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Azt írja az újság, na nem a mienk, hogy 
a kínai naptár szerint még csak most 

kezdődött az új év. A januári újholdkor. 
Nem árt tisztában lenni a kínai naptárral 
manapság, amióta, állítólag, onnan fújják 
már a passzát szelet is. Azt is írják, hogy 
a kínaiak az éveknek is nevet adnak. Pél-
dául az elmúlt évet a Nyúl évének nevezték. 
Próbálom kitalálni, vajon miért. És hogy a 
kínai horoszkóp ránk is illik-e. Magam elé 
képzelem hát a nyulat, meg az elmúlt évet, 
találok-e köztük valami hasonlóságot. Ízlel-

getem magamban: 2011, nyúl, nyúl, nyúl. Hát, ha jól bele-
gondolok, ami azt illeti, azért rendesen belenyúltunk 2011-be. 
Persze avatott, határozott kézzel, bátran nyúltak bele. Főleg, 
ha arról volt szó, hogy hozzányúljanak a családi ezüsthöz, a 
tartalékokhoz. Vagy a bukszákba. Sokat lenyúltak tavaly is, na, 
és sokaknak átnyúltak a feje fölött. És ha valakik emiatt kinyúl-
tak, szerencsére ugyanazok a hóna alá is nyúltak, s ha már, 
egy kicsit lejjebb is kotorásztak, belenyúlkáltak – a zsebekbe. 
Aki emiatt lamentált, még utána nyúltak rendesen. És legalább 
ilyen gyakran mellényúltak, mi meg sokszor csak álltunk, és 
néztünk, megnyúlt képpel. 

Szóval tényleg lehet valami ebben a kínai horoszkópban.
De ha arra gondolok, hogy a nyúl alapvetően egy félénk ál-

lat, s mégis ilyen éve volt neki, egyenesen rettegéssel tölt el az, 
ami idén ránk vár. Nem fogják elhinni ugyanis, Hölgyeim és 
Uraim, de a kínai horoszkóp szerint az idei év a Sárkány éve 
lesz. De ha nem, hát kisnyúl.

*

Szabadság 3384. Amikor két jó ismerősömmel beülünk a kocs-
mába, s egyikük leveszi a kabátját, ezt a rejtélyes feliratot 
betűzöm ki a pólóján. Szabadság 3384. Hogy mi a szabadság, 
azt még csak érteni vélem, s egy négytagú szám sem magas 
matematika, de a kettő együttes jelentése meghaladja képes-
ségeimet. Barátunk látja töprengésünket, s azt is, hogy mind-
ketten fölfigyeltünk a furcsa feliratra, de úgy határoz, egyelőre 
megtartja magának titkát, s megdolgoztatja az agyunkat azért 
a pohár sörért, amit rendel (épp ő a soros). Megvárja, amíg 
kihozzák, belekortyol, s csak utána szólal meg: látom, nem ér-
titek. Jól látod – válaszolom. Aki kitalálja, annak egész este én 
fizetek, ihat, amit akar. 

Ilyen ösztönzés hatására persze, hogy mindketten beindu-
lunk. Harmadik társunk például azzal indít, hogy ez egy fegyenc 
pólója, aki 3384 napot kénytelen leülni, mielőtt szabadulna. Én 
már vagy a tizedik tippemnél tartok: mondom, a szám olyan, 
mint egy irányítószám, mire ismerősöm így szól: langyos. Most 
már csak azt kellene megfejteni, minek az irányítószáma. Itt 
mindketten föladjuk. Na jól van, elárulom: Kisköre. Még job-
ban nézünk, mint elsőre. Mondd ki! Mondjátok ki! Szabadság 
Kisköre. A szabadság kis körei. Bibó! Értitek végre, pupákok?! 
Végre megértjük, jót derülünk, és rendelünk még egy kört. 
Sört. Nem szabadságot, habár az alkohol mértékkel fogyaszt-
va fölszabadít. Ki tudja miért, de valahogy ettől az epizódtól 
jókedvre derülünk, s az egész estét vigigvitatkozzuk-hülyésked-
jük. A végén pedig azt érezzük, ezen az estén tényleg itt volt 
Kisköre. Pardon: a Szabadság egyik kis köre.

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)

Igazat mondani azért érdemes, mert akkor nem kell 
emlékeznünk arra, mit is hazudtunk.

(Mark Twain)
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UDÁNTÚL

Ki eret akar vágatni, 
Az égbeli jeleket kell megnézni,
A Hold, ha benne van, nem kell bántani
Azon tagot, kit jól kezdett birni.
Az időnek szép és tiszta volta,
Az érvágának napjait jobbitja.

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

CSÍZIÓ

Gyász
57 éves korában elhunyt Fekete 
Csaba.

A Budakeszi-szerte ismert sze-
mélyiség a Levendel László pro-
fesszor nevéhez köthető, alkohol-
betegek rehabilitációját szolgáló 
módszer, a budakeszi modell 
tovább vivője volt. A tanár úr 
halála után ő vitte tovább az 
évtizedek óta működő klubot, 
az alapítványt, az egyesületet, 
amely sorstársai százait segítette 
munkához, szálláshoz évtizede-
ken át. Egyik álma volt emléket 
állítani Budakeszin az ő és sors-
társai megmentőjének, Levendel 
professzornak.

Lapzárta után, február 7-én adják át a Magyar Tudományos 
Akadémia Felolvasótermében az idei Talentum Díjakat. A Ta-
lentis Grouphoz kötődő személyek alapította díjat tudományos 
és művészeti kategóriában ítélik oda évről évre.
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KRÓNIKA

Ha ezt a Zsiga bá’ hallhatta volna! 
Épp az előző lapszámunkban közöltük 
nagyobb riportunkat Szél Bernadettel, a 
Lehet Más a Politika egyik szóvivőjével. 
Munkatársunk akkor, élőszóban, vé-
letlenül „Képviselő asszonynak” 
szólította. A budakeszi fiatalasszony 
ezt akkor természetesen kijavította. 
Néhány szót Kaufer Virág párttársáról 
is ejtettünk, aki épp akkor mondott le 
országgyűlési képviselőségéről. De 
lám, véletlenek nincsenek: pár nappal 
az eset után, az LMP-ben zajló, nehezen 
követhető mozgások eredőjeként Szél 
Kaufer helyébe lépett, és országgyűlési 
képviselőként folytathatja hamarosan a 
pályafutását. December 23-án, az LMP 
politikai fordulatának nyitó napján 
még kint, a Kossuth téri demonstráció 
emelvényén szónokként láthattuk őt 
nyilvánosan szerepelni, Már csak a 
parlament tavaszi ülésszakának nyi-
tányát kell megvárnia, hogy letehesse 
képviselői esküjét, s immár odabentről 
alakíthassa pártja politikáját.

Zoia Brots

A Régiók Bizottsága, amely az Eu-
rópai Unió önkormányzati érdekeket 
érvényesítő  hivatalos szerve, nemrég egy-
hangúlag állást foglalt a 2012. január 1-vel 
életbe lépett magyarországi alaptörvény 
önkormányzatokra vonatkozó részével, 
valamint az új önkormányzati törvénnyel 
kapcsolatban.

Idézet a Bizottság sajtóközleményéből: 
„Az EU Régiók Bizottsága komoly ag-
godalmát fejezi ki a magyar helyi 
demokráciáért.  Az új magyar alaptör-
vény, amely 2012. január 1-jén lépett 
hatályba, az Európai Bizottság által 
hangsúlyozott más problémák között 
komolyan korlátozza a helyi önkor-
mányzatok autonómiáját, amit mind az 
Európa Tanács Helyi Önkormányzati 
Chartája, mind pedig az EU Lisszaboni 
Szerződésének 4. cikke alapként ír elő.  
Az új alaptörvény értelmében a választott 
helyi önkormányzati képviselő-testületet 
a nemzeti parlament feloszlathatja az 
alkotmány megsértésére hivatkozva az 
Alkotmánybíróság kötelező erejű határo-
zata nélkül is. Mindazonáltal, az új alkot-
mány előírásai korlátozzák a helyi önkor-
mányzat azon jogát is, hogy függetlenül 

gazdálkodjon a helyi önkormányzati 
vagyon/tulajdon felett, és hogy lehetőséget 
ad arra az alkotmány, hogy „államosítsa” 
az önkormányzati vagyont. ”

Dr. Gémesi György, Gödöllő Város 
polgármestere, a Magyar Önkormányza-
tok Szövetségének elnöke, a Régiók Bi-
zottságának tagja szintén  aggályát fejezi 
ki az idén január 1-jével  hatályba lépett 
Alaptörvénnyel és az abban foglalt, önkor- 
mányzatokat érintő rendelkezésekkel 
kapcsolatosan.  Közleményében hangsú- 
lyozza, a Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége az elmúlt időszakban több al-
kalommal és több fórumon is felhívta a ko-
rmány és a törvényalkotók figyelmét arra, 
hogy a ma már elfogadott Alaptörvény, il-
letve a hozzá kapcsolódó Önkormányzati 
törvény szembe megy számos európai uni-
ós normával, aminek egyik eredménye az 
Ötv-ben is megjelenő erős centralizáció.   
Az elmúlt években az önkormányzati fej-
lesztések legnagyobb forrásaként szolgáló 
EU Kohéziós Alap kilátásba helyezett 
befagyasztása az unió részéről a telepü-
lések fejlesztéseinek teljes leállását ered-
ményezné. 

tb

LMP-Szél 
a Kossuth téren

Schmitt-vaddisznók: sorstalanság

Önkormányzatiság

Szél vetett, s most learatja

Amióta az új választójogi törvény meg-
született, a jelenlegi ellenzéki politikai 
erők azon törik a fejüket, mi lenne a 
legcélszerűbb stratégia arra, hogy a me-
netrend szerint 2014-ben sorra kerülő 
országgyűlési választásokon le tudják 
gyűrni a Fideszt.

Sok latolgatás, elképzelés látott ezzel 
kapcsolatban napvilágot a közelmúltban, 
de egy valamiben a legtöbb elemző egye-
tért: egy szétaprózott, külön-külön elinduló 
ellenzék gyakorlatilag esélytelen. Esélye, 
legalábbis elméletileg, csak annak lenne, 
ha az ellenzéki pártok egy közös, válasz-
tási koalícióban indulnának el.

Igen ám, de ettől pedig a pártok, főleg a 
kisebbek és az újabban alakultak ódzkod-
nak, attól félvén, hogy könnyen feloldód-
hatnak a koalíció szürkeségében, elveszít-
vén identitásukat – és a választóikat. Arról 
nem is szólván, mi szerint osztozzanak 
a listás helyeken, illetve melyik hány 
képviselőt állítson és hol.

Mi tagadás, van ebben sok igazság.
A mentőötlet, mint gyakran az életben, 

egy fődinktől jött ezúttal is. Tóth Zoltán 
nemzetközi hírű választási szakértő (Bu-
daörs) fölvetette, úgy lehetne igazságot ten-
ni, hogy az összefogni akaró ellenzéki pár-
tok úgynevezett előválasztást tartanának.

