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Cukros ugyan nem vagyok (bár bá-
csinak egyre többen és gyakrabban 

szólítanak), mégis mélyen megérintett a 
minapi esemény: harminc éves a Diabétesz 
Klub. A jubileumi megemlékezésnek hol 
másutt is lehetett volna a helye, mint a ci-
vil szerveződés egykori bölcsőjében, máig 
otthonában, az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban. Nem mindennapi élmény volt 
látni, hogy az elmúlt fél évszázad egyik 
legnagyobb orvos egyéniségét, Halmos 

Tamás professzort milyen szeretettel övezik egykori betegei, 
amikor újra találkozhattak egykori gyógyítójukkal.

A nyolcvanas évek elején, amikor történetünk elkezdődött,  
két kiváló humanista gyógyító, Levendel László és Halmos 
Tamás a Korányi Kórházban igen hasonló felismerésre ju-
tott, bár szakterületük eltért:  H. T.  elsősorban a cukor-
betegekkel, míg L. L. addiktológiával, ezen belül is az alko-
holbetegekkel foglalkozott. Rá kellett jönniük, hogy pusztán 
az orvostudomány eszközeivel nem tudnak tartós gyógyu-
lást ígérni betegeiknek. Mert hogy e betegségek, mint aho-
gyan sok más krónikus nyavalya is, az emberi testen, sőt, 
az emberi lélek határain is túlmutat. A nyilak a társadalom 
irányába is mutatnak. Tartós egészségjavulást tehát csak 
akkor lehet elérni, ha a beteg embert magát, de a  társadal-
mi környezetét: családját, barátait, munkatársait: magyarul 
az őt körülvevő mikrotársadalmat is mozgósítjuk a betegség 
leküzdéséhez. E fölismerések vezették őket akkor, amikor 
a Magyarországon akkor még igen újszerű, önsegélyező 
betegklubokat megalapították, és kivitték a kórház falai 
közül. Szerencsés egybeesés volt, hogy az új és  közeli bu-
dakeszi művelődési ház akkori vezetőiben volt elég érzéke-
nység és nyitottság ahhoz, hogy ezeket a kezdeményezéseket 
fölkarolják, befogadják.

Bár a kezdeményezők mindkét esetben orvosok voltak, 
a klubszerű működés mégis jelentős öntevékenységet fel-
tételezett a tagságtól. Bizonyság rá, hogy a Levendel féle 
klubok országszerte elterjedtek, és meghonosítójuk halála 
után is még hosszú időn át működtek: önjáróvá váltak. Szo-
morú látlelet mai viszonyainkról, hogy a mozgalom alig 
vegetál, és a budakeszi modellként ismert rehabilitációs 
módszer, a Levendel nevét viselő civil szervezettel együtt 
épp Budakeszin oly szomorú véget ért.

A diabétesz klub viszont máig is sikeresen működik, hiszen 
voltak, vannak, akik szolidaritásból, együttérzésből, tár-
sadalmi felelősségvállalásból kötelességüknek érzik, hogy  
tovább vigyék. Ezzel is tanúbizonyságot téve arról, hogy a 
legjobb közösség is elvész, ha nincsenek olyan egyéniségek, 
személyiségek, akik hajlandók az adott csoportot vezetni, 
lelkesíteni. 

 A két eset nemcsak a beteg embereknek, hanem mind-
annyiunknak például és vigaszul szolgál ezekben a mai, 
gyakran vigasztalan időkben. Például arra, ahhoz, hogy ba-
jainkból, nehézségeinkből ki tudjunk törni, nyavalyáinkból 
ki tudjunk gyógyulni, elsősorban el kell határoznunk, hogy 
változatni akarunk a helyzetünkön (segíts magadon…), 
másodsorban össze kell fognunk azokkal, akiket hasonló 
gondok gyötörnek, valamint minden olyan  emberrel, akit 
magán kívül mások, a másik ember baja is érdekel és ezért 
tenni is akar. 

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)

Minél közelebb állsz a bűvészhez, annál könnyebben átlátsz a 
trükkjein.

(S. RuShdie)
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UDÁNTÚL

Október, Mindszent hava

Mindszent havában szabadon ehetel mindent, kiváltképp 
sülteket; jó bort igyál és tiszta mustot, ha kaphatsz; borod-
ban, melyet iszol, tarts zsályát; disznóhúst is ehetsz, borsos 
étek sem árt, igyál kecske- és juhtejet, élhetsz purgáczióval 
és érvágással.

Hideggel ijesztő Mindszent hava, te mind borzasztod és 
búsítod szívünket, mert oktalan, gonosz természetüeket és 
galád, akaratos, gonoszt gondoló embereket, észvesztőket, 
fondorkodókat, háborúskodókat, házsártos és vakmerő 
szivüeket, gonoszra igyekezőket, bosszúállókat, mor-
mogókat, hamisakat, csalárdokat, minden háborúságnak és 
álnokságnak tökéletlen elgondolóit szülsz e világra.

CSÍZIÓ

Évfordulók
Nincs már őszirózsa
Adalék egy méltatlanul háttérbe szorult történelmi évfor-
dulóhoz, a 94 éve, 1918 október 28-án bekövetkezett őszirózsás 
forradalomhoz. Különösen aktuális ma emlékeztetni arra, hogy 
Magyarország, rövid időre bár, de először ekkor vált köztár-
sasággá. Eddig ez háromszor sikerült neki, a harmadik, egyben 
leghosszabb kísérlet épp mai napság fejeződik be.

Egy csipetnyi mozzanat plusz helytörténet: Mint Egy ember 
élete című önéletírásának hetedik könyvében olvasható, Kassák 
Lajos a budakeszi tüdőszanatóriumban értesült az „őszirózsás 
forradalom” kitöréséről. Nyomban otthagyta a kórházat, és a 
városba sietett, hogy az események közelében legyen. Tanúja 
volt annak a lelkesedésnek, amely a forradalom első napjaiban 
egész Budapestet magával ragadta, s a Ma Első Világszemléleti 
Különszámának tanúsága szerint kezdetben ő is úgy gondolta, 
hogy a háborúval véglegesen leszámoló forradalmi átalakulás 
egyszersmind utat fog nyitni az emberiség teljes felszabadu-
lásához.

Szálasi-puccs 

Október igen csak bővelkedik 
a történelmi dátumokban. Ok-
tóber idusa arról nevezetes, 
hogy 1944 október 15-én volt a 
Szálasi-puccs, vagyis a nyilas 
hatalomátvétel. Szálasinak is van 
kapcsolódása vidékünkhöz: mint 
Ungváry Krisztián történész kuta-
tásaiból kiderült, a nemzetvezető 
a budaörsi Csiki-hegyekre ter-
vezte fölépíteni az úgynevezett 
Szálasi-várat, de ebben a háború 
kimenetele s ennek a majd a 
Szálasira nézvést kiváltképp sú-
lyos következményei természe-
tesen megakadályozták.

(folytatás a 4. oldalon)

201210.indd   3 10/5/2012   10:00:01 AM



BUDÁNTÚL   •  2012 OKTÓBER4

KRÓNIKA

(folytatás a 3. oldalról)

Kálló esperes
Október 29-én lesz 68 éve, 
hogy a nyilasok meggyilkol-
ták Kálló Ferencet. A kato-
likus tábori esperes Szálasi 
hatalomátvétele után a hon-
védkórházakban (Királyhágó 
u.) zsidókat, baloldaliakat és 
katonaszökevényeket búj-
tatott. 1944 október 29-én 
elhurcolták nyilasok, és a 
Budakeszi erdőben meg- 
gyilkolták. Másnap a Bu-
dakeszi út csapadékvíz-
elvezető árkában holtan ta-
lálták meg. Budakeszin ma 
utca viseli a nevét.

Tűzpárbaj 
Budaörsön
Királypuccsnak nevezik 
azokat az 1921-ben lezajlott 
Habsburg-restaurációs kí-
sérleteket, amelyek során IV. 
Károly utolsó magyar király 
két alkalommal is visszatért, 
hogy a magyar legitimisták 
támogatásával visszaszerez-
ze magyarországi uralkodói 
hatalmát.

Másodszor 1921. ok-
tóber 20-án tért vissza 
repülőgéppel a nyugat-ma- 
gyarországi Cirák-Dé-
nesfára. Ellenkormányt 
alakított, majd vasúton 
Budapest felé indult Osten-
burg-Moravek Gyula Sop-
ronban állomásozó csendőr 
csapataival. Október 23-án 
Budaörsnél (A mai Csata és 
Károly király út térségében) 
ütköztek meg a királyhű és a 
kormányhű csapatok. Rövid 
tűzpárbaj után a kormány-
csapatok körülzárták a kirá-
lyi katonákat, mire azok 
megadták magukat. A királyt 
Madeira szigetére száműzte 
az Antant.

A köd egyre nagyobb. Igaz, 
már októberben járunk. De 
nem meteorológiai előrejelzést 
akarunk adni.

Az önkormányzatoknak ez 
idő szerint halvány segéd fogal-
muk sincs arról, miből, hogyan 
fognak gazdálkodni 2013-ban. 
Bár a kormány pár hónapja azt 
ígérte, hogy szeptemberre már 
elfogadott költségvetése lesz 
az országnak, de ez hamvában 
holt elképzelésnek bizonyult. 
A bizonytalanságra tekintet-
tel a bankok is megváltoztat-
ták eddigi, az önkormányza-
tok hitelezésével kapcsolatos 
gyakorlatukat. Ma az önkor-
mányzatok hitelállománya ak-
kora mértéket öltött, hogy az 
egyik legnagyobb kockázati 
tényezőnek tartja a pénzügyi 
szektor.

Ebben a helyzetben a 
bankok azokra az önkor-
mányzati beruházásokra sem 
adnak hitelt, amelyek igazol-
hatóan hoznak akkora bevételt, 
amelyből a kölcsönt bizonyo-
san törleszteni lehetne.

Legnyomasztóbb a kis-
települések helyzete, mert 
főként ezeknél halmozódott 

fel a saját bevételekhez képest 
jelentős likvidhitel-állomány. 
Ha jövőre ezeket a kölcsönöket 
nem lehet megújítani, igen sok 
település ellehetetlenülhet – 
állítja több önkormányzati 
szakértő. 

Az államigazgatási felada-
tokat 2013-tól már a járási hi-
vatalok látják el, a háromezer 
főnél kisebb településeken 
az iskolákat államosították, a 
nagyobbak esetében csak a pe- 
dagógusok bérét fizeti, de a lé-
tesítmények fenntartása a hely- 
hatóságok dolga lesz. Ez u-
gyancsak növeli azavart. Amit 
még fokoz, hogy jövőre az idei 
állami támogatásnak csak alig 
több mint hatvan százalékára 
számíthatnak a települések, 
elvesztik a gépjárműadó hat-
van százalékát, a helyben 
képződő szja-bevétel mara-
dékát, a megyei jogú városok 
pedig búcsút mondhatnak 
az illetékbevételnek is. Az 
önkormányzati szféra állami 
támogatásra 2011-ben 1173, 
idén 1042, jövőre pedig 647 
milliárd lesz!

