kon-
nektorba volt csatlakoztatva.

– Természetesen, csakhogy a fölsza-
baduló energia több volt, mint amennyi 
a folyamat lezajlásához kellett. Ez az 
igazi áttörés a hivatalos, fúziós kísér-
letekhez képest. Fúziót ugyanis eddig 
is létre tudtak hozni különböző kutató- 
csoportok, igaz, hatalmas költséggel, 
csúcstechnikával, s nem ilyen egyszerű, 
filléres berendezéssel, mint amit mi 
megalkottunk, csakhogy azoknál az 
eredmény éppen fordított: a bevitt ener- 
gia jócskán meghaladta a fölszabaduló 
energiát.

– Eddig.
– Ez korántsem olyan egyszerű. Ez 

csak egy kísérlet, de ahhoz hogy ebből 
használható, úgy értem technikailag is 
használható eredmények szülessenek, 
további, óriási erőfeszítésekre lenne szük-
ség, ami meghaladja a mi kis önfeláldozó 
csapatunk anyagi teherbíró képességét, de 
gyanítom, akár még egyetlen országét is. 

– Magyarán: a feleségek már unják, 
hogy otthonról elhurcolják a hajszárítót a 
kísérleteikhez.

– Gondoljon bele, hogy eddig az em-
beriség dollár milliárdokat költött fúziós 
kutatásokra, s jelenleg is komoly projektek 
futnak. Valószínűleg a semmiért, ugyanis 
meggyőződésem szerint ez egy zsákutca. 
Ezen összegek töredéke is elég lenne a mi 
kutatásainkhoz, de ezek is hatalmas pén-
zek. A fölfedezésünk jelentősége, hogy 
bebizonyítottuk, a tudomány eddig tévú-

ton járt a fúzió tekintetében, de most már 
itt lehetne a megoldás.

– De hiszen a megoldás is az önök kezé-
ben van: nem vasat, hanem aranyat kel-
lene csinálni, annak most úgyis óriási a 
keletje a világban.

– Ez az aranynál is értékesebb tudás 
lehetne, a fölhasználás lehetőségei szin-
te beláthatatlanok. Nemcsak tiszta, ki-
meríthetetlen, környezetbarát technológiát 
jelenthetne, de olyan problémákat is 
pozitív irányba lehetne fordítani, mint 
például, hogy egy mindenki által ismert 
esetet említsek, a kolontári vörösiszap-
katasztrófa: elvileg ezzel a technológiával 
még a vörös iszap összetételét is meg 
lehetne változtatni, hogy a ritka, értékes 
vegyületek földúsuljanak, a mérgező ne-
hézfémek pedig lebomoljanak.

Zsibora Bot
A fúziós reaktor olyan energiatermelő 
eszköz, amely egyes atommagok 
egyesülésekor létrejövő energiatöbbletet 
hasznosítja. A Nap és a csillagok ezt az 
energiafajtát használják. Még csak kí-
sérleti fázisban van a technológia. Tör-
ténelmileg a legrégebben kutatott és fe-
jlesztett a szovjetek által kitalált, tórusz 
formájú kamrával rendelkező reaktor. 
Jelenleg a franciaországi Cadarache 
város mellett épül egy ITER-nek nevezett 
kísérleti erőmű, amely már 400 MW 
leadására lesz képes. Nemzetközi össze-
fogással épül, a várható költsége 16 mil-
liárd euró körül várható. Készen vannak 
a tervei egy DEMO-nak nevezett, 1500 
MW-os erőműnek is (alig lenne drágább, 
mint az ITER), de egyelőre a politikai 
döntéshozók nem engedélyezték ennek a 
megépítését (túl nagy kockázatra hivat-
koztak, de lehet, hogy csak egyszerűen 
úgy vélik, hogy az olaj, szén és hagyo-
mányos atomerőművek még biztosítják 
a szükséges energiát).

A látszat csal, ez nem Gelka szerviz
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BudAörS
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

November

3. csütörtök 19.00.
Sógornők
Komédia 2 részben   
11. péntek 19.00.
Művészet
Komédia – bemutató!
12. szombat 19.00.
Művészet
14. hétfő 10.00., 14.00.
Maszmók Afrikában 
Zenés mesejáték
19.00.
Irma, te édes
Zenés komédia 2 részben
16. szerda 19.00.
Makkbett
Tragikomédia 2 részben
19. szombat 19.00 
A doktor úr 
Zenés bohózat 2 részben
20. vasárnap 11.00.
Fűszermadár
Zenés mesejáték 2 részben
19.00.
Ha elhagysz, veled mehetek? 
Romantikus vígjáték 2 részben

23. szerda 19.00.
A doktor úr – Budaörs bérlet I.
27. vasárnap 11.00. 
Mézeskalács
Zenés mesejáték 2 részben
19.00.
Szeretem a feleségem
Pikáns, zenés játék 2 részben
28. hétfő 10.00. 
Radírmorzsák és egyéb zenés  
teremtmények – Óvodás bérlet II.
14.00.
Radírmorzsák – Iskolás bérlet II.
19.00.
Száz évig
A Háromszék táncegyüttes elő-
adása
29. kedd 19.00. 
Szeretem a feleségem
Pikáns, zenés játék 2 részben
19.00.
Irma, te édes – Senior bérlet I.

ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu 

November

Művelődési Ház
5. szombat 16.00.
Több van, mi összeköt…ma is 
élő viseletek a Zsámbéki-me-
dencében
Az Erdélyi Baráti Kör és a 
művelődési ház kiállításának 
ünnepélyes megnyitója gála-
műsorral
6. vasárnap 12.00.
Jó ebédhez szól a nóta… 
Sándor Dezső és zenekara  
7. hétfő 18.00.
Az Ismejük meg világunkat 
Hagyományőrző Baráti Kör
Szabadegyetemének előadása
21. hétfő 18.00.
Az Ismejük meg világunkat 
Hagyományőrző Baráti Kör
Szabadegyetemének előadása 

Véradás
30. szerda 18.00.
Családi Egészségklub
 Az epe és a máj védelmében
– okos fogyás, méregtelenítés

Állandó kiállítás:
A régi Zsámbék képei 
Válogatás Zombori Imre fo-
tóiból

Könyvtár
Minden hónap első keddjén 17 
órától „Bölcsisarok” – sok me-
sével

24. csütörtök 18.00.  
Mentőövek és kapaszkodók a 
zenében – zenei formák
Zenetörténeti barangolások 
3.rész
Zenehallgatás, zeneelméleti, 
zene-történeti előadások és 
beszélgetés havonta Jólesz 
Györggyel 

Múzeumok
Minden hónap második 
szombat-vasárnapján Zsám-
bék mindhárom múzeuma – a 
Romtemplom, a Lámpamúze-
um és a Tájház - kedvezmé-
nyes áron, egyetlen kombinált 
belépővel látogatható. 

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

Ül az idős férfi a kerítésfalon, a bá-
gyadt, őszi nap sugarainál sütké- 

rezik. Inggallérja elárulja, papi személyről 
van szó. Arca így is, hogy behunyt szem-
mel a fény felé fordítja, egyszerre bölcs 
és huncut, mindentudó. De honnan ilyen 
ismerős? Megszólítom, letelepedhetnék-e 
ide, mellé, mire barátságosan hellyel kínál. 
Bemutatkozunk. Olafsson Károly, vagyis 
Placid atya. Placid atya, a „mosodás”?! 
Most már tudom, honnan ismerem! Egy 
időben több estén át néztem a tévében, 
ahogy életéről mesélt. Ismertsége és 
népszerűsége a celebekével vetekszik, de 
az ő ismertsége és népszerűsége különös 
kisugárzásának és páratlan bölcsességé-
nek köszönhető. Kérdem, mi járatban itt, 
Budakeszin. Mint mondja, most éppen a 
domonkos nővérekhez jött látogatóba, az 
egyik nővért várja, akivel itt adtak egymás-
nak találkozót, hogy aztán felvigye autóval 
a Jókai utcába. „Kicsit előbb érkeztem, ki-
használom a napsütést, mert nemsokára 
hiába vágyunk rá, amíg ki nem tavaszodik 
újra. De jártam én a minap is a városban, 
fölkértek, az egyik 56-os megemlékezésen 
mondanék ünnepi beszédet. Nem, nem 
vettem részt a forradalomban, de persze én 
is kint voltam az utcán, s az ember akarata 

ellenére is részesévé vált az eseményeknek. 
Emlékszem például arra, amikor az oro-
szok bejöttek tankokkal, a Bartók Béla 
úton jártam éppen, a környéken laktam, s 
egy orosz tiszt próbált tájékozódni. Mivel 
én ugyancsak jól beszéltem oroszul (jó 
tanáraim voltak a Gulágon, épp tíz évig 
voltam oda, 56-ban szabadultam), gon-
doltam, majd én segítek neki. 
No, el is igazítottam rendesen, 
lehet, még most is ott kóvályog 
valamelyik mellékutcában. Ez 
volt a legnagyobb „hőstettem”, 
de sosem feledem azokat a 
napokat. A levegőben érez- 
tük a szabadság illatát, az em-
ber szinte a szájában érezte az 
ízét, ezt soha nem lehet feledni. 
Erről próbáltam beszélni a mi-
nap a megemlékezésen is. Meg 
arról, hogy abban a néhány 
napban minden kicsit megemelkedett, az 
emberek többnek érezték magukat, mé-
ltóbbnak valahogy. 

Az emberek közötti viszony is megválto-
zott, vadidegenek kezdtek el úgy viselkedni, 
aho-gyan csak ismerősök, vagy még inkább 
barátok, rokonok szoktak. 