Az ellenzéki pártok szimpatizánsai 
regisztráltatnák magukat egy honlapon, és 
megadott időpontban leadnák a szavazatu-
kat a pártjukra. Ebből kiderülnének az 
erőviszonyok, és ezek arányában lehetne 
osztozni a közös listás helyeken. (Ami az 
egyéni körzeteket illeti, ugyanezt kicsiben 
körzetenként is meg lehetne csinálni).

A dolog ráadásul nem is kerülne sok pén- 
zébe a pártoknak.

A javaslat egyelőre nem kapott kü-
lönösebb visszhangot.

Bot Zsibora

Előválasztás: elő a farbával

Miközben az ország közvéleményét a köztársasági elnök, Schmitt Pál doktori 
disszertációja körüli botrány foglalkoztatja, szűkebb pátriánkat jobban érdekli 
azoknak a vaddisznóknak a sorsa, amelyek még a múlt év decemberében hatoltak 
be az államfő Béla király úti rezidenciájának a parkjába. Mint annak idején a sa-
jtó bőségesen beszámolt róla, az állatok letaposták a virágoskertet és megrongál-
ták a locsolórendszer csöveit.

Az utolsó hír, amit hallhattunk, hogy a dúvadakat a polgármesteri hivatal em-
berei (!) vadcsapdába csalták, befogták, majd egyeztetve a Budapesti Erdészettel 
(Pilisi Parkerdő Zrt.) elszállították a közeli, Budakeszi Vadasparkba. De hogy ezt 
követően mi lett a sorsuk, arról már nem szólnak a híradások. Lapunk szemfüles 
riportere járt utána, hogy ne maradjanak elvarratlan szálak.

Lomniczi Gergely szóvivő, illetve a Vadaspark igazgatója, Bene Zsolt úgy tájékoz-
tatta szerkesztőségünket, hogy pontos információkkal ők sem rendelkeznek.

Dr Borz Tóbiás
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(folytatás a 9. oldalon)

– Hogy honnan jövök? – gon-
dolkodik el maga is a kérdésen, amikor 
törzsvendéglőnkben találkozunk. – Elég 
messziről. Szabolcsban, jó háromszáz-
hatvan kilométerre innen születtem. A 
személyi igazolványomban az áll, hogy 
Kisvárdán, ami igaz is, hiszen a városi 
kórházban láttam meg a napvilágot, de a 
család a közeli Dögén élt, egy darabig én 
is ott gyerekeskedtem. Hosszú volt az út 
idáig, de a nagyrészét átaludtam: 86-ban 
szálltam föl a vonatra, hamar elnyomott 
az álom, és amikor fölébredtem, már a 
Nyugati pályaudvaron voltam.

– Ne siessünk ennyire előre, maradjunk 
még kicsit a gyerekkorban.

– A szülői házban, ahol öten voltunk 
testvérek, valamennyien fiúk, elsősorban 
azt tanultam meg, hogy dolgozni kell, 
minden körülmények között. Ha az em-
ber dolgozik, ha van munkája, olyan 
nagy baj már nem lehet. Megtanultam 
dolgozni, és megbecsülni mindenféle 
munkát: a kéményseprőjét ugyanúgy, 
mint a színészét. Ehhez jött még a sport, 
ami egész életemben elkísért. Iskolába 
Kisvárdára, majd gimnáziumba már Deb-
recenbe jártam. Diákéveim alatt sokat 
sportoltam, sok sportágat kipróbáltam, 
de legtöbbre atlétikában vittem, egészen 
az ifjúsági válogatottságig. És amit nem 
tanultam meg a szülői házban, az isko-
lában, a sportpályán, azt az életben sajátí-
tottam el, az is nagyon jó tanítómester, 

ajánlom mindenkinek. Így történt aztán, 
hogy érettségivel a zsebembe beálltam 
kőművesek mellé. De ez már Budapesten 
volt.

– Ahova legelőször a Nyugati pályaud-
varra érkezett.

– Pontosan
– Kikkel érkezett?
– Egymagam jöttem, de volt hova 

mennem. Még otthonról ismertem egy 
kőműves brigádot, a szomszédból, 
őket kerestem meg, tudnának-e va-
lamilyen munkalehetőséget. Munkát 
is tudtak, munkásszállást is, így indul-
tam el az építőiparban. De dolgoztam 
erdőgazdaságban fakitermelésen…

– Ezt magyarul úgy hívják, favágó.
– Úgy valahogy. Aztán az árufu-

varozásba is belekóstoltam, később a 
Televízióhoz kerültem mint helyszín-
biztosító, onnan pedig az utam a film-
gyárba vezetett. Mozgó büfés voltam a 
különböző filmforgatásoknál.

– Közben hány év is telt el?
– Tíz körül járunk, amikor azt hittem, 

fölértem a csúcsra: világosító lettem.
– Kiderült, ennél is van feljebb.
– Egyszer fent, máskor lent – ahogy 

mondani szokták. Igen, volt feljebb, bár 
először csak egy jó bulinak indult. Hajdú 
Szabolcs, aki azóta már neves rendező, va-
lamikor 98 táján egyszer csak megjelent a 
filmgyárban, odajött hozzám, és megkér-
dezte, vállalnék-e egy szerepet a filmjében. 

Ő akkor volt végzős 
rendező szakon a Szín-
ház és Filmművészeti 
Egyetemen.

– Honnan ismerték 
egymást?

– Nem sokkal koráb-
ban közreműködtem 
mint világosító Sass 
Tamás ugyancsak 
híressé vált filmjé-
ben, a Presszóban, na 
annak a forgatásán 
ismerkedtünk meg 
Szabolccsal. Mint 
mondta, épp egy olyan 
karakterre lenne szük-
sége, mint én – már ak-
kor is kopasz voltam…

– Nincs is annál ké-
nyelmesebb, ezt magam 
is igazolhatom.

– Valóban így van. Szóval fölkért egy 
szerepre a vizsgafilmjébe, persze gázsi 
nélkül. Mire én azt mondtam, miért ne. 
Ilyet még úgyse csináltam, de ha meg-
tanultam falazni, fát vágni, szendvicset 
kenni, s ki tudja, mi minden mást, talán 
ez sem fog ki rajtam.

– Korábban nem gondolt titokban arra, 
hogy színész legyen?

– Soha eszembe sem jutott.
– De valaminek csak kellett lennie 

magában, az emberek többsége biztos 
nemcsak csodálkozna egy ilyen fölkéré-
sen, el is hárítaná. Iskolai diákszínpad, 
szavalás március 15-én, semmi?

– De, persze, ilyenek voltak, de hiszen 
már mondtam, hogy az a típus vagyok, 
aki minden balhéban benne van, legyen 
az egy focimeccs, kirándulás, de akár egy 
színjátszó előadás. Szóval szerepeltem a 
suliban gyakran, de arra nem is gondol-
tam, hogy igazi színpadon vagy filmen 
ilyesmit valaha is csinálni fogok.

– Szóval így indult a színészi karrier. 
Hogy sikerült az első? 

– Szerintem jól. Én legalábbis nagyon 
élveztem, hiszen most belülről élhettem 
át azt, amit kívülről mint világosító sok-
szor láttam már. Talán azért sem feszé- 
lyezett túlságosan ez a helyzet, mert 
kívülállóként, de tudtam, hogy működik 
ez az egész.

– Hogyan folytatódott?
– Megmondom, akkor arra gondoltam, 

egyszeri alkalom volt, ilyet is csináltam, 
de még mindig nem hittem, hogy ennek 
komoly folytatása lehet.

– Pedig lett, hiszen több mint egy tucat 
filmben szerepelt (a videókat és reklám-
szpotokat nem is számolva), sőt, Árpa At-
tila filmjében, az azóta kultuszfilmmé lett 
Argóban főszerepet kapott.

– Árpa Attilával pont a Sass Sza-
bolcs vizsgafilmjében – Nekropolisz 
– ismerkedtem meg, mivel ő is játszott 
benne egy kisebb szerepet. Ezzel együtt 
elcsodálkoztam, amikor vagy két évvel 
a forgatás után egyszer csak odajött, s 
mondta, filmet akar készíteni, és az egyik 
főszerepet nekem szánja. Jól van, gondol-
tam, de nem foglalkoztam vele. Két évre 
rá, 2004-ben volt az Argo bemutatója.

– Még mindig ilyen lazán, hályog-
kovács módjára  állt hozzá? Azért ez 
már nem vizsgafilm, nem epizódszerep 
volt!

– Na most tanultam meg igazán, 
hogy ez is kőkemény meló, nemcsak a 
malterkeverés. Gyakran volt olyan, hogy 
nappal dolgoztam mint civil, éjjel pe-
dig forgattam. Másnap pedig kezdődött 
minden elölről. Ráadásul olyan szerepet 
kaptam, ami komoly fizikai igénybevételt 
jelent.

Tyson kettős élete
Ha filmezni hívják, valósággal újjászületik. Ha éppen nem hívják, s van, hogy 
évekig nem, éli a magyar építőipari kisvállalkozók nem könnyű életét. Olyan ter-
mészetességgel közlekedik e két, nagyon más világ között, mintha csak az egyik 
szobából átmenne a másikba. Hogy csinálja? Honnan jön? Ki ez az ember? 

Anyád! A szúnyogok. Az tetszett
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Lehet, az AB elé kerülünk?
Na nem az abortusz bizottságra gon-

dolok, habár… (Egyesek azt vizionálják, 
hogy hamarosan visszajön a hatvanas 
évekből ismert AB – „Éva tegnap volt 
az abortusz bizottság előtt” (Bereményi 
Géza–Cseh Tamás), amikor a lányok-
asszonyok, ha meg akarták szakítani a 
terhességüket, az abortusz bizottság előtt 
kellett alávetniük magukat egy megalázó 
procedúrának.) De itt most nem a terhes 
nőkről, és nem is az abortusz bizottságról 
lesz szó. Igaz, procedúra itt is lesz, de az 
nem megalázó, legfeljebb következmé-
nyeit illetően kellemetlen, és nem is orvo-
sok és nőtanácsi aktívák elé kell járulni, 
hanem az Alkotmánybíróság (AB) elé. 
És nem a nőknek, hanem a városnak, Bu-
dakeszinek.

Történt ugyanis, hogy még a tavalyi év-
ben egy, a külterületi ingatlantulajdono-
sokat tömörítő-képviselő civil szervezet 
az Alkotmánybírósághoz fordult. Két 
ügyben is.

Az első beadványukban azt sérelmezik, 
hogy a városban érvényes adórendelet kü-
lönbséget tesz az állampolgárok között 
a szerint, hogy állandóra bejelentett bu-
dakeszi lakosokról van-e szó, vagy sem.

