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Szeptember – Szent Mihály hava

Szent Mihály havában éhomra igyál kecske- vagy juhtejet,
mindent szabadon ehetsz, igyál borsos és szegfüves bort,
italodban álljon zsálya és sarlófű, apró bojtorjánnal egyetemben; nem árt, ha borsos tyúkhúst eszel, eret is vágathatsz, purgátzióval is élhetsz.
Ha meg akarod tudni a jövő esztendőnek mivoltát, szent
Mihály nap tájban mess ketté egy cserfagubát, és ím ezt
vedd eszedbe: a gubában hogyha pók van, rossz esztendő
következik; légy hogyha van, közép állapotu; féreg ha van
benne, bő esztendőt, de ha üres, halálost jelent. Továbbá ha
igen sok elején a guba, jól vigyázz a télre, mint kezdi; mert
nagyon sok hóval jön karácsony előtt, azután nagy erős és
hideg idő tart. Boros szent Mihály hava, mikor jó mustokat
hordóba töltesz, szép személyeket, jó erkölcsűeket, igazakat
és igazságszeretőket, nyájas beszédűeket és istenfélőket,
rögzött életűeket és minden embernek kegyes kellemeteseket,
de szeles természetüeket nemzesz e világra.

AFORIZMA
Nyugaton az ateisták is keresztények; Magyarországon még a
keresztények is pogányok
(Antall József)

Évfordulók
Buda szabad

Szeptember 2-án múlt 326 éve, hogy a keresztény nemzetközi
sereg csapatai fölszabadították Budát a másfél évszázados
török uralom alól.

Huszonketten meghaltak

1931. szept. 13. mélyen bevésődött a magyraság emlékezetébe.
81 esztendő telt el azóta, de Matuska Szilveszter nevét még
ma is ismeri mindenki. Ő volt az, aki máig tisztázatlan indítékból, fölrobbantotta a biatorbágyi viaduktot, miközben éppen
áthaladt rajta a bécsi gyors. A tragédiának 22 halálos áldozata és
17 sebesültje volt. A helyszínen ma emléktábla őrzi Magyarország mindmáig legnagyobb terrormerényletének emlékét.
Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország
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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)

Egy találkozás
margójára

M

ikor e sorokat a klaviatúrára vetem,
még előtte vagyunk a nagy eseménynek, így csak próbálom elképzelni, milyen
élmény is lesz az, amikor a budakeszi Himnusz szobor találkozik a Szent Koronával.
Bizonyos értelemben elismerést érdemel,
aki ezt a találkozót kitalálta, az ötlet szerintem fölülmúlja még
Lautréamont gróf képzelőerejét is, tudják, ő volt a modern
művészet azon előfutára, akitől a lapidáris esztétikai definíció
származik: „szép, mint egy esernyő és egy varrógép véletlen
találkozása a boncasztalon”.
Ám tartok tőle, az esemény szervezőit nem valamiféle abszurd performansz megvalósítása vezérelte. Valószínűleg arra
gondolhattak, hogy ha két, magasztosnak vélt dolgot egymás
mellé raknak, akkor abból valami még magasztosabb születik.
Ami a Himnusz-szobrot illeti, arról annak idején, fölállításakor már kifejtettük a véleményünket, s az azóta sem változott: művészeti szempontból dilettáns alkotás, elnézést, ha ezzel bárki ízlését megsértem. A Szent Koronáról magáról mint
a középkori ötvösművészet remekéről, történeti ereklyéről a
lehető legjobb véleményünk van, de már kevésbé tudunk mit
kezdeni azzal a kultusszal, ami magát a tárgyat illeti, jóllehet,
pontosan tudható, hogy annak Szent Istvánhoz mennyi köze
volt: semmi, hiszen évszázadokkal uralkodása után készült.
Ráadásul itt most csak a másolatához lesz szerencsénk, ami
már-már vásárivá alacsonyítja az aktust: századokkal korábban helyénvaló volt körbehurcolni híres tárgyak másolatait,
amikor még tévé, film nem volt, utazási lehetőség, könyv csak
keveseknek, hogy az embereknek egyáltalában fogalmuk lehessen róluk. Na de ma, egy koronázási ékszer másolatát hurcibálni, amikor bárki megnézheti, ha akarja, az eredetit, ennek
meg mi értelme volna, ha volna?
Azt pedig, hogy felnőtt, műveét emberek, családanyák és
apák, akik magukat egyébként igaz keresztényeknek hiszik, holmi misztikus varázserőt tulajdonítsanak egy tárgynak, nehezen
tudom másként értelmezni, mint a tízparancsolat megszegését:
Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön,
vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne
tiszteld azokat…
Hogy világi emberek ebben, alighanem merő jó szándékból,
részt vesznek, azt még érteni vélem, de hogy az egyház miként
adhatja ehhez a nevét, nehezebben fogom föl.
Ami pedig magát a találkozást illeti, el nem tudom képzelni,
hogy fogják bemutatni őket egymásnak? S vajon mi lesz ebből
a találkozásból, ott, a Szarvas téri boncasztalon?
eXabó Tibor
szellemi homeless

Befejeződött az M0-ás körgyűrű
M7 és M6 autópályák közötti
szakaszának a bővítése. Az autósok
augusztustól már 2 x 3 sávon közlekedhettek az eddig igen veszélyesnek bizonyult útszakaszon.
Egyidejűleg az M7 autópálya felé
vezető oldalon megnyitották a 7.
sz. főúti csomópont felhajtó ágát
és az Annahegyi pihenőt.
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KRÓNIKA

Magyar
a köbön
Nem kis feltűnést keltett
nemrég egy dokumentum,
amit a Pécsett rendezett
Magyarok VIII. Világkongresszusa egyetlen ellenszavazat mellett fogadott el. Ebben, többek közt az áll, hogy
„Nincs olyan földrész, ahol
a magyarság ne lett volna
államalapító, kivéve Ausztráliát. A magyarok az őskor
legjelentősebb civilizációját
hozták létre Mezopotámiától
a Nílusig.
Az aláírók között ismerős
névre is bukkanunk: Bakk
Istvánéra, aki Budaörs közéletének ismert színfoltja.
tb

Ami járás, az jár
Van, aki szerint nincs
unalmasabb
olvasmány,
mint egy közlöny. Ezzel
messzemenően nem értünk
ugyan egyet, de meg kell állapítani, hogy az a, nemrég
megjelent Magyar Közlöny,
amelyben közzétették a régiúj közigazgatási egységek,
a helyreállított járások beosztását és székhelyét, valóban nem keltett semmilyen
meglepetést.
Most már papírja is van
róla a városnak, hogy a budaörsi járás székhelye nem a
névadó település, hanem Budakeszi lesz.
Fölmerül azonban az a
kérdés is, vajon, ha már
járási központtá avanzsál,
miért nem Budakesziről
nevezték el a járást magát
is. Bennfentes információk
szerint ennek az az oka,
hogy valójában Budaörsöt
szánják központnak, de addig, amíg egy volt szabaddemokrata politikus a város
első embere, erről szó sem
lehet. Ha Budaörs is fideszes
polgármestert választ majd,
ha eljön az ideje, „helyreáll
a rend” – és Budakeszi hoppon marad?
SzaTir
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Ozora-uzsora
Az átszervezés címszó alatt
folyó hekatombát, ami a
rendőrségen folyik egy ideje,
és ami az utóbbi hetekben még
nagyobb sebességfokozatba
kapcsolt, sokan próbáltákpróbálják értelmezni. Mi nem
kívánunk a rejtvényfejtők nyomdokaiba lépni, beérjük azzal,
hogy rögzítjük azokat a mozzanatokat, amelyek bennünket, mármint a vidékünk lakóit
így vagy úgy érintik.
Például azt a belügyminiszteri bejelentést az elmúlt hónap
derekán, mely szerint több
megyei rendőrségi csúcsvezető
fölmentését
kezdeményezi.
Pintér Sándor egyenek mellett
a hónap végével indoklás nélkül visszavonta Simon Tamás
rendőr dandártábornok, Pest
megyei rendőrfőkapitány és
Galuska-Tomsits László megyei
rendészeti igazgató megbízását.
(Csak mellesleg: Simon Tamás
még nincs egy éve, hogy a
főkapitányi székbe beleült.)
Azt a rendőri vezetés expressis verbis cáfolta, hogy az át-

szervezésnek bármi köze lenne
az ozorai botrányhoz. (Az ozorai fesztiválon rendőri asszisztencia mellett árulták a drogot,
és ezt az interneten hónapokig
reklámozták is.)
A fölmentések híre még a
megyei közgyűlés fideszes
képviselőit is meglepte, s
maga a megyei elnök, Szűcs
Lajos kezdeményezte a rendkívüli közgyűlés összehívását.
Gondolom, időközben vala-

