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Deczember Karácson hava

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

AFORIZMA
Az erkölcsök romlása több államnak okozta vesztét, mint
a törvények be nemtarása.
(Montesquieu)
A magyar közönség is láthatta a nemrég, Londonban megrendezett világszépség-verseny, a Miss World döntőjét.
A pátyiak és a budakesziek pluszban is izgulhattak, hiszen
hazánkat a Pátyon élő, s Budakeszin érettségizett Szunai Linda
képviselte, aki a 28. helyen végzett.
A mezőny láttán csalódottak a rajongók, és Linda frizuráját
(és fodrászát) okolják a szerény helyezésért.
Lapunkat
rendszeresen szemlézi az
Observer Magyarország
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Ez a frizura jobb volt

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)

„Anyjuk, készítsd ki az ünneplő ruhámat”.
„Anyjuk”, azaz a nagyanyám, nem merte
megkérdezni, mire készül, inkább elővette a
szekrényből a gondosan tárolt sötét ruhát
és nekiállt gondosan átkefélni, miközben
ura a konyhában a mosdótál mellett lévő
szíjjal elkezdte fenni a beretvát. „Ajjaj,
gondolta magában az asszony, még meg is
beretválkozik, tényleg valami komoly dologra készül!” Fényesre suvickolt cipőben,
kalapban indult el a már javakorabeli férfi,
aki után még mindig megfordultak a fiatalasszonyok, ha végigment a főutcán. Most is azon ballagott,
gyalogszerrel a város felé. A „város”, vagyis a faluközpont jó
fertály óra járásnyira volt. Busz nem járt akkoriban, kerékpárra sose tellett, alig egy éve múlt el a háború, és még reménykedtek, hogy a legnagyobb fiúk hadifogságba esett az
orosz fronton, s egyszer csak betoppan. (Soha nem tért haza.)
Ment tehát nagyapám, egyenesen az elöljáróságra. Amikor
a nagykapun elé ért, egy pillanatra megállt, vett egy nagy
levegőt, aztán halált megvető bátorsággal belépett. Odabent
az illetékes először elcsodálkozott, amikor ügyfele előadta
jövetele célját, vakargatta is a feje búbját, majd a szomszéd
szobába ment át, ahonnan ketten, főnökével együtt jött vissza
pár perc múlva. „Na, mondja csak, Sz. uram, mit is szeretne?” – kérdezte a főnök, mintha abban reménykedett volna,
beosztottja talán félreértett valamit. De nagyapám kifogástalan magyarsággal adta elő újfent kérelmét: az adósságát jött
törleszteni. Mai szóval úgy mondanánk: végtörleszteni. Még
anno, a békeidőkben vett föl kedvezményes, állami kölcsönt
lakásépítésre, apám már abba született. Nagyapám hol törlesztett, hol nem, szegény ember volt, pénze kevés, gyereke
sok, mikor hogy hozta az élet, no meg a történelem. Néha
behívatták a hivatalba némi dorgatóriumra, ha nem törleszt
rendesen, akkor irgum-burgum de nagy baj lesz, de hát, ha
nincs miből, hát nincs miből. A két hivatalnok megint félrevonult, a sarokban duruzsoltak egymás közt valamit, aztán a nyugalmat magára erőltető nagyapámhoz visszatérve
elővették a papírokat, s kényszeredetten ugyan, de elkezdtek
számolni. Az elmaradt részleteket, meg a kamatokat, s ami
még hátra van. Látszott rajtuk, nem nagyon fűlik a foguk a
dologhoz, nagyapámon meg azt, hogy ő nem tágít, amíg az
ügyét el nem intézik. Hosszas számolás után aztán kimondták
az összeget, aláírtak egy csomó papírt. A végén a felmenőm
belenyúlt a zsebébe, s kimarkolt egy köteg pénzt. Nem kártyán
nyerte, bár nagy kártyás volt, megdolgozott érte, valakinek a
cipőjét sarkalta meg, mert hogy cipész volt. A világrekord infláció éve volt, 1946, amikor ez történt. De hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, kiszámolta, mennyi az annyi, letette
az asztalra. „De Sz. uram, ebből nem tudunk visszaadni!”
– mondta az ügyintéző. „Nem baj – legyintett rájuk – csak minél előbb legyen túl, nehogy még meggondolják magukat –, a
többit tartsák meg.” Peckesen vonult ki a hivatalból, s a községházával szemközti kocsma felé vette az irányt. Jó, boros
ember volt a nagyapám, még annyi pénz maradt a zsebében,
hogy az egész kocsmát meghívta egy körre. Amikor hazaért,
senki nem merte kérdezni, mi történt. Csak ebédnél vette elő
nagy büszkén a papírt, a bizonyítványt, hogy ő immár nem
tartozik az államnak egy huncut petákkal sem..
eXabó Tibor
szellemi homeless
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KRÓNIKA
Pest megye 9-10-es

Országos kirakó játék

T

udom, hogy a Nyájas velünk együtt
sem győzi kapkodni manapság a fejét a Fidesz-kormány és -frakció törvénykezési furorja láttán, s szinte lehetetlen is
naprakészen követni az eseményeket. Így
hát szelektálunk.
Ezúttal az új választójogi törvénnyel,
pontosabban annak a választókerületi beosztásával foglalkoznánk kicsit behatóan.
Mint köztudomású, a Fidesz kevés,
még a 2010-es választási kampányban
nyíltan meghirdetett ígéreteinek egyike
volt a kisebb létszámú parlament. Már önmagában ez is indokolja a választókerületek újrarajzolását, hiszen a korábbi, 172
egyéni választókerület helyett a jövőben
csak 106 lesz. (Egyébként maradt a vegyes, tehát a listás és az egyéni mandátumokat kombináló választási rendszer.)
A politikai elemzők túlnyomó többsége egyetért azzal, hogy a fent említett
szükségszerűségből
kifolyólag
újraszabott kerületeknél a Fideszes választási
mérnökeinek igen csak maguk felé hajlott
a keze: nem is igazán titkoltan úgy lettek
kialakítva a körzetek, hogy egyértelműen a
Fidesz mindenkori jelöltjeinek kedvezzen.
A lóláb olyannyira kilóg (itt is, másutt is), hogy a demokratikus ellenzék
(vagyis az MSZP és az LMP) úgy tűnik

Az én pénzem

föl, az alkotmányozáshoz hasonlóan, az új
választójogi törvényt is bojkottálni készül
a parlamentben.
De lejjebb a horizonttal, nézzük, ami
bennünket, a budai agglomerációban
élőket közvetlenül érint.
Mint ismeretes, 1990, az első szabad
választások óta vidékünk egy része a budaörsi, egy másik pedig a pilisvörösvárihoz tartozott. A választási térkép tehát
eddig sem volt igazán koherens, hogy
mást ne említsünk, a Zsámbéki-medence
településeinek egyik része a budaörsi, a
másik a pilisvörösvárihoz tartozott.
Az új kerületi beosztásnak, ami még
csak törvényjavaslat, annyi előnye mutatkozik, hogy a Budántúl Olvasói eztán
kivétel nélkül ugyanahhoz, a Pest megye
02-eshez tartoznak majd.
Az új kerülethez az alábbi települések
kerültek: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Piliscsaba,
Pilisjászfalu, Pilisszentiván, Remeteszőlős,
Solymár, Telki, Tinnye, Tök, Zsámbék.
Más előnyét azonban a tüzetesebb
szemrevételezés sem tárja föl.
Ha eddig a Zsámbéki-medence volt
mesterségesen szétválasztva, most a
pilisiek mondhatják el ugyanezt magukról.

Azokat, akik devizahitellel rendelkeznek, az elmúlt hetekben az előnyös árfolyamon való végtörlesztési lehetőség
tartja lázban. Az azenpenzem.hu pénzügyi tanácsadó
portál főszerkesztőjét, B. Varga Juditot kérdeztük, mi a
teendőjük?
– Azoknak, akik élni kívánnak a rögzített, igen előnyös
árfolyamon való végtörlesztés lehetőségével, december 31-ig kell ezt jelezniük
a bankjuknak. Ezt követően
két hónap áll rendelkezésre
a végtörlesztésre. A svájci
frank hiteltől 180 forintos,
az euróhiteltől 250 forintos,
a jenhiteltől 2 forintos fixált
árfolyamon lehet megszabadulni. Összehasonlításul: a
svájci frank piaci árfolyama
mostanában 255 forint körül,
az euróé 315 körül, a jené 3
forint körül jár.
– Kinek érdemes élni a
lehetőséggel, és kinek nem?
– Azoknak, akiknek elegendő megtakarításuk van,
esetleg családi vagy baráti
segítséggel elő tudják teremte-
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ni a pénzt, mindenképpen azt
ajánljuk, hogy szabaduljanak
meg a devizahitelüktől. Lényegében svájci frankonként,
illetve eurónként kb. 70 forintos ajándékot kapnak, ennyi
az eltérés a rögzített a piaci
árfolyam között.
– Milyen lehetőségük van
azoknak, akiknek nincs ennyi
a ládafiában?
– Nekik már nagyobb
körültekintéssel kell eljárniuk.
Több bank, illetve takarékszövetkezet ajánl forinthitelt
végtörlesztésre, ezeket portálunk folyamatosan követi. A
mai ajánlatokat nézve, alacsonyabb törlesztőrészlettel számolhat, aki vált, de számolnia
kell azzal, hogy az árfolyamkockázatot kamatkockázatra
cseréli. Alaposan meg kell