Ha ugyanis a budakeszi ingatlan tu-
lajdonosa másutt van állandó lakosként 
bejelentve, s nem Budakeszin, akkor az 
építményadó mértéke nagyobb, mint az ál-
landó bejelentett ingatlantulajdonosoknak.

Nézzük előbb az önkormányzat szem-
pontjából a dolgot, hogy értsük, mi vezette 
a rendelet alkotóját a különbségtételben 
(megkülönböztetésben, külföldiül disz-
kriminációban).

Hosszú évek óta visszatérő probléma, 
hogy sok budakeszi ingatlantulajdonos, aki 
jellemzően a külterületeken rendelkezik 
ingatlannal, ha életvitelszerűen benne lakik 
is, nem adja föl például budapesti állandó 
bejelentését különböző megfontolásokból. 
Ez a többi, Budakeszin élő, és állandóra 
bejelentett lakost annyiban érinti hátrányo-
san, hogy a személyi jövedelemadó egy 

bizonyos résztét az állam visszaosztja az 
önkormányzatoknak, de ez csak az ál-
landóra bejelentett lakosok szja-jára vonat-
kozik. Az önkormányzat ezzel a „trükkel” 
gondolta kompenzálni az emiatt keletkező 
veszteségét.

Az Alkotmánybíróságnál panasszal 
élők viszont többek között két, súlyosnak 
látszó érvet vetnek az adórendelet ellen. 
Az egyik érv szerint a budakeszi rendelet 
ellenkezik az alapjogként elismert szabad 
költözés jogával. A másik ellenvetésük az, 
hogy az építményadót ugyan az ingatlan 
tulajdonosának kell megfizetnie, ám ki-
vetni nem a személyre, hanem az ingat-
lanra kell, márpedig hogyan lehetne az 
ingatlanokat megkülönböztetni a szerint, 
hogy tulajdonosa hol lakik éppen.

Ez tehát az egyik.
A másik beadvány azt veti, ugyancsak a 

budakeszi önkormányzat szemére, annak 
ellenére, hogy erre jogszabály kötelezi, 
máig nem jelölte ki pontosan a belterület és 
a külterület határát. Az sincs egyértelműen 
szabályozva a helyi rendeletekben, hogy 
melyek a belterület, s melyek a belterületi 
státus pontos kritériumai. Ugyancsak szere-
pel a beadványban, hogy a belterület-kül-

terület rendezetlensége ellenére, gyakran 
és vélhetően önkénye-sen (homályos indí-
tékból) túlságosan gyakran változtatgatják 
a belterület-külterület határait.

A két beadványt az Alkotmánybíróság 
tavaly befogadta és iktatta.

Ezen a pontos a jobban tájékozott 
Olvasó legyint: ugyan már, 2012. decem-
ber 31-ével valamennyi addigi, a még ak-
kor hatályban lévő alkotmánnyal kapcso-
latos beadvány érvényét vesztette, hiszen 
2012. január 1-je óta már az új alaptör-
vény van hatályban.

Azt válaszoljuk erre, ne legyintsen. 
Mert mindez igaz ugyan, azonban az 
egyesület január végén levelet kapott Hol-
ló András alkotmánybírótól, amiben arról 
tájékoztatja a panaszosokat, amennyiben 
a beadványukban foglaltakat fenntartják, 
s március végéig az új szabályoknak 
megfelelően azt megújítják, mert úgy 
gondolják, a vélelmezett sérelem az új 
alaptörvénnyel is ütközik, akkor egyfaj- 
ta soronkívüliséget élveznek.

Értesüléseink szerint az új beadvány 
már készül.

Arra azonban nemhogy mi, de még a 
legtapasztaltabb alkotmányjogászok sem 
vállalkoznának, hogy megjósolják, mikor 
kerül napirendreaz ügy, pláne, hogy mi-
lyen ítélettel.

Babits Zoró

AB elé nem jó járulni

Sashegyi László, barátainak Sasi – hosszú 
betegség után január 22-én örökre elment. 

Elment, de fele királyságát itt hagyta Bu-
dakeszin. Két éve írtuk ezeken a hasábokon: 

„Azt igen csak kevés ember mondhatja el 
magáról, hogy alapító atyja egy köztársaság-
nak. Sashegyi tanár úr ilyen. Pedig ha tudnám 

– meséli, amikor erről kérdezem -, hogy eredetileg királyságról 
volt szó! Még valamikor az évtized elején határozta el Sas- 
hegyi tanár úr barátjával, Vukov Andrással együtt, hogy jó 
lenne egyszer egy igazi gyereknapot rendezni Budakeszin, 

amikor, legalább egy napra, a gyerekek állnának a középpont-
ban, őértük történnék minden, s a város királysággá válnék, a 
gyerekek királyságává.

Hogy mégsem lett királyság Budakeszin, annak oka a poli-
tika. Budakeszi Gyerek Királyság?  Nem lesz ebből valami baj, 
félreértés? Így változott át aztán a királyság köztársaságra, így 
alakult meg a Budakeszi Gyerek Köztársaság és a gyereknapot 
rendezni hivatott civil szervezet, a Budakeszi Gyerek Köztár-
saság Egyesület is. Sasi bá’ jóvoltából mára a gyereknap Bu-
dakeszi egyik legfontosabb rendezvényévé nőtte ki magát.”

A szerkesztőség

A (z energia) termelő erővé alakult óriás szélkakas
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Nagy átalakulások előtt a hazai köz- 
igazgatás.

Az egyik legnagyobb változás, hogy a 
nyolcvanas évek elején kiiktatott járást re-
habilitálják, és újra bevezetik. Érdekes mó-
don, az egyszer már letűnt közigazgatási 
egység  visszahozatalával mintha régi, sz-
intén letűnt, régi reflexek is visszatérőben 
lennének. Nekem elsőként Agárdy Gábor 
szállóigévé vált mondata ugrott be a het-
venes évek rádiókabaréjából, „Nyomják 
Krahácsot”.

Ugyan a közigazgatási reformról, a 
járási rendszerről ma még igen keveset 
tudhatni, jószerével csak azt, hogy meny-
nyi lesz belőlük, melyikhez mely telepü-
lések tartoznak, és hol lesz a központjuk – 
vagyis, hogy hol legyen a járási székhely. 
A harc a székhellyé válásért már tavaly  
elkezdődött.

A budakeszi önkormányzat hivatalos 
lapja, a Hírmondó már akkor hírül adta, 
Csutoráné Győri Ottiliának a legmagas-
abb szinten megígérték, hogy az új járás 
székhelye az ő városa lesz.

S lőn. 
A Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-

rium (ne feledjük azt sem, hogy a miniszté-
rium első számú embere, Navracsics Tibor 
szintén budakeszi lakos másfél éve) hon-
lapján az új járási beosztásról leolvasható, 
hogy a Budakeszi székhellyel mega-
lakítandó járáshoz az alábbi települések tar-
toznak majd a tervezet szerint: Biatorbágy, 
Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Hercegha-
lom, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős, Tel-
ki, Törökbálint és Zsámbék.

Mivel ez még csak tervezet, ami elv-
ben akár meg is változhat, nem árt 
ráerősíteni.

Például egy tenorral.
Az alaphangot a térség országgyűlési 

képviselője, operaénekes, a Nagy-
kovácsiban élő Gulyás Dénes adta meg. 
A Budakeszi Hírmondóban, budakeszi 
önkormányzat hivatalos lapjában, nemrég 
sietett odanyilatkozni, hogy természete-
sen Budakeszit az isten is járási székhely-
nek teremtette, el se tudna képzelni mást, 
mint hogy így legyen.

Csenger-Zalán Zsolt, Zsámbék pol-
gármestere, és ugyancsak országgyűlési 
képviselő úgy kontrázott, messzemenően 
egyetért Gulyás kollégájával és Bu-
dakeszi járási székhellyé avanzsálásával, 
de azt azért szintén tudná támogatni, 
hogy Budaörs és térsége kiváljék a bu-
dakeszi járásból, és önálló entitás legyen. 
Tudja ugyanis, hogy abban a választási 
körzetben, ahol őt képviselővé válasz-
tották, pártállástól függetlenül elég nagy 
a berzenkedés Budakeszi központtá vá-

lása ellen. A törökbálintiaknak, a biator-
bágyiaknak, de még a zsámbékiaknak is 
sokkal kényelmesebb lenne Budaörsön 
intézni az ügyeiket, mint Budakeszire 
bebumlizni. Ráadásul Budaörsön már 
ott van egy csomó intézmény: rendőrség, 
bíróság, munkaügyi központ, okmányiro-
da, stb., s ezeket aligha lehet átköltöz-
tetni Budakeszire. Ráadásul nemcsak 
Budaörsnek, de Törökbálintnak és Biator-
bágynak is fejlettebb infrastruktúrája van, 
mint Budakeszinek, mi predesztinálja hát 
utóbbit a székhelyi címre?

Nem látszik egyelőre az, hogy Bu-
dakeszin hol lenne az az infrastruktúra 
kialakítva – parkolók, hivatali helyiségek, 
személyi feltételek, elektronika stb. –, ami 
egy járási hivatal működéséhez szükséges.

Lehet persze, hogy Budakeszi jelen-
legi vezetése abban reménykedik, majd 
új forrásokat is kap a megtisztelő cím 
mellé, amelyekből ez az infrastruktúra 
megteremthető, de erről semmilyen in-
formáció sincs. De ha így lenne is, az biz-
tos, hogy Budakeszi jelenleg a járásköz-
ponti funkció betöltésére aligha lenne 
alkalmas, és még ha lennének is források 
arra, hogy alkalmassá tegyék, ez évekbe 
telne. És addig mi lesz?

Természetes, hogy egy településvezetés 
küzd az ilyen funkciók megszerzéséért, 
hiszen a választópolgárai méltányolják, 

ha minél több ügyet tudnak helyben intéz-
ni. És a presztízs is számít, még ha pénz- 
zel nem jár is, az ember már csak ilyen, 
nem csak kenyérrel él. Kérdés persze, 
hogy mit szólnak majd a budakesziek, 
ha még nehezebben tudnak parkolni, és 
ha lassul az ügyintézés a városra zúduló 
ügyfélforgalom miatt, vajon még mindig 
olyan büszkék lesznek-e a címre. 

Bár lehetne racionális megoldásokat is 
találni, még ha  a központi szándékokból 
erre nem tudunk is következtetni: például 
a székhely vagy járási központ mellett 
lehetne kialakítani alközpontokat is ott, 
ahol már rendelkezésre áll a megfelelő 
infrastruktúra.

Vannak azonban ennél jóval nagyobb 
kérdőjelek.

Számos közigazgatási szakember, több 
önkormányzati szövetség, az ügyben ille-
tékes nemzetközi szervezet is kételyeit fe-
jezi ki a közigazgatás tervezett reformja, 
benne a járási rendszer visszaállítása mi-
att, legalábbis annak tükrében, ami eddig 
a kérdésről hivatalosan napvilágra került.

