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Épp dögrováson voltam, amikor e ro-
vatot írtam és eljutott hozzám a hír: 
településünk városanyái és -atyái azon 
bucsálódnak éppen, tegyenek-e ki még 
újabb helységnévtáblákat az eddigiek 
mellé. Mert, hogy már eddig is kettő volt 
belőlük, az egyik a hivatalos, mai magyar 
elnevezéssel, a másik a régi sváb nép-
nyelvi változattal ékes. Az ötlet szerint 
kiraknának még egy föliratot a városha-
tárba – rovásírással.

A kezdeményezők joggal hivatkozhat-
nak akár arra, hogy Magyarország mind több településén 
hódít ez az újfajta módi, és elég csak körbejárnunk a Zsám-
béki-medence településit, hogy lássuk, e divatnak ott is 
akadnak követői. Pont mi maradnánk ki belőle, pláne most, 
hogy járási székhely (nem székely) lettünk; mi, akik olyan 
helyen élünk, ahol már az Árpád korban is éltek őseink? 
Akiknek a helységneve máig két ősi magyar nevet is hor-
doz egyszerre? S kimondva- kimondatlanul, de ott bujkál e 
szándék mögött az is: ha a sváboknak lehetett, nekünk, akik 
több mint ezeregyszáz esztendeje itt vagyunk, miért nem?

Először is: lehet. S bizonyság rá, hogy számtalan telepü-
lés megtette már, még azt se tilthatja meg senki, ha egy 
önkormányzat úgy dönt, hogy a hivatalos iratait ezentúl a 
latin ABC mellett rovásírással is közzéteszi. Kérdés, van-e 
értelme.

De azért érdemes egy kicsit elidőzni a témánál.
Mindenekelőtt szögezzük le, hogy a rovásírással nin- 

csen semmi baj, sőt! Büszkék lehetünk arra, hogy ennek az 
írásnak a hagyománya máig fönnmaradt. De azt is tudnunk 
kell, hogy amiről sokan azt hiszik, hogy valami különleges, 
csak ránk, magyarokra jellemző írásmód, az a türk íráscsa-
ládnak az egyik megjelenési formája. Mint ahogyan azt is, 
hogy honfoglalás kori sírokból is került elő rovásírás. Ám 
sokak fájdalmára, ez nem egyezik azzal, amit ma székely 
rovásírásnak hívnak.  Vagy gondoljunk például a Mátyás 
király korabeli Nikolsburgi ábécére. S megemlíthetnénk 
azt is, hogy még a 15-16-17. században a külföldön tanuló 
magyar diákok körében előfordult, egymás emlékkönyvébe 
nemcsak görögül, latinul, németül, olaszul írtak be, hanem 
rovásírással is; magyar és latin szöveget egyaránt. Koruk 
legműveltebb emberei voltak egyébként.

Szóval nincs semmi szégyellni, annál több kutatni való a 
rovásírásban, hiszen e pár mondatból is kitetszik, nagyon 
keveset tudunk e kérdésről. A különböző habókos, tu-
dománytalan, a rovásírással kapcsolatos fantazmagóriák 
pedig, mivel ezek terjednek, és sokkal ismertebbek a 
nagyközönség előtt, mint a tudományos művek, megérde-
melnék, hogy a nyelvészek, történészek, antropológusok 
kevésbé érezzék magukhoz méltatlannak cáfolatukat. Ami a 
dolog pszichológiáját illeti, e divatban a közösség egyfajta 
kisebbrendűségi érzését látom visszaköszönni: a bizonyí-
tási kényszert, hogy nemcsak nem vagyunk alábbvalók más 
nemzeteknél, hanem különbek, ősibbek amazoknál. Hogy mi 
egy igen-igen ősi, igen-igen előkelő és igen-igen művelt nép 
vagyunk. Azt gondolom, jobb lenne ezt inkább mai teljesít-
ményeinkkel igazolni, mintsem őseinkre való szakadatlan 
hivatkozással; vagy zavaró, mert valójában semmiről nem 
tájékoztató helységnévtáblákkal.

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 gonosz győzelmének záloga, 
hogy a jó emberek ne tegyenek semmit..

(E. BurkE)

AFORIZMA

3

Lapunkat rendszeresen 
szemlézi az Observer 
Magyarország

ISSN 1789-3720
2013. február 8. (XIX+1 évf.)
Felelős szerkesztő: eXabó Tibor
Társszerkesztő: Pintér Mária

Kiadja a Budántúl Bt.
2092 Budakeszi, Fő u. 76.
Tel/fax: 06-23-450-637
E-mail: mail@budantul.hu
Felelős kiadó: Szabó Tibor

Nyomdai előállítás:
Pauker Nyomdaipari Kft.
1047 Budapest, Baross utca 11-15.

www.budantul.hu

Nyomdai előkészítés: Kemsei Zoltán
Korrektor: Magyar Zsuzsanna

UDÁNTÚL

Februárius, Böjtelő hava
Böjtelő hóban őrizd meg magad minden hevesítő eledelektől, 
káposztától, salátától és goromba nehéz emésztésű húsoktól. 
Lágy purgáczió után vágasd a főhöz szolgáló eret a hüvelyked 
mögött; szemeidre gondot viselj, hogy meg ne homályosod-
janak, ahhoz pedig szolgál köménymag, kapor és ópium-mag, 
reggeli hányás, azonképen a fürdő is, a lúdhúst és kék káposz-
tát eltávoztasd, étkeid füvekkel legyenek timpotrálva; a sebes 
hidegek ártanak.

Farsangkedden, Istennek nevében plántálván, a mennyit fény- 
lik a nap, annyit fénylik az egész hosszu böjtben; ha reggel jól 
fénylik, a tavaszi vetéseknek jó termését mutatja.

Beda azt irta (ha hihető dolog), hogy a mely gyermek Böjtelő-
hónak estéjén születik e világra, annak a teste holta után épen 
megmarad az ítélet napjáig, és el nem rothad, azonképen épü-
letre való fa, mit azon nap levágnak, soha meg nem rothad.

A mely gyermek a Böjtelő-hóban születik e világra, sima 
szájú lesz, kérkedőm, csacsogó, mindenkor csak szeles gon-
dolatu, és más embereket vakmerően itélő, gazdagság-szom-
jazó, és mindenkor jó cselédes gazda lesz; egész életének foly-
tában bujdosás kell kedvének.

CSÍZIÓ

Januárban eltemették Mol-
nár Dánielnét, Ilcsi nénit. A 
róla elnevezett gyógynövény-
alapú kozmetikumokkal vi-
lághírre tett szert. Több szálon 
is kötődött Budakeszihez, a 
városból is többen elkísérték 
utolsó útjára tisztelői közül.

*
Január 12-én, Makkosmárián 
kísérték utolsó útjára Komáro-
my-Poros Lászlót. A hosszú 
betegségben elhunyt operatőr, 
filmszakember a rendszervál-
tás utáni Budakeszi ismert 
alakja volt, két cikluson át 
képviselőséget is vállalt. Amíg 
tehette, fáradhatatlanul dolgo-
zott a közért, számos kezdemé-
nyezés fűződik nevéhez.

Mackólesen
Már nem soká tart a tél, jön a tavasz.

Már ha hihetünk a medvéknek.
Február 2-án, ahogy az országban mindenütt, a Budakeszi Va-

dasparkban is sokan várták a medvejóslatot: Nos, nem látták meg 
az árnyékukat a mackók, így közeli tavaszra számíthatunk.

Itt jegyezzük meg, hogy ha már a medvékkel kezdődött a 
hónap, az egész februárt nekik 
szentelik a vadasparkosok. 
Az elkövetkező hetekben sz-
ervezett medvelátogatásokra 
lehet benevezni, szakvezetés-
sel. Barnamedvék egy éve 
vannak itt, pont tavaly február 
elején érkezett Móric és Vac- 
kor, a Vadaspark két kedvence.
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KRÓNIKA

A Kurier című bécsi lap Saubermacher 
– Kivonulás Magyarországról címmel 
közölt cikket ez év elején. Az írás summá-
ja: Magyarország el akarja űzni a külföldi 
szemétszállító cégeket. Mi azért szentelünk 
ismételten figyelmet a kérdésnek, mert 
a nevezett cég térségünkben is az egyik 
vezető szolgáltató az iparágban.

Az alábbiakban összefoglaljuk a dolgo-
zat főbb megállapításait:

Magyarország a nemzetközi hulla-
dékgazdálkodó cégek és az EU heves 
tiltakozása ellenére komolyan gondolja 
a szemétszállítással és -feldolgozással 
foglalkozó külföldi vállalatok elűzését. 
Január 1-jétől csak azok a vállalatok 
szállíthatnak szemetet és üzemeltethetnek 
szemétlerakó helyeket Ma-gyarországon, 
amelyeknek többségi része a települések 
tulajdonában van. Ezen kívül 2014-től 
ezek a vállalatok nem lehetnek nye- 
reségesek, hanem nonprofit szervezetek-
ként kell működniük. Bevezetnek egy ton-
nánként 10 eurós szemétlerakó-illetéket is, 
és felső határt szabnak a szemétdíjnak. „A 
törvény még annál is rosszabb, mint amit 
sejtettünk” – mondja Frank Dicker, a stáje-
rországi Saubermacher cég elnöke, amely 
17 magyar településen tevékenykedik a 

hulladékszállításban.
A Saubermacher, amely évi 300 millió 

eurós forgalmának hatodát gazdálkodta ki 
Magyarországon, most a kivonulásra rendez-
kedik be. „A többi hulladékcéggel együtt u- 
gyan megpróbálunk újra nyomást gyako-
rolni az EU-ra, hogy indítson kötelezett-
ségszegési eljárást Magyarország ellen, 
ez azonban valószínűleg nem fog mély be-
nyomást gyakorolni Orbán Viktor magyar 
miniszterelnökre” – mondja Dicker.  Ezért 
a nagykanizsai egységet már eladták. A 
kivonulás azonban nem olyan egyszerű. 
„Mivel váltják ezt ki nekünk?” – kérdezi az 
elnök. A szemétszállító kocsik, kukák stb. 
mind a Saubermacher tulajdona. 

ssz

Üldözik a kukásokat

Csillebérc árnyéka évtizedek óta rávetült a közeli településekre, például Budakeszire 
vagy Budaörsre. Na, nem a volt úttörőtáborra gondolunk természetesen, hanem az itt 

működő kísérleti atomreaktorra és izotópgyárra.
Sokáig a szakemberek az időről időre nyilvánosságot kapott aggodalmakat (az aggodal-

maskodók élharcosa dr. Riskó Tibor volt) a hozzá nem értő laikusoknak kijáró legyintéssel 
és fölényes mosollyal intézték el, ez a mosoly azonban mindenkinek az arcára fagyott, 
amikor 2011-ben kiderült, az izotópgyár kéményén keresztül hónapokon át szökött a jód 
131 izotóp. Fél Európában megnőtt ez által a radioaktív sugárzás.

Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója januárban évértékelő sajtó-
tájékoztatót tartott. Ezen hangzott el a hír: a kutatóreaktorból idén elszállítják Csillebércről 
az utolsó, mintegy 20 kg nagy dúsítású üzemanyagot – hangzott el.

Urbanizált dúvadak

Az utóbbi években egyre több vadál-
lat merészkedik be közeli budai 
erdőkből a településekre, például Bu-
daörsre. S immár nemcsak a külterü-
leteket látogatják, hanem a belterü-
leten is előszeretettel cserkelnek a téli 
időszakban. Néha egész kondák törnek 
be a lakóterületre.

Mivel a dúvadak igen sok kárt tesznek 
a kertekben, gyümölcsösökben, nem-
rég a budaörsi kapitányság megadta a 
kilövési engedélyt az urbanizált vad-
disznókra.  A lakosságot tájékoztatták 
a kilövések helyszínéről és időpont- 
járól is.

eszt

A pedagógusok tiltakozása a január else-
jével életbe lépett iskolaállamosítás ellen 
folytatódik.

Tavaly év végén a budapesti Szilágyi Er-
zsébet Gimnázium tanárai voltak az első fecs- 
kék. Petíciójukhoz  január végéig több mint 
háromezren csatlakoztak. Többek között 
annak a budaörsi Illyés G. Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskolának a tanári 
kara is, amelynek pedagógusai  már a köz-
nevelési törvény 2011-es parlamenti el-
fogadása előtt aláírást gyűjtöttek. Az Illyés 
Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szak-
középiskola akkor több ezer aláírást gyűjtött 
össze. Azt nyilatkozták a budaörsi tanárok, 
hogy rengeteg pedagógus biztosította őket 
a támogatásáról, de félnek aláírni az íveket, 
féltették egzisztenciájukat. Most összesen 
62 aláírás szerepel az íveken. Tanárokéi és 
az iskola más dolgozóikéi. 

Kísérő levelükben azt írják, egyetértenek 
az eredeti követelésekkel, és kinyilvánítják, 
hogy tiltakoznak „az államosítással 
összefüggő átgondolatlan, dilettáns intéz-
kedések”, a „KLIK és az önkormányzatok 
közötti munkamegosztásban mutatkozó 
káosz”, a „diákok és a szülők elbizonyta-
lanítása”, és az „az iskolák puszta állami-

gazgatási szereplővé alacsonyítása ellen”. 
A gimnázium tanárai megjegyzik, 
hogy igazolva látják az országgyűlés 
elnökéhez 2011. november 3-án 
eljuttatott petíciójukban megfogal-
mazottakat. Azt javasolják minden peda- 
gógusnak az ország egész területén, hogy 
intézményében kezdeményezze csatlakozá-
si nyilatkozat megfogalmazását és közzé-
tételét. Térségünk többi  iskolájából nem 
kaptunk hírt hasonló tiltkozó akciókról.

Biator Oszi

Protestál az Illyés

Revival
Sorra alakulnak mostanában a pártok és 
az előpártok. Csak liberálisból magam 
tudok vagy négyről. Az egyik ezek közül 
a Szabadelvű Polgári Egyesület, amelyet 
Kuncze Gábor volt szabad demokrata 
politikus elnököl. Kuncze Gábor értesül-
éseink szerint országos körútra indult 
nemrég. A road show egyik állomása Bu-
daörs lesz február 12-én este. A házigaz-
da Wittinghoff Tamás polgármester, maga 
is egykori SZDSZ-es politikus, a helyi 
művelődési házba várja az érdeklődőket.

Ma is az a nemzedék tiltakozik, ame-
lyik 68-ban még diákként lázadt

201302.indd   4 2/6/2013   6:03:58 PM



2013 FEBRUÁR •   BUDÁNTÚL 5

1ÉN

A könyvtárosokkal mindig jó beszélni. Így 
vagyok magam is ezzel, s így vagyok Szőts 
Dáviddal, a budakeszi könyvtárból. Egyik 
legutóbbi, pár perces eszmecserénkből 
derült ki például az, hogy hozzám hason-
lóan ő is frankofon és frankofil, és hogy 
szabadidejében franciából fordít. Legutóbb 
például egy francia szerzőpáros (Benbas-
sa-Attias) kötetét, amely a magyarításban 
az Izrael – föld és szentség címet nyerte el. 

– Ez volt az első könyv, amit átültetett 
magyarra? – fordulok Dávidhoz, amikor 
belelapozok az izgalmasnak ígérkező 
kötetbe.

– Jelent már meg fordításom, egy könyv 
a szefárd zsidókról, de annak csak jó 
negyven százaléka volt enyém, ez az első 
teljesen önálló fordítói munkám.

– Csak nem a hebraisztika érdekli?
– Érdekel, persze, hát még, ha elmon-

dom, hogy a következő könyv, amin dol-
gozom, a franciaországi zsidóság története, 
de az igazság az, hogy ez inkább a véletlen 
műve: mindhárom munkához egykori 
egyetemi tanárom révén jutottam, nem én 
választottam. De mint sok minden iránt 
nyitott ember, nagy érdeklődéssel vetettem 
bele a témába magam.

– Az biztos, hogy egy könyvet a fordítójá-
nál jobban talán senki sem ismer, rossz 
nyelvek szerint néha még a szerzőjüknél is. 
Elárulná, hogy mi a végzettsége?

– Francia-fizika szakra jártam…
– Nem éppen gyakori szakpárosítás. Ez 

hogy jött így össze?
– Mondtam, sok minden érdekelt, 

nemcsak a humaniórák, hanem a ter-
mészettudományok is, érettségi után nem 
voltam még biztos benne, hogy melyik a fő 
csapásirány, így mindkét szakra beadtam a 
jelentkezést, s föl is vettek.

– El is végezte?
– Elvégeztem becsülettel, de az egye-

temi évek alatt kiderült, valószínűleg nem 
én fogom Einstein relativitáselméletét 
megcáfolni, egyelőre inkább a bölcsészetet 
igyekszem művelni. De nagyon jó, hogy 
természettudományos képzettségem is van, 
jól jön az a filozófiánál vagy éppen a pszi-
chológiánál. Talán másként tudom nézni 
ezeket a dolgokat is, mint azok, akiktől a 
reáliák világa távol esik.

– Ezek szerint az is érdekli, mármint a 
filozófia.

– Mondhatni, minden. Szeretném meg-

érteni a világot.
– Hiú ábránd, de hát jól van ez így, 

ön még fiatal ember. Ezek szerint, szem-
ben az emberek többségével, nem ahhoz 
keres érveket, amit már tud vagy tudni vél, 
hanem új szempontokat, véleményeket, 
magyarázatokat kutat.

– Feltétlenül, izgalmasnak találom, hogy 
ugyanarról akár homlokegyenest ellentétes 
vélemények, magyarázatok is megfogal-
mazhatók.

– De vissza a kályhához, egy magafajta fi- 
losz hogyan lesz francia szakos? Na, nem mint-
ha ne lettek volna híres francia filozófusok.

– Nagyon is. De nem a filozófia vezetett 
ehhez a gyönyörű nyelvhez. Igazából édes-
anyám ambíciója volt, de őneki nem ada-
tott meg, hogy franciául tanulhasson, ma- 
gyar-könyvtár szakos lett, ezért ezt a vá-
gyát én teljesítettem be, hálás vagyok neki 
érte. Csodálatos nyelv és hatalmas kultúra. 

– Ez tehát az anyai – szellemi – örökség. 
És hogy állunk az apaival?

– Édesapám, ellentétben édesanyám-
mal, aki zárkózott, befelé forduló egyéni-
ség volt, vidám, társaságot kedvelő, min-
denre nyitott ember. Tőle alighanem ezt 
örököltem.

– De édesanyjától ezek szerint nem-csak 
a francia nyelv iránti szeretetét örökölte. 
Hiszen végül a könyvtárszakon is követte.  
Ez hogy történt?

– Miután elvégeztem az egyetemet, 
várt a behívó. Még volt sorkötelezettség 
Magyarországon, de már meg lehetett vál-
tani úgynevezett polgári szolgálattal. Én 
ezt választottam, s így kerültem az ELTE 
franciatanszéki könyvtárába. Akkor még 
fordítónak készültem, de itt szerettem meg 
a könyvtártudományokat, be is iratkoztam 
esti tagozatos könyvtár szakosnak. Itt is-
merkedtem meg egy csoporttársammal, aki 
fölhívta a figyelmemet, Budakeszin könyv-
tárost keresnek. 2004 év vége felé járunk 
ekkor. Jelentkeztem, fölvettek. Így lettem 
könyvtáros is, és így kerültem a városba is.

– Egyébként hova valósi?
– Óbudai vagyok.
– Zichy-birtok az is, ez is, szegről-végről 

tehát „birtokon belül” maradt. Mi tetszett 
meg a könyvtárosságban?

– Szeretem a könyveket, az irodalmat, a 
tudományokat, de mindez csak holt tudás, 
élettelen papír ember nélkül. Az ember a 
legizgalmasabb fölfedezni való. Márpe-

dig egy könyvtár nagyon sok lehetőséget 
kínál az emberek megismerésére. Szeretek 
velük foglalkozni. Ezen kívül a könyvtáros 
munkája igen változatos: van benne ma 
már jó adag informatika, ami szintén érde-
kel, némi adminisztráció, kis pedagógia is.

– Véletlenül tudom, hogy ma, munka után 
Margit nénihez megy, akit kolléganőjével 
fölváltva látogatnak. Amikor ön Bu-
dakeszire került, ő már régen nyugdíjas 
volt, nem is igen ismerhette, hogyhogy 
mégis hetente látogatják őt az idősek ot-
thonában?

– Margit néni évtizedekig dolgozott 
Budakeszin, gyerekek nemzedékei tet-
ték meg első lépéseiket mellette, hiszen 
a bölcsődében dolgozott, hosszú időn át 
intézményvezetőként. Azt gondolom, hogy 
meg kell becsülni ezt a múltat, valamit 
vissza kell adni belőle most. Azt hiszem, 
az ember végül annyit kap, amennyit ad. 
Nem feltétlenül azoktól, akiknek adott. De 
az egyenleg a végén nullszaldós. Margit 
néni valahogyan rám hagyományozódott, 
megkedvelt, és most már az én felelősségem 
is törődnöm vele. Ennyi.

– Azt az eddigiek alapján már meg sem 
kérdezem, hogy a könyvtáros olvas-e. 

– Olvas, de nem a pénzt.
– Hanem? Most éppen mit?
– Az Apák könyvét Vámos Miklóstól…
– Hogy tetszik?
– Nemrég vágtam bele, de eddig nagyon. 

Aztán ezzel párhuzamosan egy pszicholó-
giai szakkönyvet is. Ha pedig már elfára-
dok, jön a keresztrejtvény, a másik hob-
bim.

– Szeret fejteni? 
Fejteni is, de készíteni is. Még egye-

temista koromban kezdődött, az egyetem 
kari újságjánál.