(Ugyan mondaná el valaki értelmesen,
mennyiben kötődnek a nevezett települések a mi vidékünkhöz?) A másik oldalon
pedig olyan, gyakorlatilag egybeépült,
egymáshoz ezernyi szállal (közlekedés,
infrastruktúra, vállalkozások stb.) kötődő
települések lettek „szétültetve” (mint a
rossz gyereket az iskolában), mint például
Törökbálint, amelyik el lett csatolva.
Magyarán: a korábbi beosztás anomáliáit
újabbakkal sikerült tetézni.
Persze a választást nem ez dönti el, s
hogy mikor vizsgázik élesben az új rendszer, azt ma még senki sem tudja..
Robot Szabi

A címzett
ismeretlen
Az elmúlt hetekben a Gyurcsány Ferenc fémjelezte Demokratikus Koalíció
MSZP-ből való kiválása, párttá alakulása mozgatta meg a politikával foglalkozók fantáziáját. November végén toborzó kampányba kezdett a párt.
Kapcsolatba léptünk a DK sajtósaival,
hogy megtudjuk, hol, kikből alakult
DK-csoport a vidékünkön, de sem erre,
sem arra, mikor ér el hozzánk a tagtoborzó road show, nem kaptunk érdemi
választ.
tm

vizsgálni a banki ajánlatokat,
és mérlegelni, számolni kell.
– Mit kell tennie annak, aki
hitelből akar végtörleszteni?
Elég, ha felkeresi a bankját?
– Semmiképpen. A végtörlesztéshez nem csak az a bank
nyújthat hitelt, amelyiknél a
devizahitel van. Ezért érdemes
több ajánlatot is megvizsgálni.
– Van még erre idő? Egy
hitelbírálat nem egy-két napot
vesz igénybe.
– Annak, aki attól tart, hogy
a hitelbírálat hosszúsága mi-

att kifut az időből, azt tanácsoljuk, hogy első lépésként
jelezze bankjának a végtörlesztési szándékát. Február
28-ig így még három hónapja
marad arra, hogy megfelelő
forinthitelt találjon. Ha mégsem sikerül, a végtörlesztéstől
minden következmény nélkül
elállhat.
Új, pénzügyi-tanácsadó rovatunkat a www.azenpenzem.hu portállal közösen
működtetjük
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Beszélgetés Hernádi Miklóssal

Radnóti keresztfia
A publicisztikai szenvedélytől is fűtött író, társadalomtudós Hernádi Miklósnak
megint sikerült egy izgalmas témát tollhegyre tűznie. Könyve már címével is
tabukérdéseket feszeget: A Zsidó írók és művészek a magyar progresszióban –
1860-1945 című könyvet a Noran Libro kiadó jelentette meg. Fontos hozzájárulás a zsidó magyar-keresztény magyar párbeszédhez, így a Budakeszin élő
alkotót arra kértem, hogy a könyve keltette virtuális dialógust kettesben folytassuk tovább.

– Az egyik fontos kérdés, ami
alapvetően foglalkozott és arra ösztönzött, hogy e könyvet megírjam, vajon
föl lehet-e fogni bármely magyarországi
etnikumot, legyen az a példa kedvéért
zsidó, sváb, rác vagy tót, önálló civilizáció hordozójaként. Csábító gondolat,
hogy ugyanezt ne az etnikum, ami amúgy
is nehezen megragadható fogalom itt, a
Kárpát-medencében, hanem a vallás felől
közelítsük meg. Hiszen formálisan ki lehet jelenteni, míg a svábok, a rácok, a tótok, a magyarok a jelzett időintervallumot
tekintve döntő többségükben a keresztény kultúrkörhöz tartoztak függetlenül
attól, hogy éppen katolikusok, protestánsok vagy görög-keletiek-e, addig a
zsidók mint nem keresztény vallásúak
nyilván kirínak, eltérnek az előbbiektől.
A válaszom mindazonáltal nemleges. Azt
állítom, és könyvemmel is ezt szerettem
volna példázni, hogy mind az öt „civilizáció” ugyanahhoz tartozik, mert hogy
a keresztény kultúra mozdulni sem tudna
a zsidó hozzájárulás nélkül.
– Már csak azért sem, mert a kereszténység évszázadokig egy zsidó „szekta”
volt, ugye. Elismerve állításának igazságát, mégis hadd vitatkozzam önnel:
lehet mondani, hogy a magyarországi
zsidók, szlovákok, szerbek, svábok ugyanahhoz, a zsidó-keresztény civilizációhoz
vagy kultúrkörhöz taroznak, de önmagukban annak mégis csak egy-egy „alfaját”
képezik. Hiszen nemcsak a zsidók és a
keresztény nemzetiségek különböznek, de
a németek és a szlovákok is. Sőt, az alföldi
magyarok is sokban különböznek például
egy Vas megyei magyartól.
– Ha a gasztronómiára, a népzenére, a
szokásokra, hagyományokra gondol, akkor persze egyetértek, hiszen ahogy az
egyes emberek, úgy különböző csoportjaik is különböznek. Civilizáción azonban én most az emberi viselkedések és
választások legbelső magját értem. Olyan
alapértékeket, mint például, hogy nem
ölök, vagy ha mégis, akkor szégyellem
magam. Hogyha valakit elüt az autó az
utcán, akkor segítek, és nem hagyom cserben. Amit Kant úgy fogalmazott meg,
hogy „tedd azt másokkal, amit magaddal

szemben tőlük elvársz”.
– De hiszen megfogalmazta ezt már
jóval korábban Kantnál más is, valami
júdeai fickó, egy bizonyos Jézus.
– Hogyne, őelőtte pedig Mózes. Meg
a tíz parancsolat. A civil és a vallási
persze összeolvad a mindennapi életben,
s amikor belső magról beszélek, akkor
erről, a közös magról beszélek: ami egy
civilizációba köti például a Magyarországon élő embereket. Legalábbis azokat,
akik elég rendes emberek, és ezeket az
alaptörvényeket elfogadják, azonosulnak
velük, ha nem is mindig képesek betartani
azokat.
– Szóval gens una sumus, ahogy a sakkozók jelmondata hirdeti: Egy nemzetség
vagyunk? De akkor mi van az imént említett, ön által is elismert különbségekkel,
különbözésekkel? Azok talán csak afféle
kiegészítők, díszítő elemek? Én nem így
látom.
– Ha most a zsidó-keresztény kultúrkört
a magyarországi határok között vizsgáljuk, akkor azt mondom, hogy igen,
ezek csupán kiegészítők
– Akkor miért van az, hogy ma is so-

kan, még ha nem is explicit módon antiszemiták, a zsidóságot idegennek érzik?
– A probléma gyökere a vallásban
keresendő, amikor az emberek többsége
mélyen hitt a vallási tanításokban. Itt ugyanis van egy feloldhatatlan ellentmondás. A zsidók nem hajlandók tudomásul venni, hiszen ez a vallásuk alapját
kérdőjelezi meg, hogy a világ meg van
váltva. Nem Jézust tekintik Megváltónak,
hiszen a megváltást egy még be nem
következett, a jövőben várt időre teszik.
Frivol megközelítésben úgy is mondhatnám, a zsidók azt gondolják, „ilyen egy
világ, ami meg van váltva? Na hiszen!” A
keresztények, az igazi hívők, viszont naponta erősítik magukban a hitet, hogy igenis, ez a világ megváltatott, s alapvetően
jó. Ezt az ellentmondást teológiailag semmiképpen sem lehet feloldani.
– Hogyan tudták akkor feloldani például az olyan zsidók, s voltak bőven, akik
zsidó létükre, s zsidóságukat nem megtagadva, áttértek a keresztény hitre? Nem
is kevesen. S nem is mindig, mint a vészkorszak előtt, kényszerből.
– Ez a kérdés sok tekintetben engem is
mélyen érint, hiszen a szüleim felnőttként
vették föl a keresztséget, s engem 1944ben az a Radnóti Miklós tartott a keresztvíz alá, aki maga is kitért zsidó és betért
keresztény volt. A kérdés például Radnóti
számára is óriási problémát jelentett, mint
ahogyan sok, hasonló sorsú szellemi ember számára is. A választ ő is, mások is
azzal vélték áthidalni, miszerint a kereszténység a judaizmusnak nem ellentéte,
hanem folytatása, magasabb szinten. Igen
ám, csakhogy ebből egy rettenetes követ(folytatás a 9. oldalon)

A Monarchián belül szép szimbiózis valósult meg
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Vízkereszt, vagy amit akartok
„Szerkesztő úr, igaz, hogy eladják a
művházat, és kínai áruházzá alakítják?”
„A hír igaz – kezdem a Jereváni Rádióviccek stílusában (60-as évek, SZU) –,
de…”
Tény és való, hogy Budakeszi önkormányzata adásvétel útján kívánja hasznosítani a Budakeszi 1385-1388 helyrajzi szám alatt található, Erkel Ferenc
Művelődési Központ épületét is magában
foglaló ingatlanegyüttesét (Fő utca 102108.), s erre pályázatot is kiírt. (A pályázatok beadási határideje egyébként
vízkereszt napja, azaz: 2012. január 6.)
A pályázónak a jelenleg hatályos helyi
építési szabályzathoz (HÉSZ) kell tartania magát (30 százalékos beépíthetőség
például). A vevőnek az adott területen biztosítani kell a közművelődési funkciókat
(ráadásul egy 300 fő befogadására képes
rendezvényteremmel), agórával, úgy,
hogy az épület önkormányzati tulajdonban legyen. (A megfogalmazás egyaránt
lehetővé teszi a meglévő épület elbontását és egy új építését, de akár a meglévő
átépítését-felújítását is.) Szintén a területen egy új orvosi rendelőt is létesíteni kellene.
A fennmaradó (nem nagy!) területen a
beruházóra van bízva, hogy kereskedelmi, szolgáltatói vagy lakás célú fejlesztést
valósít-e meg.