A településeknek szakértők 
számítása szerint jövőre négy-

százmilliárddal kevesebb jut 
– ebből háromszázmilliárdot 
a közoktatási rendszer átalakí-
tása miatt vonnak el –, miköz-
ben a költségvetés főösszege 
ötszázmilliárddal nő. Könnyen 
elképzelhető, hogy több pénzt 
vesznek el, mint amennyi fela-
datot magára vállal az állam.

Azt sem tudni még, hogy a 
normatív támogatások helyé-
be lépő feladatfinanszírozási 
rendszer milyen mértékben 
fedezi majd a helyhatóságok 
által kötelezően biztosítandó 
közszolgáltatásokkal: például 
településfejlesztés, szociális 
és gyermekjóléti ellátás, helyi 
közösségi közlekedés, hul-
ladékgazdálkodás vagy az út-
fenntartás – kapcsolatos költ-
ségeket. 

A kormány illetékesei min-
denre azt válaszolják: addig 
kell nyújtózkodni, ameddig a 
takaró ér.

Szóba' Bitor

BüdzSé 2013

Mibul, mibul, mibul?

Magzatvédő konferenciát ren-
deztek szeptember végén a Par-
lamentben a Magyar Asszonyok 
Érdekszövetsége szervezésében. 
(Idősebb nőrokonomnak a hír 
hallatán egy régi politikai szlo-
gen jutott eszébe:  „Leánynak 
szülni dicsőség, asszonynak 
kötelesség”. Ennek szellemé-
ben jelentette ki Kövér László 
házelnök, hogy a  gyerek nem 
magánügy, a gyerekvállalás 
nemzetstratégiai kérdés.  

A vidékünkhöz kötődő, itt élő, 
korábban Budajenőn polgárm-
esterséget is vállalt Soltész Miklós 
szociális államtitkár ugyan- 
itt közös cselekvésre biztatta a 
megjelent civil szervezeteket, 
orvosokat és ápolókat, s minda-
zokat, akik tenni tudnak valamit 
a magzatokért. Elterjedt, hogy 
a kormány az abortusz további 

szigorítását, netán betiltását 
latolgatná. Ehhez képest az ál-
lamtitkár se szigorításról, sem 
tiltásról nem beszélt, sőt: hang-
súlyozta, hogy nem szabad elí-
télni a krízishelyzetbe került 
nőket. 

A további hozzászólók kevés- 
bé voltak visszafogottak. Mint 
például az Olasz Életvédő 
Mozgalom elnöke nem győz- 

te szidalmazni az Európai Par-
lamentet, amiért az elítéli az 
abortuszellenes országokat és 
támogatja a melegházasságot. 
(Ugyanő a Délmagyar.hu beszá-
molója szerint egy nappal ko-
rábban Szegeden arról beszélt, 
hogy az embrió lefagyasztásánál 
borzalmasabb dolgot nem tud 
elképzelni. Márpedig a lombik-
bébiprogram során ez történik, 
és ez a program meddő párok 
sokaságát segíti gyerekhez.)

Tio Barbosz

A szülés mint közszolgáltatás

Most vajon 
kikért 

imádkozik 
Soltész ál-

lamtitár? (a 
kép a Szent 

Korona-
Himnusz-

találkozón 
készült)

Megújult az 56-os kopjafa 
Budakeszin
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Talán a szőlő nem ad elég munkát, még 
télikertet is építenek mellé? – morfondíro-
zom magamban, amikor Budakeszit 
elhagyva Telki irányában a szőlészeti 
telepen meglátom a két vadonatúj üveg-
házat. Amikor az építményekbe belépek, 
még inkább elcsodálkozom: növények 
helyett jókora medencék látványa tárul 
elém, benne zöldes víz. Talán csak nem 
halikra-nevelő vagy ilyesmi? Ez utóbbi 
kérdést már nem magamhoz, hanem az 
üvegházba belépő fiatalemberhez intézem, 
aki mosolyog kérdésemen. Bszédbe el-
egyedünk. Így tudom meg, hogy a jókora 
medencékben algát nevelnek. Erre aztán 
végképp nem gondoltam. Algááát? Úgy 
tudom, tudósok azon dolgoznak, hogy a 
természetes vizek algásodását megakadá-
lyozzák, maguk meg itt direkte algákat 
termesztenek? Újabb mosoly kíséretében 
aztán megtudom az igazat: ezeket az al-
gákat nem vízbe szánják,  hanem szétloc-
solják a földeken, levéltárágya gyanánt.

– De kérdezze inkább Somlai urat – int 
a fiatalember a fejével a szőlőfeldolgozó 
épülete felől közeledő Somlai Ferenc, a 
szőlészeti telep vezetője, régi ismerősöm 
felé, aki egy hölgy társaságában közeledik. 
– Nekem most dolgom van. Kezdődik az 
etetés.

– Etetééés? 
– Miért, mit gondolt – kapcsolódik az 

üdvözlés és a hölgy bemutatása után az 
évődő beszélgetésbe a Budakeszi-szerte 
ismert borász –, az algáknak nincs szük-
ség táplálékra?

Erre már nem tudok mit mondani. 
Inkább figyelem, ahogy az ifjú munkás 
egy fándlinak látszó edénnyel belenyúl 
egy zsákba, megmeríti a kanalat, majd 
határozott mozdulattal a vízbe veti az „al-
gaabrakot”. 

– Olyan, mintha durva sót vetne a vízbe.
– Nemcsak olyan, az is.
– Az hiszem, itt az ideje, hogy föltárják 

előttem a rejtélyt – fordulok a telephely 
gazdái felé. Tulajdonképpen mi folyik itt? 
Mi ez az algatenyésztés vagy mi?

A szót Dévényiné Balogh Gyöngyi 
veszi át, ő az, aki csapatával évtizedek 
óta különböző biotechnológiai eljárások-
kal foglalkozik. A telki székhelyű cége 
pár éve az algatermesztési rendszerek felé 
fordult. Nem csodálom, mert az a kevés, 
amit megtudtam róluk, már elegendő ah-
hoz, hogy belássam, a természet igen fi-
gyelemreméltó élőlényeit tisztelhetjük 
bennük. Először is igen sokfélék és rend-
kívül változatosak, egyes fajták alighanem 

az élet kialakulásának első formái voltak. 
Évmilliók során  az igen alkalmazkodó 
algák tulajdonképpen minden élővízben 
előfordulnak. Legegyszerűbb formái 
egysejtűek, éppen úgy, mint az előttünk 
éppen a kádakban tenyésző Chlorella 
vulgarisok.  Ez az alga, mint a neve is 
mutatja, közönséges, a Kárpát-meden-
cében őshonos, élő vizekben mindenütt 
föllelhető faj. Mint minden algának, a 
Chlorellának is előnyös tulajdonsága, 
hogy igen gyorsan szaporodik (pikáns 
gondolatokkal kacérkodóknak: ivarta-
lanul, osztódással), fehérjét szintetizál és 
számos egyéb, élőlények számára nélkü-
lözhetetlen anyagokat tartalmaz.

– Még az embernek is jó? – okvetetlenke-
dem.

– Hogyne, gondoljon bele, sok gyó-
gyászati készítmény, táplálék-kiegészítő 
alapanyaga az alga, de sok kultúrában 
emberi táplálékként is szóba jön. De 
immunerősítő hatásuk ezeknek  is kitűnő: 
egyik kutató ismerősöm malacokon vég-
zett állatkísérleteket, és azt tapasztalta, 
hogy azok az állatok, amelyek rendsze-
resen kaptak algát, ellenállóbbaknak bi-
zonyultak a betegségekkel szemben. Ez 
az emberekre is áll. Ezzel együtt ezeket az 
algákat a mezőgazdaság számára állítjuk 
elő. Az algákban dús vizet levéltrágyaként 
permetezik szét a földeken. Használatuk-
kal a műtrágyák alkalmazása jelentősen 
csökkenthető, biogazdálkodás esetén akár 
teljesen el is hagyható. Olcsóbb, ráadásul 
a környezetet sem károsítja, sőt:  a fel-
használóink a széndioxidkvóta-kereske-
delembe is bekapcsolódhatnak, persze 
megfelelően szigorú ellenőrzés mellett.

Közben az üvegházban másik munkafá-
zist rögzíthetek, miután az abrakoltatás az 
egyik medencénél befejeződött. Az en-
gem először kénytelen-kelletlen fogadó 
fiatalember oldalán közben megjelent 

a társa, s immár ketten mozgatják a 
búvárszivattyút és az óriáskígyónyi 
műanyag csövet. Kavarják. Mármint az 
álló vizet. Mint megtudom, erre azért van 
időről időre szükség, hogy ne ülepedjenek 
le az algák a medencék aljára, s nehogy 
anaerob folyamatok induljanak be, ami 
tönkre tehetné a „termést”. S hogy men-
nyi idő alatt fordul termőre egy-egy  „táb-
la” algás víz? Mint vendéglátóimtól meg-
tudom, két-három hét kell ahhoz, hogy a 
chlorellák annyira elszaporodjanak, hogy 
a megfelelő koncentrációt elérjék. Akkor 
konténerekbe teszik, s akár még aznap ki 
is locsolhatják. 

Az algákkal a nyolcvanas évek óta foglal- 
koznak ipari méretekben, elsősorban az 
USA-ban és Japánban, nálunk  Dévényiné  
Gyöngyiék az úttörők közé tartoznak.

– Algabor nem lesz? – fordulok házi-
gazdánkhoz, Somlai Ferenchez tréfálkoz-
va.

– Egyelőre a borainkat szőlőből 
készítjük, de algakészítményeket évek 
óta használunk a szőlőtermesztés során, 
a jobb kondíció és a jobb terméskötődés 
érdekében. De hogy komolyra fordítsam 
a szót, régi ismeretség a mienk Gyöngyiv-
el, s évek óta tervezgettük, hogy esetleg 
együtt is dolgozhatnánk. Mivel a székhe-
lyük Telkiben van, közel is kerültünk 
egymáshoz, itt, a szőlészeti telepen pedig 
a hely is adott volt, hogy az algatermesztő 
telepet befogadjuk. S ha már úgyis itt 
vannak, gondoltuk Rózsával, a felesé-
gemmel, hogy mi is beletanulunk kicsit 
az algák világába, és a főbérlőségen kívül 
besegítünk a tenyésztőtelep működésébe, 
hiszen mi úgyis itt vagyunk.

– Ha már, hogy áll a szüret? A szőlőé, 
úgy értem.

– A szüretet lassan már el is felejtjük, 
olyan régen befejeződött, szeptember 
utolsó dekádjában, már a feldolgozásnak 
is a vége felé járunk, ha bejön, meghall-
gathatja a tartályokban, hogy forr a must. 
Jó évjáratnak ígérkezik az idei, szép bo-
raink lesznek. 

