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Húsz év után
Húsz, ahogyan mondani szokták, még 
gombócból is sok, hát még évfolyam-
ból. Márpedig, bármilyen hihetetlen, de 
lapunk az idei év elején a huszadik év-
folyamába lépett. Annyira hihetetlen, 
hogy először magam is utánanéztem, nem 
számoltam-e rosszul, s elővettem az első 
évfolyam bekötött számait, s ellenőriztem 

az impresszumot, nehogy már ünnepelni kezdjem magunkat, 
amikor nincs is kerek évforduló. Egyébként sem akarom ün-
nepelni magunkat, bár a jubileum, mint arról megbizonyo-
sodtam, kerek, nem lenne igazán az ízlésem szerint való. 
De azért ez a kerek szám, ha valamire, arra azért mégis 
csak jó, hogy röviden visszatekintsünk erre a két évtized-
re. Még csak nem is a számvetés, inkább a rácsodálkozás 
szándékával. Amikor elkezdtük, szinte hihetetlen volt, hogy 
„laptulajdonos főszerkesztő lettem”. Ha valaki ezt pár évvel 
korábban mondja, alighanem megmosolyogtam volna. Mint 
ahogy azt is, ha valaki azt jövendöli, hogy az újság pár év 
után színes borítóval jelenik majd meg, hogy egy digitális 
fényképezőgépnek mondott kütyüvel bárhonnan, bármikor 
színes, nagy felbontású képeket tudok küldeni bárhova. Ha 
pedig azt jósolja valaki, hogy a lapot akár Amerikából is 
szerkeszthetem (volt rá példa, tavaly júniusban, amikor 
halaszthatatlan külföldi utam egybeesett a lapzártával), 
azt mondom, „Apám, menj vissza a Lipótra!” (akkor még 
ugyanis volt Lipót, de nem volt mindaz, még gondolatban 
sem, amiről az imént beszéltem.).  Abban az újságcsinálói 
világban, ahonnan én jöttem, nagy, országos lapoknál is 
csúcskategóriának számított egy színes borító műnyomó 
papíron még a nyolcvanas évek végén is. Ma meg…  Aztán 
tessék. Nagyot változott a világ. És a változás folytatódik és 
csak gyorsul. Tavaly év végén, idén év elején csak kapkodja 
az ember a fejér, hogy évtizedek óta bejáratott világlapok 
húzzák le a rolót, sokan a nyomtatott sajtó temetik. S nem 
csak a nyomtatottat, hanem az írottat, sőt, a sajtót magát is. 
Már megjelentek azok a robotok, amelyek az újságírói mun-
ka robotolós, rakkolós, rutinos, talpalós részét kiváltják. 
(Ne örüljön senki, aki nem bírja az újságírókat, más szak-
mák kilátásai sem jobbak: ugyanez a sors vár például az 
ügyvédekre, a tanárokra. Szóval nemcsak az autógyártás-
ból szorul ki lassan az ember, hanem mindenünnen.) Hogy 
ezekből az apokaliptikus látomásokból mi hogyan válik 
valóra, pontosabban: mikor, mert az nem kérdés, hogy 
valóra válik, nem tudom, megpróbálunk, ahogyan eddig is, 
alkalmazkodni a folyamatosan változó helyzethez, a tech-
nikai megújuláshoz, a változó olvasói ízlésekhez, szokások-
hoz, s haladni a korral. De sosem korszerűvé válni egészen, 
hiszen ha így tennénk, mi értelme lenne az egésznek. Ha van 
ugyanis értelme az újságírásnak (nem vagyok benne biztos, 
hogy ma még van), akkor az az, hogy akár koráramlatok-
kal, divatokkal szemben is megpróbáljuk az igazságot szem-
beállítani, vagy szerényebben fogalmazva: azt, amiről mi 
azt gondoljuk, hogy igazság.

Hogy ez a magatartás nem korszerű? Sosem volt az. De 
bízunk abban, hogy akár az árral szemben is, de lesz még 
pár évünk. Ha nem is húsz. .

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)

A jövőt megjósolni nem lehet, de kitalálni igen.
(Gábor Dénes)
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Január, Boldogasszony hava
Boldogasszony havában igyál jó bort, és ha van, édes italt. 
Az ürmösbor mellednek fájása ellen igen jó, borral és füvek-
kel timporált étkek hasznosak, azonképen a lekvárok és eleven 
gyömbér. Megeheted a kövér disznópecsenyét, kolbászt és lu-
dat mustárral vagy borsos eczettel. Eret ne vágass.

Ha mennydörgést hallasz e hónapban, kegyetleneknek ha-
lálát jelenti.

Kis-Karácson napján a reggeli vörös ég hadat és pokolidőt 
jelent. De mikor fénylik szent Vincze, akkor telik meg a pincze; 
mikor fénylik szent Pál, minden termés szépen áll; ha pedig 
havas, vagy eső leend, mértékletes esztendőt jelent. Ha felleges 
vagy ködös lesz, könyörögjünk az Úristennek, hogy hirtelen 
haláltól minket megoltalmazzon. 

Kemény s kegyetlen hidegü a Boldogasszony havában szü-
letett gyermek, nedves ér rideg természetü leszen, tiszta önön-
természetében, de nagyravágyó, kevély, igen akaratos, minden 
szépséget szerető, tobzódó, tékozló, magamulató, nyájaskodó 
a szép személyekkel, de haszontalan részeges és kártyás lesz, 
az atyjától maradtat hamar felönti a közre vagy garatra, és 
megemészti.

CSÍZIÓ

Határjárás
Országjárásba kezdett tavaly év 
végén a kormány több promin-
ens tagja. A kormánytagokból 
vidékünknek is kijutott.

Szijjártó Péter országgyűlési 
képviselő, Orbán Viktor 
miniszterelnök személyes 

szóvivője, külügyi és külgaz-
dasági ügyekért felelős állam-
titkár december 11-én látoga-
tott Budakeszire.

Pár nap különbséggel Zsám-
bék láthatta vendégül Pin-
tér Sándort és Varga Mihály 
minisztereket.

A Fasorba 

Új helyre költözött Telkin a posta.
A falu a régi, kispostát már rég 
kinőtte (a hónap képzavara – a 
Szerk.), ideje volt. Az új hivatal a 
település legújabban „megfejlesz-
tett” (ingatlanos szakkifejezés – a 
Szerk.) részén, a Kórház fasorban 
várja az ügyfeleket.

Kélgyó világ
A világ a Kígyó Évébe lépett. Legalábbis a kínai horoszkóp sz-
erint, de mi, magyarok, mint afféle félázsiai származékok, jobb, 
ha vigyázó szemeinket a keleti asztrológia fővárosára vetjük.

A horoszkóp szerint egyébként a Kígyó nem rossz jegy, 
elsősorban heves, nagy fordulatokat, változásokat hoz magával, 
jó lesz tehát vigyázni, el ne sodorjanak bennünket a mozgások, 
de arról még a kínai csillagjósok sem nyilatkoztak, hogy ez 2013 
vonatkozásában konkrétan mit jelent majd.

Helyreigazítás

Ez úton kérünk elnézést Kör-
mendi Józseftől, a Töki Nyakas 
Kft, szakemberétől, hogy de-
cemberi lapszámunkban (Hegyi 
beszéd, 7. o.) borásznak nevez-
tük, holott eredeti szakmájára 
nézvést ő szőlész.
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A járás története

Már tavaly év végén, alighogy 
eldőlt, hírt adtunk róla: a 2013. 
január elsejével a Budakeszi Járás 
hivatalvezetőjévé Budakeszi 
eddigi jegyzőjét, Dr. Szelenczy  
Gabriellát nevezték ki.

Sz. G. Pécsett született. 
Itt  végezte el a jogi egyete-
met, majd a Baranya megyei 
bíróságon vállalt fogalmazói 
állást. 1993-ban került a köz-
igazgatásba a pécsi polgár-
mesteri hivatalhoz, 1996 és 
2002 között pedig különböző 
települések jegyzőjeként 
dolgozott. 2011 óta volt Bu-
dakeszi jegyzője.

A megüresedett budakeszi 
jegyzői posztra hamarosan pá-
lyázatot ír ki a város.

*

Telki már megint jól járt 
– mondogatják egyné- 
mely szomszéd várban mos-

tanában.
Telki húsz év alatt egy szin- 

te ismeretlen kis faluból „az 
ország leggazdagabb telepü-
lése” büszke cím viselőjévé 
vált. Igaz, az irigyelt, hatal-
mas fejlődésnek ára is 
volt, például az, hogy némi 
adósság is fölhalmozódott 
a község terhére, azonban 
január elsejétől Telki tiszta 
lappal indul: köszönhetően 
a tavaly őszi, váratlan ko-
rmánydöntésnek, amellyel 
az állam átvállalta az önko-
rmányzatok adósságát.

A községvezetés (nehogy 
aztán meggondolják magu-
kat azok ott fenn…- alapon?) 
országosan az elsők között 
írta alá a megállapodást 
a hitelező pénzintézetek-
kel december 14-én az 
adósságok átruházásáról.

Három fejlesztést is ter-
helt hitel: az öreghegyi 
közművet, a tornatermet és 
a szennyvíztisztítót.

*

Január elseje fontos köz- 
igazgatási változásokat ho-
zott. A járási rendszer fölállí-
tásán túl, bár alighanem az-

zal összefüggésben, például 
három Buda-környéki telepü-
lésen megszűnt az önálló pol-
gármesteri hivatal. Ezentúl 
Budajenő, Remeteszőlős és Tök 
egy közös hivatalt működtet.

A székhely Budajenő lesz, 
de működik majd kirendeltség 
Remeteszőlősön és Tökön is.

Kőgazdagok
Év végén, szokás szerint, is-
mét megjelentek a különböző 
összeállítások a leggazdagabb 
magyarokról.

S mi, szintén szokás szerint, 
belekukkantottunk, hogy újfent 
megállapítsuk: térségünkből 
továbbra is ugyanaz a 2 sze-
mély szerepel a rangsorokban, 
legföljebb a sorrendben van itt-
ott eltérés a kiadvány szerint. 