A

A kiíró szándéka világos: pénzbevételhez jutni, valamint most, hogy a főutca az
Erkel és a Kossuth utca között megújult, a
város szívében megszüntetni a dzsumbujt,
ami van.
Az elképzelés nem új. Csírájában már
a Szemereki-érában is megvolt, az akkori, a korszak névadó polgármestere
azért is vásárolta meg a város részére a
művelődési ház szomszédos ingatlanait.
Farkas Gyuláék 2002-re már befektetőt
is találtak egy osztrák-spanyol konzorcium „személyében”, de a szerződést
már Tagai polgármesternek kellett volna
aláírnia: a megállapodás máig tisztázatlan
okokból azonban nem jött létre.
A baj csak az, hogy az ingatlanfejlesztés nem töltött káposzta: nem biztos, hogy
fölmelegítve is jó. Merthogy azóta sok
víz lefolyt a Dunán is, meg a Budakesziárkon is.
A gazdasági környezet alapvetően
megváltozott: az ingatlanpiac az összeomlás előtt, az építőipar pedig már az intenzív osztályon. A hitel pedig (a régi, kocsmai kiírások szerint) – alma.
Magát megnevezni nem kívánó, de a
helyi viszonyokat alaposan ismerő ingatlanpiaci szakértő úgy nyilatkozott, hogy a
pályázat nem reális. Ha az egész területen,
ráadásul jó sűrűn, csupa lakást és üzletet
építhetne föl, akkor akadna beruházó. De

központi
kormányzat
szándéka, mint másutt is,
világos: vigye el a balhét más.
Például a helyi önkormányzatok. Ha pénzt akarnak, ne
a központi költségvetéstől
remél-jék, hanem a helyi
adókból. Utálják őket az állampolgárok, ne a kormányt.
Mindenestre a lehetőséget
ő, mármint a helyi kormány
a törvény erejénél fogva
megadja. Kérdés, mennyire
tudnak, akarnak,
mernek
élni a „lehetőséggel” az

önkormányzatok.
Például
Budakeszin. A helyi kocsmákban állítólag már nagy
tétekben köttetnek a fogadások, emelkedik-e jövőre az
építmény- és az ingatlanadó.
A közgyűlés november végi
ülésén kellett volna dönteni a
2012-es építmény- és telekadók mértékéről, de amikor
meglátta a városvezetés papírra leírva a számokat, ők maguk
is annyira megrettentek, hogy
visszavonták az előterjesztést.
Sza-T-ir

Már 2012-re gyúrnak a
városházán: nemrég egy lifecoach
(életvezetési
tréner
vagy tanácsadó) és mediátor
(közvetítő) mutatta be a polgármesteri hivatal dolgozóinak
e két új tudományt.
Példákkal illusztrált előadásában
Szép
Zsuzsa
elsősorban a konfliktus- és változáskezelés kérdéseivel foglalkozott, illetve az ehhez szüksé-

ges, célszerű kommunikációval.
(Ezek szerint változásokra és
konfliktusokra kell fölkészülni a
városházán – a Szerk.)
Célja, a Magyarországon
még viszonylag kevéssé ismert
szakmák bemutatásán túl az
volt, hogy a hivatali dolgozók az
így nyert ismereteket a mindennapi munkájukban is hasznosítani tudják a saját és ügyfeleik
javára.
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Budakeszi legértékesebb területét, a város
szívében, így elkótyavetyélni aligha állhat
érdekében bárkinek is.
Ráadásul egy ilyen, új városközpont kialakítása parkolók nélkül értelmetlen: vagy
mélygarázst épít a befektető, ami horribilis
költség, vagy felszíni parkolót, de akkor
nem marad szinte semmi hely az üzletileg
megtérülő beruházásokra.
Ugyancsak fontos emlékeztetni arra,
hogy a Farkas-Alpine szerződéstervezet
komoly forrásként számolt az EU-s
pályázatokkal (még az uniós csatlakozás előtt voltunk). Az EU jelenlegi,
folyó költségvetéséből pénz már nem
remélhető. 2013-ra ez a ciklus kifújt.
Az pedig, hogy a 2013-mal induló, új,
hétéves EU-s költségvetési ciklusban
milyen források lesznek, még maga
Barroso sem tudja. Ami viszont biztos,
hogy a Közép-Magyarországi Régiónak
„egyszer volt Brüsszelben kutyavásár”,
azaz: az eddigiekhez hasonló, 5-10
százalékos önrésszel kiírt pályázatok
(ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy
minden, az adott település által letett
forint mellé az EU másik 9 forintot is
letett – nem hitelként, amit vissza kell
fizetni, hanem támogatásként) – na ez
nem lesz.
Mindazonáltal úgy hírlik, hogy mégis
van komoly érdeklődő a pályázatra, nem
is egy.
Kíváncsian várjuk hát, mi lesz: Vízkereszt, vagy amit akartok..
Ozirisz Abbot

Ami késik,
nem múlik
Kérdés, hogy a szeptemberre
beígért, ám végül elmaradt,
de végül is november végén
pótolt kátyúzás Budakeszi
fő közlekedési útvonalain: a
Fő utcán, a Temető és a Pátyi
úton – a november végére té-

liesre fordult időben mennyire
lesz hatékony.
A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Pest Megyei igazgatósága ugyanis végül beváltotta ígéretét. Hogy milyen
minőségben, arról az autósok
már meggyőződhettek; s hogy
mennyire lesz tartós, azt pedig
majd meglátják február-márciusban.
Az önkormányzat képviselőtestülete novemberi határozata alapján üzemeltetés útján
kívánja hasznosítani a városháza fölújításával egyidejűleg
épült Rathauskeller – Városháza-pince épületét.
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BUDAÖRS-PÁTY LÁSS
Bolgár Györggyel a választási
törvényről

Tóth Budaörsről
kritizál
Tóth Zoltán választási szakértő (Budaörs)
nemrég a parlamenti képviselők asztalán
fekvő új, választójogi törvénytervezetről
beszélgetett a Klub Rádióban Bolgár
Györggyel.
Ebből idézünk:
B. Gy.: – Ha az ember továbbgondolja
ezt, akkor csak arra a következtetésre
juthat, hogy ez minden jel szerint és a
jelenlegi állás szerint nagyon segíti a
Fideszt. Igen ám, de mi van akkor, ha a
következő években megroggyan a Fidesz
népszerűsége és kialakul egy nagy, erős,
ellenzéki párt. Akkor lehet, hogy az mindent visz, és háromnegyedes többséget szerez a parlamentben?
T. Z.: – Így van. Ekkor visszaüt ez az
egész rendszer a Fideszre, és akkor az
a párt, amelyik a Fidesz helyébe lép, az
fogja magát túlgyőzni. De ettől nehogy
azt higgyük, hogy ez a törvény korrekt
lesz annak a pártnak a vonatkozásában.
Ez akkor is társadalmilag igazságtalan
rendszer, ha egyébként leváltják a Fideszt
és egy új párt lép a helyébe.

Szoptat és a szót viszi

A

budakeszi Szél Bernadettről utoljára
nyáron, a szoptatás világnapján
hallhattunk. (Szél Bernadett volt az, aki
2010-ben a választókerületünkben elindult az országgyűlési választásokon az
LMP színeiben, majd ősszel a budakeszi
polgármester-választáson.) Az augusztusi
performance-án több kísérlete is meghiúsult, hogy kisbabáját közintézményben
megszoptassa, azt demonstrálva: azok
nincsenek fölkészülve a szoptatós
kismamák fogadására.
Novemberben viszont már
mint az LMP egyik szóvivőjével
találkozhattunk aláírásával: ő jegyezte, Vágó Gábor mellett, azt
a levelet, amelyet Mesterházy Attilának, az MSZP elnökének írtak
a II. kerületi, időközi választások kapcsán. (Mint emlékezetes,
a két ellenzéki párt között az
okozott feszültséget az elmúlt
időszakban, hogy előzetesen
megállapodtak, második forduló
esetén visszaléptetik jelöltjüket
az esélyesebb javára. Az LMP
képviselőjelöltje, Karácson Gergő
azonban nem lépett vissza az
első fordulóban jobban szerepelt
Lévai Katalin javára. A választást végül a Fideszes Láng Zsolt
nyerte meg.) Idézet a levélből:
„Természetesen
egyetértünk
abban, hogy az Orbán-kormányt
le kell váltani. Ehhez azonban
elsősorban arra van szükség,

hogy az ellenzéki pártok a választókat
leginkább érintő problémákkal foglalkozzanak. Fontos a II. kerületi időközi
választás, de most, amikor a kormány
gazdaságpolitikája totális csődöt mondott, és az ország az államcsődhöz közelít, ne szerezzük meg a Fidesznek azt
az örömöt, hogy egymás mószerolásával
vagyunk elfoglalva.”
Tio Barbosz

Fájhat-e a számlaadás?
Telki a
leggazdagabb
Négyszer gazdagabb a legmódosabb
település Magyarországon, mint a legszegényebb. A GfK legfrissebb felmérése szerint Komárom-Esztergom
megye fejlődik a legdinamikusabban, a
vásárlóerő-index Budapest XII. kerületében a legmagasabb, s Tiszabőn a legalacsonyabb. Az 1000 főnél nagyobb települések rangsorában (Budapest nélkül) idén
az első helyen Telki végzett, utána Üröm,
ezután a tavalyi első Csopak, majd Paks
és Nagykovácsi következik.
A legszegényebbek a már említett
észak-alföldi községen kívül Taktakenéz,
Kántorjánosi, Szendrőlád és Alsószentmárton.

