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Újra nyitnak 
a tanácsházák
A trójai faló, ami az utolsó szeg lesz az 
önkormányzatiság koporsójában. Most, 
hogy sikerült nemcsak a hónap, hanem az 
év képzavarát megalkotnom, ideje, hogy ki 
is bontsam az értelmét. Mert azért az is van 
neki. Trójai falónak a miniszterelnök ama 
bejelentését nevezem, amit az ünnepek 

előtt tett. Első hallásra, gondolom, sok polgármester és önkor- 
mányzati képviselő fülét mintha hájjal kenegették volna (egy 
képzavar nem képzavar – ahogy a régi rómaiak is mondták!): 
a kormány átvállalja az önkormányzatok adósságát. A kisebb 
településekét teljes egészében, a nagyobbakét pedig olyan 
arányban, ahogyan az adott önkormányzat törlesztő képessé-
ge engedi. Az első látszatra nagyvonalú gesztus azonban igazi 
vezércsel: ha ez megvalósul, márpedig nincs okunk kételkedni 
benne, hogy megvalósul, akkor olyan, hogy önkormányzatiság 
december 31-ével megszűnik Magyarországon.

Kezdődött a legfontosabb önkormányzati intézmények, az 
iskolák államosításával. Kiderült, hogy ennek az lesz az ára, 
hogy az oktatásra eddig az önkormányzatok által fordított pén- 
zeket is elvonják (a központi normatívákat naná, hogy eztán 
nem utalják), de azért az épületek üzemeltetését továbbra is 
a gondjaikra bízzák. Csak épp abba nem szólhatnak bele, kik 
tanítsanak az iskolában, mit és hogyan.

Aztán itt van a járási rendszer.
Ami önmagában nem ördögtől való gondolat, sok szakem-

ber sokszor elmondta már, hogy a 3200 önkormányzat – 3200 
kiskirályság; egy tízmilliós országban sok. Bibó István, a 
20. század kiváló közigazgatási szakembere (meg persze 
nagyszerű történésze is), híres tanulmányában szintén effélét 
pedzegetett, csak éppen nem így:  ahelyett, hogy a települési 
önkormányzatok ésszerű koncentrációja valósulna meg, a 
január elsejével fölálló járási hivatalokba vonják össze az 
eddig a településeken működtetett közigazgatási funkciókat. 
A járási hivatalvezetők, akik elöljárói a helyi önkormányza-
toknak, nem választott képviselők lesznek, hanem kinevezett 
funkcionáriusok, tisztviselők, a központi kormány kinyújtott 
karjai (Vagy motorjai, hogy egy élő klasszikust idézzek.).

És most itt van az adósságátvállalás.
Tény, hogy az államadósság és a lakossági eladósodottság 

mellett az önkormányzati hitelállomány ad leginkább ko-
moly okot az aggodalomra Magyarország pénzügyi helyzetét  
illetően.  De a „megoldás”  nemcsak erkölcsileg aggályos 
(a legeladósodottabb, legfelelőtlenebbül gazdálkodó önkor-
mányzatok vezetői most nevethetnek a markukba, ha azokra a 
kollégáikra gondolnak, akik az elmúlt nehéz években is igye-
keztek ésszerűen és prudens módon gazdálkodni). Ugyanis  
senkinek kétsége ne legyen afelől, hogy az adósságátvállalás-
nak súlyos ára lesz: az önkormányzatok gyakorlatilag mara-
dék pénzügyi önállóságukat (hitelt már ma sem tudnak például 
kormányzati jóváhagyás nélkül fölvenni) is elveszíthetik. 

Fölmerül tehát a kérdés, ezek után ugyan mi fölött ren-
delkeznek majd, mit fognak kormányozni az önkormányza-
taink. (Önmagukat, mármint azt a néhány embert, akikből a 
testületek állnak.) Talán becsületesebb lenne, ha a nevüket is 
megváltoztatnák: hívjuk inkább tanácsoknak őket. Nem lesz 
nehéz átállni, a szomszéd Mariska néninek például biztosan 
nem, ő máig azt mondja, bemegyek a tanácsházára.

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)

Mundus vult decipi, ergo decipitur.
„A világ azt akarja, hogy rászedjék, hát rá is szedik”

(Római)
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November, Szent András hava

Szent András havában tyúkmonyat és mézet egyél, nem árt 
tehénhús és gyümölcs; a fürdő nem hasznos, békét hagyj 
Vénusznak, semmi, állatnak a fejét meg ne egyed, keveset 
igyál, italodban álljon borsfű, zsálya és izsók; főtt ital gal-
ganummal, fahéjjal, spikával, gyömbérrel és ezerlevelű 
fűvel; purgáczióval is élhetsz.

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

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

CSÍZIÓ

Föld alatt, 
föld felett
Jelentős infrastrukturális fej- 
lesztés kezdődött Pátyon 
november elején. a Magyar 
Telekom Nyrt. által végzett 
beruházás várhatóan a hónap 

végéig tart majd. Ennek kere-
tében optikaikábel-hálózatot 
telepítenek a település bi-
zonyos részein. A földká-
beleket a Füzespatak utca és a 
Bánya utca közötti szakaszon 
fektetik, a légkábeleket pedig 
a Bánya utca és a rádiótorony 
között.

Pátyi
fórum
Dicséret illeti, bárkié lett légyen is 
az ötlet, a kezdeményezést. 

Pátyon a helyi önkormányzat 
új, internetes fórumot indít, amin 
nemcsak közreadják a helyi ren-
deleteket (ezeket egyébként ed-
dig is megtették, hiszen törvény 
kötelezte rá), de teszik ezt abban 
a stádiumban,  amikor azok még 
csak tervezetek, s felület adnak 
a helyi közvéleménynek arra, 
hogy ezekről kialakítsák és közzé 
tegyék a laikus véleményeket is.

Egyébként úgy tudjuk, az ötlet 
nincs levédve, copy right sem jár 
utána: lehet másolni.

eszt
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KRÓNIKA

A hosszú időn át Budakeszi-
hez kötődő, két évtizeden át 
volt budapesti főpolgármester, 
Demszky Gábor nem sok-
kal a 2010-es önkormányzati 
választások után eltűnt, és a 
sajtóban találgatások jelentek 
meg róla, hol lehet. Többen 
összefutottak vele Berlinben, 
s arról számoltak be, Demszky 
ösztöndíjjal él Németország-
ban, de hivatalos hír erről 
sokáig nem szólt. 

Pár hete újra fölbukkant 
Pesten, s  többen látták, amint 
kerékbilincset raktak kocsijára, 
egy 10 éves Skoda Fabiára.

Most megtört a jég is, az 
SZDSZ egykori vezetőjével 
hosszú interjút közölt az 
fn.hír24 hírportál. A beszélge-
tés során elmondta, valóban 
Berlinben él mint nyugdíjas-
ösztöndíjas; egy könyvön dol-
gozik, ami Budapest legújabb 
kori történetéről fog szólni. Ar-
ról, miért hagyta el Magyaror-
szágot, szó szerint idézzük a 
hírportálon megjelent inter-
jújából a megfelelő passzust. 

„– Szóval minek köszön-
heti, hogy önt – Hagyóval és 
Mesterházyval ellentétben – 
nem bilincselték meg?

– 2010 tavaszán, amikor már 
mindenki számára egyértelmű 
volt a váltás, komoly figyelmez-
tetést kaptam a magyar igazság-
szolgáltatás legfelsőbb berkeiből. 
Azt tanácsolták, tűnjek el az 
országból, mert első számú cél- 
ponttá váltam.

– Kávézás közben közölte 
önnel valaki, hogy Gábor, me-
nekülj?

– Körülbelül így történt. 
Persze nem tudhattam, men-
nyire volt reális ez a fenyege-
tés. Mindenesetre hiteles 
személytől jött.

– Vagyis ön komolyan vette 
az ügyet.

– Igen.
– És erre időpontot kért Or-

bántól?
– Nem kértem időpontot 

senkitől. Hanem nyugod-
tan kivártam. Mivel nem 
követtem el semmit, nem 
volt okom izgulni, bár tud-
tam, hajtóvadászat zajlik elle- 
nem is.”

– Azt mivel érte el, hogy 
Tarlós Istvánnak személy sze-
rint önre nem volt és ma sincs 
egyetlen rossz szava?

– Azzal, hogy ismer. Én 
nem feltételezem róla, hogy 
korrupt, és ő sem feltételezi 
rólam.

– Jó bolt. És végül is az a 
lényeg, hogy megúszta.

– Az tud megúszni va-
lamit, aki előtte el is követte 
azt a megúsznivalót. Politikai 
hibákat követtem el, bűnt 
viszont nem.

eszt

Demszky eltüntetése

Megalakult a Budakeszi Járás. A hír 
meglepetést nem keltett, hiszen amióta a 
kormány meghirdette a közigazgatás át- 
szervezése keretében a járási rendszer visz-
szaállítását, azóta lehet tudni, hogy térsé-
günkben az új székhely Budakeszi lesz. 
Ráadásul amióta tudni, a döntés azóta áll 
viták kereszttüzében. A bírálatok elsősorban 
Budaörs polgármestere felől érkeznek, aki 
azzal érvel, Budaörsön minden feltétel adott 
ahhoz, hogy járási központtá nyilvánítsák, 
ami, szerinte, kevésbé mondható el a szom-
széd várról. 

A vita mindenesetre ezennel lezárult, 
miután hivatalosan is, ünnepélyes 
külsőségek között, október 12-én került sor 
a Budakeszi járás megalakításához szüksé-
ges szerződések aláírására. Tarnai Richard, 
Pest megye kormánymegbízottja és az érin-
tett települések polgármesterei: Csutoráné 
Győri Ottilia Budakeszi, Tarjáni István 
Biatorbágy, Bencsik Mónika Nagykovácsi 
és Csenger-Zalán Zsolt Zsámbék polgár- 
mestere írta alá a dokumentumokat, mely-
eket a települések jegyzői ellenjegyeztek.

Robot Szabi

Budakeszi fejlődik: 
helyben járás

A tihanyi echóhoz

Még a tihanyi echó is Bocsi 
nevét visszhangozta.

Tihanyban tartották meg 
ugyanis a városi polgár-
mesterek idei, XVIII. ta-
lálkozóját, ahol évről évre 
találkozhatnak egymással 
a polgármesterek, alpol-
gármesterek és jegyzők. A 
rangos eseményen, ugyan-
csak a hagyományoknak 
megfelelően, kihirdették Az 
Év Jegyzője cím nyertesét is. 
A választás ezúttal Budaörs 
nótáriusára, Bocsi Istvánra 
esett. A cím rangját nagy-
mértékben emeli, hogy azt 
az állampolgárok internetes 
szavazatai alapján ítélik 
oda.