A duumvirátus tavaly is: 
Kenyeres Sándor és Kovács 
Gábor.

Kutyabőr alá való
Itt hívjuk föl az ebtartók figyel-
mét, hogy az év elejétől kötelező 
a kutyákat csippel, hivatalos 
nevén. transzporderrel ellátni. 
A kutyabőr alá ültetett mikro-
chipek az állatra vonatkozó leg-
fontosabb információkat tartal-
mazzák majd.

Az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XX-
VIII. törvény 42/A §-42/C §-a 
és a kedvtelésbőltartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010(II.26.) Korm. 
rendelet 17/B §(10) bekezdése 
alapján 2013. január 1-jétől 
a 4 hónaposnál idősebb  ebek  
csak transzponderrel (bőr alá 
ültetett mikrochip) megjelölve 
tarthatóak.

Transzponderrel nem jelölt 
ebről a jegyző és a magánál-
latorvos köteles jelentést tenni 
a járási állat-egészségügyi 
hivatalnak, aki az eb tulaj-
donosát – jogszabályban előírt 
kötelezettségének elmulasztása 
miatt – bírsággal sújthatja.

A járás első lépései
A járás a megye részét alkotó, annak felosztásával kialakí-
tott, települések meghatározott csoportját magába foglaló 
közigazgatási területi egység Magyarországon. 2013. január 
1-jétől megyénként 6–18, összesen 175 járás jön létre.

A járások sok évszázados múltra tekintenek vissza, 1983 
és 2012 között azonban nem léteztek. Ebben az időszakban 
a járásoknak nagyjából megfelelő területi egységek a város- 
és nagyközségkörnyékek (1984–1990) majd a kistérségek 
(1994–2012) voltak.

A Budakeszi járás 2013. 
január elsejével állt föl. 
Székhelye a névadó város 
Fő utca 179. A járáshoz 
közigazgatásilag az alábbi 
települések tartoznak: 
Biatorbágy, Budajenő, 
Budakeszi, Budaörs, Her-
ceghalom, Nagykovácsi, 
Páty, Perbál, Remeteszőlős, 
Telki, Tök, Zsámbék.

Pár nappal a járási 
rendszer elindulása utá-
na budakeszi illetőségű 
Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes, közi-
gazgatási és igazságügyi 
miniszter, a második Or-
bán-kormány közigaz-ga-
tási reformjának az atyja 
úgy nyilatkozott, hogy az 
évtizedek óta legnagyobb 
váltást a magyar közi-
gazgatásban az apparátus 
zökkenőmentesen, a vára-
kozásokhoz képest is job-
ban abszolválta.

A magunk részéről 
néhány, az apparátusban 
dolgozó, diszkréciót kérő 
dolgozótól azt a tájékozta-
tást kaptuk, hogy az átállás 
csöppet sem volt zavarta-
lan, sok a bizonytalanság, 
a tisztázatlanság, s csak re-
mélni tudják, hogy a hely- 
zeten minél előbb úrrá 
lesznek.

Sza-T-ir
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Az új év első politikai szenzációja 
alighanem az Alkotmánybíróság döntése, 
amellyel alkotmányellenesnek nyilvání-
totta a Magyarországon lakó választópol-
gárok előzetes regisztrációjáról intézkedő 
törvényi szabályozást.

Az ügyről azon melegében kikértük a bu-
daörsi illetőségű Tóth Zoltán véleményét.

– Az első reakcióm az elégedettség 
volt – válaszolta megkeresésünkre az 
ország alighanem legismertebb választási 
szakértője –, már csak azért is, mert amióta 
fölmerült a választópolgárok feliratkozása, 
én minden lehetséges alkalommal szakmai 
ellenvéleményemnek adtam hangot.

– Többek között lapunk hasábjain is.
– Valóban. Erről többet nem is nagyon 

érdemes beszélni, hiszen a Fidesz máris 
kinyilvánította, hogy szemben korábbi fel-
tételezésekkel, eláll attól, hogy újabb alkot-
mány- vagy törvénymódosításokkal mégis 
csak keresztülvigye az akaratát, és beve-
zesse a választói regisztráció intézményét.

– És mi volt a második reakciója?
– Az óvatos gyanakvás. Továbbra is sú-

lyos kifogásaim vannak ugyanis azokkal 
a választásokat szabályozó törvénymódo-
sításokkal kapcsolatban, amelyeket az AB 
mostani döntése nem érintett.

– Nevezetesen?
– Például a 203-as törvény egyes 

passzusaival kapcsolatban, ami a választá-
si eredmények parlamenti mandátumokká 
alakításáról rendelkezik. A jelenlegi tör-
vény szerint, a mostani kormányzópárt u- 
gyanannyi szavazattal, mint amennyit 2010-
ben szerzett, már nem is kétharmadnyi 
mandátumot szerezne az országgyűlésben, 
hanem számításaim szerint közel nyolcvan 
százalékot. Ez az arányosság oly mértékű 
torzulása, ami már a választói akarat súlyos 
deformálását jelentené. Ráadásul az eddigi 
többpártrendszert egyértelműen egy két-
pártrendszer felé tolná el, hiszen a kisebb 
pártoknak a mostani keretek között gyakor-
latilag esélyük sincs arra, hogy bejussanak 
a parlamentbe.

– Ez miért volna baj? De facto kétpárt-
rendszer sok, nagy múltú demokráciában 
létezik, elég, ha csak az Amerikai Egyesült 
Államokra gondolunk.

– Nem a kétpártrendszerrel van baj ön-
magában, hanem azzal, hogy ezt a kor-
mánypárt fű alatt, sunyi módon, titokban 
próbálja bevezetni, anélkül, hogy erről 
tájékoztatná, ne adj’ isten vitát folytatna a 
választóközönséggel. Márpedig ez így sú-
lyosan alkotmányellenes.

– Milyen egyéb kifogásai maradtak 
még?

– Hosszan sorolhatnám, hiszen a 
választásokról összesen hat törvény is 
rendelkezik. Csak a leglényegesebbekre 
szorítkozom: a választókerületi beosztás 
jelenlegi formájában egyértelműen a kor-
mánypártnak kedvez, de például az is több 
mint aggályos, hogy az Országos Választá-
si Bizottság kizárólag kormánypárti tagok-
ból áll, kilenc évre bebetonozva, teljhata-
lommal felruházva. Például a külföldi 
megfigyelők nem léphetnek kapcsolatba a 
helyi választókerületekkel, információkat 
kizárólag az OVB-től kaphatnak. Az OVB 
még a külföldi megfigyelők akkreditációjá-
ba is beleszólhat. A választásokkal kapcso-
latos adatok hozzáférhetősége sincs bizto-
sítva, gyakorlatilag, ha a jogszabályok így 
maradnak, ahogyan most, az egész válasz-
tási procedúra demokratikus átláthatósága, 
ellenőrzése több mint kétséges.

– Ezeket a kérdéseket az Alkotmány-
bíróság vajon miért nem vizsgálta?

– Ebben részint az játszott szerepet, hogy 
meg volt kötve a keze, hiszen már nem o-
lyan egyszerű az AB-hez fordulni, mint ko-
rábban, amikor húsz éven át gyakorlatilag 
bárki, akár az egyszerű állampolgár is kez-
deményezhette egy-egy jogszabály vagy 
határozat alkotmányos vizsgálatát. Az AB 
ezúttal a köztársasági elnök kérésére vizs-
gálta meg a törvényt, és csak a tekintetben, 
amiben Áder János azt kezdeményezte.

– Az Alkotmánybíróság magától nem 
kezdeményezheti az alkotmányosság vizs-
gálatát, ha annak sérelmét észleli?

– Az én jogfelfogásom szerint igen, de 
ehhez alighanem hiányzott a jelenlegi AB-
ból az oroszlánszívűség.

– Ki kezdeményezhetné még a választá-
sokkal kapcsolatos törvények alkotmányos 
vizsgálatát?

– Például az országgyűlési képviselők 

egyharmada, azonban a jelenlegi össze-
tétel alapján erre gyakorlatilag aligha van 
esély. De az ombucmannak is van ilyen 
lehetősége, meglátjuk, mit hoz a jövő.

– Ön szerint mit hoz?
– Nem tudok jósolni, még ilyenkor, év 

elején, amikor mindenki szívesen foglal-
kozik a jövővel, akkor sem. Csak any-
nyit mondanék, hogy az elégedettség után 
továbbra is könnyelműség lenne megnyu-
godnia azoknak, akiknek drága az alkot-
mányosság, a jogállam és a demokrácia. Az 
említetteken kívül is sok a nyitott kérdés, 
például az, hogy most, a regisztráció eltör-
lése után hogyan változik meg a csonka 
választási törvény. A regisztrációval ugya-
nis a választási kampány gyakorlatilag két 
szakaszra oszlott, az egyik volt a felirat-
kozás nyolc hónapos időszaka, valamint a 
tényleges választási kampány, ami emiatt 
időben rendkívül lerövidült. De most, hogy 
a regisztrációt eltörölték, a kampányidőszak 
ilyetén való lerövidítése több mint aggályos. 
Ha így marad, ez szintén súlyosan korlá-
tozza, különösen a kis pártokat abban, hogy 
legyen idejük meggyőzni a választóközön-
séget, megismertetni az elképzeléseiket, a 
jelöltjeiket. S a legnagyobb, ma még nyitott 
kérdés, a párt- és kampányfinanszírozás 
dolga. Amit a kormánypárt eddig megismert 
szándékairól tudunk, elég baljóslatú a jelen-
legi ellenzék szempontjából. 

– Mit tehetnek azért, hogy az e téren 
meglévő, nyilvánvaló hátrányukat be-
hozzák?

– Anélkül, hogy kilépnék a szerepemből 
és politikai tanácsadóvá avanzsálnék, 
azt mondanám, az ellenzéknek nem igen 
marad más eszköze, mint a személytől sze-
mélyig, házról házra történő kampányolás, 
amire egyébként a regisztráció miatt amúgy 
készültek.  És az, hogy továbbra is minden, 
még megmaradt demokratikus jogintéz- 
ményt igénybe vegyenek arra, hogy a 
választások demokratikus voltát legalább 
részben megőrizzék.

