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És tessék mondani, kik azok a maják? Olyan 
boszorkányfélék, ugye? „Nem mondhatnám, 
sőt: igen rendes népek – voltak, amíg ki nem 
pusztították őket a spanyol gyarmatosítók. 
Fejlett kultúrával rendelkeztek mindeneset- 
re.”  „Tudja, én egyszer láttam egy igazi 
Maja-naptárat. Nagyot, színeset, vastag, 
fényes műnyomó papírra nyomva. Tizen-
két lapból állt, s mindegyiken egy fotó volt 
látható Majáról. Maja sítalpakon, Maja 
barackfa-virágzáskor, Maja egy vitorlás fe-
délzetén, Maja az avaron stb. Mindegyik kép 

közös tulajdonsága volt, hogy Maja finoman szólva is hiányos 
öltözékben volt látható rajtuk.  Láttunk persze effélét, de ebben 
az volt a pláne, hogy Maját mindannyian ismertük: két évfolyam-
mal felettünk járt, de amikor a naptár megjelent, már nem volt 
iskolás, el is költöztek a környékről. Szóval Maja-naptárat én 
csak ilyet láttam, de a világvégében nagyon hiszek. Érzem a 
csontjaimban, mint a meleg frontot.”

Most, hogy közeledik a téli napforduló, s már csak néhány nap 
van hátra, szinte naponta állítanak meg az utcán, a boltban, a 
piacon hasonló szövegekkel. S ki bizalmasan, félrevonva, hangját 
lehalkítva, ki nyíltan, harsányan, hadd hallja más is, kéri ki a vé-
leményem, szerintem igaz-e a hír. Mármint az, hogy vége a világ-
nak. Merthogy a maják megjövendölték. Ott áll a naptárukban, 
olvassa csak el, szerkesztő úr!  Ilyenkor arra gondolok, édes is-
tenem, hány világvégét értem már meg, éltem már túl, tán ezt is 
túlélem majd. Mint ahogy az engem faggatók is. Ám hiába érvelek 
így, ez az argumentum ezúttal lepereg, nem hat.  Mint ahogy le-
pereg az is, ha elmondom, a maják nem is jövendöltek semmit, 
egyszerűen csak eddig, a 2012-es napfordulóig készítették el a 
naptárukat, talán azért, mert nem találtak nagyobb követ, amire 
a folytatást fölvéshették volna, vagy azért, mert úgy gondolták, 
ennyit bőven elég előre látni a világból, még talán sok is, akit 
a folytatás érdekel, számolja ki, vésse be az, nekik bőven elég 
ennyi.  De nem is  akarom én a világvége-hívőket kárhoztatni, 
hiszen nekik is megvan a maguk igaza.  Hát, hiszen persze, hogy 
vége a világnak. Hiszen vége van minden évvel, hónappal, nap-
pal, hiszen a világ folyton változik, minden pillanatban kihuny 
egy világ, hogy megszülessék egy új, egy másik.

Az efféle gondolatfutamokkal nem aratok sikert, ma épp az 
ismerősöm állított meg, s a fejtegetéseim szemmel láthatóan un- 
tatták, hiszen ő igazából azt szerette volna tudni, hogy akkor 
most spájzoljon-e be lisztből, krumpliból, olajból, vagy sem.

Én pedig mit mondhatnék neki erre? Hogy ugyan már, ne tegye? 
És ha mégis itt a világvége, és ő nem halmozta föl a készleteit, 
megfogadván a tanácsomat, akkor mi lesz? Hogy nézek majd a 
szemébe, ha a világvége után összefutunk?

Inkább hümmögök, mellébeszélek, nem igazán mondok semmit. 
Azon gondolkodom, vajon mitől van, hogy ez a mostani világvé-
ge-láz minden korábbinál hevesebb, sokkal erősebben hat, mint 
bármelyik más, hasonló jövendölés, amiből szinte minden évre 
akadt. S rá kell jönnöm, hogy bizonyos értelemben a világvége-
hívőknek igazuk van. Igazuk van, hiszen a világnak valóban vége. 
Legalábbis annak, amiben felnőttünk, amit megszoktunk, s amit 
mi magunk is alakítottunk, vagy amiről azt hittük, hogy általunk 
is alakul. S most azt látjuk, a régi gondolatainkkal, szokásaink-
kal, beidegződéseinkkel nem megyünk semmire. A világnak vége. 
S tényleg nem árt, ha a pincénkben van pár zsák krumpli, épp 
most hallom, tavaszra olyan élelmiszerár-robbanást prognosz-
tizálnak szakértők, amilyet a ma élő emberiség még nem látott.

Ennek ellenére én nagyon várom a világvégét, a téli napfor-
dulót. Mert tudom ugyan, hogy akkorra a tél  java, legharapó-
sabb szakasza előttünk lesz még, de azt is tudom, hogy onnantól 
kezdve a nappalok rövidülnek. S hogy nem volt még olyan vi-
lágvége, hogy egy más világ el ne kezdődött volna; nem volt 
még olyan tél, hogy előbb vagy utóbb a tavasz meg ne érkezett 
volna.

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)

Ha az emberiség történelme során minden az öregeken múlt 
volna, akkor még mindig, ha viszont a fiatalokon, akkor már 

megint barlangban élnénk.
(Leszek kołakowski)
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Deczember, Karácson hava

Karácson havában gyakorold a hust, egyél meleg és hevitő 
ételeket; nem árt azért a borétek és a jó bor, melyben tárkony-
gyökeret áztattak, gyömbért, spikát, fahéjat és zsályát, a füves 
lekvár is hasznos; de ne egyél káposztát; élhetsz érvágással és 
köpölyözéssel.

Hogyha Karácson napja holdtöltére esik, a régiek számtatá-
sa szerint bő esztendő lesz, mennél közelebb van Hold fogytára, 
annál jobb. Továbbá mégis azt tartották öregeink, hogy a mely 
fát levágnak Karácson havának két utolsó napján, az meg nem 
rohad, a szú sem eszi meg, és mennél tovább áll, annál erősebb 
és keményebb, ugy annyira, hogy végre kőhöz hasonlíttatik.

Nagy örömmel és hálákat adjunk a született Krisztusnak, 
mert hatalmas isteni igazságszerető embereket, kegyeseket és 
kedveseket, jóságot cselekedőket az ő szentséges születésével 
hozott nekünk, Mert ők minden cselekedeteikben jámbor, töké-
leteset, csak tiszta igazságszerető, jó szerencsés, jó cselédes 
emberek, és egész életöket boldogul viselik.

Karácson napjáról

Ha Karácsoneste és éjjel tiszta, szél s eső nélkül van, azt remé-
ljed, kétség nélkül elhigyjed, hogy jövő esztendőre bor, búza és 
mindenféle gabona nagy bőséggel terem, De ha esős és szeles 
idő van. Buzának és bornak szűk termése lesz. Ha napkeleti 
szél fúj, mindenféle baromnak dögletességből halálát jelenti, 
a napnyugoti szél pedig királyoknak és főuraknak betegséget 
és halálát jelenti, ki mind gazdagot, mind szegényt egyaránt 
elhord. De örüljünk annak, hogy ha az északi felszél fújdogál, 
mert bő és csendes esztendő lesz, ha megérjük; hogyha pe-
dig alszél délről támad, mindennapi betegséget és bajt jelent 
minekünk.

CSÍZIÓ

A budaörsi plébániatemplomban tartottak gyászmisét a közelmúlt-
ban elhunyt Komár László énekes lelki üdvéért november 28-án.

*
November 16-án Zsámbékon járt Pintér Sándor belügyminisz-
ter. A belügyminiszter találkozott a város vezetőivel, illetve 
válaszolt a sajtó képviselőinek is.

Tulipános Telki

Látszatja, igaz, majd csak ta-
vasszal lesz, de hogy így legyen, 
arról már most gondoskodva lett. 
Köszönhetően a holland Jan Wil-
lem Van den Akker úrnak, aki öt 
éve költözött Telkibe. Már ide 
költözésekor letette a névjegyét: 
stílusosan, tulipánhagymákat ho-
zatott Hollandiából. De nem a 
saját kiskertjébe, s nem is csak 
néhányat, hanem mindjárt ötezret. 
Az akciót az idei őszön újra megis-
mételte. A Kokukk Egyesület szer-
vezésében a nemrég felújított Fő 
utca térségében közterületen ül-
tették el ősszel a hagymákat. Már 
csak ezért is nagyon várják a jövő 
tavaszt Telkiben.

201212.indd   3 12/7/2012   4:51:41 AM



BUDÁNTÚL   •  2012 DECEMBER4

KRÓNIKA

Rájár a rúd mostanában Soltész 
Miklós államtitkárra (KDNP). 
Októberben azt terjedt el róla, 
hogy tagdíj-nemfizetés mi-
att az alapszervezete kizárta 
a pártjából (KDNP), aztán az 
ügyet  magasabb szinten elin-
tézték. Most meg a szocialis-
ták célkeresztjébe került.

Korózs Lajos, a szocialista 
párt elnökségi tagja nemrég 
azt közölte az MTI-vel, hogy 
a kormány döntése alapján tár-
caközi bizottság vizsgálja az 
özvegyi nyugdíjakkal kapcso-
latos hibás szabályozás körül-
ményeit, valamint azt, szük-
ség van-e személyi felelősség 
megállapítására az ügyben. 

A szocialista politikus köz-
leményében azt írta: a szemé-
lyi felelősség megállapítása 
nem maradhat el, „ezzel tar-
toznak annak a több tízezer 

özvegyasszonynak, akinek a 
megélhetésével hónapokon át 
szórakoztak”. 

Az ügy előzménye, 
hogy a parlament október 
1-jén az emberierőforrás-
miniszter előterjesztésének 
elfogadásával korrigálta azt a 
júliusban elfogadott törvényt, 
amely úgy rendelkezett: aki 
a tavalyi év végén házastársa 
jogán özvegyi nyugdíjban, 
valamint rendszeres szociá-
lis járadékban részesült, és 
most rokkantsági vagy reha-
bilitációs ellátást kap, annak 
özvegyi nyugdíját szeptember 
1-jétől a felére csökkentik, az 
összegtől függetlenül. Az ok-
tóberi változtatás viszont rög-
zítette, hogy a nyugdíjcsök-
kentés nem hajtható végre. 

Korózs Lajos közleményé-
ben azt írta: már a jogsza-

bály előkészítésénél, illetve a 
szaktárcán belüli egyeztetés-
nél ki kellett volna derülnie 
a hibának, így lehetőség lett 
volna a kijavítására még a kor-
mány és a parlament döntése 
előtt. 