Gyenge érv a kormányzat más ügyek-
ben is előszeretettel hangoztatott érve, 
hogy nézzük meg, hogy működik majd a 
gyakorlatban. Nem biztos, hogy az ilyen 
nagy rendszerek átalakításával kell kísér-
letezni – élesben. 

Budakeszi tehát egyelőre büszke, má-
sok meg sírnak, hogy „Nyomják Krahá-
csot”. Az idők nem változnak.

Biator Oszi

Nyomják Krahácsot

Az ember az elmúlt húsz év tapasztalataival a háta mögött úgy gondolhatta, 
bank és kocsma nem tud annyi nyílni, hogy akár egy is bezárjon. Sőt, kedvelt 

társalgási téma volt, ki a tájékozottabb, ki tudja, hol nyílik legközelebb egy újabb 
műintézmény.

Pár éve aztán megtörtént, amit sose hitt volna: egyik kocsma is bezárt, másik is.
Az új évben aztán megint csoda történt: lehúzta a rolót egy bankfiók.
Tavaly év végén érkezett a bejelentés: az Erste elnök-vezérigazgatója, Jelasity Ra-

dován jelentette, hogy az országban működő 184 bankfiókja közül januárban 41-et 
bezárnak. Egy ezek közül a budakeszi fiók. Az Erste budakeszi ügyfeleit levélben is 
tájékoztatták, számlavezetésüket átveszi egy másik bankfiók.

eszt
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Hogy kié a lekvár, az az első pillanat-
tól kezdve világos volt. M. J.-é. De 

hogy beviheti-e a lekvárját a szomszéd 
várba, azaz annak a biopiacára, az bizony 
vitát eredményezett. A vita olyannyira 
elhúzódott, hogy csak most tudunk róla 
részletesen beszámolni, habár az eset 
még tavaly december elején történt.

M. J. töki lakos hallván a hírt, hogy 
Telkiben afféle őstermelői piac nyílt, a 
meghirdetett napon fölkerekedett, s elin-
dult a szomszéd várba. Amikor az ófalu 
központjába, a példaszerűen felújított Paj- 
ta előtti térre ért, mint afféle piaci árus 
kicsomagolta portékáját, a jófajta házi 
lekvárt. Kisvártatva azonban nem várt 
meglepetés érte. Néhányan közölték vele, 
hogy itt bizony nem árulhat. Különben is, 
lekvárárus már úgyis van.

– Már hogyne árulhatnék? – csodálko-
zott el M. J.  – Önöknél kell megfizetni a 
helypénzt?

De kiderült, nem erről van szó.
Hogy pontosan miről, azt nem igazán 

sikerült megértenie, így aztán, dolga vé-

gezetlen, kénytelen kelletlen összecsoma-
golt, és elhagyta a helyszínt. Nem hagyta 
azonban annyiban, panaszos levelet írt a tel-
ki önkormányzatnak és több sajtóorgánum-
nak, így szerkesztőségünknek is.

Hogy pontosan miért tanácsolták el 
a telki piacról M. J. urat, arra jó egy 
hónappal később kaptunk választ Krassó 
Adrienntől, a piac egyik szervezőjétől.

Ebből idézünk:
„Telkiben kísérleti jelleggel indítot-

tunk a tavalyi év folyamán egy „Vásár-
nap” rendezvénysorozatot az önkor-
mányzat tulajdonában álló, és a falu 
pénzéből nemrég igényesen felújított 
Pajtában. Ennek célja az volt, hogy ki-
próbáljuk, milyen érdeklődésre tarthatna 
számot a későbbiekben egy jól szer-
vezett, kulturált körülmények között 
működő kistermelői piac, mely részben 
közelebb hozza az itt élőkhöz a környék 
termelőit és termékeit, jó minőségű, 
zömében kézműves élelmiszerekkel, s 
ami egyúttal a falu lakossága számára 
találkozóhelyként is szolgál. A rendez-

vénysorozatra meghívtunk a tagsá-
gunk (a Kokukk Egyesület – a Szerk.) 
által előzetesen minősített élelmiszer-
termelőket, akikkel tisztáztuk a ren-
dezvény közvetlen és távolabbi célját. 
Elvárásainkat és a részvétel körülmé-
nyeit szerződésben rögzítettük. A Vásár-
nap tehát nem egy nyílt piactér, hanem 
meghívás és szerződés alapján működő 
rendezvény. Mint ilyen, értelemszerűen 
pillanatnyilag nem tud minden 
érdeklődő termelő részére megjelené-
si lehetőséget biztosítani. Ugyan- 
akkor nem zárjuk ki annak lehetőségét, 
hogy a későbbiekben választékbővítésként 
ne jelenhetnének meg újabb termelők, 
akik elfogadják a rendezvény részvételi 
feltételeit, teljesítik a minőségi és jogsz-
abályi elvárásokat, és magukénak vallják 
a rendezvény küldetését.

Mindezt mi M. úrnak elmondtuk, il-
letve aznapra felajánlottuk az éppen ak-
tuálisan a Telki Iskolában zajló adventi 
vásárban való részvétel lehetőségét, ám 
ettől ő elzárkózott.

 Remélem, így sikerült tisztázni egy fél- 
reértést.”

Boros Zita

Tiéd a lekvár (Telki)

Nem alakult valami szerencsésen a zsám-
béki Zichy-kastély sorsa a rendszerváltás 
óta. A 90-es évek elején a svájci központú 
apácarend, a keresztes nővérek azzal a fel-
tétellel kapták vissza egykori tulajdonukat 
a Magyar Államtól, hogy abban oktatási 
intézményt működtetnek. A Magyaror-
szágon éppen csak újjászerveződő rend 
aligha tudhatott eleget tenni e feladatnak, 
annak ellenére, hogy abban évtizedek óta 
állami tanítóképző működött. Így aztán 
a nővérek a székesfehérvári püspökség-
gel állapodtak meg, hogy az átvállalja a 
főiskolát

A gondok 2003-ban kezdődtek, amikor 
augusztus 20. előestéjén a műemlék épü-
let tetőszerkezete leégett és a kastélyban 
súlyos károk keletkeztek. A főiskola is 
áttette székhelyét Vácra, s csupán a gya-
korlóiskolája maradt az épületben. A hely- 
reállítás évekig tartott, java részt állami 
pénzekből. Közben Damoklész kardjaként 
lebegett a rend feje fölött, hogy az állam 
visszaveszi az épület tulajdonjogát. Vé-
gül átmeneti megoldásként a Zsámbékon 
szintén jelen lévő premontrei szerzetesek 
indították el az épületben az iskolájukat 
2006-ban. Erről azonban a tulajdonosok-
kal, vagyis a keresztes nővérekkel írás-
beli megállapodás soha nem született. 
2008 táján egy svájci állampolgár, Nagy 
Györgyi tűnt föl Zsámbékon. Hosszú 

távú bérleti, és egy opciós tulajdonosi 
szerződést kötött a renddel, és azt ígérte, 
a kastélyt egy európai szintű kulturális 
központtá teszi, s benne felsőoktatási 
magánintézményt működtetne.  Néhány 
figyelemreméltó kiállítás és koncert után 
azonban a kezdeményezés egyre inkább 
elerőtlenedett. A tulajdonosok az új 
bérlővel sem voltak elégedett, állítólag a 
bérleti díj fizetése körül nem volt minden 
rendben. Nagy Györgyi szintén csalódott 
a tranzakcióban, őt meg a premontreiek 
társbérlete zavarta. 

A két rend amúgy is állandó viszály-
ban állt, ami csúcspontját akkor érte el, 
amikor 2010 nyarán a képviselői tettleges- 
ségig fajuló csetepatéba bonyolódtak!

Szintén az elmúlt évek fejleménye, hogy 
egy harmadik szereplő is megjelent a kas-
télyban: a közeli Felcsúton működő Puskás 
F. Labdarúgó Akadémia diákjai a premon-
treiek iskolájában tanulnak és az épületben 
kialakított kollégiumban laknak.

Az elmúlt napok fordulata a HVG ala-
pos riportja szerint, hogy az állam úgy 
látszik, rászánja magát arra, amire az 
egykori szocialista-szabad demokrata 
kormányok legfeljebb gondolni mertek, 
megtenni nem, hogy visszaveszi az épü-
letet. De aligha ez az utolsó szó a számta-
lan perrel terhelt ügyben.

Bobosi Tzar

ZsáMbék, Zichy-kasTély: vissZa Minden

Enyém a vár (Zsámbék)

II.Béla (1148-1196) második felesé-
gének, a francia Capet Margitnak kí-
séretével érkezett Aynard lovag kapta 
ajándékba Zsámbékot és építette meg 
kővárát, mely alapjául szolgált az 1700 
években épült Zichy-kastélynak. A várat 
és uradalmat a törökök kiűzése után 
Zichy István gróf vette meg 1689-ben 
30 000 forintért I.Lipót királytól, majd 
fia, Péter örökölte. A kastély kápolnáját 
1716-ban szentelték fel Xavéri Szent 
Ferenc tiszteletére. A Zichy család bir-
tokából a Korona birtokába került a 
többszörösen átalakított kastély, majd 
1904-ben a svájci Szent Keresztről el-
nevezett Irgalmas Nővérek (Sororum 
Caritatis a Sancta Cruce) vették meg. 
1905-től elemi és polgári iskolai taní-
tás folyt. 1925-től női gazdasági iskola, 
1929-től tanítóképző nyitotta meg ka-
puit. 1949-50 között Mezőgazdasági 
Akadémia működött itt, majd Gödöllőre 
költözött.

Nagy Györgyi még mint várúrnő
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(folytatás az 5. oldalról)
– A kevésbé tájékozottak kedvéért, mit 

is?
– Tysont, az egyik fő gengsztert játszot-

tam, aki kíméletlenségével tűnt ki a film-
ben.

– Ha jól tudom, a Tyson név azóta is 
magára ragadt.

– Igen, így történt. Először, megval-
lom, nagyon idegesített, feszélyezett, de 
egy idő után megszoktam, beláttam, hogy 
a fizimiskámat annyira összekötötték az 
emberek a filmbeli figurával, hogy nem 
érdemes tiltakozni. Ma már cseppet sem 
zavar, sőt…

– Milyen volt, amikor először látta 
magát viszont a filmvásznon?

– A premieren először nagyon kel-
lemetlenül éreztem magam. Végül is egy 
bunkó, kegyetlen bűnözőt alakítottam. 
Egyre lejjebb süppedtem a zsöllyében, 
vajon mit szólnak a szintén jelen lévő 
ismerőseim, hiszen én nem ilyen vagyok 
valójában. De a végén, amikor fölcsat-
tant a taps, én is megkönnyebbültem, és a 
rossz érzéseim is egy csapásra elmúltak. 
Hát még, amikor a gratulációkat fogad-
tam. 

– Kegyetlen gengszter a filmben; az 
életben is ilyen kemény?