Zoia Brots

AlkotmánybírósáGi hAtározAt után

Több regiszterben

Megemelem a kala-
pom az Alkotmány-

bíróság előtt
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Nem tudnám megmondani, játszott-e 
bármiféle szerepet a Budakeszi Közleke-
dési Központ és a városi önkormányzat 
között a múlt év végén született megál-
lapodásban az, hogy a Központ első 
számú vezetőjét, Vitézy Dávidot szo-
ros szálak fűzik… Nem, most nem Rá 
gondoltunk, hanem Budakeszire. Bu-
dakeszihez is szoros szálak fűzik u-
gyanis. Majd’ tíz éve az általa vezetett 
civil munkacsoport volt az, amelyik a 
település új közlekedési rendjét kita-
lálta, s ami azóta is sikeresen működik. 
Mint ahogyan azt sem tudhatjuk (ez már 
túl nagypolitika), vajon az, hogy szin-
tén a közelmúltban született stratégiai 
megállapodás a Magyar Állam és a Tes-
co Magyarország között, volt-e hatással 
ugyanerre az egyezségre.

Inkább rögzítsük a tényt: pár hete im-
már nem viszik (ingyen!) a saját maga 
által bérelt buszok a vásárlókat a Tescó-
ba, hanem a BKV járatai. A nemzetközi 
áruházlánc költségtakarékossági okok-

ból szüntette meg a buszokat,  szeren-
cséjére azonban a 22-es járatai részben 
pótolják a kieső járatokat.  A 22-es busz 
mostantól  nem kanyarodik be a végál-
lomásra, csak megáll annak közelé-
ben, majd folytatja útját a Tescóig.  Itt 
hívjuk föl a figyelmet arra, hogy a kék 
buszokon továbbra is csak jeggyel vagy 
bérlettel lehet utazni.

Ezzel egyidejűleg hadrendbe állt egy 
új járat is 22/A jelzéssel, ami – talán 
az utazóközönség azon része kedvéért, 
amelyik a szokásainak rabja – továbbra 
is a Dózsa Gy. téren fordul.

Artosz Bobi

Nincs ingyen busz

Hogy a szabad sírhelyek fogytán vannak 
a budakeszi temetőben, egy ideje köz-
ismert. Ilyenkor a lejárt, megváltatlan 
sírhelyek reciklálásával szokás enyhíteni 
a hiányon, aminek persze megvannak a 
jog által rögzítette szigorú szabályai. Az 
elmúlt év második felében több olyan 
jelzést kapott szerkesztőségünk, mi sze-
rint fölmerült a gyanú, hogy ezeket a sza-
bályokat nem tartja be maradéktalanul a 
temetőüzemeltető. Olyan esetről is jött 
hír, hogy régi, elhagyott sírba exhumá-
lás nélkül, az érintettek tájékoztatását 

mellőzve, úgynevezett „rátemetés” tör-
tént. 

Kérdésünkkel hónapokkal korábban 
megkerestük a Gyertyaláng Kft. illetéke-
seit, ám többszöri megkeresésünkre csak 
most, év elején kaptunk választ.

Szegedi Elvira ügyvezető igazgató 
alaptalannak és minden igazságot 
nélkülözőnek nevezte az efféle híresz-
teléseket.

Mindazonáltal úgy értesültünk, a híresz-
telések nemcsak hozzánk, hanem hivata-
los helyre is eljutottak.

A vizsgálat eredményét a közvélemén-
nyel együtt mi is várjuk.

Sartorius

Teli temető

Összeírás Keszin
Regisztráció, feliratkozás az Alkotmány-
bíróság január elején hozott döntésének 
hála, már nem lesz sem Budakeszin, sem 
másutt Magyarországon, de összeírás 
igen. Budakeszin január 21-ig akarják 
összeírni az ebállományt (nem, nem 
kutyavásárra készülnek, az különben is 
Budán volt és csak egyszer), gondolom, 
azért, hogy azt követően hatékonyab-
ban tudják ellenőrizni, hogy a beül-
tetések megtörténtek-e (az azonosító 
csipről beszélek, ami már január 1. óta 
kötelező.)

A kutyatartók az ehhez szükséges nyo-
mtatványokat vagy a polgármesteri hi-
vatalban kérhetik ki, vagy az internetről is 
letölthetik, egy a lényeg, hogy január 21-
ig kitöltve beküldjék a Fő utca 179-nek.

Majzik és Jókai

Életmű-kiállítás nyílt Majzik Mária 
szobrász (a budakeszi Himnusz szo-
bor alkotója) műveiből a metodista 
templom kiállítótermében. A vernisz-
százst Jókai Anna író celebrálta.

*

Háromszázezer forinttal támogatja 
az egyik nemzetközi sportruházati 
nagyáruház a budakeszi Széchenyi I. 
Általános Iskolát. A sportszerkereskedő 
vállalat pályázatot írt ki a környék isko-
láinak, hogy ezzel is segítse az oktatási 
tárca döntését, mi szerint az általános 
iskolákban kötelezően be kell vezetni a 
mindennapos testnevelést. A több test-
nevelési óra természetesen több sport-
szert is föltételez, az elnyert összeget az 
iskolák az áruházban vásárolhatják le.

Bár a helyi német önkormányzat 2007-
ben alapította a címet – Budakeszi An-
gyal –, eddig azt, és a vele járó, angyalt 
ábrázoló szobrocskát csak egy valaki 
kapta meg, Huber Lőrinc.

Most a második szobrocska is gazdára 
lelt. Gazdája Nagyné Starcz Teréz, a 
német önkormányzat tagja, aki évtizedek 
óta munkálkodik fáradhatatlanul ősei 
hagyományainak ápolásán.

Ő alapította és vezeti mindmáig a 
Budakeszi Asszony Kórust, de kita-
lálója és spiritus rectora a helytörténeti 
gyűjteménynek is.

A díjat 2012 adventjében adták át ün-
nepélyes keretek között.

tb

Új angyal Szél jött

A politikaiakon nem, csak az ivar-
arányokon módosított az a döntés a 
tavalyi év végén, melynek értelmé-
ben Pataki Judit, az LMP képviselője, 
viszszaadta a mandátumát a budakeszi 
önkormányzatnak.

Döntését családi okokra hivatkozva 
hozta meg.

Helyére a  2010-es önkormány-
zati választásokon a listán őt követő 
Szél Bálint lépett, aki már le is tette 
képviselői esküjét.

Szél régóta Budakeszin él, vállal-
kozó, és  családjában sem ő az első, aki 
politikára adja a fejét.

tim
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Amikor célegyenesbe fordult az 
iskolák és az óvodák államosítá-
sa a múlt év második felében, a 
budaörsi Fidesz-frakció kitalál-
ta, ha már elveszítik az iskoláik 
fenntartását, maradván a gond-
noki feladatok, legalább egy új 
intézményműködtető központot 
kívánt létrehozni. (Egy ilyen 
komoly nevű „központnak", 
ami az elromlott fűtés megjaví-
tásáról, a focilabdával berúgott 
ablaküveg pótlásáról s hasonló 
horderejű ügyekről köteles gon-
doskodni,  természetesen kell 
egy vezető – jó fizetéssel -, meg 
legalább egy helyettes, ha az 
első számú éppen szabadságon 
vagy betegállományban van, 
meg kellenek persze beosztot-
tak is, minél több, annál jobb, 
hiszen egy hivatalvezető tekin-
télye a beosztottjai létszámútól 
függ, ugye.)

A város polgármestere azon-
ban megvétózta a határozatot.

Mindazonáltal egyesek, úgy 
látszik, nem tettek le a szán-
dékukról.

A tavaly év végi ülésen 
is több képviselő azt kezdte 
el firtatni, vajon a polgár- 
mesteri hivatal képes lesz-e a 
roppant súlyú feladatokat el-
látni. A jegyző elmondta, ed-

dig is ellátta, pedig nemcsak a 
működtetésről, a fenntartásról is 
a városnak kellett gondoskodni. 
Wittinghoff Tamás polgár-
mester számítása szerint az új 
intézmény működése mini-
mum 30 millió forintba kerülne 
évente, miközben a hivatal-
nál nem jelentene ez költsé-
gnövekedést.  Félő az is, hogy 
a szervezet pártirányítás alá 
kerülhet, hiszen már előre be-
jelentették:  egy volt Fideszes 
bizottsági tagot jelölnének a 
vezetői posztra, aki ráadásul 
jogász, így nyilván nem ért 
a műszaki-üzemeltetési kér-

désekhez. Hozzátette, hogy 
a közigazgatási rendszer áta-
lakítása miatt éppen most 
csökken  34 fővel a hivatali 
létszám.

A jobbikos Császárnét viszont 
az aggasztja, ha továbbra is a 
hivatal kezében maradnak ezek 
az ügyek, akkor Wittinghoff 
Tamás személye ismét olyan 
megalapozatlan és irreális dön-
téseket válthat ki a hatalomból, 
mint  például a járási székhely 
kijelölése. 

(Mellesleg ez nyílt beis-
merése annak, hogy a járási 
székhely-kijelölése nem szak-
mai, hanem politikai döntés 
volt – a Szerk.)

Bot Zsibora

Iskola helyett hivatal

Budaörsnek se tengere, se 
folyója, se tava nincsen. Ott a 
Békás ugyan, de abban piszt-
rángot tenyészteni aligha le-
hetne. Van viszont halpiaca, 
nem is akármilyen, ráadásul 
Budaörs mindezek ellenére 
pisztrángban nagyhatalom.

Több mint tíz éve, hogy a 
halpiac vezetői különböző kí-
sérletekbe fogtak. Na, nem a 
halbiológia területén, hanem a 
csomagolástechnikában. Palo-
tás Péter és munkatársai azt 
találták ki, hogy a gyönyörűen 
megtisztított, konyhakész 
pisztrángokat vákuum-csoma-
golóanyagba teszik. Ennek az 
az előnye, hogy ily módon akár 
kilenc napig is fogyasztható 
marad a hal, a háziasszonynak 
nem kell a kiolvasztásával 
bajlódnia, arról már nem is 

beszélve, hogy egészen más az 
élvezeti értéke a friss halhús-
nak, mint a fagyasztottnak. A 
megvásárolt halat lehet kül-
deni a sütőbe, pár perc s már 
kész is a finom halétel

Az ötlet bejött, annyira, 
hogy más halakkal is kipróbál-
ták: azokkal is működött.