Lázár János, a Miniszterel-
nökséget vezető államtitkár 
szeptember 11-én a parlament-
ben elismerte,  az ügyben a 
jogalkotó és a nyugdíjbizto-
sító is súlyos hibát követett 
el, ezért a minisztériumban 
és a nyugdíjbiztosítónál is 
belső vizsgálatot rendeltek el 
a személyi felelősség megál-
lapítására. Közölte azt is, 
hogy az özvegyi nyugdíjának 
csökkentéséről nagyjából 
háromezer embert értesítettek, 
de egyiküket sem éri hátrány, 
az emberierőforrás-miniszter 
mindannyiuknak bocsánatkérő 
levelet küld a kormányzati 
hiba miatt.

tb

Özvegyszomorító

Firmák
Október 23-án lépett színre 
az Együtt 2014 választói 
mozgalom, amelyet Bajnai 
Gordon Haza és Haladás 
Egyesület, Juhász Péter, az 
Egymillióan a sajtószabad-
ságért Egyesület és Kónya 
Péter, a Szolidaritás moz-
galom vezetője hozott lét- 
re. A megalakulást követően 
megjelent a sajtóban egy tá-
mogató röpirat, amit számos 
neves értelmiségi írt alá. Az 
első száz aláíró fölkérésre, a 
többiek önként.

A Top 100-ben két név is 
olvasható vidékünk értelmi-
ségiei közül. Tarr Béla 
világhírű filmrendezőé, aki az 
elmúlt évtizedekben mindig 
is igyekezett kellő távolságot 
tartani a politikától. A másik 
nevet Olvasóink legalább 
annyira ismerik: a bu-
dakeszi Kálmán C. György 
irodalomtörténészről, koráb-
ban a HVG-ben, mostanában 
pedig a Magyar Narancs-
ban rendszeresen publikáló 
közíróról van szó, akinek in-
terjúi többször megjelentek 
hasábjainkon.

*

Szél Bernadett nem lett 
frakcióvezető. Pedig a Le-
het Más a Politika novem-
beri kongresszusán kitört 
belharc kapcsán, mikor 
is Jávor Benedek eddigi 
frakcióvezető lemondott 
posztjáról, az ő neve  is 
fölmerült, ám megkere-
sésünkre a Budakeszin élő 
országgyűlési képviselő 
elmondta, az eddigi poli-
tikai tevékenységénél 
többet nem tud vállal- 
ni, elsősorban családanyai 
teendői miatt.

A magyar belpolitika hom-
lokterében hetek óta a válasz-
tási regisztráció kérdése áll. 
Lapzártakor a törvényt az 
országgyűlés már elfogadta, az 
államelnök ugyanakkor nem 
írta alá, néhány passzusát az 
alkotmánybíróság elé utalta 
normakontrollra.

A regisztrációval kap-cso-
latban szerkesztőségünk hó-
napokkal korábban állást fogla-

lt, most csak any-nyit tennénk 
hozzá, hogy az elvi fenntartá-
sokon túl azóta más szempon-
tok is fölmerültek. Mondhatni 
technikai jellegűek. Mások 
mellett Tóth Zoltán választási 
szakértő (Budaörs), elvi kifogá-
sain túl, fölvetette, a választók 
regisztrációja alighanem kivi-
hetetlen: sem az államappará-
tus, sem a rendelkezésre álló 
számítástechnika egyszerűen 

nem bírná elvégezni több mil-
lió állampolgár regisztrációját 
(Magyarországon a válasz-
tásra több mint nyolcmillió 
ember jogosult) még akkor 
sem, ha a regisztrálók egyenle-
tesen oszlanának el időben. De, 
amint az hasonló esetek alapján 
valószínűsíthető, a túlnyomó 
többség az utolsó hetekben 
menne regisztrálni, akkor biz-
tosan nem lehetne eleget tenni 
a feladatnak.

Képtelenség lenne.
eszt

Nincs kapacitás

Együttműködési szerződést írt 
alá, elsőként az országban, a 
Pest Megyei Kormányhivatal 
az egyházakkal arról, hogy a 
megye területén működő egy-
házközségeknél is letölthessék 
a közérdekű munkára ítéltek 
a büntetésüket. A közérdekű 
munkára ítélteknek eddig 
nem minden esetben talál-
tak munkalehetőséget, pláne 
nem a lakóhelyükhöz közel. 
A törvénymódosítással most 
ezen kívántak enyhíteni.

A megyében mostantól töb-
bek között Biatorbágyon, Bu-
daörsön és Zsámbékon lesz 
lehetőség az elítéltek egyházi 

foglalkoztatására.
A kezdeményezés am-

bivalens fogadtatásra talált: 
egyfelől pozitív dolog, hogy 
az egyébként csekélyebb súlyú 
bűncselekmények miatt elítélt 
emberek, akik nem bűnözők, 
a civil élethez közelebb álló 
körülmények között tölthe-
tik le büntetésüket, s az egy-
házias környezet talán a jó 
útra terelésük szempontjából 
is hatékonynak bizonyulhat. 
Mások ugyanakkor visszás-
nak találják azt, hogy az egy-
házak kvázi börtönőri szerepet 
játsszanak.

tim

Reverendás smasszerek Barack, maradsz
Értesüléseink szerint 
egy, a vidékünkön élő 
növénynemesítő, Obama 
elnök újraválasztásán fel-
buzdulva, nagy fába vágta 
a fejszéjét. (Ezen azért ér-
demes elgondolkodni: egy 
növénynemesítő, aki fejszé-
vel nekiesik egy fának – a 
Szerk.) Tájékoztatása sze-
rint egy új kajszibarack faj-
tát kíván kinemesíteni, amit 
a másodszor is újraválasz-
tott USA elnökről kíván el-
nevezni. A növénynemesítő 
egyelőre nem kívánta fölfed-
ni kilétét. „Majd ha lesz ter-
més!” – ígéri.

bt

Sinistra körzet
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Arra viszont korábban nemigen volt pél-
da, hogy a köszönésen felül szóba is ele-
gyedjem a Mikulással. Mert hogy köszön-
ni mindig köszöntem neki, valahányszor 
találkoztunk, hiszen a Mikulás tiszteletet 
ébreszt (majdnem azt írtam: parancsol, 
de hát a Mikuláshoz bármi jobban illik, 
mint a katonás parancsol) mindenkiben, 
és megfigyeltem, ahogyan én, ugyanúgy 
más is igyekszik köszönni neki, még ak-
kor is, ha nem közvetlenül egymás kö-
zelében vannak. Ki ne látta volna még, 
hogy a Mikulásnak kiintegetnek, sőt: 
hangosan kiköszönnek az autóból, ha 
meglátják battyogni a zsákjával a járdán, 
de nemritkán az utca túloldaláról is vidá-
man integetnek felé, s korántsem csak a 
gyerekek, a felnőttek is. És ha véletlenül 
a Mikulás megszólítja valamelyiküket, 
láthatóan megilletődik az illető, ahogyan 
én is, amikor váratlanul nemcsak fogadta 
a köszönésemet, hanem megállt, és meg-
szólított. Nem vagyok egy tegeződő típus, 
kifejezetten rühellem, ha valaki, csak a 
vélt vagy valós hasonló státusunk (kor, 
társadalmi hovatartozás, szakma stb.) 
vagy egy hamisan értelmezett demokra-
tizmus (nem demokrácia!) okán úgy 
véli, hogy ismeretlenül is letegezhet, de 
a Mikulástól ezt egyáltalán nem vettem 
zokon, sőt: kifejezetten jólesett. Persze 
ha a korát nézem, az ő szemében én még 
egy kis fickó, sőt: gyerek vagyok. Tőle 
ez egyáltalán nem esett rosszul, jó érzés-
sel töltött el, hogy gyerekként tekint rám. 
Ó, ugyan mikor tekintett rám gyerekként 
bárki az elmúlt évtizedekben? Egyetlen 
édesanyámat leszámítva, az ő szemében 
néha még visszatükröződni vélem, egyko-
ri gyerek énemet. De a Mikulás az más, az 
ő tekintete nem anyai, inkább apai, apám 
nézését pedig már évtizedek óta nem ér-
ezhetem magamon. Pedig jó lenne néha. 
Szóval a Mikulás váratlanul megállt, rám 
nézett, szervusz, mondta úgy, ahogyan 
ma már ezt a köszönést szinte senki nem 
mondja, és elkezdte fürkészni a tekinte-
temet. Szervusz, Mikulás, feleltem a ma- 
gam számára is váratlanul, mert hát az 
még rendben van, hogy a Mikulás tegez 
engem, de én honnan veszem a bátorságot, 
hogy visszategezzem. Ez a kiváltság csak 
a gyerekeknek van fenntartva, tudom ezt 
jól, valahogy mégis kicsúszott a számon, 
és jólesett. S a Mikulás sem vette zokon. 

– Régen találkoztunk – mondta, miután 
alaposan a szemembe nézett, s az arcvoná-
saimat is fürkészte.

– Régen – válaszoltam elfogódottan.

– Sokat nőttél azóta, hogy ott álltál a 
félhomályban, a kályhában lobogó tűz fé-
nye a máriaüvegen keresztül az arcodon 
tükröződött, s a nagyapád lábába kapasz-
kodtál.

– Igen, emlékszem én is. Pontosan em-
lékszem: a fekete csizmádra, a kopottas, 
piros köpenyedre, a fehér szakálladra, no 
meg a zsákodra, ami annyira hasonlított 
a Feri bácsi krumplis zsákjához. Még 
arra is emlékszem, hogy mi volt abban a 
zsákban: piros alma, mogyoró, ahogy a 
dalban is, narancs, banán, ananász nem, 
talán még e szavakat sem ismertem addig. 
És volt ott egy kishajó is, kék-fehér színű, 
amire annyira vágytam, és nem tudtam, 
megkapom-e. Előbb ki kellett állnom a 
próbát, meg kellett felelnem, jó voltam-e, 
s hogy kitisztítottam-e a kiscipőm. A 
kiscipőmet büszkén hoztam elő, kétszer is 
átdörzsöltem, jöttedre várva, de hogy jó 
voltam-e, arra csak homályos válaszaim 
voltak. Nem igazán tudtam, mit jelent 
jónak lenni. A felnőttektől vártam a 
választ, rájuk néztem bizalommal, mond-
janak valamit, mondják meg ők, jó vol-
tam-e. Aztán nagy kő esett le a szívemről, 
amikor kimondatott végre: igen, jó volt, 
bár néha huncutkodott egy kicsit. És ak-
kor végre megkaptam a kis hajót. Amikor 
elmentél, vizet tettünk a lavórba, gyertyát 
gyújtottunk, s belehelyeztük a kis hajóba, 
s az magától elindult, mint egy igazi, nagy 
gőzhajó. Misi mókusnak, a potyautasnak 
képzeltem magam a nagy óceánjárón. 
Utána sokáig, nagyon sokáig nem ta-
lálkoztunk.

– Igen, én is emlékszem. Pedig hiányoz-
tál.