– Időnként kiütközik a szabolcsi vé-
rem, de nem vészes.

– Tyson ráadásul a filmben is be-
cenév, az amerikai bokszolóról. Mondta, 
hogy sokat sportolt fiatalon. Talán az 
ökölvívást is kipróbálta?

– Csak kipróbáltam, de mivel, ahogy 
említettem, komolyan atletizáltam, az 
edzőim eltiltottak a boksztól, mert az 
egy egészen más mozgásforma, más testi 
adottságokra épül. Azt viszont kikérem 
magamnak, hogy fiatalon sportoltam. 
Először is: most is fiatalnak érzem ma-
gam, és ma is keményen sportolok, pedig 
a munka, amit végzek, szintén próbára 
teszi az izmokat. Hadd dicsekedjem, ta-
valy októberben például körbekarikáztam 
a Balatont. De itt, Budakeszin is rend-
szeresen kerékpározom az erdőben. (An-
nak idején, amikor ide költöztem, a helyi 
focicsapatban is játszottam.) Mostanában 
pedig heti több alkalommal is lejárok az 
edzőterembe, készülök a következő film-
re, a folytatásra, az Argo 2-re. 

– A későbbi filmbemutatókon is izgult?
– Persze, de nem ennyire.
– Miben is szerepelt még?
– Sass Szabolccsal még egy filmjé-

ben, a Kicsi már a Pagodában dolgozhat-
tam együtt, de említhetném Grünwal-
ski Ferenc Visszatérés II. című alkotását. 
Kaptam egy kisebb szerepet Bacsó Péter 
Hello dokijában is. S hogy közeli példát 
is említsek: az új televíziós sorozatban, a 
Hacktionben is feltűnök néhány filmkocka 

erejéig. De eddigi „pályafutásomon” a 
legnagyobb élmény, hogy együtt dolgoz-
hattam Jancsó Miki bácsival több filmjé-
ben is. Legjobban az Anyád! A szúnyogok 
tetszett, de a Pepe és Kapa figurákat is 
szívembe zártam. Megszemélyesítőikkel, 
Scherer Péterrel és Mucsi Zolival máig 
nagyon jó barátságban vagyunk.

– Szereti is Jancsó filmjeit?
– Hogyne, emberileg is nagyon szere-

tem, tisztelem őt, és az alkotásait, a ré-
gieket is nagy élvezettel nézem. Az élet 
egyik nagy ajándékának tartom, hogy 
megismerhettem, a közelében lehettem, 
és talán nem hangzik nagyképűen, ha azt 
mondom, kicsit a barátságát is elnyerhet-
tem egy ilyen nagy embernek. 

– Említette, hogy már elkezdte az 
„alapozást”, a fizikai felkészülést a 
következő forgatásra, az Argo 2-re.

– Igen, ha minden jól megy, nyáron 
kezdünk, addigra formába kell lendülnöm.  
Már nagyon sokan várják a folytatást. Pél- 
dátlan közönségkezdeményezés alakult 
ki a film körül, ugyanis már elkezdtek be-
folyni a közösségi hozzájárulások.

– Az meg mi volna?
– Azok a nézők, köztük hétköznapi 

emberek, de akár vállalkozók is, akik 
személyes ügyüknek érzik, hogy meg-
szülessék a folytatás, egy adománygyűjtő 
akciót indítottak. Ennél üzletiesebb 
kezdeményezés is elindul hamarosan, 
részvényeket kíván kibocsátani a pro-
ducer az Argo 2-re. És már elkezdődött 
a promóció: négy vagy öt vírusfilm már 
elkészült, és az interneten, az Argo 2 hon-
lapján ezek megtekinthetők.

– Most viszont tél van, itt ülünk 
mindkettőnk kedvenc vendéglőjében, 
beszéljünk kicsit civil dolgokról is. 
Először is, miért ez a kedvenc helye?

– Gondolom, ugyanazért, amiért 
magának is: nagyon kedvelem a ven-
déglősöket, humoruk van, mindegyik kü-
lön egyéniség. A közönség is, amelyik ide 
jár rendszeresen, többnyire szimpatikus 
emberekből áll. Ez fontos, mert ezek ad-
ják meg egy hely alaphangulatát. Végül, de 
nem utolsósorban – s hogy a séfek se ma-
radjanak ki a dicséretből – én eddig mindig 
elégedett voltam a kajával. A minőséggel, 
és a mennyiséggel is. Ez utóbbi azért fon-
tos, mert aki olyan fizikai munkát végez, 
mint én, annak kell az energia.

– Most éppen milyen munkát is végez, 
ha éppen nem forgat?

– Visszamentem az építőiparba pár 
éve, és jól is ment egy darabig. Egy 
viszonylag állandó emberekből álló, öt-
hatfős brigáddal dolgoztunk, elsősorban 
burkoló munkákat vállaltunk, például a 
nagy bevásárlóközpontokban. De akár 
egy családi ház komplett kivitelezését is 
el mertük vállalni. Az utóbbi időben azon-

ban az építőiparnak nagyon rosszul megy. 
Volt, hogy közel fél évig szinte semmi 
munka nem volt. Így aztán úgy döntöt-
tünk a megmaradt kis csapatommal, hogy 
külföldön próbálunk szerencsét. Auszt-
riába, főleg Bécsbe járunk ki dolgozni. 
Hétfőn hajnalban indulunk, péntek este 
pedig vissza. A számításunk bejött, nem 
panaszkodom, de mégsem vagyok mara-
déktalanul elégedett: így csak hétvégen-
ként találkozhatom a két fiammal, akiket 
mindenkinél jobban szeretek. Lett volna 
egyébként lehetőségem még távolabb, pél- 
dául Spanyolországban, de azt már vég- 
képp nem vállaltam. Még ezt is nehezen 
bírom ki, ezt az öt napot nélkülük. 

– Hogy miként került a szabolcsi gye-
rek Budapestre, majd a filmgyárba, már 
elmondta, de azt még nem, hogyan került 
Budakeszire. Mióta is lakik itt?

– 1993-ban költöztünk ide, akkor még 
a párommal, gyerekeim anyjával, az 
ő nagyszüleitől megörökölt házba. Mi 
azóta külön váltunk, de a gyerekek máig 
összekötnek bennünket. Mindketten a 
Széchenyi Általános Iskolába járnak, a 
nagyobbikról azt is kell tudni, hogy épp 
az Argo forgatása idején született.

– Az apjukra ütöttek?
– Annyiból igen, hogy két rosszcsont. 

De imádni valóak. 
– És hogy él, amikor éppen se nem 

burkol, se nem forgat, se nem a fiaival 
játszik?

– Makkoson bérelek egy kis házat, épp 
az Erzsébet kilátóra látok a nappaliból. 
Mint egy korona a hegycsúcson. Ahány-
szor csak megpillantom, csodálom, nem 
tudok betelni vele én, a szabolcsi gyerek, 
aki kiskoromban csak a síkságot láttam 
magam körül.

Bató Borisz

201202.indd   9 2/2/2012   11:19:56 PM



BUDÁNTÚL   •  2012 FEBRUÁR

KULTMIX

10

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

Február

6. hétfő, 10.00. és 14.00.
A Mumus
Mese-musical 2 részben   
9. csütörtök 19.00. 
A doktor úr 
Zenés bohózat 2 részben
13. hétfő, 10.00. és 14.00.
A Világszép Nádszálkisasszony 
A Ghymes együttes zenéjével 
14. kedd 19.00. 
Művészet
Komédia  egy részben
15. szerda 17.00. 
Frankie és Johnny (Krumplirózsa) 
Színmű egy részben  
17. péntek 19.00. 
Eper januárban 
Romantikus vígjáték 2 részben
18. szombat 15.00.
Kocsonya Mihály házassága
Vidám népi válóper
19. vasárnap 11.00. 
A Mumus
19.00 
A doktor úr 
23. csütörtök 11.00.  
I love musical
Musical gála 

Nyilvános főpróba
24. péntek 19.00.  
I love musical
Bemutató
25. szombat 19.00.  
I love musical
28. kedd 19.00. 
Irma, te édes
Zenés komédia
29. szerda 19.00. 
Szeretem a feleségem
Pikáns, zenés játék 2 részben

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

Február

Művelődési ház
11. szombat, 16.00.  
Nyugdíjas Farsangi bál 
 
11-12., szo-v 10.00-16.00.Nyi-
tott Múzeumok Hétvégéje 
11. szombat 10.00.  
Farsangi Játszóház

Lámpamúzeum
18. szombat, 15.00.     
Dr.Meggyes József (1902-1983) 
aranydiplomás  körzeti főorvos 
születésének 110.évfordulója 
alkalmából megrendezett kiállí-
tás megnyitója
18. szombat, 18.00. 
Borászok és borbarátok ta-
lálkozója
19. vasárnap, 18.00.  
Rojtos Táncház
29. szerda, 18.00.
Családi Egészségklub

Könyvtár
23. csütörtök, 18 óra   
Zenetörténeti barangolások 4.
Jólesz György vezetésével

BudAKESZI
erkel Ferenc művelődési 
központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Február

Farsangi Bálok:
4. szombat 19.00.
Székelykör farsangi bálja

11. szombat 19.00.
Tarkabarka Óvoda farsangi bálja
17. péntek 20.00. 
Polgári Farsangi Bál
25. szombat 19.00.
Pitypang Óvoda farsangi Bálja

12. vasárnap 16 óra. 
Zwickl Polka Partie
15. szerda 19 óra
DUMASZINHÁZ
Kovács András Péter 
17-18-19. p-szo-v 
„Kultúrházak éjjel-nappal”
18. szombat 9.00-13.00.
„Szívesen” - cserepiac
18. szombat 16.00.
Nosztalgia Party
19. vasárnap 10.00.
Pitypalatty családi délelőtt
19. vasárnap 
Farsangi felvonulás
19. vasárnap 19.00.
Angara együttes koncertje
24. péntek 16.00.
Tökmag játszóház
Március 3. szombat 10.00.
 „Cirkusz az erdőben”
 Pitypang Színpad előadása
Március 03. szombat 19 óra
Benkó Dixieland Band koncert

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

Borban az igazság
Sok minden megváltozott a vidékünkön 
az elmúlt húsz évben, de az egyik, szívem-
nek legkedvesebb változás: a borkultúra 
megújulása. Ennek ékes bizonyítéka, töb-
bek között, a február 18-án este 6 órára 
meghirdetett Borászok és Borkedvelők 
III. találkozója a zsámbéki művházban.

A kezdeményezés érdeme ezúttal is s 
Zsámbéki Hagyományőrző Köré.Zsámbéki 

globetrotterek

Izgalmas, ráadásul kézenfekvő kezdemé-
nyezés indult az év elején a zsámbéki 

művelődési házban. A zsámbékiak igen 
csak szeretnek utazni, ezt jelen sorok írója 
speciel az egyik, a térségben működő utazá-
si iroda emberétől tudja, miért ne kérnék 
hát föl a vállalkozó szelleműeket arra, 
hogy tartsanak élménybeszámolót egy-egy 
útjukról. Ha még fotóval, diával, videóval 
is tudják illusztrálni a mondanivalójukat, 
annál jobb, annál izgalmasabb.