Inkognitóban
ellenőriztek
az
adóellenőrök egy újabb magánklinikát
a fővárosban, és ismét nem kaptak bizonylatot a kezelés ellenértékéről. A
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
munkatársai folytatják a szolgáltató
szektor korábban kevésbé ellenőrzött
ágazatai, például a magánorvosi praxisok és luxusszolgáltatók vizsgálatát.
Az adóhatóság egyik adóellenőre derékfájásra hivatkozva jelentkezett be egy budapesti fájdalom-centrumban praktizáló,
szolgáltatását méltányos áron hirdető
orvoshoz. A vizsgálat közben „párja” a
rendelő előterében várakozott.
Az ötperces vizit közben a páciensként megjelenő adóellenőr először akkor
lepődött meg, amikor egy adag fájdalomcsillapító injekciót kapott és csak ezután
kérdezte meg tőle az orvos, allergiás-e
valamilyen gyógyszerre.

A szolgáltatás 12 ezer forintba került,
amit már az időközben behívott másik
adóellenőr fizetett ki. Pár perc várakozás
után a pár elköszönt, majd – mint Columbo
nyomozó – az ajtóból visszafordultak.
Miután felfedték kilétüket, az orvos azzal védekezett, hogy ő adott volna nyugtát,
de nem volt rá ideje. A nyugtatömb egy táska mélyéről került elő, szemmel láthatóan
csak ritkán használták, noha az adózó heti
több alkalommal rendelt, a váró pedig ez
alkalommal is tele volt betegekkel.
A jogszabály értelmében a nyugtaadási
kötelezettség elmulasztása miatt akár
egymillió forint bírság is kiszabható, és
a mulasztó utólagos adóellenőrzésre is
számíthat.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális
Adó Főigazgatósága
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DOSSZIÉ

Jóddal, vízzel, nádi hegedűvel
Fél Európát beterítette radioaktív jód
izotóppal a Csillebércen működő izotópgyár.
Hónapok óta észlelték a kontinens
középső részén több országban az említett
izotópsugárzás növekedését, és értetlenül
álltak a jelenség előtt. Novemberre derült
ki, hogy a szennyezés bizonyosan az Izotóp
Intézet Kft. reaktorának kéményéből
szökött ki. Mára az is tudható, hogy az illetékes tisztiorvosi szolgálat már idén márciusban jelezte a koncentráció abnormális
növekedését és a forrását is (!), ám akkor
ez nem került sem nyilvánosságra, sem
kivizsgálásra. Ki tudja, miért. Ennek ellenére a rendellenesség nem szűnt meg,
annyira, hogy maga az Országos Atomenergia Hivatal közleménye tudatta nemrég, hogy szeptember 8. és november 16.
között nagy valószínűséggel Csillebércről
kerülhetett ki a jód 13 izotóp.
A sajtót elárasztó cikkek és közlemények mindegyike hangsúlyozza, hogy
a mért radioaktivitás a megengedett határértékeknél nagyságrendekkel kisebb.
– De honnan tudni ezt? – teszi föl a
kérdést Egely György fizikus, aki maga
évtizedekig dolgozott az egykori Központi
Fizikai Kutató Intézet (KFKI) kutatóreaktorában. – Utólag nagyon nehéz megállapítani, hogy mikor, hol, mekkora volt a
sugárzás, ha egyszer az erre följogosított
hatóságok nem is tudtak róla, tehát célirányos méréseket sem végeztek. És még
valami: a sugárzás soha nem egyenletes.
Mértéke függ a meteorológiai viszonyoktól, például a széljárástól, a domborzati
viszonyoktól, egy-egy mélyebben fekvő
területen az általánosan mértnél sokkal nagyobb koncentrációban is fölhalmozódhat a radioaktivitás. Az pedig, hogy
mekkora a határérték, országonként eltér,
tehát nem objektív.
Lehet benne igazság, mert hogy az elfogadott küszöbérték európai összehasonlításban igen magas. Ötszöröse például
a belgiuminak. Talán a magyar emberek
radioaktív állóképessége ilyen mértékben
meghaladná a belgákét?
Riskó Tibor nyugalmazott orvosprofesszor már a nyolcvanas években fölfigyelt a csillebérci reaktor működésére,
és komoly kampányt folytatott a sajtóban
azért, hogy fölhívja a közvélemény figyelmét a Budapest tüdejének mondott hegyvidék szívében, kórházak és szanatóriumok szomszédságában működő reaktor
veszélyeire. Szavai azonban lepattantak
az akkori illetékesekről.
– Őszintén sajnálom, hogy azt kell mondanom, az idő engem igazolt – válaszolta
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megkeresésünkre a tudós orvos. – A most
történtek azt igazolják, hogy ami megtörténhet, az előbb vagy utóbb meg is történik. Annak idején igyekeztem fölhívni a
figyelmet a Csillebércen folyó tevékenység veszélyeire. Például arra, hogy az
elhasznált radioaktív anyagot az intézet
udvarán tárolják, majd egy idő után
járművekkel szállítják a tárolóhelyekre.
Ki tudja megmondani, hogy a folyékony
anyaggal, a forgalmas utakon, ha balesetet
szenved, mi történik? Márpedig Csillebérc
csak forgalmas területeken át közelíthető
meg.
– Milyen egyéb kifogásai voltak?
– Bár nem vagyok a kérdés szakembere, de agyrém, hogy egy főváros közepére, zöldövezetbe, ráadásul hegytetőre
telepítsenek egy ilyen létesítményt. Én
nem tudok hasonlóról sehol a világban.
Mi van például egy nukleáris balesetnél?
Hogy viszik föl a vizet a keskeny, kanyargós utakon, s mivel? Tűzoltóautókkal?
Márpedig egy nukleáris balesetnél a legfontosabb a víz, méghozzá nagy tömegben.
Gondoljon Fukusimára. Nem véletlen,
hogy az ilyen létesítményeket világszerte
víz: tenger vagy folyó mellé telepítik.
Paks is ezért került a Duna mellé.
– Csillebérc azért nem Paks és nem Fukusima.
– Valóban, de nem is az a kicsiny, ártalmatlan kutatóreaktor, aminek beállítani
igyekeznek. Anno az ötvenes években ez
valóban egy kis, 2 megawattos reaktorocska volt, csakhogy közben a teljesítményét
tízszeresére növelték. Éppen azért, hogy
ott izotópokat gyártsanak, illetve Paksot
is kiszolgálják, tehát nem csak kutatási
célokat szolgál.
Márpedig
ez
már egy közepes
teljesítményűnek
számít.
– Mint
orvos, ön szerint
milyen
veszélyei, következményei lehetnek a
haváriának?
– Nem tudni,
hiszen a hatóságok
is csak utólag szereztek tudomást az
esetről, így nem
tudhatjuk, hogy
valójában mikor,
hol,
mekkora
sugárzás történt.
Majd esetleg öttíz év múlva lehet

észlelni a hatásait, ha valahol abnormális mértékben megemelkedik például a
pajzsmirigy-daganatos megbetegedések
száma. De ez sem lesz bizonyíték arra,
hogy az okozó épp Csillebérc volt.
Másik szakértőnk, Egely György elmondta azt is, mélységesen fölháborítják
a történtek, elsősorban a felelőtlenség,
amivel a kérdést kezelték, és igyekeztek
eltussolni.
– Egy ilyen veszélyes üzemben többszörös biztonsági rendszerek vannak
éppen azért, ha emberi mulasztásból,
műszaki hibából vagy bármilyen más
okból kifolyólag az egyik rendszer nem
működnék tökéletesen, még ott legyen a
többi, hasonló létesítménynél minimum
három. Elképzelhetetlennek tartom, hogy
ezek a rendszerek mind fölmondták volna
a szolgálatot, vagy hogy minden illetékes
emberük feladata ellátása helyett kártyázott volna. Csak arra tudok gondolni, hogy
nem vették figyelembe a vészjelzéseket.
Rodics Katalin (Budakeszi) aki 26 éven
át töltött be meghatározó pozíciót az államigazgatás természetvédelmi területén,
októbertől a Greenpeace munkatársa, szervezetének honlapjára irányít, ahol meg is
találom az alábbi közleményt:
„Kiderült, hogy az Európa-szerte mért
sugárszennyezés a budapesti Csillebércről
származik. A hazai hatóságok szerint a kibocsátás az egészségre ártalmatlan menynyiség volt, a határértékeket meg sem közelítette. A Greenpeace felhívja a figyelmet
ennek magyarázatára: a hazai határértékek európai viszonylatban kiemelkedően
magasak; a belga hatóságok például
19-szer alacsonyabb értékeket tartanak
megfelelőnek. Más nemzetközi szakértők
szerint a sugárzás a környéken élőkre igenis veszélyes lehetett.”
Oz Biatoris