– Hát még te, nekem. Csak nem tudtam, 
Pontosabban tudtam, hogy valami, valaki 
hiányzik, csak azt nem tudtam, hogy ez a 

valaki te vagy. És aztán mégis megtörtént. 
Furcsa találkozás volt. A csizma, a palást 
rajtam, a pásztorbot az én kezemben volt, 
gondosan válogattam, nem akárhonnan 
szereztem. Nem akartam valami gagyit, 
egyenesen a színházi kölcsönzőbe mentem 
érte, igazi Mikulás öltözékért. A szakáll és 
a bajusz is olyan volt, mint az igazi, nem 
holmi vatta. Mondom, ezúttal a ruha raj-
tam volt, de a ruha alatt mégsem én vol-
tam. Nem tudom, abban a negyed órában, 
amíg tartott, én akkor hol voltam, de azt 
tudom, hogy ott és akkor a palást alatt te 
voltál. Előttem pedig egy pici lány, egy 
kis cserfes, aki nem szokott különösebben 
megszeppenni, ha felnőttel kellett beszél-
nie. De akkor, amikor a bot háromszor 
megkocogtatta az ajtót, közelebb húzódott 
az édesanyjához, s izgalomba jött, amikor 
az ajtón beléptem. Beléptél. A torkomon 
a hang, ami kijött, megváltozott. pedig 
nem kellett megváltoztatnom. A kislány a 
szemét le nem vette rólam, megilletődve 
válaszolgatott a kérdéseimre, s gondter-
helten hozta elő a cipellőt, vajon elég 
fényesnek bizonyul-e. A torkából ne-
hezen oszlott a gombóc, amikor kértem 
énekeljen, de aztán csilingelt, mint a 
száncsengő. S a végén a puha, meleg kis 
kezét a tenyerembe helyezte búcsúzáskor, 
s megígértette velem, jövőre is eljövök. 
Akkor, akkor megint találkoztunk, megint 
hittem benned. 

– Igen. De lám, megint itt vagyok. 
– Valóban. S mit akarsz tőlem?
– Kérdezni. Jó voltál-e? Jó voltál-e 

azokhoz, akik egyedüliként szeretnek 
ezen a világon? S jó voltál-e mindenki-
hez, akivel csak összesodort az élet? Jó 
voltál-e, amióta nem láttuk egymást.

Magam elé néztem, s hosszan gon-
dolkodtam a válaszon. Aztán fölemeltem 
a fejem, de addigra a Mikulás már nem 
volt sehol. Talán a rénszarvasait ment 
megetetni, vagy az elkószált krampuszok 
nyomába eredt? Vagy a zsákjával rója 
tovább az utcákat?

Biator Oszi

Találkozás a Mikulással
A minap találkoztam a Mikulással. Nem nagy dolog, mondanám, ilyenkor, no-
vember végén-december elején előfordul az ilyesmi.

Jöjj el hozzánk, 
várunk rád
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A patthelyzet feloldódott, ami jó egy éve 
állt fenn. Tavaly decemberben jelentette 
be ugyanis Kocsi Liza, a budakeszi 
Erkel Ferenc Művelődési Központ ak-
kori igazgatója, hogy kéri az intézmény 
fenntartóját, praktikusan a munkáltatóját, 
járuljon hozzá a nyugállományba vonu-
lásához. A Fő utca 179. beleegyezett, s 
január elsejével megbízták akkori he-
lyettesét, T. Fajtha Anitát, hogy vigye a 
házat addig, amíg kiírják és elbírálják az 
intézményvezetői pályázatot.

Az eljárás végére azonban többszöri 
nekifutásra sem sikerült pontot tenni. 
(Értesüléseink szerint ebben nem any-
nyira a megbízott igazgató személye 
játszott szerepet, sokkal inkább az, hogy 
a városvezetésben bizonytalanság volt 
az intézmény sorsát illetően, de erről 
pár bekezdéssel később – a Szerk.)

A bizonytalanságnak november vetett 
véget: az újabb pályázat, amelyre a 
közművelődési szakember jelentkezett, 
végül is az övé elfogadásával zárult. 
(A nyolc pályázaó közül végül három 
felelt meg a kiírás valamennyi felté-
telének.)

Hamarosan egy társintézményben 
kell majd intézményvezetői pályáza-
tot kiírni: a Nagy Gáspárról elnevezett 
budakeszi könyvtár igazgatója, Béresné 
Dávid Magdolna is nyugdíjba készül. 
A képviselő-testület a kérést elfogad-
ta, és már határozatot is hozott az 
intézményvezetői pályázati kiírásáról. 
Ezzel egy másik lebegtetésnek is vége, 
vagyis eldőlt, hogy egyelőre nem von-
ják össze a két közművelődési intéz- 
ményt, ami többször szóba került az 
elmúlt két évben.

És akkor a két bekezdéssel korábbi 
ígéretünk: a művelődési ház vezetése 
körüli bizonytalanság részben ebből, az 
intézmény-összevonás lebegtetéséből adó-
dott, részben abból, hogy a városvezetés 
elképzelései között – nem utolsósorban a 
járásközponttá válással is összefüggésben 
– a közművelődési intézményrendszer 
teljes átalakítása (nem csupán szervezeti, 
hanem fizikai értelemben is) is szerepelt, 
ám egyelőre lekerült a napirendről, miu-
tán nyilvánvalóvá vált, erre pénz belátható 
ideig aligha lesz. 

Szóba Bitor

Könyvtár a város szélén

Az építészeti kritika, kiváltképp politikai 
napilapokban, ritka műfajnak számít: a 
Népszabadságban novemberben Torma 
Tamás tollából jelent meg bírálat az új, 
budakeszi Városháza épületéről.

Ebből idézünk: „Az új városháza – 
miközben egy mai, modernista hagyo-
mányt is követ – ezt a tradíciót idézi meg, 
amikor kétszintes visszafogottsággal 
simul ebbe a városképbe. Mint minden jó 
épületben, a kényszerek itt is szemérmes-
en háttérbe szorulnak, mi több, előnyökké 
finomodnak: az új városháza folyama-
tosságot sugall, és főleg nyitottságot. 
A világos (bézsszínű mészkő lábazat és 
a hozzá passzoló vakolat) tömb szolid 
méretekkel és a szomszédsághoz alkal-
mazkodó sátortető-sziluettel áll a helyén. 
Semmi közhatalmi dagályosság, a formák 
itt nem tekintélyt, inkább hétköznapi nyi-
tottságot sugallnak: mintha a köz igazga-
tása nem valami időt és energiákat rabló 
akadályként tornyosulna elénk, hanem 
szolgáltató jellegű racionalitással.

Lassan tíz éve lesz annak az országos 
tervpályázatnak, amit végül Fialovszky 
Tamás és Sólyom Benedek, az Épí-
tész Stúdió tervezői nyertek meg. Aztán 
sokévnyi szünet után végül megbízást is 
kaptak, de ebben az épületben van annyi 

alázat (nincs viszont annyi divatos, de 
gyorsan amortizálódó forma), hogy korta-
lanul illeszkedőnek tűnjön.

Az utóbbi tíz évben sok városháza épült 
Budaörstől Miskolcon át Celldömölkig, 
amelyek nagyjából a korábban már em-
legetett „sallangmentes funkcionalitást” 
(más szemszögből nézve „világos és 
oszlopsoros szögletességet”) követik – 
ezek között egyébként messze a budakeszi 
terpeszkedik a legkevésbé. Miközben a re-
cepcióspultnál váltják egymást az új ügy-
felek, a pázsitos, gesztenyefás udvarból 
meditatív csöndjével maga a természet 
köszön be.

És a maga teremtette terecske túlolda-
lán a Városháza pince, a Rathauskeller 
oszlopos térfala, ami a Fő utca felől ugyan 
feliratkerítésként jelenik meg, de befelé 
nyitott.”

Építész szemmel

Hátra arc
A budakeszi szennyvíztisztító körüli 
szappanopera újabb epizódja lezárult. 
Miután még a nyáron döntés született 
arról, hogy nem az évekkel korábban 
elfogadott helyszínen (a tehenészet mel-
letti területen) kívánják megvalósítani 
Budakeszi évtizedek óta legnagyobb 
és stratégiai jelentőségű beruházását, 
ami, ha minden az eredeti tervek szerint 
halad, ma már a próbaüzemnél tart, 
most, fél év után visszacsinálódott. A 
döntéshozók, miután újra körbejárták 
a témát, rájöttek, mégis csak ott lesz a 
legjobb helye, ahova eredetileg, jó pár 
évvel ezelőtt tervezték, és ahova az Eu-
rópai Uniós pályázati pénzt is nyerték. 

A visszakozással Budakeszi újabb 
értékes hónapokat vesztegetett el. Kér-
dés, hogy miért? Hogy meddig tart a 
körültekintő óvatosság, és hol kezdődik 
a teszetoszaság? Vajon még hányszor le-
het halasztást kérni a beruházás elindí-
tására? Lassan elkezdődik az Unió 
következő, 7 éves (2013-2020) költség-
vetési ciklusa.

*

Úgy fest, a műemlékvédelem elárvul.
Kezdődött azzal, hogy megszün-

tették a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalt, amit még az első Orbán-ko-
rmány idején hozták létre a régészeti, 
műemlékvédelmi és műtárgyvédelmi 
feladatok integrálására.

Az új építésügyi „kódex”-ből (ko-
rmányrendelet) azonban kiderül, 
erősen szűkültek a műemlékvédelemre, 
s különösen a műemléki jelentőségű 
területekre, az MJT-kre vonatkozó 
értékőrzés lehetőségei. 

 Ezzel szemben viszont szinte 
teljhatalommal ruházza föl a rendelet 
a települési polgármestereket, lega-
lábbis, ami a műemlékvédelmet illeti. 
Ez alighanem örömmel tölti el azokat, 
akik a műemlékvédelmet eddig is af-
féle értelmiségi akadékoskodásnak 
gondolták. Itt még szabadon szárnyal a képzelet
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A visszaszámlálás elkezdődött: már csak 
pár nap van hátra. Nem, nem a világvé-
gére gondolok, bár elhallgatva-olvasva 
egyes megnyilvánulásokat, a helyzetet 
sokan apokaliptikusnak látják. Az iskolák 
január elseje utáni helyzetéről beszélek. 
Mint közismert, a kormány rapid dön-
tése nyomán több ezer oktatási intézmény 
(iskola) kerül így vagy úgy állami fen-
nhatóság alá 2013 január elsejével. Az 
intézményvezetők hónapok óta panasz-
kodnak, többnyire háttérbeszélgetéseken,  
hogy szinte alig kapnak érdemi válaszokat 
kérdéseikre, fölvetéseikre, igazából nem 
csak azt nem tudják, mi a dolguk, de azt 
sem, hogy kihez fordulhatnának érdemi 
információért. A helyzet káosszal fe-
nyeget – vélik oktatási szakemberek és 
érdekvédelmi szervezetek –, a pedagógus 
szakszervezetek arra kérték a kultuszko-
rmányzatot, halasszák el, ami, szerintük, 
még mindig kisebb presztízsveszteség, 
mint az, ami óhatatlanul majd bekövet-
kezik. Ám a kormány hajthatatlan.

Novemberre mindenesetre végre fölállt, 
és vezetőt is kapott Pintér Aranka szemé-
lyében a Klebelsberg Kunóról elnevezett 
konszern, amely az oktatási intézmény-
rendszer gazdája lesz az állam részéről.  
Fontos leszögezni, hogy a háromezer 
lélekszám alatti településeken automati-
kus és totális lesz az államosítás, míg az 
ennél nagyobb településeken az állam az 
intézményeket veszi át, de nem az ingat-
lanokat. Azok továbbra is az eddigi tulaj-
donosoknál (többnyire az önkormányza-

toknál) maradnak, amelyeknek a fizikai 
működésről is gondoskodniuk kell majd.