350 féle terméket tartanak, és 
a világ különböző tengereiből 
importálják a halat. A leg-
hosszabb szállítási idő Új-Zé-
landról is 36 óra. De nem ez a 
jellemző, a Földközi tengerről 
hajnalban elindított hal dél-
után már akár a vásárlópult- 
ra is kerülhet, s vacsorára pe-
dig a tányérban landolhat. Az 
üzem egy éve a vásárlók előtt 
is megnyitotta kapuit, a közön-
ség kívánságára pedig kifőzdét 
is nyitottak.

Kaviártenyésztéssel is foglal-
koznak. Molnár Attilával és 
Nyíri Sándor séffel tavaly be-
neveztek a Bocuse d’Or-ra, a 
lyoni „szakács-világbajnok-
ságra” a gasztronómiai vi-
lág krémje kóstolhatta meg a 
békési betonkádakból turnéra 
induló magyar kaviárt. 

Molnár Attila szerint ugyan-
is amióta a Kaszpi-tengerből 
halászott beluga kaviárra teljes 
tilalom van életben, komoly 
piaci lehetőségek nyíltak meg 
előttük.

Bató Borisz

Aki a legjobb a halpiacon

Kisebb kibocsátás
Budaörs vállalta, hogy csökkenti a kibocsátását. Mármint káros 
anyagokból. Ha a Kiotói Egyezményhez nem is (ahhoz csak 
államok, Budaörs márpedig nem városállam, bár van annyira 
különleges, hogy akár annak is nézhetnénk), a Fenntartható 
Energia Cselekvési Tervhez csatlakozott a város 2012 végén.

Ennek előzménye, hogy Budaörs képviselő-testülete még 
2011-ben döntött arról, hogy csatlakozik a Polgármesterek 
Szövetsége nemzetközi szervezethez. A szövetség célja, hogy 
a tagönkormányzatok, igazodva az Európai Bizottság által 
elfogadott direktívához, 2020-ig a CO2 kibocsátást 20%-kal 
csökkentsék, valamint az energiafelhasználásukban a megújuló 
energiaforrások részarányát 20%-ra növeljék. Ennek a célnak 
az eléréséhez szükséges cselekvési tervet is elfogadta most a 
testület.

tb

Járásbíró
 
A közigazgatási reform 
egyik groteszk hatása, hogy 
a budakeszi járás bírósága 
Budaörsön lesz. Kiváncsian 
várom, hogy fest majd az új 
névtábla a Budaörsön álló 
épület homlokzatán: Bu-
dakeszi Járásbíróság.
 
 

Mindszenty
és Bolyai
 
A Bolyai Anyanyelvi Csa-
patversenyt 2005 óta ren-
dezik meg. Először csak pár 
budapesti kerület tanulói 
vehettek részt, majd a nagy 
érdeklődésre való tekintet-
tel kiterjesztették az egész 
országra. A Mindszenty 
Iskola 5. osztályos csapata: 
Kocsárdi Márton, Lakatos 
Dóra, Székely Anna és Ma-
técsa Dániel decemberben 
országos első helyezést ért 
el! Felkészítő tanáruk Kusz-
mann Nóra.
 

Csomópont
 
Értesüléseink serint a 
tavaly decemberi diák-
tüntetések középiskolás 
résztvevői között több 
budaörsi diák is megfor-
dult.  Budaörsön nemcsak 
a diákok, a tanárok és a 
szülők is élénk közéletet 
élnek. Többen a városban 
laknak a Hálózat a Tan-
szabadságért tanári, illetve 
szülői tagozata alapítói 
közül. A hálózatelmélet 
szerint a hálózatok nem 
egyenletes eloszlásban, 
hanem csomópontokba 
rendeződve szerveződnek. 
lehet, Budaörs is egy 
csomópont.

pim

Bírják a járást
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Honfibú

Fölkel a magyar ember, a kedve pocsék, a dereka hasogat. Felül 
az ágyban, bekapcsolja a rádiót. A benzin ára fölment, egy 
nyugdíjas nénit a nyílt utcán leütöttek, a Fővárosi Közlekedési 
Vállalat a csőd szélén áll, az utcán ellenzékiek tüntetnek a kor-
mány ellen, a szélsőségesek tüntetnek az ellenzékiek ellen. A 
magyar embernek meggyűlik a szájában a keserű nyál, a padlóra 
mégsem köpheti, lenyeli hát, és morcosan gondolkodásba fog. 
Milyen ország ez, kérem szépen? Olaja nincs, ásványi kincsei 
alig… Földjeit eladta jó pénzért külföldieknek… Tengere nincs, 
hegyei nincsenek, fővárosa egyetlen buci vízfej, mely elszívja 
a vidék életerejét… Ételei zsírosak, állampolgárai pancsolt 
vegyi anyagokat isznak bor helyett… Muzsikája cigányzene, 
mely helyett fiatalok gépi lüktetésre rángatóznak, nemzetközi 
hírű tudósai többnyire zsidó származásúak, akik kénytelenek 
voltak elmenni innen… Nemzeti sportja, a labdarúgás a béka 
feneke alatt, focistái mégis tízszer annyit vágnak zsebre, mint a 
világszintű vízilabdások…

A magyar ember arra jut, hogy tulajdonképpen szégyen ehhez 
a néphez tartozni, amely már a történelem kezdetén sem értett a 
tisztes megélhetéshez, földművelést a jámbor szlovákoktól ta-
nult, ipart a derék sváboktól, kertészetet a szorgos rácoktól. Ezt 
is csak akkor, amikor a művelt Európa végül rákényszerítette, 
hogy dobja el véres kardját, amellyel pogány módra rettegés-
ben tartotta a civilizált keresztény világot. Már „hungarus” 
nevünket is a gyalázatos hunoktól kaptuk, akik véres lendülettel 
száguldották be a világot, és fölperzselt városokat, lemészárolt 
embertömegeket hagytak maguk után hátra. A magyarság ko-
rábban Ázsiában kódorgott fel-alá, összeharácsolt, amit tudott, 
egy talicska török szót, lovakat, íjakat, aztán uccu, rátenyerelt 
egy jó kinézetű völgyre a Kárpát-medencében. Zsoldosként pe-
dig azok szolgálatába állt, akik jobban megfizették. Akkoriban 
maradt fenn az imádság, melyet a középkori németek-franciák 
rebegtek kétségbeesve: „a magyarok nyilaitól ments meg, Uram, 
minket!”.

A magyarok első királya, Szent István tűzzel-vassal terjesztette 
el országában a kereszténységet, vetélytársát, a pogány Kop-
pányt négyfelé vágatta, és elrettentésül négy különböző város 
kapujára tűzte ki. A feldarabolt test mellé a kiskorú tévénézők 
miatt kitették a 18-as karikát. A közhigiéniáért felelős hivatal fi-
gyelmen kívül hagyta a járványveszélyt, és olvasatlanul iktatta 
a köztéren rohadó tetemdarabok miatt beérkező panaszos bead-
ványokat. Mátyás király, a nép kedvenc uralkodója még a parasz-
tok zsírját is kiszívta, furfangos füstadót és kapuadót vezetett be, 
hogy ne csak házanként illesse meg bevétel. A pénzt könyvekre 
és katonákra költötte, miközben alattvalói analfabéták voltak és 

gyűlölték a háborút.
A magyarokat valósággal imádták kedves szomszédjaik: a 

törökök százötven évig, az osztrákok kétszáz évig, az oroszok 
negyven évig ölelték őket fojtogató hevességgel. 

A magyarok százévenként egyszer teljesen értelmetlenül föl-
lázadtak. Az éppen aktuális elnyomó elnyomta a lázadást mint 
egy csikket, és mindig talált elég puha gerincű kollaboránst, 
akikre uralmát építhette. A rendszerváltás utáni önállóság 
időszaka teli csalódással, politikai marakodással, a szomszédos 
népekkel való huzakodással. Akik régen barátok voltak, most 
legszívesebben leköpnék egymást. A magyar ember belenéz a 
tükörbe, és legszívesebben leköpné magát. A magyarok ugyanis 
roppantul szeretnek búslakodni, és irtó dühösek, ha valaki elvi-
tatja tőlük a kiadós búslakodódás jogát.

Honderű

Aztán a magyar ember iszik egy kávét, a felhők oszladozni 
kezdenek, hátából kiáll a hasogatás, felköhögi a torkára ra-
gadt mindenféléket. Eszébe jut, hogy az ő hazája voltaképpen 
a csodák országa, és igazán büszke lehetne arra, hogy itt él. 
Mindenféle nyájas, termékeny dombok vagy metafizikusan mély 
értelmű, végtelen mezők, amelyről olyan szépen dalolnak a ma-
gyar költők egy minden külföldi számára tökéletesen érthetetlen 
nyelven! Ha tengerünk nincs is, van világhíres termálvizünk, 
és itt nyújtózik Európa legnagyobb tava, melyet az itteniek 
egyszerűen csak „magyar tengernek” becéznek. A dombtetőkön 
festői romok (osztrák barátaink robbantották föl várainkat, ne 
lázadozzunk már folyton ellenük!), a föld alatt olaj helyett cizel-
lált cseppkőbarlangok, a nép vendégszerető, borai pompásak, 
konyhája ízekben gazdag. A futball átmenetileg gyengélkedik, 
de az 1950-es években világbajnoki döntőt játszó, híres-neves 
aranycsapat összeállítását minden magyar állampolgár kívülről 
fújja. A Real Madrid sztárjának, Puskásnak a nevét az összes fu-
tballrajongó áhítattal ejti ki világszerte. A magyar úszók, kajak-
kenusok, kézilabdázók, vízilabdázók, öttusázók a világ élvona-
lába tartoznak.

A magyarok történelme viharos, de államalapító Szent Ist-
ván utód nélkül elhalálozván, Szűz Mária kezébe ajánlotta az 
országot, és a mennyei diplomácia bevált!