– Nocsak, kolléga úr!
Annál is jobban kollégák vagyunk, mint 

hinné. Bizony, hiszen az ELTE TTK kari 
újságjánál – TTK Nyúz – a keresztrejt- 
vényrovatot csináltam és olvasószerkesztő 
voltam.

Borz Tóbiás

Bemutatjuk SzőtS DáviD könyvtároSt, forDítót S minDeneSt

Szakja: könyvtár és Nyúz
A magamfajta töltőtoll koptatónak két menedéke van (mármint az otthonán 
kívül), bár szokták mondani, hogy van egy harmadik is, de azt jobb elkerülni. 
Szóval az egyik a kávéház, a másik a könyvtár. Ezúttal ez utóbbiba kalauzolnám 
el a Nyájast.

Kulturális mindenevő
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Mint azt többször megír-
tuk, Budakeszi jelen-
legi szennyvíztisztítója 
műszakilag elavult, kapaci-
tását kinőtte, felújítani nem 
lehet és nem érdemes. A 
település évekkel korábban 
elnyert egy európai uniós 
pályázatot, s ennek kereté-
ben egy új szennyvíztisz-
títót építhet – a településen 
kívül, a repülőtér közelében. 
Az eredeti tervek szerint 
az üzemnek már működnie 
kellene, szerencsére a város 
többször meghosszabbítot-
ta a határidőket, így nem 
veszítette el a támogatást. (Ez 
kétszeresen is kárára lett vol-
na: EU-s pályázat nélkül esé-
lye sem lenne megvalósítani 
a milliárdos nagyságrendű 
beruházást, ráadásul, ha el-
bukja, akkor lesheti, hogy 
mikor kap legközelebb EU-s 
pénzt akár szennyvíztisz-
títóra, akár másra.)

Mindenesetre az elhúzódó 
előkészítés végre véget ért, 
a tervezéssel megbízott Mé-
lyépterv információink sze-
rint benyújtotta az illetékes 
építéshatóságnak az engedé-
lyezési terveket januárban.

Szintén az idei évben 
kezdődik Makkosmária egy 
részének és a Munkácsy, va-
lamint a Meggyes utca csa-
tornázása.

*
Már tavaly jeleztük, hogy egy 
törvényi változás jóvoltából 
2013 második félévétől már 
csak olyan cégek végezhetnek 
ivóvíz- és szennyvízelvezetés-
tisztítás közüzemi szolgálta-
tást, amelyek ügyfélköre leg-
alább 50 ezer lelket számlál.

A legtöbb önkormányzati 
tulajdonú szolgáltató a kisebb 
településeken  nem felel meg 
ennek az előírásnak. Ami a 
szennyvizek elvezetését és 
tisztítását illeti, Budakeszi 
sem. (Az ivóvizet a Fővárosi 
Vízművektől kapja, ott ilyen 
probléma tehát nincs.)  A csa-
tornarendszer és a szennyvíz-
tisztító üzemeltetését azonban 
a város alapította KesziVíz 

Kft. látja el. Kérdés tehát, mi 
lesz a cég sorsa. Legalábbis 
papíron. A megoldás ugyan-
is alighanem az lesz, hogy a 
KesziVíz Kft. majd ugyanazt 
csinálja, mint eddig, de egy 
nagyobb cég szerződött alvál-
lalkozójaként.

Két jelentkezővel is tárgyal 
a város ez idő szerint. Az egyik 
az ÉDV Rt (Tatabánya), amely 
már itt van a spájzban, akarom 
mondani: a Zsámbéki-meden-
cében, valamint a Fővárosi 
Vízművek, amely a fő profilja 
mellett bizonyos körzetekben 
csatorna- és szennyvíztisztító 
rendszereket is üzemeltet.

A tárgyalások a cégek és a 
városháza között még csak 
elkezdődtek, döntés egyelőre 
még nem született.

*

A kilencvenes években az 
akkori polgármester, Sze-

mereki Zoltán nevéhez fűződik 
egy, azóta szállóigévé vált 
kifejezés: „Budakeszi Bős-
Nagymarosa”. Eredetileg a  
Pátyi út 1. számú ingatlan 
elhúzódó rendezetlenségét 
aposztrofálta így (ami azó-
ta rendeződött), de azóta 
több ügyre is alkalmazták a 
megold(hat)atlannak tűnő, a 
végtelenségig elhúzódó af-
férok szinonimájaként. A 
Nagyszénászugi vízközmű 
alighanem ezek között is esély-
lyel pályázhatna a Budakeszi 
első számú Bős-Nagymarosa 
címre.

A tengeri kígyó történetesen 
még Szemereki utolsó pol-
gármesteri évében, 2002-ben 
született, amikor a külterü-
leten alakult társulás azzal ke-
reste meg az akkori képviselő-
testületet, vállalna készfizető 
kezességet a magánberuházás 
fölött. A történeti hűség ked-
véért rögzítsük, hogy Szemer-
eki akkor tartózkodott a sza-
vazástól, sokak rosszallását 
váltva ki. Az azóta eltelt több 
mint tíz év mindenesetre az ő 
fenntartásait igazolta.

Volt e beruházás körül már 
minden, bűncselekmények 
során át peres ügyekig és 

döglött lóig (az önkormányzat 
udvarára átvonszolandó dög-
lött ló metaforája szintén egy 
korábbi képviselő, Serény Jó-
zsef metaforikus kreativitását 
dicséri), fölsorolni is sok lenne. 
Egy szó mint száz, a katyvasz 
ma is fennáll, és tapodtat sem 
jutott előre (A hónap képza-
vara – a Szerk.): bizonyság rá, 
hogy a mostani önkormányzat 
ügyvédi irodákat kért föl arra, 
hogy egyáltalán kibogozzák 
az összekuszálódott szálakat, 
hogy legalább jogilag tisztán 
lásson, milyen kötelezettségek 
hárulnak reá, mire számíthat a 
jövőben stb.

Értesüléseink szerint az 
irodák nem tolongtak a meg-
bízásért. Kíváncsian várjuk 
mindenesetre, ha egyszer 
elkészül a jelentés (reméljük), 
nyilvános lesz.

Vadas igazgató 

Új igazgató vezeti január elseje 
óta a csak nevében Budakeszi, 
valójában a főváros területén 
fekvő, a Pilisi Parkerdő Buda-
pesti Erdészete alárendeltsé-
gébe tartozó Vadasparkot.

Szabó Péter ezzel együtt ta-
lálkozott a város vezetésével 
és az eddigi együttműködés 
folytatásában egyeztek meg.

Szex és kemoterápia

Ma már tudjuk, a kémiai in-
gereknek mekkora szerepük 
van az emberek közti von-
zalmak és taszítások tekin-
tetében.

Nem kivétel ez alól a szere-
lem sem. De hogy miként is 
működik a dolog pontosan, 
arról dr. Gloviczki Eszter or-
vos tart előadást A szerelem 
biokémiája címmel a bu-
dakeszi Erkel F. Művelődési 
Központban február 13-án, 
18 órakor.

Bobbi Artosz

Kvíz: mit visz a víz

Elfogadta a képviselő-testület 
a városban a gyepmesteri 
feladatokat szerződés szerint 
ellátó társaság beszámolóját 
a 2012-es évről.

Hogy a lakók hogyan 
vélekednek minderről, az 
maga is megérne egy mi-
sét. A kutyatulajdonosok, 
főleg azok, akik szabadon 
hagyják kószálni az ebeiket, 
nyilván egészen más véle-
ménnyel vannak a szolgálta-
tásról és annak minőségéről, 
mint azok, akik esténként 
ismeretlen, kóborló ebek-
kel találkoznak a Budakeszi 
éjszakában.

Mindenesetre az idei évtől 
végre elmozdulás látszik 
ebben az örök és megold-
hatatlan vitában, miután Ma-
gyarországon is kötelező lesz 
az ebtartóknak mikrocsipet 
beültetni a kutyáik bőre alá, 
ami az állat és tulajdonosának 
azonosíthatóságát biztosítja.

BKV-Volán 1:0
Májustól, mint hírlik, nem 
indít járatokat a BKV Ke-
szire, sem sehova az agglo-
merációba.

A dolog komolynak látszik, 
mert hogy a közlekedési 
kormányzat sem cáfolta 
a fővárosi közgyűlés ha-
táskörébe tartozó döntést, 
csupán arról biztosította az 
utazó közönséget, hogy a 
tarifák nem változhatnak.

Kérdezheti persze a Nyá-
jas, ha busz nem lesz, akkor 
miféle tarifa nem változik.

Nos, BKV-busz, az nem lesz 
(de hát május még messze 
van, addig többször is változ-
hatnak még a dolgok), de a 
szolgáltatás marad, csak ép-
pen a szolgáltató változik. A 
fővárosi közlekedési vállalat 
helyét állítólag a Volán veszi 
majd át.

Nem mind kóbor, 
ami kóborol

Csak akkor csókollak 
meg, ha megfelelő 
a pH-értéked
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Az okkupáció jogi kifejezés, 
ami uratlan birtok elfoglalását, 
bekebelezését jelenti. Adódik a 
kérdés: miért, hogyan kerülhetett 
ez a szóhasználat összefüggésbe 
községünk ravatalozójával.

Visszatekintés

A falu nyugati határában van a 
település egyetlen olyan épüle-
te ahol halottaink felravata-
lozása és a gyászszertartás egy 
része elvégezhető. Az épület 
1959 óta egy hajdan volt köz-
ségi futballpálya területén áll. A 
felépítményt új beruházásként 
a községi tanács építtette, majd 
parkosította, és lépcsővel, kerí-
téssel, padokkal tette használ-
hatóbbá. Észszerűen a két 
temető közé került a ravata-
lozó. Hogy mindkét felekezet 
használhassa. Fenntartója, tulaj-
donosa, állagának megóvója és 
környezetének rendbentartója 
a mindenkori faluvezetés – a 
tanács majd az önkormányzat – 
volt, kulcsait is a községházán 
tartották. Használatáért díjat 
nem szedtek, vita, civakodás 
nem kísérte működtetését.

Néhány évvel ezelőtt 
sürgetővé vált az épület felújí-
tása és ezzel párhuzamosan 
faszerkezetes tető, fedél került a 
bejárat előtti térre. A beruházás 
teljes költségét felekezeti hova-
tartozástól függetlenül, a pátyi 
adófizetők pénzéből az önkor-
mányzat állta, mintegy 10 mil-
lió forint értékben. 

Az épületről történő gon-
doskodás a teljes körű lakossá-
gért érzett felelősséget jelzi és 
ékes bizonyítéka annak, hogy 
a ravatalozó nem uratlan bir-
tok, van ura, tulajdonosa és az 
nem más, mint a faluközösség. 
Az épület tehát köztulajdon! 
Őseink bölcsessége így találta 
megvalósíthatónak, hogy egyik 
vagy másik felekezet se nye-
részkedhessen, ne kufárkod-
hasson az épülettel a másik, 
vagy a felekezeten kívüliek 
rovására.