Hogy élek mostanában? A szüleim 

lakásában lakom, kisegítő lelkész vagyok 
a Budai Ciszterci Szent Imre plébánián, és 
hát mindenfelé hívnak előadásokra, én pe-
dig megyek. Most hétvégén lesz a legújabb 
könyvem bemutatója” – nyújt át búcsúzóul 
egy meghívót, de már száll is be az autóba. 
Katalin nővér közben megérkezett.

Amikor otthon megnézem az interneten 
az életrajzát, nem hiszek a szememnek: 
1916-ban született. Vagyis 95 éves.

Ozirisz Abbot

Placid és domonkos

November 9-én és 10-én 20:00-kor a 
Kompánia Színházi Társulat előadása 
az Artus Műhelyben.

Műsoron: Bruno Schulz: Értekezés a 
próbabábukról, avagy a Genezis Má-
sodik Könyve
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volt, és az egyik legnagyobb magyar 
vadász a múlt században.

– Összefoglalná pár mondatban az 
életét?

– Viktor katonai pályára lépett, és az 
első világháborút végig is harcolta. Hadi 
érdemeiért utóbb Horthy Miklós vitézi 
címet adományozott neki, ám ezt ő visz-
szautasította. Viktor meggyőződéses 
királypárti volt, s nemcsak szavakban, 
hanem tettekben is: IV. Károly második 
visszatérési kísérleténél a magyar trónra 
ő is ott harcolt a royalisták soraiban Bu-
daörsnél. Erről is van egy kis képünk itt 
az emlékszobában – mutat a falra. 

– Nem a kötekedés okán, de ebben a 
tekintetben ön nem követte példaképe 
tettét: több, ön által jegyzett könyv 
szerzőjeként Vitéz Ádám Jenő szerepel. 

– Egyik nagyapámtól örököltem a 
címet, amit büszkén viselek, de hát 
egészen más történelmi helyzet, ami 
ma van, mint ami 20-as években volt. 
De maradjunk inkább Viktornál. Miután 
visszavonult, a vadászatnak szentelte 
életét, és kora egyik, messze földön is-
mert, leghíresebb vadásza volt. Vadász-
tudományát több szakkönyvben is 
megörökítette, de megszámlálhatatlanul 
sok szakcikket is írt, elsősorban a Kit-
tenberg Kálmán szerkesztette Nimród 
vadászújságban, akivel szoros baráti 
kapcsolatot ápolt. Akárcsak a kor másik, 
nagy tudósával, Nadler Herbettel, aki 
1928-tól 1948-ig a Budapesti Állat- és 
Növénykert igazgatója volt.

– Kint, a kastély előtti szoborpark-
ban többek között az ő mellszobruk is 
látható.

– Valóban. De még vissza Viktorhoz. 
Életét 1941-ben fejezte be. Amikor a 
második bécsi döntés nyomán Ma- 

gyarország katonailag megszállta és visz-
szacsatolta Észak-Erdélyt Romániától, 
Viktor reaktiválta magát, és részt vett a 
katonai műveletekben. Igaz, nem harc 
közben, hanem egy banális közlekedési 
balesetben veszítette életét.

– Említette, hogy évtizedek óta kutatja 
az életét.

– Igen, amikor először szereztem tu-
domást sorsa főbb állomásairól, elha-
tároztam, hogy bejárom gyerekkora fő 
helyszíneit, az egykor volt családi bir-
tokot. Sokszor jártam arrafelé, 

– Mi fogta meg Viktor életében?
– A vasakarat, a hűsége, hogy nem 

született ugyan magyarnak, de sorsát 
mégis a magyarság ügyének szentelte. 
Évtizedek óta gyűjtöm a még föllehető 
tárgyakat, amelyeket ő vagy a család töb-
bi tagja használt, a róluk szóló írásokat, 
dokumentumokat. Viktor egyébként 
megírta a budaörsi csata történetét is, én 
magánkiadásban újra megjelentettem ezt 
a kis kötetet. De a vadászati cikkeit is  
igyekszem sajtó alá rendezni, ugyanis 
egy páratlanul gazdag anyag hever itt 
parlagon.

– Hogy jött létre ez az emlékszoba?
– Miután már jó ideje kutattam a család 

történetét, elhatároztam, hogy megalapí-
tom a Maderspach Viktor Társaságot, hogy 
mindazok, akik tisztelői, segítsék Vik-
tor és a család emlékeinek a fölkutatását, 
ápolását, példaértékű életük bemutatását 
és megismertetését a szélesebb 
közvéleményben is. A Társaság, 
illetve a Vadász Klub székhelyét 
két éve ide tettük át a budakeszi 
erdészetbe. És ekkor született az 
ötlet, hogy az addig a lakásom-
ban lévő gyűjteményt is kiállít-
suk, és létrehozzuk ezt a kis 
emlékszobát. A terveink megha-
llgatásra találtak a Földművelési 
és Vidékfejlesztési Minisztéri-
umnál, amely támogatta és tá-
mogatja itteni működésünket. 
De meg kell említenem azt is, 
hogy kezdeményezésünkre nyil- 
vánították védetté Viktor sír-
ját a cinkotai temetőben. Ezt 
a síremléket gondozzuk, az 
évfordulók alkalmából meg-
koszorúzzuk. Akárcsak Mader-
spach Károlynéét, azét, akit 
Haynau megvesszőztetett. Az 
ő emlékműve a Fiumei úti 
temetőben, a Nemzeti Panteon-
ban áll, Kossuthénak a köz-
vetlen közelében. Mi építettük 
újjá, pályázati pénzen, és ezt is 
gondozzuk. 