Unortodox lesztek kirúgva

Elhúzta Hegedűsné Lázár nótáját
A hódmezővásárhelyi időközi
polgármester-választás a nyári,
politikai uborkaszezon egyik fő
attrakciója volt. Az eseménnyel
kapcsolatban sokan éreztek indíttatást megszólalni. Így érezte
ezt H. Kovács Enikő jobbikos
országgyűlési képviselő is. S
hogy mi miért érzünk indíttatást
a képviselő asszony megnyilvánulásaira figyelmet fordítani?
Hát csak azért, mert politikai
középiskoláit Budakeszin járta
(képviselő, majd alpolgármester
is volt az előző ciklusban), és az
utóbbi egy évben gyakran látni
a házaspárt (férje ifj. Hegedűs
Lóránt református lelkész, aki
maga is megjárta a magyar
országgyűlést, igaz, még mint a
Miép képviselője) a budakeszi
ingatlanuk környékén.
De vissza Hegedűsnéhez
és Hódmezővásárhelyhez: a
képviselő asszony, a még csak
folyó, polgármester-választási
kampányban közleményt jut-

hol valakik elmagyarázhatták
az elnöknek a történteket, s
érzékeltethették vele politikai
súlyát, mivel végül is a rendkívüli ülésre nem kerül sor.
A felmentésekkel egyidejűleg a legfelső rendőri vezetés a fölmentettek helyére
lépők nevét is közölte, többek
között Mihály Istvánét, aki
szeptember 1-től Pest megye
rendőr-főkapitánya. A Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság
rendészeti igazgatója pedig
Fekete Csaba lesz.
Zoborai stb.

tatott el az MTI-hez. Ebből
idézünk: „A lázári gépezet
szócsövei szerint” (A rendkívüli választásra azért került
sor, mert időközben a város
polgármestere, Lázár János
magas állami beosztást kapott
a Miniszterelnöki Hivatalnál – a Szerk.), ha a jövőben
Hódmezővásárhely nem lesz
Fideszes vezetésű, csak csőd
és káosz várhat rá, azaz Esztergom sorsára fog jutni.
„Ironikus és szánalmas ez a
próbálkozás”, hiszen az Állami
Számvevőszék legutóbbi vizs-

gálatának megállapítása szerint Hódmezővásárhelynek
már régen csődöt kellett volna
jelentenie. A Csongrád megyei
város csak „az orbáni kétharmad kegyelméből” működik.
Hegedűs Lórántné úgy véli,
a várost eddig vezető Lázár
János „éppen a süllyedő hajót
igyekszik elhagyni, hogy aztán
a veszély várva várt elmúltával
mint lehetséges megmentő bukkanhasson fel ismét a fedélzeten”.
Hódmezővásárhelyen közben szeptember 2-án lezajlott
a választás, ahol a Fideszes
jelölt fölényesen nyert.
pimasz

Üzenem
tenéked...
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Keresztes lovag az Erdőből
Bármi inkább eszébe jut az embernek Schäffer Árpádról, mint a lovaggá avatás.
Pedig ha lovaggá nem is ütötték, de magas állami elismerésben részesítették augusztus 20-án: Magyar Érdemrend Lovagkereszttel tűntették ki. A budakeszi Erdő
utcai irodájában beszélgettünk ennek apropóján.
– Somogyban születtem, Torvajon
gyerekeskedtem.
– Más, mint a Buda-vidék.
– Dimbes-dombos ez is, az is, ráadásul, mint sváb családból származó ember, nem volt idegen közeg ez sem.
– Maradjon még kicsit a gyerekkornál: vajon már akkor is arról álmodozott, hogy egykor egy kereskedelmi
részvénytársaság vezérigazgatója lesz?
– Mint a legtöbb gyerek mifelénk,
vasutas szerettem volna lenni, amire
további motiváció volt, hogy vasutas családban nevelkedtem. Édesapám
egy kis gazdasági vasút állomásfőnöke
volt Csomán. A vasutas életnek
köszönhetően aztán Lepsényt is megjártuk, majd visszaköltöztünk édesanyám
szülőfalujába, oda, ahonnan indultam:
Torvajra. Ott lettem nagykorú, de hamarosan a főiskola tanulmányok térítettek
el Somogytól. A Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Főiskolán végeztem. A
főiskolai diploma után megint visszakerültem Somogyba: ugyanis a Tab és
Vidéke ÁFÉSZ ösztöndíjasaként tanulhattam.
– Mint vasutas gyerek?
– Édesapám a gazdasági vasútnál
(GV) dolgozott, de a család többi tagja
szövetkezeti tag volt.
– Még mindig nem látom tisztán, hogyan nyergel át a vasúttól a kereskedelembe a somogyi sváb fiatalember.
– Nagyanyámnak köszönhetem.
– Talán csak nem szövetkezeti pályaválasztási tanácsadó volt?
– Nem, egyszerű parasztasszony volt,
ő volt a családunk mozgatója, s mint
életem valamennyi nagy döntésébe, a
pályaválasztásom dilemmáiba is beavattam. Ő mondta, van itt a szomszédban egy rokon fiú, pár évvel idősebb,
mint én, és a Kereskedelmi Főiskolára
jár. Márpedig, ha a nagyanyám és rajta
keresztül a család azt mondta, iratkozzam a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Főiskolára, akkor én oda is iratkoztam..
– Ilyen szófogadó ember?
– A család döntését az életpályám
igazolta.
– És nem bánta meg, hogy nem lett
vasutas?
– Ahogy a vasútnál fennálló állapotokat hallom, egyáltalán nem.
– Szóval a friss diplomás a Tab és Vi-

déke ÁFÉSZ-nál kezdte.
– Csak igen rövid ideig, mert hamarosan elvittek katonának.
– Az is egyenruha, igaz, nem vasutas
kék, hanem khaki meg terepszín. Hogy
viselte?
– Elég jól, sokat tanultam, például
azt, nem igaz, hogy minden közlegény
a zsebében hordja a marsallbotot. Legfeljebb Napóleon seregében, forradalmak idején.
– Meg fülkeforradalmi időkben.
– Fülkeforradalom akkor éppen nem
volt. Leszerelés után kezdődött a csendes
karrierépítés. Az anyaszövetkezetemtől,
Tabról hamar Pest megyébe kerültem.
– Mi vitte oda?
– A családalapítás. Dolgoztam a Pest

megyei MESZÖV-nél, a SZÖVOSZ-ban
(mai nevén ÁFEOSZ), ahol kitűnő kollégáim és főnökeim voltak, akiktől sokat tanultam: ez felért egy második diplomával.
– 1985-ben választották ki az akkori
Buda környéki ÁFÉSZ élére. Ennek
huszonhét éve. Sokat változott azóta a világ. Bírja még az alkalmazkodást a változó piaci és egyéb körülményekhez?
– Remélem, de azt is tudom, nincs pótolhatatlan, nélkülözhetetlen ember. Ha maradok Somogyban, ma már nyugdíjas lennék,
aki egész nap tesz-vesz a háza körül. A mostani pozíciómban lehetőségem van arra,
amíg úgy érzem, bírom, addig csi-nálom,
hiszen ez már döntően szellemi munka.
– Hogyan látja, nyugodtan mondhatjuk, élete fő művét, a Budavidék Zrt-t
és a jövőjét?
– Az élelmiszer-kiskereskedelemnek
biztosan van jövője. A Társaság többi
vagyonelemének a piaci igényekhez rugalmasan igazódó működtetése a tulajdonosok megelégedettségének biztosítéka lehet.
Biator Oszi

Mindenkit
meghallgat,
s van, akire hallgat

Lovagi torna: díjátadás

M

agyar Érdemrend Lovagkeresztet kapott a Budavidék Zrt. vezérigazgatója.
Az augusztus 20-a, az államalapító Szent István ünnepének alkalmából
Magyar Érdemrend Lovagkereszt elismeréssel tüntették ki Schäffer Árpádot. A
Budavidék Zrt. vezérigazgatóját az ÁFEOSZ-COOP Szövetsége, a szövetkezeti
fejlődésében nyújtott kiváló munkájának elismeréseként jelölte az állami neves
kitüntetésre.
A rangos állami kitüntetést Dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért felelős államtitkára adta át.
Schäffer Árpád szövetkezeti tagsága a szülőföldjéhez közeli Tabi Áfész-nál
kezdődött. Pályafutását a Pest megyei MESZÖV-nél, majd az ÁFEOSZ-nál folytatta. 1985-ben megbízták a Buda környéki ÁFÉSZ vezetésével. Akkor az ÁFÉSZ
a megyében a legrosszabbak közé tartozott, de irányítása alatt rövid időn belül
a megye legjobb ÁFÉSZ-e lett.
1971-ben elvégezte a Kereskedelmi és Vendéglátó Főiskolát, 1972-ben okleveles üzemgazdász, majd 1980-ban okleveles közgazdász diplomát szerzett.
Az országban az ÁFÉSZ-ek közül szinte elsőként merte meglépni a részvénytársasággá alakulást. Így a Buda környéki Áfész tevékenységi jogutódjaként
1991-ben megalapította a BUDAVIDÉK Rt-t. Szakmai munkája mellett soha nem
feledkezett meg a „gyökerekről”, a szövetkezet alapítóiról, rendszeres kapcsolattartásról mind a mai napig gondoskodik.
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Zebra, zabra,
abraka-dabra
Hónapok óta várnak az új zebrákra Budakeszin. De higygyék el, meglesznek.
No, nem a Vadasparkban,
ott különben is többnyire
őshonos állatokat tartanak,
hanem a budakeszi közvélemény körében, amelyben be
lett ígérve, hogy néhány, közlekedési szempontból kritikus forgalmi csomópontban,
ha a problémák egészét nem is
orvosolhatják, legalább a gyalo-gosátkelést egyértelműsítik
és megkönnyítik néhány
gyalogos-átkelő
kialakításával. Emlékeztetőül: a
Budaörs-Pátyi úti csomópont
az egyik, az okmányirodarendőrség és a Keszi Ház
közötti szakasz a másik, végül a sportpálya-élelmiszeráruház-óvoda (Zichy-Márity
utca) Bermuda-háromszög a
harmadik.
Értesüléseink szerint az új
gyalogos-átkelőhelyek; magyarán: zebrák kialakítására,
fölfestésére már szeptemberben sor kerülhet.