Biator Oszi

Bemutatjuk ChloRellát

Algáké a jövő

Somlai Ferenc 
és Balogh Gyöngyi

201210.indd   5 10/5/2012   10:00:02 AM



BUDÁNTÚL   •  2012 OKTÓBER

FŐUCCA 179

6

Tízéves évforduló, bár ünnepelni való 
az aztán nincs rajta semmi. Hogy a 
nagyszénászugi vízközmű kálváriája (a 
hónap képzavara – a Szerk.) elkezdődött. 
Akkor, még az önkormányzati válasz-
tások előtti utolsó pillanatok egyiké-
ben történt, hogy az akkori képviselő-
testület, bár vonakodva, de fél szemmel 
a kapható vagy elveszthető szavazatokra 
sandítva, úgy döntött, hogy készfizető 
kezességet vállal a budakeszi település-
rész lakóinak kezdeményezésére alakult 
társulás beruházására, pontosabban a 
beruházáshoz akkor még csak fölvenni 
tervezett hitelre. A történet innen az-
tán egyre szövevényesebb lett, volt 
belőle büntetőügy, polgári per (több 
is), jogviták tömkelege, amelyek közül 
legnagyobb figyelmet természetesen a 
társulás és az önkormányzat közöttiek 
érdemelnek.

Nem könnyű eligazodni ezek 
kuszaságában, ám ugyanakkor köteles-
ségünk időről időre tájékoztatni a helyi 
közvéleményt, hogyan is állunk ez idő 
szerint.

Nos, ha nagyon lényegre törően 
akarunk fogalmazni, azt kell monda-
nunk: sehogy. Legalábbis nem sokat 
mentek előre az ügyek az elmúlt négy- 
öt évben.

Az előző ciklusban az akkori Fidesz-
frakció volt a fő élharcosa annak, hogy 
tiszta vizet öntsenek abba a bizonyos 

pohárba, míg a városvezetés inkább 
megegyezéspárti volt. Nos, azóta az ak-
kori Fidesz vette át a városvezetést, de 
sok eredményt elérni nem tudott.

A vízközmű hovatartozásának ügye 
továbbra is vitatott, a készfizető ke-
zesség fennáll, és Damoklesz kardja is 
ott lebeg a város feje fölött, ugyanis 
már két éve a szennyvízcsatornának 
is üzemelnie kellene a területen, de 
nagyobb esélye van annak, hogy  mint 
hogy a Hosszúréti patak vize visszafelé 
folyjék, mint hogy ez megvalósuljon. 
Az egyetlen pozitív fejlemény, hogy 
hosszú évek pereskedése nyomán si- 
került legalább megakadályozni a tár-
sulás fantomizálását, vagyis immár 
bírósági végzés van arról, hogy a tár-
sulás nem szűnt meg, igaz, a kissingeri 

mondat perafrazeálva a Társulásra is áll: 
„Mondják, kit kell fölhívnom, ha a Tár-
sulással beszélni szeretnék?”. Ez ugyan- 
is továbbra sem világos. 

Biator Oszi

Fantom Nagyszénászugban 

A  fenti írásban megemlítettem, hogy a nagyszénászugi szennyvízcsatornának már 
vidáman szállítania kellene a szennyvizet legkésőbb 2010 óta. A vízközmű vízjogi 

létesítésére adott engedély ugyanis e feltételt is tartalmazta anno – környezetvédel-
mi bírság terhe mellett. A hatóság egyelőre megkímélte a várost attól, hogy kivesse 
a büntetéseket, de kérdés, meddig lesz elnéző. Egy ideig úgy látszott, hogy az új 
szennyvíz-tisztítómű majd Nagyszénászug (meg Makkosmária) ez irányú gondjaira is 
gyógyír lesz, de ezek a remények elszálltak. Így aztán még csak elképzelés sem igen 
van arra nézvést, ki, mikor, s legfőképp: mibul is tudná ezeknek a településrészeknek 
a csatornázását megfinanszírozni.

S ha már az új, EU-s pályázaton elnyert támogatásból megvalósítani szándékozott 
szennyvíztisztítónál tartunk: csak mellesleg hadd jegyezzük meg, hogy az eredeti me-
netrend szerint a létesítménynek már a próbaüzemelése lenne soron. Ehhez képest meg 
ott tart a dolog, hogy új helyszín, és az új helyszínre való adaptálás van napirenden. 
Hogy hogy lesz ebből szennyvíztisztító, azt még a szakemberek sem nagyon tudják.

Budakeszi Bős-Nagymarosa  
– csak így emlegették sokáig 
a városban a főutcán álló 
Nagy Sándor József-házat. Az 
épületet két körülmény  teszi 
különösen becsessé és olta-
lomra méltóvá: ez az egyik 
legrégibb, még álló népi épí-
tészeti emléke a településnek. 
Az ódon falak még látták az 
1949-es vértanú tábornokot és 
tisztjeit, akik 1849 tavaszán, 
Buda ostroma előtt itt ütötték 
föl a főhadiszállásukat. (Nagy 
hadtestparancsnok volt Görgey 
Artúr seregében.)

Az elmúlt években sok min-
den történt az épülettel, de mé-
ltó küllemét és funkcióját csak 
az idei évfordulóra nyerte el: 
október 6. tiszteletére ünnepi 
külsőségek között fölavat-
ták a megújult Nagy Sándor 
József Emlékházat és Idegen-

forgalmi Információs Irodát. 
Ami az idegenforgalmi irodát 
illeti, a mindenkori kákán is 
csomót keresők nem átallják 
megkérdezni, ugyan minek 
Budakeszire ilyen iroda, és 
ha már van, miért pont ide 
telepítették, ahol gépkocsival 
megállni lehetetlen (a bu-
dakesziek persze tudják, hol 
lehet a közelben parkolni, de 
hát ők meg minek is menné-
nek idegenforgalmi irodába 

a lakóhelyükön, ahol forogni 
forognak eleget, csak épp nem 
idegenként), a járdán két em-
ber csak úgy fér el, ha az egyik 
lelép az úttestre stb.  Az ef-
féle okoskodásra csak annyit: 
a városnak, ahogy az elmúlt 
évtizedekben nem volt, úgy 
most sincs (vagy még annyira 
sincs) pénze efféle projektekre, 
pályázni viszont lehetett, de az 
meg erre szólt. Legyen elég 
ennyi.  Logisztikailag pedig 
telitalálat, ezt már Nagy Sán-
dor József is tudta.

SzaTir

Megújult a főhadiszállás Na és, milyen az új városhá-
za? Milyen érzés nap mint 

nap dolgozni benne? – fordu-
lok a régi ismerőshöz (már alig 
vannak), aki az Újvárosházán 
dolgozik. Régen láttam, s té-
nyleg kíváncsi vagyok, az alig 
egy éve belakott polgármesteri 
hivatal hogyan működik fel-
használói oldalról.

– Nagyon jó – így a válasz –, 
csak elég huzatos.

– Huzatos?
– Bizony, hatalmas cúg 

van odabent, akkora, hogy 
néha még az embereket is föl-
fölkapja, s viszi is kifelé. Jó, ha 
csak az ajtón, s nem az ablakon 
keresztül.

– Nem túlzás ez?
– Egyáltalán nem.
– És nem szóltak még a 

vezetésnek?
– Az kéne még, hogy mi is 

repüljünk!
eszt

Ilyen volt... 
Hogy mi-

lyen lesz, azt 
láthatják 

élőben
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Mintha csak kommandósok lettek 
volna, hétfőn, szeptember 24-én reg-
gel egy húsz-harminc főből álló csa-
pat, célszerszámokkal fölfegyverkezve, 
megérkezett a budaörsi Sport utcába, 
pontosan a 6. szám alá, ahol évek óta 
egy irodaház működik. A szemtanúk 
szerint a kigyúrt férfiakból álló csapat, 
élén egy, korábban a környéken sosem 
látott emberrel, szabályosan  megszállta 
a telephelyet, lezárta a bejáratot, majd 
megkezdte az akció második részét: 
elkezdte fölbontani a bejárat előtti 
járdát, illetve a kerítést.

Az irodaház gazdája azonnal riasztot-
ta a rendőrséget, azonban a jó óra múlva 
a helyszínre érkezett járőr nem látott in-
dokot arra, hogy beavatkozzék.

Aztán lassanként összeállt a kép, már 

amennyire. Egy jogvita áll persze az 
ügy hátterében: 

Sajtóértesülések szerint az irodaház 
évek óta háborítatlanul működött, 
mígnem pár hónappal ezelőtt felbukkant 
egy orosz cég amely a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-vel vagyonkezelői 
szerződést kötött. Képviselői közöl-
ték, hogy mostantól fogva ők itt az 
urak, ők döntik el, kivel kötnek bérleti 
szerződést, kivel nem, ők szabják meg, 
ki mehet be, ki jöhet ki, és a bérleti díjat 
is nekik kell csengetni.

A tulajdoni lap szerint a Budaörs, Sport 
utca 6. szám alatt lévő területen lévő 
irodaház és felépítmények tulajdonosa 
a Telkes Kft., ám a tulajdoni lapon egy 
olyan bejegyzés is található, amely sze- 
rint ugyanezen területre az Orosz 

Föderáció Kereskedelmi Képvise-
lete mellett működő Műszaki Központ 
kezelői jogát is bejegyezték.

A Pest Megyei Rendőrkapitányságtól 
azt az információt kaptuk, hogy 
bűncselekmény nem történt, így nem is 
illetékesek az ügyben.

Más források szerint azonban a Bu-
dapesti Rendőr-főkapitányság gaz- 
daságvédelmi főosztálya már már-
ciustól eljárást folytat az ügyben 
hűtlen kezelés, csalás, közokirat-
hamisítás és más bűncselekmények 
gyanúja miatt. 

További információ: albérlő és a 
főbérlő között polgári peres eljárás is 
folyik egy birtokvédelmi üggyel kapc-
solatban – tudtuk meg

Munkatársunk az eseményt követő 
napokban többször is járt a helyszínen, 
ám újabb incidens tanúja nem volt.

Bobosi Tzar

Barikád a Sport utcában

Lehet, hogy villamos köz-
lekedik nemsokára Bu-

daörsön? Metróról már volt szó, 
de villamosról most hallunk 
először. Utánajártunk, és úgy 
jártunk, mint a Jereváni Rádió: 
a hír igaz, csak. Igen, lesz elek-
tromos tömegközlekedés, csak 
nem villamos, hanem elektro-
mos busz. És az is csak akkor, ha 

a város elnyeri azt a pályázatot, 
amit most készül benyújtani; és 
ami a közszolgáltatások általá-
nos fejlesztését támogatja.

Addig is földhözragadtabb, 
de közelebbi megvalósulás esé-
lyével kecsegtető terv: a város 
belső buszjárat indítását tervezi. 
A koncessziós kiírás feltételein 
már dolgoznak.

Geotermikus energiával 
kívánják fűteni a jövőben az új 
Uszoda és Sportcsarnok, vala-
mint az 1-es számú Általános 
Iskola épületeit a jövőben. A 
geotermikus energia a föld-
ben lévő hévíz hasznosítása. 
Az elképzelés egyelőre alig 
több ötletnél, egyelőre csak 
papíron, egy tanulmány lap-
jain létezik a koncepció. A 
vizet a K1 jelzésű termálkútból 
nyernék.