Bocsi István az Állam-
igazgatási Főiskola elvég-
zése után Egerfarmoson 
lett jegyző, majd 12 éven 
át Budakalászon töltötte be 
ugyanezt a funkciót. Közben 
elvégezte a jogi egyetemet is. 
Budaörsön 2008-ban válasz-
tották jegyzővé.

Gyakorta éri szemrehányás a sajtót, s tegyük 
hozzá, nem is alaptalanul, hogy miközben 
kiemelt figyelmet szentel a ma már minden 
napra jutó világnapoknak, például az anyák 
napjának anyák napja tájékán, az anyatejnek 
az anyatej világnapján, az állatvédelemnek az 
állatok világnapján, az időseknek az idősek 
világnapján stb., addig e kérdésekkel az év 
egyéb napjain nem foglalkozik a súlyuknak 
megfelelően. Akkor most tegyünk jóvá vala-

mennyit a mulasztásból.
Az elmúlt hónapban volt a Fehér Bot Világ 

Napja, amiről annak rendje és módja szerint 
mi is megemlékeztünk.

De a vakokkal és gyengén látókkal kapcso-
latban a novemberi számunkban is van friss 
hír: 75 millió forint uniós támogatást nyert 
ugyanis a Vakok és Gyengén látók Közép-
magyarországi Regionális Egyesülete, amely- 
nek egyik legerősebb tagszervezete a Buda 
környéki egyesület. A BULÁKE és vezetője, 
Nyikes Fatime régi ismerőse Olvasóinknak. 
Aligha véletlen, hogy a hírt éppen Budaörsön 
jelentette be a VGYKE elnöke, Németh Or-
solya. 

A tekintélyes összeget mentorképzésre és 
foglalkoztatásra fogják fordítani.

Az MTI által is közölt hír szerint a vak és 
gyengén látó emberek pályázhatnak majd 
vagy mentori képzésre, vagy speciális munka-
helyek betöltésére. A vidékünkön élők, a BU-
LÁKE budaörsi irodájánál érdeklődhetnek, 
ill. nyújthatják be pályázatukat.

Tosz Bibora

75 millió vakoknak

BULÁKE
Buda-környéki Látássérültek 
Közhasznú Egyesület
2040 Budaörs, Patkó u. 7.
Telefon: 06 (23) 428 728
www.bulake.hu
bulake@upcmail.hu

Távolmaradásával 
tüntetett
Minden vonakodása ellenére (ebben 
nem teljesen érvényesült a pártlo-
jalitás), végül Budaörs is beadta a de- 
rekát (a hónap képzavara – a Szerk.), 
és a helyi képviselő-testület október 
17-én úgy döntött, aláírja a Budakeszi 
járás megalakításáról szóló dokumen-
tumokat. 

Az üggyel mindvégig nyíltan egyet 
nem értő polgármester, Wittinghoff 
Tamás tüntetőleg maradt távol mind 
a szavazástól, mind az aláírási cere-
móniától.

A berlini remete
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„Ezt azért soha nem hittem volna! Hogy én, 
akit kisgyerekkorától fogva elkönyvelt a vi-
lág kétbalkezesnek, mint ahogy magam is 
elkönyveltem magam annak; én, akit, ha le-
hetett volna fölmentést kérni kézimunkából 
és rajzból, legszívesebben fölmentettek vol-
na, egyszer még rajzolni fogok?! Rajzolni 
persze mindig is rajzoltam, sokszor kaptam 
magamat azon, hogy tévézés vagy beszélge-
tés közben a ceruzámmal mindenféle non-
figuratív ábrákat kanyarítok a papírra, ami 
mindig is megnyugtatott. De igazán akkor 
szembesültem azzal, hogy valahol én mégis 
csak szeretnék rajzolni úgy istenigazából, 
rajzolni, és nem firkálni, hanem ábrázolni 
valamit, amikor először értesültem arról, 
hogy a városunkban egy új módszerrel bár-
ki, a legügyetlenebb ember is elsajátíthatja 
ezt a tudományt. Ráadásul nem hónapok, 
évek, hanem mindössze két hétvége alatt.  
Amikor először találkoztam a hirdetmény- 
nyel, elújságoltam a férjemnek, aki már hal-
lott róla, sőt, más ügyben, de járt is a tan-
folyam helyszínén, és lelkesen mesélte, alig 
akart hinni a szemének, amikor megmutat-
ták neki a tanítványok munkáit: a legelsőt, 
amit még a tanfolyam legelején, majd amit 
a legvégén készítettek. Mivel a kurzus 
szervezőjét magam is ismerem, pár nappal 
később bemerészkedtem a műhelyébe. Én 
is szerettem volna látni, honnan hová juthat 
el az ember négy nap tanulással. Akkor, 
amikor megláttam, mások is vannak így, 
mint én, döntöttem el, megpróbálom. 

Nagyon izgultam, de aztán amikor az 
asztalt körülültük, és elkezdtünk dol-
gozni, megnyugodtam. Amikor az első 
feladattal végeztünk, és mindenki meg-
mutatta az alkotását, jókat derültünk, 
és eloszlott mindenki gátlása. Onnantól 
fogva aztán mindannyian belevetettük 
magunkat a munkába, és elsősorban arra 
koncentráltunk. Hűen követtük tanárunk 
instrukcióit, akkor is, ha azok első hallásra 
kissé furának tűntek: például egy darabig 
csak fejjel lefelé volt szabad dolgoznunk. 
Úgy értem, hogy a rajz vagy fénykép, 
amit le kellett másolnunk, fordítva, fejjel 
lefelé került elénk, és nekünk is úgy kellett 
lerajzolnunk. De se ezen, se a többin nem 
akadtunk fenn. Bíztunk az oktatóban. 

Estére igen csak elfáradtam, de vacsora 
után még jött a házi feladat. Szívesen dol-
goztam rajta, mert meglepődtem, hogy 
lám, meg tudom csinálni. Vasárnap estére 
már egészen elfogadható rajzzal tértem 

haza. A férjem megdicsért, láttam rajta, 
őszintén mondja, és el kellett ismernem, 
nem is olyan rossz, amit a délután 
folyamán készítettem.

A második hétvégére, mi tagadás, köz-
ben voltak nem könnyű percek, volt úgy, 
hogy azt mondtam, feladom, nem csinálom 
tovább, én ezt nem bírom megcsinálni, pél-
dául a kelta csomók, de aztán túljutottam 
a holtpontokon midig. Szóval a tanfolyam 
végére több olyan rajz is kikerült a kezem 
alól, amivel már meg voltam elégedve: még 
az önarcképemmel is, pedig az ember saját 
magával szemben a legkritikusabb.

Ami a módszert illeti, nem sokat tudok 
az elméleti hátteréről, az a lényege, hogy 
a bal agyfélteke helyett a jobb agyfélteké-
nkre bízzuk a rajzolást. A bal agyfélteke 
elsősorban a logikai gondolkodásért 
felelős, éppen ezért gátol abban, hogy a 
képzelőerőnknek szabad utat engedjünk. 
Sokan még csak gondolni sem mernek 
rá, hogy képesek alkotni, s akárcsak a 
művészek, rajzzal, festéssel kifejezni 
belső érzelmeiket, vagy csak egyszerűen 
kedvtelésből megörökíteni, amit lát-
nak. Eddig én is így voltam vele. A tan-
folyamon épp azt tanultuk meg, hogy 
háttérbe szorítsuk a bal agyféltekét, hogy 
helyét átvehesse a jobb. Így derült ki, 
hogy tulajdonképpen mindenki tud rajzol-
ni, csak előbb fel kell szabadítani az em-
bert, ráébreszteni a képességeire. Hallot-
tam egyszer egy középkori bölcsességet, 
miszerint „senkit nem lehet megtanítani 
semmire, csak arra, amit amúgy is tud. 
De arra meg kell tanítani.” Most értettem 
meg e bölcsesség igazi értelmét.

Aztán kicsit utána is olvastam a do-
lognak, s kiderült, a módszer lényege 
„elcsendesíteni” a hétköznapokban 
gyakrabban használt bal agyféltekénket, 
s hagyni, hogy megszűnjék az agyunk 
állandó „locsogása”, vagyis a belső 
párbeszéd saját magunkkal, ami sokszor 
igen intenzíven folyik a fejünkben. Ebben 
a meditáció közeli állapotban a jobb agy-
félteke kibontakozhat, s a ceruza csodála-
tosképpen elkezd engedelmeskedni az 
ujjainknak. Pontosabban az agyunknak, 
hiszen, ahogyan a ma már közhellyé vált 
kifejezés mondja: minden fejben dől el.

A tanfolyammal nemcsak egy régi, tu-
lajdonképpen magam előtt is sokáig rejt-
ve maradt vágyam teljesült, hogy tudjak 
rajzolni, hanem egy új hobbira is szert 

tettem. Azóta gyakran veszek kezembe 
ceruzát, főleg reggelinél, ami a nap talán 
legnyugalmasabb időszaka, és lefirkan-
tom, amire éppen gondolok. A minap a 
férjemről sikerült pár vonásból egy igazán 
jól sikerült portrét kanyarítanom.

De ezen is túl, az önbizalmam is 
megnőtt.

Úgy tudom, a módszer évtizedek óta 
ismert, nem is értem, miért nem oktatják 
például az iskolákban. Ha arra gondolok, 
én mennyit szenvedtem a rajzórákon! 

Hálás vagyok a tanáromnak, azoknak, 
akik biztattak, hogy vágjak bele, de 
legfőképpen magamnak, hogy mertem. 
Annyira megjött a kedvem, azt tervezem, 
hogy a következő kurzusra is beiratko-
zom, ahol már a színekkel, a festészettel 
is megismerkedünk.”

Artosz Bobi

Nem tudja a jobb agy
 „L’o di Giotto? ( ’Giotto o betűje?’)  Te is meg tudod csinálni, csak gyakorolni 
kell – mondta olasz festő barátom sok évvel ezelőtt, amikor a képzőművészeti 
tehetségről beszéltünk. – Csak koncentrálni kell megtanulni.” E szavak jutottak 
eszembe a minap, amikor összefutottam egyik ismerősömmel. Lelkendezve szá-
molt be róla, hogy ötvenöt évesen – megtanult rajzolni.
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Nem témahiányból tesszük, hogy újra 
és újra visszatérünk a budakeszi or-
vosi rendelőben uralkodó, áldatlan ál-
lapotok témájára. Ha valaki nem tudná, 
mert évek óta nem járt benne, mivel 
ő és hozzátartozói kicsattannak az 
egészségtől, annak kedvéért mondom 
(más földi halandók maguktól is tudják), 
hogy az épület réges-rég megérett egy 
felújításra-korszerűsítésre. Ráadásul a 
rendelő kistréségi feladatokat is ellát, 
hiszen a hétvégi orvosi ügyelet is ebben 
működik. A házi orvosok egy része már 
kiköltözött, másutt bérel rendelőt. Az il-
letékes ÁNTSZ csak kegyelemből nem 
záratja be, bár időről időre fölhívja a 
város önkormányzatát, hogy tegyen már 
valamit.

