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Tisztelt Asszonyom!

Azért írok Önnek nyílt levelet, mert 
amit mondani szeretnék, nemcsak ránk, 
kettőnkre, de a nyilvánosságra is tar-
tozik. Nem tudom, emlékszik-e, pár nappal 
ezelőtt, amikor a tél az utolsókat rúgta, 
összefutottunk egy közintézmény bejára-
tánál. Ön, a hidegben, a havas esőben 
társaival ott állt a szabadban, és egy kis 
bodega mögött. A bodegán kis asztallap, 
azon papír ívek. Először nem kapcsoltam, 

de aztán leesett a tantusz: aláírásokat gyűjtenek. Megmon-
dom őszintén, bizonyos fokig tiszteletet ébresztett bennem, 
ahogy Ön és a társai ott állnak, hóban-fagyban, amikor az 
ember legszívesebben elbújna a barlangjába egy jó forró 
teával, s e helyett Önök órákon át fagyoskodnak, s teszik, 
amit meggyőződésük szerint kell. Mert meggyőződésem, 
hogy meggyőződésből tették, ha úgy tetszik: hitből, s nem 
félelemből, vagy számításból. Márpedig a meggyőződés, a 
hit, még ha nem azonosulunk is vele, meggyőződésem szerint 
– tiszteletre méltó. 

Ami az aláírásgyűjtési akciót illeti, s arra irányul, hogy 
csökkenjenek a rezsiköltségek, én ezzel nem értek egyet, de 
nem ezért írok most Önnek. Amikor észrevett, megszólított, 
és valami olyasmit mondott, hogy „Tudom, maga a másik ol-
dalon áll, de nem akarja mégis aláírni az ívet?” – kérdezte. 
Ott és akkor valami, megengedem, nem föltétlenül épületes 
tréfával tértem ki a kérése elől, de amit mondott, mélyen meg-
érintett: „Tudom, hogy maga a másik oldalon áll…” 

Amúgy pedig elgondolkodtam ezen a „másik oldalon”. 
Az oldalakon egyáltalán. A régi vicc jutott eszembe, amikor 
Kohn bácsit besorozzák a belga hadseregbe, s aminek a vége 
az, hogy „És a belgák hova álljanak?”  Kérdezem Öntől: És 
mi, magyar „belgák”? – fűztem tovább a poént. Mert először 
is honnan tudja, hogy én melyik oldalon állok? S egyálta-
lán, hogy állok-e valamilyen oldalon? Csapdában éreztem s 
érzem magam ettől a kérdéstől, pontosabban a benne rejlő 
feltételezéstől, sőt: megbélyegzéstől, e szörnyű logikától, ami 
a világot, az emberiséget csak MI-re és TI-re (hogy harcia-
sabb szóhasználathoz, mint az ellenség-barát felismerő rend- 
szer ne is folyamodjam. Mert e logika szerint Tertiur non datur, 
harmadik lehetőség nincs. Erről meg egy történelmi mondás 
jut eszembe: „Aki nincs ellenünk, az velünk van”. De az Ön, 
az Önök logikája ennek épp a fordítottja: Aki nincs velünk, 
az értelemszerűen ellenünk van. Ha még hátrébb megyek az 
időben, mondjuk kétezer évet, e parafrázis eredetijére lelek, 
s arra gondolok, lám, „minek is kell fegyvert veretni belőled, 
arany öntudat”. Ennek a kérlelhetetlen logikának aztán az a 
következménye, hogy az olyanok, mint például én is, akik vi-
lág életünkben arra törekedtünk leginkább, hogy minél szaba-
dabbak, függetlenebbek legyünk, belekényszerítvén az Önök 
logikájába, végül csakugyan a „másik” oldalon találjuk ma-
gunkat. Mert nem tehetünk mást. Hiszen az Önök oldalán, 
ahol ez a kérlelhetetlen logika érvényesül, egy magamfajta 
ember egyszerűen nem állhat, mert nem tud oda állni, s nincs 
más, mint a másik oldal. Vagy a senki földje. 