Méltó gesztus pár nappal ok-
tóber idusa, a Fehér Bot Napja 
előtt: további közterületek 
akadálymentesítése történ-
het meg Budaörsön, miután a 
képviselő-testület határozatot 
hozott finanszírozásukról. A 
keretből például hamarosan 
vezető sáv épül vakok és gyen- 

génlátók számára a buszvégál-
lomásnál.

*

Közeleg a halottak napja, de 
nem ezért döntöttek Budaörsön 
a helyi rendelet módosításáról. 
E szerint egyes szolgáltatási 
díjtételek emelkedni fognak. 
Áremelést kezdeményezett a 
budaörsi temetőt üzemeltető 
vállalkozó is, azonban kéré-
sének nem tettek eleget, és a 
tőle függetlenül megszavazott 
módosítás gyümölcseit sem 
fogja tudni élvezni, ugyanis 
nemrég bontották föl vele a 
szerződést. 

Úgy látszik, a temető-
üzemeltetés a legtöbb telepü-
lésen problémás.

*

Miközben a kormány az idei 
költségvetés hiányát már 
nyár végére teljesítette, most 
olvasom, hogy szeptemberre 
Budaörsön befolyt az egész 
évre tervezett iparűzési adó. 
(Összehasonlításul: az orszá-
gos adóbevételek, értesülé-
seink szerint, elmaradnak 
időarányosan a tervezettől, 
a bevezetőben említett hiány 
ebből is származik!). Ez az 
önkormányzat legfontosabb 
adóbevétele, de a városháza il-
letékeseinek számítása szerint 
a többi adónem befolyásával 
sem állnak rosszul.

Néhány nappal a 2012-13-as 
tanévnyitó előtt hozták nyil-
vánosságra a középiskolák 
rangsorát. Mint minden ilyen 
rangsor, természetesen ez is vi-
tatható, vitatják is, elsősorban 
azon oktatási intézmények 
vezetői, akiknek az iskolája 
nem ért el kellően tekintélyes 
helyezést. Persze aligha lehet 
olyan objektív kritériumokat 
fölállítani, ami egy matema-
tikai megoldó képlet kímé-
letlen egzaktságával képes 
lenne megmondani, hogy X 
gimnázium ennyivel és eny-
nyivel jobb az Y-nál, Z szak-
középiskola eredményesebb, 
mint amaz. De azért tudja azt 
minden tanár, szülő és diák, 
hogy melyek a jó, melyek a 
még jobb, valamint a legjobb 
középiskolák: a legbiztosabb 
mutató az adott intézményben 
végzett tanulók továbbtanu-
lási aránya. De itt is még pon-

tosabb képet kapunk akkor, 
ha a főiskolák és egyetemek 
rangsorát is bekalkuláljuk, 
ugyanis nem mindegy, hogy 
melyik felsőoktatási intéz- 
ménybe milyen arányba jutot-
tak be az adott iskola tanulói, 
mint ahogy az sem, hányan 
folytatnak felsőfokú tanul-
mányokat nappali, s hányan 
például levelező szakon stb.

Mivel mindezek vitatott kér-
dések, rangsorból is több készül 
hát. Mi átböngésztük valamen-
nyit, s örömmel állapíthattuk 
meg, térségünk középiskolái 
közül a budaörsi Illyés Gyula 
Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola szerepelt va-
lamely rangsor élmezőnyében. 
Nem is akárhogy! Az Illyés 
országos első lett a vegyes 
tanrendű, gimnáziumi és szak-
középiskolai képzést is nyújtó 
intézmények között.

Borz Tóbiás

Illyés szekerén a csúcsra

Kishírek Budaörsről

201210.indd   7 10/5/2012   10:00:03 AM



BUDÁNTÚL   •  2012 OKTÓBER

DOSSZIÉ

8

Nem tudni, kinek jutott eszébe rendezni 
a Budakeszi közlekedési jelzőtáblákat. 
Feltehetőleg helyi ember lehetett, mert a 
Fő utca és a Kossuth utca sarka környékén, 
ám távolabb a nagy forgalmú közúttól vé-
gezte áldásos tevékenységét, minden bi-
zonnyal szeptember első dekádjában.

A Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 
épülete feletti virágbolt előtt állt ugyanis 
egy jelzőtábla oszlop, rajta egy közmert, 
körbe foglalt, X-et jelképező piros-kék 
jelzés, amit a többség megállni tilos 
jelzésként ismer. Igen, ott egy személyau-
tó-hossznyi szakaszra volt érvényes, ami 
éppen a virágbolt előtti térséget érintette.

Többször elmerengtem rajta, ugyan 
mi értelme lehet e megállási tilalomnak, 
de nem jöttem rá. Talán a virágbolt jobb 
láthatósága miatt kellett a korlátozás? 
Vagy a nagy forgalmú közútra történő 
balra befordulás ívének biztosítása miatt 
voltak előrelátók a közlekedés szabály-
ozói? Vagy csak úgy, hogy szabályozgas-
sunk valamit? Ki tudja.

Nem jöttem rá, és most már nem is 
aktuális a kérdés. Leszerelték e megál-
lást tiltó táblát, és ma az oszlopon csak a 
kötelező balra fordulást előíró kerek kék 
tábla látható. Nagyon tetszik ez a megold-
ás, hiszen végre megszűnt egy látszólag 
indokolatlan korlátozás.

Ám innen lefelé tíz lépéssel továbbra is 
maradt a Coop áruház háta mögötti vas-
tag terelőoszlopra felerősített 30-as tábla 
egy piros szegélyű kerek mezőben, amit 
sebesség korlátozási jelzésként tanítanak 
a közlekedési tanfolyamokon. Igaz, ott azt 
is tanítják, hogy e tábla hatályát az első 
keresztezés feloldja, vagyis esetünkben 
mindössze 6-7 méternyi e korlátozás ha-
tálya. Ilyen távolságon sebességet kor-lá-
tozni pedig ugyancsak szokatlan (és értel-
metlen). Ráadásul azért is fura ez a tábla, 
mert ezt a korlátozást a Fő utcai nagy 
parkrendezés (2011) kezdetén az elekt-
romos kábelek fektetése miatti terelések 
idején helyezték ki, csak elfelejtették 
leszedni, amikor a munkaárok burkolását 
helyreállították, ím most már több mint 
egy éve.

De ugyanitt más furcsaság is látható a 
Kossuth utca tengelyében. Hiszen a Coop 
és az Ingatlan Közvetítő közötti rövidke 
egyirányú útszakasz két sávjának négy-
szögletes, kék alapú előjelző tábláját, a 
„besorolás rendjét jelző táblát” nem ám a 

virágbolt közelébe, a két sáv kezdetéhez, 
hanem a közlekedési jelzőlámpás csomó-
ponthoz helyezték el sok-sok évvel ez 
előtt. Vagyis a nyilakkal ékesített előjelző 
tábla nem előjelez, hanem megmutatja, 
mit is kellett volna tenni. Az ominózus 
előjelző tábla ugyanis a villanyrendőrként 
is ismert jelzőlámpa oszlopán utójelzőként 
csücsül már sokadik éve. Ugyan még 
meddig?

Matematika

A fényesen sima fejbőrű villástargonca-
kezelő az idősebb jogán éppen egy letolás 
végéhez érkezett: „… hát semmit sem ta-
nultál matekból az iskolában?” A meg-
szeppent fiatal teherautó-sofőr szabad-
kozni akart, de mindketten elhallgattak, 
amikor a vevő kilépett a falak takarásából. 
Igen, a fal ugyan takart, de a hangokat 
nem fogta fel, így a vevő mindent hallott, 
bár álmában sem akart hallgatózni. 

Az üzlet az első,  vagyis a vevő az első, 
tehát a letolás félbeszakadt, mint abban 
a bizonyos mesében az ügyetlen kukta 
pofon vágása is elhalasztódott 100 év-
vel Csipkerózsika felébredtéig.  A vevő 
kedvét mindenkinek keresnie kell, belőle 
élünk. Targoncás emberünk tehát kiadta 
rögvest az árút, másodpercet sem kellett 
várni. A fiatal sofőr meg csak húzta magát, 
és minden bizonnyal legalább magának 
magyarázta ki nem hallható módon, nem 
is volt  akkora az a tévedés, miként a tar-
goncás főnök replikázott.

Csakhogy történetesen a vevő a sofőr 
korábbi, és egyben az utolsó matek tanár-
ja volt. Így szükségszerűen be kellett 
kapcsolódnia a megszakadt kioktatásba: 
„pedig ez a legény volt a legjobb az osz-

tályában a számolásban”.
–  No, akkor milyen lehetett a többi? – 

érdeklődött a targoncás. 
–  Bizony kutyaütők voltak – adta meg 

az információt a vevő-tanár.  –  Némelyik 
még összeadni sem tudott, nemhogy szo-
rozni, osztani. A kerület, terület fogalmát 
meg jószerivel senki sem tette magáévá. 
De addig-addig csűrtűk, csavartuk ott a 
suliban, amíg a végén valamennyien meg-
kaphatták a szakmunkás levelet.

– És akkor most ezek az emberek 
fogják nekem a víz-és villanyvezetékemet 
megjavítani, ők biztosítják majd a táppén-
zemet meg a nyugdíjamat?

– Sajnos erre kell számítani, mert ame-
lyik kicsit is ügyesebb, az külföldön talál 
magának jól fizető állást, itthon pedig 
csak a megszállottak és a szerencsétlenek 
maradnak…

Miért nem megy tovább?

Az óvodás gyerekekkel kiránduló család 
készülődik a leszálláshoz a gyermek-
vasútról, melynek leánykori neve Úttörő 
Vasút. A családfőt elárasztják az ilyen 
korú gyerekektől természetes Miért? kér-
dések, de az egyiken ő is fennakad. Kisfia 
ugyanis arról érdeklődik, miért nem megy 
tovább a kisvonat, hiszen még van ar-
rafelé is szép vidék.

A papa elgondolkodik, láthatóan nem ta-
lálja megfelelőnek a máskor oly könnyen 
elővehető kész válaszok egyikét. Tényleg, 
miért is nem megy tovább a kisvonat?

Télen-nyáron nagyon szép forgalom van 
e kisvonaton, sokszor még hétköznap is. A 
kisvonatok feltámadásának reneszánszát 
éljük. Meg különben is, a mai országos 
célok között előkelő helyen szerepel az 
egészség megőrzése, az egészséges élet-
módra nevelés. Van-e komolyabb vonzerő 
egy szép kirándulásnál a természetbe, egy 
szép és tartalmas sétánál, ami babako-
csitól a görbe botig minden segédeszköz-
zel igénybe vehető?

„Apa, de miért nem megy tovább a 
kisvonat?” A kis gyerkőc faggatózása 
jogos, és felvetődik, hogy ez nem csak 

Pillanatfelvételek, BudakeSzi, 2012 SzePtemBeR

Az éléstártól a kaptárkövekig
Szemfüles riporterünk ezúttal a budakeszi Kossuth utcában, egy élelmiszer-
áruházban, valamint a a Budai hegyekben tartott terepszemlét. Utóbbi utat 
kisvasúton tette meg.  Tapasztalatairól az alábbiakban számol be.