*

Ismert közlekedési probléma
a főutca alsó, páratlan számozású szakaszán a járda
elkeskenyedése.
Vegyes
fogadtatásban részesült (volt,
aki üdvözölte, de a zöld
érzelműek inkább fanyalogtak) az a döntés, hogy az
amúgy is keskeny járdát beborító növényzetet kivágják.
A művelet a járdán gyalogosan közlekedőknek bizonyára kedvez, a lakóknak
viszont annyira nem, akik így
nagyobb zaj- és porterhelésnek vannak kitéve. De sebaj,
ha valakinek emiatt újulna
ki a légúti allergiája, pár lépésre a helyszíntől betérhet a
sóházikóba egy terápiára.
Új tanév kezdődött, és a budakeszi általános iskola előtti
útszakaszon nehéz a parkolás.
Az önkormányzat azt ígéri,
hogy a Knáb János utca mindkét oldalán nemsokára lehet
majd gépkocsival várakozni.
bit

6
201209.indd 6

Családi napozók
A rekkenő hőség sem tántorította el a budakeszieket
attól, hogy ellátogassanak a
hagyományos Családi Nap-i
rendezvényre, amit idén a Farkas-hegyi repülőtéren rendeztek meg.
Hosszú éveken át a Park
volt a helyszíne, de tavaly az
éppen folyó parkrehabilitáció
miatt erre nem volt mód. Idén
pedig a park-rehabilitáció
nyomán szépen megújult közterület megóvása vezérelte a
szervezőket, hogy letérjenek
az elődök kitaposta ösvényről,
és új helyszínt keressenek (a
sportpálya egyöntetű vélemény szerint nem vált be).
Persze nem ez volt az első szabadtéri rendezvény a városban, amit Farkashegyre vittek,
voltak tehát már tapasztalatok
e téren, s a Családi Nap sikere
bizonyítja, hogy tudtak élni
velük. A kitelepülés (vigyázat,
nem kitelepítés!) mellett szólt
az is, mint utólag kiderült, olyan sokan voltak a részvevők,
hogy talán el sem fértek volna
a parkban.

KFT

Vajon miért kellett a vaskorlátot
kifűrészelni tövig a Temető utca
elején? – kérdezik sokat.
Rapp Antalnak mi továbbítottuk a kérdést, aki elmondta, sajnos, annak idején,
a szakszerűtlen építés miatt a
vascsövek talaj közeli része
annyira korrodálódott, hogy el
kellett eltávolítani azokat. De,
nyugtatott meg, ez ideiglenes
állapot, a korlátokat egy korlátolt felelősségű társaság helyreállítja.
A helyreállítás azonban hó-

Sikeres tömeges csőcsonkolás

Mindazonáltal kritikusabb
hangok is hallatszottak: hiába
volt a buszingajárat a reptér és
Budakeszi központja között,
erről sokan vagy nem szereztek
tudomást, vagy ennek dacára
idegenkedtek olyan messzire
kimenni. Kétségtelen előnye
volt korábban a parknak, hogy
a város szívében olyanok is kikilátogattak a rendezvényre,
akik nem az egész napjukat
akarták rászánni e programra.
Bizonyos korosztályok és arcok hiánya a nagy tömegben

mindenesetre beszédes volt,
mint ahogyan az is, hogy talán a kezdeteket leszámítva,
még soha ilyen kevesen nem
neveztek be a főzőversenyre.
Ennek persze sok egyéb oka
is lehetett a technikai nehézkességen kívül; ha a Parkban
éppen kevésnek bizonyult a
köménymag, egy ugrás haza,
s perceken belül kisegítette
valaki a csapatból a séfet. De
lehet, hogy a közhangulat, az
egyre romló létfeltételek is
közrejátszottak.
A lényeg, hogy akik kint
voltak, jól érezték magukat.
Szóba Bitor

Molnár Gergely vajon kinek nem oszt lapot?

Csillaghullás
napok óta várat magára. Annak idején a korlátokat azért
helyezték ki, mert a járda rendkívül keskeny a Temető utca
főutcai torkolatában, ráadásul
erre sok idős ember jár (ez visz
a temetőhöz, nomen est omen),
és az iskolába is sok gyerek ezt
az utat választja.
A mostani helyzet viszont
duplán balesetveszélyes: a korlát hiánya, illetve a földből
arasznyira kiálló vascsonkok
miatt.
tb

Sok
budakeszi
kapott
kitűntetést az idei augusztus
20. alkalmából. (Schaffer
Árpádéról külön portréban
számoltunk be az 5. oldalon,
igaz, ő tiszteletbeli budakeszi,
nem itt lakik, de itt dolgozik
évtizedek óta – a Szerk.). Abban a reményben, hogy senki
nem kerülte el a figyelmünket, seregszemle következik:
Hargitay András Magyar
Érdemrend Tiszti keresztet
kapott. Albert Zsuzsa: Magyar Érdemrend lovagkereszt.
Farbaky Péter Móra Ferencdíj.
Fogadást rendezett a Budakeszi Polgármesterek Klubja Kőrösiné dr. Merkl Hilda
tiszteletére, akit augusztus 20.
alkalmából a város díszpolgárává választottak.
A Budakeszi Építészeti Díjat a Berendi-Somogyi család
főutcai háza érdemelte ki.
eszt
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BUDAÖRS, LÁSS
Budaörsi Örmény Önkormányat

Az Araráttól a Kő-hegyig
A média hetek óta az azeri baltás gyilkos,
és a kiadatása nyomán föltámadt, magyarörmény konfliktustól hangos.
Mivel térségünkben van örmény diaszpóra, történetesen Budaörsön, megkerestük a helyi nemzetiségi önkormányzat
elnökét, Fancsali Jánost, nyilatkoznék
lapunknak az ügyről, de ő elhárította
érdeklődésünket azzal, hogy mind a
kisebbségi önkormányzat, mind a szintén
általa alapított és vezetett magyar-örmény
kulturális egyesület kizárólag művelődési
kérdésekkel foglalkozik, a külpolitikába
nem akarja beleártani sem magát, sem
az általa képviselt szervezeteket. (Megkerestük volna az azeri kisebbségi önkormányzatot is, ha volna ilyen, de sem a vidékünkön, sem Magyarországon nyomát
nem leltük.)
De ha szóba került, szenteljünk a budaörsi örménységnek néhány szót.
Először az 1993-as törvény kapcsán volt
lehetőség arra, hogy a hazai nemzetiségek
kisebbségi önkormányzatokat alakítsanak.

Erre Budaörsön 1996-ban került először
sor, köszönhetően nem utolsósorban annak, hogy Fancsali a városba költözött.
Ő akkor már korábbi lakóhelyén javában
szervezte, ahogyan magukat nevezik: a
„magyarörményeket” egyesületbe. Budaörsre költözésével első teendőinek
egyike volt fölkutatni, vajon élnek-e a
kaukázusi országból elszármazottak errefelé is. Kitartó kutatásai eredményeként
kiderült, hogy több tucat örmény, ötvenhatvan is lakik Budaörsön. Közülük
verbuválódott az 1996-ban hivatalosan
megalakult önkormányzat. Fontos társa
volt ebben Jakab Andor, aki azóta sajnos már elhunyt. De több olyan kezdeményezés is fűződik a nevéhez, például
a magyarörmény könyvtársorozat, ami
azóta is működik. Legutóbbi kiadványuk,
ami idén nyáron jelent meg, az örmény
származású Karátsonyi család történetének a feldolgozása. A 19. században
hatalmas mecénási, kulturális szervezői
tevékenységet fejtettek ki, és Budapest

Iskolaügy az országban, a vidéken, Telkiben és Budaörsön

Tanévnyitó kérdőjelekkel
Ha valahol, hát akkor a mai
Magyarországon nem annyira érvényesül a Cuius
regio, eius religio (akié a
hatalom, azé a vallás) elve. Pontosabban érvényesül, az állam
felhőrégiójában, de nem az államélet alsóbb szintjein, például
az önkormányzatoknál.
Vegyük például a közoktatás
ügyét.
A tervezett átalakítások bejelentésekor még arról volt szó,
hogy az állam magához vonja
az általános iskolákat szőröstülbőröstül. Az újraállamosított
intézmények szakmai életébe,
kinevezéseibe, oktatási rendjében innentől fogva nem lesz beleszólásuk az eddig intézményfenntartó önkormányzatoknak,
cserében viszont az intézményfenntartás nyűgét, anyagi terheit
is leveszik az önkormányzatok
válláról (a hónap képzavara
– a Szerk.). Menet közben aztán kiderült, hogy az iskolák
fenntarása, működtetése bizony
pénzbe kerül, nem is kevésbe, az állam osztott-szorzott, s
rájött, hogy neki ennyi pénze
bizony nincs, így módosítottak

a koncepción: a működtetés –
praktikusan az épületfenntartás
– maradhat a helyhatóságé, de
abba továbbra sem lesz beleszólása az önkormányzatnak, hogy
mit és hogyan tanítsanak benne,
ki legyen az igazgató stb.
Az önkormányzatok furcsa
helyzetbe kerültek. Egy részük,
és ide a saját bevétellel nem
rendelkező, szegény települések tartoznak, örült. Viszont
sok önkormányzat, mivel tudta,
hogy a település népességmegtartó szempontjából és a fejlődés
miatt mennyire fontos az iskola,
az elmúl évtizedekben jelentős
anyagi erőfeszítéseket tett az
iskolájáért, mivel az állami normatívából szinte lehetetlen volt
egy, a kor színvonalán álló oktatási intézményt fenntartani.
Ha ezek a relatíve jobb módú
önkormányzatok is lemondanak az iskolájukról, akkor
egy általános, Mátészalkától
Szentgothárdig egységes állami normatívából gazdálkodó,
előre megjósolhatóan alacsony
színvonalon működő iskolába
járhatnak majd a választópolgárok gyerekei.