Ha az kérdi, látok-e belőle kiutat mindebből, hacsak nem 
közhelyekkel akarok válaszolni, annyit mondhatok: nem. Na, 
jó, finomítsunk kissé: egyelőre nem.

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)

„Még egy zsarnok uralkodó sem viszi olyan romlásba országát, 
mint a közjó iránti közönyösség a köztársaságot.”

(Montesquieu)
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Április, Szent György hava
Szent György havában eret vágathatsz, kiváltképen a Cephal-
icát, mely használ mind fejednek, mind mellednek, a köpö-
lyözés hasznos; ne egyél semmiféle gyökeret, tiszta bort igyál, 
melyben álljon sarlófű és pipinella. Haslágyító szirupot igyál, 
a tehénhúsnak békét hagyj, bárányhúst egyél, kecskegödölyét, 
tyúkhúst és folyóvízbeli halakat. A fürdő hasznos. Ha e hónap-
ban mennydörgést hallasz, jó esztendőt jegyez. Húsvét napján 
ha kevés eső lesz, sovány gabona terem… ha tiszta a húsvét 
napja, olcsó húst és hájat vehetsz. Gyermeket, a ki idején szo-
pott, jó aznap a csecstől elválasztani. Virághozó, vigasztaló 
szent György havában született gyermek furcsa fejü, goromba 
erkölcsü, tökéletlen, kába, vakmerő, haragos, kegyetlen ember, 
vérszomjazó, erejében és elméjében igen bizalkodó; gyilko-
sság, bujdosás, vérontás kell kedvének és szép személyekkel 
igen nyájas lesz.

CSÍZIÓ

A városházára nem tűzhették ki,  
azt leszavazta a képviselő-testület, 
de a nemzeti ünnep vigíliáján, 
március 14-én fölvonták a székely 
zászlót a budaörsi fidesznyikek is. 
Ha nem a polgármesteri hivatal-
ra, akkor a templom mellett álló 
országzászlóra.

*

A televíziós műsorsugárzás 
többször elhalasztott digitá-
lis átállása idén biztosan meg 
kell, hogy történjék. Az átállást, 
rászorultság alapján, az állam 
támogatja. A támogatásra jogo-
sultak körét június 30-áig mérik 
fel a Központi Statisztikai Hi-
vatal fényképes igazolvánnyal 
ellátott munkatársai.

Kitüntették március 15-én a Budakeszin megtelepedett írót, 
szerkesztőt, Albert Gábort a Magyar Érdemrend Tiszti kereszt-
jével (polgári tagozat)

A hónap fotója

201304.indd   3 4/5/2013   4:23:39 PM



BUDÁNTÚL   •  2013 ÁPRILIS4

KRÓNIKA

Mindjárt itt a május (bár, ahogy kinézek az 
ablakomon, még hókupacok szürkéllenek 
az út szélén), és még minden bizonytalan. 
Bő hónapja, hogy arról szóltak híradá-
sok (a mieink is), hogy a BKK-BKV a 
második félévtől nem vállalja a főváros 
határain kívüli buszjáratainak üzemelteté-
sét. (Nem is sokkal korábban meg arról, 
hogy vállalja, még előbb pár héttel, hogy 
nem.) De nem kell aggódni, mert az üze-
meltetést a határokon túl majd átveszi tőle 
a Volán. Még azt is elmagyarázták meg-
nyugtatólag, hogy mindez nem azt jelenti 