– Hogy kerültek ide, a bu-
dakeszi erdészetbe?

– Mivel Maderspach Viktor 

szobra itt állt, ráadásul erdei környezet-
ben, arra gondoltunk, méltó emlékhelyet 
állíthatnánk itt neki. Amióta itt vagyunk, 
nagyon sok barátra, támogatóra leltünk 
az erdészek között is, de szeretném külön 
is megemlíteni Dudok Péter urat, a szem-
közti épületben működő étterem és ren-
dezvényház tulajdonosát. Ő, a családja, 
a vállalkozás valamennyi alkalmazott- 
ja belépett az egyesületünkbe, és igen 
hasznos és aktív tagja. Így aztán nemrit-
kán a hivatalos összejöveteleink odaát, 
Dudokéknál folytatódnak, és alakulnak 
át meghitt, baráti összejövetelekké fehér 
asztal mellett. 

– Jól kiegészítik egymást.
– Hogyne, hiszen nagyon sok ven-

dég, aki étkezés céljából érkezik az er-
dészetbe, mikor arról értesül, hogy van 
itt egy érdekes emlékszoba, szívesen 
meglátogatja. Az arborétum, az étte-
rem, az emlékszoba, nos és, hogy még 
véletlenül se maradjon említetlen, a 
szoborpark nagyon szép, akár egész na-
pos hétvégi családi programot nyújthat a 
látogatóknak. Még a környékbelieknek 
is, akik sokszor nem is tudják, milyen 
értékek rejtőznek itt, az erdő mélyén.

Ugyancsak itt alakítottuk meg a Nad-
ler Herbert asztaltársaságot is, akiről már 
szintén tettem említést.

Ennek is volt szerepe abban, hogy az 
emlékszobát itt rendeztük be.

Boros Zita

(folytatás az 5. oldalról)

Hetven évesen is ugrál. A képen 
egy AN2-esből száll ki éppen

Haynau megvesszőzteti 
Maderspach Károlynét
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SPORTSZELET

Veszélyben a Nyakas
A Nyakas, a Zsámbéki-medence É-Ny-i 

peremén, a táj jellegzetes elme, veszély-
zónába került. De vannak, akik ezt tud-
ják, és hajlandók is cselekedni ezért. S ők 
úgyszintén nyakas emberek.

A Zsámbéki Medence Tájvédelmi 
Egyesület, a legbefolyásosabb és legré-
gibb zöld civil szervezet a vidéken, még a 
kilencvenes évek derekán kezdeményezte, 
hogy a Nyakas-tetőt helyezzék helyi ol-
talom alá, azaz: tiltsák meg az értékes táj 
beépítését, őrizzék meg eredeti szépségé-
ben a kultúrtáj e darabját. Voltak, akiknek 
ez már akkor sem tetszett, hiszen sokaknak 
vannak errefelé szőlőik, földterületeik, s 
valljuk meg, a szép környezet, a gyönyörű 
kilátás ezeket a területeket ingatlanfejlesz-
tési szempontból igen csak fölértékeli. Ak-
koriban pedig kiváltképp számosan speku-
láltak különféle ingatlanfejlesztésekben 
errefelé.

Aztán, amikor a védetté nyilvánítási pro-
cedúra lezárult, csillapodtak a kedélyek, bár 
törekvések a szabályok lazítására, kijátszására, 
mindvégig tapasztalhatók voltak az elmúlt 
másfél évtizedben, de nem jártak sikerrel.

Érthető volt tehát az a riadalom, ami 
úrrá lett a helyi környezetvédőkön, amikor 
híre ment, az új zsámbéki önkormányzat 
állítólag arra készül, hogy a Nyakasról le-
vegye a helyi védettséget.

Mint kiderült, nem pontosan erről van 
szó. Hanem arról, hogy a védettségről 
szóló határozatnak nincs nyoma a föld-
hivatali papírokon. Márpedig több mint 
másfél évtized csak elég lett volna, hogy 
rákerüljön. Az ma már aligha deríthető ki, 
kinek a mulasztásból, sem az, hogy tudatos 
manőverről, vagy egyszerű hanyagságról 
volt-e szó akkoriban. Mindenestre fura he-
lyzet, hogy miközben a föld-hivatalban a 
védettségnek nyoma sincs, a helyi építési 
szabályzatban a Nyakas a védelem alatt 
álló területként szerepel.