építészetét is gazdagították: a Karátsonyipalota máig áll a Krisztinavárosban.
Fancsaliék az elmúlt másfél évtizedben
komoly kiállítás-szervezői tevékenységet
is folytattak, olyan színvonalú rendezvényeik voltak, amelyek közül több nemhogy
Budaörs, de az ország határain is túljutott.
A legzajosabb sikert a velencei tárlatuk
aratta, aminek a vernisszázsa természetesen
Budaörsön volt, de utána máshova is elvitték. A Velencei Köztársaság aranykorában
az örmények játszotta szerepét volt hivatva bemutatni. A budaörsi örmények egyébként kitűnő külkapcsolatokat ápolnak,
honlapjukat még olaszul is megjelentetik,
hiszen az örménység nemcsak a múltban,
a mai Velencében is az egyik legbefolyásosabb európai diaszpóra.
Úgy látszik, Budaörsön a nemzetiségi
önkormányzatok aktivitása fordítottan
arányos a megbecsülésükkel. Nem kényezteti el a képviselő-testület a budaörsi
örményeket, sem ami az elismerést, sem,
ami a támogató forintokat illeti. De amíg
Fancsali Jánoshoz és társaihoz hasonló
magyarörmények vannak, addig ellenszélben is fognak tudni hajózni.
Ozirisz Abbot

Ha viszont vállalják a
működtetést, s azokat a plusz
támogatásokat, amelyekkel eddig is megfejelték az állami
normatívákat, jutalmul nem lesz
beleszólásuk sem az iskolában
folyó oktató-nevelő munkába,
se az iskolavezetők kinevezésébe stb. Magyarán zsákba macskát vesznek.
Ráadásul úgy kell a döntést
meghozniuk (a 2013. január
1. igen közeleg!), hogy ez idő
szerint még azt sem tudják,
mennyi saját bevételük marad
jövőre az állami elvonások
után, illetve milyen támogatásokra számíthatnak a központi
költségvetésből.
Egyelőre, jobb híján, próbálnak jó képet vágni a dologhoz,
és nem tehetvén mást, vakrepülésbe fognak.
És
hűségnyilatkozatokat
tesznek. Mint például a telki
önkormáényzat is.
A helyi önkormányzat már
nyáron kinyilvánította, a jövőben
is gondoskodik büszkeségéről, a
még Kerese János polgármester
által épített, azóta tornacsarnokkal bővített Telki Pipacsvirág
Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskoláról.
Hasonló nyilatkozatra készült
Budaörsön is a testületben több-

ségben lévő FIDESZ-KDNPfrakció, az augusztus végi, rendkívüli közgyűlésen.
A benyújtott határozattervezetben szerepel többek között
annak az ünnepélyes deklarálása, hogy Budaörs kötelezettséget vállal arra, hogy oktatási
intézményei az eddigi színvonaloon működjkenek. Kinyilvánítja, hogy mindazokban az extra
támogatásokban, amelyekben
eddig részesítette a budaörsi
iskolákat, ezután is részesíteni
fogja. Az előterjesztő javasolja
azt is, hogy a pedagógusok,
bár várhatóan már nem városi
közalkalmazotti
státusban
működnek, kapják meg mindazokat a kiemelt juttatásokat,
amiket eddig.
Artosz Bobbi

A tankötelezettségi
kort csökkentik, a
büntethetőség
korhatárát szintén.
Az itt látható iskolai
egyenruhák már ezt a
jövőt mutatják
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DOSSZIÉ
Portik és Budakeszi

Alma a fájától
Nemrég elfogták Magyarország legkeresettebb bűnözőjét, Portik Tamást.
Titokzatos élete, a neki tulajdonított bűnügyek azóta is folyamatos témát adnak
a sajtónak. Mi most egy olyan blogból teszünk közzé részleteket, amelyek a magyar kesztapa magánéletébe engednek bepillantást.

S hogy miként kapcsolódik Portik a vidékünkhöz? Budakesziről választott párt
magának, és gyerekei nagyszülei ma is
a városban élnek. Az Alma története
című blog egy ismert budakeszi család
tragédiája a nagymama szemüvegén
keresztül.
...,elmondom hát mindenkinek!
2005. január 5., szerda
Nagyon szomorú, tragikus „történet”
miatt indítom ezt a blogot, segítségre
szorulok! Olyan emberrel(?) kellett felvennünk a harcot, aki 8 éve bujkál, már
naga sem tudja, ki is ő, teljesen zavarodott személyiség! Nagyon sok fórumon
kértem már segítséget, tanácsot, nem sok
eredménnyel. Végső elkeseredésemben
ahhoz a megoldáshoz folyamodok, hogy
az eddigi hallgatásunk után ma már az a
költői sor lebeg előttem: „nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek …”, talán így megtalálom azt a személyt, hivatalt, aki tud nekünk segíteni,
én is „próbáltam súgni”, kértem titoktartást, mert féltettem szeretteimet, de nem
találtam rá a megoldásra, de nem adom
fel, mert még élni szeretnék! Megértéssel, együttérzéssel sokszor találkoztunk,
de érdemben senki nem tud, vagy nem
akar, vagy nem mer tenni semmit! Minden kis jelbe, gesztusba, újságcikkbe,
hitelesnek tűnő személybe belekapaszkodva próbálok tenni a lányomért és
unokáimért! Olyan helyekre írok, olyan
személyekhez fordulok, hogy magam is
meglepődöm. Már nem vagyok olyan
állapotban, hogy az eszemre hallgatva,
megtervezett lépéseket tegyek, kizárólag
a szívem vezet, hagyom magam sodortatni, nem mérlegelek semmit, lehet,
hogy kapkodásnak tűnik amit teszek,
de gondoljon bárki, bármit rólam, nem
tudok abba beletörődni, hogy ma Magyarországon egy zavarodott elméjű
bűnöző úgy játszhat emberi sorsokkal,
mint macska az egérrel! A törvény adta
lehetőségeinkkel szeretnénk élni, nem
vagyunk hajlandóak sem bérgyilkost
fogadni, sem elrabolni és elbujtatni a saját lányunkat, unokáinkat, vagy külföldre menekülni, ahogy hivatalos helyeken
tanácsolták! De azt sem fogadjuk el,
amit, mint pszichológiai tanácsot kaptunk, hogy felejtsük el szeretteinket, dol-
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gozzuk fel a gyászt, hiszen én megígértem a lányomnak, amikor még lehetett
vele beszélni, hogy kerestetni fogom,
ha eltűnik, és megígértem a zokogó Leuskámnak, hogy soha nem hagyjuk el
egymást, olyan nem lesz, hogy Ő nem
láthat minket!...

2005. január
A lányom és 4 gyermeke – az unokáink
– iszonyatos terror alatt élnek évek óta.
A lányomat hatalmába kerítette 8-9 éve
egy bűnöző, aki üzletembernek adta ki
magát. Az akkor 17-18 éves fiatal lányt
– kitűnő tanuló, jó családi körülmények
között élő, művészpályára készülő, angyali szépségű – elkápráztatta a figyelmességével, ajándékaival, kitartó ostromlásával. Mi szülők óvtuk a lányunkat
ettől a kapcsolattól, egy évig így be sem
engedtük ezt a fiatalembert a lakásunkba, de miután a lányunk leérettségizett
és készült Franciaországba ösztöndíjjal,
nem tilthattuk tovább a találkozást. Ekkorra már világos volt számunkra, hogy
a gyermekek apja szökésben van, nemzetközileg is körözött bűnöző, mi nem
is találkoztunk vele többet. Elbűvölt
minket a két kislány, boldog nagyszülők
lettünk és arra gondoltunk, ha a lányom
szereti ezt a fiatalembert – a két gyermekének az apját – mi is beletörődünk ebbe