majd, hogy a kékbuszok megállnak a Bu-
dapest településjelző táblánál, az utasok 
lekászálódnak, s várják a Volán járatát. 
A buszok ugyanúgy járnak majd, mint 
eddig, csak a két vállalat majd egymás 
között számol el egymással. Igaz, voltak 
tamáskodók, akik azon morfondíroztak, 
ezt hogy lehet megcsinálni, s ha már, 
minek ez az egész, ne töprengjenek túl 
sokat: március végén a legfrissebb hírek 
már arról szóltak, hogy a Volán mégsem 
veszi át az agglomerációs buszjáratokat, 
ugyanis erről vele nem állapodtak meg 
(az illetékes miniszter egyszerűen csak 
úgy, ukázba adta), és a feladat ellátásához 
szükséges kapacitások (buszok, sofőrök 
stb.) nem állnak rendelkezésére. Ráadásul 
osztottak-szoroztak a Volánnál, és arra ju-
tottak, az egész csak ráfizetést jelentene 
a cégnek. 

A HVG szerint valójában „A meccs 
nagyobb presztízsért és persze a BKV 
legjövedelmezőbb járataiért folyik”.

Folytatván a sportnyelvi metaforát: a 
márciusi meccs eredménye: Volán-BKK 
1:0. Kíváncsian várjuk a visszavágót.

Borz Tóbiás

Volán-BKK 1:0

Minden cinizmus nélkül, de ha csak az 
egyéni, politikai karrier szempontjából 
nézzük a történteket, Szél Bernadett, az 
LMP országgyűlési képviselője igen szép 
emelkedést tudhat maga mögött az elmúlt 
pár évben.

Eredetileg nem is került be a parla-
mentbe sem egyéniben (indult), sem 
listáról, de aztán egy visszalépés miatt 
képviselővé avanzsált. Most meg lénye-
gében pártja második emberévé lépett 
elő a Budakeszin élő kisgyermekes fiata-
lasszony, amikor március végén az LMP 
XXIII. kongresszusa (ennyi kongresszust 
az MSZMP sem tartott, pedig vagy tíz-
szer olyan hosszú ideig működött, mint 
amióta a Lehet Más a Politika egyáltalán 
megalakult) a társelnöki székbe röpítette 
Schiffer András mellé. Azért írtam má-
sodik embert, mert a két társelnök papíron 
ugyan egyenrangú, de Schiffer ismertebb 
és legalábbis a tagság körében karizmati-
kusabb Szélnél.  

Szél Bernadett megválasztása után a saj-
tónak elmondta, a két társelnök nagyobb 

Veni, vidi, vice

Egy adalék a rezsicsökkentési kampány 
pro és kontra argumentációjához.

„Az energiaszolgáltató cégek a 
privatizációjuk óta több mint 1000 
milliárd forint profitra tettek szert 
Magyarországon, de szakemberek sze- 
rint ennek akár a többszörösét is kivi-
hették az országból különféle pénz- 
ügyi műveletekkel” – mondta Boros Imre, 
az első Orbán-kormány kisgazda minisz-
tere, közgazdász a Kossuth Rádióban. 

Mindemellett az energiacégek a Horn-
kormánnyal aláírt szerződésekben azt 
is kikötötték – szekundált Borosnak 
ugyanabban a műsorban Csath Mag-
dolna Zsámbékhoz kötődő közgazdász, 
aki 2002-ben a MIÉP színeiben indult 
képviselőjelöltként –, hogy a mindenkori 
költségeikre egy bizonyos százaléknyi 
nyereséget tehessenek, az így kialakult 
árat pedig érvényesíthessék a piacon. 
E feltételek nem ösztönözték a cégeket 
arra, hogy hatékonyan gazdálkodjanak. 
Ha ugyanis bármilyen költséget el lehet 
fogadtatni az árban, akkor a vállalkozás 
bátran költ, például jó magas béreket ad 
a vezetőknek.