201210.indd   8 10/5/2012   10:00:03 AM



2012 OKTÓBER  •   BUDÁNTÚL

PLÍZ

9

gyermeki akadékoskodás. Mi lenne, ha 
Hűvösvölgytől Budaörsig végig lehetne 
utazni a hegyek lankáin? A Csiki hegyek is 
bekapcsolódhatnának az aktívabb turisz- 
tikába. Megálló lehetne, mondjuk, Mak-
kosmária,  Nagyszénászug,  a Kap-
tárkövek, vagy épp a Huszonnégyökrös 
hegynél is, és még számos más, szebbnél 
szebb helyen.

Budát ezzel karéjozhatná a kisvonat, 
egyfajta speciális tömegközlekedéssel le-
hetne a főváros északi és déli városrésze 
között nem is akármilyen módon vé-
gigutazni. Nem csak az északi, azaz mai 
vonalszakasz lenne még kihasználtabb, de 
a déli, ma még kevésbé „feltárt” térség 
is bekapcsolódhatna az intenzívebb kirán-
dulóforgalomba.

Az apukánk homlokán egyre több ránc 
tűnt elő. Látszott rajta, hogy fiacskája most 

feltette neki „a” kérdést. A saját ilyen-
olyan válaszát még saját maga sem fogad-
ta el. Még az sem segített neki, amikor 
elkezdte magyarázni, hogy arrafelé nem 
vezet a sín. Kisfia ugyanis azonnal előállt 
a megdönthetetlen 
javaslattal: holnap 
idejövünk az oviv-
al, és megépítjük a 
síneket arra tovább. 
„És apu, aki me-
gépíti a síneket, 
az ugye ingyen 
utazhat majd a kis-
vonaton?”

Tényleg, nem 
lehetne ezt a kér-
dést egy ovis fel-
vetésénél és egyéni 
megoldásánál ko-

molyabban körbejárni? Ugyan mi kellene 
több hozzá, akarat vagy pénz? Melyikből 
szenvedünk nagyobb hátrányt? …és me-
lyiket miként lehetne pótolni? 

Mészáros Árpád

KÉK-ZÖLD

A Die Presse című konzer-
vatív bécsi lap szeptem-

ber elején Kisajátítás? Ma-
gyarország osztrák cégeket 
fenyeget címmel közölte 
Christian Höller cikkét. Ebből 
szemlézünk, mivel a cikkben 
érintett két osztrák vállalat 
jelentős piaci részesedéssel 
rendelkezik térségünkben.

Magyarország a jövő hé-
ten elfogadhatja a hulladék-
gazdálkodás államosításáról 
szóló törvényt (a törvény 
vitáját közben elhalasztot-
ták – a Szerk.) – ettől tart pl. 
a Saubermacher nevű osztrák 
vállalat. A szabályozás a ter-
vek szerint már 2013 elején 
életbe lép.

Úgy tűnik, a magyar kor-
mány valóra váltja fenyege-
tését, hogy de facto államo-
sítja a hulladékgazdálkodást. 
Ez o-lyan osztrák cégeket is 
sújtana, mint a Saubermach-
er, az Avfall Service AG 
(ASA) vagy a felső-ausztriai 
AVE. „Ez egyet jelentene egy 
kisajátítással” – mondta a 
Die Pressének szerdán Frank 
Dicker, a Saubermacher ig-
azgató tanácsának tagja. Leo 
Windtner, az AVE anyavál-
lalata, az Energie AG elnöke 
nem kívánt találgatásokba 
bocsátkozni a menetrendről: 
„Mert a magyar kormány 
kiszámíthatatlan”.

Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök ugyan júniusban, egy 
bécsi látogatáson azt ígérte, 
hogy tárgyalásokat kezd az 
érintett cégekkel. „Ilyen tár-
gyalások azonban nem voltak” 
– mondja bírálóan Dicker. Or-
bán pártjának kétharmados 
többsége van a parlament-
ben, és így minden törvényt 
önmagában el tud fogadni. 
Az ellenzék szerint gyakran 
előfordul, hogy a Fidesz az 
érzékenyebb jogszabályokat 
hosszadalmas előkészületek 
nélkül, gyorsított eljárásban 
veri át a parlamenten.

A hulladékgazdálkodás új 
szabályozását Orbán már 2012 
elején bejelentette. A törvé-
nyjavaslat előirányozza, hogy 
ezeket a szolgáltatásokat csak 
az állam végezheti, illetve oly-
an cégek, amelyek többségi ál-
lami tulajdonban vannak.

Mivel a településeknek 
néhány hónapra van szüksé-
gük az átálláshoz, ésszerűnek 
látszik az őszi döntéshozatal. 
A Saubermacher több mint 20 
éve tevékenykedik Magyaror-
szágon, ahol mintegy 700 em-
bert foglalkoztat. Magyaror-
szágon a hulladékgazdálkodás 
terén az egyik legnagyobb 
szolgáltató, 600 települést gon-
doz. A Saubermacher kereken 
30 millió eurót fektetett a mag-
yarországi üzletág kiépítésébe. 

Dicker szerint az egész ágazat-
ban mintegy 10 millió euró 
értékű befektetésről van szó.

Az ágazat európai szövetsége 
(FEAD) a törvénytervezet el-
len panaszt tett az Európai Un-
iónál. Ennek nyomán az uniós 
hatóságok kötelezettségszegési 
eljárást indítottak Magyaror-
szág ellen, és átfogó kérdőívet 
küldtek Budapestre. Wolfgang 
Leitner, az ASA igazgatótaná-
csának tagja reméli, hogy amíg 
az EU vizsgálata tart, nem fo-
gadják el a törvényt.

Orbán Viktor magyar 
miniszterelnöknek azonban 
már alternatív terv van a zsebé-
ben arra az esetre, ha Brüsszel 
keresztbe fekszik. Ebben az 
esetben minden szolgáltatót 

törvény útján közhasznú céggé 
akar alakítani, azaz a vállala-
toknak a nyereségüket tovább 
kell adni az ügyfeleiknek. A 
hulladékgazdálkodás mel-
lett ez érintené az áram- és a 
gázszolgáltatókat is. „Ebben 
az esetben számunkra nincs 
értelme a magyarországi 
befektetéseknek” – mondta 
Leitner.

Leo Wintner, az AVE 
anya-vállalata, az Ener-
gie AG elnöke ennek el-
lenére Brüsszelben remé-
nykedik: „Egyszerűen nem 
tudom elképzelni, hogy az EU 
átenged egy ilyen törvényt. Ez 
ugyanis alapjaiban rendítené 
meg a belső piac alapgon-
dolatát.”

Időutazás kukásautóval

Érdekes adalék a cikkhez, hogy munkatársunk a 2010-es 
kormányváltás utáni nyáron hallott harangozni először ar-

ról, hogy az új kormány ki akarja szorítani a külföldi cégeket 
a közszolgáltatásokból. Ami a kommunálishulladék-szállítást 
illeti térségünkben, még konkrét stratégiát is fölvázolt akkori 
informátora. E szerint a hadművelet azzal kezdődnék, hogy a 
jelenlegi, bicskei lerakóhelyet környezetvédelmi indokra hivat-
kozva  bezárnák, így kényszerítve a depónia jelenlegi igénybe 
vevőit arra, hogy távolabbi helyszínt keressenek. Csakhogy ez-
zel annyira megdrágulna a szállítás, hogy rentábilisan a szol-
gáltatás már nem volna végezhető, hacsak nem emelnék meg 
drasztikusan a szolgáltatásaik díját, amire nem lenne esély. (A 
jelenlegi szabályozás mellett ugyanis a szolgáltatók nem szab-
hatják meg szabadon a szolgáltatásaik díját.) A második lépés-
ben, miután a külföldiek kivonulnának a piacról, a szolgáltatást 
baráti, hazai vállalkozások vennék át, s csodák csodája, egy új 
eljárás keretében a bicskei depóniát is újra megnyitnák.

Hogy mindebből mi igaz, mi nem, az élet majd megmutatja. 
Az viszont tény, hogy azóta a bicskei lerakót valóban bezárták.

Robot Szabi

A Champignon Union támogatásával
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BUdaÖrS
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

3. szerda, 19.00. 
Egressy Zoltán: 4x100 
színmű egy részben 
4. csütörtök 19.00. 
Tamási Áron Énekes madár 
játék 2 részben 
9. kedd 19.00. 
A doktor úr 
zenés bohózat 
13. szombat 19.00. 
Tanulmány a nőkről 
zenés válook két részben 
Bemutató 
14. vasárnap 19.00. 
Indián nyár 
Csengeri Attilával és Mahó Andreával 
15.  hétfő 10.00. és 14.00.
Grimm:  Hamupipőke 
zenés mesejáték 
19. péntek 19.00.
Művészet 
komédia 
20. szombat 19.00. 
Panelninja 
monokomédia 
21. vasárnap 11.00. 
A tengerkék kutyus 
zenés mesejáték 
19.00. 
I love musical 

24. szerda 19.00. 
Caveman 
komédia 2 részben 
29. hétfő 10.00. és 14.00.
Garbonciás Péter 
Huzella Péter előadása 
30. kedd 19.00. 
Énekes madár 
játék 2 részben 
31. szerda 19.00.
Tanulmány a nőkről 

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

6. szombat 15.00.
Bors Gyula fotókiállításának megnyitója
11. csütörtök 18.00.
Zsámbékiak a nagyvilágban 
13-14. szombat-vasárnap
Nyitott Múzeumok Hétvégéje
13. szombat 14.00-16.00.
Vendel-napi állatsimogató a Tájházban
25. csütörtök 18.00.
Zenetörténeti barangolások a 
könyvtárban 8. rész

26. péntek 19.00.
Francia sanzon est
Jegyár: 800 Ft
27. szombat 9.00-12.00.
Bababörze és játszóház
30. kedd 18.30 óra
Családi Egészségklub 

BUDAKESZI
V. Mezei Napok
Budakeszi 
október 13-20.
13. szombat 10.00 
Sokasodó ráncok, dráma foglal-
kozás gyereknek 
16. kedd megnyitó 
16.00. Megemlékezés  Mezei Mária 
házánál,
19.00. A IV. Mezei Mária Kulturá-
lis Emlékhét megnyitója
Tangó Tánc show
Diver Tangó zenekar koncertje, tán-
col: Vastag Ágnes és Szőllősi An-
drás, közreműködik az Angara ze-
nekar és Csepregi Gyula szaxofon 
művész  (Erkel Ferenc Művelődési 
Központ)
17. szerda
09.00-14.00. Versakciók, Utcazene 

fesztivál (Budakeszi közterei)
14.00. Versmondó verseny (Betű-
tészta Könyvesbolt)
21.00. Hubstation feat Berger Dal-
ma (Rathaus Keller) 
18. csütörtök
09.00-12.00. Angara-koncert
 (Betűtészta könyvesbolt)
20.00. Kiss Erzsi és zenekara kon-
cert (Erkel Ferenc Művelődési 
Központ)
19. péntek 
18.00-20.00. Néptánc Gála 
(Prohászka Ottokár Katolikus Gim-
názium)
20.00. Táncház (Széchenyi István 
Általános Iskola)
20. szombat
12.00-18.00. Színjátszás
Gilf kör, Nemes Nagy Ágnes 
Humán Szakközép Iskola; 
Körtelikör,Fészek Színház, Maday 
Gábor (Nagy Sándor József Gim-
názium, Széchenyi István Általá-
nos Iskola) 
19.00. Import Impró Társulat 
(Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pont)
20:00. Elsa Valle koncert, közre-
működik Csepregi Gyula (Erkel 
Ferenc Művelődési Központ)
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Sokat köszönhettem neki a nyolcvanas 
évek végén újdonsült budakesziként; 

mint vérbő humorú, igazi jó szomszéd, 
társasági ember ő vezetett be az akkori 
helyi „szalonokba”, meg a vidéki élet rej-
telmeibe. De Budakeszi is sokat köszön-
het neki, sok egyéb mellett azt, hogy ő ve-
zette be a szennyvízcsatornát az egykori 
községbe.