Ő már húsz éve is figyelmeztetett
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1ÉN
(folytatás az 5. oldalról)
keztetés adódik: az ugyanis, hogy akkor a
Jézus előtti judaizmust ki kell dobnunk az
ablakon mint meghaladott vallást. De mi
legyen a ma is a judaizmust követő zsidókkal? Szóval ez feloldhatatlan dilemma.
Horkheimer és Adorno A felvilágosodás
dialektikája című remekművükben azt
írják, „Minden kitért zsidó megerősíti a
többi, ki nem tért zsidóra kimondott ítéletet”. Ez rettenetes gondolat, mert azt
állítja, a kitért zsidó kicsit olyan, mint a
kutya, amelyik hátrahagyja, bekaparja a
saját piszkát. Nem szeretném a kitérést
kriminalizálni, ellenkezőleg: ez szép,
emelkedett cselekedet is lehet, de egyben
szörnyű dilemma is. A bűnt azok követik el, akik így okoskodnak: lám, ennek
a zsidónak a kitérése is azt bizonyítja,
milyen förtelmes, bűnös dolog a judaizmus. Az identitásváltás a kitérőknél sem
valósulhat meg igazán, amíg a környezete
nem fogadja el őszintének a tettét.
– Kereszténynek lenni, de a zsidó identitást sem föladni.
– A zsidó identitás, akár vallásos, akár
vallástalan zsidókról beszélünk, az egyik
legtitokzatosabb jelensége a világtörténelemnek. Van is, meg nincs is.
– Egynémely zsidó barátomtól gyakran
hallom, ő tulajdonképpen nem is érezné magát zsidónak, ha a társadalmi
előítéletek nem figyelmeztetnék erre állandóan.
– Azt hiszem, igazuk van. Amikor például olyan komoly írók, társadalomtudósok, mint Benjamin Franklin vagy Max
Weber a puritán vagy protestáns etikát
mint a modernitás alapját leírják, ilyen tulajdonságokról írnak, mint: takarékosság,
szorgalom, felhalmozás, résen levés, vállalkozó kedv stb. Persze mindezt Isten
nagyobb dicsőségére. De figyelje csak
meg, ezek pont azok a tulajdonságok,
amelyeket, negatív felhanggal, az antiszemiták a zsidók szemére vetnek. A
barátainak bizonyos értelemben igazuk
van: csak olyan értelemben van zsidó
identitás, hogy egyesek becsmérlőleg

regisztrálják a zsidókban ugyanazt, amit
magukban és társaikban kiválóságnak tartanak. Sartre is megmondta: nem létezik
a zsidó addig, amíg meg nem jelenik az
antiszemita.
– Mennyire van jelen az antiszemitizmus a mai magyar társadalomban?
– Elég körülnézni, olvasni, hallgatni.
De ez régóta így van. Még a Rákosi- és
a Kádár-korban sem szűnt meg, még ha
hivatalosan tilos is volt efféle nézeteket
hangoztatni. Az ötvenes-hatvanas években a kitért zsidókat nagyobb gyanú
övezte, mint az egyébként kicsiny számú,
zsinagógába járókat. Ugyanaz a gondolkodás áll e mögött, mint amit ma már
Csurka nyíltan hangoztat, hogy tudniillik
„akkor már jobban szeretem a hovatartozásukat nyíltan vállalókat”. Korunkhoz
és a mögöttünk hagyott huszadik századhoz képest szinte aranykornak tűnik a 19.
század a zsidó-magyar párbeszéd szempontjából. A Monarchián belül nagy és
szép szimbiózis valósult meg, ami kiváló
zsidó és keresztény magyarok szinte testvéri összetartozásán alapult. Ennek vetett
véget Trianon.
– Miért éppen Trianon?
– Sok oka van ennek, Bibó is behatóan
foglalkozott ezzel az írásaiban, én azt
mondanám, azért lett vége ennek a szimbiózisnak, mert Trianon után az erdélyi,
magyar érzelmű zsidóság statisztikai
segítségére immár nem volt szükség.
Addig ugyanis csak az ő segítségükkel,
vagyis azzal, hogy nagy számban vallották magukat magyar nemzetiségűnek
a népszámlálások alkalmával, érhette el
Nagy-Magyarország magyarsága a számbeli többséget.
– Látok én itt mást is: egy kommunikációs félreértést, amire egyébként az
ön által imént idézett Bibó is utal: Trianon után a magyarok azt vetik a magyar
zsidóság szemére, hogy nekik nem fáj Trianon, sőt, néhol lekezelően szólnak erről
a magyar fájdalomról. Ez az érvelés, bár
nem alaptalan, de szerintem nem a szolidaritás hiánya az oka, hanem az, hogy a
zsidóság számára nem
a nyelv az identitás
központi része, míg
ha egy erdélyi magyar elveszti a nyelvét,
asszimilálódik, akkor a magyarsága is
megszűnik.
– Még hogy nem a
zsidó identitás része
a nyelv? Dehogyis
nem, csak másképpen: az írások nyelvét
a zsidó gyerekek már
három éves koruktól
fogva tanulják. Ez

persze nem a beszélt, hétköznapi nyelv.
A problémáról, amit fölvetett: való igaz,
hogy a szétszóratott zsidók számára szinte
mindegy volt, hogy Galíciában történetesen lengyel vagy orosz herceg alatt éltek,
hiszen egyaránt hazátlannak tekintették
őket. Ezért aztán se az orosz, se a Habsburg birodalmat sem érezték hazájuknak,
hanem csak szülőföldjüknek, ami nem
ugyanaz. Ezzel szemben egy lengyelnek
fájt, ha például cári közigazgatás alatt kellett élnie. De Trianon után már egészen más
helyzet volt, addigra egy lelkében teljesen
és őszintén magyarrá vált zsidóságról
beszélhetünk. Anélkül, hogy belemennénk
a Trianon-kérdésbe, van abban valami abszurd, hogy az egyetlen politikus, aki nyíltan, fegyveresen szembeszállt az Antant
hatalmakkal, nem Horthy, nem Héjjas, nem
Prónay, nem Bethlen, nem Teleki, hanem
a zsidó, kommunista Kun Béla, most függetlenül egyéb történelmi szerepétől. Tény
ugyanakkor az is, hogy például a zsidó
értelmiségiek számára a demokrácia, a szabadság a nemzetnél is előbbre való.
– Lám, könyvének fő téziseiről még szót
sem ejtettünk. Ön, ki a könyve kapcsán
sokat időzött a kérdésnél, milyennek látja
a zsidóság szerepét a magyar kultúrában
1860 és 1945 között?
– Hozzájárulását a magyar kultúra
fejlődéséhez, sőt: a magyar polgárosodáshoz, igen jelentősnek tartom, de
ezzel aligha mondok újat, ezt mindenki
tudja, még az antiszemiták is. Különösen értékelni kellene, hogy ezt sokszor
„nehezített” pályán, viszonyok között
tette. Igen jelentős volt az irodalomban,
a képzőművészetben, az építészetben, a film- és fotóművészetben, az
előadóművészetben, ide értve a városi
tömegkultúrát is. Sok „mélymagyar”
nacionalista nem is sejti, hogy amikor
a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország-ot énekli, azt egy zsidó ember írta.
„Mellesleg” elpusztították a második világháborúban. De folytathatnám a sort a
reál és humán tudományokkal, orvostudománnyal egyaránt. Hányan tudják,
hogy a magyar jogtudomány máig egyik
csúcspontjának tartott Csemegi-kódex
szerzője magyar zsidó jogtudós? Az meg
szinte közhelyszámba megy, hogy a 13,
magyarként számon tartott „Nobel-díjasunk” közül 11 volt zsidó származású.
És egyesek ma megint nem tartják elég
magyarnak őket és a maiakat. De vajon
miért elég jó magyar a sváb Gárdonyi,
a tót Petőfi, a román Erdélyi József? És
nem elég jó magyar Moholy-Nagy László.
Mert Weisznek született? A történelem
arra tanít, mindenkitől érdemes tanulni,
akitől lehet. Aki nem tanul attól, akitől érdemes, az csak veszíthet.
Zoia Brots
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Nem lesz töki pompos a Vörösmartyn A Zichy-től