Hogy miképpen, azt egyelőre nem 
tudni, ugyanis az állam, az államosí-
tásra hivatkozással, nemcsak az eddig 
az önkormányzatok részére juttatott 
állami normatívákat nem adja oda a 
helyhatóságoknak, hanem az önkor-
mányzatoktól még forrásokat von el 
arra hivatkozással, immár nem kell 
iskolát fenntartaniuk (csak épp a fűtést 
kifizetni, meg a villanyt, kimeszelni a 
termeket  stb.). 

Szintén a Klebelsberg lesz a százez-
res pedagógus társadalom (benne az 
intézményvezetők, igazgatók) munkál-
tatója is. A legkisebb iskola napközis 
tanárát is a központ fogja kinevezni, 
dönteni arról, melyik iskolában mekkora 
tantestületre van szükség.  A Klebelsberg 
és az egyes intézmények között tankerül-
etek is lesznek, praktikusan ez a szintén 
jövőre bevezetni szándékozott régi-új 
közigazgatási szinttel, a járásokkal lesz 
fedésben.

A Budakeszi tankerület vezetőjét is ki-
nevezték novemberben, Holyos Sándorné 
személyében.

Térségünkben (járásunkban) a tájkép 
csata előtt meglehetősen színes.  Bu-
daörsön például azon mesterkednek, ho-
gyan lehetne az új helyzetben is megőrizni 
a város oktatási intézményeinek az orszá-
gosat magasan meghaladó színvonalat. A 
városházától származó értesüléseink sze- 
rint némi kompromisszum körvonala-

zódik: amennyiben egy-egy önkormányz-
at hajlandó plusz pénzt megspendírozni, 
akkor lehet némi beleszólása abba is, hogy 
milyen pluszszolgáltatást nyújtson ennek 
fejében az iskola. (Magyarán: ha állja a 
cechet, és az az óhaj, példának okáért, 
hogy a település valamennyi általános 
iskolás diákja tanuljon meg úszni, akkor 
ezt megtehetik. Vagy, ha azt szeretnék, 
hogy külön nyelvórákat szervezzenek a 
diákoknak.)  

Másfelől, meglepetésre a pár éve 
várossá avanzsált, országgyűlési 
képviselőt polgármesterének tudó Zsám-
bék, bár jóval a háromezres határ fölött 
van, azt kérte, hogy az állam vegye át az 
iskoláját szőröstül-bőröstül. Kérdés, mi 
történik majd, ugyanis az állam megvizs-
gálja, valóban képtelen-e a helyhatóság 
arra, hogy az intézményt fizikailag lega-
lább fenntartsa. S ha átveszi is az iskola 
működtetését, akkor is további, extra el-
vonásokkal sújthatja (büntetheti) az önko-
rmányzatot.

A szomszédos Páty viszont ragasz-
kodik az iskolájához, és vállalja a 
működtetésével járó költségeket is.

A pedagógustársadalom nemcsak emiatt 
forrong. Miután kiderült, hogy a pedagógus 
béremelést csak később léptetik hatályba, 
ám a tanárok terhei (óraszámemelés) már  
január elsejével nőnek. A sztrájkkészülsé-
get még nem fújták le. A pedagógus-szak-
szervezetek tárgyalódelegációjának egyik 
tagja, a budaörsi Illyés tanára és a pátyi 
önkormányzat képviselője, Tollner József  
mindenesetre nem tartja valószínűnek, hogy 
idén munka-beszüntetésre kerülne sor.

Zoborai stb.

Világvége vagy új világ

A hazai szőlészet-borászat 
is fülkeforradalmi forrongá-
sokat él át. Akár még az idén 
elfogadhatja a parlamenti két-
harmad az új hegyközségi 
törvényt. Tiffán Zsolt, a Fidesz-
frakció „borász” tagja ok-
tóberben mindenféle szakmai 
egyeztetés nélkül nyújtott be 
törvényjavaslatot a hegyköz-
ségi rendszer, vagyis a bor-
vidékek önkormányzatainak 
újraszabályozására. A szakma 
szinte egyöntetűen kifogásolta 
a tervezet több fontos elemét 
is, egyebek mellett a hatósági 
ügyekben eljáró hegybíró 
kiválasztásának központosí-
tását (önkormányzatiság ohne), 
egyes hegyközségek több ezer 
fősre duzzasztását vagy az ere-
detvédelem kezelését.

Hogy mindez hogyan érinti 
majd vidékünk szőlész-borász 
viszonyait, azt majd a már el-
fogadott törvény alapján lehet 
megmondani.

A Nyakas Hegyközség (volt 
Budai Hegyközség) életé-
ben mindenesetre a törvény-
hozástól függetlenül fontos 
változások következtek be. 
A változások elindítója egy 
tragikus esemény: nemrég 
meghalt a híres töki borász, 
Kovács Ferenc. Mivel ő volt a 
Hegyközség elnöke, új elnököt 
kellett választani: a közgyűlés 
végül is a budakeszi Somlai 
Ferenc mellett döntött. A hegy- 
bíró továbbra is a Nyakas Kft. 
borásza, Körmendi József 
maradt.

Hogy aztán a jogszabályi 

környezet milyen átalakulá-
sokat indít el, meglátjuk, de 
alighanem a két szomszéd 
hegyközség, a Nyakas és az 
Etyeki egyesülni lesz kény-
telen, miután külön-külön 
egyik sem éri el a hegyköz-
ségek számára újonnan előírt 
minimális 500 hektáros terü-
letet.

Ami azzal jár, hogy ta-
vasszal újabb közgyűlés és új 
tisztújítás várható.

Addig azonban jön a tél, a 
hosszú esték, amikor kortyol-
hatjuk a 2012-es évjárat leg-
jobb borait, hogy kiválasszuk 
az ünnepi asztalhoz leginkább 
illőt.

Bobosi Tzar

Hegyi beszéd

Corpo di Bacco
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Ma már kideríthetetlen, hogy az ismeretlen 
forrásból lábra kapott bérleti hírek folyo-
mánya volt-e a szokatlan jelenségek ma- 
gyarázata, netán az új bérlőről szóló 
fikciót szülte a fura jelenség, vagyis me-
lyik az ok, és melyik az okozat.

Történt ugyanis, hogy a városunk 
közepén lévő nagy üzletben szokatlan 
jelenségekre lettek figyelmesek a pénz- 
tárosok. Tény, hogy először csak füleltek, 
hallgattak, ha éppen vevőre vártak. Még- 
pedig hallgattak a szó valós és átvitt értel-
mében is. Az első neszeknél még csak 
hallucinációra gyanakodtak, érzékszervi 
csalódásnak vélték az ütemes koppaná-
sokat. Kezdetben még egymásra sem akar-
tak nézni, akik a jelenséggel találkoztak, 
hiszen ezzel foglalkozni sem kell, ezek 
csak lépések zajai. Csak az volt a szokat-
lan, hogy felülről jöttek ezek a hangok, a 
mennyezet felől.

Egyszer aztán az egyik észlelő olyan 
furcsa arcot vágott a plafon felől érkező 
csosszanásokkor, hogy a másik tapasz-
taló is felfigyelt e fura mimikára. Ekkor 
kezdtek beszélni róla. Azonnal kiderült, 
hogy nem érzéki csalódásról van szó, a 
léptek zaját ugyanis más is hallja. S ebbe 
a beszélgetésbe egyes vevők is bekap-
csolódtak, ők is hallották a lépések neszeit. 
Egyre többen megerősítették, hogy igenis, 
valaki sétál a tetőtérben, azt lehet itt lenn a 
boltban hallani.

Csakhogy ott a tetőtérben nem lehet 
senki. Az egyetlen feljárót sértetlen, jól 
záródó, mindig zárt acélajtó zárja le. A 
hang forrásának irányában ott fenn semmi 
sem lehet (többször is ellenőrizték), min-
dig üres volt a légtér. 

Napjában nem is egyszer körüljárták 
az épületet, végigkutatták a raktárakat, 
többször is felmentek a padlásra, lestek, 
figyeltek mindenfelé. Lábnyomokat ke-
restek napokon keresztül. Bármilyen földi 
okot kerestek, bármit, ami a legkisebb okot 
adhatta a szokatlan, fentről jövő hangok 
keletkezésére. Mert hogy a zajokat min-
denki hallotta, naponta többször is, főleg 
zárás után, amikor már besötétedett, és a 
vevők elmaradtak az üzletből. Méghozzá 
mindíg a mennyezet felől érkezett a lé-
pések zaja. De az sem egyszerű, hanem 
leginkább bottal, mankóval való sétára 
emlékeztetett mindenkit. Gyanús lett a 
központi fűtés, bár akkor még nem kel-
lett azt beindítani, jó idő volt, és arrafelé 
fűtéscsövek sincsenek. Gondoltak a víz-
vezetékre is, de az sem lehettet a zajfor-
rás, hiszen arra felé vízvezeték cső sincs. 
Esetleg, nyest, mókus, vagy cickány lakna 

a padláson? Nem, ezt is ki lehetett zárni. 
Semmi nyom, de még szagok sem voltak.

A zajok fenti forrása alatta lévő kis üzlet- 
helyiség – és ez volt a lidérces gondolat 
kipattanásának forrása – megüresedett, 
ugyanis a bérleti viszony megszűnt. Az 
esetleges új bérlő még nem mutatkozott 
be, de a zajforrással foglakozó gondola-
tok ezt az információs űrt pótolták. Ha 
nem látni a lépteket produkáló személyt, 
akkor az láthatatlan, vagyis csakis a szel-
lemvilághoz tartozhat, vélekedtek. Aki 
pedig az egykor volt, ma már csak szel-
lemként megjelenő lényekkel foglakozik, 
az a temetkezési vállalkozó.

Így aztán a hallgatódzók kizárásos 
alapon a kiüresített egykori üzlethelység 
helyére elképzeltek egy temetkezési vál-
lalkozót, és a nyakába varrták a lépészajos 
jelenségeket. Biztosan valakinél csak „fél-
munkát” végzett az újonnan beköltöző 
temetkezési vállalkozó – vélekedtek – és 
ezért most a szerencsétlen mozgássérült 
lélek visszajár kísérteni. A kisértet várja 
a temetkezési vállalkozó üzletének nyi-
tását.  Így megvolt a magyarázat: túlvilági 
lény lépéseinek hangját vélték hallani a 
bezárt üzlethelyiség padlása felől. Volt, 
aki csak tanácstalanságában fogadta el ezt 
a fizikailag nem alátámasztott magyaráza-
tot, míg akadt, aki már a Szellemirtók 
értesítését latolgatta.

Ami tény, az tény, a bottal járó emberi 
lépésekre emlékeztető hangokat határo-
zottan az üres üzlet feletti padlásrész 
irányából lehetett hallani.