Hírek és álhírek záporában

A lakosság nyugalmát, igazság- 
érzetét borzoló híresztelések 
2012 októberében kezdődtek, 
amikor a temetkezéssel kap- 
csolatos egyébként is arcpirítóan 
magas költségek között 
megjelent egy újabb teher, egy 
újabb fizetni való, amelynek 
összege 27 ezer forint. Ezt az 
összeget nem a szerződéses 
szolgáltatónak, hanem a római 
katolikus egyházközségnek a 
számlájára kell megfizetni!

Mit takar ez a 27 ezer forint?
Ezt az összeget, mint em-

lítettem a katolikus egyház 
szedi – megítélésünk szerint 
minden tulajdonjogi alapot nél- 
külözve.

15 ezer forintot a község ra-
vatalozójának igénybevételéért, 

12 ezer forintot annak a 
földterületnek a használatáért 
kell fizetni, amelyre a koporsót/
urnát szállító autó rágördül vagy 
a végtisztességet tévők, rálép-
nek a ravatalozó körül.

Ennek az alig három hónappal 
ezelőtt bevezetett gyakorlatnak 
köszönhetően okkal gondolják, 
gondolhatják sokan, hogy a 
katolikus egyházközség beke-
belezte a ravatalozó épületét. 

Hinni szeretnénk, hogy ez 
a „lenyúlás” csupán egy az 
életszerűségtől elrugaszkodott, 
buzgalmában megtévedt egy-
házfi jogsértő fricskája nem 
pedig tudatos, úgynevezett egy-
házi „kegyes” csalás. Köztisz-
teletben álló római katolikus hit-
testvéreink jórésze is értetlenül 

áll az előzetes tájékoztatás, kon-
zultáció mellőzésével kivetett 
újabb sarcolás előtt, és tisztázó 
kommunikációt sürget.

Itt jegyezzük meg, hogy a 
jelenlegi üzemeltető Rex Salus 
újabb 19 ezer forintot számít fel 
a berendezési tárgyak használa-
táért. Így csak a ravatalozó 
használata elérheti az 50 ezer 
forintot, és innen, erről az „alap-
ról” kezdődnek a temetkezési 
költségek. Ma Pátyon szociális 
támogatás nélkül a legszeré-
nyebb koporsós temetkezés 
költsége mintegy 250 ezer Ft.

Mi lehet a megoldás?

Nagy áldás, hogy demokratikus 
viszonyaink közt reményteli 
szívvel fordulhatunk választott 
önkormányzati  képviselőink-
hez, akiktől várhatjuk a 
válságosra fordult konfliktus 
feloldását. Információink szerint 
az önkormányzat a ravatalozót 
nem adta el, arról sem szóban, 
sem írásban nem mondott le. 
Ennek a ténynek az ismeretében 
bizakodással tekinthetünk arra a 
település lakói iránt elkötelezett 
munkára, amit a testület a 
probléma megismerése, tisz-
tázása, a ravatalozó épületének 
birtokbavétele, közmegelége-
désre végzett működtetése, a 
kufárkodások megakadályozása 
érdekében sürgősen el fog vé-
gezni.

Sokak kérésének eleget téve, a 
problémát a nyilvánosság elé tárta:

Besnyi István
Simon László

Wiedermann Gábor

Ui: Valamennyi érintett 
nevében tisztelettel várjuk a 
település képviselőinek, a dön-
téshozóknak megnyugtató 
válaszát.

2013. január. 12.

„Ne kívánd a te felebarátod házát.”
(Részlet a tíz parancsolatból)

nyugtalanító hírek a pátyi ravatalozó körül
avagy

Okkupálták a ravatalozót?
Lógyógyászat
A lovastrerápia, félreértések 
elkerülése végett, nem a lo-
vasbalesetekben megsérült 
lovasok gyógykezelése, 
hanem testileg, szellemi-
leg sérült emberek terápiája 
a lovaglás, vagyis a lovak 
segítségével.

Az utóbbi években Ma-
gyarországon is terjed a 
módszer, járásunkban a leg-
nagyobb lovas terápiás bázis 
a Pátyi Lovascentrumban 
van.

A Lovascentrum és Terápiás 
Park 2004-ben kezdte meg 
működését a Zsámbéki-me-
dencében, Pátyon.

A Terápiás Park 30 hek-
tárnyi területen helyez-
kedik el, 800 méterre Páty 
belterületétől. Itt kapott he-
lyet az istálló, a hozzá tartozó 
karámokkal és legelővel.

A Regionális Fejlesztési 
Operatív Program keretében 
2006-ban Európai Uniós pá-
lyázati forrásokhoz jutott az 
Intézmény, amely jelentős in-
frastrukturális fejlesztéseket 
tett lehetővé. 

30 munkahely
Jelentős beruházásról érkezett 
hír a pátyi ipari parkból.

A  Konica Minolta, az 
irodai berendezések egyik 
piacvezető nemzetközi vál-
lalata, a Pátyi M1-es Ipari 
Parkot választotta új logisz-
tikai bázisául. A 10 millió 
eurós beruházás révén ötezer 
négyzsteméter alapterületű 
logisztikai bázis és harminc 
munkahely létesül.

A cégcsoport a hazai re-
cessziós viszonyok mellett is 
növelni tudta részesedését az 
iroda-berendezések piacán 
Magyarországon az elmúlt 
években. Kukkantás 

a titkos ablakon át
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„Édesanyám egy kis 
faluból, Súrról szár-
mazott, Mór és Zirc 
között; varrónő volt. 
Pesti, pontosabban: 
erzsébeti édesapám  
foglalkozására nézve 
gyári munkás. Amikor 
én megszülettem, 
1951-ben, a budai 

XII. kerületben élt a család. Hárman vol-
tunk testvérek, én voltam a középső gy-
erek bátyám és a húgom között. Pár évvel 
voltunk a háború után, a környék tele volt 
üres grundokkal, iskola után, amikor túl 
voltunk a házi feladaton és a házi munkán,  
irány a „rét”, mintha falun lettünk volna, 
szedtük össze a cserebogarakat (lám, már 
évek óta nem is láttam), de leginkább fo-
ciztunk. Télen is csak akkor nem kergettük 
a labdát, ha leesett a hó, mert akkor elő a 
szánkóval. A kerület tele volt lankákkal, 
ródlizni a Dobsinai utcában volt legjobb. 
A közelben járt a 2-es autóbusz is, egy-
szer a bátyám átsiklott a szánkóval alatta, 
csodálatos módon megúszta. Egy iker-
házban laktunk, Básti Lajos volt a szom-
szédunk. Baráti viszony volt a két család 
között, főleg a gyerekek révén: Julival és 
Misivel is nagyon jó barátságban voltunk. 
Máig tart a kapcsolat.

Az első azonban az iskola volt. Szü-
leim, különösen édesanyám, ezt nagyon 
szigorúan vették: amíg a házi feladattal 
nem voltunk készen, addig nem volt játék, 
foci. És a házi munkába is rendesen be 
voltunk fogva. Az én feladatom volt pél-
dául a mosás, nem tudom, a mai fiatalok 
tudják-e, milyen volt a Hajdú mosógép, de 
a korombéliek igen, s azt is, milyen nagy 
szó volt ez akkor, hiszen nem sokkal ko-
rábban a nők még kézzel mostak. A mosás 
mellett a bevásárlás is az én munkaköri 
kötelességeim közé tartozott.  Az isko-
lában jól tanultunk, de a csínytevésekből 
is kivettük a részünket. Én például a bá-
tyám társaságához vonzódtam, csupa 
nagyfiú közé, s annak, hogy velük me-
hessek, az volt a feltétele, hogy vigyek 
öt szál cigarettát. A cigicsenés volt a 
reszortom. Szüleim Tervet szívtak, sátor- 
aljaújhelyit. Szerencsémre jól fociztam, 
így a nagyobb fiúk is szívesen bevettek a 
csapatba. Ettől igencsak megnőtt az önbi-
zalmam. A sport nagyon ment. Szinte nem 
volt sportág, amibe a tornatanár be ne 
nevezett volna. Nyolcadikosként például 
egy nap mondta, elindít az országos diák 
gyorskorcsolya-bajnokságon. Olyan jól 
sikerült, hogy utána beírattak a KSI jég-

korong-szakosztályába. De atletizáltam, 
eveztem, tornáztam, mindent kipróbál-
tam, amire lehetőségem nyílott, és nem 
dicsekvésképpen, de amit csináltam, az 
mind jól is ment.

A sport mellett a zenét is nagyon sze-
rettem, nem művelni, hallgatni. Leginkább 
a Beatles együttes számait. Egymástól 
vettük föl a számokat Tesla magnóra, és 
a zsebpénzemet magnószalagokra költöt-
tem.  (Később, már egyetemistaként, azért 
lettem véradó, mert egy véradásért kaptam 
annyi pénzt, hogy vegyek belőle egy mag-
nószalagot.) A vakációk? Minden nyáron, 
tizenhárom éves koromtól, az egy hónap 
diákmunka kötelező volt. Életem első 
munkahelye a Kőbányai Konzervgyár 
volt, kezdetnek rögtön megtapasztaltam, 
milyen a gyári munkások élete: hajnali fél 
ötkor kelni, hogy hatra beérjek az üzem-
be. A nyári munka egyetemistaként is 
megmaradt. A legszebb emlékeim talán az 
édesanyám szülőfalujában töltött nyara- 
lások voltak. A munkából ott is kivettem 
a részem, voltam marokszedő, legeltettem 
a teheneket, de ez akkor szinte játéknak 
tűnt. A falusi gyerekek között is sok bará-
tom volt, és a focitudásomnak itt is igen 
csak hasznát vettem. Legnagyobb tekin-
télyre akkor tettem szert, amikor a helyi 
foci-csapat meccsén kidurrant a labda, és 
nem volt másik. Illetve volt, nekem, éde-
sapám jóvoltából, aki a Vasasból tudott 
szerezni leselejtezett, igazi focilabdát, 
és én akkor fölajánlottam a falusiaknak, 
hogy az enyémmel játsszanak. Megmen-
tettem tehát a bajnoki meccset, onnantól 
igencsak megnőtt a „pösti gyerek” ázsi-

ója.  De a helyi kocsmában is gyakran 
megfordultam – én állítgattam a kug-
lit. Máig emlékszem, 10 fillért kaptam 
bábunként, s ehhez jött még a jatt, elég 
jól keretem. Mikor nyár végén hazajöt-
tem, már kezdődött az iskola, az osztály-
társaim pedig kinevettek, mert hetekig 
tartott, míg lekopott rólam a nyáron rám 
ragadt tájszólás. De hogy visszakanyarod- 
jam a gimnáziumi éveimhez, ott folytató-
dott a sportolói „pályafutásom”. Miköz-
ben szorgalmasan rúgtam a labdát az isko-
laválogatottban, akárcsak az általánosban, 
itt is a testnevelés-tanár kedvence voltam, 
s ő is mindenhová benevezett. Például 
egy magasugró versenyre, ahol minden 
különösebb előkészület nélkül 188 centit 
ugrottam, ezzel országos második lettem.  
Egyedül a gátfutás nem ment, a társaim 
szerint úgy ugráltam, mint egy őz, így az-
tán, hogy ki ne nevettessem magam,  ez-
zel nemigen kísérleteztem tovább.