A kezdeményezés termékeny talajra 
hullt, bizonyság rá, hogy januárban el is 
kezdődött a sorozat: elsőként egy zarán-
doklatról szóló úti beszámolót hallgat-
hattak meg az érdeklődők. Schütt Matild a 

híres spanyol utat járta be, az El Caminót.
A zsámbékiak a nagyvilágban következő 

állomásán Beyer Gertrúd tibeti és indiai 
élményeit osztja meg hallgatóságával már-
cius 22-én.

Cuba, mi amor
Hálás téma a karibi világ bármelyik 
fotósnak, de kevesen vannak, legaláb-
bis nálunk, akik el is jutnak odáig. Pék 
Lajos fotóművész közéjük tartozik. 
Pár éve, hogy Kubában járt, de az ott 
készült fényképekből máris több kiállí-
tást rendeztek, s állítólag még több vár 
arra, hogy közönség elé tárják. 

Jó ötlet volt a budakeszi Erkeltől, 
hogy télvíz idején, januárban, összehoz-
ta ezt a találkozót egy tüzes kultúrával, 
kirobbanó, természetes színekkel, élet-
vidám emberekkel.

Különleges vetítésnek adott otthont a 
város legújabb közösségi színtere, a 
Városi Pince.

Két budakeszi barlangász, Deák Sza- 
bolcs és Zólyomi Zsolt háromdimen-
ziós barlangfotóit tárta a közönség 
elé. A rendkívüli érdeklődésre tekin-
tettel, az előzetes tervekkel ellentét- 
ben négy alkalommal.

Klubban az egészség
Második évét kezdte meg a napokban a 
Családi Egészség Klub.

Kezdeményezője a több mint húsz éve 
alakult és azóta is folyamatosan működő, 
sokoldalú tevékenységet folytató  Zsám-
béki Medence Tájvédelmi Egyesület, 
pontosabban néhány tagja. Az Egyesület 
megalakulása óta fontosnak tartja a zöld 
gondolat népszerűsítését, amibe természe-
tesen az egészséges, környezettudatos 
életmód is beletartozik. 
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Aki nem járt a budakeszi gyerekkönyv-
tárban, talán nem is tudja, legföljebb 

hallomásból, hogy az egy önálló intéz-
mény; még akkor is, ha ez sehol sincs így 
leírva, de nem is kell, hogy hivatalos do-
kumentum legyen róla, mert elég, ha va-
laki pár percet eltölt benne, és rögtön rá-
érez az ízére. A gyerekkönyvtár, azon túl, 
hogy gyerekkönyvtár, menedék, nevelési 
tanácsadó, gyóntatószék, napközi, kor-
repetáló, titkos találka- és rejtekhely – s 
ki tudja, még mi minden. Nem tagadom, 
hogy felnőtt létemre magam is gyakran 
húzódok be ide a világ zaja elől. Aki ezt a 
különleges légkört megteremtette és egy 
emberöltőn – egész pontosan: 26 éven át 
– fenntartotta, K. Laczkó Katalin könyv-
táros, január elsejével nyugdíjba ment.

– Szinte hihetetlen, nem úgy néz ki, mint 
egy nyugdíjas. Talán a gyerekek teszik, 
akik mindig körülvették.

– Időnként magam is elcsodálkozom, 
hogy elrepült ez a jó két és fél évtized, 
de ez a valóság – feleli Katalin, amikor 
már nyugdíjas helyettesítőként a korábbi 
munkahelyén találkozunk, s fölidézzük a 
kezdeteket.

– Kicsit hasonlít ez a mostani helyzet 
az 1985-ösre, azzal a különbséggel, hogy 
most az enyém lett Jutka néni szerepe. 
Jutka néni, máig sokan emlékeznek rá, 
egyébként innen tudatom, hogy nemrég 
töltötte be a 94. évét, volt az elődöm, ő 
abban az évben ment nyugdíjba. Én pedig 
éppen munkát kerestem. Már itt laktam a 
családommal Budakeszin, s hét év gyes 
után szerettem volna újra munkába állni. 
Hallottam, hogy a könyvtárban hamaro-
san fölszabadul egy státus, megkerestem 
az akkori könyvtárvezetőt, és fölvett. Én 
biztosan nem bántam meg.

– Úgy tudom, nem könyvtáros az ere-
deti szakmája.

– Valóban, magyar szakos középiskolai 
tanár az eredeti képesítésem és finnugor 
nyelvészetből is államvizsgáztam. Ezen 
kívül négy szemesztert hallgattam latin-
ból is az egyetemen. Vagyis a könyvek vi-
lága egyáltalán nem állt tőlem távol, ami 
pedig a könyvtárossághoz kell, a szüksé-
ges iskolákat, tanfolyamokat időközben 
elvégeztem.

– Mi változott meg leginkább mára, 
persze a gyerekkönyvtáros szemszögéből 
nézve?

– A legszembeötlőbb, amit az ember 
menet közben sokszor nem is tudatosít, 
hogy ma már azok a felnőttek hozzák ide 
a gyerekeiket, akiket annak idején még 
kisfiúként, kislányként ismertem meg.

– Ezek szerint máig van kapcsolata az 
egykori, kis olvasóival?

– Hogyne, sőt, van olyan, hogy egyik-
másik bejön hozzám, gyerekek nélkül, 
csak úgy beszélgetni.

– Miben különböznek a mai gyerekek 
azoktól a gyerekektől, akik mára felnőttek 
és szülők lettek?

– Régen sokkal többen olvastak könyvet 
a gyerekek közül, mint manapság. Az 
okát nem nehéz kitalálni, nem nagyon 
volt még videó, MP3, internet, és a 
tévében is összesen két csatorna műsora 
között lehetett választani. Sok gye- 
rek a maiak közül csak azért jön, hogy a 
kötelező olvasmányokat kikölcsönözze, 
de azokból is elsősorban a rövidített, zan-
zásított változatot. Van a kis olvasóknak 
egy másik rétege, amelyik rendszeresen 
olvas, de elsősorban ismeretterjesztő 
irodalmat; ők azok, akik a könyvet, 
akárcsak az egyéb kultúrahordozó esz-
közöket elsősorban információszerzésre 
használják. De az irodalomkedvelők 
ízlésében is komoly eltolódás ment vé-
gbe: anno az indián könyvek, Verne re-
gényei voltak például a slágerek, ma 
ezek többnyire ott porosodnak a pol-
cokon. A maiak inkább a vámpíros, a 
lovas könyveket keresik. Legjobb eset-
ben a Harry Potter-köteteket. Van aztán 
egy külön kaszt, őket csak úgy hívom, 
hogy a „könyvmolyok”; akik sokat 
olvasnak és az értékes irodalmat is hab- 
zsolják. Ők ma is ugyanolyanok, mint a 
régiek, csak kevesebben vannak. Éppen 
itt van egy közülük – int a nyíló ajtón 
belépő kislány felé.

– Vajon miért nem fogja meg a mai gye-
rekeket egy Téli berek, egy Kincskereső 
kisködmön?

– Alighanem azért, mert teljesen 
másként látják a világot. Az ő szemükben 
például egy Nyilas Misi egy élhetetlen 
lúzer, aki csak nyavalyogni tud.

– Gondolom, a két és fél évtized alatt a 
könyvtár állománya is alaposan megvál-
tozott, és a magán viseli a keze nyomát.

– Volt idő, amikor gyakorlatilag min-
dent megvehettünk, amiről azt gondol-
tuk, hogy egy nívós gyerekkönyvtárban 
helye van. Így ma a gyerekkönyvtár 
teljes állománya 6-7 ezer kötet. Igyekez-
tem lépést tartani az irodalommal, annál 
is inkább, mivel a magyarországi gye- 
rekirodalom évtizedek óta a világ élvona-
lában van, és ez nagyon nagy érték. És a 
mai gyerekeknek írók, illetve az a sok kor- 
társ „felnőtt” író, aki időről időre a gye-
rekközönségnek is ír, szinte egyedülálló, 
unikum.

– A könyvtáros hivatáshoz nemcsak az 
olvasóvá, hanem a könyvtár-használóvá 
nevelés is hozzátartozik.

– Igen, magam is ezt vallom, és ezt 
is igyekeztem követni a munkám során. 
A gyerekeket akár csoportosan, de az 
érdeklődőket egyénileg is igyekeztem én 
és a munkatársaim is bevezetni a könyv-
tár rejtelmeibe, hogy felnőttként is eli-
gazodjanak a könyvtár világában. Akik 
ide, a földszintre jártak, tizennégy éves 
koruktól már fölmehetnek az emeletre, a 
felnőttek közé, hiszen addigra már ottho-
nosan mozognak a polcok között.

– Tizennégy után már nem is jöhetnek 
ide?

– Dehogynem! Az átjárás természetesen 
megmarad, az ajtó mindig mindenki előtt 
nyitva áll – persze nyitva tartási időben. 
Jóleső érzés, hogy később, amikor már 
az emeleti könyvtárba járnak, elhalad-
ván a gyerekkönyvtár előtt, az egykori 
kis olvasóim minimum beintegetnek, de 
még többen benéznek, néha beülnek egy 
kis beszélgetésre, nosztalgiázásra. Ezzel 
kapcsolatos egyik nagy élményem épp az 
utolsó napok egyikére esett, amit még ak-
tív könyvtárosként bent töltöttem. Egy 20 
év körüli fiatalember toppant be hozzám. 
Rögtön megismertem, hiszen gyerekként 
sok időt töltött el itt nálam. A Petőfi utcai 
iskolába járt, aztán egyszer csak, évekkel 
ezelőtt, eltűnt a szemünk elől, jó darabig 
nem láttuk, nem hallottunk róla. Nagyon 
megörültem tehát, amikor újra láttam a 
fiatalemberré cseperedett, régi ismerőst, 
amint megszólított nagy komolyan: 
„Magához jöttem.”

– Hogy mi volt jövetele célja és a beszél- 
getés tárgya, nem firtatnám, hiszen nem 
kell mindenről tudni, inkább azt,  mit csi-
nál egy könyvtáros, ha nyugdíjas?