a helyzetbe, nincs jogunk beleszólni
az életükbe. A lányom zárkózottá vált,
nem panaszkodott soha, nem beszélt az
életükről, mi meg nem kérdeztük, mert
tudtuk, hogy titkaik vannak. Ez idő
alatt gyakorlatilag velünk élt a lányom,
2-3 hónapot volt itthon, 2-3 hetet távol.
Elérkezett az az időszak, mikor már nem
lehetett a családi körben. Legközelebb 9
hónap múlva találkoztunk a gyerekünkkel és unokáinkkal, amikor nyáron
megjelentek nálunk. A kislányunk rémes
állapotban volt, de nem panaszkodott, én
arra gondoltam, hogy az ikrek szoptatása
tette ennyire megviseltté (elmondása szerint 16-szor szoptatott egy nap, sokat volt
teljesen egyedül a 4 gyerekkel, a testi és
lelki ereje kezdte elhagyni), mert azt tudtuk, hogy a fiatalember nem enged a közelükbe senkit, így nincs aki segítsen a
gyerekek gondozásában. Örültünk, mert
a lányom egy pár hétre nálunk hagyta
a gyerekeket, abban reménykedtem,
hogy testileg, lelkileg megerősödik és a
kapcsolatuknak is jót tesz, ha egy kicsit egyedül is vannak.Ezután (2 hónapig
voltak velünk) elvitték a kicsiket és
megint hosszú ideig nem tudtunk róluk
semmit. 2002. novemberében az egyik
kislánynak hirtelen műtétre volt szüksége, ekkor közvetítőkön keresztül újra
segítséget kért a lányom.
A 8 év alatt először kérte, hogy látogassam meg őket, ekkor voltam először a
fiatalemberrel egy fedél alatt 2 napig, így
tudtuk meg, hogy tőlünk pár kilométerre
élnek, bezárva, lefüggönyözött lakásban,
beszögelt ablakokkal, stb. teljes felügyelet alatt állt a lányom, nem beszélhetett
velem egy szót sem négyszemközt, mint
egy robot csinálta a dolgát, engem meg
folyamatosan szinte vallatott a fiatalember a családomról, életünkről. Közben összehasonlította a saját kegyetlen
sorsát a lányoméval, láttam rajta, hogy
nem tud felülemelkedni azon, hogy mi
normális, kiegyensúlyozott életet éltünk
akkor, amikor őt nevelőintézetbe adták,
megalázták, börtönbe került stb. Szemrehányást tett, hogy én nem engedem
őt a családom közelébe, nem engedem,
hogy a fiaim neki segítsenek, én vagyok
annak az oka, hogy a lányom, ha velünk
van, akkor az ő számára hetekig kezelhetetlenné válik(?), nem hajlandó
soha a kétes üzleteiben segédkezni. Azzal fenyegetett, hogy amit én az elmúlt
években értük tettem, az 8 év börtönnel
büntethető, ezt többször nyomatékosan
megismételte akkor is, amikor én azt
mondtam, hogy én anyaként és nagymamaként segítettem a lányomat és unokáimat, nem félek, minden anya segítené a
szeretteit.
almatortenete.blogspot.hu
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PLÍZ
Budakeszi, 2012 augusztus

Pillanatfelvételek
Micsoda pech!

E

mberünk teljesen véletlenül betévedt
egy üzletbe, ahol az árucikkek közötti
válogatását furcsa zaj szakította meg.
Történt pedig, hogy az önkiszolgáló bolt
szomszédos polcközi utcájába négy-öt
vásárló (jelölt) keveredett, de nem ám árut
a kosárba rakni, hanem egy kicsit veszekedni, lökdösődni. A jelenségre persze a
boltosok is felfigyeltek, és szépen kitessékelték a helytelenkedőket.
A veszekedés, rugdosás még a boltajtó
előtt is folytatódott egy kis ideig, aztán
elcsendesedtek a zajoskodók. A boltban
normalizálódott az élet, mindenki tette a
dolgát, mint annak előtte.

Afenébe, hogy nem
a zsebes ruhámat vettem föl!
Így tett az egyik bolti dolgozó is, aki gyorsan visszapergette a helytelenkedőkről
készült automatikus videó felvételt. Ám
azonnal kiderült, van sokkal érdekesebb
részlet is a felvételen, mint a lökdösődés,
nevezetesen az iménti vásárlónk, aki
válogatott az árucikkek között. Válogatott, vagyis a polcról csak a legdrágább
cikkeket vette le. No igen, de a cuccok
nem a kosárba, hanem a zsebébe, a kabát
alá kerültek.
Gyors riasztás a pénztár felé, ahol éppen fizetett a szorgalmas gyűjtögetőnk,
vagyis csak egyetlen kis értékű cucc árát
kívánta kiegyenlíteni.
Ki volt írva, hogy minden bolti lopást
rendőrségi feljelentés követ, tehát a boltosok is e szerint jártak el. Adatfelvétel,
zsebek kiürítése, jegyzőkönyvezés, majd
a hivatalos procedúra elindult a maga
útján.
Mivel nagyobb értékről szólt a történet, a bíróság összehívta az érdekelteket:
ügyész, védő, vádló és tanú, no meg persze

a vádlott is kellett e megmozduláshoz.
Csakhogy vásárlónk a tárgyaláson nem
tudott megjelenni, csak a védője jelent
meg. Ő hozta a hírt, védence lebetegedett,
ágyhoz kötött beteg. Micsoda pech, úgy
fognak felette ítélkezni, hogy ő még csak
ott sem lehet a tárgyaláson.
Csakhogy valaki találkozott a vádlottá
átminősült egykori vásárlóval a tárgyalás idején. Most is a sokzsebes vásárlóruhát viselte,
és egy népesebb csapat vette körbe…

Pótvizsga

A

ugusztus utolsó napjaiban tartották a
pótvizsgákat. Ide azokat a diákokat
várják el, akik valamiért a tanév szorgalmi időszakában nem tudták elsajátítani a
kötelező minimumot. Diákunk is ilyen áldozat volt, a szakmája elsajátításában nem
sikerült jeleskednie az elmúlt tanévben.
Osztályfőnöke előző este föl is hívta, nehogy elfelejtse a nagy esemény időpontját,
egy évet nyerhet, ha bejön az iskolába.
Persze jövök, volt a megnyugtató válasz.
Másnap a vizsgáztató tanárok majd egy
óráig meditáltak, meddig várjanak a renitens nebulóra, végül is egyórás késés után
felhívták, ugyan felébredt-e, vagy tanulása közben elaludt a könyv felett, és nem
halotta meg a vekkert. Már úton vagyok,
válaszolta a diák.
A lakás és az iskola között gyalog húsz
perc a távolság, igaz, van két közlekedési
lámpa is út közben. Nos, a tudásáról számot adni akaró jelöltünk nagy igyekezetében eltévedhetett, mert tanárai újabb másfél óra várakozás után azon kaptak össze,
érdemes-e tovább várakozni a vizsgázóra,
vagy elhamarkodottan lezárják a pótvizsga-jegyzőkönyvet.
Végül is a meghiúsult meghallgatás
okán diákunk elveszített egy évet. Újra
kezdheti az előző tanévben már sikertelenné vált tanulást, ami igazából csak
beiratkozás, aztán iskolakerülés volt a
részéről. Hogy mi az idei szándéka, azt
még nem tudhatjuk, de félő, ő lesz az
egyik legszorgalmasabb iskolakerülő. Aztán hogy az Életben hogyan fog helytállni,
majd megtapasztaljuk…

másiknak egy kis nyugodt álomra szenderednie, de sokan még ekkor sem tudtak
igazán pihenni.
Persze volt olyan is, hogy e nyugodt szendergésre esélyt adó időben a
főszerepet a vekker kapta meg, jelezvén,
hogy vége a pihenésre szánható időnek.
Ilyenkor tisztálkodás, némi öltözködés, és
irány a munkahely. Az otthon maradó férj
persze viseli párja terheit, az ő pihenése is
megszakad.
Annak rendje és módja szerint így a
férj is kényszerűen befejezvén az éjszakai
pihenőt, napi feladatainak ellátására fordította figyelmét. Amolyan házi barkácsolás
volt éppen az aznapi leckéje, amit már tegnap elkezdett, de a sötétedés miatt elhalasztotta a befejezést.
– Jean!
– Igen, uram!
– Célba akarok lőni.
– De a nagyságos asszony alszik.
– Akkor majd lábujjhegyen sütöm el a
puskát.
Nos, emberünk fejében még ez a kis
tréfa sem futott át, amikor kezébe vette a
kalapácsot, és az udvaron elkezdte a vasat
egyengetni. Persze a harmadik-negyedik
ütés után rádöbbent, zajjal jár ez a kis kézmozgás, de addigra már a szomszédok is
értesültek tevékenységéről.
Igaz, rögvest le is tette zajkeltő szerszámát, és a hajnali napfényben ecset
és festék után nézett, hiszen a munkával
haladnia kellett. Tudta, a mázolás valamelyest csendesebb tevékenység, mint
az iménti kalapálás. De késő bánat, ami
megtörtént, megtörtént, visszaszívni már
nem lehetett. A szomszédok már felébredtek, hiszen értesülhettek arról, hogy
vasárnap reggel is van, aki korán kezdi a
napot. Pedig csak egy feledékeny, és nem
egy rossz szándékú emberről volt szó...
Mészáros Árpád

A feledékeny

A

nagy nyári forróság miatt minden
ablak sarkig nyitva volt éjszakánként.
Enyhítő hűvösség nem, de a zajok kiválóan
bejutottak a kialvatlanságtól kába lakókhoz. Talán hajnalban sikerült egyiknek,

Átaludni egy teljes tanévet
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KULTMIX

A

Éjjel az
állatok közt
A
múzeumok
éjszakája
analógiájára augusztus utolsó
péntekén rendezték meg az
állatkertek éjszakáját, amelyre a Budakeszi Vadaspark is
nevezett. A rendezvény nagy
sikert aratott, s nemcsak a névadó településről, de a közeli
településekről és a fővárosból
is sokan ellátogattak az érdekes, soha máskor nem átélhető
és tapasztalható látnivalót
kínáló rendezvényre.
Aláírás
Szeptember 7-én volt a verniszszázsa Somogyi Réka közös
kiállításának Zalai Károllyal az "aminek nincs ellentéte" címmel a Budakeszi
Polgármesteri
Hivatalban.
A kiállítás a Keszi-Art Egyesület közreműködésével született
meg.
Megtekinthetõ szeptember
28-ig, a hivatal nyitva tartási
idejében.

z első őszi hónap első két napján, szeptember 1-2án rendezték meg idén a Bor és Művészet Fesztivált Tökön.
A hagyományos szüreti rendezvényt idén új helyszínen, a
töki pincesoron rendezték meg, ahol több, a térségben élő és
alkotó művész is bemutatkozott. Többek között Kalmár Pál
képzőművész, Keresztes Nagy Árpád regös, Lackfi János költő,
utóbbi legújabb kötetét, a könyvheti bemutató előtt dedikálta az
olvasóinak.
A műsorban föllépett a népszerű Lochberg táncegyüttes utánpótláscsoportja is.
Szerelmesek a könyvtárba'
(és egymásba)

Könyvtár
A Budakeszi Nagy Gáspár
Könyvtár a nyári szünet után
visszaállt a rendes nyitvatartási-kölcsönzési rendre.
Az októberi könyvtári napok
programelőzetese:
Október
1-én Nagy Gáspár irodalmi
estet tart Kisteleki Zoltán
színész.
Október 3-án Belső Nóra
pszichológus lesz a vendégünk,
téma a társas kapcsolatok.