A zalai születésű fiatalember, képzettsé-
gére nézvést gépész, az ötvenes években a 
Fővárosi Csatornázási Vállalatnál kapott 
állást, és hamarosan őt nevezték ki a vál-
lalat és az ország egyik első, környezetvé-
delmi beruházásának a levezénylésére 
majd az üzem vezetésére. Nekem még 
volt szerencsém láthatni az iszapégető ké-
ményét pöfékelni. Amikor kihunyt belőle 
a tűz, Vörös István is távozott a telepről, 
közel negyven év után. Húsz évvel később 
most belőle is kihunyt az élet tüze. Isten 
veled, Pista.

*

Michna György 1921. december 19-én 
született Miskolcon. 16 évesen kezdett 
vitorlázó repülőgépen repülni. A Repülő 

Akadémia elvégzése után 1943. augusztus 
20-án avatták hadnaggyá. Az 1944-ben 
alakult Puma vadászgép osztály pilótája 
lett. A második világháborúban számos 
légi csatában vett részt, míg 1945. május 
5-én amerikai fogságba került, de még 
abban az évben hazatért.

A háború után az új rendszerben számos 
hátrányt kellett elszenvednie, utoljára egy 
vállalatnál volt gépkocsivezető, s innen 
ment nyugdíjba.

Mint a Puma vadászpilóták egyik 
utolsóként az életből eltávozott, egykori 
tagját, szeptemberben katonai pompával 
helyezték örök nyugalomra a budakeszi 
temetőben, ahol élete utolsó évtizedeiben 
élt családja körében.

*

Baráz József karnagy-zeneszerző, nyugal-
mazott gimnáziumi tanár 1926. január 27-
én született Füzesabonyban. Diplomáját 
1955-ben szerezte a budapesti Liszt Fe- 
renc Zeneakadémián. Zenetörténeti, mód-
szertani előadásai (Kodály módszer) a 
hazai rendezvényeken kívül külföldön is 
– elsősorban Németországban és Olasz-

országban – igen népszerűek voltak. 
1977-ben alapította meg saját együtte-
sét, a Stella Kamara Kórust. A Stellával 
jó harminc esztendő alatt számos díjat és 
kitüntetést nyertek el, ill. kórusversenye- 
ken arattak sikereket. Bejárták Európát, 
volt meghívták őket Észak-Amerikába. 
Egyik turnéjukon II. János Pál pápa 
személyesen fogadta és áldotta meg a 
kórust.

Szorosan kötődött Angyalföldhöz, 
amióta 1995-től a Láng Művelődési Köz-
pontban talált végleges otthont kórusának. 
A Stella és Baráz József karnagy második 
otthona pedig Budakeszi volt évtizede-
ken át. Élete szinte legutolsó pillanatáig 
vezette együttesét, élete fő művét. A halál 
2012. szeptember 20-án ragadta el, életé-
nek 86. évében.

Három sors, három nekrológ
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Korombéliek alighanem 
élénken emlékszenek 

még Gazdag Gyula dokumen-
tumfilmjére, a Határozatra. 
Az alkotás anno a Balázs Béla 
Stúdióban készült, s arról szólt, 
hogy egy sikeres téesz-elnököt 
hogyan buktatnak meg az akkori 
hatalom emberei a közgyűlésen. 
Kitűnő anatómiai tanulmány 
a hatalom természetrajzáról, 
működéséről, a hatalmat kiszol-
gáló emberek lélektanáról. 
Alkotójának zsenialitását mu-
tatja, hogy sikerült rávennie a 
civil szereplőket az önleleplező 
szereplésre. Döbbenetes, hogy 
ezek az emberek milyen 
kendőzetlenül tárulkoznak föl 
a kamerák előtt. A hatalom ma-
gasabb polcain ülők azonban 
okosabbak voltak, mint az akko-
ri járási párttitkárok s hasonlók, 
s látták, hogy a film nemcsak az 
adott történetre, hanem az ak-
kori rendszer egészére nézve is 
leleplező. A hetvenes élvek ele-
jén készült filmet így hát nem is 
engedték ki jó egy évtizedig az 
alumínium dobozából, magam, 
sokakhoz hasonlóan, csak a 
nyolcvanas évek elején láttam. 
többször is.

Igen dicséretes módon, a 
Műcsarnok és a MaNDA (Ma- 
gyar Nemzeti Digitális Archí-
vum és Filmintézet) ki-
adta DVD-n Gazdag Gyula 

nagyszerű dokumentumfilmjeit, 
a Válogatást és a Határozatot. 
A kiadvány hátoldalára Kornis 
Mihály írt rövid ajánló-ismertető 
szöveget, többek között ezt: 
„Aktuálisabb ma, mint valaha. 
Hogy működik egy diktatúra, 
miért lehet egyáltalán sikeres? 
De szükségképpen miért nem 
lehet tartós ez a siker?”

Az események ezt követően 
váratlan forulatot vettek. A már 
terjesztésre kiszállított DVD-
ket visszavonták (addig 5 darab 
fo-gyott belőlük!) azzal, hogy 
majd új szöveggel hozzák for-
galomba később.

Amiért az esetről írunk: 
a Gazdag-filmek kiadásáról 
az a Manda-főigazgató dön- 

tött  , aki 2010-ig Zsám-
bék polgármestere volt. Sa-
jna ugyancsak ő volt az a dön- 
téshozó is, aki a kortárs irdalom 
jelesének, Kornis Mihálynak a 
szövegét megcenzúrázta              

Artosz Bobi

40 éve aktuális
.

Ráadás: C. Kálmán György irodalmár a Magyar Narancs-
ban emlékezett meg az esetről. Ebből idézünk:

„és Kornis írt ajánlót a Műcsarnok és a Digitális Archí-
vum által kiadott DVD-hez, amelyen Gazdag-filmek vannak. 
Tömör volt és nem elég kormányközeli: a vegytiszta cenzúra 
áldozata lett. 

Persze, hogy van cenzúra.
Azt viszont semmi esetre nem szabad mondani, kedves 

Lovas Lajos, hogy „Nem kívánok hozzájárulni semmilyen 
politikai interpretáció megjelentetéséhez”. Mert még valaki 
ismeri a filmeket, és elkezd gondolkodni. Gazdag Gyula re-
mek filmes, de e műveit nem színviláguk, képi kompozíciójuk, 
színészvezetésük vagy a hang mesteri kezelése miatt tartjuk 
számon – a politikai manipulációról, a hatalom természetéről 
és mesterkedéseiről, butaságáról és nevetségességéről szól-
nak. Mégis, hogyan lehetne ezeket nem politikailag interpre-
tálni?”

Nemcsák: 
Himnusz
A nemzeti identitás megé-
lésének különleges, egy-
szeri és megismételhetetlen 
szakrális aktusának szánták 
szervezői a szeptemberben 
Budakeszire meghirdetett es-
eményt, melynek keretében a 
Szent Koronát, pontosabban 
annak mását a koronaőrök 
díszkísérete mellett mutatták 
be az érdeklődő publikum-
nak és a budakeszi Himnusz 
szobornak (Majzik Mária 
alkotása).  A rendezvény 
rangját emelte a díszvendé-
gek sokasága, köztük Spányi 
Antal megyéspüspök, Soltész 
Miklós államtitkár, a környék 
több polgármestere.

Az emelkedettségen né-
miképp rontott, amikor maga 
a megyés püspök aposz-
trofálta úgy a Szent Koronát, 
mint olyan kegytárgyat, ami 
egykor Szent István király 
fejét ékesítette. (Sosem éke-
sítette.) De nekem, az egykor 
volt magyartanárnak, a leg-
fájóbb mégis az volt, amikor 
Nemcsák Károly színművész 
elszavalta a Himnuszt. Nagy 
átéléssel, de - hibásan. Baki-
jára aligha mentség, hogy 
tíz magyar emberből saját 
statisztikám szerint kilenc 
rosszul tudja, kiváltképp, ha 
Erkel Ferenc megzenésíté-
sében énekli (valószínűleg 
a hiba a megzenésített vál-
tozatból terjedt el)  Kölcsey 
Himnuszának hatodik sorát: 
„Hozz rá víg esztendőt”. (A 
kis prozódiai döccenőt zene 
és szöveg között, Erkel így 
oldotta meg: ho-ozz rá víg 
esztendőt, nem pedig, mint 
azt sokan rosszul tudják:   
hozz reá víg esztendőt). Nem 
reá, hanem csak rá.

Lehet, persze, mindez merő 
akadékoskodás, láthatóan 
rajtam kívül e bakik senkit 
nem zavartak az ünneplők 
körében, amelynek záró aktu-
saként a közönség is leróhat-
ta, egy főhajtással, tiszteletét 
a korona előtt. Vigasztaljon 
az a tudat, az legalább, ha 
másolat is, de hiteles volt.

Szot Bibora

Egyedülálló zenei esemény 
helyszíne volt a zsámbéki 
romtemplom szeptember 22-én. 
A hazai elektronikus zene egyik 
úttörője, nagy tehetsége Fogara-
si László itt mutatta be legújabb 
szerzeményét, a Soundmapping 
című dalt. A művésznevén Yon-
derboi  kezdeményezése közös 
volt az egyik magyarországi 
mobil szolgáltatóval: a Voda-
fone felkérésére a Hangtérkép 
akció keretében az érdeklődők 
által beküldött hangminták 
felhasználásával készítette a 
zeneművet. 

A  premier a Recorder.blog.
hu-n élőben közvetített zsám-
béki koncerten volt. Yonderboi 
gyerekkorában megszerette a 

számítógépet – az első szerelem 
egy Commodore 64 volt –, s 
azon is már a hangok foglalkoz-
tatták. 

1998 áprilisában Pink Soli-
dism nevű, a The Doors – Ri-
ders On The Storm számának 
alapjaira épülő száma felkerült 
a Future Sound Of Budapest 2 
albumra, ez volt az első hivata-
losan megjelent Yonderboi szer-
zemény.