Sokáig azért sem történt semmilyen 
fejlesztés, mert a korábbi városvezetők 
azzal ámították magukat és a válasz-
tópolgárokat, hogy inkább építünk he-
lyette újat, korszerűet (sic!), de ki-ki 
láthatja a saját szemével, mi lett a távla-
tos elképzelésekből: az, hogy a meglévő 
csak lassan összedől. A krónikus hűség 
kedvéért (ha-ha, ez jó – a Szerk.): a hat-
vanas években az akkori budakesziek 
társadalmi munkában építették, de azóta 
nem sok minden történt vele.

Pár hónapja a tisztiorvosi szolgálat 

ismét megvizsgálta a benne uralkodó 
viszonyokat, és minden korábbinál nyo-
matékosabban hívta föl Budakeszit: in-
tézkedjék.

A képviselő-testület legutóbbi, ok-
tóber végi ülésén nemcsak arról határo-
zott, hogy eleget tesz az ÁNTSZ kérésé-
nek, és végre belekezd a tatarozásba, de 
az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet 
is biztosítja.

Ez a beszéd!. 
Ozirisz Abbot

Tatarozó és takarodó

A község másik rendelőjében, a főutcai 
tüdőgondozóban sem rózsásak az 

állapotok, bár az udvaron időről időre 
megcsodálom a rózsabokrokat.  Az épü-
let itt is rég amortizálódott kívül-belül. 
Igaz, ez nem önkormányzati intézmény. 
Törökbálinthoz tartozik. Mindenestre 
a budakeszieknek az elmúlt évtizedek-
ben jó szolgálatot tett, hogy nem kellett 
tüdőszűrésre elutazniuk, de egy bron-
chitissel, tüdőgyulladással, krónikus 
tüdőtágulással is megbirkóztak itt hely-
ben a lelkes szakorvosok és szakápolók.

Most, úgy hírlik, ennek vége: a bu-
dakeszi tüdőgondozó hamarosan bezár. 
Tényleg ne lenne más hátra, mint elre-
begni egy rekviemet?

Nem a legszerencsésebben kommunikáció 
kísérte néhány hónapja a bejelentést, mi-
szerint az egyes településeken kötelezően 
meg kell alakítani az önkéntes polgári vé-
delmi szolgálatot (nem összetévesztendő a 
polgári körökkel – a Szerk.!).  (A magyar 
nyelvben az önkéntes és a kötelező nem 
éppen szinonimái egymásnak…) Voltak 
(nem nálunk) olyan önkormányzatok, 
amelyek fenyegető tartalmú levelekkel 
ostromolták az állampolgárokat adatszol-
gáltatási kötelezettséggel, amit sokan úgy 
értelmeztek, ha a delikvens paraméterei 
predesztinálják őt arra, hogy, polgári védő 
legyen,  akár kötelezően is behívhatják.

Nos, azóta a dolog finomodott, az el-
lentmondás feloldódott, s kiderült, 
kötelezettsége az önkormányzatoknak 
van, hogy felállítsák az egyének oldaláról 
nézvést természetesen önkéntes rend-
szert. (Az más kérdés, hogy vészhelyzet, 
rendkívüli állapot stb. esetén kötelező 
polgári védelmi szolgálatra az emberek 
berendelhetők.)

A szervezés mindenütt, így térségünk-
ben is megkezdődött. A kisebb települ-
éseken néhány tucatnyi, de egy Budakeszi 

vagy Budaörs méretű város esetében már 
több száz fős önkéntes bandériumot kell 
kiállítania a településnek.

Az önkormányzatok első körben azok 
jelentkezését várják, akik megfelelő 
fizikai állapotban vannak, elhivatottságot 
éreznek arra, hogy egy természeti vagy 
emberi tevékenység okozta katasztrófa 
esetén segítséget nyújtsanak embertár-
saiknak, s netán olyan szakmai képesí-
tésük, előéletük van, ami előnyös lehet 
efféle helyzetekben. Tudni való, hogy a 
jelentkezők képzésben, valamint rend- 
szeres továbbképzésben részesülnek majd, 
s időnként gyakorlatozniuk is kell. 

Az érdeklődőket a polgármesteri hi-
vatalokban várják akár személyesen, akár 
telefonon.

Biator Oszi

Verbunkós

Pár hete Szuhánszky Gábor meto-
dista lelkész, elnök és Bakács Ber-

nadett alpolgármester társelnök ismét 
összehívta a Budakeszi Szociális Fóru-
mot.  A találkozón részt vettek a város-
ban működő, szociális szolgáltatásokat 
nyújtó intézmények, a helyi egyházak, 
az érintett civil szervezetek képviselői, 
valamint a polgármesteri hivatal azon 
munkatársai, akik szociális ügyekkel 
foglalkoznak. Elhatározták, hogy no-
vember 28-án a Prohászka Ottokár Ka-
tolikus Gimnáziumban a budakeszi Bap-
tista Gyülekezet meghívására a Baptista 
Harangzenekar jótékonysági koncertet 
ad, s ennek keretében gyűjtést rendeznek 
a budakeszi rászorulóknak. Felmerült 
az a javaslat is, hogy hozzanak létre 
egy alapítványt, a helyi szegények tá-
mogatására. A városban becslések sz-
erint több száz rászoruló ember él, főleg 
idősek, de sok kisgyermekes család is 
kénytelen nélkülözni nap mint nap.

Melegre vágyik
Fontos és különleges színtere volt ed-
dig is Budakeszi közösségi életének 
a helyi római katolikus egyházközség 
által működtetett Szent László Ház, 
ami most új színfolttal gazdagodott. 
Udvarán október elején fölszentelték a 
nemrég elkészült kemencét. S nemcsak 
fölszentelték, de föl is avatták; hogyan 
másképp, mint kenyérsütéssel. Első al-
kalommal rendeztek udvarán vásárt. A 
jövőben rendszeresen várják ide a város 
és a környék őstermelőit, árusait.

A kemence Kóbor József kemence-
építő felajánlásával és sok önkéntes 
segítségével készült.

*

Hallgattassék meg a köz is! E para-
frázis jegyében adunk hírt arról 
az eseményről, amelynek meg- 
rendezését amúgy törvény írja elő va-
lamennyi önkormányzat számára.

Tehát: 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 
2012. november 12-én (hétfőn) 18.00 

órakor közmeghallgatást tart az 
Erkel Ferenc Művelődési Központ-

ban (Budakeszi, Fő utca 108.).
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Híd Budaörs és Budakeszi között? A 
hidak összekötnek, de ez a HÍD inkább 
elválaszt, újabb adalékként a két telepü-
lésvezetés az utóbbi két évben megrom-
lott viszonyához.

Wittinghoff Tamás, Budaörs polgár-
mestere a képviselő-testület legutóbbi, 
októberi ülésén nyilvánosan számolt be 
arról, hogy Budakeszi önkormányzata 
kezdeményezte, a kistérség szociális 
és gyermekjóléti intézményét – amely 
alapvetően a budaörsi szervezetre és 
infrastruktúrára épült –, egyesítsék a 
Budakeszin működő HÍD Családsegítő 
Szolgálattal.  Történt mindez a kistér-
ségek felszámolása előtt néhány hónap-
pal. A polgármesteri beszámoló szerint 
volt egy egyeztetés, ahol a budaörsi tár-
gyalódelegáció elmondta, milyen felté-
telekkel járulna hozzá ehhez a lépéshez. 
Kérték, hogy ennek ismeretében sza-
vaztassák meg a kistérség tagjait. Egy 
közös intézményről ugyanis csak az 
érintettek egybehangzó szavazatával le-
het dönteni. Megdöbbenve tapasztalták, 
hogy a szavazás a budaörsi szempontok 
figyelmen kívül hagyásával történt meg, 
így természetesen nemmel voksoltak. 
A többi település is anélkül  szavazott, 
hogy tudomása lett volna a budaörsi 
feltételekről. Ennek ellenére Budakeszi 
polgármester asszonya, Csutoráné Győri 
Ottilia, a kistérségi társulás vezetője, 

érvényes többségi döntésként hirdette 
ki a szavazás eredményét. 

Wittinghoff  Tamás  jogorvoslatot kér 
a szerinte törvénytelen döntés ellen.

A budaörsi képviselő-testület ezek 
után úgy döntött, amennyiben Bu-
dakeszi elfogadja a város feltételeit, úgy 
hozzájárul a kérés teljesítéséhez. Káló-
czi Imre vállalta, hogy a Fidesz-KDNP 
frakció közvetítő szerepet vállal az ügy 
megoldásáért.

Sza-T-ir

Híd: Budakeszi-Budaörs

RÉGIJÓ

Szent Márton különös tisz-
teletnek örvend vidékünkön. 
A Római Birodalom területén, 
Savariában (ma Szombathely) 
született a Kr. utáni 316-os vagy 
317-es évben. Szülei pogányok 
voltak. Családja jómódú, 
apja katonatisztként szolgált, 
jutalomból Itáliában kapott 

birtokot, a család így telepe-
dett le Itáliában. Gyermek- 
ként Ticinumban (ma Pávia) 
nevelkedett. 12 évesen úgy 
döntött, felveszi a keresztény 
vallást. Szülei ezt nem nézték 
jó szemmel. 15 évesen apja 
akaratára belépett a hadsereg-
be, fiatal kora miatt 4 évig egy 
gyakorló csapatnál szolgált, 
19 évesen lett valódi katona. 
A feljegyzések megemlítik 
segítőkészségét, jóindulatát. 
Egy este nélkülöző koldussal 
találkozott, akit rablók fosztot-
tak ki és vertek meg. Köpenyét 
kardjával kettévágta, egyik 
felét a koldus vállára borítot-
ta. Álmában Jézus jelent meg 
a koldusnak adott köpeny-
darabban. 339-ben, 22 évesen 
megkeresztelkedett. 341-ben 

barbárok támadtak Galliára. 
Az uralkodó személyesen biz-
tatta katonáit, megajándékozta 
őket. Márton nem akarta el-
fogadni az ajándékot: eddig a 
császárt szolgálta, mostantól 
Istent akarja szolgálni. Az 
uralkodó gyávasággal vádolta 
meg, válaszul Márton másnap 
fegyverek nélkül akart a csatá-
ba indulni. Az ütközetre végül 
nem került sor, a frank ural-
kodó békét kért a császártól. 
Ez nagyon meglepte az ember-
eket, csodának vélték. Ezután 
341-ben kilépett a seregből, és 
Poitiers-be ment. 355-ben Iu-
lianus caesarral Galliába ment, 
majd visszatért szülei földjére. 
Édesanyját megkeresztelte, de 
apja megmaradt pogánynak.