Budaörsi Kistérségi Fesztivál
Szeptember 8-9, 15-16,
21-22.
Budakeszi
8. szombat, 8.00.
Túrák a kistérségben
A Budai-hegyek
Indulás-érkezés Budakeszi, Fő tér
8. szombat, 10.30.
A Fesztivál hivatalos megnyi-tója
A színpadon föllépnek a kistérséget
alkotó 10 település művéseti együttesei.
A rendezvényen bemutatkoznak a hagyományos mesterségeket űző, helyi családi
vállalkozások
9. vasárnap, 17.00-23.00.
V. Rock-Keszi
Kitérségi amatőr zenekarok találkozója
Erkel F. Művelődési Központ
15-16., szombat-vasárnap
Kulturális Örökség Napok
A rendezők bemutatják a Budakeszin
található kulturális, építészeti és
természeti értékeket, sétautak, kulturális
programok keretében
15. szombat 15.00-17.00.
A Szent Korona hiteles másolatának találkozása a Himnusz-szoborral
Szarvas tér 1.
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Rendezvények
15.szombat, 15 óra
Lőrinc Zsóka Erzsébet, Ozsvald Attila és Kovács István
közös fotókiállítása
15.szombat, 18 óra
A Besenyő Család
a L'Art Pour L'Art Társulat
Zárdakertben (rossz idő esetén
a művelődési házban)
Jegyár: 2 000 Ft
21.péntek, 19 óra
BROADWAY MELODY
a '20-as '30-as évek legszebb
amerikai slágerei
Fellépők: Bárdosi Zsuzsa,
Dombi Enikő, Forró Csengele,
Gabonyi Eszter, Sándor Nor-

Kulturális ajánló,
19.00-24.00.
Kistérségi Táncház
Erkel F. Művelődési Központ
Biatorbágy
9. vasárnap, 13.00.
Főzőverseny
Meglepetésműsor: bemutatkozik a kistérségi polgármesterek kórusa
Túrák a Kistérségben:
indulás-érkezés: Viadukt; Kő-hegyi
sziklák, Iharos, Szily-kápolna
Telki
15. szombat
Egészségnap – Generációk Találkozása.
Helyszínek: Pipacsvirág Iskola, Jungház, Pajta előadások, programok, sok
játékkal és szórakozással.
20.00. záróbuli
Túrák a Kistérségben
Indulás 10 órakor a telki község-háza
elől, Csergezán-emlékhely, Nagykopasz, Budajenő
Páty
15. szombat 14 órától
Szüreti felvonulás és mulatság a Pincehegyen, www.patyipincenapok.hu

bert, Tatár Szidónia, Tormáné
Kurita Junko
Jegyár: 800 Ft
25.kedd, 10 óra
Mátyás király meg az ördög
Pitypang Színpad
Jegyár: 600 Ft
26.szerda, 18.30 óra
Családi Egészségklub
október 6.szombat, 15 óra
"Vannak vidékek…" - barangolás a Homoródmentén
Bors Gyula fotókiállítása
Ingyenes program!

SZEPTEMBER

Törökbálint

15.00.Magtárlátogató népi játékokkal

16. vasárnap
Szüreti Vigadalom
14.00. Lovas felvonulás
16.00. Szüreti bál
Törökbálint a századelőn – helytörténeti
kiállítás a Munkácsy Galériában
Túrák a kistérségben
Indulás 10-kor a buszvégálllomásról, az
Anna-hegyi kilátóhoz

Sóskút

Budajenő

29. szombat
Szüreti mulatság, részletes információk:
www.pusztazamor.hu

21-22. péntek, szombat
Budajenői Szüret és Borünnep
Borkóstoló, cigényzene, játékok, programok, lovas felvonulás
19.15.
Sebő Együttes koncertje, utána Utcabál
www.budajeno.hu
Herceghalom
22. szombat
10. Pannonia MGTSZ Túrakupa,
túraverseny veterán motorok részére
10 órakor miotoros felvonulűs
11.00. rajtol az első futam
13.00. rajtol a második futam
11.00. kutyabemutató, helyi
kézművesek kiállítása

29. szombat, 10.00.
Kistérségi versmondóverseny
az Andreetti Általáűson Iskolában
Túrák a Kistérségben
Sóskúti sziklatúra
Pusztazámor

Budaörs
30. vasárnap
10.00-14.00.
Mesefesztivál
A magyar népmese napja alkalmából
Jókai Mór Művelődési Központ
gyerekműsorok
17.00.
A kistérségi fesztivál záró gálaműsora a
művelődési központban, kiállítás a kistérség művészeinek alkotásaiból
Túrák a kistérségben
indulás Budakeszi főteréről 9 órakor,
érkezés Budaörsre, a zárórendezvényre.
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KULTUSZ

Városházak

Extraszűz filmesek

Húsz év – egy egész emberöltő. Egy város
életében sem kevés. Hát még, ha az a város,
olyan dinamikus fejlődést tudhat maga
mögötti két évtizedben, mint Budaörs. A
változás szemmel is látható, szinte teljesen
megváltozott a város képe. Hol előnyére, hol
hátrányára. Az elmúlt húsz év közterületen
látható változásairól, vagyis az építészetről
szerveznek kiállítás, s hol másutt, mint a
21. századi Budaörs szimbólumának, büszkeségének számító, több rangos építészeti
díjat besöpört Újvárosháza aulájában, októberben.
A város új, 20. századvégi-21. század eleji
arculatát meghatározó legfontosabb épületek mellett a bemutatóra várják a budaörsi
építészek munkásságát reprezentáló alkotások dokumentációját (rajzokat, fotókat),
függetlenül attól, munkásságuk mennyire
kötődik Budaörshöz. Afféle építész-seregszemle is lesz tehát, ami jó alkalom egymás
megismerésére, tapasztalatszerzésre, de
arra is, hogy a városvezetés is fölmérje a
területén lévő építészszellemi potenciált.
Az építészet hónapjában, októberben
8-25. között tekinthető meg a kiállítás.
Robot Szabi

A budaörsi Illyés Gyula Alapítvány és a
helyi önkormányzata vállalta magára az
elsőfilmesek nemzetközi animációs fesztiváljának, a Primanimának a megrendezését októberben. Nemcsak az elsőfilmesek
debütálnak Budaörsön, hanem maga a
fesztivál is, amit első alkalommal rendeznek meg. A nemzetközi animációsfilmszervezet, az ASIFA az elsőfilmes pályázók
alkotásain felül bemutatja a közönségnek
a legújabb, legérdekesebb animációsfilmtermést a nagyvilágból..
tb

Kristóf szentelt
Névnapot ünnepelni sokféleképpen lehet, de az a mód, ahogyan Filó Kristóf
budakeszi plébános ünnepelte nemrég,
valóban rendhagyó: megáldotta a buszt.
Mármint a 22-est, merthogy Budakeszi az
jár. De megáldotta azoknak a járműveit
is, akik a jeles napon elébe járultak.
Tudni való, hogy szent Kristóf (a
keresztény ikonográfiában ő az, aki a kis
Jézust a hátán a folyón átviszi) az utazók
védőszentje, innen tehát az ötlet.

Régen közöltünk verset.
S ha vers, ha költő, akkor Lackfi
János.
Íme:
TUDAT
Csontos, széles váll, kifogástalan
esésű szürke ing: bankfiók
márványpultján könyöklő fiatalember
Elmélyülten figyel, ügyet intéz
Közben háta kissé féloldalra billent
trapézán
bogár kapaszkodik, araszol hajthatatlanul
a lapockacsontok szürke
szikladudorain
A rovar nem sejti,
hogy egy élőlényen közlekedik
Ő se, hogy élőlény közlekedik a hátán
Így törekszenek, ki-ki célja felé,
két szorosan összetapadt létező,
céltudatosan, öntudatlanul

...–––...

Augusztusi anzix
Nálunk már augusztusban indián nyár volt; nyeltünk nagyokat, nyaltunk
fagyikat; VIP-sátorban hűsöltünk; fülünkbe ólom helyett szirénahangot töltünk...

Maradt-e a lazacos
szendvicsből?