Kérdés, hogy ilyen esetben minek van 
nagyobb súlya. Az viszont nem kérdés, 
hogy az ellentmondást meg kell szüntetni, 
föl kell oldani.

Erre pusztán formállogikai szempontból 
két megoldás kínálkozik: vagy hatályon 
kívül kell helyezni az egykori, a védett-
séget kimondó határozatot (ez persze ko-
rántsem egyszerű, bonyolult és hosszadal-

mas procedúra, amihez a különböző 
szakhatóságoknak is lenne szava), vagy 
pótolni kell a földhivatali bejelentést.

Mindenesetre az is tény, hogy egy rés a 
jogi most megnyílt, és ez sokak fantáziáját 
megmozgathatja.

A környezetvédők is résen vannak azon-
ban, értesüléseink szerint az elmúlt hetek-
ben többször is találkozott delegációjuk a 
város illetékeseivel. 

Mihelyt körvonalazódik a megállapodás, 
írunk róla.

(Kék-zöld környezetvédelmi rovatunk tá-
mogatója: Champignon Union Kft.)

Ha nem vigyáznak, lenyakazzák

Az Agyar SC-t sokan ismerik a környéken 
a szellemi sportot kedvelők közül, de még 
inkább az egyesület alapítóját, fáradhatat-
lan szövetségi kapitányát, számtalan torna 
és verseny szervezőjét, Albrecht Istvánt.

Ezúttal az október 23-i ünnep kapcsán 
rendezett az Agyar, pontosabban Albrecht 
egy versenyt az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban, méghozzá az ostábla művelői 
részére.

A nyílt rendszerben lebonyolított vi-
adal a szervezők meglepetésére végül 
nemzetközinek bizonyult, ugyanis volt 
játékos, aki Amerikából, illetve Izraelből 
jött – igaz, nem kifejezetten a verseny 
kedvéért, azon azért vett részt, mert ha 
már úgyis itt volt.

SzaTir

Budajenőn egyáltalán nem stílszerű 
azt kiabálni a focipályán, hogy „Puha 
vagy, Jenő!”.

Budajenő ugyan a Zsámbéki-me-
dence egyik legkisebb települése, azon-
ban fociban nagyságrendekkel nagyobb 
telepü-léseket is megelőz.

Több évtizedes labdarúgó-hagyo-
mányokra tekint vissza, így egyáltalán 
nem volt meglepő, amikor tavaly felju-
tottak, először a község történetében, a 
megyei II. osztályba.

A felnőttek mellett a szakosztály 
működtet egy ifjúsági csapatot is, 
pár hónapja pedig a 13 éven aluliak 
számára is alakítottak csapatot.

A legfiatalabbak az elmúlt hónapok 
alatt bebizonyították, hogy van megfelelő 
utánpótlás ahhoz, hogy a budajeneiek 
a továbbiakban is a hagyományaikhoz 
méltón szerepeljenek a különböző baj-
nokságokban.

Ultramarathon
Bár a neve és a szervezői háttere megvál-
tozott, a Bécs és Budapest közötti futás 
idén sem maradt el.

Az abszolút győztes Németh Csaba lett, 
második a korábbi versenyekről jól is-
mert, szinte állandó résztvevőnek számító 
Bogár János lett, a harmadik helyen Her-
bák Gergő végzett.

A férfiváltók versenyét a DOVER 
Nyelvi Centrum ötöse nyerte meg 
(21:55.17), mögöttük az ELTE Sashegyi 
Gepárdok együttese végzett, harmadik-
ként pedig a Hírös Suttyók csapata zárt. 
A két női csapat közül a Girls in Shape 
jobbnak bizonyult a Száguldó Virágoknál. 
Az utolsó etapot, a félmaratonit a korábbi 
hagyományoknak megfelelően ezúttal is 
Budakesziről indították október 23-án.  A 
félmaratonit – a Budakeszi és a budapesti 
Tabán közötti 21 km-t – a férfiak között 
Soltész Roland futotta le a leggyorsabban, 
mögötte Karajkó Sándor és Balázs Le- 
vente végzett.

A verseny utolsó szakaszához csatla-
koztak a Szabadság-futam résztvevői is, 
akik az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc hősei előtt tisztelegtek a teljesít-
ményükkel. 

Két mérkőzést is játszott a magyar u 
18-as (vagyis a tizennyolc évesek), kor-
osztályos labdarúgó Izrael csapata 
ellen októberben. Az első meccsre do-
rogon kerül sor 25-én, a visszavágónak 
pedig az MLSZ Telki Edző Centruma 
adott otthont két napra rá. A magyarok 
mindkét alkalommal győztek.