A 4. században megerősödött 
az eretnek ariánus mozgalom. 
Mártont elűzték Savariából. 
Ismét Itáliába távozott, Mi-

lánóba ment, azonban az ariá-
nusok innen is elűzték. 360-
ban megszűnt a veszély, és 
visszatért Galliába. Itt a falvak 
lakóinak a térítésével foglal-
kozott. 361-ben Ligugében 
megalapította az első európai 
szerzetes kolostort. 371-ben 
Mártont Tours püspökévé 
választották meg, ő azonban 
tiltakozott megválasztása el-
len. A legenda szerint egy li-
baólban próbált elrejtőzni, de 
a ludak elárulták gágogásuk-
kal. Fontos hittérítő munkát 
végzett, a pogány falvak nagy 
részét megtérítette. Életét 
csodák, gyógyulások kísérték. 
Munkáját haláláig kitartóan 
végezte, végül 397. november 
8-án elhunyt. Három nap múl-
va, november 11-én Tours-ban 
temették el, sírja felett kápol-
nát emeltek.

(forrás: Wikipédia)

Márton köpenye és libái

Nem is volt olyan rég, hogy a Budaörs 
egyik jelképét, a Kőhegyi Kápolnát res-
taurálták és újraszentelték. Most mégis 
1,6 millió forintos támogatást kellett 
nyújtania a helyi önkormányzatnak, 
hogy az elsősegélynyújtást legalább el 
tudják végezni az épületen. Bár a tá-
mogatás összegét ellenszavazat nélkül, 
egyhangúan megszavazták, voltak, pél-
dául Ritter Imre kisebbségi szószóló, 
akik kétségüknek adtak hangot, valóban 
balesetveszélyes állapotban van-e a 
kápolna, ami miatt a bekerítése is in-
dokolt. Mások ellenkezőleg: elszo-
morítónak tartják az épület állagát.

A szakértői vélemények valóban 
nincsenek teljesen összhangban, de a 
hatóság mégis ragaszkodik a körülkerí-
téshez, mert balesetveszélyesnek tartja 
az épület állapotát. 

A kápolna a Vendel Ferenc Szűzmária 
Alapítvány tulajdona, amelyet a budaör-
si r.k. egyházközség kezel. Ők kértek 
hatósági építésrendészeti eljárást. 

Az eü és az EU
Budaörs egészségügyi ellátórendszere a 
legjobbak közé tartozik országosan is. A 
budaörsi modellként is ismert formula op-
timálisan elegyíti az önkormány-zati és a 
magánszféra előnyeit ezen a területen. A 
több intézmény jelentős betegforgalmat 
bonyolít, ami az épü-letek és az egész-
ségügyi infrastruktúra elhasználódához 
vezetett. Ráadásul az egészségipar a világ 
legdinamikusabban fejlődő ágazatai közé 
tartozik, ahol nem olcsó mulatság lépést 
tartani a fejlődéssel.

Budaörs azért megpróbálja.
Most éppen úgy, hogy európai uniós 

pályázatokon indul egészségügyi infra-
struktúra fejlesztésére – döntött legutóbb 
a város képviselő-testülete. Megszépítő messzeségből

201211.indd   7 11/5/2012   3:43:43 AM



BUDÁNTÚL   •  2012 NEVEMBER

DOSSZIÉ

8

Ismétlés a tudás anyja – szól a ró-
mai szentencia. S valóban, azok, akik 
megtöltötték az Erkel nagytermét október 
idusán, engedvén a Szépítő Egyesület 
hívó szavának, hogy a közlekedés gond-
jairól hallgassák meg a szakértőket a 
nép okos gyülekezetében, valóban nem 
igazán juthattak új ismeretekhez, ha ed-
dig is érdekelte őket a téma. (Márpedig, 
tapasztalatom szerint, kevés téma érdekli 
jobban az embereket mifelénk, mint a 
közlekedés, mint ahogy az ezer lakosra 
jutó közlekedési szakemberek száma is 
az országos átlag fölött van). Hogy még-
sem volt haszontalan a Szépítő Egyesület 
kezdeményezése, mert megtudhattuk, az 
ügy bizony semmit nem ment előre az 
elmúlt tíz-tizenöt évben. S ha valakinek 
volt füle a hallásra, azt is kikövetkeztet-
hette, hogy az elkövetkező öt, tíz, tizenöt 
évben dőreség lenne illúziókat táplálni, 
hogy bármi is megváltozzék.

De foglaljuk össze az elhangzottakat. 
Kísérőnk a két, Budakeszin élő két köz-
lekedési mérnök, szakértő, Szilágyi And-
rás és Jóna Péter, a meghívott előadó. 

A kályha ezúttal is legyen a budakeszi 
főutca és az ő átmenő forgalma. Ami igaz 
ugyan, hogy legjobban a városban élők 
életét keseríti meg, azonban az egész 
budai agglomerációban élők egyik leg-
nagyobb problémája is. Megoldását is 
közös üggyé kellene tenni tehát. Vannak 
is erre törekvések, a kistérségi társulás 
korábban is készíttetett tanulmányokat 
arról, miként lehetne oldani a közlekedé-
si feszültségeken, és milyen fejlesztések 
szolgálnák leginkább az itt élők jobb köz- 
lekedését.

Tanulmányok eddig is, régen is szü-
lettek, más hivatalokban is. A probléma 
ugyanis évtizedekkel ezelőtt kezdődött. 
A budakeszi főutca, ami, ne feledjük, 
országos közlekedési út, ráadásul nem 
is a város, hanem a közútkezelő tulaj-
dona, ezért Budakeszi illetékessége 
csekély, eredetileg sem szélességében, 
sem alapjaiban nem a mai forgalomra lett 
méretezve. A gondok már a rendszervál-
tás előtt elkezdődött szuburbanizáció 
(a nagyvárosi középrétegek kiáram-
lása a városkörnyéki zöld övezetekbe) 
kezdetétől jelentkeztek,  és nagyjából 
az ezredfordulón kulminálódtak. Hogy 
lesz-e még a kiáramlásnak újabb hulláma, 
s ha egyáltalán, mikor, az nehezen megjó-
solható, egyelőre a jelenlegi helyzet egy-
fajta konszolidálódása zajlik, némi visz- 
szaáramló tendenciával megspékelve. 
Az előrejelzést nehezíti, hogy az ez 

idő szerint lelassult folyamatot nem le-
het pontosan tudni, mennyiben váltotta 
ki az immár évek óta tartó gazdasági 
válságot kísérő ingatlan- és lakásépí-
tési piac összeomlása, így azt sem, hogy 
ha egyszer (hogy mikor, ki tudja) csak 
véget érő gazdasági krízis után a népes-
ségmozgás folyamatai az azt megelőző 
kerékvágásba zökkennek-e vissza, vagy 
egészen új pályára állnak rá.

A gazdasági válságnak egyetlen, a bu-
dakeszi közlekedésre gyakorolt „áldá-
sos” hatásaként mindenesetre valame-
lyest csökkent a gépjárműforgalom. 
Ezzel együtt Budakeszi átmenő 
gépjárműforgalma ma is 30-40 ezer na-
ponta.

Ez az állapot azonban minden bizony-
nyal átmeneti, és megoldásnak sem-
miképp sem nevezhető.

A közlekedési szakembereket, aho-
gyan jeleztem, régóta  foglalkoztatja a 
budakeszi  tölcsér-effektus problémája. 
Ez azt jelenti, hogy a sok irányból (az 
autópályák felől, a Zsámbéki-medence 
települései felől) érkező autósok előtt, 
ha be akarnak jutni a városba, márpedig 
be akarnak, ugyanis a szuburbanizáció 
egyik jellemzője, hogy a kiköltözők jó 
része, bár lakásuk a zöldövezetbe tevődik 
át, napi rendszerességgel megy be a 
nagyvárosba munkavégzés és egyéb dol-
gai intézése miatt, egyszer csak leszűkül 
az út. Mivel a térségben kevés, Budapest-
re bevezető út van, a sok irányból érkező 
közlekedők, mint egy tölcsér száránál, 
hirtelen összetorlódnak. A tölcsér effek-

tus, ráadásul, korántsem csak Budakeszit 
érinti: a befelé vezető Budakeszi út ugyan- 
csak szűk keresztmetszetet jelent, ráadá-
sul nehezítve az olyan csomópontok-
kal, mint a Szép Juhászné vagy a Szép 
Ilona. Ezért aztán az is világos, még ha 
valamilyen megoldást találnának is a 
budakeszi átmenő forgalom enyhítésére, 
a probléma pár kilométerrel arrébb újra 
létrejönne.

Mi lehet a megoldás a szakma szerint?
Az egyik a forgalom elterelése, a másik 

a közlekedési szokások megváltoztatása 
(az emberek átszoktatása tömegközleke-
dési eszközökre).

Nézzük az első lehetőségeket.
Az egyik, húsz éve dédelgetett terv az 

M 0-s autópálya nyugati szakaszának 
a kiépülése. Ezzel több baj is van. Az 
egyik, hogy belátható időn belül ez 
aligha valósul meg. A távlati elkép-
zelésekben (15-20 év) szerepel csak, és 
a szakemberek még abban sem teljesen 
biztosak, hogy egyáltalán szükség lesz-e 
megépítésére. A közlekedési mérnökök 
arra is fölhívják a figyelmet, hogy az a 
fejlesztés csak részben tehermentesítené 
Budakeszit, de egyúttal plusz forgalmat 
is generálna! További aggály, hogy nem 
lenne közvetlen kapcsolata a Budakeszi 
úttal.  A fővárosi közlekedési hálózathoz 
való kapcsolása több mint problemati-
kus.  Pénz rá pedig az ablakban.

Szívesen hallják a budakesziek az úgy-
nevezett elterelő út meséjét is. Papíron 
valóban születtek ilyen tervek, s igaz az 
is, hogy a budakeszi építési tervekben is 
van kijelölt nyomvonala, de a problémák 
hasonlóak az M0-éihoz.  Például, hogy 
hol csatlakoztassák a fővárosi közleke-
dési hálózathoz (a Vadasparkon keresz-
tül, természetvédelmi területeken át?). A 

KözlöKödés

Ha egy autó elindul A-ból B-be

Vajon miért
nem számol

senki
a gyermekvasúttal?
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pénzügyi megvalósíthatóság még kétsé-
gesebb.

Mondhatják persze erre a laikus 
Olvasók: na és az EU?