Csath Magdolna úgy véli, gyakor-
latilag nem működött a piacgazdaság, 
hanem monopolgazdaság alakult ki az 
energiaszektorban. „Óriási szakadék 
keletkezett aközött, hogy a családok 
összes bevételéből hány százalékot tett 
ki a gázra, villamos energiára fordított 
összeg” – mondta Csath. Mindezekért 
különösen indokolt, hogy átvizsgálják e 
cégek költségeit, és arra szorítsák őket, 
hogy megfelelően gazdálkodjanak.

eszt

Csitt-Csath: 
pofátlan profit

hatáskört kapott, mint az országos választ-
mányt eddig vezető szóvivők, melyek fel-
adatait a jövőben szintén ők ketten látják 
majd el. A kommunikáció mellett hozzájuk 
tartozik majd a stratégiai és a közpolitikai 
irányvonal meghatározása is.

Zoborai stb.

– Aláírja?
– Mit?

– A rezsicsökkentést, tudja!
– Nem írom alá!

– Miért nem írja alá, oly 
nagyszerű!

– A csökkentés kevés, én a re-
zsim megszűnését szeretném!Sa

Ti
r
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Ugyan a tavalyi év végével Béresné Dávid 
Magdolna, a Nagy Gáspárról elnevezett 
budakeszi könyvtár igazgatója nyugdíj-
ba ment, sok olvasó erről mit sem tud: 
az elkötelezett szakember azóta is szin- 
te napi rendszerességgel tér be korábbi 
munkahelyére, hogy kollégáinak segítsé-
gére legyen.  Magam mindig irigyeltem a 
bibliotekáriusokat, hogy egész napjukat 
betűk közt tölthetik, de vajon mi vonzotta 
őt, aki ezt választotta hivatásául, a könyvár 
világába? Honnan jött, hova tart?

– Tényleg jó könyvtárosnak lenni? – 
teszem föl kissé provokatívnak szánt, első 
kérdésemet.

– Nekem biztosan. Gyerekkoromtól 
fogva bújtam a könyveket, jártam a 
könyvtárba, és ha megkérdezték, mi 
leszel, ha nagy leszel, gondolkodás nélkül 
vágtam rá: könyvtáros. Nyugodt, szép, 
érdekes környezet, értékes gondolatok, 
sokszor nehéz visszatenni a polcra egy-
egy könyvet, még ha csak belelapozunk 
is, mert kincseket rejt. Ráadásul a könyv-
tárba járó emberek is többnyire érde-
kes, érdeklődő, kedves nők és férfiak, 
egyszóval jó itt. Nem tudom megunni, pe-
dig egész életemben könyvtáros voltam.

– Hol kezdődött a pályája?
– A debreceni tanítóképzőben végez-

tem népművelés-könyvtár szakon, mivel 
mezőkeresztesi születésű vagyok, ez esett 
legközelebb a szülőhelyemhez. Gyerek-
koromtól fogva élt bennem a vágy: debre-
ceni diáknak lenni! Nem is bántam meg, 
bár utána Budapestre költöztem, ott volt 
az első munkahelyem.

– Mi vonzotta a nagyvárosba?
– Mint a fiatalokat általában, a nagyváro-

si élet, a sok lehetőség, a színház, ami a 
könyvek után máig a nagy szerelem. És 
persze a függetlenség, az önálló, felnőtt 
élet. Első munkahelyem a Humán Oltóa-
nyag Termelő és Kutató Intézet könyvtára 
volt, ehhez azonban elvégeztem az egri 
főiskolán a biológia kiegészítő szakot.

– Nem volt ez idegen egy humán beállí-
tottságú embernek?

– Egyáltalán nem, mindig szerettem a 
természettudományokat is. S bár két és fél 
év után eljöttem, a következő állomáshe-
lyemen is jól jött ez a tudásom, ugyanis 
az Országos Mezőgazdasági Könyvtárba 
kerültem. Majd nemsokára férjhez men-
tem, jöttek a gyerekek, s ekkor kerültem 
Budakeszire is.

– Hányan is lettek?
– Két lány egy fiú. A fiam már dolgozik, 

a lányaim még tanulnak: főiskolán, illetve 
egyetemen. 

– És hogy volt Budakeszivel?
– A férjem lakott itt, az ő szüleihez 

költöztünk.
– Róluk azért említsünk meg annyit, 

hogy igen csak ismert emberek voltak he-
lyben, sőt: országosan is.