Az őszi időszakban a vadon élő állatok 
éppúgy párzási időszakukat élik, mint 
ahogy a házi kedvencek. Szaporodási 
időszakban az állatok zavarodottabban 
viselkednek, mint egyébként. A sebessé-
get rosszul felmérő autósok ilyenkor 
sűrűbben ütköznek az utakon kutyával, 
de pl. őzzel vagy más természetben élő 
állattal is. A MÁTRIX Közhasznú Alapít-
vány által működtetett www.zsaru.zug.hu 
balesetmegelőzési program szerint nem 
ritka, hogy a gépjármű elé kerülő állat 
láttán a technikátlan autós elrántja a kor-

mányt, és maga is baleseti áldozattá válik. 
Előzzük meg a bajt, és lassítsunk!
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Az Év Polgárőre
A budakeszi polgárőrség országos vi- 
szonylatban is a legelismertebb ilyen 
szervezetek egyike. Az érdem minde-
nekelőtt Karvaly Nándor nyugalmazott 
rendőrtiszté, aki néhány évvel ezelőtt a 
belső viszályok miatt szétzilálódott civil 
szervezetet újjászervezte. A művelet oly-
annyira sikeres volt, hogy ma a polgárőrség 
súlya a város közbiztonságában szinte nél- 
külözhetetlen. Az önkéntesek súlyát bi-
zonyára növeli, hogy például a képviselő-
testület valamennyi tagja a soraikba lépett, 
de a polgármesteri hivatal dolgozói közül 
is többen tagjai az egyesületnek.

Sok hasznos és fontos kezdeményezés 
fűződik nevükhöz, amelyek közül néhány 
a település határait is átlépte. Alighanem 
ennek is köszönhető, hogy Karvaly Nán-
dort a közelmúltban Az Év Polgárőrévé 
választották.

Érdekes, oknyomozóriport-sorozat jelent 
meg az elmúlt hetekben a hvg.hu-n.

Riportere, Csikász Brigitta, birtokába 
került dokumentumokra hivatkozva állít-
ja, hogy furcsa pénzmozgások zajlottak 
2006-2007-ben a több büntetőügybe ke-
veredett Egymásért Egy-Másért alapít-
vány, illetve a CBA cégcsoporthoz tartozó 
vállalkozások között. (A tranzakciókat az 
alapítvány egyik vezetője, Földesi-Szabó 
László ellenjegyezte, akit első fokon hét 
évre ítélt a bíróság csempészet és sikkasz-
tás miatt, és jelenleg eljárás folyik vele 
szemben adócsalás gyanújával.)

A cikk állítása szerint ezek a pénz-
mozgások egyoldalúak voltak: a kereske-
delmi cégek hazai viszonylatban fölöttébb 
nagyvonalú pénztámogatásokban része-

sítették az alapítványt, A cégcsoporthoz 
tartozó vállalatok között név szerint is 
megemlíttetik a Krupp és Tsa Kft, mint 
amelyik például egyetlen nap alatt utalt 
át 200 millió forintot az alapítvány szám-
lájára, ahonnan azt a szervezet képviselője 
bankkártyával azon nyomban, egy összeg-
ben, készpénzben (!)  le is emelte.

A hatóságokat azonban, úgy tűnik nem 
érdeklik ezek a tranzakciók, jóllehet, a ha-
tályos törvény szerint a számlavezető bank 
akár egy forint pénzmozgás miatt is tehetett 
volna bejelentést a hatóságokhoz, ám több 
jel is arra utal, hogy ez nem történt meg.

A számlavezető bank és a NAV adóti-
tokra hivatkozva nem nyilatkoznak az 
ügyben.

Bató Borisz

Kétszáz millió kp-ban

Csütörtök délután történ, úgy négy óra ma-
gasságában, október 17-én.

A budakeszi művelődési ház mellett egy 
parkoló autóba beszállt tulajdonosa, egy idős 
férfi, majd elkezdett tolatni. Tolatás közben 
nekiment egy másik autónak. Tulajdonosa a 
közelben tartózkodott, és kérte az élemedett 
urat, töltené ki a bejelentőt, és ismerné el, 
hogy ő volt a baleset okozója.

Az illető vezető azonban erre nem volt 
hajlandó, sőt, egyre emelkedett tónusban 
kezdett el dialogizálni. A beszélgetés vi-
tába, a vita kiabálásba torkollott, majd 
az öregúr mérgesen beült a kocsiba, be-
csapta az ajtót, s anélkül, hogy a papírjait 
hátrahagyta volna, padlógázzal el akarta 

hagyni a helyszínt. Ebben azonban ismét 
megakadályozta a másik autó tömege, 
amiből, ráadásul, épp e manőver közben 
szállt ki egy édesanya a csecsemőjével. 
A baleset fölháborította a hölgy fér-
jét, és számon kérte a pilótát, aki mind 
agresszívabbá vált, és dulakodni kezdett. 
Hívták a rendőrséget, amely igazoltatta a 
résztvevőket. Mivel az aggastyán tovább-
ra is agresszívan viselkedett, a rendőrök 
átvizsgálták az autóját, melynek csomag-
tartójában legnagyobb meglepetésükre 
egy fegyvernek látszó tárgyra bukkantak.

Az eljárás a Pest megyei Rendőr-
kapitányságon folyik.