Őket is ki kell, hogy ábrándítsam: uniós 
pénzek efféle beruházásokra nincsenek. 
De van azért egy „jó” hírem is: vannak, 
lehetnek uniós források a közösségi köz-
lekedés fejlesztésére. Tény az is, hogy 
a szakma, a közúti fejlesztések mellett, 
kezdettől fogva gondolkodott azon is, 
hogy miként lehetne például kötött pá-
lyás közlekedési eszközökkel orvosolni 
a problémát. Évtizedekkel korábban már 
születtek olyan ötletek például, hogy 
hosszabbítsák meg a fogaskerekű vasu-
tat egészen Budakesziig. Az utóbbi tíz-
tizenöt évben pedig a sláger az elővárosi 
vasút volt, egy az ISG-től a városig 
kiépítendő, budakeszi szárnyvonallal 
(az egész nem több mint potom nyolc ki-
lométer). S ha már itt van a vasút, akkor 
építsünk egy intermodális csomópon-
tot is, még a helye is megvan, a fatelep 
mellett: oda lehetne kivinni a távolsági 
buszpályaudvart a Széna térről, áthe- 
lyezni a kék – 22-es – busz végál-
lomását, vasútállomással és P+R 
parkolóval megspékelve. (Fantáziában 

amúgy nincs hiány, hallottam én már 
Budakeszin át Pátyig haladó mágneses 
vasútról, a János hegybe fúrt alagútról, 
a 4-es metró meghosszabbításáról a bu-

daörsi virágpiacig sok mindent…) Ezek 
műszakilag egyébként mind lehetsé-
gesek, na de mibul?

Bot Zsibora

TELKI LÁSS

A megpróbáltatások még 
nagyjából Márton napig tar-
tanak, aztán lehet örülni.

Kezdődni még a nyáron 
kezdődtek. Az elmúlt négy 
hónapban szinte telje-
sen megváltozott Telki 
főutcájának a képe. A régi 
település-központ rekon-
strukciója már októberben 
befejeződött, elkészültek az 
új buszmegállók, és, hála 
nem utolsósorban a kedvező 
időjárásnak is, a zöldfelületek 
átépítése is megtörtént. De ta-
lán a legfontosabb: még a téli 

idő beköszönte előtt elkészül-
tek a járdák, méghozzá akadá-
lymentesek, és az úttest is új 
burkolatot, valamint szegé-
lyt kapott. Halottak napjára 
már a gyalogos átkelőhelyek 
is megépültek, így például a 
temetőt is biztonságosan le-
hetett megközelíteni. 

A fejlesztés az autósforga-
lomban is jelentős változások-
kal jár együtt: a legfontosabb 
talán, hogy az eddigiekhez 
képest több gyalogosátkelő-
hely létesült, és megszapo-
rodtak a Megállni tilos!-táb-
lák is. Parkolni eztán a kijelölt 
parkolóhelyeken szabad. A 
községháza pár hét türelmi 
idő után azt ígéri, hogy ezt 
szigorúan be is tartatja.

A rekonstrukció keretében 
helyreállították a kőkeresztet 
is, átvitt és szó szerinti 
értelemben egyaránt, a restau-
rálás idejére ugyanis elvitték 
a helyéről.

Bár a főutca fenntartója 
a Magyar Közút Kht., az 
útszakaszt évtizedek óta nem 

újították föl. Magad uram, 
ha szolgád nincs – gondol-
ták a telki községházán, s a 
képviselő-testület már évek-
kel korábban elkészíttette a 
Fő utca (körforgalom és Pajta 
közötti szakasz) teljes körű 
felújítására, rehabilitációjára 
vonatkozó terveket. Ben-
nük a csapadékvíz-elveze-

tést, a járdát, útburkolatot, 
gyalogos-átkelőhelyek kiépí-
tését, a buszmegállók átépíté-
sét nemkülönben Mindehhez 
kapcsolódott a közvilágítás 
korszerűsítése. Végül a leg-
fontosabb: az idei költségve-
tésében előirányozták a pénz-
ügyi fedezetét is. 

Ozorai stb.

Libamenet díszburkolaton

Telki az élen, Nagykovácsi nyolcadik
Drasztikusan csökkent a vásárlóerő Magyarországon. Pár hete 
tette közzé ismét a GfK Hungária idei tanulmányát a magyaror-
szági vásárlóerőről.

A gazdaságkutató intézet számaiból az derül ki, hogy az idei 
évben kevesebb volt az előző évhez képest az egy főre jutó 
elkölthető jövedelem, s nem éri el az évi 1,5 millió forintot. (A 
tavalyi, hasonló adat 5.063 euró volt szemben az idénre számí-
tott 4.884-gyel!)

A korábbi időszakhoz hasonlóan a piackutató azt is vizsgál-
ta, hogyan oszlik meg térben a vásárlóerő hazánkban. Külön 
bontásban vizsgálták a településeket nagyság, vagyis lélekszá-
marány szerint. A települések rangsorában idén is voltak vál-
tozások, igaz az első négy település megőrizte pozícióját. Az 
1000 főnél nagyobb népességű települések rangsorában (Bu-
dapest nélkül) idén az első helyen többedszerre is Telki vég-
zett (143,2-es vásárlóerő-indexszel), utána Csopak (138,2) és 
Üröm (137,3) helyet cseréltek, majd Paks (135,6) következik 
negyedikként. Tiszaújváros a legújabb mérések szerint az 
ötödik helyet foglalja el (132,9), a tavalyi ötödik Nagykovácsi 
(130,1) pedig most a nyolcadik helyre szorult.

Csak érintőlegesen merült föl az 
ankéton, pedig szerintem erre kel-

lett volna összpontosítani, hogy ha 
végső megoldást nem is, de a jelenlegi 
gondok enyhítését hozhatnák olyan, a 
főutcai forgalom fejlesztését illető vál-
tozások, amelyek néhány év alatt akár 
önerőből (Budakeszi , a kistérség, s talán 
a közútkezelő bevonásával) is megvaló-
síthatóak lennének. Például a közleke-
dési lámpák rendszerének fejlesztése, a 
gyalogos átkelőhelyek újragondolása, a 
főbb főutcai csomópontokban kanyarodó 
sávok kialakítása stb. Ilyenre ráadásul – 
sok millióért – még tervek is készültek! 
A szomszéd vár Budaörs a példa, pedig 
az ottani átmenő forgalom Budakesziét is 
meghaladja.

Álmodozni, tervezgetni egyébként szép 
és hasznos, de jó, ha tudjuk, tizenöt-húsz 
éves távlatban (s a fentiekről ilyen távlat-
ban lehet ma még csak beszélni) nemcsak 
jó, ha eszükbe idézzük a nagy közgazda, 
Keynes örökbecsű mondását: „Hosszú 

távon, uraim? Hosszú távon mindanny-
ian halottak leszünk!”, hanem azt is, hogy 
például az Európai Unió „hosszú távú 
közlekedésfejlesztési koncepciójában” 
a nagyvárosi személyautó-közlekedéssel 
már csak másodlagos jelentőségűként 
számol. Hogy miként s főleg mivel kö-
zlekednek majd pontosan az emberek a 
nagyvárosokban húsz-huszonöt év múlva, 
annak a jóslására a tanulmány szakértői 
nem vállalkoznak, de abban egyöntetű a 
véleményük, hogy a mai helyzet – ülnek a 
dugóban az emberek reggelente, többnyire 
egyedül az autójukban –, dugódíjjal vagy 
anélkül, nem lesz fenntartható. S ha valaki 
nem hiszi, hogy így lesz, gondoljon arra, 
mit jósoltak a szakemberek száz évvel ko-
rábban az omnibusz terjedésekor: hogy 
húsz-huszonöt év múlva a nagyvárosokat 
ellepi a lócitrom. Lócitrom-lerakók he-
lyett metró épült, megjelentek a villamo-
sok, az autók stb., egyszóval egészen más 
történt, mint amit vártak.

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

5. hétfő, 19.00. 
Örkény István: A Szkalla lányok 
10. szombat, 19.00. 
Claude Magnier: Oscar vígjáték 
12. hétfő, 10.00, 14.00.
Maszmók a tengerentúlon 
mesejáték 
19.00. 
Y. Reza: Művészet komédia
16. péntek, 19.00.
P. Szabó István: Panelninja
17. szombat, 14.30.
I love musical
18. vasárnap, 11.00.
A Mumus
19.00.
Gyárfás-Szabó: Tanulmány a nőkről
19. hétfő 10.00.
Hamupipőke
21. szerda, 12.00.
Petőfi Sándor: Az apostol 
19.00. J. Griskovec: Vodkapolka
22. csütörtök, 19.00.
D. Glattauer: Gyógyír északi szélre
25. vasárnap, 11.00.
Urbán Gyula: A tengerkék kutyus 
mesejáték
19.00. 
Gyárfás-Szabó: Tanulmány a nőkről
26. hétfő 19.00.
Tamási Áron: Énekes madár

29. csütörtök, 11.00. 
I.L. Caragiale: Viharos éjszaka 
előbemutató
30. péntek, 19.00.
I.L. Caragiale: Viharos éjszaka 
PREMIER! 

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

10-11. szombat-vasárnap, 10.00-18.00.
Nyitott Múzeumok Hétvégéje
R o m t e m p l o m - L á m p a m ú z e u m 
-Tájház
10. szombat 14.00-16.00.
Márton-nap a Lámpamúzeumban 
15. csütörtök, 18.00.
Hornok Magdolna úti beszámolója 
Indiáról a könyvtárban
18. vasárnap, 17.00.
A Budajenő-Telki Székely Társulat 
zenés-táncos népi játéka 
20. kedd, 18 óra
Advent kint és bent
Makray Krisztina előadása a 
művelődési házban

24. szombat, 15.00.
Zsámbék Életfájának bemutatása 
(Kemény Mariann és Luksz Anita 
alkotása) 
Művelődési ház
Kemény Mariann gyöngyképes kiállí-
tásának megnyitója
Ifjúsági Ház
28. szerda, 18.30.
Családi Egészségklub
Ingyenes program!
29.csütörtök, 18.00.
Egy elfeledett korszak 
Jólesz György előadása sok zenével a 
könyvtárban
30. péntek, 19.00.            
A '20-as '30-as évek legszebb slágerei
Jegyár: 800 Ft

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

9. péntek, 14 órától 
Véradás 
10. szombat, 19.00. 
koncert: Elvileg blues Band, Roller 
Riders, Kispárna, és a Napokon ze-
nekarok 