– Talán meglepő lesz, amit mondok, de 
elsősorban olvas. A könyvtárosról min-
denki, legalábbis, aki szereti a könyveket, 
azt hiszi, milyen jó neki, hiszen ott ül 
egész nap a könyvek között, és olvas. Ez 
egyáltalán nem így van persze, az elmúlt 

Bevezetés a könyvtárba

(folytatás a 12. oldalon)

A könyvtáros 
a legjobb 
barát
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évtizedekben sok restanciám halmozódott 
föl, és nagyon élvezem, hogy végre van 
időm olvasni. Aztán több időt szentel-
hetek az orgonálásnak (Katalin a Makkos-
máriai kegytemplom kántor-orgonistája 
– a Szerk.), s végre járhatom az erdőt: 
évtizedek óta itt lakom az erdő szélén, de 
soha nem jutott rá elég időm. Most vettem 
egy fényképezőgépet, és fotózom az álla-
tokat, a növényeket. És a háztartásomat is 
nyugodtabban vezethetem, szeretek jókat 
sütni. S ha nagyon vágyom rá, be-bejövök 
önkéntesként a könyvtárba helyettesíteni 
valamelyik kollégámat..

Ozirisz Abbot

(folytatás a 11. oldalról)

Blattolnak a budaörsi 
focirajongók

Nem, nem kórustalálkozóra készülnek 
a szurkolók. Arról van szó, hogy még a 
tavalyi év végén megalakult a Budaörsi 
Labdarúgás Történelmi Társasága, a 
B.L.A.T.T. Az alakuló összejövetelükön 
mintegy 30 régi játékos és sportvezetõ 
jelent meg.Mint az a névadásból is 
kitűnik, a szervezet a budaörsi labdarúgás 
hagyományainak fölelevenítését, őrzését 
és ápolását tűzte ki céljául.

Az alakuló ülést és a bejegyzést 
követően februárban elkezdte a tényleges 
működését is.

Zsámbék döntős

A téli hónapok is kínálnak azért izgalmakat 
a foci szerelmeseinek. Például Zsámbék 
U12-es csapata. A fiatalok január utolsó 
hétvégéjén Száron szerepeltek, ahol a  téli 

teremtorna selejtezőjét megnyerték, így 
bejutottak a döntőbe, amit február 5-én 
rendeznek Bábolnán.

Telki csillagok

Hivatalosan is megkapta a négycsillagos 
minősítést a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség Telkiben található edzőcentruma.

Az erről szóló plakettet január végén, 
ünnepélyes keretek között vehette át Pol-
gár András, a Globall Football Park and 
Sporthotel igazgatója. „Magyarországon 
egyedüli létesítményről beszélünk, de 
Európában sincs sok hozzá hasonló” 
– mondta Polgár. A szálloda vezetője 
elmondta, megtiszteltetés számukra a 
minősítés is, és az is, hogy a magyar lab-
darúgó-válogatott minden mérkőzésére 
itt készül fel. Megalakulása óta az 
edzőcentrum sok külföldi csapatot és 
hazai klubot látott vendégül, többen visz- 
szajáró vendégek.

Foci a télben
Tél végén, tudjuk, a focirajongók már nagyon ki vannak éhezve. A tavaszi rajt 
pedig még kicsit odébb van. Éhségük csillapítására hadd tegyünk közzé legalább 
néhány, a labdarúgással kapcsolatos hírt.

Pregitzer-huszárok
Pregitzer György tanár úr több 
évtizedes, áldozatos munkája érett 
be azzal, amikor pár éve a Zsámbéki 
Sportbarátok Egyesülete kebelén belül 
működő, általa vezetett szakosztály az 
országos sakkélet élvonalába, a nem-
zeti bajnokság másodosztályába került. 
Sikerült itt megkapaszkodniuk, sőt: az 
élbolyba kerülniük.

A Buda-környéki településekről ver-
buválódott felnőtt csapatuk a 2011-
2012-es bajnokság félidejében a 
negyedik helyen áll a második forduló 
elindulása után. Van köztük perbáli, 
zsámbéki, telki, pátyi, budajenői. Bár 
első táblás játékosuk, Juhász Márk pes-
ti, de sok szálon kötődik a vidékhez: an-
nak idején még a tanítóképző főiskola 
diákjaként lépett be, és azóta is hű mar-
adt egyesületéhez.

Az utánpótlásra sem lehet panasza 
Pregitzer tanár úrnak: a fiatalok az egy 
hónap múlva kezdődő, márciusi Diák 
Olimpiára készülnek teljes gőzzel. Az 
olimpiára iskolánként kell nevezni, a 
legígéretesebb játékosok, a titkos fa-
voritok a pátyi Bocskai színeiben indul-
nak, de a telkiektől és a perbáliaktól is 
jó szereplést várnak.

Kézi a Medanszban
Budajenő a Zsámbéki-medence kéz-
ilabda-központja?

Mindenesetre Zsiga Gyula mesteredző 
másfél éve ezen a településen kezdte el 
a nemzetközileg is mind népszerűbb 
sportág meghonosítását, és mára a Budai 
Farkasok Kézilabda Klub és Utánpótlás-
nevelő Intézet égisze alatt sok gyerek 
sportol rendszeresen. Budajenő mel-
lett tartanak edzéseket Budakeszin és 
Zsámbékon is.

Színlelt szerződéssel 20 millió forintot 
akart kivonni a végrehajtás alól egy férfi
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
bíróság előtt támadta meg egy budapesti 
vállalkozó 20 millió forintról szóló enged-
ményezési szerződését, mert a gyanú sz-
erint a férfi – az ellene folyó végrehajtás 
miatt – színlelt jogügylettel akarta eltün-
tetni az ingatlaneladásból származó bevé-
telét. A Fővárosi Ítélőtábla a közelmúltban 
hozta meg ítéletét, amelyben kimondta a 
szerződés semmisségét.

A budapesti vállalkozó cége 100 millió 
forint adótartozást halmozott fel, ame-
lynek csak töredéke folyt be az állam-
kasszába a társaság vagyontárgyainak az 
elárverezéséből. Ezért az adóhivatal – a 
cég tartozásáért teljes magánvagyonával 
felelő beltagként – kötelezte a vállalkozót 
a fennmaradó hátralék megfizetésére. 

A férfi megpróbálta „kimenteni” 
vagyonát a végrehajtási eljárás alól és in-
gatlanának eladásából származó 20 millió 
forintos bevételét – egy állítólagos tartozás 
fejében – átengedte volt cégtársának. 

Az engedményezési szerződés megkö-
tésének körülményei azonban gyanússá 
váltak az adóhivatal számára, mivel az 
eljárás során kiderült, hogy a kedvezmé-
nyezett cégtárs egyben az adózó élettársa.

Az adóhatóság jogi útra terelte az ügyet 
és a bírósági eljárás során bebizonyo-
sodott, hogy a budapesti férfinak és élet-
társának célja az adóhatóság kijátszása 
volt, az engedményezési szerződés meg-
kötése kizárólag a végrehajtás meghiú-
sítására irányult. A Fővárosi Ítélőtábla 
ennek megfelelően a színlelt szerződést 
semmisnek mondta ki, az adóhivatal pedig 
a jogerős ítélet birtokában jogosulttá vált 
a bírói letétben lévő 20 millió forintra. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az 
ellenőrzési és végrehajtási eljárások során 
kiemelt figyelmet fordít a költségvetési 
érdekeket sértő vagyonkimentésekre, a 
színlelt szerződések kiszűrésére. Gyanút 
keltő körülmény például, ha az adózó 
közeli hozzátartozójával, vagy befolyása 
alatt álló gazdasági társasággal kötött 
jogügylettel ruházza át vagyonát, vagy azt 
elajándékozza, de az adóhatóság gyakran 
találkozik olyan esettel is, hogy az adós 
házastársi vagyonközösség megosztásáról 
szóló szerződés felmutatásával igyekszik 
szűkíteni a végrehajtható vagyont.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó 

Főigazgatósága

Százmilliós adótartozás
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A Vento nem terepjáró. És a 
Twingo elég extravagáns 

autó. Ezt a leckét alighanem 
egy életre megtanulta az a bu-
daörsi fiatalember, aki január 
22-én este kilenc óra tájban 
autóbeszerző körútra indult. 
Kissé szokatlan időpont au-
tóvásárláshoz. Ez a körül- 
mény mindenesetre nem aka-
dályozta meg abban, hogy a 
helyi, Stefánia úti autószerelő 
műhelybe menjen. Miután az 
ajtót zárva találta, hamar föl-
találta magát; betörte az egyik 
ablakot, és azon mászott be. 
Odabent aztán kiválasztotta a 
bevezetőben már említett VW-
típust. A műhelyben szépen 
föl voltak akasztva a javításra 
váró kocsik indítókulcsai, 
nem volt nehéz kiválasz-
tani közülük a megfelelőt. 
A műhely hátsó bejáratáról 
lefűrészelte a lakatot, majd 
nekiindult az éjszakának, de 
nem jutott messzire. Nem, u- 
gyanis a nehéz terepviszonyok 
miatt a kocsi elsüllyedt a sár-
ban, és se előre, se hátra. 

Emberünk kiszállt, vissza- 
ballagott a műhelybe,  és 
ezúttal a már szintén említett 
Twingóba szállt. (Ez itt nem a 
reklám helye, de nem állhatjuk 
meg, hogy le ne írjuk: Vento-
Twingo 0:1). Ezúttal sikerült 
leküzdeni az akadályokat és 
elmenekülnie a helyszínről.

Hogy hol töltötte az éjszakát, 
majd a nyomozás kideríti.

Másnap reggel az autó-

szerelő a reggeli nyitás után 
észlelte a történteket és hívta 
a rendőröket, akik így még 
forró nyomon eredhettek az 
autótolvaj nyomába.

Még a délelőtt folyamán 
megtalálták a Twingót, s még 
aznap a föltételezett elkövetőt, 
a 19 éves K. Dánielt, akit 
őrizetbe vettek. 

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya 
lopás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
indított ellene eljárást

Aláírás

Twingo-Vento: 1:0

Tetőn át 
Telkiben
A tetőbontás ősi módszere a 
betörőknek, de ma kevéssé di-
vatos. De hát, mint tudjuk, a 
divat is ciklikus, időről időre 
visszatér a régi. Így lehet ez 
a tetőbontással is, ugyanis az 
elmúlt hetekben sorozatban ri-
asztották a rendőröket olyan 
esetekhez, amikor a bűnözők 
a tetőn keresztül törtek be 
különböző ingatlanokba.

Persze a bűnözők is halad-
nak a korral, az elkövetéshez 
ugyanis kisteherautót és létrát 
is használnak, ami a hatékony-
ságot növeli.

Az egyelőre nem világos, 
hogy ugyanazon körhöz tar-
tozó bűnözők sorozatával van-e 
dolguk a rendőröknek, vagy 
többen is fölkapták ezt a mód-
szert. Tény mindenestre, hogy 
a legtöbb eset eddig Telkiből 
jelezték, de a környező telepü-
léseken és Budakeszin is tudunk 
hasonlóról.. 