Sobri Zabot

Mit rejt a Matuzsálem csomagtartója

Őrségváltás
Helycsere a budakeszi rendőrőrsön. 

Horváth Ferenc rendőr őrnagyot ki-
nevezték a pilisvörösvári őrs parancs-
nokává.

Helyét, megbízottként, Orosz János 
őrnagy foglalhatta el a budakeszi Dózsa 
Gy. téren.

Beszámoltunk arról, hogy ellopták, s arról 
is, hogy megkerült.
A legújabb hír a budakeszi Wass Albert-
szoborról, hogy az október 23-ai ünnep-
ségek keretében újraavatták a büsztöt a 
budakeszi parkban.

Ráadásavatás

Nyolc rendőr 
pluszban
Amióta megnyílt, tizenkét évvel ezelőtt, 
visszatérő panasza a budakeszieknek, 
hogy kevés a rendőr a helyi rendőrörsön, 
ami, ne feledjük, a városon kívül további 
nyolc települést is ki kell, hogy szolgál-
jon.

A jelentős létszámnövekedésben nem 
lebecsülhető szerepet játszott, hogy a he-
lyi önkormányzat segített a lakhatásuk-
ban, ugyanis a jövevények közül heten 
vidékiek. A kvártély felújításához több, 
helyi vállalkozás is segítséget nyújtott.

További, ehhez kapcsolódó hír, hogy 
esély mutatkozik arra, hogy a régi, Erdő 
utcai rendőrállomás épülete újra visszak-
erülhet a város tulajdonábaa a megyei 
rendőr-főkapitányságtól.

Útlezárás volt október első hétvé-
géjén Pátyon.

A helyi lakosok két helyszínen ,több 
mint ötven járművel  sorakoztak fel, de 
motorosok és kerékpárosok is csat-la-
koztak a „Vigyázzunk, hogy az út haza-
vezessen!” és ehhez hasonló tartalmú 
transzparensekkel demonstrálókhoz 
– nyilatkozta a sajtónak az akciót 
követően Bálint Balázs, az Összefogás 
a Faluért Egyesület elnöke.

A megmozdulást azért tartották, mert 
az utóbbi évben több, súlyos sérülés-
sel járó baleset történt Pátyon, illetve 
a település határában (például a zsám-
béki kanyarban), ám a község vezetői 
minden igyekezetük ellenére sem tud-
tak megegyezésre jutni a megoldást 
illetően a közútkezelővel.

Egyebek mellett a település ha-
tárát jelző táblák „kitolására”, 
terelőszigetekre, zebrákra, több helyen 

záróvonal felfestésére, sebességmérő 
radarokra, előzni tilos táblák kihely-
ezésére, illetve a buszmegállók felújí-
tására, újak létesítésére lenne szükség 
– sorolta a főszervező.

Péntek délelőtt – a demonstrációtól 
függetlenül – forgalmirend vizsgálati 
bejárást tartottak a Magyar Közút Non-
profit Zrt. szakemberei a helyszínen – 
közölte az MTI érdeklődésére Pásztor 
Zoltán, a közútkezelő Pest megyei igaz- 
gatója.

„Az elmúlt években több alkalommal 
személyesen tárgyaltunk és levelezés-
ben is voltunk Páty község vezetőivel, 
azaz a lakók képviselőivel. A kifogá-
solt helyzet ugyanis azt követően állt 
elő, hogy a település megnőtt, és több, 
építési engedély nélküli útcsatlakozást 
létesítettek a lakók és az önkormányz-
at az országút külterületi szakasza 
mentén. 
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Október

03. 18:30 Budakeszi, Fő utca
Figyelmetlenül, egy gépkocsi takarásából lépett le a járdáról az 
úttestre egy gyalogos, s egy arra haladó személyautó elsodorta. 
A gyalogos könnyű sérüléseket szenvedett.

06. 10:35 Budaörs
Egy balra ívelő kanyarban az úrvezető átsodródott a menet-
irányához képest szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy 
másik személyautóval; egy harmadik kocsi nem tudta már ki-
kerülni az ütközést. A balesetnek három, könnyű sérültje volt.

11. 07:30 Zsámbék, 1-es út
Nem az útviszonyoknak megfelelően vezette járművét az autós, 
ezért átsodródott a szemközti sávba, ahol frontálisan összeüt-
között egy másik gépjárművel. A helyszínelők egy, nyolc napon 
belül gyógyuló sérültről adtak számot a baleseti naplóban.

12. 18:30 Biatorbágy
Az ügyben indult vizsgálat eddigi megállapítása szerint valószínűleg 
rosszul lett az a férfi, aki autójával letért az úttestről és egy út menti 
oszlopnak ütközött. Könnyű sérüléseket szenvedett.

18. 23:50 Biatorbágy
Nem adott elsőbbséget balra kanyarodás közben egy úrvezető a 
szemből érkező motorosnak. A két járművezető nem tudta elkerülni 
az ütközést. A motoros nyolc napon belül gyógyuló sebeket szerzett.