(Folytatás a 10. oldalon)

Lackfi János:

Milyenek a magyarok?
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Az alig több mint kétéves 
kislány – a korához képest – 
nagyon szépen tudott beszél-
ni. Csacsogott is szorgal-
masan mindenhol, ahol arra 
lehetőséget talált. Ok pedig 
mindig van egy gyermek 
számára.

Ilyen lehetőség volt ta-
lálkozni az immár hathetes 
unoka-testvérével. No, nem 
egészen a gyermekek döntése 
volt ez a találkozó, ehhez a 
szülők tevőleges szerepe is 
kellett. Mint ilyenkor lenni 
szokott fiatal anyukák eseté-
ben, a központi téma a gyer-
mekek körül forgott. A pici 
leányka is bele-bele kapcsoló-
dott az eszme-cserébe, ahol 
csak tudott.

Így történt, hogy a találkozó 

során bizony a pelenka is 
szóba került, sőt, a másfél hó-
napos nagylegény tisztába té-
tele is szükségessé vált. A pici 
leányka is ott sertepertélt a 
pelenkázóasztal körül. Figyelt 
és elraktározott mindent, amit 
csak lehetett.

Este aztán beszámolt az 
apjának a nappal történtekről. 
Így elmesélte, hogy elmentek 
meglátogatni az unokatesót, 
akivel nagyon sok baj van. 
„Képzeld, apa – mondta a 
leányka –, az Attila nem szólt, 
hogy tele van a pelusa, pedig 
akkora rakás volt benne, hogy 
akkorát még én sem tudok csi-
nálni!”

De nem ez volt a csúcs ezzel 
a leánykával. Másnap a család 
templomba ment. Nem kel-

lett nagyon tartani semmitől 
sem, a gyerkőc már máskor 
is megjelent az Isten házában 
tartott szertartáson, és soha 
sem volt különösebb problé-
ma. 

Most, a vasárnapi misén sem 
volt semmi figyelmet érdemlő 
előjel. A leányka szokása sze-
rint élénk volt, ám különöseb-
ben nem is hangoskodott. 

Történt, hogy ezen a mi-
sén éppen ministráns-avatásra 
került sor, vagyis sok fiatal 
mozgott a szertartást celebráló 
pap körül. Természetesen a 
ministránsok szoknyára, női 
ruhára emlékeztető ruhát 
viseltek, ahogy ezt a cere-
mónia megköveteli. Ez a vise-
let azonban nagyon szokat-
lan volt ennek a kétéves 
leánykának.

Szóvá is tette gondola-
tát. A szertartás legnagyobb 

áhítatát kihasználva, a teljes 
csend közepén ártatlan han-
gon, jó hangosan, őszinte 
érdeklődéssel megszólalt úgy, 
hogy legalább az egyharmad 
templomban tisztán lehetett 
hallani a szavait: „Anya, a 
ministránsoknak is van kuki-
juk?” Közel száz ember han-
gos mosolyát lehetett az anyai 
válasz mellett hallani…

Mészáros Árpád

Gyerekszáj a misén

Betegünk eltorzult arccal fordul az or-
vosához: „Nagyon fáj a gyomrom, doktor 
úr”. „És mit kíván tőlem, beöntést adjak, 
diétára fogjam, vagy tablettákat írjak fel, 
esetleg megoperáljam? Melyiket választ-
ja?” Páciensünk visszahőköl, valóban 
komolyan kérdezi a doki, hogy mi legyen 
a gyógymód? 

Persze, ez a kis történetecske csak fantá-
zia szüleménye, hiszen többnyire az orvos 
diagnosztizál, a terápiára is ő tesz javasla-
tot, s a beteg feladata csupán az előírások 
elfogadása és betartása. Feltehetőleg 
ennek az az oka, hogy a gyógyítás egy 
összetett, bonyolult szakma, sokáig kell 
tanulni, és ha netán mellényúl a gyógyító, 
annak súlyos következményei lehetnek.

Azonban nézzük meg, mi a helyzet a 
pénzügyi világban! Az a kevés ember, 
aki manapság megtakarításokat tehet 
félre, gyakran döntés elé kényszerül. 
A hétköznapi átlagember a mai banki-
biztosítói „korszerű” termékek között 
egyre többször találja szembe magát az-
zal a felszólítással, hogy állítsa össze a 
saját portfólióját. Döntse el, hogy ázsiai 
bizonytalan részvényekbe teszi-e a pénzé-
nek zömét, vagy inkább afrikai bányászati 
papírokba fektet.

Sajnos nem értem, hogyan merészelnek 
egyes emberek e témában dönteni, igaz, 
a saját pénzükről van szó. Az én felfogá-
som szerint azért vannak a pénzintézetek 
– legalábbis azok egy része –, hogy a 

pénzzel kapcsolatos ügyekben döntést 
hozzanak, és a legmegfelelőbbek szerint 
eljárjanak. Vagyis ha nekem az a kíván-
ságom, hogy vigyázzanak a pénzemre, 
sőt még gyarapítsák is, akkor – egy tisztes 
díj ellenében – ezt tegyék meg a legjobb 
tudásuk szerint. 

Sajna azonban a fenti elvárás helyett 
egyre többször abba a csapdába esik bele 
az ember, hogy a pénzintézet kérdezi, 
hogyan vigyázzon az én pénzemre, hová 
fektesse? Aztán ha nem jön össze az elvárt 
eredmény, mert nem értek a pénzgyarapí-
táshoz oly magas szinten, s ha a szükséges 
információkhoz sem jutok hozzá, vagy 
csak nem figyelek föl időben egyes baljós 
jelekre, akkor széttárják a karjukat: ja 

kérem, ön állította össze a portfoliót, nem 
szólt időben, hogy mit tegyünk.

Sajnálatos, de a fenti pénzügyi rémkép 
nem fantázia, egyre gyakrabban lehet vele 
találkozni, mondhatnánk: divat. Félő, 
hogy ez az öngyógyítási módszer más 
területekre is kiterjedhet.

Rémlátomásomban megjelenik egy 
repülőút, amikor hátrajön a pilóta, és ki-
sorsoltatja az utasok közül azt a valakit, 
aki megmondja, milyen szögben és mi- 
lyen sebességgel közelítsék meg a leszálló 
pályát. Miként a repülőgép vezetéséhez, 
úgy a pénzügyekben való döntésekhez is 
sok-sok információ kell. Talán nem vé-
letlen, hogy komoly helyeken oktatják a 
gazdasági kérdések megoldását, hiszen ha 
valaki laikusként elbaltáz valamit a pén-
zével, nagyon rosszul járhat. Szélsőséges 
esetben még az élete is rámehet, miként 
erre sajnos jó néhány példa akad.

Mészáros Árpád

PillAnAtfelvételek – 2012 év véGén

Öngyógyítás a bankban

Egy jól bevált 
befektetési eszköz
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BudAöRs
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

9. szerda, 19.00.
Gyárfás Miklós: Tanulmány a nőkről 
11. péntek, 11.00. és 19.00.
Georges Feydeau: Zsákbamacska 
14. hétfő, 10.00.
Maszmók a tengerentúlon 
zenés mesejáték
18. péntek, 19.00.
Hasek-Mikó: Svejk vagyok 
19. szombat, 19.00.
Eszkimó tél
Csengeri Attilával és Koós Rékával a 
Városi klubban
19. szombat, 19.00.
Georges Feydeau: Zsákbamacska 
20. vasárnap, 19.00.
Ion Luca Caragiale: Viharos éjszaka 
21. hétfő, 15.00.
Panelninja 
monokomédia 
23. szerda, 19.00.
Gyárfás Miklós: Tanulmány a nőkről 
26. szombat, 19.00.
Tamási Áron: Énekes madár 
27. vasárnap, 10.00.
A Mumus 
19.00.
Ion Luca Caragiale: Viharos éjszaka 
28. hétfő, 10.00. és 14.00.
Szabó T. Anna–Dés András: 
Borsószem és a többiek 

29. kedd, 19.00.
Kocsonya Mihály házassága 
31. csütörtök, 19.00.
Michael Stewart: 
Szeretem a feleségem 

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

12-13. szombat-vasárnap, 10.00-
16.00.
Nyitott Múzeumok Hétvégéje – 
Romtemplom, Lámpamúzeum, 
Tájház
12. szombat, 14.00.
Nótaszó a Lámpamúzeumban
A Zsámbéki Nótakedvelők Tár-
saságának műsora 
15. kedd, 18.00.
Zsámbékiak Szabadegyeteme 3.rész 
Keresztes Nagy Árpád előadása a 
méhészetről
22. kedd, 10.00.
Offerusz, a nagyerejű
Bábakalács Bábszínház és Keresz-
tes Nagy Árpád előadása 

22. kedd, 18.00.
Zsámbékiak a nagyvilágban 
Hornok Magdolna úti beszámolója 
a könyvtárban: Bangkok  
26. szombat, 15.00.
A Pilis ölében
Czeglédi Gizella könyvbemutatóval 
egybekötött kiállításmegnyitója 
30. szerda, 18.30.
Családi egészségklub a művelődési 
házban
Házigazda: Simon Anikó

Kezdődik a farsang
A Budakörnyéki Székelykör Far-
sangi Batyus Bálja
január 12-én, 19 órától
a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban

K u l t u r á l i s  a j á n l ó , JANUÁR
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Magyar Kultúra 
Napja

A magyar kultúra napját 1989 óta 
ünnepeljük meg január 22-én, an-
nak emlékére, hogy – a kézirat 
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta le 
Csekén a Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos 
megemlékezések alkalmat adnak 
arra, hogy nagyobb figyelmet szen-
teljünk évezredes hagyományain-
knak, gyökereinknek, nemzeti tu-
datunk erősítésének, felmutassuk 
és továbbadjuk a múltunkat idéző 
tárgyi és szellemi értékeinket.