– Férjem édesanyja, Kapitány Kata-
lin a budakeszi Czövek Erna Zeneiskola 
alapítója és első igazgatója, apósom pedig 
Béres János zenetanár és furulyaművész.

– Öröklődött-e a zenei érzék az uno-
kákba?

– Zeneszerető család vagyunk, mind-
egyik gyerek tanult muzsikálni, de egyik 
sem a művészi pályát választotta. Egyéb-
ként a férjem konzervatóriumot is végzett, 
de az ő élete is másként alakult, mérnök 
lett.

– Milyen zenét hallgatnak legszíveseb-
ben?

– Klasszikus muzsikát és dzsesszt. 
Hadd büszkélkedjem még el azzal is, 
hogy a lányaim nagy irodalomrajongók, 
imádják a verseket.

– De térjünk vissza az ön pályafu-
tásához…

– Pár év után építkeztünk, énrám a 
gyereknevelés hárult, de amikor ezeken 
az éveken túljutottunk, szerettem volna 
újra munkába állni, a hivatásomat gya-
korolni. 1999-ben járunk, s megtudtam, 
könyvtárvezetőt keresnek épp a budakeszi 
könyvtárba. Pályáztam, elnyertem az ál-
lást. Ezt követően majd’ tizennégy évig 
vezettem az intézményt. Ekkor váltam 
istenigazából budakeszivé: ekkor ismer-
tem meg az itteni embereket, hiszen ko-
rábban a szűkebb környezetet leszámítva 
nem sokakat ismertem, ráadásul a gye-
rekek Budapestre jártak iskolába, az ő 
baráti körük is inkább onnan került ki. 
No és a kollégákat is, akikben nagyszerű 
munkatársakat és embereket ismerhettem 
meg. Talán az emberek okozták a legtöbb 
örömöt a pályámon. Így ha összegezni 
kívánok, azt kell, hogy mondjam, én nem 
csalódtam se a könyvekben, sem az em-
berekben, nem bántam meg, hogy ezt 
választottam.

– Gondolom, voltak nehezebb pillana-
tai, időszakjai az elmúlt tizennégy évnek.

– Például sok izgalommal járt, amikor a 
régi raktárból átköltöztettük az állományt 
az új helyére, vagy amikor az új számító-
gépes rendszerre átálltunk, de említhet-
ném a 2008-as festést is. Igaz, hogy az is 
izgalmakkal, de kellemes izgalmakkal járt 
együtt, amikor például ugyancsak 2008-
ban fölvettük Nagy Gáspár költő nevét. 

– Az ön időszakához fűződik az író-

olvasó találkozók meghonosítása is.
– A másik, soha nem gyakorolt szak-

mám, a népművelés talán így ütközött ki, 
én ezeket a rendezvényeket nagyon szí-
vesen csináltam. S minthogy rendre sikert 
arattak, ez újabb és újabb ösztönzést adott 
a folytatásra. Büszkén mondom, a kortárs 
magyar irodalom sok „nagyágyúja” lá-
togatott el hozzánk, öregbítve a könyvtár, 
a város hírnevét, s jó szolgálatot téve az 
irodalom népszerűsítésének. És hadd em-
lítsem meg azt is, hogy a gyerekekről sem 
feledkeztünk meg.

– Sokan temetik a Gutenberg galaxist, a 
könyvet, a könyvtárat, önnek ez nem fáj?

– Fáj, ha ilyesmiről hallok, de őszintén: 
nem hiszek benne. Szerintem, amíg em-
ber, emberi kultúra létezik, addig könyv 
és könyvtár is lesz.

– És hogy látja a Nagy Gáspár Könyv-
tár jövőjét?

– Komoly igény van az intézmény iránt, 
ezt minden adat alátámasztja. Remélem, 
hogy azok, akik döntenek róla, ezzel tisz-
tában vannak, és lesz támogatás a továb-
biakban is, hogy működni tudjon. 