11. vasárnap, 16.00. 
Zwickl Polka Partie
12. hétfő, 18.00. 
Közmeghallgatás 
14. szerda, 19.00. 
STAND UP COMEDY
Sándor György humoralista 
16. péntek, 16.00-22.00.  
10 éves a Nosztalgia Party
17. szombat, 10.00. 
Kalapkaland
zenés mesejáték
a Budai Bábszínház előadásában
17. szombat, 20.00. 
Pitypang Óvoda Bálja
21. szerda 10.00. 
Bon-Bon matiné – Zenélő Bérlet 
iskolásoknak
Bon-Bon Matiné Quintet – Jancsi és 
Juliska 
23. szombat, 20.00. 
Polgárőr Bál
24. szombat 20.00. 
Szivárvány Óvoda Bálja
27. kedd. 15.00. 
Diabetes Klub
30. péntek 16.00.
Tökmag játszóház
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Kevesebb mint két hónap, 
és elstartol az új, államo-
sított oktatási rendszer. Az 
iskolavezetők azt mondják, 
teljes a fejetlenség, kérdéseikre 
nem kapnak választ az oktatási 
kormányzat illetékeseitől, és 
fogalmuk sincs, mi lesz 2013 
első tanítási napján. Névvel 
nyilatkozni ugyanakkor nem 
akarnak. A tantestületekben 
a pedagógusok hangulatára 
nagyban rányomja bélyegét, 
hogy kiderült, elhalasztják 
a pedagógus életpálya mod-
ell bevezetését, ami a tanári 
fizetések rendezésével járt 
volna együtt. Több iskolában 
sztrájkhangulat van, október 
19-én megalakult a pedagó-
gus sztrájk-bizottság. Im-
már a szülők is tiltakoznak: a 
Szülői Hálózat nemrég szoli-
daritási nyilatkozatot hozott 
nyilvánosságra, amelyben ag-
godalmának ad hangot az Ok-
tatási Államtitkárság tevéke-
nységével és az új Köznevelési 

Törvény elfogadása után be- 
vezetett intézkedésekkel kap-
csolatban. A szervezethez csat-
lakozott szülők kinyilvánítják 
szolidaritásukat a pedagógus 
sztrájkbizottság követelé-
seivel is:  20%-os béremelést 
a közszférában a bértábla 
alapján 2013. január 1-től!;  az 
oktatási intézmények államo-
sításának felfüggesztését!; az 
életpálya-modell béremelés 
nélküli bevezetésének felfüg-
gesztését!; a minden érintett 
szereplő véleményét figyelem-
be vevő érdemi egyeztetések 
megkezdését a közoktatás és 
a köznevelési törvény átalakí-
tásának céljából! 

Petíciójukban az is 
olvasható, sztrájk esetén tu-
domásul veszik, hogy a ped-
agógusok nincsenek az elégsé-
ges szolgáltatásra kötelezettek 
között, azaz nem várják tőlük, 
hogy a sztrájk napján oktató-
nevelő munkát végezzenek.

tb

Taní-tani, de hogyan? Művészeti iskolák

Kevésbé került a viták hom-
lokterébe, hogy az eddig 
önkormányzati fenntartású 
művészeti iskolák (például 
a zeneiskolák) szintén az ál-
lamosítás áldozatai lesznek 
várhatóan az év elején. 
Az alapítványi és magán 

művészeti iskolák státusa 
azonban még zavarosabb. 
Ezeket természetesen nem le-
het államosítani (bár kezdünk 
hozzászokni, hogy az, ami ma 
képtelenségnek tűnik, holnap 
már valósággá válik), de az 
korántsem világos, hogy a 
központi előírások, például az 
alaptanterv mennyiben lesz 
kötelező rájuk nézve. 

Keszi agyag 
Dunaújvárosban
Nagyszabású kerámia-kiállí-
tás színhelye lesz hamarosan 
Dunaújváros. Az Intercisa 
Múzeumban a vernisszázs 

november 10-én lesz, s a cso-
portos kiállítás alkotói között 
két, budakeszihez köthető 
névvel is találkozhatunk: 
Kőszegi Editével, aki már 
több alkalommal bemutatta 
munkáit a városban, és Má-
tyássy Juditéval.

A budakeszi Nagy 
Gáspár Könyvtár 
október elsején vers-
mondó esttel csatla-
kozott az Országos 
Könyvtári Napok 
rendezvénysoroza-
thoz. Kisteleki Zoltán 
(képünkön), stílusosan, 
egy Nagy Gáspár-esttel 
készült
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Drámaíró tollára való Zadravecz István fe- 
rences szerzetes, tábori püspök ellent-
mondásoktól sem mentes sorsa, aki élete 
utolsó, száműzetésben töltött éveit Zsám-
békon töltötte, a helyiek szeretetétől övezve. 
A városban a rendszerváltás után is sokan 
emlékeztek köztiszteletben álló alakjára, és 
elsők között kapott emléktáblát. November 
13-án múlt 47 éve, hogy Zsámbékon elhu-
nyt.

A Csáktornyán született (1884. június 20-
án) Z. I. korán elkötelezte magát az egyház-
zal, már tizennégy éves korában belépett 
a ferences közösségbe. Tanulmányai után  
1907. március 30-án a Lateráni Bazilikában 
szentelték pappá Rómában.

Hazatérése után Baján és Gyöngyösön 
tanított a rend teológiáján, majd a Szeged-
alsóvárosi ferences plébániára került gvard-
iáni (házfőnöki) beosztásba. Az első vi-
lágháború alatt a szegedi menetszázadok és 
a kórház lelki gondozását végezte.

Az 1919-es véres diktatúra idején nyíltan 
szót emelt az embertelenséggel szemben 
Lőw Immánuel szegedi rabbival együtt. 
Ekkor került kapcsolatba az ellenfor-
radalom vezérkarával, mások mellett Hor-
thy Miklóssal, Magyarország későbbi ko-
rmányzójával.

Zadraveczet 1920. augusztus 24-én szen-
telték püspökké. A Horthy-korszakban  IV. 
Károly király puccsszerű hazatérése kap-

csán lojalista (azaz a Habsburg-monar-
chiával szimpatizáló) álláspontot foglalt 
el, a Horthy kormányzóhoz fűződő baráti 
viszonya meggyengült.

Z. I. akarata és tudomása ellenére 1927-
ben belekeveredett a frankhamisítási ügybe, 
de a bíróság nem találta bűnösnek, 

Pályája azonban megtört, ezt követően 
papi tevékenységet folytatott, könyveket 
írt, és társadalmi megmozdulásokon tartott 
beszédeket. Zadravetzet a kolostorban több-
ször felkereste a kormányzó, kikérve véle-
ményét a politikai helyzetről.

1944-ben Serédi Jusztinián esztergomi 
érsek felkérésére Zadravecz – mint felsőházi 
tag – részt vett Szálasi Ferenc nemzetvezetői 
eskütételén, később a magyar szentföldi 
(Hűvösvölgy) ferences kolostorba vonult 
vissza, ahol üldözött zsidók százait rej-
tegette rendtársaival. Régi barátjának, a 
szegedi Lőw Immanuel rabbinak megmen-
tésére is kísérletet tett. A háború végén egy 
szovjet tiszt figyelmeztette, hogy hagyja el 
az országot, mert az 1919-es kommunis-
ták, bosszút akarnak állni rajta. Zadravecz 
azonban maradt, 1945-ben két év börtönre 
ítélték. 1947 tavaszán szabadult.  1951-ben 
kitelepítették. 1953-tól Pilisszentlászlón 
és a szomori a plébánián tengette napjait 
betegen, és gyászban, ugyanis édesanyja 
nem élte túl a kitelepítés brutalitását. 1955-
től a zsámbéki plébánián élt. Budapestről 

kitiltották, ám ő ezt a kitiltást semmibe 
véve mintegy harminc kispapot szentelt fel 
titokban, akiket politikai okokból, a béke-
papok feljelentései alapján távolítottak el 
a teológiái főiskoláról. A rendőrség itt is 
folyamatosan zaklatta, házkutatások alkal-
mával elvitték precízen vezetett följegyzé-
seit is, amelyek egy részét 1990 után a rend 
budai kolostorának könyvtára visszakapta.

1965. november 13-án hunyt el Zsám-
békon. Kívánsága szerint az esztergomi fe-
rences templom kriptájában helyezték örök 
nyugalomra. A temetési szertartáson a kom-
munista rendőrség tiltása ellenére sokan 
megjelentek. 

eszt

CsáKtoRnyától zsámbéKig

Egy magyar sors

A Széchenyi-szobor, Gábor 
Emese budakeszi képzőművész 
alkotása, a budakeszi Széche-
nyi Baráti Kör kezdeményezé-
sének köszönhetően, évek 
óta ékesíti azt a kis névtelen 
teret, ami a Temető utca és a 
Széchenyi utca kereszteződését 

alkotja. A szoborállítással a tér 
rendezése is kezdetét vette, és 
most októberben vált befejezet-
té. Azzal, hogy a  Budakeszi 
Polgármesterek Klubja egy 
zászlótartót adományozott a 
szoborállítóknak. Avatására egy 
kis ünnepség, majd ezt követő 
fogadás keretében került sor ok-
tóber 18-án.

tb

Tartja a zászlót Istenes versek
„Pallas Athénét, a dicső 
istennőt, kezdem énekelni, a 
bagolyszeműt…”

Idén is megrendezik Biator-
bágyon az istenesvers-mondó 
(és nem, mint a kiírásban sz-
erepel: istenes-versmondó) 
versenyt.

A részvétel egyetlen felté-
tele, hogy a jelentkező istenes 
verset szavaljon, legyen leg-
alább 8 éves és lakjék a Zsám-
béki-medencében.

Az eseményre november 
10-én kerül sor a Biatorbá-
gyi Faluházban, a rendező, 
mint korábban is, a Biatorbá-
gyi Ökumenikus Művelődési 
Egyesület.

Jelentkezni november 5-ig 
kell egy szabadon választott 
istenes verssel, név, életkor, 
elérhetőség, vers szerzője, 
címe megjelölésével a  
szadmari@gmail.com e-mail 

címen, a BÖME postacímén 
(2051 Biatrobágy, Füzes u. 
13.). Érdeklődni lehet a 06 20 
274 4555-ös telefonszámon. 
Regisztráció a helyszínen, 
13.00 órától.

A KÉSz 
kék madara
Hogyan legyünk boldogok? 
Bár tudnánk! Bár van, aki 
tudja. Vagy legalábbis tud 
előadást tartani róla. A bu-
dakeszi kötődésű jezsuita 
szerzetes, Hofer József a 
Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége novemberi 
klubdélutánján vállalkozik 
e hatalmas emberi kérdés 
megválaszolására előadása 
címe szerint. Az összejövetel 
november 8-án lesz 19 óra-
kor, a szokott helyen, azaz 
a Szent László Közösségi 
Házban.

Az egykori zászlóvivők most 
zászlótartót ajándékoznak
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Európa Bajnokság 
Telkiben
Ismét rangos sportesemény-
nek adott helyet az MLSZ 
telki edzőcentruma: a jövő 
évi utánpótlás 19 labdarúgó 
Európa Bajnokság selejtező 
csoportmérkőzéseit rendezték 
november 2-7. között a telki 
gyepen. A négyfős csoportban 
a házigazda magyarok mel-
lett pályára lépett a bolgár, az 
osztrák és az andorrai együttes 
is. Az eredmény már lapzárta 
után vált véglegessé (lásd 
az edzőcentrum honlapját:  
www.globall.hu)

Trónfosztás volt Izlandon. Dacára annak, 
hogy a szigetország alkotmányos köztár-
saság. Ráadásul e nem mindennapi fegy-
vertényt egy budakeszi fiú vitte véghez. A 
magyar egy finntől vette el – a képzelet-
beli koronát... 