Az emléknapon országszerte 
számos kulturális és művészeti 
rendezvényt tartanak. E naphoz 
kapcsolódva adják át a magyar 
kultúrával, továbbá – 1993 óta – az 
oktatással, pedagógiai munkával 
kapcsolatos díjakat: Apáczai Csere 
János-díj, Brunszvik Teréz-díj, Éltes 
Mátyás-díj, Karácsony Sándor-díj, 
Kiss Árpád-díj, Németh László-díj, 
Szent-Györgyi Albert-díj

(folytatás a 8. oldalról)
Középkori uralkodóinak sikerült eré-

lyesen letelepíteni és földművelésre fogni 
lóhátról nyilazó, ázsiai harcmodorú, 
pogány csatározáshoz szokott elein-
ket. (A lóhátról nyilazás világbajnoki 
címét különben messzi ázsiai vagy af-
rikai versenyeken még ma is elhódítják 
időnként a magyarok…) Évszázadokig 
erős, keresztény államiságban létezett 
az ország Kelet-Európa kellős közepén, 
nagyhatalmak gyűrűjűben. Az egyik ma-
gyar hadvezér kemény kézzel visszaverte 
a hódító Oszmán Birodalom invázióját, 
legjelentősebb győzelmének emlékére 
a római pápa elrendelte, hogy Európa 
minden országában hálaadó harangszó 
zengjen délben. Igazságos Mátyás király, 
akiről a nép mondákat szőtt, világszín-
vonalú sereget képzett ki, és művelt, re-
neszánsz uralkodóhoz méltón fantaszti-
kus könyvtárat hozott létre. A magyarok 
Dávidként küzdöttek a Góliát erejével 
rájuk támadó hódítóikkal. A sokszoros 
létszámfölényben lévő török sereget fel-
tartóztatták, nem engedték Európára 
zúdulni. A Habsburg Birodalom és a 
szovjetek ellen kilátástalan, de végsőkig 
elszánt forradalmakat robbantottak ki. 
A népek tavasza idején és 1956-ban a 
művelt világ könnyes szemmel nézte, 
hogyan buknak el a konokul harcias 

magyarok. És persze a világ be is érte a 
festőien véres látvánnyal, a magyaroknak 
a kutya se segített.

A magyar népzene páratlanul gazdag, 
Kodály és Bartók sok ezer archaikus dalla-
mot jegyzett le, amelyek a szomszédos né-
pek lelkületét is magukba olvasztják. Ez a 
folklór izzó valóság, őrzi a zenei oktatás, és 
gyakran stadionokat is megtöltő együttesek 
muzsikálják a legkülönfélébb feldolgozá-
sokban. Az ország elképesztő mennyiségű 
tudományos Nobel-díjast adott a világnak, 
és bár ezek jó része a történelem viharaiban 
külföldre kényszerült, ott is dacosan őrizte 
nyelvét-kultúráját. Az amerikai atomen-
ergia-program legbelsőbb 
köreiben dolgozó magyar 
fizikusok foggal-körömmel 
ragaszkodtak fura, ékezetes 
betűikhez Los Alamosban, 
és magyarul társalogtak, 
külföldi társaik legnagyobb 
megdöbbenésére, akik 
ezért elkeresztelték őket 
„marslakóknak”. A hol-
lywoodi film hőskorszaka 
telis-teli van magyar 
színészekkel-rendezőkkel-
zeneszerzőkkel-operatő-
rökkel.

A híres emberekről 
előbb-utóbb kiderül, hogy 

magyarok voltak vagy lesznek, csak még 
nem tudnak róla. A magyar ember arról 
is hallott már, hogy a magyar nyelv nem 
is a finnel áll rokonságban, hanem a szan-
szkritból eredeztethető, és természetesen 
a legősibb az egész világon. Sőt, talán 
egyenesen a Marsról származik. A ma- 
gyar ember borotválkozó tükrébe pislogva 
közli tulajdon képmásával, hogy állítólag 
Buddha és Jézus Krisztus is magyarok 
voltak, de pszt, ez titok!

(Szemelvények Lackfi János: Milyenek 
a magyarok? című könyvéből – Helikon, 
2012)

szemethy Imre (Zsámbék) A születés helye 1986
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Mindig is mondtam, Telkire ér-
demes odafigyelni.

Nemrég például azzal hívta föl 
magára a figyelmet, hogy szob-
rászati pályázatot írt ki a helyi 
önkormányzat egy köztéri alko-
tás elkészítésére. A téma adott 
(mi más is lehetne Csergezán 
Pál választott falujában, s most, 
hogy rá gondolok, tűnik föl, de 
jó is lenne, ha még ott lehetne 
a zsűriben, amely majd elbírálja 
a pályaműveket!), mint „Ember 
és természet”.

A munkákat azonban nem- 
csak a szakmai bíráló bi-
zottság, hanem azok is véle-
ményezhetik már a pályáz-
tatás szakaszában, akik majd 
leginkább nézni fogják: a helyi 
lakók. Telki művészet szerető 
közönsége az interneten sza-
vazhat a neki leginkább tetsző 
szobortervekről.

*

Kodolányi János, bár csak 
rövid ideig élt szülőfalujában, 
Telkiben, szülőháza a mai 
napig áll a település köz-
pontjában (édesapja a vidéken 
volt erdész), és emléktábla is 
emlékezteti az itt lakókat és 
az ide látogatókat a község 
leghíresebb szülöttjére. 

Nevét egy kulturális egyesü-
let, a KOKUKK is viseli, ame-
ly jó ideje tervezi, hogy Kodo-
lányi emlékszobát hozzon létre 
az író szülőhelyén.

Bár a gondolatot és a kez-
deményezést messzemenően 
támogatja mind a Petőfi 
Irodalmi Múzeum, mind a 
Kodolányi család és az író 
munkásságával foglalkozó 
irodalomtörténészek, pénz 
hiányában eddig nem valósul-
hatott meg.

A civilek azonban nem ad-
ták, s nem is adják föl. Tavaly 
tavasszal a Pipacsvirág Álta-
lános Iskolában létrehozták 
a Kodolányi János Fal(u)
múzeumot, melynek avatásán 
hagyományteremtő céllal az 
először meghirdetett „ÉN 
VAGYOK” prózaíró pályázat 
eredményhirdetése zajlott. 
A prózaíró pályázatot idén 
is kiírják, s a galériajellegű 
kiállítás terében jelenleg u- 
gyan egy tanterem működik, re-
mélik, ez nem lesz akadálya an-
nak, hogy a most meghirdetett 
pályázat eredményhirdetésére 
– eredeti elképzeléseinknek 
megfelelően – a jövőben is itt 
kerüljön majd sor.

Nemcsak szoborral, szóval is 
él az ember. A gasztronómia, 
a hagyomány, a közös-
ségteremtés ugyanúgy a 
kultúra része, mint a magas 
művészetek.

Lassan másfél évtizede, hogy 
Telkiben, a tél derekán, meghir-
dették a község egyik leg-
nagyobb látogatottságot vonzó 
rendezvényét, a disznótort, 
amit helyben úgy neveznek, 
hogy „A falu disznaja”.

A rendezvényre idén január 
26-án kerül sor, s helyszínéül, 
mint mindig, ezúttal is a 
megújult Pajta-Faluház szolgál 
majd.

A program korán reggel 
kezdődik, disznósiratással, 
mikor is a faluba bevonul 
(már nem saját lábán, kocsin 
hozzák) a disznó, az elmúlását 
sirató gyereksereglet kíséreté-
ben. Az ünnepélyes bevonulás 
után kemény munka kezdődik, 
de a bámészkodók is talál-
nak maguknak elfoglaltságot: 
húsáru-bemutató, forralt bor, 
disznóságok vására, kulturális 
programok stb.

Zoborai stb.

Szobord meg

Vízkeresztig
Helyszín: 2073 Tök, Kútvölgy 3.

A kisteremben tartott 
kézművesmunkákból nyílik 
kiállítás 2012. december 9-én 
(vasárnap) 15:00 órakor

A terítőket Hoffmann Gizi 
néni és Csapó Gabi néni ha-
gyatékából kaptuk. Emlékez-
zünk a két tanító nénire, akik 
hosszú évekig tanították közsé-
günk gyermekeit írni, olvasni, 
számolni és viselkedni.

Játékszín
Nem könnyű manapság színi-
gazgatónak Magyarországon. 
Így lehet ezzel valahogy Sala-
mon Huba László, a budaörsi 
Játékszín direktora. Mandátuma 
idén lejár, s kérdés, folytathat-
ja-e. Mások ugyanis a politikai 
erőviszonyok ma Budaörsön 
és az országban egyaránt, mint 
amikor öt évvel ezelőtt átvette a 
Játékszínt. A színház ma a poli-
tika frontvonalában van, (egyé-
bként ezt már az ókori görögök 
is tudták, s ennek megfelelő sú-
lyán is kezelték a színházügyet), 
s egy-egy kinevezés korántsem 
csak művészetpolitikai kérdés.

De nincs könnyű helyzet-
ben azért sem, mert az em-
berek egyre kevésbé költenek 
a kultúrára. Legalábbis erre 
következtethetünk abból, a 
2012-2013-as évad első felé-
ben jelentősen csökkent a 
nézőszám. A tendenciát koráb-
ban elfedte az, hogy a jegyek 
nagy részét kedvezményes 
áron értékesítették, azonban 
ezek után az emberek egyre 
kevésbé voltak hajlandók meg-
fizetni a „rendes” helyárakat. A 
likviditási gondokkal küszködő 
színház gyorssegélyért folya-
modott fenntartójához. A bu-
daörsi önkormányzat tavaly év 
végén megszavazott a Játékszín 
részére 32 milliós gyorssegélyt.

A napfordulókat már az ókor-
ban is ünnepelték. A napisten-
kultusz  elsősorban azoknál a 
népeknél alakult ki, amelyek 
a szoláris, vagyis a napév sz-
erinti időszámítást alkalmaz-
ták. Amikor a keresztény-
ség terjedni kezdett, a római 
birodalomban már a Julis 
Caesar féle szoláris naptár 
volt érvényben.  A Napot a 
rómaiak különféle istenek 
alakjában tisztelték.  A decem-
berre eső téli napforduló ide-
jén a Baktérítőn éri el a Nap 
a zenitjét. ilyenkor a leghosz-
szabb az éjszaka. A napfor-
dulók után a nappalok hosz-

szabbodnak, s ezt az ókorban 
mint a napistenek újjászül-
etésének napját ünnepelték. A 
kereszténység a 4. századtól 
kezdve ugyanerre a napra tette 
Krisztus születésnapját, azaz a 
karácsonyt. 