Kérem vissza a
nyírfaseprűmet

Ő vajon milyen
védőitalt kap?
Jégből vagyok,
talán el is olvadok
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SPORTSZELET

Szávai döntőben, Ozy a dobogón
Még javában tart a paralimpia, a sérült
sportolók legnagyobb világtalálkozója.
Térségünkből a budaörsi Csuri Ferenc
úszó utazott ki Londonba, s már bőven
lapzárta után kaptuk a hírt: a budaörsi
önkormányzat támogatásával kiutazott sportember jó formában úszott a
selejtezőn és a döntőbe jutott.
Lett volna még valakiért szurkolnunk:
Budakeszi üdvöskéje, a maga jócskán száz kiló fölötti súlyával, Ozy, az
erőemelő-bajnok, azonban a nyáron úgy
határozott, mégsem csomagol.
– A nagy álomnak annyi? Hogyhogy
nem jutott ki Londonba? – kérdeztük a
lábait egy autóbalesetben elveszített Szabó Ozor Jánost –, hiszen évek óta készült
erre a nagy eseményre?
– Valóban, de aztán úgy döntöttem,
mégsem én utazom, hanem a sport- és
sorstársam, Szávai Csaba. Ő évtizedek

óta kiemelkedő egyénisége a magyar
parasport-mozgalomnak, de lassan pályafutása befejezéséhez készülődik a kora
miatt. Az nagyon valószínű, hogy négy
év múlva már nem lesz ott az olimpián.
Alighanem London lesz az utolsó nagy
világversenye, nem szerettem volna őt
megfosztani ettől a lehetőségtől, és magam mondtam le a részvételről a javára.
– Miért ne mehettek volna mindketten,
hiszen az eredményeik alapján ott lett
volna a helyük?
– A szabályok megváltoztak, ugyanabban a kategóriában egy nemzet csak egy
sportolót delegálhat, ezért. De azon dolgozom, hogy Rióban már én képviselhessem a magyar színeket.
– Hát addig?
– Kezdődik a szezon, a felkészülés, a
versenynaptáram tele év végéig, sőt; a
legnagyobb versenynek a Los Angeles-i

Keszi bringások

Akiket a részletek is érdekelnek, íme:
www.plezur.freeblog.hu

Juhász György és Karsai István budakeszi
lakosok. Ez persze még nem lenne ok
arra, hogy megemlékezzem róluk, még ha
budakeszi székhelyű újság szerkesztője
vagyok is; ami miatt fölhívnám rájuk
(nem először), valamint teljesítményükre
a figyelmet, hogy mindketten szenvedélyes
kerékpárosok.
Legutolsó, négynapos túrájukról, amihez
a Magas-Tátrát választották, képekkel, videókkal illusztrált blogot is tett közzé J. Gy.

Kopogó kaucsuk
Bár még csak másodszor rendezték
meg, a budakeszi nyílt ping-pong bajnokságotl (aligha véletlen, hogy a
kezdeményezők nem asztaliteniszt hirdettek meg, így is hangsúlyozva a verseny amatőr jellegét), a siker egyértelmű.
A jelentkezők annyian voltak, hogy egy
nap nem is lett volna elég a lebonyolítás-

ra. Nem tudom, a múzeumok éjszakája
ihlette-e meg a szervezőket, mindenesetre a tartós kánikula idején kapóra
jött a lebonyolításra szánt napszak is:
a mérkőzések este hatkor kezdődtek
a selejtezőkkel augusztus 30-án, majd
másnap valamikor az éjszakai órákban
fejeződtek be.
A versenynek az Erkel F. Művelődési
Központ udvara adott otthont.

Telkiben a Barca
A Barcelona kupagyőzelmével ért véget
a Kubala Kupa és a FociFesztivál.
A trófeáért a Barcán kívül az Espanol
és a Dunai Antal által irányított magyar
öregfiúk-válogatott küzdött meg.
A hagyományos sportrendezvényt
ezúttal is Telkiben, az MLSZ Edző Centrumában tartották szeptember 1-jén.
A Kubala Lászlóról elnevezett kupát
az egykori világklasszis játékos fia, Carlos Kubala adta.
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VB ígérkezik, ahol reményeim szerint
megint ott leszek.
Nos, ha ez számít valamit, Ozynak mi
máris kiosztottunk egy Fair Play-díjat..
Borz Tóbiás

Csuri Ferenc úszó
Londonban már biztosan döntős

Fúrton fúrt
Egyre több hirdetőtáblán olvasni a
KÚTFÚRÁS feliratot. A nyári melegben sokan döntenek úgy, hogy kertjük
locsolását saját fúrt kút vizéből oldják
meg. Azt azonban már kevesen tudják, hogy ez számos veszéllyel járhat.
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
szolgáltatási területén a fogyasztók több
mint harmada nincs tisztában a fúrt kút
létesítésével kapcsolatos veszélyekkel.
A legnagyobb gondot az okozhatja, ha
a hálózati víz keveredik a házilag fúrt
kút vizével. Ez óriási egészségügyi
kockázatot, veszélyt jelent.
A Duna Menti Regionális Vízmű
Zrt. kétévente elvégzett kérdőíves vizsgálatából kiderül, a válaszadók harmada nincs tisztában azzal, milyen
veszélyeket rejt a saját fúrt kút létesítése. Ugyanakkor azok, akik ismerik
a veszélyeket is, sokszor a költségmegtakarítás miatt mégis az illegális
kútfúrást választják. Ez egyre több
problémát jelent a víziközmű szolgáltatóknak, ha a házilag fúrt kutat és a
közüzemi ivóvízhálózatot a házi vízellátó rendszeren keresztül összekötik, ugyanis a házi kútból származó
ismeretlen minőségű, de rendszerint
szennyezett, fogyasztásra alkalmatlan
víz bejuthat a közüzemi vízhálózatba
és szennyezett víz kerülhet a fogyasztókhoz.
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BÜHNE

Szexuális zaklatás

Körözés

Rabolt
Az eset még áprilisban történt.
Emlékeztetőül: április 26-án
délben egy ismeretlen fiatal
férfi az egyik budaörsi utcán
Ismeretlen fiatal férfi kitépte
egy középkorú hölgy nyakából
a nyakláncait, majd ököllel
többször arcon ütötte.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya azóta
is nyomozást folytat rablás
bűntettének gyanúja miatt.
A sértett elmondása szerint
a grafikai rajzon látható személy: 18-20 év közötti, kreol
bőrű fiatalember. Kb. 170-175
cm magas, vézna, sovány testalkatú, a haja fekete, egyenletesen lenyírt, majdnem kopasz, pár milliméteres haja
volt. Azt az érzést keltette a
sértettben az elkövető viselkedése, hogy talán néma. A válla
nem széles, a karjai vékonyak
voltak. A szemöldöke vékony volt, nem ért össze, az
arcbőrén nem voltak hibák,
sem pattanás, sem heg. Az
elkövetéskor farmernadrágot,
valamint rövid mályvaszínű
pólót viselt az elkövető.
Időközben fantomrajz is készült.
Kérjük, hogy aki a bűncselekménnyel kapcsolatban
érdemi információval rendelkezik, hívja a Budaörsi
Rendőrkapitányságot
a
23/505-400-as
telefonszámon, vagy a 112-es, 107-es
rendőrségi hívószámok valamelyikét, illetve névtelensége megőrzése mellett
az ingyenesen hívható 0680/555-111-es telefonszámot.

A „hőmérőzés”, „ceruzahegyezés” ismert módja
a tömegközlekedési eszközökön elkövetett szexuális zaklatásnak, alig van
lány, asszony, aki élete során
egyszer-kétszer ne lett volna
áldozata efféle inzultusnak.
(Csak az egyenjogúság okán
jegyzem meg, előfordul a
fordítottja is – magam is tanúsíthatom boldogult úrfi koromból, amikor még utánam
is meg-megfordultak a menyecskék –, vagyis, amikor
a nő dörgölőzik ismeretlen,
ellentétes nemű útitársához
a buszon, villamoson ismerkedést kiprovokálva). A
dolog, mondják a női áldozatok, többnyire szerfölött
kellemetlen és megalázó, de
általában életre szóló traumát
nem okoz. Az alábbi történet,
a látszólagos hasonlóság ellenére, sokkal súlyosabb, mi
több: félelmetes.
Idén március elején egy
fiatalasszony volt kénytelen megtapasztalni egy férfi
ilyetén való közeledését a
Budaörs-Budapest
között
közlekedő, menetrend szerinti buszjáraton. Csakhogy
azóta az illető ember szinte
heti rendszerességgel követi
el tettét a nő rovására. Nyilván kifigyelhette utazási
szokásait, mert a zaklatást

nagyjából azonos, a reggel
nyolc óra előtti és utáni tíz
perc közötti intervallumban
követi el.
Március 3. óta napjainkig
több mint harmincszor került
sor e cselekményre. Ilyenkor
a férfi a nő közelébe férkőzik,
hozzásimul, fogdossa, illetlen
szavakat sugdos.
ABudaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya, miután
a nő följelentést tett, nyomozást rendelt el zaklatás
vétségének
megalapozott
gyanúja miatt.
Mivel az áldozatnak az eltelt
hónapok során, legnagyobb
sajnálatára, elegendő alkalma
volt megfigyelni áldozatát,
részletes személyleírást adott
róla. A férfiról fantomrajz is
készült.
Mi most mindkettőt közreadjuk annak a reményében, hogy a fiatalasszony
megpróbáltatásainak hamari
megszűnéséhez
mi
is
hozzájárulhatunk valamiképpen.
Személyleírás: ápolt, fehér bőrű, kb. 45-50 év körüli, kb. 170 cm magas, telt
testalkatú, kissé görnyedt
testtartású, keskeny vállú.
Haja rövid, sötétbarna, a feje
közepén kopaszodik. Az álla
jellegzetesen kiálló, szeme
barna. Jobb kezének gyűrűs

Emberrablás zsarolással
Közös lónak… mint tudjuk.
A társas vállalkozás egyik
tulajdonosa, a társa tudta nélkül, hétmillió forintot vett föl a
cég bankszámlájáról. Amikor
erre fény derült, követelték
volna a pénzt, ám az illető
az adósságot nemcsak, hogy
nem adta meg, hanem el is
tűnt a látókörükből. Idén
júniusban a kárvallott és
másik két, társaságában lévő
férfi, meglátták Nagykovácsiban, lakóhelyükön az adósuk testvérét. Berángatták az
autójukba, és azt követelték
tőle, árulja el rokona hollétét. Hogy kérésüknek kellő
nyomatékot adjanak, bántal-

mazták is az illetőt. Miután
ez nem vezetett eredményre,
telefonon léptek vele kapcsolatba, s azzal zsarolták, nem
engedik el addig a testvérét,
amíg a pénzt meg nem adja.
Ez sem hatotta meg, ezért
elhatározták,
Kecskemétre
utaznak a túszukkal együtt,
ugyanis azt feltételezték, hogy
az adós ott bujkál. Miután az
alföldi városban sem sikerült a
nyomára bukkanniuk, végül is
szabadon engedték a súlyosan
sérült férfit, aki a rendőrségen
tett följelentést.
Tekintettel arra, hogy a
rendőrségnek
információi
voltak arról, hogy az ember-

ujján aranygyűrű. A ruházatát váltogatja, de általában
sportcipőt, valamilyen nadrágot, többnyire farmert, illetve inget visel, aminek a
legfelső gombjai ki vannak
gombolva. Rendszerint egy
sötét táskát hord magával. A
táska kb. 50x40 cm-es, aktatáskához hasonló, sötét barna
színű.