Ugyanabban az évben 
megjelent egy öt számot tar-
talmazó EP, Cinnamon Kisses 
EP címmel. Kizárólag bake-
litlemezen, korlátozott példány-
számban jelent meg, kiadója a 
Juice Records (Hungary) volt.

Nemsokára a The Doors 

feldolgozás és néhány szám a 
Cinnamon Kisses EP-ről nem-
zetközi válogatásokra is felk-
erült, s Yonderboi azóta nem-
zetközi szinten számon tartott 
zenész.            

Zoborai stb

Yonderboi Zsámbékról

C. Kálmán György 
Budakeszin élő irodalmár
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Július óta új beutalási rend működik az 
egészségügyi ellátásban. Hogy miként, 
arról már gyűlnek a tapasztalatok: nem-
csak a betegek, hanem az orvosok köré-
ben is. Ami viszont nem változott: a hála- 
pénz. (Egyes becslések szerint a pácien-
sek egészségre fordított magánkiadá-
sai már elérik a közkiadások 30-50 
százalékát.) 

Igaz: azt a kórházak is érzik, hogy a 
betegutak jó része egyelőre csak papíron 
létezik, nem jönnek az új betegek. 
Valószínűleg ugyanott kezeltetik magu-
kat, ahová eddig is jártak, különösen, 
hogy egyelőre senkit sem küldhetnek el 
az intézmények a régi ellátási területeikről 
érkezők közül. Bár több helyen már ki-
fizettetik azt a pluszpénzt, amit a területen 
kívülről érkezőktől elkérhetnek.

Kórházi vezetők szerint a kaotikus 
viszonyok leginkább a fővárosra, il-
letve a Közép-Magyarországi Régióra 
jellemzőek. Bizonyos esetekben a főváros 
egy-egy kerületéből is vidékre kellene 
utazni, holott Budapesten a teljes ellátási 
kínálat rendelkezésre áll. 

Nemrég egy egészségügyi szakember, 
Poller Imre onkológus írt tanulmányt az 

eddigi tapasztalatairól, amelyet az Élet 
és Irodalom című hetilapban tett közzé. 
Tanulmányában elsősorban a Közép-Ma-
gyarországi Régiót vizsgálta. Poller abból 
indul ki, hogy a hozzáférhetőség egyik 
alapvető mutatója az egységnyi ágyszám-
ra jutó ellátási területi lakosságszám. Ez 
megmutatja, hogy elvileg hány lakos 
„versenyez” egy-egy kórházi ágyért. A 
magyarországi népegészségügyi statisz-
tikák a betegségek előfordulási gyako-
riságában maximum 25-30 százalékos 
eltérést mutatnak. Azaz nagyjából ekkora 
eltérés magyarázható az eltérő szükség-
letekkel. Ehhez képest például a bel-
gyógyászati ágyak elosztása a kórházak 
harmadában van csupán a „megmagyaráz-
ható” szinten, míg a másik egyharmadban 
a térségi átlag fele, a harmadikban viszont 
ugyanez az érték a térségi átlag két- 
szerese. A „legjobb” és a „legrosszabb” 
osztályok között 18-szoros a különbség, 
az egyikben 97 ágy jut 80 ezer lakosra, 
a másikban 15 ágy 228 ezer lakosra. Az 
elemzés készítője szerint, amennyiben 
a kialakított beutalási rendet valóban a 
leírtaknak megfelelően, azaz „zárt rend-
szerként” akarják működtetni, az ellátások 

alig lesznek tervezhetőek, számos súlyos 
akut megbetegedés esetében egyszerűen 
nem lesz ágy a beteg számára, miközben a 
térség más kórházaiban üresen konganak 
a szobák. A legdurvább egyenlőtlenséget 
a stroke-ellátásban érte tetten: itt a „leg-
jobb” intézményben 2865 lakosra jut egy 
„stroke-ágy”, a „legrosszabb” intézetben 
pedig 99 839 lakosra jut egy ágy, vagyis 
34-szeres a különbség. Az aránytalanság 
azonban szinte minden ellátási területen 
látható.

Nemrég az egészségügyi államtitkár, 
Szócska Miklós is elismerte, hogy van 
még mit finomítani a július óta működő 
új térségi ellátási rendszeren. Többek 
között az onkológiai és a kardiológiai 
ellátás kapcsán kaptak olyan vissza-
jelzéseket, amelyek egyértelművé teszik: 
a kijelölt kórházak nem tudnak annyi 
esetet ellátni, mint amennyit az új struk-
túrában kellene.

Kincses Gyula, az Egészségügyi Stra-
tégiai Kutató Intézet volt főigazgatója 
szerint a kapacitásátalakítás nem lehet 
eredményes csak ágyszámpókerrel és 
hozzárendelt területekkel: ha nincs pénz 
és nincs szakember (a kettő összefügg) 
akkor mindegy, hogy mi van a papírokon, 
az ellátási hiány a leggondosabb tervezés-
nél is előáll.

Zoia Brots

 Új Rend az egéSzSégügyBen

Minden út kómába vezet
PLÍZ

Kupa a Fűzfából
A röplabda máig mostohagyerek a magyar 
sportban. Alighanem egy előítélet is köz-
rejátszik ebben, sokan szovjet sportágnak 
tartják, holott ez egyáltalán nem igaz, 
talán csak azért terjedt el ez a téveszme, 
mert Magyarországon az ötvenes években 
kezdték megismerni.

A budakeszi Fűzfa utcaiak mindeneset-
re nem előítéletesek, bizonyság rá, nem-
rég hetedik alkalommal rendezték meg a 
Fűzfa Egyesület röplabdatornáját, a Fűzfa 
Kupát tíz csapat részvételével. A képzelet-
beli dobogó legfelső fokára végül a Bu-
dakeszi Felvidék csapata hághatott föl.

Azt a fűzfán fütyülőjét!

Bika bike
Egyre több híve van az akrobatikus kerék-
pározásnak, amihez az ügyességen és a 
bátorságon kívül bika erős bike-ok, azaz 
speciális biciklik is szükségesek, s aminek 
több műfaja is ismert: Dirt Jam, Pump 
Track és Bunny Hopp például. Lelkes bu-
dakeszi fiatalok pár éve a Barackosban már 

kialakítottak maguknak egy pályát, de az 
őszi napforduló e téren is jelentős fordula-
tot hozott: megnyílt a Budakeszi Bike Park, 
igaz, profi tereppályával. A munka dandár-
ját a kerekezők végezték, részben azok, 
akik annak idején a Barackosban is ástak, 
de a létesítmény aligha jöhetett volna létre, 
ha nem áll melléjük a városvezetés, Winker 
Gábor és még néhány helyi vállalkozó.

Márna Apó

Még hogy senki nem lehet próféta a sa-
ját hazájában? az lehet, de lovas íjász az 
igen.

Végre a szélesebb budakeszi közönség is 
megismerhette ruszák Mátyás lovas íjász 
világbajnok művészetét. A bemutatónak, 
ahol a város egyik büszkesége tartott 
bemutatót sporttársaival, a szeptember 
22-én tartott hagyományőrző rendez-
vény adott otthont. Ezen Ruszákon és a 
Keszi Íjászokon kívül több, környékbeli 
hagyományőrző csoport is részt vett. Újabb, jelentős sporteseménynek adott 

otthont nemrég Budaörs. Itt rendezték 
meg szeptember 18-23. között a kötött- és 
szabadfogású veterán-, szeptember 24-én 
pedig a férfi felnőtt strandbirkózó-világ-
bajnokság versenyeit a Budaörsi Városi 
Uszoda és Sportcsarnok-komplexumban.

A veteránok hét korcsoportban, s mind-
egyiken belül hét súlycsoportban küzdöt-
tek az összesen 49 aranyéremért. A strand-
birkózás négy súlycsoportban zajlott. 
A versenyzők főleg európai országokból, 
de a tengeren túlról is érkeztek. több mint 
száz magyar versenyző nevezett a verse-
nyekre.

A város figyelmes vendéglátónak bi-
zonyult, amit az is bizonyít, hogy nem-
zetközi birkózó szövetség köszönetét tol-
mácsolta Budaörsnek a Veterán Birkózó 
Világbajnokság magas szintű megren-
dezéséért.
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Perbáli 
anyaszomorító
Előzetes letartóztatásba he- 
lyezte a Budakörnyéki Tör- 
vényszék szeptember 10-én 
azt a 40 éves perbáli férfit, 
akit édesanyja jelentett fel a 
rendőrségen. 

 A jegyzőkönyv szerint a 
férfi évek óta fenyegette édes- 
anyjáékat: ilyenkor késsel 
a kezében járkált a házban 
és pénzt követelt. Csak az 
elmúlt időszakban másfél-
millió forintot zsarolt ki a 
szülőktől, valamint kilopta az 
ágyneműtartóba rejtett több-
százezer forintjukat. 

Az édesanya eddig azért nem 
tett följelentést, mert félt. 

Az ügyben a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya lopás bűntett mega-
lapozott gyanúja miatt indított 
büntetőeljárást. 

Asszonyverés
Ami biztos, hogy alaposan hely- 
benhagyták. A följelentő asz-
szony szerint a férje verte 
meg bukósisakkal, ráadásul 
még meg is harapta, de ug-
yanebben az ügyben a férj is 
följelentést tett: az ő verziója 
szerint feleségét az élettársa 
bántalmazta.

Az eset Törökbálinton tör-
tént, szeptember 9-én.

A Budaörsi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztálya 
nyomozást folytat súlyos testi 
sértés bűntette miatt.

Munkát keresett, és egy sú-
lyos bűnügy kellős közepén 
találta magát – mint áldozat. 

Az illető augusztus 31-én 
találkozott Csömörön egy 
ismerősével, K. J.-vel, aki 
munkát ígért neki. Amikor 
a megbeszélt helyszínen ta-
lálkoztak, beszállt mellé a 
terepjárójába, de egy-két ki-
lométer után az autó megállt, 
s csatlakozott hozzájuk 
egy másik férfi, L. Zs. Elég 
barátságtalanul, mert em-
berünket a hátsó ülésre lökte, 
kezeit hátracsavarta, meg-
bilincselte, majd ütlegelni 
kezdte. Hamarosan még vala-
ki beszállt a kocsiba, amellyel 
Budakeszi-Makkosmáriára 
hajtottak. Út közben L. Zs. 
egy kést szorított a testéhez, 
és azzal fenyegette, megölik. 
Amikor megérkeztek a mak-
kosi zsiványtanyához, a csa-
pat verőembere összekötözte a 
foglyot, a fürdőszobába vitte, 
ahol megpróbált közösülni 

vele, illetve fajtalankodásra 
kényszerítette.

Másnap folytatódott a 
kínzása, L. Zs. fegyverrel 
százezer forintot követelt 
tőle. Miután megegyeztek – 
bármit megígért volna, csak 
szabaduljon –,  berakta egy 
kocsi csomagtartójába, majd 
Pátyon szabadon engedte az-
zal, hogy visszavárja a száz 
lepedővel.