A

pompos és a Vörösmarty téri (Budapest) karácsonyi vásár eddig úgy tartoztak egybe, mint...(tetszés szerinti népi
mondás)
Az új fővárosi városvezetés, amely már
eddig is sok boldog percet szerzett innovatív kezdeményezéseivel az elmúlt egy
évben a budapestieknek, ezúttal a hagyományos karácsonyi vásárok eddigi rendjével kapcsolatban fitogtatta .
A helyszíneket, árushelyeket új pályázati rend szerint adják bérbe. Az októberben
kiírt tenderen például csak olyanok indulhattak, akik képesek öt nagyobb és hét
kisebb vendéglátóhely összeszervezésére.
A tökiek így kiestek a pixisből.
Pompos lesz azért – ígérik a szervezők

–, tud azt sütni más is.
Csakhogy a pompos védett név, a töki
Szklenárikék, akik a rendszerváltás után
országosan, sőt: határainkon túl is ismert
branddé tették falujuk e finomságát, jó
érzékkel a pompos nevet is levédették.
Tény, hogy a töki pomposhoz hasonló
kenyérlángost vagy langallót Magyarország több vidékén is ismerik, de más-más
néven. Hogy védjegyvita lesz-e a dologból, nem tudom, mindenesetre, akinek a
karácsonyi vásárhoz hozzátartozik a töki
ínyencség, idén ne a Vörösmarty, hanem
az attól nem távoli Madách térre menjen.
Ott is lesz ugyanis karácsony vásár – és
eredeti, töki pompos.
Borz Tóbiás

Új kereszt a síron
Németh László budakeszi plébános-díszpolgár bronz sírkeresztjét néhány hónappal ezelőtt brutálisan lefeszítették és márvány talapzatával együtt a budakeszi
temetőből ellopták. Máig sem sikerült a kereszt nyomára bukkanni. Önzetlen budakeszi vállalkozók felajánlásából a síremlék újjászületett. A keresztet halálának
4. évfordulóján, 2011. november 19-én, utóda, Filó Kristóf újra megáldotta.

Budaörs

December
9. péntek, 11.00.
A mumus
Mesemusical
10. szombat 11.00.
A mumus
16. péntek, 19.00.
Irma, te édes
Zenés komédia
17. szombat, 19.00.
Makbett
Tragikomédia
20. kedd, 19.00.
A doktor úr
Zenés bohózat
26. hétfő, 14.30.
Mágnás Miska
Operett
27. kedd, 19.00.
Irma, te édes
28. szerda, 19.00.
A doktor úr
30. péntek, 19.00.
Különkiadás
Szilveszteri előzetes
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A vidékünkhöz több szálon (Budaörs, Telki) is kötődő Mandel Róbert, a tekerőlant
és a régizene mestere harminc évvel
ezelőtt alapította meg együttesét. Első
koncvertjüket, 1981-ben az óbudai Zichykastélyban adták. A Mandel Kvartett azóta
bejárta a világot, és mindenütt sikert aratott. Számos lemezt is jegyez az együttes.
Jubileumi koncertjüknek novemberben,
stílusosan, ismét egy kastély, ezúttal a Festetics tükörterme adott otthont. A repertoáron angol, francia, flamand, magyar
tánczenék és dalok szerepeltek.
bi

Z

sarnóczay István, Páty alpolgármestere, a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület alelnöke kiemelkedő
környezetvédelmi tevékenységéért Pest
megyei Környezetvédelmi Díjat kapott.
Zs. I. ma is fáradhatatlanul jelen van
mindenütt a Zsámbéki-medencében,
ahol bármi veszélyezteti a természeti
környezetet, s ugyanazzal a lelkesedéssel, amivel még a kilencvenes években
társaival megakadályozta, hogy veszélyes galvánüzem épüljön Pátyon.

Kulturális ajánló,

Budaörsi Játékszín

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

a Festeticsig

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu

December
3. szombat 15.00.
Amikor a nő hordja a kalapot
Hidasi Mária Della festő, kalapos kiállításmegnyitója
9. péntek 17.00.
Ötórai Tea Party
Zsámbéki Tánc Sport Egyesület
10. szombat 14.00.
Baba-börze
19.00.
A várakozás zsoltára
A Mistrál együttes koncertje
11. vasárnap 18.00.
Sándor Dezső és Zenekara
évadzáró koncert
17. szombat 15.00.
Adventi készülődés
A Játsszunk együtt Baráti
Egyesülettel

18.00.
Höcögő Együttes
karácsonya
18. vasárnap 8.00-20.00.
Téli Napforduló
A Zsámbéki Hagyományőrző
Baráti Kör szervezésében
2011.december 1.-én 18 órakor nyílik meg KALMÁR
PÁL zsámbéki festőművészüvegszobrász
KÉPEK
A
HAZÁRÓL című kiállítása a
NEMZETI SZALON keretében
Herceghalmon, a KULTURÁLIS ÉS EGYHÁZI KÖZPONTBAN (2053 Herceghalom, Gesztenyés u.36.)

BUDAKESZI

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

December
9. péntek, 16.00.
Nosztalgia Party

DECEMBER
10. szombat 10.00.
Pitypalatty családi délelőtt
11. vasárnap 10.00.
Mesevirág koncertsorozat
Kaláka koncert
16.00.
Zwickl Polka Partie
12. hétfő 14.00.
Város nyugdíjasainak karácsonya
18.00.
Közmeghallhatás
13. kedd 16.00.
Betlehemes pályázat díjkiosztó
ünnepsége
14-15. szerda-csütörtök, 15.00.
Nyugdíjas klubok karácsonya
17. szombat 17.00.
Székelykör Karácsonya
19. hétfő 17.00.
Hagyományőrző Kör karácsonya
30. péntek 19.00.
Keszi Táncház
31. szombat 24.00.
Szilveszter éji harangszó a
Himnusz szobornál
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Liszt – ahogyan a mai fiatalok látják
Országos képzőművészeti pályázatot hirdettek a Liszt Év jegyében.
A legjobb pályamunkákból a
budakeszi Erkel F. Művelődési
Központban rendeztek kiállítást.
A díjazottak között számos, a vidékünkön élő tehetség mutatta meg
oroszlánkarmait.
Orbán Sára,
Budajenői Általános Iskola,
tanár: Bangó Alíz

Czövek Balázs,
Nagy Sándor József Gimnázium
Budakeszi,
tanár: Nádas Anna

Dalnoki Laura,
Budajenői Általános iskola,
tanár: Bangó Alíz
Molnár Elizabeth,
József Attila Gimnázium
Budapest,
tanár: Mester Enikő

Esztergályos és
keramikus
Hagyományteremtő szándékkal, idén
is megrendezte november 29-én közös
vernisszázsát Budakeszin két keramikus, Hadikfalvi Andrea és Kőszegi
Edith. A vásárlással egybekötött kiállítást, a Csilingelő hóvilág-ot Esztergályos
Cecília színművésznő nyitotta meg kis
műsorával, aki szabadidejében szívesen
hódol az agyagozásnak, és elmondása szerint sokat tanult Andreától és Edithtől.
A szervezők a gyönyörű, bemutatott
anyag mellet több meglepetéssel, többek
között sült gesztenyével kedveskedtek
a megnyitón megjelent barátoknak,
ismerősöknek.
A kiállítás decemberben megtekinthető
az Erkel Művelődési Központ Mini
Galériájában
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KÉK-ZÖLD

Budaörs diverzáns
Vagy divergens?
A biodiverzitás magyarra lefordítva
az élővilág sokféleségét, sokszínűségét
jelenti.
Hogy ennek mekkora jelentősége van,
már Darwin is tudta, s bár ő maga ugyan
nem használta a kifejezést, de műveiből
kiderül, hogy az evolúció-tan egyik
nagyon fontos tétele. És az élet, benne az
emberi élet fennmaradásának egyik legfontosabb feltétele. Korunkban azt tapasztaljuk, hogy újabb és újabb fajok pusztulnak ki, ami már veszélyezteti a természet
és az emberi civilizáció egyensúlyát. A
biológiai sokféleség (biodiverzitás) és az
ökológiai egyensúly fenntartása helyben

Új, kullancs terjesztette kór
A göteborgi Sahlgrenska Kórház kutatói
DNS-vizsgálatok során mutatták ki egy korábban ismeretlen baktérium örökítő anyagát.
A betegséget több mint valószínű, hogy kullancsok terjesztik. A jelenlegi ismeretek
alapján a baktérium életveszélyes vérváladékképződéshez vezethet azoknál az embereknél,
akiknek az immunrendszerük legyengült.
Magyarországon eddig nem azonosították a kórokozót, de több, tőlünk
nem is távoli európai országban igen.
Zöldség-gyümölcs a Coop Üzletházban

dől el, és ebben meghatározó szerepük
van a családoknak, településeknek valamint a nemzeteknek.
Okkal döntöttek tehát úgy az uniós tagállamok környezetvédelmi és területfejlesztési szervezetei, hogy idén másodszor
is meghirdetik „A biodiverzitás fővárosa”
versenyt, melybe Magyarországon kívül
Franciaország, Németország, Szlovákia és
Spanyolország is csatlakozott. Magyarországról négy kategóriában 50 település
nevezett. Nemrég megvolt az eredményhirdetés is, amelyre Tatán, a tavalyi
győztes városban került sor.
A „Biodiverzitás Fővárosa 2011” címet
az idén Szentes nyerte el. A természetvédelem területén elért kiemelkedő tevékenységéért különdíjban részesült Budaörs.
Aláírás
A baktérium a Candidatus neoehrlichia, a
kór a neobetegség nevet kapta. A fertőzés
tünetei hasonlítanak az influenzáéhoz: magas,
hosszan tartó láz, köhögés, hasmenés, esetenként vérrögképződés és még ájulás is kísérheti.
Az esetre azért hívjuk föl a figyelmet, mert a vidékünket uraló Budai-hegység még a kullancsok által erősen fertőzött Magyarországon
belül is az élen jár. Másfelől ugyanitt él és dolgozik Kapiller László állatorvos, a kullancsok
legismertebb hazai és az ellenük való védekezés nemzetközileg elismert szakértője.
bi