Zsámbékon a karácsonyi 
ünnepkörnek azonban érdekes 
kultusza alakult ki: egyházi 
jóváhagyással, támogatással, 
magát az asztronómiai napfor-
duló napját is megünnepelik, 
immár hetedik éve. (A nyárit, 
tavaszit, őszit úgyszintén).

A tavalyi évben is kézműves 
vásárral, adventi dalokkal, 
karácsonyi muzsikával, betle-

hemes játékkal, ajándékkészí-
téssel, forralt borral, babgu-
lyással, kemencés lángossal, 
élő Betlehemmel várták a he-
lyieket és a látogatókat.

tb

Továbbra is keresik a Bu-
dakeszi úton működő 

Lauder Javne Iskola 
főigazgatóját.

Nem, nem tűnt el, hanem 
lejár a mandátuma, és még 
a tavalyi évben pályázatot 
írtak ki a zsidó oktatási in-
tézmény vezetői posztjára. 
A pályázat benyújtásának a 
határidejét azonban tavaly 
év végén meghosszabbítot-
ták február idusáig.

Hosszabbodik már

Egy régi fa-
lusi disznótor 

képeiből

201301.indd   11 1/8/2013   11:38:59 AM



BUDÁNTÚL   •  2013 JANUÁR

SPORTSZELET

12

A jég hátán is
Bár az igazi tél e sorok írásakor még 
késik, ám a budaörsieknek mégsem kell 
a meteorológiai jelentést figyelniük, 
ha hódolni akarnak például a kor-
csolyázásnak.

A városban idén télen műjégpálya 
várja a téli sport kedvelőit.

A pályát egy civil egyesület üzemelteti, 
ám a város is támogatja a létesítményt, 
hogy az elérhető árakon tudja kínálni a 
jegyeket. Az önkormányzat az idei sze-
zonban 1.75 millió forintot utalt a Jég-
korszak Közhasznú sport Egyesületnek,  
cserébe a helyi iskolások és óvodások 
délelőttönként ingyen használhatják a 
pályát. Az egyesület a pályán felül szak-
oktatókat is a rendelkezésükre bocsát.

2012. december 21-én indult 
útjára vette kezdetét a női 

asztalitenisz Bajnokok Ligájának utolsó 
csoportköre, ahol asztaliteniszezők a 
horvát Casl csapatával mérték össze 
tudásukat. Az első mérkőzésen Pergel 
Szandra 3-0-ra verte meg a horvát Sun-
cica Vugrinecet. Ezután Madarász Dóra 
kezdeti bizonytalanságán felülkerekedve 
3-1-re győzte le Lea Rakovacot. A har-
madik mérkőzésen Molnár Cornélia a 
japán Yoshida Mitsukival csapott össze. 
Hatalmas küzdelemben végül Cornélia 
nyert, így beállítva a végeredményt.

 A Budaörsi 2i SC elődöntőbeli ellen-
fele legközelebb, lapzárta után a Berlin 
csapata lesz!

További asztalitenisz-hír: 2012 decem-
berében elmaradt a hagyományos, min-
den évben megrendezett Városi Amatőr 
Asztalitenisz 
B a j n o k s á g . 
Elmaradt, de 
a szervezők 
ígérik, nem 
végleg: 2013  
márciusában 
bepótolják.

Aratás 
a tatamin
Arattak a budaörsi dzsúdósok tavaly év 
végén: december 9-én a másodosztályú 
csapatbajnokságon a férfiak bronzérmet 
szereztek. Ugyanazon a napon zajlott a 
Diósdi Mikulás Kupa, ahol 29 budaörsi 
sportoló állt tatamira.

A küdősportokban az utánpótlással 
sincs baj. Szintén tavaly év végén ren-
dezték Budapesten meg a WKF Karate 
Diákolimpiát. A Budaörsi SC idén népes 
csapattal vett részt a versenyen. Összesen 
8 arany, 4 ezüst és 7 bronzérmet szerez-
tek a BSC karatésai.

PLÍZ

Tavaly év végén adták át a budaörsi 
városházán a 2012-es év Sport Díjait.

A kitüntetettek: Olasz Domonkos 
Illyés diákja, Bud. Diák Sport Egy. 
atlétája és Kocsis László, a Ganz-
Kesjár Karate Klub elnöke és edzője, 
valamint a BSC Asztalitenisz Szak-
osztály női csapata.

A Széll Kálmán (leánykori nevén Moszk-
va, a budai argóban Kalef) tér közleke-
dése egész Budára, sőt, a budai agglome-
rációra is kihat. A tér átépítése évtizedek 
óta időszerű lenne. A jelenlegi városveze-
tés mindenesetre tervpályázatot írt ki a 
tér rendezésére, s nemrég eredményt is 
hirdetett.

A nyertes pályázat a  metrókijárat jelleg-
zetes legyezőépületét meghagyná. A Széll 
Kálmán tér új arculatának kialakítására 
kiírt építészeti tervpályázatot elnyerő Épí-
tész Stúdió Kft. ugyanis megtartaná a tér 
e jellegzetes objektumát. 

A budapesti főépítész, Finta Sándor ve-
zette zsűri értékelése szerint a győztes terv 
könnyed eleganciával, igen egyszerű épí-
tészeti eszközökkel racionalizálja és hu-
manizálja a teret. A perontetőkkel, a Vár-
fok utcai rézsűben lévő forgalmi épülettel, 
illetve a legmagasabb pontra helyezett 

kávézóval a teret határozott formájúvá, 
ugyanakkor áttekinthetővé teszi. A terv a 
tér belső, védett magjából minden irányba 
szabad átjárást biztosít a gyalogosoknak, 
akiket a burkolatba rejtett LED-világí-
tású sávok is segítik majd. A pihenő- és 
várakozóhelyeket a tér szélein helyezi el, 
árnyékot adó facsoportokkal és néhány 
mozgó vízfelülettel kiegészítve. Hangsú-
lyos zöld keretként megtartják a rézsűket, 
a Szilágyi Erzsébet fasor és a Krisztina 
körút felé vezető villamosvágányokat pe-
dig fűvel vetik be. S lesz kerékpárút is.

A tér felújítására közel 4,2 milliárd fo-
rint áll rendelkezésre. A pénz nagy részét 
a budai fonódó villamos viszi el, a tér új 
arculatának kialakításához a győztes épí-
tészek becslése szerint 1,3 milliárd forint 
szükségeltetik. 

S hogy mikor valósul meg mindez?
A beruházás jelentős késésben van. 

A kivitelezés idejét két évre becsü-
lik. Várhatóan csak 2014-ben kezdenek 
hozzá.

pim

Átépítik a Kalefot

A múlt év decemberében Budaörsön 
tesztelte a BKV az új beszerzésű, de 
használt, Volvo 8500-as elővárosi 
buszokat.

Értesüléseink szerint a próba jól si-
került, igaz, az időjárás sem tette kü-
lönösen próbára a járműveket.

Cipzár az utakon
Rendszeres problémát jelent a közú-
ti közlekedésben, ha két sáv egybe-
fonódása esetén sok gépjárművezető 
jóval a szűkületi pont előtt megpróbálja 
biztosítani a helyét, ami torlódáshoz 
vezet. Ezt a problémát hivatott orvosol-
ni az úgynevezett cipzárforgalom vagy 
cipzárrendszer. A módszer lényege, 
hogy két sáv egybefonódása esetén a 
gépjárműveknek be kell sorolniuk a 
cipzárhoz hasonló módon, sávonként 
felváltott sorrendben, biztosítva ez-
zel a zökkenőmentes forgalmat mind-
két sávon. Amikor a gépjárművezetők 
felváltva engedik maguk elé egymást, a 
gépkocsisor haladásának folyamatossá-
ga megmarad, így a keresztmetszet for-
galmi átbocsátó képessége is nagyobb 
lesz. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
szakemberei kísérleti jelleggel először 
Pest megyében, a 11-es számú főút 
– M0-ás autóút csomópontjában (Bu-
dapest és Szentendre közötti szakasz) 
már bevezették a Németországban és 
Ausztriában már jól működő forgalmi 
rendszert. Ez a gyakorlatban a helyszín 
forgalomtechnikai jelzéseinek a teljes 
átalakítását jelenti.

tb

Marad a legyező
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Van, aki családi körben, s 
van, aki fogdában töltötte az 
elmúlt ünnepeket.

Mint például az a két 
férfi, akit december 18-
án igazoltattak a Budaörsi 
Rendőrkapitányság fogd-
megjei. Az irataik átvizs-
gálása során derült ki, hogy 
mindkettő ellen körözés van 
érvényben.

A 32 éves, illetve 43 
éves férfit egy napon, de 
különböző időpontban és 
helyszínen, egymástól füg-
getlenül fogták el.  Egyikük 
L. Kornél, budapesti lakos el-
len a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak miatt 
adott ki elfogatóparancsot.

A másik férfi F. Attila, he-
lyi (budaörsi) lakos volt. Őt 
a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság Várpalotai 
Rendőrkapitányság körözte 
csalás bűntettének elköve-
tése miatt.

F. Attilát és L. Kornélt egy-
aránt elfogták és őrizetbe 
vették, az eljárás ellenük 
folyamatban van. 

Advent pisztollyal

A pszichológusok karácsonyi 
stresszként diagnosztizálják 
az ünnepi készülődés során 
akkumulálódó, s hirtelen 
indulatkitörésben megnyil-
vánuló izgalmi állapotot.

Alighanem ennek volt egy 
tankönyvbe illő példája a 
Nagykovácsiban, december 
18-án, 16 óra magasságában 
történt eset. 

Egy kisbolt előtti 
parkolóban arra lettek fi-
gyelmesek az arra járók, 
hogy két féri összeszólal-
kozik, s vitájuk mindegyre 
csak durvul. Mint kiderült, az 
történt, az egyik autós  nehez-
ményezte, hogy a másik egy 
pénzszállító cég autójával a 
parkolóban keresztben állva 
várakozik, és ő emiatt nem 
tud leparkolni.