Hogy miként következik mindebből, 
hogy orvos lettem? Volt ebben némi a-
nyai sugallat is talán, meg amennyire em-
lékszem, kamasz koromban a felnőttek, 
ahogyan akkoriban szokás volt, kér-
dezgették az embert, „na, mi leszel, ha 
nagy leszel?”. Én egyszer azt válaszol-
tam, hogy orvos, és láttam, ezzel sikerem 
van, onnantól kezdve ezt válaszoltam. S 
egyszer csak magam is úgy éreztem, hogy 
orvos leszek. A középiskolában már kife-
jezetten erre készültem, nem volt kérdés, 
hogy érettségi után az orvosira felvéte-
lizzek.

Persze a gimnázium negyedik osztálya 
után jött a nyári szünet, az izgalom, vajon 
fölvesznek, nem vesznek? A frissen érett-
ségizett fiatalember, aki akkor voltam, 
persze azon a nyáron is munkával kezdte 
a szünidőt. Egy építőipari cégnél dolgoz-
tam éppen, ami közel volt a lakásunkhoz, 

magyar jánoS Doktor élete (i. réSz)

A grundról a műtőbe

Még voltak 
grundok
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Már elharangozták a delet, amikortól az 
óra mutatójának minden rezdülése lé-
nyeges volt. A kapucsengő hangjának 
megszólalását várták az otthoniak. I- 
lyenkor szokott jönni a postás a nyugdíj-
jal, és még soha sem késett egy percet 
sem. Most is reménykedtek, feltehetőleg 
nem lesz ezután sem másként.

Valóban, egyszer csak csilingelt az 
elektromos szerkezet, érkezőt jelzett a 
kapuban. Zöld kabát, nagy táska az olda-
lán, vagyis a postás érkezett. A kereszt-
nevét régóta ismerték, de a vezetéknevét, 
lakásának helyét nem. Csak azt tudták 
róla, hogy megbízható ember, a szabá-
lyok szerinti kézbesítésével soha sem volt 
problémája a környéken lakóknak. Min-
dig ügyelt arra, hogy a levelek, küldemé-
nyek a levélszekrény mélyére kerüljenek, 
se ne ázzanak el, se ki ne sodorhassa on-
nan a szél vagy a reklámújság.

Ha szólt neki az ember, hogy másnap 
ebben vagy abban az időben nem lesz 
odahaza, akkor előtte vagy utána érkezett 
az aláírandó küldeményekkel. Jött akkor 
is, ha ömlött az eső, de akkor is lehetett rá 

számítani, ha leolvadt az emberről a ruha. 
Röviden: a szakmáját kitűnően látta el, 
szerették a környéken lakók.

Szóval kimentek a háziak a kedvenc 
postásukhoz. Egy ember is elég lett volna 
a nyugdíj átvételéhez, de így alakult. A 
pár üdvözlő szó után egy, eddig a pos-
tástól soha sem hallott mondat is elhang-
zott: „ma dolgozom utoljára”.

Ez a pár szó megfordította a szokásos 
néhány perces beszélgetést. Igen, van 
hová továbblépnem, volt a postás válasza. 
„Megelégeltem, hogy ma már más a pos-
ta, mint korábban volt – hangzott el az 
indoklás. Mára az üzleti haszon a lényeg 
a postán, csokoládét és harisnyát kellene 
árulni, és nem a lakosság kiszolgálásán 
van a hangsúly. Februártól pedig a gázóra 
leolvasása is a postás feladata, de a kap-
csolatos képzés egyelőre akadozik. 

Hogy ki lesz helyette, erre a közel más-
fél évtizedes becsületes munka után a 
leköszönő postás nem ismerte a választ. 
Bízzunk benne, az új ember is leg- 
alább ilyen megelégedéssel fogja majd a 
munkáját végezni. A lakosok pedig tovább- 

ra is a leveleik, egyéb küldeményeik meg-
bízható kézbesítését várják a postástól, a 
gyerekjátékokat pedig majd a játékbolt-
ban szeretnék beszerezni. Ha pedig a 
fogyasztásmérő óra leolvasása miatt jön 
majd az új zöld kabátos kézbesítő, azt is 
örömmel fogják majd fogadni. Csak kér-
dés, a postás munkaideje, és az aktív dol-
gozó munkaideje mennyire lesz fedésben? 
Vagy értesítő cédula alapján majd szom-
batonként a Fő téren, a Posta Hivatalban 
elfogadják a saját óraleolvasást, vagy az 
új kézbesítő-óraleolvasó szombaton is 
kimegy a címre?

Mészáros Árpád

pillanatfelvételek, BuDakeSzi, 2013. január

Postás sirató

és ott, a telephely előtt járt el a postásunk; 
mindennap kérdeztem, hozott-e nekem 
valami vastag borítékot ajánlva? Teltek, 
múltak a napok, a hetek, a barátom, Laci, 
aki szintén orvosira jelentkezett, már két 
napja megkapta a várt levelet, amikor 
egy szép napon a postás jelenti, hogy van 
ám itt a táskában valami, alighanem az, 
amit annyira várok. Valóban az értesítés 
volt – hogy fölvettek! Azonnal mentem a 
főnökömhöz, s mondtam neki, ne haragud-
jék, de holnap én már nem jövök.

Az egyetemi éveimre szívesen gondolok 
vissza, a tanulás jól ment, bár leginkább 
azokat a foglalkozásokat látogattam, ahol 
kötelező katalógus volt. Legyen elég erről 
annyi, hogy summa cum laude végeztem.  
A sport itt is elkísért, az OSC-ben játszot-
tam, leginkább a Művész SK-val vívott 
derbikre emlékszem, főleg azért, mert volt 
ott egy Moldova György nevű balhátvéd, 
igen, igen, az a Moldova, nem névrokon, 
hanem ő maga, na, ő többször szétrúgta a 
jobbszélsőnk lábát. Azt pedig úgy hívták, 
hogy Magyar János. Vagyis az én lábam 
bánta e csatákat. A legdurvább eset, no-
men est omen, a Betonút középcsatárával 
történt, mindkettőnket kiállítottak vere-
kedés miatt. Amúgy ő nyert, erősebb és 
durvább is volt, mint én. A legnagyobb él-
ményem ebből az időszakból, hogy elju-
tottunk Angliába az évfolyamtársaimmal. 
Nem volt könnyű menet, 1972-ben járunk. 

Már az indulás is nehéz volt, kétszer futot-
tunk neki: már Hegyeshalomnál jártunk, 
amikor kiderült, hogy az egyik társunk a 
kiváltott dollárt otthon felejtette. Leszállt 
az este, amikor ismét a határra értünk, 
de akkor kezdődtek csak az igazi nehéz-
ségek: a vámtiszt nem akart kiengedni a 
határon, azt akarta bebizonyítani, hogy 
hamisítottam a kint tartózkodási enge- 
délyt. Általában harminc napot ítéltek 
meg, de nekünk negyvenötre adták meg. 
A végén aztán elengedtek, és mi négyen 
a Skodával, egyik egyetemi társunk szü-
leié volt, keresztülvágtunk Európán, a La 
Manche csatornán, és megérkeztünk. A 
chesteri  elmegyógyintézetbe.  Önkéntes 
munkára jelentkeztünk ugyanis, elfogad-
ták a jelentkezésünket, így kerültünk oda. 
A kórház biztosította a szállást és a kosz-
tot, mi pedig dolgoztunk: felújítottuk a 
játszóteret, ami a beteg gyerekeket szol-
gálta, délutánonként pedig az ápoltakat 
kísértük különböző programokra, állat-
kertbe s hasonló helyekre. Egy külföldi 
csapat tagjai voltunk, az európaiak mellett 
voltak ott dél-amerikaiak, afrikaiak, de 
mi, magyarok számítottunk a legegzotiku-
sabb jövevénynek: egyedül mi érkeztünk 
a vasfüggönyön túlról.  Szabadidőnkben 
pedig ismerkedtünk az angliai élettel, a 
helyi notabilitások sorra vendégül lát-
tak minket, mindenütt nagyon barátságos 
fogadtatásban volt részünk. Még egyszer 

tudtuk megismételni a kalandos kirándu-
lást – ez akkor nagy kiváltságnak számí-
tott. Amúgy nyaranta mi is a magyar 
tenger felé vettük az útirányt, a rávalót én 
például benzinkutasként kerestem meg. 
Többnyire egy sátorban laktunk, amit egy 
füredi üdülő kertjében – ez megint egy 
privilégium volt – állíthattunk föl némi 
protekcióval. 

Ezek voltak a nyarak. Két nyár között 
pedig egyetem. A tanulás nem esett ne-
hezemre, csak a vizsgaidőszakok vol-
tak kemények, olyankor volt, hogy 
hajnalonként az ablakomból dobáltam 
a rigót, ne csicseregjen, maradjon már 
csöndben, hagyjon – nem aludni, tanulni! 
Olyankor tizenhat-tizennyolc órát tanul-
tunk egy végtében, koffein tablettákon 
éltünk. De a vizsgaidőszakokat leszámít-
va jól telt az életünk: hétvégenként persze 
házibuli, de csak módjával, hiszen végig 
aktívan sportoltam. Amire az egyetemnek 
vége lett, kezdett kialakulni az is, hogy 
sebész leszek, azon belül is az úgyne-
vezett kis sebészet érdekelt. Orvos gya-
kornoknak az Uzsoki kórházba kerültem 
az urológiára, ami megfelelt az eredeti 
elképzelésemnek. Szabadidőmben pedig 
tovább folytattam benzinkutas karrieremet 
is, kellet a pénz, addigra ugyanis már csa-
ládos ember lettem, gyerekem volt. De ez 
már egy következő történet.”