A sértett szeptember 4-én 
tett följelentést a nagykátai 
kapitányságon. L. Zs. nem 
volt ismeretlen 
a rendőrök 
számára. Tekin-
tettel arra, hogy 
fegyver volt 
nála, s a francia 
idegen légióban 
is szolgált, a Ter-
rorelhárító Köz-
pontot (TEK) 
kérték meg, 
működne közre 
az elfogásában.

A 42 éves diósdi férfit és 
két társát pár nappal később 
elfogták, az elfogásukról 
készült videót az alábbi 
linken megtekinthetik az 
érdeklődők. 

http://www.tek.gov.hu/vid-
eo/media_055.mpg

Mindhármójuk ellen em-
berrablás bűntette és más 
bűncselekmények miatt foly-
tat eljárást a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság. A Bu-
dapest Környéki Törvényszék 
elrendelte L. Zs. előzetes le-
tartóztatását, két társát – ki-
hallgatásukat követően – a ny-
omozók szabadon engedték.

Boros Zita

Csömörről makkosra, makkosról Pátyra

Fajtalankodó emberrabló

Vonzódások
Úgy próbált meg ruhákat lop-
ni T. Lajos budapesti lakos 
egy budaörsi bevásárló köz-
pontból, hogy a próbafülké-
ben magára öltötte azokat. (A 
rendőrségi közlemény diszkrét 
stílusban, de értésre adja, hogy 
az elkövetés módja a „kü- 
lönös” kategóriába tartozik, in-
nen a Nyájas fantáziájára bíz-
zuk, mit is takarhat e jelző.)

Az eset augusztus 29-én 
történt. A kár mintegy 40 ezer 
forint. T. Lajos többszörösen 
visszaeső, egy hónappal az eset 
után a bíróság hasonló cselek-
mények miatt első fokon más-
fél év börtönbüntetésre ítélte. 

A budaörsi esettel kap-
csolatban a Budaörsi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztálya 
nyomozást folytat lopás vétsé-
gének megalapozott gyanúja 
miatt a 31 éves férfi ellen.

Nemierő
Kifosztotta, s ha nem áll el-
len, meg is erőszakolja az 
idős, nagykovácsi asszonyt B. 
G., 35 éves  román állampol-
gár. Az illető szeptember 2-án 
ment be a szerencsétlenül járt 
asszony házába, aki látásból 
ismerte, és késsel, veréssel 
kényszerítette, hogy átadja a 
nála lévő készpénzt. Ezután 
elvágta a telefonzsinórt, és 
megpróbálta megerőszakolni, 
majd a zsákmánnyal távozott.

Napokon belül elfogták, 
jelenleg előzetesben van. A 
bűncselekmény elkövetését 
tagadja.

Az ügyben a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya nyomozást folytat a 
Btk. 198. § (1) bekezdésébe 
ütköző és a szerint minősülő 
szemérem elleni erőszak és ki-
fosztás bűntette miatt.

Rablás Zsámbék
Még a tizennyolcat sem töltötte 
be, s már kirabolták. A fiatal 
férfi szeptember 25-én hajnal-
ban vált a bűncselekmény ál-
dozatává egy zsámbéki kocsma 
közelében, amikor néhányan 
körbevették, megfenyegették, 
s arra kényszerítették, hogy 
adja át a nála lévő értékeit a 
támadóknak. Ráadásként még 
meg is verték, többször arcon 
vágták. 

A fiú följelentést tett a 
rendőrségen. A minden kapi-
tányságon megtalálható Mo-
soly Albumában felismerte tá-
madóit, vagyis az illetők nem 
voltak teljesen ismeretlenek a 
zsaruk előtt. Három nappal az 
eset után már elő is állították 
Sz. Attila mányi lakost, vala-
mint két tanút: egy budakeszi 
férfit és egy mányi nőt. A 
két tanút kihallgatásuk után 
elengedték, Sz. Attilát azonban 
előzetes letartóztatásba he-
lyezték csoportosan elkövetett 
rablás gyanújával.

eszt

Kérjük, hogy aki a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemi in-
formációval 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 06-80/555-111-es telefonszámot.
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Autós körökben elterjedt, 
hogy újabban a rendőrök ak-
kor is birságolnak, ha valaki 
a közlekedési lámpa sárga 
jelzése ellenére áthalad a 
kereszteződésen. Holott, így 
az ellenérv, a sárga figyelmez-
tetés, de még nem tilos, és ha 
pont akkor vált sárgára a lám-
pa, amikor az autó odaér, még 
áthaladhasson, s ne kockáztas-
sa, hogy egy hirtelen fékezés-
sel esetleg a mögötte érkező 
járművekkel karambolozzon.

De lássuk, mit monanak 
erről a KRESZ, illetve a Bu-
daörsi Rendőrkapitányság 
közlekedési rendőrei, akiket 
ezúttal segítségül hívtunk a 
kérdés szakszerű és jogszerű 
megválaszolásához.

A sárga jelzésnél alapvetően 
meg kell állni. Ha a járművezető 
nem tud megállni biztonsá-
gosan a kereszteződés előtt, 
csak akkor hajthat át. Ezt elég 
sok minden befolyásolja, mint 
például az, hogy a közlekedő 
autó mögött van-e még más 
jármű,  ha van, akkor az mi-
lyen sebességgel közeledik. 
Egy, kettő, vagy hat autó jön 
mögötte? Hány méterrel a lám-
pa előtt észlelte, hogy sárgára 
vált a lámpa?

A sárga lámpán való áthaladás 
szabálysértésnek minősül.

Ha fix bírságos, akkor fix.
Ha nem fix bírságos, akkor 

5000-től 150 ezer Ft-ig terjed-
het a büntetés összege. (A kér-
dést a 63/2012. Kormányren-
deletben szabályozzák.)

Szabálysértésnek a sárga 

lámpán való áthaladás ak-
kor minősül, ha a jármű 
vezetőjének volt lehetősége 
a járművét biztonságosan 
megállítani a KRESZ 9. § (4) 
bek. c, pontjában felsorolt he-
lye előtt.

Ezen szabály megszegése 
csak abban az esetben ál-
lapítható meg kétséget kizáró 
módon, ha igazolható, hogy a 
járművet a jelzés 
megjelenése után 
b i z t o n s á g o s a n 
meg lehetett volna 
állítani.

Tehát a ren-
delkezés megsze-
gésének minősül 
az áthajtás, amen-
nyiben nem in-
dokolt. A sárgán 
történő áthajtás 
s z a b á l y o z á s a 
f i g y e l m e z t e t ő , 
prevenció jellegű, 
hiszen sok baleset 

adódik abból, hogy nem áll-
nak meg az autósok  nemhogy 
a sárga, de még a piros jelzésű 
lámpa ellenére sem. (A piros 
lámpa közigazgatási bírsággal 
sújtandó, összege 50.000 Ft.) 
Tehát: csak akkor hajthatunk át 
a sárgán, ha nem tudunk bizton-
ságosan megállni. Egyébként 
minden gyalogátkelőhelyet, 
kereszteződést úgy kell meg-
közelíteni, hogy meg tudjunk 
állni a gépjárművel.

bp

A sárga veszedelemÉrrel 
és vassal
Egy nem is igazán súlyos 
közúti balesetnek indult, 
’oszt mi lett belőle! Még vér 
is csordult.

Szeptember 27-én délben 
közúti baleset történt Bu-
daörsön, az 1-es főút városi 
szakaszán. Egyik részese 
K. Péter, 32 éves egy duna- 
bogdányi fiatalember, a másik 
egy helyi, idősebb hölgy. A 
baleset szóváltásba, végül 
tettlegességbe torkollott: a 
férfi megütötte az asszonyt, 
vasemelővel hadonászott, in-
zultálta az egybegyűlt publi-
kumot, köztük egy polgárőrt 
is. A magából kivetkőzött 
ember tombolásának a 
helyszínre kivonuló rendőrök 
vetettek véget, akik a kapitá-
nyságra kísérték. K. Péter az 
előállító helyiségben meg-
próbálta fölvágni az ereit, de 
az őr időben közbelépett.

Amikor elbocsátották, vis-
szament a baleset helyszínére, 
ahol már várta az idős hölgy 
41 éves fia. Meg a megrongált 
autójának a látványa, amit 
az anyja védelmére kelt fiú 
okozott. Ismét a rendőröknek 
köszönhető, hogy nem lett 
újabb verekedés a dologból.

*

A Budaörsi Rendőr-
kapitányság nyomozást 
rendelet el a Btk. 316. § (1) 
bekezdésébe ütköző és a (4) 
bekezdés a. pontja szerint 
minősülő nagyobb értékre 
elkövetett lopás bűntettének 
megalapozott gyanúja miatt.

Jelenleg rendelkezésre álló 
adatok alapján ismeretlen 
tettes 2012. 07. 23. nap 
és 2012. 08. 01. nap 
14:00 óra közötti időben 
Remeteszőlősön egy családi 
házba ismeretlen módon do-
log elleni erőszak nélkül be-
hatolt, majd onnan különféle 
tárgyakat tulajdonított el.

Az eltulajdonított tárgyak 
között kettő darab festmény 
is volt: Oszter Dezső: Itáliai 
utcakép, Kálóczi Mária: Fél 
női akt.

Tűz, tűz, tűz
Az augusztusi makkosmáriai 
tűz továbbra is élénken foglal-
koztatja a helyi közvéleményt. 
A rendőrség megerősítette: a 
szándékos gyújtogatás ügyé-
ben az eljárás a Pest Megyei 
Főkapitányságon folyik – 
ismeretlen tettes ellen. A 
részletekről a nyomozás érde-
keire tekintettel egyelőre nem 
adnak további felvilágosítást.

*

A másik budakeszi tűzeset 
– augusztus 24., Erdő utca – 
ügyében újabb körülmények 
nem merültek föl, közigazga-
tási eljárás keretében folyik az 
eljárás.

*

Szeptember utolsó szombatján, 
Zsámbékon ütött ki tűz: egy 
üresen álló vendéglátó helyi-
ségben: a helyszínre érkezett 
tűzoltók a lángokat megfékez-
ték.

eszt

Cserben hagyót keresnek
Gyanútlanul sétált az idős hölgy a budaörsi Hegyalja utcában. 
Augusztus 30. volt, este hét és nyolc között. Hirtelen hátulról 
egy személyautó elütötte, de megállás nélkül tovább hajtott. A 
gyalogost súlyos sérülésekkel szállították el a mentők. A jármű 
és vezetője azóta is ismeretlen. A Budaörsi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya nyomozást folytat segítség-
nyújtás elmulasztása bűntett megalapozott gyanúja miatt.

A rendőrség kéri, hogy aki a balesettel kapcsolat-
ban 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 06-
80/555-111-es telefonszámot.

Benzinkút-rablás 
Törökbálinton
Éjfélkor, szeptember 25-én 
betörtek egy törökbálinti 
benzinkút shopjába, és nagy 
értékben vittek el cigarettát. 
A szemközti tűzoltó-laktanya 
ablakából egy  szolgálatban 
lévő tűzoltó vette észre a tör-
ténteket. Az általa adott sze-
mélyleírás alapján a rendőrség 
nagy erőkkel megkezdte az 
elkövető felkutatását.
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