A szóváltás odáig fajult, 
hogy a pénzszállító cég alka-
lmazottja a szolgálati fegy-
verét felmutatva adott nyo-
matékot helyfoglalásának. 
A pisztoly hatására a civil 
annyira megijedt, azt hitte, 
hogy le fogják puffantani. 
A nézeteltérésnek végül a 
helyszínre érkező rendőrjárőr 
vetett véget. A két fél lenyu-
godott, följelentés végül is 
nem történt, így eljárás sem 
indult.

Zsámbéki arzenál

Előállították ugyan a kapi-
tányságon december 17-én, 
de a karácsonyt már otthon 
tölthette.

Hogy miként, arról nem 
szólnak a hírek. 

Az eset mögött egy családi 

dráma sejlik föl.
Az 52 éves zsámbéki 

asszony, N.M.E.  azzal 
fenyegetőzött, hogy megöli 
az élettársát. A bevezetőben 
jelzett napon házkutatást 
tartottak a lakásán, s ennek 
során előkerült több tucat 
lőszer.

A Budaörsi Rendőr-
kapitányság eljárást indított 
ellene engedély nélküli tar-
tással elkövetett lőszerrel 
visszaélés bűntettének 
magalapozott gyanúja miatt 

A gyanúsított kihallgatása 
megtörtént, a büntetőeljárást 
ellene a Budaörsi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztá-
lya folytatja le.

Arcon szúrta

Csak úgy, ukk-mukk-fukk, 
minden előzetes értesítés, 
szóváltás nélkül, arcon szúrtak 
egy utcán ácsorgó férfit, aki 
épp egy ismerősére várt Pilis-
vörösváron. A folytatás már a 
bűnügyi naplóban olvasható, 
amit a budaörsi kapitányság 
helyszínre riasztott járőrei 
vettek föl. A rendőrök el-
fogták a gyanúsítottat, akit 
előállítottak és kihallgattak. A 
helybéli L. A. azonban tagad-
ta, hogy megkéselte volna a 
férfit, persze kérdés, akkor 
honnan származik a  súlyos, 
vágott sérülés az arcán.

A Budaörsi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztálya 

eljárást indított súlyos testi 
sértés bűntettének kísérlete 
miatt a 33 éves pilisvörösvári 
férfi ellen.

Kacsát körözik

Még augusztusban (30-
án, 11:40-kor) történt, 
hogy a Szivárvány utcai 
buszmegállóban (Budaörs) egy 
férfi letépte egy hölgy nyakából 
a nyakláncán lévő medálokat.

Az ismeretlen tettest máig 
keresik. Személyleírása és fan-
tomképe: 

160-165 cm magas, 20-25 
év közötti, vékony testal- 
katú, kb. 50-55 kg súlyú, kreol 
bőrű férfi. Haja rövid, szőkés-
barnam szeme színe barna, 
karjai szőrösek voltak, arcán 
ritkás borosta látható. Bal 
alkarján kb. 10 cm-es, fekete, 
ismeretlen mintázatú tetovált 
ábra látható, Az elkövetéskor 
mályvaszínű pólót, szürkés 
térdnadrágot, fehér Nike 
márkájú bőr sportcipőt viselt.

Az ismeretlen férfi „Kacsa” 
gúnynévre hallgat.

Bűnügyi tallózás

Zaklatott advent
Van, akihez a Jézuska, van, akihez a zsaruk érkeztek meg 
adventben. Az alábbiakban elsősorban utóbbiak eseteiről 
olvashat a Nyájas. Az előző évekhez képest mindenesetre 
kevésbé volt zaklatott bűnügyi szempontból az elmúlt de-
cember.

Kenderészek, víg legények 
Az USA újabb két államában (Colorado és Washington) január 
elsejétől már szabad, de nálunk továbbra is szigorúan bünteti 
a törvény a vadkender (cannabis) termesztését és terjesztését.

Ezért aztán a Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztá-
lya okkal indított eljárást átadással, forgalomba hozatallal, 
kereskedéssel elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette miatt 
egy 45 éves piliscsabai férfi ellen.

A nyomozás eddigi megállapításai szerint B. Sz. megalapo-
zottan gyanúsítható azzal, hogy jó ideje piliscsabai lakóhelyén 
nagy mennyiségben termeszt ismeretlen eredetű, feltehetően 
kábítószer előállítására szolgáló, gyanús növényeket. A 
rendőrhatóság 2012. december 11-én délután tartott házkuta-
tást B. Sz. tanyáján, s ennek során előkerültek a gyanús növé-
nyek.  A helyszínen előzetes szakvélemény készült róluk.

Ennek alapján a férfit elfogták, előállították, majd ki-
hallgatták. A gyanúsított kihallgatása során nem tagadta a 
bűncselekmény elkövetését.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja 
le a büntető eljárást.
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A budaörsi rendőrök már a múlt decem-
berben főpróbát tartottak. A télre, s az ad-
ventre is tekintettel, pár nappal az ünnepek 
előtt átfogó akciót szerveztek, amelybe 
bevonták az önkormányzat közterület-
felügyelőit, a polgárőröket, illetve a 
városban működő karitatív szervezeteket, 
a családsegítő szolgálatot és a Máltai Sze-
retetszolgálatot.

A rendőri zsargonban csak foko-
zott ellenőrzésnek mondott akció cél- 
ja elsősorban az volt, hogy felkutassák 
a kapitányság illetékességi területén élő 
hajléktalanokat, s kapcsolatba lépjenek 
velük elsősorban is azért, hogy tájékoz-
tassák őket a tél veszélyeiről, valamint a 
környéken működő melegedők, hajlék-

talan-szállók elérhetőségéről, az elérhető 
segítségekről. 

A veszélyeztetettek másik csoportját az 
elhagyott, ritkán lakott külterületi része-
ken (hétvégi házas területen) élő szemé-
lyek képezik: őket elsősorban a Budaörsi 
Rendőrkapitányság, illetve a helyi körzeti 
megbízott elérhetőségéről, valamint az 
együttműködő társszervek hatáskörébe tar-
tozó egyéb kérdésekről világosították föl.

A fokozott ellenőrzés a következő terü-
letekre terjedt ki: bevásárlóközpontok, 
BKV végállomás, Templom tér, lakótelep, 
Kamaraerdő, valamint a Törökugrató, 
a Frankhegy, Alsószállás, Felsőszállás, 
Odvashegy hétvégi házas területei.

A polgárőrök segélycsomagokat is szét-
osztottak a rászorulók – hajléktalanok 
és nélkülöző családok – között, amelyek 
alapvető élelmiszereket és takarót tartal-
maztak. 

A kapcsolatfelvételek során kisebb 
bűnmegelőzési felvilágosítást is tar-
tottak az embereknek, hogy lehetőleg 
megelőzzék, hogy bűncselekmény áldo-
zataivá váljanak.

A Máltai Szeretetszolgálat munkatár-
sai fölmérték a hátrányos helyzetű csa-
ládok, egyedülálló emberek fűtési tar-
talékait is, és elmagyarázták azt is, hol, 
hogyan kaphatnak segítséget szükség 
esetén. Már az akciós során többen éltek a 
lehetőséggel, és igényeltek tűzifát.

A magunk részéről csak azt kívánjuk, 
hogy a decemberben tanúsított figyelem 
és segítőkészség az elkövetkező hónapok-
ban se hunyjon ki.

pim

A Budaörsi 
R e n d ő r -
kapi tányság 
n y o m o z á s t 
folytat egy 
14 éves pilis-
csabai, eltűnt 
lány után.

A jelenleg 
rendelkezésre 
álló adatok 
alapján a gyer- 

mekkorú M. Fanni 2012.12.09 napon 
13:00 óra körüli időpontban piliscsabai 
lakhelyéről ismeretlen helyre távozott 
és azóta nem került elő.

A lány kb. 165-170 cm magas, átla-
gos testalkatú, jobb oldalon vállig érő 
hosszú haja van, bal oldalon rövidre 
nyírt, tüsi hajat visel. Szeme és haja 
barna. A felső fogsora enyhén kifelé 
álló.

Eltűnésekor terepmintás, hosszú ujjú 
kabátot viselt, mely derékban szűkített, 
csatos. Kék színű farmer nadrágot és 
fekete színű magas sarkú félcsizmát 
visel.  A nyakában egy „palesztin 
kendőt” hord.

Tetoválása, piercingje nincs, egy kb. 
1 cm-es forradásos heg látható az álla 
alatt.

Életmentő gyógyszert nem szed, 
betegsége nincs.

A Budaörsi Kapitányság Bűnügyi 
osztálya kéri, hogy aki az eltűnésről 
vagy a képen látható személyről tud 
valamit, hívja a 06 23 505 400 vagy a 
06 80 555 111-es telefonszámot, vagy 
a 107-es, 112-es központi segélyhívó 
számok valamelyikét.

Hajléktalanok és a rendőrök

Egy férfi valószínűleg le akar ugrani a 
szikláról! Tegnap este mászott föl, és 
azóta ott van!  – nagyjából ez volt a lé-
nyege annak a telefonos bejelentésnek, 
ami december 14-én futott be a Ráckevei 
Rendőrkapitányságról Budaörsre. 

 A járőr haladéktalanul a jelzett helyszín 
felé fordította a szekere rúdját, azaz Bia-
torbágy felé vette az irányt. A megadott 
helyszínen valóban találkoztak a ráckevei 
illetőségű férfival, aki azonban tagadta, 
hogy öngyilkossági szándékkal mászott 
volna föl a sziklára. A rendőröket azonban 
több körülmény is gyanakvóvá tette, s úgy 
látták jónak, ha az ügyet – és az illetőt – 
átadják az egészségügynek. A férfit a he-
lyi körzeti megbízotti irodába kísérték, és 
ott várták be a mentőket, akik kórházba 
szállították K. Z.-t.

eszt

Meghiúsult halálugrás

Ha a  csúcsra törsz, gondolj arra, egyszer majd visszafelé kell jönnöd, 
s akkor szembetalálkozol azokkal, akiket fölfele menet eltapostál
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