Lejegyezte: eXabo Tibor
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BuDAörS
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Február

10. vasárnap, 11.00.
Lúdas Matyi
19.00.
Molnár-Zerkovitz-Kellér: 
A doktor úr 
11. hétfő, 19.00.
Csokonai Vitéz Mihály: 
Retro szerelem, avagy özvegy 
Karnyóné és a két szeleburdiak 
13. szerda, 19.00. 
Ion Luca Caragiale: 
Viharos éjszaka 
14. csütörtök, 19.00. 
Tamási Áron: 
Énekes madár 
18. hétfő, 10.00. 
Szabó T. Anna–Dés András: 
Borsószem és a többiek 
zenés játék
20. szerda, 19.00. 
Gyárfás Miklós: 
Tanulmány a nőkről 
22. péntek, 19.00. 
Farsang falshang nélkül 
Csengeri Attila, Koós Réka, Serbán 
Attila estje 
24. vasárnap, 19.00. 
Ion Luca Caragiale: 
Viharos éjszaka 

28. 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 

Február

9. szombat, 13.30.
Sváb farsangi szokások
(Tájház)
12. kedd, 18.00. 
Filmklub
Hétköznapi mennyország
16. szombat, 21.00.
Éjszakai Műszak
farsangi koncert
23. szombat, 15.00.
Medveczki Katalin fotókiállítása
A megnyitón közreműködik: 
Gerendás Péter
27. szerda, 18.00.
Egészség Klub

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

Február

09. szombat, 20.00.
 Pitypang Óvoda farsangi bálja
10. vasárnap, 16.00.
Farsang Farka
farsangi felvonulás-táncház
13. szerda, 18.00. 
Gloviczki Eszter előadása 
15. péntek, 16.00. 
Nosztalgia Party 
26. kedd, 19.00. 
Dumaszínház
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Február eleje évtizedek óta a magyar 
filmművészet jeles napja. Az ilyen tájt 
megrendezett filmszemlén mutatják be 
ugyanis az előző év filmtermését és oszt-
ják ki a különböző szakmai díjakat az 
alkotók között.

Idén a Filmszemle elmaradt.
Elmaradt, mert nem volt mit bemu-

tatni.
Magyarországon immár két éve, amió-

ta Andy Vajnát a kormány a hazai film-
ipar megreformálásával megbízta, gya-
korlatilag nem készülnek filmek. Ilyenre 
a magyar filmtörténetben még nem volt 
példa, film, több tucat,  még a háborús 
években vagy 56-57-ben is készült.

Tarr Bélát, a Tökön élő világhírű 
filmrendezőt, aki korábban tüntetően 
tartózkodott bármiféle közéleti sze-
repvállalástól, a magyar filmiparban zajló 
változások arra késztették, hogy két éve, 
föladván korábbi távolságtartását, elvál-
lalja a Magyar Filmművészek Szövetsé-
ge elnöki tisztét. Ebben a minőségében 
többször is konfliktusba keveredett Andy 
Vajnával, aki legutóbb, amikor a művész 
nyílt levélben fordult a filmesekhez, 
meghirdetve a szövetség közgyűlését 

az elmaradt filmszemle helyett, üres 
fecsegőnek minősített.

Az alábbiakban Tarr leveléből 
idézünk.

Kedves Barátaim!

A Magyar Filmművészek Szövetsége a 
soron következő 44. Magyar Filmszemle 
helyett rendkívüli és nyilvános közgyűlést 
tart február 2-án az Uránia Mozi nagy-
termében.

Higgyétek el, hogy szívesebben ren-
deznénk meg a szokásos februári szem-
lét, szívesebben vetítenénk filmeket, 
szívesebben beszélgetnénk róluk és szí-
vesebben örülnénk az eredményeinknek. 
Mert a februári Filmszemle mindig a 
magyar film ünnepe volt. Az idei az első 
év, amelyben nem tudjuk megrendezni.

NINCS MIT VETÍTENÜNK! NINCS 
MINEK ÖRÜLNÜNK!

A magyar filmgyártás két éve áll, kiváló 
kollégáink munka nélkül maradtak, és 
egyre reménytelibb élethelyzetekbe, gya-
korlatilag az éhhalál szélére kerültek.

A magyar filmgyártás nem csak a nem-
zet kultúráját reprezentáló művészeti ág, 

hanem egyben egy iparág is, amelyben 
több száz családos ember dolgozott, 
munkája révén biztosítva családja meg-
élhetését. 

Mára ez az iparág felmorzsolódott.
Úgy gondolom, hogy elérkezett annak 

az ideje, hogy számba vegyük szakmánk 
reális helyzetét, hogy közösen vitassuk 
meg dolgainkat és alakítsuk ki a jövőre 
vonatkozó elképzeléseinket.

Úgy látom, hogy tényleg az utolsó 
órában vagyunk, és nem sodródhatunk 
tovább, meg kell mutatnunk, hogy felnőtt 
emberek vagyunk, akik képesek a saját 
sorsuk irányítására.

A magyar filmesek, dokumentum-, ani-
mációs, ismeretterjesztő, gyerekfilmesek 
és játékfilmesek mind együtt jelentik a 
magyar filmet. 

Mi, magyar filmesek, világosítók, 
sminkesek, kellékesek, berendezők, gyár-
tási szakemberek, asszisztensek, hango-
sok, vágók, operatőrök, producerek és 
rendezők a mozisokkal és kritikusainkkal 
együtt, egy nagy család vagyunk. Sze-
retünk és tudunk filmet csinálni, tudá-
sunkat és hozzáértésünket számtalanszor 
bizonyítottuk.

A magyar filmet mi így együtt jelentjük, 
együtt hoztuk létre és együtt is fogjuk csi-
nálni.

Tarvágás a filmiparban

A Magyar Művészeti Aka-
démia igen csak gyakori tár-
gya manapság a közbeszéd-
nek. Talán ettől is megihletve 
választotta az MMA-t a  Bu-
dakeszi Széchenyi Baráti 
Kör, amely februári, 28-i 
összejövetelén Juhász Judit 
tart előadást a témáról.

Az este 18 órakor kezdődő 
ankét helyszíne a Prohászka 
Ottokár Gimnázium aulája 
lesz.

Kőrösiné Merkl Hilda egye-
temi adjunktus tart előadást 
Zsoltár-költészet a dán-
norvég közös irodalomban 
a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége budakeszi szer- 
vezetének legközelebbi 
összejövetelén. A rendez-
vényt a Budakeszi Szent 
László Házban (Bagolyvár, 
Fő u. 206-208.) tartják.

A Magyar Kultúra Napján 
Lackfi János költő budakeszi 
gimnazistákkal találkozott
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Gyümölcsfa génbankját tervezi fejlesz-
teni a budakeszi erdészetében a Pilisi 
Parkerdő Gazdaság.

Az elképzelések szerint a Zsámbéki-
medence hagyományos fajtáit gyűjtenék 
egybe. A génbank alapja tulajdonképpen 
az a 3 hektáros terület, ahol már most is 
vannak különböző alma, körte, szilva és 
cseresznyefák.

A gyűjtésbe szeretnék bevonni a he-
lyieket, e helyről is kérik hát a lakókat, 
hogy segítsenek. Ha a kertjeikben van-
nak kevéssé ismert fajtájú gyümölcs-
fák, tavasszal 5-6 ép rügyet tartalmazó 
egészséges vesszőket várnak, amelyek 
alsó átmérője min. 4-5 mm. Az erdészet 
munkatársai akár a helyszínre is kimen-
nek értük, de a lakók be is vihetik az er-
dészetbe. Ha a fajta jellemzőiről szóló 
ismereteik is vannak,  kérik, írják le.

Bank az erdőben

A budakeszi Kompánia Színház jóvol-
tából a koreai színházzal ismerkedhettek 
meg januárban az érdeklődők.

 A Kompánia Színházi Társulat a Back 
to Babylon Nemzetközi Stúdiót 2004-ben 
hozta létre olyan nemzetközi alkotó 
műhelyként, amely kutatási céllal fog 
össze társulatokat és művészeket, a világ 
különböző részeiről, mobilitást és képzési 
lehetőséget biztosítva az együttműködők 
számára. A kutatómunka eredményeit 
nemzetközi produkciókon, utazó fesz-
tiválokon, és összművészeti programso-
rozatokon keresztül mutatja be.

   A koreai Noreum Machi a mai Á-
zsiában egyedülálló zenét játszó együt-

tes. Célja a tradicionális koreai zene re-
konstruálása és aktualizálása, megtartva 
annak eredeti rituális struktúráját. 

A Kompánia és az Art-3 Theatre 
közreműködésével, most először nyílt 
lehetőség számukra, hogy Magyaror-
szágon is bemutatkozzanak. 

A koreai színpadi művészet általuk 
bemutatott típusai leginkább a sama-
nista hitvilághoz köthető, erős vallási 
jelentőséggel bíró műfajok. 

Az együttes a Koreai Kulturális Fórum 
keretében egy budakeszi helyszínen is 
fellépett. A Veritas Budakeszi Ratthaus 
Kellerben január 28-án megtartott Kim Chi 
dél-koreai gasztro színház és borvacsora 
volt, tradicionális koreai zene, tánc és kor-
társ képzőművészeti akciók kíséretében. 
Igazi unikumként az est folyamán a keleti 
és a nyugati, a tradicionális és a modern 
művészet lép párbeszédbe egymással. 

tb

Bor és nóta
Aki a bort szereti, rossz ember nem lehet 
– parafrazeálta az ismert mondást nagy-
apám anno. Nem hiszem, hogy Zsám-
békon ismerték volna a nagyapámat vagy 
a mondását, az intelme valahogy mégis 
elérhetett az idők tengerén és a Zsámbá-
ki-medence dombjain keresztül a város-
ba, merthogy immár negyedik alkalom-
mal rendezték meg február 9-én a helyi 
művelődési házban a Buda Vidéki Boros-
gazdák és Borkedvelők Találkozóját. 
A hangulatról, a tüzes nedűk mellett, a 
Zsámbéki Nótakedvelők Társasága gon-
doskodott. Nemcsak apám, nagyapám is 
nótás kedvű volt, csak jelzem... 

Széll
aratott
A Budaörsi Metro Áruház volt a fő tá-
mogatója a nagyszerű eredményt elért 
magyar csapatnak, amely a 10. helyen 
végzett a Bocuse d’Or, a kulináris vi-
lág legjelentősebb szakácsversenyé-
nek világdöntőjében Széll Tamás séf 
vezetésével. A kijelölt hozzávalókat, 
a homárt és a rombuszhalat a METRO 
Cash & Carry szolgáltatta a verseny 
idején. Szintén a Metro által felállított 
zöldség- és gyümölcspiacról kellett 
kiválasztaniuk a versenyzőknek a  fel-
használt ételeket. 

A Rubik-kocka koncepcióján alapuló 
versenymenüvel Széll Tamásék 
lenyűgözték a nemzetközi zsűrit.

Az első helyet ezúttal a francia csapat 
szerezte meg.

A menü:
A húsos tányér elemei:
– ír marha mangalicaszalonnával 

kakukkfű és petrezselyem jus-vel
– gulyás húsos raviolival
– gombával töltött répa konfitált 

sütőtökkel és marinált céklával
– marhapofa és ökörfarok rillette karóré-

papürével és céklával
– hagymakompót hagymalekvárral és 

szarvasgombával

Bio és GDP
Dr. Csath Magdolna közgazda, egyetemi 
tanár elkötelezett az alternatív gazdaság-
tan, a fenntartható fejlődés iránt. Nemcsak 
a katedrán, de saját környezetében is szí-
vesen terjeszti azokat a gondolatokat, ame-
lyekkel egyetemi tanárként foglalkozik.