Sobri Zabot

Sokan zaklatásnak tartják az utcai igazoltatást, de íme, 
egy eset, ami azt bizonyítja, hogy nemcsak a vaktyúk talál 

szemet, hanem a szemfüles zsaru is – füvet.
Január 21., Nagykovácsi. A helyi KMB (körzeti megbízott) a 

nagykovácsi polgárőrökkel járőrözött, amikor éjfél körül egy 
négyfős, fiatalokból álló társaságra lett figyelmes. Igazoltat-
ták őket, majd egyiküknél két zacskó, kábítószerhez hasonló a- 
nyagot fedeztek föl. A fiú nem is igazán tagadta, hogy mari-
huána. Fölösleges is lett volna, ugyanis az ezután elvégzett 
drog-gyorsteszt jelezte, hogy nemcsak a zsebébe került a 
szerből, hanem a szervezetébe is.

A közben nyomozókkal kiegészült rendőrök a fiú lakására 
is ellátogattak, ahol kábítószer-termesztéshez szükséges esz-
közöket, valamint kábítószer-gyanús növényi származékokat 
foglaltak le. K. Péterrel szemben a Budaörsi Rendőrkapitányság 
kábítószerrel való visszaélés gyanújával indított eljárást.

Senki se örüljön, nem az an-
gol klub készül barátságos 
meccset vívni Budaörsön a 
helyi labdarúgókkal, már csak 
azért sem, mert azt nem z-vel, 
hanem s-sel írják, s ez külön-
ben sem a sportrovat.

Szóval valóságos kis fegyver-
raktárra bukkantak Budaörsön a 
rendőrök január idusán egy ház-
ban, amelyet egy 54 éves, olasz 
állampolgárságú férfi bérelt.

Az arzenálban tíz lőfegyver 
volt, s melléjük több száz 
lőszer.

A rajtaütésben a Terror-
elhárítási Központ emberei is 
részt vettek a helyiek oldalán. 

A férfit elfogták, a 
lőfegyvereket pedig le-
foglalták, és igazságügyi 
fegyverszakértőt rendeltek ki 
az ügyben. A gyanúsítottal 
szemben a Budaörsi Városi 

Bíróság lakhelyelhagyási ti-
lalmat rendelt el.

 Immár csak egy szál ma-
radt elvarratlanul: vajon hon-
nan tudták a rendőrök, hogy 
egy budaörsi családi ház fegy- 
vereket rejt.

Nos, tudni nem tudták, csak 
gyanították, a gyanú pedig, 
mint az gyakran megesik eb-
ben a szakmában, egy állam-
polgári fülesből származik. 

Erre mondják: Talált, el- 
süllyedt.

cras tibi

Arzenál Budaörsön

Az emberek tapasztalatai nem mindig 
vágnak egybe az objektív, statisztikai 

tényekkel. Az alábbi hír alapja azonban 
kivétel. Sokan érzékelik nemcsak azt, hogy 
az elmúlt időszakban – nem függetlenül a 
növekvő egzisztenciális bizonytalanságok-
tól – romlott a közbiztonság, de azt is, hogy  
az idősek kárára elkövetett bűncselekmé-
nyek száma mintha nőne. A 2011-es statisz-
tikák még csak részben készültek el, azon-
ban a Pest megyei Rendőr-főkapitányság 
adatai azt mutatják, hogy valóban, a tavalyi 
év első hat hónapjában jelentősen, 2600-ra 
nőtt a területén a hatvan év fölötti embe-

rekkel szemben elkövetett bűnesetek száma, 
amelyek áldoztai korosabb emberek voltak. 

A kapitányság szakemberei, észlelvén a 
jelenséget, új, „Idősökért” elnevezésű prog- 
ramot indítottak február elsején. A prog-
ramajánlóból idézünk: „Az idős korosztály- 
ra általában jellemző, hogy az önvédelmi 
képessége folyamatosan csökken, vagy 
szinte teljesen hiányzik, ezért szükséges a 
veszélyhelyzetekre való felkészítésük.  

Az „Idősekért” program keretén 
belül indított kortárs képzés célja, hogy 
maguk az idős emberek is tegyenek a 
bűncselekmények megelőzése érdekében. 

A szakemberek segítségével a képzés során 
olyan információkhoz jutnak, melyet a min-
dennapi életük során hasznosítani tudnak 
és tovább tudják adni azokat a hasonló 
korú és helyzetű társaiknak.

A bűnmegelőzési projekt bemutatójára 
és ünnepélyes megnyitójára a budaörsi 
kapitányságon került sor. A rendezvényen 
megjelent Wittinghoff Tamás polgármester 
és Dr. Simon Tamás r. dandártábornok 
megyei főkapitány.

Pécsi Ildikó színművésznő pedig a bemu-
tató háziasszonya volt.

brk

Éjszakai ügyelet
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Január

01-én 08:00 óra Nagykovácsi, Nagykovácsi út 
Nem jól kezdődött az újév az alábbi baleset szereplőjének. 
Valószínűleg nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően 
vezette személygépkocsiját K.Zs. (41 éves férfi), aki Budapest 
felől haladt Nagykovácsi irányába. Ennek következtében balra 
letért az úttestről és belehajtott az úttestet szegélyező vízelvezető 
árokba. A balesetben az úrvezető súlyos, míg utasa könnyű 
sérülést szenvedett. 

09-én 05:25 óra  Zsámbék, külterületén a 1101. számú út 
Ha valaki nem vette volna észre, hogy tél van, az az előző és az 
alább következő esetből gyanút foghat. D.J. (29 éves férfi) Her-
ceghalom felől közlekedett Zsámbék irányába az általa vezetett 
személyautóval. Egy balra ívelő útkanyarulathoz érve, jobbra 
lesodródott az útról és egy fa tövének csapódott. Az eddigi vizs-
gálat szerint valószínűleg nem az út- és látási viszonyoknak 
megfelelően közlekedett. A férfit súlyos sérülésekkel szállították 
el a helyszínről a mentők.

15-én 09:18 óra Budakeszi, Fő út 215.
Gyalogost ütött el a zebrán N. L. A 41 éves férfi az általa vezetett 
személygépkocsival Budapest irányába haladt, amikor a. A Fő út 
és az Erdő utca kereszteződéséhez ért. A gyalogos-átkelőhelyet 
nem kellő óvatossággal közelítette meg, és nem is adta meg az 

elsőbbséget a neki jobbról érkező gyalogosnak (F.Cs.), akit elso-
dort. A gyalogos súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett..

21-én 10:50 óra Budakeszi, Kert utca
Nagyszénászug felé igyekezett személyautójával C.L  (58 éves nő), 
amikor egyszer csak azt észlelte, hogy a vele szemben közlekedő, 
ismeretlen típusú és rendszámú személygépkocsi megcsúszott. 
Hogy a balesetet elkerülje, jobbra húzódott, de mikor vissza akart 
térni a saját sávjába, elvesztette uralmát a gépkocsi fölött, és a 
jobb oldali vízelvezető árokba sodródott. Járművét végül egy fa 
állította meg. A balesetben a gépkocsi vezetője könnyen sérült. 
A rendőrség szemtanúkat keres, akik látták az esetet és a másik 
járműről pontosabb adatokkal is szolgálhatnának.

25-én 20:30 óra Budaörs, belterület, 1-es út
A 35 éves hölgy Budapest irányába haladt gépkocsijával a Sza-
badság úton. Amikor a Kötő utcai kereszteződéshez ért, elütött 
egy gyalogost (74 éves), aki épp át akart szaladni az úttesten. 
Utóbbi szerencséjére kisebb sérülésekkel megúszta.

eszt

Baleseti krónika
A téli időjárás a közlekedésre is rányomja bélyegét (a hónap 
képzavara – a Szerk.). Statisztikailag kimutatható, hogy 
megnövekedett a csúszásos balesetek száma, ami a meteo-
rológiai viszonyok megváltozásának egyértelmű következmé-
nye. A balesetek száma annak dacára megnőtt, hogy szabad 
szemmel is jól láthatóan drasztikusan csökkent a gépkocsik 
száma az utakon.

Fokozott készültség van érvény-
ben a Magyar Közút Pest megyei Ig-
azgatóságán február 1. óta. Tél tábornok 
támad, s a  több mint 2,4 ezer kilomé-
teres megyei közúthálózat üzemeltetője 
az időjárási körülmények rosszabbra 
fordulása miatt.

A közútkezelők számára a téli 
időszakban elsődleges feladat a síkosság-
mentesítés és a hóeltakarítás. A síkosság-
mentesítési és a hóeltakarítási munkákat 
alapvetően a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Pest megyei Igazgatósága saját gé-
pei végzik. Ezek közül 41 úgynevezett 
eszközhordozó, amelyre hóekét, sószórót 
lehet rögzíteni. Ezen kívül 9 rakodógépet 
és 5 hómarót tud hadrendbe állítani az Ig-
azgatóság, valamint 20 célgépet is bérel a 
téli szezonban. Ha ez nem lenne elég, ak-
kor további szerződéses vállalkozókat is 
be tud vonni az elhárítási munkálatokba, 
ez adott esetben megyei szinten mintegy 
10 plusz célgépet jelent. 

A gépek felkészítésén kívül a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei Ig-
azgatósága a síkosság megszüntetésére 
10,5 ezer tonna sót tárolt be, amelynek 
nagy része még rendelkezésre áll. A cég 
emellett nagy hangsúlyt fektet a hófúvá-
sok elleni preventív védekezésre, ezért az 
érintett útszakaszok mellé a legveszély-
eztetettebb szakaszokon védőeszközöket, 
hófogórácsokat és hálókat helyeztek ki a 
társaság szakemberei. 

-8 ºC alatt a só nem olvaszt, ekkor csak 
zúzalékkal tudjuk érdesíteni a pályát a 
hóekézés elvégzése után. Ezért a nagy 
hidegben fokozott óvatossággal kell a 
járműveket vezetni, mert síkos burkolat 
bárhol előfordulhat!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Pest megyei Igazgatósága arra kéri a 
közlekedőket, hogy a téli útviszonyok 
között különös körültekintéssel és 
megfelelően megválasztott sebességgel 
közlekedjenek, a Társaság sószórást, il-

letve ekézést végző járműveit megfelelő 
körültekintéssel közelítsék meg, illetve 
kizárólag műszakilag jól felkészített és téli 
gumikkal ellátott járművekkel keljenek 
útra. Az útviszonyokról és a közlekedési 
helyzetről a megyei diszpécserszolgála-
ton kívül a társaság Útinform osztályától 
a +36-1-336-2400 telefonon és a (www.
kozut.hu) honlapon lehet információkat 
szerezni. 

További információ:
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatósága
E-mail: ugyelet@pest.kozut.hu
Tel.: +36-1-819-9260

Életet mentettek a budakeszi rendőrőrs 
emberei január elején.

A Vadaspark közelében járőrözés köz-
ben egy magatehetetlen férfira lettek 
figyelmesek. Azonnal riasztották a 
mentőket, akik a helyszínre érve megál-
lapították, alighanem öngyilkossági 
kísérletről van szó. A János Kórházba 
szállították.

Ekével a tábornok ellen
Hé, Bob, ez nem bob
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