20. 20:24 Budaörs, Szabadság út
Nem adta meg az elsőbbséget az autós egy 63 éves gyalogos-
nak, aki a zebrán próbált átlelni az út túloldalára. Visszapillantó 
tükrével elsodorta a nőt, aki könnyű sérüléseket szenvedett.

23. 23:52 Budakeszi, Zichy-Márity utca kereszteződés
Két kocsi találkozott a kereszteződésben. Az egyik sofőr, akinek 
elsőbbséget kellett volna adnia a másiknak, ezt elmulasztotta, 
így jött létre a nem kívánt randevú. Egy könnyű sérülttel.

24. 12:25 Budaörs, Szép utca
Mintha csak az előző napi, budakeszi balesetet plagizálták volna: 
két autó, két vezető, kereszteződés, elsőbbség meg nem adása, 
karambol. Itt is egy, könnyű sérült volt.

24. 17:30 Budaörs, Szivárvány utca
Még egyszer kellett kivonulniuk aznap a budaörsi kapitányság 
helyszínelőinek a városba. Igaz, nem kellett messze menniük, csak 
a szomszédba, a Szivárvány utcáig. Egy úrvezető elütött egy 27 éves 
nőt a zebrán, aki nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

29. 16:15 1-es út, Herceghalom és Zsámbék között
Egy személyautó vezetője járművével eddig ismeretlen ok-
ból átsodródott a szembe jövő sávba, ahol frontálisan ütközött 
egy másik gépkocsival. A balesetet okozó járművezető és a 
vét-len jármű egyik utasa (egy 42, valamint egy 64 éves férfi) 
a helyszínen életét vesztette. A vétlen jármű két utasát súlyos 
sérülésekkel szállították el a mentők.

eszt

Baleseti krónika
Ezúttal ugyancsak van mit írni az októberi baleseti 
krónikában.  dacára annak, hogy az időjárás többnyire keg-
yes volt az elmúlt hetekben, mégis elég sok baleset történt. A 
legsúlyosabb az ünnepek alatt: két halottat gyászol a csa-
ládja.  Ez is, meg még jó néhány, szerencsésebben végződött 
baleset frontális ütközésből származott. de az elsőbbség meg 
nem adása is jellemző októberi baleseti ok volt.

Mondjuk az, hogy tűz, elég gyakori vezény- 
szó egy lőtéren, mint ahogy a durraná-
sok zaja is. Még ha ez éjféltájt történik is. 
(Mindenki, aki volt katona, tudj, hogy az 
éjszakai lövészet az alapkiképzésben is sze- 
repel.

Ez a tűz, és ezek a robbanások, amelyek 
október 6-áról hetedikére virradó éjjel kelet-
keztek a BRFK Budakeszi és Budaörs közötti 
lőtéren, rendkívüli eseményszámba mentek. 
A tűz ugyanis nem vezényszó volt, hanem 
igazi, lángokkal pusztító égés, és a durraná-
sok sem a lövöldöző rendőrök fegyvereiből 
származtak.

Az eddigi, rendőrségi vizsgálat szerint  
eddig tisztázatlan körülmények között egy 
faszerkezetű, hatszor nyolc méteres épület 
lobbant lángra, majd a tűz további négy épül-
etre is átterjedt. 

A tűzvizsgáló szakértő elsődleges megál-
lapítása szerint szándékos gyújtogatás okozta 
a tüzet. Személyi sérülés nem történt. Az ügy-
ben rongálás bűntett megalapozott gyanúja 
miatt a Budaörsi Rendőrkapitányság indított 
eljárást ismeretlen tettes ellen.

A robbanások a lőtéren található pirotech-
nikai eszközökből származtak.

A lángokat az érdi tűzoltók fékezték meg.

Tűz a BRFK lőterén

Rezsimváltás 
Budakeszin
Talán még az öt évvel ezelőtti, a helyi orá-
lis emlékezetben csak „pünkösdi forgalmi 
rend”-nek  nevezett nagy reform sem 
okozott akkora változást Budakeszi életé-
ben, mint amire a mostani önkormányzat 
készül hónapok óta.

Az egyik fontos, a helyi lakók által régó-
ta remélt változtatás, hogy a város mellék-
utcáiban súlykorlátozást léptetnek életbe.

A másik jelentős változás a parkolási 
rend, illetve a fizető parkolás bevezetése. 
Ez a mai napig igen csak megosztja a he-
lyi közvéleményt:.

A vitáknak azonban immár lejárt az ide-
jük, most már hamarosan a gyakorlatban 
vizsgázhat az új rendszer.

A közterület-felügyelők, felkészítendő 
a közlekedőket, láthatóan már most szor-
galmasan járják a települést, és ugyancsak 
szorgalmasan büntetnek.

Azt tanácsoljuk hát az autósoknak, ne 
rutinból  vezessenek, figyeljék meg jól 
a közlekedési táblákat, ha nem akarnak 
maguknak kellemetlen meglepetést.
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