Szemleúton karácsony előtt

S

zeretek zöldségeshez járni. Különösen így, télvíz idején. Amikor magam
mögött hagyom a hűvös, barátságtalan,
szürke világot, és a polcokon ezer színben
pompázó, távoli tájakat, egzotikus ízeket,
az elmúlt nyarak emlékeit idéző zöldségek,
gyümölcsök halmazát meglátom, szívesen
időzöm csodás illataik belélegzésével.
Ráadásul vegetariánus is vagyok, méghozzá a legrosszabb fajtából, aki bizonyos
időszakokban zöldség-gyümölcsből is csak
a nyerset fogyasztja. A magamfajta ember
számára tehát egy jó zöldséges valóságos
paradicsom.
Az utóbbi időben azt vettem észre,
hogy napi zarándoklataim során egyre
gyakrabban keresem föl a budakeszi Coop
Üzletház zöldség-gyümölcs részlegét.
Talán azért is, mert rögtön belépéskor ez
az első, friss élménye az embernek. Nem
lehet nem észrevenni, és nem lehet nem
engedni a csábításának. Persze nemcsak
a nemrégiben fölszerelt polcok, tároló berendezések, hanem az áru frissessége, üdesége miatt sem. A nyáron az arculatváltás
mellett a beszállítói rendszerben is nagy
változás történt: az üzlet egyedi megál-
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Etessük-e
a madarakat?
Ha természetes úton táplálékhoz jutnak,
ne, mert csak ellustulnak, és nehezebben
élik túl a nehéz, téli időszakot. De ha jön
az összefüggő hótakaró, beköszönt a hideg
tél, érdemes körülnézni kertünkben, vajon
hogyan jutnak élelemhez a madarak, mi
tudja megvédeni őket a hidegtől. Fontos
a tűlevelű és örökzöld növények szerepe.
A tobozok, magvak élelmet, a növények
búvóhelyet biztosítanak számukra. Jó, ha
a kertnek olyan része is van, ahol a sűrű
bozót a lombkorona szintjéig ér. A talajt
takaró növények, a fás, bokros ligetek
is búvóhelyül szolgálnak. Ne takarítsuk
teljesen tisztára kertünket. Az elszóródott
magvakat hagyjuk meg a madaraknak.
A füvet se nyírjuk le mindenütt. Hadd
húzódjanak meg a rovarok, teleljenek
át a lárvák, téli táplálékot szolgáltatva a madaraknak. További búvóhelyet
készíthetünk, ha a már „gazdátlan” virágágyásokat fenyőgallyakkal takarjuk be. A
beteg, rothadó leveleket, ágakat azonban
feltétlenül gyűjtsük össze! A napraforgómagvak sok madarat (a csuszkát, pintyet,
feketerigót, mátyásmadarat, harkályt)
életben tartanak. A köles, a repcemag, a
kukoricadara más fajok téli eledele.
És, hogy az eredeti témámnál maradjunk,
a zöldségesben a szokottnál is több déligyümölcs kapható. Érthető, hiszen e nélkül, ugyebár, elképzelhetetlen a Mikulás,
de a karácsony is.
A kosaras pultoknál pedig az ünnepi
bevásárlásra hívogató hírlevelek, akciós
szórólapok csábítanak egy jó bevásárlásra
a Coop-ba. Aki még ennél is céltudatosabb,
annak pedig ott van a Budavidék honlapja,
ahonnan naprakészen tájékozódhat az éppen aktuális akciókról. Az akció mindig
nagy vonzerő a vásárlók számára, de az
idei adventben, azt hiszem, még a korábbiaknál is inkább.
(X)

lapodást kötött egy vállalkozóval, aki ellátja az Üzletházat minden földi jóval, már
ami zöldség és gyümölcs.
Amikor megtudom, hogy ki ez a vállalkozó, minden mást is megértek: a Krén
évtizedek óta ismert kereskedő család
Pátyon és a környéken. (A mai emberek
közül már kevesen tudják, de Páty a régebbi időkben a térség legnevesebb zöldség-gyümölcs beszállítója volt például
a budai kerületeknek.) Én a „dinasztiaalapítót is ismertem, a mai vállalkozó már
az unokája. Ami nem
Kréntől, az Mórahalomról, ez idő szerint
az ország egyetlen,
zöldség-gyümölcs
termesztő
értékesítési szövetkezetéből
érkezik.
No persze nem a
narancs, a banán.
Márpedig
az
is
föltűnt, a napokban
az adventi díszítés
is fölkerült az üzlet
A banánt a hajó, a káposztát a pátyi Krén hozza
belső és külső terébe.

BUDÁNTÚL • 2011 DECEMBER

12/2/2011 2:21:17 AM

BÜHNE
Riskó Tibor az eutanáziáról

Élet és halál mezsgyéjén

P

ár héttel évvége előtt a közvéleményt
az eutanázia-ügy foglalkoztatja. Az
egyik budapesti kórházban, állítólag, aktív
eutanáziát gyakoroltak hosszú éveken át,
mígnem egy orvos, aki korábban a kórházban dolgozott, nem publikálta észleléseit
egy szakmai lapban. A hónapokkal korábban közölt cikkre mostanra a szaksajtó
és a bűnüldöző hatóságok is felfigyeltek,
sokan máris egy új Fekete angyal ügyről
kezdenek beszélni.
Megkérdeztünk egy szakértőt, a már
nyugalmazott, korábban az egészségügyben több vezető beosztást betöltött
orvosprofesszort.
– A konkrét ügyről nem kívánok nyilatkozni – válaszolta megkeresésünkre
a kilencvenes éveiben járó tudós orvos
Riskó Tibor –, hiszen ahhoz sokkal mélyebben kellene ismerni a történteket.
Inkább arra intenék mindenkit, hogy
legyen óvatos az ítélkezéssel, mielőtt
pálcát törne valaki fölött is. Az élethalál kérdései a legnehezebbek akár a
hívő, akár az ateista ember számára. Az
eutanázia ókori görög szó és „jó halált”
jelent. Az eutanázia évezredek óta ismert
az orvoslásban, és azt jelenti, hogy végstádiumban lévő betegeknél, amikor már
biztos, hogy a halál elkerülhetetlenül
bekövetkezik, az orvos a gyógyítástkezelést abbahagyja, és már csak arra
ügyel, hogy az agónia minél kevesebb
szenvedéssel járjon a beteg számára.
Ebben tehát semmi új nincs, ezt hívják

passzív eutanáziának, és ezt az orvosetika, a törvény, és az általános közvélekedés is engedi és helyesli.
– De vajon hol van az a pont, amikor
az orvos biztos lehet abban, hogy nincs
tovább?
– Úgy fogalmaznék, amikor már sem a
beteg nem küzd a halál ellen, sem az orvos
nem látja értelmét, hogy küzdjön ellene.
De értem a kérdést, különösen ma, amikor
az orvostudomány olyan eljárások birtokában van, hogy szinte lehetetlen meghalni, ha ezeket mind beveti. A válaszom
az, hogy ez a pont akkor következik be,
amikor már biztosan tudom, még ha úgymond életben maradna is a beteg, már
csak egy ágyban hörgő, vegetáló, öntudatlan lény marad. Vegyünk egy
példát: ha például valakinek,
mondjuk műtét
közben, megáll
a szíve, (ilyeneket a Vészhelyzetben
is
lehet látni, ezt
a laikusoknak
mondom), akkor
azonnal elkezdjük az újraélesztést, a szívmasszázst. Ha
a szív néhány
perc után a be-