Ideje, hogy megmagyarázzuk: erős-
ember-világbajnokságot (Strong Man 
World Championship) rendeztek sérült 
emberek számára október 19-20-án, Iz-
landon. Magyarországot a budakeszi 
Szabó Ozor János, Ozy képviselte. Nem 
akárhogyan! Úgy lett világbajnok, hogy 
a kiírás szerinti 6 feladat közül ötöt meg- 
nyert, de abban az egyben, amit nem, ott is 
a második helyen végzett a korábbi finn, 
hatszoros (!) világbajnok mögött. 

De ne szaladjunk a végére, kezdjük az 
elején, azok kedvéért, akik nem egészen 
tudják, mi fán terem az erősember-

bajnokság, s nézzük, miféle erőpróbákat 
is kellett kiállniuk az erős embereknek.

Az első szám keretében egy mikrobuszt 
kellett elhúzniuk a versenyzőknek ülő 
testhelyzetben, kizárólag karizommal. 
Ezt követte a rönknyomás: egy jókora 
farönköt kellett kinyomni, s az nyert, aki 
a megadott időn belül a legtöbbször tudta 
feje fölé emelni. Jó tizenöt kiló tömegű 
vödröket kellett nyújtott, vízszintes karral 
kitartani, majd következett az egyöntetűen 
leggyilkosabbnak tartott  szám, a Hercules 
holding. A versenyzőknek két, egyenként 
80-80 kilós súllyal kellett oldalazniuk. 
Aki ezt megcsinálta, annak szinte már 
gye-rekjátéknak tűnt a gurigázás az egyre 
nehezebb kőgolyóbisokkal. A végére 
kilencven kilós sziklagömbökkel már 
csak Ozy és fő riválisa boldogult.

Ozynak, miután megverte a korábban 

hatszoros világbajnok finn fiút, akkora si-
kere volt, hogy nem győzték lelkére kötni, 
hogy jövőre föltétlenül visszavárják. És 
állítólag a finn versenyzőt is fűti a reváns 
vágy. Versenyzőnk, már itthon, azt nyilat-
kozta, áll elébe, mármint a revánsnak, de 
egyelőre fontosabb dolga is akad: novem-
ber első hétvégéjén már Las Vegasban in-
dult a fekve nyomás VB-n, mint egyetlen 
para-sportoló (!) a résztvevők között. 

Még az idei naptárában szerepel egy 
lengyelországi világkupa, ugyancsak eb-
ben a sportágban, és év végén kiegészítő 
sportágában, a szkanderben is nevezett a 
fülöpszállási OB-re.

Ja, és akkor még egy gondolat erejéig 
hadd térjek vissza az izlandi fegyver- 
tényre: Szabó Ozor nemcsak hogy életé-
ben először vett részt hasonló versenyen, 
de alig két héttel korábban szerzett tu-
domást róla, így gyakorolni is alig volt 
módja, és így nyert…

Biator Oszi

Ozy, az izlandi izomember

Szupermaraton
Ha október 23., akkor Szuper-
maraton. A budakesziek min- 
denesetre erre is asszociálnak a 
nemzeti ünnepen 23. éve. Eny-
nyiszer rendezték meg ugyanis 
a Bécs-Budapest-nek indult, 
mára Bécs-Pozsony-Budapest 
Szupermaratont, amelynek 
hagyományosan utolsó távja 
Budakeszi-Budapest.

S ugyancsak hagyomány, 
hogy az utolsó félmaratonhoz 
sok budakeszi amatőr sportoló 
is rajthoz áll. Az idei utolsó 
szakasznak több különlegessé-
ge is volt: például, hogy a szép 

létszámú mezőnyt ezúttal Bu-
dakeszi lakója, az olimpiai baj-
nok öttusázó, Balczó András in-
dította el. És ketten is elirajtoltak 
a budakeszi városháza vezetői 
közül, és le is futották a távot: 
Csutoráné Győri Ottilia pol-
gármester és Till Gábor a BVV. 
Kft. ügyvezető igazgatója.

A krónikások hűségével azt 
is örökítsük meg az utókor 
számára, hogy az összesített 
versenyt idén Zabari János 
nyerte 24:40:12-es idővel, 
mögötte Bogár János és Belej 
Bálint végzett. A csapatok 
között az első két helyen a 
Sashegyi Gepárdok végeztek.

tb

Súlyt a füledbe
Látványos show-t láthatott a 
közönség a budaörsi Herman 
Ottó általános iskola tornater-
mében október utolsó hétvé-
géjén: a városban első ízben 
rendeztek Guiness Világrekord 
Fesztivált, ahol több, a rekor-
dok könyvébe bekerülő csúcs-
teljesítmény is született.

A négy európai országból 
érkezett versenyzők (plusz 
a magyarok) többek között 
olyan különleges számokban 
állítottak föl rekordot, mint 
a kerékpáros magasugrás (itt 
magyar siker született) vagy 
a fülcimpás súlyemelés. De 
extrémitásnak számított az 
amúgy normális tevékenység 
is, mint például a hajvágás, 
éneklés, ha olyan hosszasan, 
akár álló napon át folyamato-
san űzik, mint ezúttal.

Van aki súlyemeléssel 
a büfében dönt rekordot

Az utóbbi időben sűrűbben 
hallani kutyák által okozott 

harapásos tragédiákról. A háziál-
latok tetteiért a gazdáknak kell 
büntetőjogilag is felelni. Azon-
ban néhány óvintézkedéssel a 
tépéses-harapásos baleseteket 
meg lehetne előzni!

Az Orpheus Állatvédő 
Egyesület információs telefon-
ját sűrűbben hívják mostanság 
kutyatámadások, vadul ro-
hangáló kóbor állatok miatt. En-
nek oka lehet, hogy tavasszal és 
ősszel van többnyire a párzási 
időszak.

A hím kutyák (a kennelbe, 
udvarba, lakásokba bezárt 
egyedek is) észlelik azt az erős 
szagot, ami a nőstény állatok 

párzási időszakát jelzi. A szuka 
kutya párzását jelző szaga akár 
kilométerekre is a levegőbe ter-
jedhet, ezzel megőrjítve a hím 
állatokat. Ilyenkor a kutyák 
minden áron szabadulni szeret-
nének bezártságukból, sokuk 
ilyenkor a párzás reményében 
szökik el otthonról. A kan ku-
tyák egyénileg vagy falkákba 
verődve kutatják a tüzelő 
szukákat, közben egymásra és 
a közelben lévő emberekre is 
agresszívan reagálhatnak. Ezek-
ben a szituációkban történik a 
legtöbb kutyaharapás.

A kutyatámadásokat érdemes 
elkerülni, ezért idegen vagy kó-

bor kutyákat semmiképpen se 
próbálja meg senki botokkal ha-
donászva vagy kőhajigálásokkal 
elijeszteni. A zavart kutya sok 
esetben a párzási lázban égve 
visszatámadhat.

A kutyatartók udvaraikban, 
lakásaikban tartsák kedven-
ceiket olyan helyen, ahon-
nan azok nehezebben tudnak 
elszökni. Szuka kutyát érdemes 
állatorvosi rendelőkben kapható 
szerekkel tüzeléskor a szagok 
tompítása érdekében leke-
zelni, vagy ha nem tervezünk 
szaporítást, akkor egyszerű és 
gyors módszerekkel az állatot 
ivartalaníttatni is lehet. Ezzel 
az állattartó mentesül a későbbi 
bajoktól.

Harapós üzekedők
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Pénteken nem mondott csütörtököt.
Itt van például az a gépjármű, a-

mely békésen legelészett egy budaörsi 
telephelyen október 26-án, délidőben, 
amikor szélvédőjébe hirtelen valami 
kisebb kemény tárgy nagy erővel be-
csapódott.

Mivel a jármű maga nem tudott in-
tézkedni, a helyszínen tartózkodó, és 
a barátságtalan eseményt észlelő ille-
tékesek tették meg ezt helyette.

 A kiérkezett budaörsi rendőrök megál-
lapították, a rongálást alighanem egy 
lőfegyverből származó lövedék okozta, 
amit aztán meg is találtak a jármű belse-
jében. A rendőrök azt valószínűsítik, 
eltévedt lövedékről, nem szándékos 
lövésről lehet szó.

A Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya eljárást indított is-
meretlen tettes ellen foglalkozás körében 
elkövetett gondatlan veszélyeztetés vét-
sége miatt.

Abcúg Unió

Október 23-át ünnepelték (október 23-
án) Biatorbágyon a biatorbágyiak, 
amikor egy helyi férfi zászlókkal vonult 
föl a megemlékezésen. Az egyik egy 
EU-zászló volt, a másik pedig vörös. 
Nyakában tábla, rajta ez állt: Elég volt 
az Uniókból. A tiltott hatalmi szimbólu-
mot ábrázoló zászlót lefoglalták a kivezé-
nyelt rendőrjárőrök. Az illetőt kihallgat-
ták, aki tagadja, hogy bűncselekményt 
követett volna el. Érvelése szerint a két 
rendszer közötti hasonlóságra akarta fel-
hívni az emberek figyelmét.

A Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya eljárást indított nagy 
nyilvánosság előtt, önkényuralmi jelkép 
használatának vétsége miatt a 33 éves 
férfi ellen.

Vérszerinti fajtalan

Megrázó esetre derült fény vidékünk 
egyik településén a közelmúltban. Egy 
családos, középkorú  férfi,  válófélben 
a feleségétől, a láthatási időben elvitte 
magához közös gyereküket. Az ötéves 
csöppséggel ő és új élettársa közösen faj- 
talankodtak. Az eset október első hétvé-
géjén történt.

A Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya eljárást indított sze-

mérem elleni erőszak bűntette miatt egy 
középkorú férfi és annak élettársa ellen.

durr és jaj Keszin

Lövöldözés, majd jajveszékelés. Ennyit 
hallottak a lakók egy budakeszi utcában, 
majd percek múlva elkondította a nagy-
harang az éjfelet. Október 3.  4-be lépett 
át. Jóérzésű emberek azonnal telefonál-
tak a yardnak, s a kiérkezett rendőrök 
elkezdték a földerítést.  

Az eljárás során kiderült, egy közeli 
házban családi perpatvar volt, az egyik 
családtag idegességében betörte az egyik 
ablakot. Ezt vélték a szomszédok lövés-
nek. Az ablaktörésben Z. A. annyira meg-
sérült, hogy a mentőket is ki kellett hívni, 
akik elsősegélyben részesítették, majd 
kórházba szállították.