A Zsámbéki-medencéhez kötődő közgaz-
da szervezésében február 21-én egy érdekes 
emberrel és a biogazdálkodással ismerked-
hetnek meg az érdeklődők.

 Hubai Imre őstermelő biogazda, aagrár-
mérnök arról tart előadást, hogyan hozhatók 
összhangba a közgazdasági, kereskedelmi 
szempontok a természetes termesztési mó-
dokkal.

Az  Üllőparti Gazdaszövetkezet elnöke 
és Csath Magdolna Biatorbágyon, a Fa-
luházban (Baross Gábor utca 1). este 6 
órakor várja a híveket.

Made in 
Corea

Kilépő

Egyelőre nem csitulnak a kedélyek a 
Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 
körül. A folyamatos botrány hatására, 
amelyet elsősorban az Akadémia elnöké-
nek, Fekete Györgynek a megnyilvánulá-
sai váltottak ki (januárban a saját elnök-
sége kérte, hogy mondjon le a békesség 
kedvéért, de erre ő nem volt hajlandó), 
egyre többen lépnek ki a szervezetből. A 
legutóbbi kilépők között egy világhírű 
énekművész, a térségünkhöz, jelesül 
Budaörshöz kötődő Rost Andrea nevét 
olvashattuk.
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Omlás egy hét alatt
Egy hét alatt összeomlott az új egészségü-
gyi beutalási rendszer.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
(OTH) január 21-én adta ki a határozatát a 
Budapest és Pest megye területén működő 
járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók 
ellátási területének megállapításáról – és a 
hónap végén már vissza is vonták. 

A valószínűleg íróasztal mellett kitalált 
új rendszer szinte azonnal kivágta a biztosí-
tékot az orvosi körökben. No,  meg az érintett 
betegek körében. A beutalási rend az érin-
tettek szerint ellentmondásos és irracionális. 
Nemegyszer indokolatlanul messzire irányít 
betegeket, miközben a lakóhely közelében 
is lenne mód ugyanarra az ellátásra. Azt a 
feltételt pedig, hogy az alapszakmákban 
ellátást nyújtó járóbeteg-szakellátó intéz-
mény elvi elérhetősége 30 percnél kevesebb 
legyen, betarthatatlannak bizonyult, főleg a 
vidéki, megyei betegek esetében

A miniszter Szócska Miklós a tömeges 
panaszok nyomán vizsgálatot rendelt el, s 
a határozatok végrehajtását felfüggeszttette. 
A Budapesten és Pest megyében működő 
járóbeteg-szakellátókhoz történő beutalás és 
a betegellátás során így továbbra is a január 
21-át megelőző rend szerint történik majd.

eszt

Mikor e sorokat a képernyőre rovom, 
hivatalosan még nincs influenzajárvány 
Magyarországon, de az ország egyes 
területein, így például Pest megyében 
is, nő az influenzaszerű megbetegedések 
száma. Jogos tehát föltenni a kérdést, 
mit tehetünk annak érdekében, hogy 
lehetőleg megelőzzük a bajt.

Nem vagyunk könnyű helyzetben, 
ugyanis nap mint nap érkeznek hírek a 
prevenció lehetséges módjairól, amely-
ek nem föltétlenül vannak összhangban 
egymással.

Évtizedekig például a C-vitamin volt 
kikiáltva fő csodaszernek, most meg azt 
hallom, nem is akárkitől, egy járványü-
gyi főembertől, hogy a C-vitamin ugyan 
igen hasznos, de az influenza ellen aligha 
nyújt védelmet, sőt: inkább rontja az esé-
lyeket.

Az influenzaoltás, bár százszázalékos 
védelmet nem nyújt, és újabban a köz-
vélemény is bizalmatlan vele szemben, 
még mindig a leghatékonyabb módja 
annak, hogy elkerüljük ezt a súlyos 
betegséget, ami nem egyenlő más, légúti 
fertőzésekkel, a megfázással stb., bár a 
tünetek részben hasonlók.

Nem is hinnénk, de a gyakori kéz-
mosás a megelőzés egyik legegyszerűbb 
s hatásos módja.

Lehetőség szerint kerüljük a zárt, zsú-
folt helyiségeket is, ahol a cseppfertőzés 
fokozottan fejtheti ki hatását, ha ott 
betegek is tartózkodnak.

Ha mégis megkaptuk a vírust, a leg-
fontosabb az ágymeleg és a fekvés, hogy 
a szövődményeket lehetőség szerint el-
kerüljük.

Márna Apó

Influenza

Farkas Dánielt Budakeszi  
szerte sokan ismerik: mint 
helyi vendéglátóst, és mint 
polgárőrt. Utóbbi minőségében 
ifjú kora ellenére máris magas 
kitüntetésben részesült. Január 
óta ráadásul ő az önkéntes civil 
szervezet első számú vezetője.
Hogy szánja rá magát egy 
fiatalember arra, hogy 
polgárőrnek álljon? – kér-
dezem.

– Úgy nevelkedtem, hogy 
az ember élete teljesebb, ha 
tesz valamit másokért, azért 
a közösségért, amelyben él. 
Először egy polgárőr barátom 
vitt el magával egy rendőrökkel 
közös éjszakai járőrözésre, ak-
kor határoztam el, hogy én is 
belépek.

– Miért nem állt inkább 
rendőrnek?

– Próbálkoztam azzal is, 
de máshogy alakult. Érett-
ségi után egy üzleti főiskolára 
vettek föl, csalódtam, átirat-
koztam inkább a Kodolányi 
Főiskola Vendéglátás és Tu-
rizmus szakára. De nem tettem 
le arról sem teljesen, hogy eset- 
leg rendőr legyek.

– Milyen ambíciókkal vág 
neki a polgárőr-elnökségnek?

– Legfontosabb, hogy 
azt, amit az elődeink évek 
munkájával alkottak: egy 
kiváló csapatot, tovább folytas-
suk. Szeretném, ha minél több 

fiatal állna be közénk, mert 
bizony, ahogy a csapat átlag- 
életkorát nézem, igen csak 
ránk férne a fiatalítás.

– A krimiket szereti?
– Hogyne, szívesen élem 

bele magamat elsősorban a 
bűnüldözők szerepébe.

 – Ha nem a büfépult mögött 
áll, vagy nem éjszakai járőrözé-
sen vesz részt, mivel múlatja leg-
szívesebben az idejét?

– Nagyon szeretek horgász-
ni. Járom az országot, és ahol 
lehetőség van, dobom be a 
horgot a vízbe. Pár éve, amikor  

Horvátországban voltunk, én 
gyakorlatilag végigpecáztam a 
nyaralást.

– Mit kedvel inkább, a raga-
dozókat, vagy a pontyozást?

– Inkább a pontyozást, az 
olyan nyugis. Közben az em-
ber elmerül a természetbe, ez 
még a halfogásnál is fontosabb 
talán.

– Meg a tolvajfogásnál.
– Azért nem adtam fel, 

harminchárom éves ko-
romig még jelentkezhetem a 
rendőrtiszti főiskolára.

Sobri Zabot

Bemutatjuk farkaS Dánielt

Elnök a söntéspult mögül

Nézze meg, kivel bújik egy ágyba

Öt esztendeje, hogy a sakk-
fenomén, Bobby Fisher el-
hunyt.

A budakeszi sakkszerető 
közönség külön is megem-
lékezett róla, hiszen ma-
gyarországi bujdosásának 
egyik színtere, több hónapon 
át, éppen Budakeszi volt.

Az egyik helyi szálloda tu-
lajdonosa nemrég megtalálta 
azt a bejegyzést is, amit Bob-
by a vendégkönyvükbe tett 
búcsúzáskor. A kármentő
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Bűnügyi tallózáS

Nyugdíjas áldozatok
Hogyan tegyünk különbséget a díjbeszedőnek álcázott 
betörő és a betörőnek álcázott díjbeszedő között? Olvassák.

Nyugdíjas-átverés

A trükk ócska, aljas, de sajna, 
működik.

Az ismeretlen tettesek az 
elektromos művek embereinek 
adták ki magukat, amikor 
január 23-án a déli időkben be- 
csöngettek az egyedül ot-
thonában tartózkodó budakeszi 
hölgy lakásába, aki mint afféle 
törvénytisztelő állampolgár, be is 
engedte őket. A csalók odabent 
aztán különböző trükkökkel el-
terelték a figyelmét és ellopták a 
nyugdíját.

A Budaörsi Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya eljárást 
indított kisebb értékre elkövetett 
lopás vétsége miatt.

Plágium Pátyon

Nem sokkal a budakeszi eset 
után, Pátyon is megloptak ott-
honában egy nyugdíjast.

Az áldozat itt is egyedülálló, 
idős, 85 éves asszony volt, s 
az elkövetők neki is azt adták 
be, az áramszolgáltatótól jöt-
tek. Miután távoztak, derült 
ki, hogy nem üres kézzel tet-
ték: az idős nő nyugdíjával.

Az eset január 30-án, 
délelőtt fél tíz és tíz között 
történt.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztá- 
lya nyomozást folytat kisebb 
értékre elkövetett lopás vét-
sége miatt.

Felhívás

A Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területén – 
főként Budakeszi, Biatorbágy térségében – az utóbbi időben 
több ilyenféle típusú lopás történt. Az ehhez hasonló jellegű 
vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, felderítése, az 
elkövetők elfogása érdekében, ezúton is kérjük a lakosság 
segítségét.
A rendőrség ezúton is felhívja 
főként az idős és egyedülálló 
állampolgárok figyelmét:

Ne engedjen be idegeneket 
a házba, akkor sem, ha pos-
tásnak, közmű ellenőrnek, 
díjbeszedőnek adják ki magu-
kat!

Ne hagyják őrizetlenül ér-
tékeiket!

Ne adjanak esélyt a 
bűnözőknek: senkinek NE mu-
tassák meg, hol tartják a kész-
pénzt otthonukban! 

Ha otthonukba érkezik 
díjbeszedő, ne engedjék be az 
ajtón, kérjék meg, hogy oda- 
kint várakozzon, ne  lássák 
honnan veszik elő az összeget!

Mindig készítse ki a pénzt, 
de soha ne hagyja őrizetlenül!

Tehert vitt el

Ritkábban, mint személyautót, 
de néha teherautót is szokás 
lopni. Mármint annak, akinek 
a lopás a szokása.

A legutóbbi eset Biator-
bágyon történt. Egy teher-
autó épp árut pakolt a helyi 
óvoda számára, amikor egy 
bizonyos J. Mihály bepattant 
a vezetőülésre, majd elhaj-
tott. Nem jutott messzire, a 
rendőrjárőrök a gépkocsit fél 
órán belül megtalálták Etye-
ken, egy családi ház udvarán. 
Az elkövetőt is elfogták, aki 

tettét elismerte és megbánta.
A Budaörsi Rendőrkapitány-

ság Bűnügyi Osztálya eljárást in-
dított jelentős értékre elkövetett 
lopás bűntette miatt a 39 éves 
biatorbágyi férfi ellen.