Kérjük, hogy aki a
képen látható személyt
felismeri, vagy aki a bűncselekménnyel kapcsolatban
érdemi információval rendelkezik, hívja a Budaörsi
Rendőrkapitányságot
a
23/505-400-as
telefonszámon, vagy a 112-es, 107-es
rendőrségi hívószámok valamelyikét, illetve névtelensége megőrzése mellett
az ingyenesen hívható 0680/555-111-es telefonszámot.
Sobri Zabot
rablók esetleg föl vannak
fegyverkezve, különös gondot fordítottak az elfogásuk
megszervezésére. Az akcióba, amelyre augusztus 14-én
hajnalban került sor, bevonták a Terrorelhárító Központ
munkatársait is a Pest megyei
nyomozók. A sikeres művelet
jóvoltából elfogták mindhárom férfit, majd előzetes letartóztatásba helyezték őket.
A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Felderítő Osztálya emberrablás bűntett
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytat eljárást
Gy. Imre 39 éves, K. Péter 31
éves, valamit K. Péter szintén
31 éves nagykovácsi lakosok
ellen.
Zoia Brots
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BALSORS

Makkosi út: égett mint a bükk

High tech
Érdekes levél kering néhány hete
az
interneten,
szerkesztőségünk
is megkapta több, egymástól független forrásból is, így kötelességünknek éreztük utána járni, igaz-e.
Előbb az értesítés: „Kedves Barátaim.
Nézzétek meg a képet, mert mindenhol előfordulhat. Ez nem a Magyar Posta, hanem a Rendőrség. Akiknek még nem esett le, TRAFFIPAX van beleépítve. Ez a doboz Zsámbékon található. Ennyivel a tábla
előtt 90%-unk már gyorsít. Mit lehet így kaszálni!!!”
Mint látható, az üzenethez egy fotó is
tartozik.
Mi tagadás, a közlemény tartalmát
némi kétkedéssel fogadtuk. Tudván,
hogy mennyibe kerül egy traffipax
(százezres nagyságrendről indul), nehéz elképzelni, hogy a rendőrök olyan
botorok volnának, hogy egy olyan
országban, ahol mindent ellopnak, ami
nincs lebetonozva (néha egyébként
még azt is!), ennyire bárki által elérhető
helyre telepítsenek egy ilyen drága berendezést. De ha kevésbé vagyunk elfogultak honfitársaink iránt, akkor is,
ezt az első részeg fölrúgja, hazafelé
tógában.
A rendőrség megkeresésünkre határozottan állítja, a postaláda az, ami, vagyis
postaláda, és semmiféle traffipax nincs
benne. Aki nem hiszi, járjon utána..
Márna Apó

Idesüss, rendőr
A Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai idén is részt vettek a budaörsi
önkormányzat nyárvégi, Idesüss Fesztiválján.
Az eseményen állították ki „A Budaörsi Rendőrök gyerekszemmel” rajzpályázat óvodások és kisiskolások
készítette alkotásokat. A nap egyik leglátványosabb programja a kapitányság
kutyás szolgálatának bemutatója volt.
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Még másnap, augusztus 17-én reggel is
lehetett hallani városszerte a tűzoltóautók
szirénáját, ahogy a főutcáról lekanyarodva,
a Napsugár utcán fölfelé igyekeztek Makkosmáriára. Az első nínó-nínó-hangra előző
kora este, kevéssel hat után lettek figyelmesek a budakesziek, akik közül sokan nem
tudták mire vélni a rengeteg piros autót, de
a felvonulásból kivette a részét a rendőrség
is. A tűzoltók munkáját megnehezítette, és
ezért is volt a tűzoltóautók ingázása, hogy
a közelben nem volt tűzcsap, a vizet az
autókkal kellett az oltáshoz szállítani. A
szirénázás órákon át, éjszakába nyúlóan
folytatódott. Ilyen kivonulást még aligha
láttak errefelé. Persze hamar elterjedt a hír,
hogy egy hatalmas villa ég a Makkosi úton.
Utóbb sajtóforrásokból azt is meg lehetett
tudni, hogy kisebb hadsereg, mintegy ötven tűzoltó, kilenc vízsugárral próbálta
megfékezni a lángokat. Bár az értesítéshez
képest perceken belül a helyszínre érkeztek, az ingatlant megmenteni nem tudták.
Annyi sikert könyvelhettek el, hogy legalább a szomszédos épületekre nem terjedt
át a tűz a nyári aszályban.
A haváriát elsőnek a szomszédok
észlelték, nevezetesen Józsa Lajos
szobrászművész felesége. A házaspár
előbb csak feketén gomolygó füstöt észlelt,
de pillanatok alatt már lángok csaptak föl a
pár méterre az övék mellett álló épületből.
A háziak épp nem tartózkodtak otthon,
nyaralni voltak, egyik rokonuk vigyázott
addig az épületre, már csak azért is, mert
egy kisebb tatarozásra kellett volna, hogy
sor kerüljön, de ez alighanem elmarad:
ahogy a tűz elmúltával megszemléltük a
helyszínt, itt már egy nagyfelújítás sem
segít. A „gondnok” kevéssel hat óra előtt

lement a városba vásárolni, de mire viszszaért, a lánglovagok már javában dolgoztak. Pár órával később a tulajdonos is
megérkezett.
A leégett házról annyit tudni, hogy kb.
1500 négyzetméteren kínálta a luxust
lakóinak. Több ingatlanossal beszéltünk, s
az értékét milliárdosra becsülték.
A tulajdonosról annyit lehet tudni, hogy
az egyik budaörsi elektronikai áruház tulajdonosa.
Még szinte ki sem aludt a parázs, és a
hatóság, tőle szokatlan módon, máris nyilatkozott: az elsődleges vizsgálatok szerint
valószínűleg szándékos gyújtogatás történhetett.
A szokatlan gyorsaságból arra következtethetni, hogy a nyomok igencsak
egyértelműek lehettek, az elkövető, meglehet, maga sem fordított különösebb gondot, hogy ez ki ne tűnjék. Hogyne, hiszen
ha így volt, akkor üzenni akart, márpedig
az ilyen egyértelmű üzenetet nem lehet
túlságosan becsomagolni, hiszen akkor
„nem megy át”.
A témára természetesen a bulvársajtó
is rárepült, sokan máris tudni vélik, hogy
a leégett ház tulajdonosának sok haragosa
volt, de még annál is több hitelezője.
Amit viszont mi tudunk: a hatalmas villában lévő műkincsek (egy ekkora házhoz már az is dukál) csodálatos módon
megmenekültek, köszönhetően annak,
hogy a szobafestőkre várva, azokat az
előző napokban kivitték a házból és egy
külön konténerbe zárták.
Ugyancsak a csodás megmenekülés
körébe tartozik, hogy a házhoz tartozó kutyák is túlélték a tűzvészt.
Bobosi Tzar

Tűz az Erdőben

Az eddigi vizsgálatok szerint a bajt egy,
az erkélyen égetett mécses okozhatta.
A tűz, illetve a tűzoltás több mint egy tucat ember lakhatását lehetetlenítette el, illetve nehezítette meg. A helyszínre érkező
városvezetés fölajánlotta a károsultaknak a
segítségét.
Bot Zsibora

Pár óra különbséggel, egy héttel az országos média ingerküszöbét is áttörő, makkosi
tűzvész után, augusztus 23. kora délutánján
a tűzoltószirénák már-már megszokott zaja
verte föl az ebéd utáni rekkenő hőségben
a tikkadt budakeszieket. A lánglovagok
ezúttal az Erdő utcába siettek, és a Kossuth
utcai kereszteződéstől lefelé jó ötven méterre faltól falig megszállták az utca mindkét oldalát. Ezúttal egy száz négyzetméter
alapterületű, tetőtér-beépítésű lakás gyulladt ki. A lakás teljesen kiégett, a kérdés
csak az volt, mennyire sikerül lokalizálni a
tüzet a lakásra, illetve a több lakásos házra.
Így aztán a lángokon kívül a szomszédos
épületek tetőszerkezetét is alaposan meglocsolták. Ahol a tűz nem, ott mintha egy
árvíz pusztított volna.
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