Aztán elérkezett egy olyan nap, amit 

senki sem írt be előre a naptárába. 
Megjelent a pénztárgépek mellett fel-
állított kávéautomata karbantartója, és 
halk szitkozódások között konstatálta, 
hogy a felülvizsgálandó készülékének 
egyik hátul, a fal mellett lévő csöve el-
dugult. Gyorsan elhárította a hibát. Az 
óta az azonosíthatatlan lépések zaját sem 
hallani, hiszen az automatából felfelé 
verődő zaj, annak hangforrásával együtt 
megszűnt. Lehet, hogy ez a szervizelés a 
leghatékonyabb szellemirtás?

Termékbemutató

Az egyik nagyobb vendéglőt kibérelte az 
egyik cég árubemutató céljára. Telefonon 
toborozta a hallgatóságot, majd írásban 
is megerősítette a meghívást. Ebből a 
levélből, pontosabban annak propaganda 
anyagából derültek ki egyes részletek. 
Ezek közül a legmegdöbbentőbb a kor-
osztályi megjelölés volt: 20 év alattiakat 
nem vártak a találkozásra, és az azt követő 
ebédre. Az egészséges táplálkozás egy 
részterületének körüljárása volt a téma.

Egyik meghívottuk alaposan elgon-
dolkodott, ugyan mi lehet az oka ennek 
a korosztályi diszkriminációnak. Talán 
olyan titkokról lebbentik fel a fátylat, ami 
meghaladja még a gólyamesét is? Netán 
a húsbázisú élelmiszer-feldolgozás kiin-
duló mozzanatainak bemutatásához kell 
az erős, már edzett, érettebb korú idegzet? 
Esetleg a fiatalokat nem kell motiválni az 
egészséges táplálkozásra, azok úgysem 
szeretik a chipset, rósejbnit, kólát, hiszen 
csakis egészséges tápanyagot vesznek 
magukhoz?

Aztán a helyzet elemzésével kiderítette 
emberünk, hogy a meghívás korhatára a 
reklám mögötti vásárlási ajánlat elfogad-

PiLLanatfeLvéteLek

Szellemjárás

A kísértet 
kissé sántított
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hatósága volt. Igaz, lehetséges, hogy egy 
húsz év alatti fiatal luxusautón mászkál, 
és nem csak diákhitelből tengeti magát. 
Van olyan papa kedvence is közöttük, 
aki nagykorúsága elérésekor már a lakása 
mellett külföldi nyaraló tulajdonosa is. 
Ezen fiatalok egészségéért a NAV komo-
lyan aggódik, mert jelentős adóösszegeket 
fizetnek be.

Persze az idősebb korosztály sem húzza 
mindig maga mögött a pénzes szekerét. 
Különösen nem a nyugdíjból élők között 
jellemző a nagyobb tételű gyakori vásár-
lás. Valami oknál fogva mégis úgy tűnt, 
ők a bemutató célcsoportja.

Emberünk gondolt egy nagyot, és két 
fiatalt is magával vitt a bemutatóra. A még 
tanulói státuszban lévők vágyott szak-
mája erősen illeszkedett az egészséges 
táplálkozáshoz, lévén vendéglátósnak, 
pontosabban szakácsnak tanulnak. 

A mintegy három-négy évvel a meghú-
zott korhatár alatt lévő diákok végül is a 
bemutatón több feladatot is kaptak. Mint 
közreműködők jól megfeleltek egyes 
részproblémák megoldásánál, és a já-
tékosan komoly kérdésekre is hibátlan 
válaszokat adtak. Szó, ami szó, a fiatalkák 
a külső szemlélő szerint hibátlanul szere-
peltek. Sőt, az egyik termék vásárlásánál 
is messze a nyugdíjas átlag felett telje-
sítettek. Nekik fontos, és ár-érték szerint 

hasznos termék volt a vásárlásra felkínált 
áruféleség.

Összefoglalva: a korosztályi határ-
vonal meghúzása egy árubemutatón 
a külső szemlélő számára érthetetlen, 
hiszen diszkriminatív. Ráadásul azért 
is érthetetlen, hiszen az egészséges táp-
lálkozást nem feltétlenül a nyugdíjas 
korosztálynál célszerű kezdeni. Talán 
hatásosabb, ha a fiatalokat, a jövő re-
ménységét tanítjuk meg arra, miként 

őrizhetnék meg tovább az egészségüket, 
mintha ezt az életük lehanyatló ágában 
tennénk. De hát lehet, hogy ezt a marke-
tinges szakemberek jobban tudják. Bíz-
zunk benne, hogy ők igazi szakemberek. 
Reménykedjünk, hogy nem csak a saját 
zsebükbe hulló aprópénz gyarapítása, 
hanem a társadalom szolgálata is a cél-
juk, és tesznek is a fiatalabb korosztály 
érdekében.

Mészáros Árpád

Januártól illetéket kell fizetni a banki 
tranzakciók után. Az Azenpenzem.hu 

pénzügyi tanácsadó portál főszerkesztőjét, 
B. Varga Juditot arról kérdeztük, mit jelent 
ez a banki ügyfelek számára?

– Valójában egészen pontosan még nem 
lehet tudni, mennyire változnak a terhek. 
Szinte minden bank közzé tett már új, 
januártól érvényes kondíciós listát. Van-
nak azonban köztük, amelyek még az ere-
deti javaslatban szereplő 0,1 százalékos 
illetékkel emeltek, mások viszont már fi-
gyelembe vették az illeték már bejelentett, 
0,2-0,3 százalékra növelését. 

– Nem arról volt szó, hogy a bankok 
nem hárítják át az illetéket? 

– Amikor az új illeték ötlete felmerült, 
valóban elhangzott egy halvány ígéret erre 
vonatkozóan. A törvénybe mindenesetre 
nem került be ilyen tilalom. De igazából 
nem is lett volna sok értelme, hiszen a 
bankok amúgy is meglehetősen szabadon 
szabhatják meg a számlavezetési és egyéb 
díjaikat. Ebbe tehát akár láthatatlanul is 
beépültek volna ezek a változások. 

– Mitől függ, hogy mekkora a növeke-
dés?

– A számlahasználat módjától és inten-

zitásától. Honlapunkon kalkulátorokkal 
is segítjük az eligazodást. Itt mindenki 
saját szokásai alapján ítélheti meg, mire 
számíthat jövőre. Mi is számolgattunk, 
és kiderült, éppen azokat sújtotta volna 
leginkább az új adó, akik szinte mind-
ent számlájukról intéznek. Ha az idei 
számladíjakhoz teljes egészében hozzá-
adjuk a kormányzati intézkedés hatását, 
akkor nekik majdnem 43 százalékos te-
hernövekedést kellett volna elszenved-
niük. Számukra a díjemelkedés azonban 
nem éri el a 3 százalékot sem. Mindez 
természetesen csak az átlag. 

– Gondolom, a bankok között is 
jelentősek lehetnek a különbségek.

– Igen, sőt, alaposan átrendeződik a dí-
jak alapján a bankok sorrendje. Érdemes 
körbenézni, valóban a legmegfelelőbb 
folyószámlával rendelkezünk-e. Sok 
múlik például azon, mennyire gyakran 
használ valaki bankkártyát. A kártyás 
vásárlás után egyelőre csak három pénz-
intézet számít fel díjat. De számítani kell 
arra, hogy ez megváltozhat. Olyan bank is 
akad, amely először közölte az ügyfelek-
kel, hogy a jövő évtől módosít kondícióin. 
Később azt adták tudtul, hogy még nem 

született döntés a tranzakciós illeték 
áthárításáról, így 2013. január elsejével 
díjaik biztosan nem emelkednek. Érdemes 
tehát a következő hetekben figyelni a fej-
leményeket, és valamikor decemberben 
dönteni az esetleges bankváltoztatásról. 
Már csak azért is, mert ezt a drágulásra 
hivatkozva díjmentesen meg lehet tenni. 
Nem árt rászánni az időt, hiszen egy jól 
kiválasztott számlával éves szinten több 
tízezer forint is megspórolható.

(x)
Az Omnibus és az azenpenzem.hu portál 

közös pénzügyi tanácsadó rovata

Hogyan védekezzünk

A cserekereskedelmet 
nem illeti az illeték

Fruska, kóla, sült krumpli
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BudAÖrS
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

10. hétfő, 10.00., 14.00.
Garabonciás Péter 
Huzella Péter előadása
19.00. 
Csokonai Vitéz Mihály: 
Retro szerelem, avagy Karnyóné
11. kedd, 17.00.
Gyárfás-Szabó:
Tanulmány a nőkről  
12. szerda, 19.00.
Caragiale: Viharos éjszaka 
14. péntek,  19.00. 
I love musical 
15. szombat, 11.00.
Borsószem és a többiek 
mesejáték 
26. szerda,  11.00.
A mumus 
mesemusical
19.00.
Tamási Áron
Énekes madár 
27. csütörtök, 19.00. 
Molnár-Zerkovitz-Kellér: A dok-
tor úr 
zenés bohózat 
28. péntek 
Caragiale: Viharos éjszaka
30. vasárnap,  11.00.
Borsószem

19.00.
Díjkiosztó Gála 

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

11. kedd, 18.00.
Makray Krisztina spirituális film-
klubja az ifjúsági házban, 1.rész
Karácsonyi ének
Amerikai animációs film
Rendezte: Robert Zemeckis
A vetítés után beszélgetés, a látot-
tak közös feldolgozása
15. szombat, 17.00.
Ötórai tea parti 
A Zsámbéki Tánc Sport Egyesület 
évzáró rendezvénye
16. vasárnap, 10.00-20.00.
Mária Napforduló 
21. péntek, 18.00.
Karácsonyi musical
A Zsámbéki Musical Stúdió előadása 
22. szombat, 18.00.
A Höcögő Néptáncegyüttes 
karácsonya

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

10. hétfő, 19.00.
Stand Up Comedy, 
Dolák-Saly Róbert
Belépő: 2000 Ft
11. kedd, 14.00.
A  Város Nyugdíjasainak Karácsonya
Közreműködnek a Szivárvány Óvo-
da gyerekei betlehemes játékkal, 
Sándor Dezső hegedűművész és 
Sándor Gábor harmonikaművész
14. péntek, 16.00-22.00.  
Nosztalgia Party
15. szombat, 18.00.
Székelykör karácsonya
Betlehemi királyok
A Vaga Banda előadásában  
élőzenés, gólyalábas, interak-
tív produkció, gyermekeknek, 
szülőknek, családoknak egyaránt 
a Nagy Sándor József Gimnázium-
ban (Széchenyi u. 94.) Erkel Ferenc 
Művelődési Központ szervezésében 
kihelyezett gyermek előadás
Belépő: 1000 Ft