– És a személyes jövő?
– Bármennyire is könyvek között 

éltem évtizedekig, sok a restanciám, ami 
az olvasnivalót illeti, ezeket szeretném 
pótolni. Remélem, többet hódolhatok a 
hobbimnak, a természetjárásnak, a kirán-
dulásnak. Tanulni is szeretnék, például 
tökéletesíteni az angolnyelv-tudásomat. 
Ez ráadásul segít megőrizni a szellemi 
frissességet is. Aztán érdekel a jóga, re-
mélem, eztán erre is jut időm. No és az 
utazás, és, ahogy már említettem, a szín-
ház! Szóval, unatkozni nem fogok.

Biator Oszi

BeMutatjuk Béresné DáviD MagDolnát

Könyvek által a világ

Előttem a könyvem
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Ki nem tört ugyan, de a botrány akkor is 
botrány, ha nem tör ki.

Márpedig, ami történt, más szóval aligha 
lehetne illetni, mint… na, jó, a stílus ked-
véért (kerülendő a szóismétlést) legyen: 
skandalum.

A dolog pedig szépen indult. Idén is, mint 
eddig, a budakeszi képviselő-testület ide-
jekorán, szépen, demokratikusan bekérte 
a javaslatokat, sőt, meg is fogadta azokat, 
mielőtt döntött volna az idei városi díjak 
odaítéléséről. Történetesen az Ifjúsági díj 
és a Budakesziért Emlékérem sorsáról. 
Még februári ülésén meg is született a 
határozat.  Annyira, hogy a városi újság, 
plusz a megyei hetilap szépen le is hozta 
a díjazottakat, méltató szöveggel, fénykép-
pel, ahogyan kell. 

A levesbe azonban hajszál került.
Nem sokkal az ünnepség előtt valaki 

jelezte, a díjazottak között van valaki, aki 
szerinte méltatlan a címre. Történetesen 
Karvaly Nándor nyugalmazott rendőr 
alezredesről van szó, aki Budakeszin 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a helyi 
polgárőrség újraszervezésében és – mint 
az egyik alapító és hosszú éveken át 
vezető – magas színvonalú munkájában. 
Az Országos Polgárőr Szövetség Elnök-
sége példamutató, eredményes munkája 
elismeréseként az „Év Polgárőre” kitün-
tetésben részesítette két évvel korábban.

A vétót emelő nem is ezt kifogásolta vagy 
vonta kétségbe, hanem Karvaly korábbi, a 
rendőrségnél végzett tevékenységét. Mint 
pillanatok alatt kiderült (az adatok a neten 
évek óta nyilvánosak), rendőri pályafutását 

a titkosszolgálatoknál futotta be, ott is a 
belső elhárításnál, feladata egyházi szemé-
lyek megfigyelése volt.  A kilétét fölfedni 
nem kívánó illető ráadásul azt is kilátásba 
helyezte, ha nem vonják vissza a kitün-
tetést még a március 15-i ünnepség előtt 
(mert, hogy egyik szavamat a másikba ne 
öltsem, erre a ceremóniára szokás időzíteni 
a díjkiosztókat), akkor ő nyilvánosan adja 
vissza korábban kapott, magas városi 
kitüntetését.

Hogy mi történt eztán a színfalak 
mögötti tárgyaláson a városvezetés és Kar-
valy között, nem tudjuk, mindenesetre a 
következő koreográfia szerint zajlottak az 
események: az ünnepségen a nyugalmazott 
rendőrtiszt bejelentette, az elismerés nem 
őt, hanem a polgárőr egyesületet illeti, s ő 
ezennel a javukra lemond.

Persze mindenki tudta már, mi van a hát-
térben.