Ünneprontás helyett
Az ünnepek előtti időszak nemcsak a kereskedelemben,
hanem a bűnözésben is csúcsidőszak. A bűnözők is tudják,
hogy ilyenkor az emberek gyakran több pénzt hordanak
maguknál, és a bevásárlás okozta izgalom sokszor háttérbe
szorítja a józan észt és az elővigyázatosságot.
Különösen a nagy bevásárlóközpontokban, amelyekből jócskán van környékünkön,
fontos az óvatosság. Ha nem
akarjuk óhatatlanul is elrontani
az ünnepeket, fogadjuk meg a
Pest megyei Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési Osztályának a
tanácsait.
A bevásárlóközpontok parkolóiban
lévő
gépkocsik
utasterében hagyott csomagok,
táskák, azonnal felkeltik a rossz
szándékú emberek figyelmét,
akik ezután a gépkocsik feltöré-

sével könnyedén meg is szerzik
a kiszemelt csomagot.
Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak.
Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk belső zsebeiben
tartsák!
Kezüket mindig tartsák becsatolt táskájukon, hogy észrevétlenül senki ne nyúlhasson
hozzá!
Aki kisgyermekkel megy bevásárolni, az pontosan tudja,
hogy a számtalan játék és

avatkozás hatására „visszarúg”, elkezd
újra működni, az újraélesztés sikeres volt.
De ha bizonyos idő után ez nem következik be, az újraélesztést befejezzük,
hiszen ekkorra lényegében beáll oxigénhiány miatt az agyhalál.
– Ez tehát az úgynevezett passzív eutanázia. Ezek szerint van aktív is?
– Aktív eutanázia az, amikor gyógyíthatatlan betegek orvosi segítséggel
tulajdonképpen öngyilkosságot követnek el. Svájcban vagy Hollandiában
ilyen gyakorlat létezik. Az az eset, ami
most a botrány forrása, nem ez. Ha
jól interpretálta a sajtó, arról van szó,
hogy a fájdalomcsillapítással siettették
az amúgy biztosan bekövetkező halált
az egészségügyiek. Az aktív eutanáziáról egyébként az a véleményem, hogy
megengedhetetlen dolog, és szerintem
ellentmond az orvosi eskünek.
Boros Zita

a polcokon lévő ajándékok
óriási kihívást jelentenek a
gyerkőcöknek, akik egy pillanat
alatt képesek eltűnni a szülők
szeme elől. Míg a riadt szülő a
gyermekét keresi, akaratlanul is
őrizetlenül hagyja a bevásárló
kocsin a táskáját, benne talán a
család karácsonyra félretett pénzével.

A vásárlás során a kézi illetve válltáskát soha ne hagyja
a bevásárlókocsin, azt ugyanis
szinte feltűnés nélkül leemelheti
bárki!
Ha mégis megtörtént a baj,
forduljon a biztonsági szolgálathoz vagy a rendőrség
munkatársaihoz!
tb

S

okunk környezetében található olyan embertársunk, aki
magányosan, egyedül él. Mivel társ hiányában nem tudják, hogy kivel osszák meg az ünnepek békés, áldott örömét
valamint érzéseiket ezért a karácsony közeledtével esetükben fokozódik az öngyilkosság veszélye. Ez egy kis odafigyeléssel, embertársi szeretettel megelőzhető.
Részükre a jó szó, egy kis figyelmesség, adott esetben akár
csak egy telefonhívás több lehet a legegyszerűbb karácsonyi ajándéknál is. Az ünnepet, az életet jelentheti.
Békés, boldog, biztonságos karácsonyi és újévi ünnepeket!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
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BALSORS

Baleseti krónika
A hirtelen beköszöntött tél ellenére kevés baleset történt
közútjainkon az elmúlt hetekben. Igaz, a hidegen túl más,
közlekedési szempontból kellemetlen meteorológiai körülmények nem igazán okoztak bonyodalmat közútjainkon.
Tapasztalataink szerint még a nyári-téli gumicsere is a szokásos rohamok nélkül bonyolódott.
November
06. 10:35 órakor, 1. számú főút, 7+700 km szelvény
Figyelmetlenül vezette kerékpárját Ny. L (55 éves, férfi). Túl
későn vette észre, hogy az előtte haladó személygépkocsi lassít. Az ütközés elkerülése végett ugyan fékezett, de járművével
fölbukott. A baleset következtében a 8 napon belül gyógyuló,
könnyű sérülést szenvedett.
Téli szünidő

Intelmek diákoknak

I

skolásként sok minden jó és szép dolog
jut eszünkbe, amikor a téli szünidőre
gondolunk. De vajon gondolunk-e a ránk
leselkedő veszélyekre és az esetleges
balesetekre?!
Fontos, hogy tisztában legyetek egy-két
számotokra is hasznos információval, azért
hogy a téli szünidő a kellemes élmények
miatt legyen felejthetetlen!
Ha a szünidő alatt egyedül maradsz otthon, akkor is légy elővigyázatos! Ne engedj
be idegeneket a lakásba, bármilyen indoka
is legyen arra!
A karácsonyi ünnepek fontos kellékei
minden családban a gyertyák, csillagszórók,
de ezeket csak a szüleitek felügyelete alatt
gyújtsátok meg, mert súlyos következményekkel járhat helytelen használatuk.
A szünidőben a barátokkal közösen szervezett programokon (kirándulás, mozi,
színház stb.) legyetek figyelemmel arra,
hogy a téli időszámítás miatt hamarabb sötétedik, ezért lehetőség szerint erre tekintettel szervezzétek meg a programokat
és utána a hazafelé vezető utat. A szüleitek tudjanak arról, hogy hová mentek és
várhatóan mikor érkeztek haza.
Karácsonykor szeretjük meglepni a szeretteinket ajándékokkal, de ezek megvásárlásakor a nagy tömegben megbújó és nagy
rutinnal rendelkező zsebtolvajokra próbáljatok figyelni és ne adjatok nekik esélyt,
hogy a megtakarított pénzetekből ők lepjék meg a szeretteiket. A pénzeteket vagy a
bankkártyátokat, ha rendelkeztek ilyennel,
tegyétek olyan helyre, ahol más nem tud
könnyen hozzáférni.
Szilveszter idején a pirotechnikai eszközöket (petárdák, tűzijátékok) csak a rendeltetésüknek megfelelően használjátok,
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06. 11:20 órakor, Budakeszi, Fő út 110.
Elvétette a forgalomirányító fényjelző készülék tilos jelzését
S. J. (78 éves, nő), miközben személygépkocsival közlekedett Budapest felől Páty irányába. Így aztán elütötte a kijelölt
gyalogátkelőhelyen szabályosan áthaladó M. J., 21 éves gyalogost. A baleset következtében a gyalogos könnyű sérülést szenvedett.
13. 12:20 órakor, Zsámbék külterület, 1102. számú út
E. S. (54 éves, férfi) úrvezető az általa vezetett személygépkocsival közlekedett Páty felől Zsámbék irányába. Haladása során –
egy magánút kereszteződésénél megpróbálta megelőzni az előtte
haladó teherautót, azonban ezzel egy időben a másik járművezető
balra bekanyarodott a magánút irányába. A személyautó így aztán
összeütközött tehergépkocsi hátuljával.
A baleset következtében a személygépkocsi 2 utasa 8 napon belül
gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett. A járművekben anyagi kár
keletkezett.
eszt

betartva a jogszabályok által előírt idő és helybeli korlátokat, ezáltal elkerülve a maradandó sérüléseket okozható baleseteket.
Az ünnepek ideje alatt sem ajánlott az
alkohol fogyasztása, mert a fiatalkorúak
esetében is a legtöbb diszkóbaleset ennek a számlájára írható. Emellett könnyebben válhatsz alkohol befolyása alatt
bűncselekmény áldozatává (kirabolnak,
tettleg bántalmaznak) vagy még rosszabb
esetben elkövetőjévé (garázda magatartás,
testi sértés).
Jó tudni, hogy nem csak az tartozik
felelősséggel az elkövetett cselekményért,
aki azt teszi, hanem az is büntetésben részesül, aki a bűncselekmény elkövetéséhez
valamilyen módon segítséget nyújtott.
Jó pihenést, kellemes karácsonyi és
újévi ünnepeket!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Fata morgáta
Térségünket is érintette az országos
katasztrófariasztási gyakorlat, amire november 21-én került sor. A Pest megyei
településeken az említett napon késő délután, illetve a kora esti órákban a működő
lakossági riasztó eszközök (szirénák) morgatására került sor. (eredetileg hosszabb
szirénajelzést terveztek, de a hír hallatán
a kisgyermekes anyák
A lármafák
és az ebtartók tiltműködtek
akozása miatt beérték
morgatással.
Mindeközben az elektronikus médiában szimulált sajtóanyagokat
olvastak be.
Értesüléseink szerint
a gyakorlat jól sikerült,
a szirénák kifogástalanul morogtak.

A járda a gyalogosoké
Régi vitatéma autós körökben a járdán való parkolás. Sokan eskü alatt vallják,
hogy a járdán igenis mindenütt lehet parkolni, ha az autó és a telekhatár (praktikusan: házfal, kerítés) között legalább 1,5 méteres távolság van, vagyis a gyalogosok
kényelmesen tudnak közlekedni. Vitatémát, e körökben, inkább csak az jelent, mi
van, ha az adott útszakaszon a megállást-várakozást tábla tiltja. A fenti irányzat
képviselői szerint ez csak az úttestre vonatkozik, vagyis: amennyiben az autó, a
már idézett 1,5 méteres távolságot úgy is képes megtartani, ha mind a négy kerekével föláll a járdára, akkor igenis szabad a vásár.
Megkérdeztük a Budaörsi Rendőr-kapitányság illetékeseit, mi a véleményük a
kérdésről.
Válaszuk elég lapidáris és egyértelmű volt.
Ezek szerint:
– A hatályos KRESZ úgy rendelkezik, hogy akkor lehet megállni a járdán, akár
4 akár 2 kerékkel, ha azt tábla engedi!
Vagyis a fenti okfejtés vagy babonaság, vagy valami régebbi jogszabály lehet.
Ami pedig azt a kérdést illeti, ki jogosult ilyen táblát kihelyezni közterületen, a
válasz: a területileg illetékes önkormányzat.
Sza-T-Ir
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