17. szombat, 18.00.
A Hagyományőrző Kör karácsonya
19. szerda, 15.00.
A Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub 
karácsonya
20. csütörtök, 15.00.
A Borostyán Nyugdíjas Klub 
karácsonya
28. péntek, 10.00-13.00. 
Hópihe
családi délelőtt (a Tökmag játszóház 
és a Budakeszi Helen-Doron Early 
English Nyelviskola rendezésében 
játszóházak, kézműves foglalkozá-
sok, mese-filmvetítések, játékos an-
gol nyelvű foglalkozások....) 
Belépő: 500 Ft
27. csütörtök, 20.00.
Latrock együttes előszilvesztere 
28. péntek, 19.00-24.00. 
Évzáró Rojtos táncház 
31. hétfő, 20.00.
Szilveszteri bál
Zene, tánc, vacsora, Stand Up 
Come-dy Somogyi András parodis-
tával, tombola, tűzijáték... 
(Jegyek elővételben kaphatók korláto-
zott számban 7.500 Ft/fő vacsorával)  
December 31-én (hétfő) Szilves-
zter Éji harangszó a Himnusz 
szobornál 
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Nincsenek könnyű helyzetben 
manapság a közművelődési 
intézmények sehol, így Zsám-
békon sem. Például a városi 
könyvtár. A régi óvoda épü-
letét, ahol a könyvtár jelenleg 
működik, belülről az önkor-
mányzat felújította, kívülről 
azonban még nem sikerült beva-
kolni. A templommal szemközt 
szomorú látványt nyújtanak a 
kopott, málló falak. Az intéz- 
mény – Zsámbéki Közmű-
velődési Intézmény és Könyv-
tár –, ami a bibliotéka mellett 
magában foglalja a művelődési 
házat, a Romtemplomot, a 
Lámpamúzeumot, a Tájházat 
és az ifjúsági házat, idén 
meghirdette a Fogadd örökbe 
programot. Várják azok jelent-
kezését, akik készek önzetlenül 
segíteni helyzetén. Bármelyik 
intézményt és a hozzá kap-
csolódó bármely problémát, 
hiányt, feladatot „örökbe lehet 
fogadni”. Ami a könyvtár he-
lyzetét illeti, a kezdeményezés 

nem maradt visszhangtalan. 
Legutóbb arról érkezett a hír, 
hogy Heim László építési vál-
lalkozó kötelezte magát arra, 
mihelyt az időjárás megengedi, 
tavasszal újravakolja az épüle-
tet kívülről. Addig is lehet 
újabb felajánlásokat tenni, jó 
lenne például a nyílászárókat 
is az eredeti állapotoknak 
megfelelően helyreállítani régi 
zsámbéki fotók alapján.

Az intézmény zsámbékiak és 
volt zsámbékiak, és Zsámbékot 
szeretők felajánlásait továbbra 
is várja.

tb

Örökbefogadás Képek és Caritas

A budakeszi Kálvin terem-
ben november 18-án nyi-
totta meg Dévényi János, a 
Keszi - Art Egyesület elnöke 
35 budakeszi és környékbeli 
képzőművész karácsonyi, 
karitatív kiállítását. Össz-
esen 85 alkotás látható és 
vásárolható meg a Kálvin 
teremben. 

Napforduló
Idén is megrendezik a hagyo- 
mányos, zsámbéki napfor-
duló-ünnepet.

december 16-án a helyi 
művelődési ház ad otthont 
a kézműves kirakodóvásár-
nak és a hozzá kötődő prog-
ramoknak.

Kokukk
Irodalmi délutánt szervezett 
a telki kulturális egyesü-
let, a KOKUKK. A novem-
ber 30-án tartott ankéton 
a világhírű skandináv gye-
rekirodalommal ismerked-
hettek meg az érdeklődők, 
akik, ha tetszett például a 
mesefelolvasás, akár meg is 
vásárolhatták a frissen szer-
zett élményt őrző könyvet.

A rendezvénynek a Pipacs-
virág Általános Iskola adott 
otthont.

Kiállítás 
a majorban
Budaörs városa, egyebek 
mellett, a helyi kultúra tá-
mogatására is adott min-
dig. Legutóbb például 
képzőművészeti pályázatot 
írt ki a településen működő, 
egyébként nagy számú, köztük 
több rangos, országos vagy 
azon túli hírű alkotó számára. 
A pályázatra beérkezet 
művekből a város talán 
leghangulatosabb kiállítóhe-
lyiségében (több van ugyan-
is), a Zichy Majorban nyílt 
kiállítás, ami egész decem-
berben látogatható.

Bizonytalan, hogy alakul a sor-
sa jövőre az átszervezés alatt 
lévő közművelődési intézmé-
nyrendszer, bennük a tájházak, 
helyi gyűjtemények sorsa. Az 
átszervezés eddigi tapasztal-
atairól és a várható kifutásáról 
tartottak tanácskozást nem-
rég a megye közművelődési 
szakembereinek.
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Az alternatív rockot játszó 
pátyi zenekar, a Turn of Mind 
ugyan hat éve, hogy mega-
lakult, az utóbbi időkben 
viszont mintha sikerült volna 
kitörniük a „helyi sztárok” 
ketrecéből. Hozzájárulhatott 
ehhez a banda zenei fejlődése, 
sikere csakúgy, mint néhány, 
az interneten terjedő vid-
eoklipjük.

A 2006-ban született ze-
nekar első EP-jét New World 
címmel rögzítette. Miközben 
egyre másra adták a kon-
certeket, a következő évben 
megnyerték a  Metalchamp te-
hetségkutató magyar döntőjét. 
Innen egyenes út vezetett a 
bécsi megmérettetésre, ahol 
a dobogó harmadik fokára 
hághattak föl. Két nagylemez-
zel  jöttek ki 2008-ban:  A New 
Day és  A New Hour. Egy év-

vel később bejutottak a Fono-
gram díj öt jelöltje közé „Az 
év felfedezettje” kategóriában. 
2011-ben a Turn of Mind  egy 
videoklipet készíthetett a Red 
Bull Made In Garage szponzo-
rálásában.

Legújabb,  A New Surren-
der klipjük további érdekes-
sége, hogy abban szerepet vál-
lalt egyik rajongójuk, a perbáli 
illetőségű Oszlányi Tibor. 
A budakeszi Stadt Étterem 
főpincéréről kiderült, hogy 
kiváló színészi adottságokkal 
is rendelkezik.

Zoia Brots

Páty-Perbál-RockBio film
Országos, hálózatos filmhét 
indult december elején a mi 
vidékünkről. A kezdemé-
nyezésben (Védegylet, Öko-
forrás és Önképzőkör) részt 
vett, Budakeszi mellett, Páty és 
Perbál is- Budakeszin decem-
ber 3-án a Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár, 4-én pedig a Rathaus 
Keller, Veritas Borpince adott 
helyet a filmvetítéseknek és 
műhely-beszélgetéseknek. 
A filmhét küldetése: A helyi 
kisközösségek növekvő sze-
repe a termelői élelmiszer-
rendszer átalakításában.

Ólom és üveg
A Budakeszin élő Ruszákné 
Pirók Zsuzsanna egy nehéz 
fémmel, és egy átlátszó anyag-
gal birkózik. Ólomüveg alkotá-
saiból nyílt kiállítás a Szidhhár-
ta közösségi házban (Budapest, 
VI. Andrássy u. 98.). 

A vásárlással egybekötött 
kiállítás január 19-ig látogat-
ható.

Cecília 10 éves
A nemrég külföldi turnén is 
részt vett Budakeszi Szent 
Cecília Kórus november vé-
gén jubileumi koncertet adott 
állomáshelyén, a r. k. plébá- 
niatemplomban M. Szombat-
falvy Csilla, a kórusalapító 
karnagy vezényletével. Rövi-
den megemlékeztek a tíz éve 
alakult együttes történetéről, 
sikereiről.

Demszky újra 
hallatott magáról
Feltűnést keltő interjúi után, 
amelyről lapunk is beszámolt 
novemberben, most kiderült: 
nemcsak Budapest elmúlt 
húsz évének (ami egybeesik 
az ő főpolgármesterségének 
idejével) történetét ké-
szül feldolgozni berlini 
„száműzetésében”, hanem 
közben megírta önéletrajzát 
is, ami már meg is jelent 
Elveszett szabadság (Szemé-
lyes történelem) címmel

Szerencsésebb népek való-
színűleg nem is értenék azt, 
ha tudnának róla egyáltalán, 
amit mi, itt, Közép-Kelet-
Európában (vagy Kelet-
Közép-Európában, esetleg 
fél-Ázsiában) évszázadok 
óta gyakorolnunk: az elmél-
kedést arról, hogy Mi a Ma-
gyar (a magyar tetszőlegesen 
behelyettesíthető a román, 
a szerb vagy épp a lengyel 
stb. népnevekkel). A ma-

gyar kulturális életben is 
vissza-visszatérő kérdésre 
különböző, ritkán szívderítő 
válaszok születnek, ám az 
utóbbi időben mintha a ko-
rábban nem annyira jellemző 
irónia e nemzeti sorskérdésbe 
is beszüremkedett volna. A 
nyáron a Műcsarnokban volt 
erről kiállítás. A legújabb opus 
e témában Lackfi Jánosé, a 
Zsámbékon élő költőé.

A kis kötet nemcsak 

iróniájával tüntet, hanem a 
témához mérten kifejezetten 
könnyed, már-már frivol 
stílusával is, amit én kife-
jezetten pozitív jelzőként 
használok ebben az összefüg-
gésben. Lackfinak ugyanis 
megvan az a képessége, 
hogy szellemesen, könnyed 
stílusban írjon a magyarság 
metafizikájának legsúlyo-
sabb kérdéseiről is.

A most megjelent kötetet – 
Milyenek a magyarok? – a He-
likon adta ki.

Biator Oszi

Milyenek a magyarok? 

A független színházak állami 
támogatása évek óta csökken. 
De a kulturális kormányzat 
ráadásul ezt a korábbi töre-
dékére zsugorodott összeget is 
zárolta, ami azt jelenti, hogy az 
alternatív társulatok idén – leg- 
alábbis november végén még 
ez volt a helyzet – egyetlen 
fillért sem kaptak. Az illetékes 
államtitkárság már nem is í-
géri, hogy idén kifizeti, hanem 
majd csak jövőre. De 2013-ra 
még nincs elfogadott költség-
vetés, így félő, hogy ez az 
egész olyan, mint a kutya va-
csorája: bizonytalan.

A Független Előadómű-
vészeti Szövetség (FESZ) 
május óta hét alkalommal 
próbált párbeszédet kezde-
ményezni a kulturális kor-
mányzattal, de érdemi választ 
nem kaptak. Tiltakozásul 
videoüzenetben fogalmazták 
meg komor víziójukat, mely- 
re, ugyancsak kamerába mond-
va, reagált a Kulturális Ál-
lamtitkárság. Ez újabb vi-deós 
válaszlépésre késztette a füg-
getleneket, akik a számok fé-
nyében némileg másképp látják 
a „realitást”, mint aho-gyan azt 
a kormányzat láttatni igyekszik

Térségünkben több füg-
getlen színház is működik, 
Zsámbékon – a Színházi 
Bázis –, illetve Budakeszin a 
Kompánia.

A fentiek okán tehát az ő 
jövőjük is bizonytalan.