Lopott A3 Pátyon

Egyenest Hegyeshalomból jött a 
hívás október idusán a Budaörsi 
Rendőrkapitányságra: a szomszédos 
Ausztria társszerveinek értesülése sze-
rint a pátyi Pincehegyen egy két nappal 
korábban, Ausztriából eltulajdonított, 
szürke színű Audi A3 típusú személygép-
kocsit dekkoltatnak.  A megtalálás egyéb-
ként a GPS koordinátás információinak 
köszönhető.

A gépkocsit a megjelölt helyen Páty 
körzeti megbízottja megtalálta, majd le-
foglalták, és egy telephelyre szállították.

A Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya eljárást indított jelentős 
értékre elkövetett lopás bűntettének 
megalapozott gyanúja miatt.

Pénzhamisítás 

A hamis pénz lebukott, a hamisítóját 
egyelőre keresik.

A lebukás szeptember 27-én történt 
egy nagykovácsi ruhaboltban, délután 
öt óra körül, ahol egy ismeretlen férfi 
egy húszezressel fizetett.  Tüzetesebb 
szemrevételezés után kiderült, hogy a 
bankjegy eredetileg egy kétezres volt, a 
kivehető vízjelen fölismerhető Dózsa is, 
szemben a húszason ábrázolt Deák Fe-
renccel. a túloldalon viszont nyomtatva 
a 20000 volt látható.

Az eladó csak utólag, kasszazáráskor 
vette észre a csínyt. Emberére azonban 

jól emlékezett, tudott róla személyleírást 
adni: Az elkövető kb. 175 cm magas, 40 
év körüli, zömök testalkatú, barna bőrű, 
barna beülő szemű, rövid barna hajú, 
vastag szájú, hosszúkás arcú férfi, aki 
barna drapp kabátot és világosbarna nad- 
rágot viselt. 

A Budaörsi Rendőrkapitányság eljárást 
indított pénzhamisítás bűntettének meg-
alapozott gyanúja miatt, és kéri, aki a 
személyleírás alapján ráismer a gyanúsí-
tottra, értesítse a rendőrséget.

Hamis váltó Budaörsön

Gyorsan váltott: pénzváltás helyett pénz- 
lopásra egy ismeretlen férfi az egyik bu-
daörsi utazási irodában. Majd’ félmillió 
forint értékű készpénzt lopott el. Téte-
lesen 400 eurót és 350 ezer forintot. Az 
eset még a nyáron, augusztus 11-én dél 
tájt történt, a nyomozók most adtak ki 
körözést az ismeretlen elkövető ellen, 
akiről alapos személyleírás és egy fan-
tomrajz áll rendelkezésre.

A sértett elmondása szerint a grafikai 
rajzon látható elkövető kb. 170 cm ma-
gas, 45 év körüli, sötét hajú, sötét bőrű, 
bajszos férfi. Az elkövetéskor rövid ujjú 
lila inget és sötétkék vagy fekete pan-
tallót viselt.

Verés Zsámbékon

Véresre vertek egy fiatalembert Zsám-
békon, de Battonyára már nem jutottak 
el: már a szomszédos Mányon elfogták 
őket a rendőrök. P. Tamás (19 éves) és 
P. Zsolt (21) battonyai lakosokról szól a 
történet, akik október 24-én este tíz óra 
tájban verték meg a 22 éves, helyi férfit. 
Az indítékot a hatóság jelenleg még vizs-
gálja. Másnap hajnalban Mányon fogták 
el őket, az árulkodó, véres ruházatuk lett 
a vesztük.

A Budaörsi Kapitányság személy el-
leni erőszak bűncselekmény gyanújával 
folytatja az eljárást az előzetesben 
lévőkkel szemben.

Az oldalt írta és szerkesztette: 
Bobosi Tzar 

Ez töRtént mifElénK

Vaklármától az éles lövészetig
Már az ablakcsörömpöléstől is összerezzenünk, pedig van, amitől okkal fél-
hetünk. Az alábbiakban ilyennel is, olyannal is találkozhat az Olvasó.
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Ahhoz képest, mivé fajulhatott volna, tu-
lajdonképpen szerencsés kimenetelű volt a 
baleset, ami egy törökbálinti benzinkúton 
történt október 24-én.

A bejelentésre a helyszínre érkezett 
rendőrjárőr megállapította, egy tehergép-
kocsi a pótkocsijával az elektromos 
kábeleket leszakította, a tartóoszlopot 
kidöntötte, ami rádőlt egy személygépko-
csi tetejére. Bár a kábelek áram alatt voltak, 
a gépkocsiban épp senki sem tartózkodott, 
így személyi sérülés sem történt. A felek 
a helyszínen megegyeztek egymással, a 
tűzoltók a járművet az oszlop alól kiemel-
ték, majd átadták a terepet az Elektromos 
Művek szakembereinek, akik haladékta-
lanul megkezdték a helyreállításban. 

A reklámtábla majdnem ölt

A helyszínelők azt is rögzítették 
jegyzőkönyvükben, dacára annak, hogy a 
benzinkút bejáratához egy „tehergépko-
csival behajtani tilos” jelzőtábla van kitéve, 
valamint egy 5.5 méteres magasság korlá-
tozó jelzőtábla, ezt a benzinkút reklámtáb-
lája teljesen kitakarja, így a tehergépkocsi 
vezetője nem is láthatta.

Zsámbéki UFO-k

Különös, villódzó fények az esti égbolton, 
a fények felől érkező félelmetes hanghatá-
sok, zúgás – nagyjából ilyen észleletekről, 
nemkülönben fejlett képzelőerőről tettek 
tanúságot azok a zsámbékiak, akik a szokat-
lan jelenségtől megriadva a hatóságot 
igyekeztek riasztani. Mindenesetre felfor-
rósodtak a telefonvonalak este kilenc óra 
után a zsámbéki kapitányságon is. (Az 
utókor krónikásai számára rögzítsük a 
pontos dátumot is: október 17-ét írtunk.)

Bár a jelenségek leírása eléggé egyöntetű 
volt, a származásukat illető magyaráza-
tok már annál nagyobb változatosságot 
mutattak. Volt, aki külföldi hatalom meg-

szálló deszantosait vélte azonosítani, 
mások földönkívüliek inváziójára gyana-
kodtak. Olyan hírek is terjedtek, hogy az 
IMF küldöttsége épp Zsámbékot válasz-
totta hídfőállásnak magyarországi titkos 
akciójához.  Aki gömbvillámokat vizionált, 
és azt latolgatta, Egelyt hívja a helyszínre 
a tűzoltók mellett, már-már realistának 
számított. 

A budaörsi kapitányság járőrei még 
aligha éltek át hasonló bevetést, ám a 
helyszínre érkezve hamar kiderítették, a 
Magyar Honvédség a régi laktanya ma-
gasságában katonai helikopteres gyakor-
latot tartott.

Halálugrás kéményről

Ember a kéményen! De láthatóan nem 
kéményseprő. E szokatlan látvány fogad-
ta október 17-én a reggeli órákban az 
iskolásokat, kísérőiket és a tanárokat az 
egyik budaörsi iskolában. Találgatás he-
lyett – vajon hogyan és mi végre került 
oda – a rendőröket értesítették, akik per-
ceken belül a helyszínre érkeztek, s megál-
lapították: a kéményre fölmászott férfi 
nyakában kábelből font hurok, kezében 
kés. Körültekintő és óvatos intézkedésük 
jóvoltából sikerült a férfit lecsalogatni a 
kéményről, és megakadályozni öngyilkos-
sági szándékában.  Erről ő maga számolt 
be az őt a tetőn át megközelítő járőröknek. 

Nyolc órára a helyszínre érkezett 
mentőorvos, tűzoltó és a rendőrök 
közreműködésének köszönhetően a 43 
éves N. L.-t sikerült leszállítani a földre, 
ahol már egy mentőautó várta, amellyel 
kórházba szállították.

Zeusz az oka

Ritka, de megesik, hogy úgy történik bale-
set, hogy azért senki sem hibáztatható. Ha-
csak egy oktalan fát nem hibáztatunk (de 
ez már akadékoskodás lenne a részünkről, 
s a Nyájas még azzal vádolhatna, hogy az 
élő fába is belekötünk). Vagy az időjárást. 

De akadékoskodás helyett a sztori. Ami 
október 7-én történt, Zsámbék belterületén. 
Egy úrvezető haladt a városban, amikor az 
út menetirány szerinti bal oldalán egy fa 
elkezdett dőlni, befelé, az úttest irányába. 
Az autó, ahogy mondani szokták, épp 
rosszkor volt rossz helyen, a fa tömege a 
jármű szélvédőjén landolt.  Az úrvezető és 
két utasa megsérült, az autóban, amely az 
út menti árokban kötött ki, súlyos károk 
keletkeztek – állapította meg a budaörsi 
kapitányság helyszínelő brigádja. Valamint 
azt is, hogy a gépkocsivezető a KRESZ 
szabályait nem sértette meg, és arra utaló 
nyomok sem voltak a helyszínen, hogy a 
fa emberi gondatlanság vagy rosszindu-
lat közreműködése jóvoltából dőlt volna 
ki. Valószínű, hogy viharkár okozta a 
haváriát.

balEsEtEK a téRségbEn

A csapás mindig az égből érkezik
rovatunk sok meglepetéssel szolgál ezúttal is, elkalauzolja az Olvasót egy 
budaörsi iskola kéményére, az Olümposzra, UFO-látásra stb.

Gyógyít a száguldás
Gyógyíthatatlan betegséggel küzdő gyerekeknek rendeztek élményautózást az ország 
egyik legkorszerűbb közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai központjában, Zsám-
békon október 14-én. A vezetéstechnikai pályán old timer és versenyautókban ko-
csikázhattak a fiatalok, profi és hobbiversenyzők utasaként. 

A hagyományos rendezvényt egy gyógyíthatatlan betegségben, 2008-ban el-
hunyt rally sportrajongó emlékére rendezik meg minden évben. Lebonyolításához 
hozzájárult többek között az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottsága is: 
sátrában játékos feladatok és ajándékok várták az érdeklődőket. Az idei élményautózás 
is sok meglepetést tartogatott a résztvevők számára.  Nagy sikert aratott a Budaörsi 
Rendőrkapitányság biatorbágyi körzeti megbízottja és csapata:  rendőrautójukban is 
„rallyzhattak” a gyermekek.

A szervezők célja az volt, hogy a betegségükkel küzdő gyermekek kiszakadjanak egy 
kicsit a mindennapi világukból, valamint, hogy megismerkedhessenek az autósporttal, 
élményekkel gazdagodjanak, és önfeledten szórakozhassanak a családtagjaikkal. 
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