Csaló csencselő

Még tavaly, december 11-én 
történt.

Két férfi találkozót beszélt 
meg Budaörsön azzal, 
hogy egyikük pénzt vált át 
a másiknak. A megbeszélt 
időpontban a tranzakció le 
is bonyolódott, de amikor a 
forintot valutára váltó illető 
megszámolta a pénzt, derült 
ki, hogy jóval kevesebbet ka-
pott. Csakhogy addigra a nep-
per már árkon-bokron túl járt. 
Az eset részleteit, ami 2012. 
december 11-én történt, dé-
lután két óra után, már a bu-
daörsi detektívekkel együtt re-
konstruálták, s valószínű, nem 
tévedésről, hanem szándékos, 
figyelem-eltereléssel csalás-
ról van szó. A följelentés után 
fantomkép is készült a fölté-
telezett elkövetőről.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság nyomozást folytat 
csalás bűntettének megalapo-
zott gyanúja miatt.

Felhívás

A képen látható tettes 45 év 
körüli, alacsony termetű, sö-
tét bőrű, kerek fejű, közepes 
testalkatú, aki sötét színű 
kabátot viselt.

A Budaörsi Rendőrka-
pitányság Bűnügyi Osztálya 
kéri, hogy aki a képen látható 
személyről, tartózkodási 
helyéről érdemleges adattal, 
információval rendelkezik, az 
hívja a 0623/505400-as tele-
fonszámot vagy tegyen be-
jelentést a telefontanú 06-80-
555-111 ingyenesen hívható 
telefonszámán, a 107, vagy a 
112 központi segélyhívó tele-
fonszámok valamelyikén.

Kedvelik a bűnözők a be-
vásárlóközpontok parkolóit.

Január 17-én, fél tizen-
egy tájt, az egyik budaörsi 
nagyáruház parkolójában 
egy illető épp pakolta be a 
vásárolt holmiját a kocsija 
nyitott csomagtartójába, 
amikor egy ismeretlen férfi 
mintha véletlenül tette volna, 
meglökte, ezzel a figyelmét 
elterelte, épp annyira, hogy 
a bevásárló kocsiban fekvő 
táskát kiemelje és azzal elisz-
koljon.

Jogi szempontból is érde-
kes helyzet, ugyanis az eddig 
ismert körülmények alapján 
az első ránézésre nem kül-
önösebben súlyos eset rab-
lásnak minősül. A Budaörsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya indította az eljárást.

Figyelem!
Amikor a megvásárolt ter-
mékeket pakolja a gépko-
csijába, ne tegye a táskáját 
a kocsi utastérbe, illetve ne 
hagyja a kosáron, hanem tart-
sa magánál.

Vállra akasztható táskáját 
mindig tartsa a teste előtt, 
vagy szorosan a hóna alatt.

Ne hagyja őrizetlenül a 
bevásárló kocsira helyezett 
táskáját.

Ne hagyjon értéket, ér-
tékesnek látszó tárgyat a 
csomagtérben.

Menyverés

Bánja a menyét, ha  bántja a 
menyét!

Részletesebben: egy török-
bálinti családi ház szomorú 
eset színhelyéül szolgált január 
23-án reggel. Egy asszony (B. 
Lászlóné) összeveszett fia 
barátnőjével, de annyira, hogy 
a veszekedés tettlegességig 
fajult: az idősebbik nő a lányt 
fojtogatta, közben mindennek 
elmondta, s azzal gyanúsította 
meg, hogy meglopta. A fiú 
szabadította ki anyja karmai 
közül a kedvesét, aki az eset 
után följelentést tett. a fölvett 
látlelet alapján könnyű testi 
sértés lett az ügyből. 

Az oldalt írta 
és szerkesztette:

Boros Zita
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Katasztrofális

A Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság január 
22-én tartotta meg a január 
1-én kinevezett katasztrófavé-
delmi megbízottak (KVMB) 
felkészítését.

A közigazgatási rendszer 
átalakulásához igazodva, a hi-
vatásos állományú megbízot-
tak a járási központok székhe-
lyén fognak tevékenykedni. A 
megbízottaknak nem csupán 
polgári védelmi feladataik 
lesznek, hanem tűzoltósági, 
iparbiztonsági és hatósági 
munkakörük is lesz. 

A szervezet integrált szakmai 
képviseletével foglalkoznak 
helyi szinten, támogatják a 
katasztrófavédelmi elnök-
helyetteseket és szakmailag 
irányítják az előző évben ki-
jelölt közbiztonsági referensek 
munkáját.

A Budakeszi járási megbí-
zott:  Szuki János Károlyné tű. 
zászlós.

Lábra ment a zebrán

Autójával hajtott át a lábán. A 
Budaörsi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osz-
tálya eljárást indított köz-
lekedési baleset gondatlan 
okozásának vétsége miatt egy 
60 éves, budaörsi nő ellen.

T. Béláné 2013. január 
23-án 12:00 óra körü-
li időben Budaörsön, a 
Lévai utca–Bretzfeld utca 
kereszteződősében lévő gya-
logátkelőhelyen a járdáról 
lelépő gyalogost elütötte, az 
autó a sértett lábán áthaladt, 
így 8 napon túl gyógyuló, sú-
lyos sérüléseket szenvedett.

A Budaörsi Rendőrkapi- 
tányság és a Budaörsi Polgárőr 
Közhasznú Egyesület ezúton 
is felhívja a figyelmet:

A kijelölt gyalogátkelő-
helyeken mindig figyeljenek 
az áthaladni szándékozó gya-
logosokra.

Gépjárműveikkel úgy kö- 
zelítsék meg a gyalogátkelő-
helyeket, hogy biztonságosan 
meg tudjanak állni.

A tűzzel ne játssz

A Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója, 
Juhász Attila tűzoltó alezre-
des 2013. január 22-én létre-
hozta a Pest Megyei Területi 
Tűzmegelőzési Bizottságot.

A Koordinációs Testü-
let tagjai a Megyei Rendőr-
főkaptányság, Pest Megye 
Közgyűlése, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Munkavé-
delmi és Munkaügyi Szaki-
gazgatási Szerve; az Er-
dészeti Igazgatósága; a 
Kulturális Örökségvédelmi 
Iroda. A közműszolgáltatók 
részéről az ELMŰ-ÉMÁSZ,  
az EDF DÉMÁSZ, a Tigáz, 
a Közép-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság képviselői 
voltak jelen. Csatlakozott  a 
bizottsághoz a Pest Megyei 
Polgárőr Szövetség, az Üllői 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
és Szentendre Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület vezetői.

A katasztrófavédelemnek 
Pest megyében 2012-ben 
2568 esetben műszaki mentés-
nél, 4968 alkalommal tűzeset 
helyszínén kellett segítséget 
nyújtaniuk.

Okos zebrák

Új, intelligens, érzékelőkkel 
fölszerelt gyalogos-átkelő he-

lyeket helyeztek üzembe Bu-
dakeszin és Budaörsön.

A közlekedési lámpára sze-
relt szenzorok észlelik például, 
ha egy gyalogos (például idős 
ember) még zöld jelzésben in-
dult el a zebrán, de már nem 
érne át a túlsó oldalra. Ilyenkor 
a zöld jelzés időtartamát meg-
hosszabbítja. Ugyancsak figyel 
arra, ha például egy iskolás 
csoport megy át az úttesten, 
ilyenkor szintén megnöveli 
az átkelési időt. Nem véletlen, 
hogy mindkét városban isko-
lák közelében szerelték föl 
elsőként az új rendszert: Bu-
dakeszin a Temető, Budaörsön 
a Szivárvány utcában.

Tánc a télben

Cipő és zokni nélkül táncolt. 
Ez még nem volna különös, de 
ha azt is hozzátesszük, hogy 
az eset télvíz idején, ponto-
san január 16-án reggel, egy 
budaörsi bevásárlóközpont 
parkolójában történt, akkor 
már érthető, hogy kerül ez az 
eset egyáltalán az újságba. 
A középkorú törökbálinti nő 
ráadásul kifejezte határozott 
szándékát, hogy a többi ruha-
darabjától is megszabadulna. 
A vásárlók, akikhez furcsa 
szavait intézte, gyanúsnak 
találták a viselkedését, és az 
áruház őrzésével megbízott 
illetékesek kihívták a helyi 
körzeti megbízottat. Az asz-
szony magyarázata szokatlan 
viselkedésére nem győzte meg 
a rendőrt, pláne, hogy kiderült, 
nem először fordult elő, így 
bekísérték az őrszobára.

Végül a mentők szállították 
el a pszichiátriára.

Az oldalt írta 
és szerkesztette: 

Bitós Zora

Pszicho és okos zebrák
Térségünkben súlyos, pláne halálos baleset az év első 
hónapjában nem történt. Hogy ne is történjék, a hatóságok 
további erőfeszítésekre készülnek.

A város köztereit a Bu-
dakeszi Védelmi Centrumból 
felügyelik. Az őrzési feladat-
tal egy magáncég van meg-
bízva, aminek a szerződése 
lejárt. A kiírt pályázaton a 
legjobbnak ítélt ajánlatot is-
mét az Aramis nyújtotta be, 
az önkormányzat így megint 
vele szerződik.

*
Budakeszin új közbizton-
sági megbízottat (KMB) 
neveztek ki. Fehér Tamás 
rendőr főtörzsőrmester ki-
nevezését a helyi képviselő-
testület január végi ülésén 
is támogatta.

*
Tisztújítás (meg némi tisz-
togatás) volt a budakeszi 
polgárőröknél január vé-
gén.

Miután a kereken hat tu-
cat főből álló tagság me-
ghallgatta és elfogadta 
a leköszönő elnökség, 
élén Karvaly Nándor el-
nök beszámolóját, új 
vezetőséget választott: az 
eddigi szolgálatvezető Gaz-
si László előlépett elnökhe-
lyettessé, Rafael Imrével 
egyetemben. Titkárnak a 
budakeszi közbiztonságáért 
hosszú éveken át végzett 
munkája elismeréseként Asz-
talos Gyulánét választották 
meg. Az első számú vezető 
a csapat legfiatalabb tagja, 
Farkas Dániel lett. Persze 
ő sem közlegényként húzta 
elő a zsebéből a marsallbot-
ot: az előző ciklusban már 
tagja volt az elnökségnek. A 
tagság 95 százalékos több-
séggel választotta meg őket. 

A tisztségújítás azért volt 
ilyen gyökeres, mert az 
elődök már két mandátu-
mot is kitöltöttek – mindenki 
megelégedésére –, és az alap- 
szabály értelmében tertiur 
non datur, azaz: harmadik 
ciklus már nem lehetséges.

A közgyűlés döntött új 
tagok felvételéről és két 
kizárásról is (a kizártakat 
bűncselekmény elkövetésé-
vel gyanúsítják).

A budaörsi Suzuki Világ önkéntes 
véradást szervezett januárban
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