Sokaknak persze a 
függetlenekről elvont, szűk 
réteget érdeklő kísérleti 
műhelyek jutnak az eszükbe, 
holott ma már a függetle-
nek produkciói sok százezer 
nézőt vonzanak évről évre, 
és számos fesztiváldíj, köz-
tük rangos nemzetköziek is, 
bizonyítják: a kőszínházak-
kal egyenrangú művészetről  
van szó.

Boros Zita

Színházi zárlat

Turnusváltás előtt
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BL Budaörs
Budaörs asztalitenisz-nagyhatalom. 
Sportszerető emberek jóvoltából húsz 
év alatt sikerült elérni, hogy az ország 
elismerten egyik legjobb asztalitenisz-
szakosztálya működjék a városban. 
A legeredményesebbek közülük a női 
felnőtt csapat, ahol a hazai pingpong 
egyik nagy ígérete, Póta Georgina is 
játszik. 

A legfrissebb hírek azonban most 
egy vereségről szólnak: az eddigi di-
adalmenet ugyanis megszakadt, a Bu-
daörsi nők u-gyanis elszenvedték az 
első vereségüket az osztrák Ströckl csa-
patától a Bajnokok Ligájában, aminek 
pedig Budaörs az egyik titkos favoritja: 
tavaly a lányok az elődöntőig jutottak 
el.

A BL-meccs egyébként egy kétna-
pos sportgála fő attrakciója volt, amit 
a városi sportcsarnokban rendeztek, s 
ahol a település többi szakosztálya – a 
cselgáncs, a karate, a labdarúgás, a 
tenisz és az autó-motor sport – is bemu-
tatkozott a helyi ifjúságnak.

Sísuli Keszin

Decemberrel megérkezett a tél és a 
hó. Kezdődik a téli sportok szezon-
ja. Karácsonyra is sok gyereknek 
nagyszerű ajándék a korcsolya vagy a 
síléc. Budakeszi mindig is kiemelkedő 
helyszíne volt a magyar sísportnak, 
számos élsportolód adott és ad máig 
Magyarországnak. E nagyszerű hagyo-
mányok folytatója a Viadal SE, elnöke 
Matkó István.

A budakeszi Kossuth utca végén, a 
Virágvölgy bejáratánál található a Vi-
adal SE Virágvölgy Síiskola tanpályá-
ja, ahol az egyesület tagjai tanulhatnak 
síelni. A pálya 70 méter hosszú és 8 mé-
ter széles, műanyag burkolat borítja. A 
felvonó nélküli pálya október elejétől 
március végéig üzemel. Alapvetően 
kezdők oktatása folyik itt, az egyesület 
síoktatóinak közreműködésével.

A síiskola vezető oktatója Hellner  
Péter.

Aki szeretné, hogy a gyereke megta-nul-
jon síelni, elérheti a (+36) 30 606 8357 
vagy a 06-23-450-179 telefonszámon. 

Küzdelem 
Budajenőn
Vidékünk sportélete igen gazdag. Elég 
rápillantani egy-egy település sporte-
gyesületének honlapjára, sok-sok szak-
osztály közül válogathatnak a sport-
barátok. Budajenő, úgy tetszik, a küzdő 
sportokra szakosodott.

A különböző sportágakat pedig kiváló 
szakemberek oktatják.

A Kempót például Lacza Ádám Illés 1. 
danos mster, a Magyar Kempo Szövetség 
elnöke és Németh István (4. kyu),

a Budajenő Kempo Klub Se. elnöke. 
A hagyományos magyar nemezti sport, 
a birkózás is ott van az étlapon: az 
edzéseket Bárdosi Sűndor birkózó, sumo 
Európa- és világbajnok vezeti. S ha vala-
ki mégis az ökölvívást választaná, akkor 
arra is van lehetősége, igaz, ahhoz már 
át kell rucannia Zsámbékra, de megéri: a 
boksz világába Nagy „Csonttörő” János  
a profi ökölvívó világbajnok, olimpiai 5. 
vezeti be.

PLÍZ

Passzívnak lenni jó. Legaláb-
bis, ha ház az ember (a hónap 
képzavara - a Szerk.).

Novemberben nyílt napokat 
szervezett a Passzívház-építők 
Országos Szövetsége a passzív 
házak népszerűsítésére, s en-
nek keretében többek között 
Budaörsre is ellátogattak 
az érdeklődők, ahol több, 
e korszerű építéstechnoló-
gia szerint készített épület 
is működik. Működik, mert 
hogy lakják, s a látogatók 
közvetlenül a használóktól 
tájékozódhattak. Mert, ahogy 
az ember, úgy a passzív ház is 
lakva ismerszik meg...

A passzív ház egy olyan 
épülettechnológia, ami rend-
kívül energiatakarékos, fűtésre 
szinte alig kell költeni, így 
a beruházás többletköltsége 
néhány év alatt megtérül. 
Minél magasabbak az ener-
giaárak, annál gyorsabban.

A passzív házak így ma már 
egyre inkább versenyképesek 
árban is a hagyományos 

építésűekkel.
S még valami: nemcsak 

újonnan lehet passzív házakat 
építeni, de régi épületek is 
passzívvá vagy közel passzív-
vá tehetők. Éppen körzetünk-
ben (Budaörsi kirendeltséggel) 
működik már olyan válla-
lkozás, ami a passzív házak 
építését nemcsak műszakilag 
támogatja, hanem segít a 
lakáskorszerűsítésben gon-
dolkodóknak megfelelő 
hitelhez jutni, és megbízható 
kivitelezőt találni, hogy  a 
befektetés garantáltan megté-
rüljön.

Új áruház
Az új áruház egyúttal egy új 
kereskedelmi-üzleti modellt is 
meghonosít Magyarországon. 
A több ezer négyzetméteren 
20 különböző gyártó bemu-
tatóterme kapott helyet, ami 
lehetőséget teremt arra, hogy 
egy-egy márka közvetlen kap-
csolatba lépjen a vásárlóival. 
Ez előny a márkának, hiszen 
közvetlenül érzékelheti a vevői 
visszajelzéseket, és előny a 
vevőknél, akik közvetlenül a 
gyártótól vásárolhatnak, ami az 
árakban megmutatkozik.

A beruházás teljes egészében 
magántőkéből valósult meg 
több tízmillió forint értékben. A 
Trendlakás a minőséget kereső, 
racionális vásárlók igényeit 
elégíti ki. Azon vásárlókét, akik 
előnybe részesítik a hosszú élet-
tartamú, kiváló anyagokból 
készült minőségi termékeket, ám 
a minőség mellett az ár ugyan-
olyan fontos számukra.

Az első napok forgalma a 
kereskedők reményeit is felül-
múlta.

Passzív ház, aktív építők Állatkínzás
Az állatkínzás pár éve 
már Magyarországon is 
bűncselekmény. 

December elején följelen-
tés érkezett a Budaörsi 
Rendőrkapitányságra egy pilis-
szentiváni álltatenyésztő ellen, 
mi szerint lovait, kecskéit el-
hanyagolja, abrakoltatásukról 
nem gondoskodik. A helyszíni 
szemle során, amibe  bevon-
tak egy hatósági állatorvost is, 
megállapították, a bejelentés a 
valóságnak megfelel.

A Budaörsi Rendőrka-
pitányság Bűnügyi Osztálya 
eljárást indított maradandó 
egészségkárosodás vagy 
pusztulás okozására alkalmas 
módon elkövetett állatkínzás 
vétsége miatt egy 30 éves férfi 
ellen.
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Arról nem szól a fáma, mivel vette rá 
az ismeretlen elkövető a sértettet, hogy 
vegyen át tőle két 100 eurós bankjegyet. 
Az eset Budaörs egyik utcájában történt. 
(November 28-át írtunk, délelőtt tízet mu-
tatott a toronyóra.) Mindenesetre, amikor 
ez utóbbi megpróbálta hivatalos helyen 
beváltani friss szerzeményét, közölték 
vele, hogy a pénz – hamis. Mivel az illető 
nemcsak rajta vesztett az utcai üzletkö-
tésen, hanem még bajba is keveredhetett 
volna, s a végén még őt gyanúsítják hamis 
pénz forgalomba hozatalával, följelentést 
tett a kapitányságon.

A Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya eljárást indított pénzt 
forgalomba hozatal céljából utánozva 
vagy meghamisítva elkövetett pénzhami-
sítás bűntette miatt.

Gyógyszert raboltak

A két zsámbéki fiatalember, F. Ádám és 
K. Zsolt, 19, illetve 20 évesek, tudták, 
hogy a középkorú férfi, akit áldozat-
ként kiszemeltek, erős nyugtatókat szed. 
Ráadásul egy videokamera is volt nála, 
amikor november 13-án délután, Zsám-
bék belterületén rátámadtak és kifosztot-
ták. A gyógyszerekre nem gyógyászati 
célból volt szükségük, a kamerát sem 
művészi ambícióik kiélése céljából vették 
el tőle.

Az áldozat följelentést tett a 
rendőrségen, s a nyomozók hamarosan 
el is fogták az egyik elkövetőt. K. Zsol-
tot sem kellett túl sokáig keresniök, rá 
az egyik kórház toxikológiai osztályán 
akadtak. Valószínűleg beszedte a nyug-
tatókat és ráivott, de elvétette a dózist, 
s ezért került a kórházba. A Budaörsi 
Rendőrkapitányság rablás bűntette miatt 
Bűnügyi Osztálya indított eljárást. Sza-
bad lábon védekezhetnek.

Milliók a platóról

Nagy erőkkel keresi a rendőrség azt az 
egyelőre ismeretlen tettest (netán tet-
teseket), akik jó egymilliós zsákmánnyal 
távoztak Telkiből november 28-án. Pedig 
nem volt könnyű észrevétlennek marad-
nia, hiszen nem egy gyémánt nyakéket 
vagy készpénz lopott, hanem munkagé-
peket.  Az eszközök egy, az utcán parkoló 
teherautó rakterében voltak, és az eltulaj-

donításukra este fél hét és negyed nyolc 
között került sor.

A Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya eljárást indított 
nagyobb értékre elkövetett betöréses 
lopás bűntette miatt.

Önégető Budaörsön

Hogy mi visz rá egy embert, hogy fölgyújt-
sa magát? Ki tudja? Lehet, hogy egy hír 
a médiából, ami tibeti önégetőkről szólt? 
Talán a nyomozók és a pszichiáterek 
kiderítik. Egyelőre ugyanis kórházban 
kezelik azt a 47 éves férfit, aki november 
21-én este fél tíz körül benzint locsolt 
szét az ingatlanán, amiből saját ruháza-
tára is jutott, és azzal fenyegetőzött, 
hogy meggyújtja. Ténykedése nemcsak 
magára, hanem a környezetére is súlyos 
veszélyt jelentett. A tragikus kísérletnek 
a helyszínre riasztott rendőrök vetettek 
véget. A férfit a mentők a pszichiátriára 
szállították. 

A Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya eljárást indított köz-
veszélyokozás előkészületének bűntette 
miatt a 47 éves férfi ellen.

Kasszatúrók

A Budaörsi Rendőrkapitányság nyo-
mozást folytat nagyobb értékre elkövetett 
lopás bűntettének gyanúja miatt.

Jelenleg rendelkezésre álló adatok 
alapján ismeretlen tettes, aki 2012.08.25 
napon 15:22 óra körüli időben Budaörs 

egyik műszaki áruházában, a kasszában 
dolgozó személy figyelmét elterelve 
lopást követett el, mellyel 220.000 Ft 
kárt okozott. 2012.08.11-én ugyani-
lyen módszerrel ugyanazon áruházban 
160.000 Ft-ot csaltak ki.

A sértett elmondása szerint a képeken 
látható elkövetők hárman voltak;

– egyikőjük fekete hajú, görög típusú 
férfi, kreol bőrű, 180 cm magas, 30 év 
körüli. Fekete nadrágot és fehér felsőt 
viselt,

– a másik férfi 180 cm magas, sötét 
bőrű, 5 cm hosszú fekete hajú, borot-
válkozott, 40 év körüli, fekete nadrágot 
és cipőt fehér inget viselt,

– a harmadik személy nő, 35-40 év 
körüli fehér bőrű, kék farmert, egy fekete 
felsőt és egy barna mintás kardigánt 
viselt az elkövetéskor.

Kérjük, aki a bűncselekményről, il-
letve a fényképen látható személyről, 
tartózkodási helyéről érdemleges adat-
tal, információval rendelkezik, az hívja 
a 0623/505400-as telefonszámot vagy 
tegyen bejelentést a telefontanú 06-08-
555-111 ingyenesen hívható telefonszá-
mon.

Bűnügyi feLhozataL novemBer

Önégetéstől a hamis eurókig
Mintha már novemberben elkezdődött volna az év végi hajrá a bűnügyi fronton. 
Reméljük, hogy amennyivel előbb kezdődött, annyival korábban végződik. Hogy 
így legyen, rajtunk is múlik: óvakodjunk pélfdául a karácsonyi bevásárlásoknál 
a zsebesektől, trükkösöktől, az autófeltörőktől.

Gyilkoltak Budaörsön
Meggyilkolták a Magyar Asztalitenisz Szövetség alelnökét Budaörsön.

Az eset november 12-én, a reggeli órákban történt. A budaörsi ingatlanban két 
személy tartózkodott, M. Ákos, az áldozat, és M. József (43 éves).

Az ingatlan az olimpiai bajnok vízilabdázó, Kárpáti György tulajdona, s mindhárom 
férfinak közös üzletei voltak. Egyaránt részt vettek Munkácsy Mihály festő hagyatékát 
gondozó Munkácsy Alapítvány munkájában. A Munkácsy Alapítványnak M. Ákos volt 
az ügyvezetője, míg az elnöki tisztséget több, jobboldalhoz köthető személyiség (ez idő 
szerint a budakeszi illetőségű Rákay Philip) töltötte be.

Az eddigi információk szerint a két férfinak üzleti-elszámolási vitája támadt. M. Jó-
zsef az eset után maga jelentkezett a Budaörsi Rendőrkapitányságon, ahol beismerő 
vallomást tett. Értesüléseink szerint azt mondta, hogy vitájuk során hirtelen felindu-
lásból támadt M. Ákosra, akit egy késsel szíven szúrt.

Emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat – fogva tartása mellett 
– eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya M. József 43 éves 
dunavarsányi lakos ellen.

Ki látta, ki tud róla?
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A Budaörsi Rendőrkapitányság felkészült 
a téli időjárásra és ezzel összefüggésben 
intézkedéseket vezetett be. Különös figyel-
met fordítva az egyedül élőkre, a közterül-
eten élő hajléktalan személyekre, vala-
mint a téli hideg következtében fenyegető 
veszélyhelyzetek megelőzésére.

A szolgálati gépjárművek téli felkészí-
tése is megtörtént: fagyálló, téli- gumia-
broncsokkal és szélvédő mosófolyadék-
kal ellátva használják. Extrém időjárási 
viszonyok bekövetkezése esetén terepjáró 
áll az állomány rendelkezésére.

Emellett a rendőrség felveszi, valamint 
továbbra is tartja a kapcsolatot a katasztró-
favédelem szerveivel, karitatív szervezetek-
kel, hajléktalan szállók vezetőivel, önko-
rmányzatokkal, különböző társadalmi- és 
civil szervezetekkel, különösen a polgárőr 
szervezetekkel és közterület-felügyelet 
dolgozóival az együttműködésből adódó 
feladatok zökkenőmentes végrehajtása 
érdekében. 

Előzetes felmérés készül arra vonat-
kozóan is, hogy extrém időjárási viszonyok 
következtében (pl.: elzárt települések) a 
rendőrség munkájának segítésére milyen 
technikai eszközök, járművek állnak ren-
delkezésükre.

A körzeti megbízottak az elhagya-
tott, ritkán lakott külterületi részeken élő 
személyekkel kapcsolatot tartanak, és 
tájékoztatást adnak a legközelebbi rendőri 

szerv elérhetőségéről, az áldozattá válás 
megelőzésének lehetőségeiről. Fontos, 
hogy az ilyen területeken élők tájékozód-
janak a rendelkezésükre álló élelmiszer, il-
letve fűtési tartalékaikról.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya ezúton is 
felhívja a közlekedésben részt vevő au-
tósok figyelmét, hogy:

– elengedhetetlen az akkumulátor, a gu-
miabroncsok, a világítás és a fékrendszer 
ellenőrzése;

– évszaknak megfelelő, jó állapotú gu-
miabronccsal közlekedjenek;

– jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, 
a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó 
folyadék, a fagyálló használata elenged-
hetetlen;

– mindent tegyenek meg a megfelelő 
láthatóság érdekében;

– úgy állítsák be a lámpákat, hogy a 
szembejövőket ne vakítsák el;

– ügyeljenek a tiszta lámpabúrára (a 
kosz jelentősen ronthatja a fényerőt);

– ködlámpát ne használjanak indokolat-
lan körülmények között;

– sebesség időjárási viszonyokhoz iga-
zodó megválasztása a biztonságos megál-
lás egyik alapfeltétele.

Emellett a Budaörsi Rendőr-
kapitányság felhívja minden állampol-
gár figyelmét, hogy lehetőségük szerint:

– látogassák közeli, és távoli hozzátar-

tozóikat, magányosan élő családtagjaikat, 
szomszédjaikat, ismerőseiket különösen, 
ha azok idősek, egyedülállóak;

– ellenőrizzék, hogy idős szüle-
iknek van-e elég tüzelője, megfelelően 
működnek-e a fűtési rendszerek;

– az utcán lévő hajléktalanokra is fi-
gyeljenek;

– ne hagyják magukra az utcán fekvő 
embereket;

Ebben az időszakban megnő a kihűlés 
okozta halálesetek száma, ezért kérünk 
mindenkit, aki ilyen esettel találkozik, 
veszélyeztetett személyről van tudomá-
sa tegyen bejelentést, hívja a Budaörsi 
Rendőrkapitányság 06-23-505-400 tele-
fonszámát, vagy az ingyenesen hívható 
112-es,107-es rendőrségi hívószámok va-
lamelyikét.

Tegyünk együtt egymásért!

Jó egy hónapja, hogy egy vaddisznó 
család – koca és három malaca – az 
erdőből behúzódott Budakeszire. A 
Zichy utca végében, a temető melletti 
területen vertek tanyát, s bár a helyi 
lakosok többször is bejelentették az 
esetet, egyelőre nincs tudomásunk ar-
ról, hogy áthelyezték volna máshová 
a székhelyüket. Pedig több kísérlet is 
történ a kilakoltatásukra. Legutóbb 
november végén próbálták meg a Pilisi 
Parkerdő és a Vadaspark szakemberei, 
rendőri erők bevonásával, egy ketrecbe 
terelni az állatokat, de sikertelenül.

Télre készülnek a rendőrök

Súlyos. halállal végződött köz- 
lekedési baleset történt Telki-
ben november 30-án este hét 
óra körül.

A település üdülőövezetének 
magasságában, egy középkorú 
férfi (52 éves) a főúton a szem-
közti buszmegállóba igyekez-
vén lelépett az úttestről. Egy, a 
falu felől érkező autó elsodor-
ta, átlökte a másik sávba, ahol 
is a másik irányból érkező autó 
elgázolta. A helyszínre érkezett 
mentők már csak a halál tényét 
tudták megállapítani.

A helyszínelők még órák-
kal később is dolgoztak, ami 
jelentős fennakadást okozott a 
közúti forgalomban.

A szóban forgó helyszín 
baleseti szempontból neural-
gikus: már a település határát 
jelző táblán túl van, így a 40 
kilométeres sebességkorlá-
tozás nem érvényes, és ezen 
a szakaszon már közvilágítás 

sincs. Kijelölt gyalogosátkelő 
sem segíti a gyalogosokat, 
akik a buszmegállókat akarják 
megközelíteni.

Bár az önkormányzat már 
korábban kezdeményezte az 
érintett útszakasz rendezését, 
illetékessége igazán nincs.

eszt

Halálos gyalogosgázolás Telkiben
Megújult gépparkkal, új fej-
lesztésekkel és szolgáltatá-
sokkal, valamint megnövelt 
létszámmal vág neki a télnek a 
Magyar Közút.

Pest megyében a cég  16 
darab új teherautót vásárolt, 
valamint 11 univerzális eszkö-
zhordozó gépet is hadrendbe 
állít a következő hónapokra. 
Sószóró adapterből  48 darab-
bal rendelkezik Pest megyében. 
Hóekéből 48, hómaró adapterből 
5, rakodógépből 9 áll ren-
delkezésére A teljes útellenőri 
autópark is lecserélődött az 
elmúlt egy évben. 

A gépek felkészítésén túl 
a Magyar Közút a síkosság 
megszüntetésére használt anya- 
gokat is beszerezte. A társaság 
kezdőkészleten 3 000 tonna 
útszóró sóval és 80 000 liter kál-
cium-klorid oldattal rendelkezik 
Pest megyében. A  hófúvások 
elleni védekezésre az érintett 

útszakaszok mellé hófogórá-
csokat és hálókat helyeztek ki.

tb 

Tél a közutakon

Nem igaz az utóbbi hetekben 
terjedő hír, hogy – néhány 
szomszédos országhoz ha-
sonlóan – Magyarországon 
is kötelezővé tették volna 
az autósoknak a téli gumi 
használatát. Mindazonáltal 
ajánlatos, hogy az előttünk 
álló hónapokban, aki csak te-
heti, szereltesse át a gumikat. 
Hiszen a gyakran változó, 
hideg, hol nyálkás, hol jeges, 
hol havas úttesten a nyári gu-
mik használata balesetveszé-
lyes. S még valami: bár a téli 
gumi nem kötelező, azon-
ban tudunk olyan esetekről, 
amikor a biztosító arra való 
hivatkozással nem fizetett, 
hogy az autó nem az időjárási 
és útviszonyoknak megfelelő 
állapotban közlekedettA gyalogot elütik, ugye?
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