A város közvéleménye két részre 
szakadt: van, aki a Karvalyt feldobó sze-
mély tettét, harcos antikommunizmusát 
dicséri, mások azzal érvelnek, nem a 
rendőri tevékenységéért, hanem bu-
dakeszi, áldozatos munkájáért kapta az 
elismerést. S különben is, ideje volna ab-
bahagyni a múlt felhánytorgatását, a vá-
daskodást.

Mi szerettük volna megismerni az érin-
tett álláspontját is, aki azonban nem kívánt 
élni a lehetőséggel.

És akkor a vörös farok: Karvaly, aki pá-
lyafutása során besúgók tartótisztje volt, 
most  utóbb ő vált egy besúgás áldozatává.

Bot Zsibora

Díjak és besúgások

Glossza
Bevallom, nem kis meglepetést okozott, 
amikor laptársunk, a Budakörnyéki 
Iránytű márciusi számát lapozgatván, 
a Szcientológiai Egyház hirdetményé-
be botlottam (A hónap képzavara – a 
Szerk.)

Aztán eszembe jutott, láttam én e 
hasábokon már ennél kacifántosabb 
dolgot is pár éve, amikor egy gyere-
keknek kiírt irodalmi pályázaton Adolf 
Hitler ifjúkori verse jelent meg egy 
más név alatt. Talán – nomen est omen 
– elkelne a szerkesztőnek egy jó kis  
iránytű. Úgy értem: belső.

Meghiúsult pályázat
Nincs szerencséje a városnak a Bu-
dakeszi Városfejlesztési és Városüze-
meltetési (BVV) Kft-vel, amit egyébként 
máig Gamesz-nak titulál a helyi város- 
lakók többsége. Amióta ugyanis az 
elődintézményt megszüntették, és az új 
szervezeti struktúra (ej, beh szépen is 
mondtam!) fölállt, nem igazán sikerült 
stabil vezetést találni a társaság élére.

Márciusban is meghiúsult az ügyvezető 
igazgatói posztra kiírt pályázat, miután 
nem találták meg a megfelelő embert a 
megfelelő feladatra a pályázók között. 
Így aztán az elkövetkező hónapokban 
továbbra is az eddigi, megbízott ig-
azgató látja el a feladatot, amíg az újfent 
kiírt pályázatot elbírálják.

Fölmérés volt a városunkban. (Nem tu-
dom, hányan töltötték ki az íveket, csak 
azt, hogy hetekig senki nem tudta meg-
mondani, mi célt szolgálnak, és ki benne az 
illetékes – a Szerző.) A kitöltött kérdőívek 
összesítése és értékelése megtörtént, több 
laptársunk már be is számolt róla.

Ennek eredményeként immár tud-
hatjuk, a helyi lakosok leginkább a 
település fekvését, jó levegőjét, emberi 
léptékét, hangulatát értékelik nagyra. A 
budakesziek a budakesziek iránt bizalom-
mal vannak, kedvelik egymást. Sokan 
szeretik, hogy itt őrzik a hagyományokat, 
és több nevezetesség is van a városban. 
Ezek rangsorát a Vadaspark és a Him-
nusz-szobor vezeti (nem a káka kedvéért, 
de a Budakeszi Vadaspark csak nevében 
az, valójában a főváros területén fekszik 
jó részt és a Pilisi Parkerdőgazdasághoz 
tartozik – a Szerk.).

A legnagyobb problémának – ezt persze 
felmérés nélkül is tudtuk – a közlekedést 
tartják, de sokakat aggaszt a zöld terü-
letek fogyása és a csapadékvíz-elvezetés 
megoldatlansága.

S hogy mit nem akarnak leginkább a 
helyi emberek? Például azt, hogy újabb 
lakóövezetek épüljenek.

Akarni pedig jobb utakat, járdákat, ke-
vesebb kátyút akarnának, és a meglévő 
intézmények, legelsősorban az egész-
ségügyiek bővítését-korszerűsítését. És 
rendet mindenekelőtt: hogy tartsák és 
tartassák be, akiket illet, a szabályokat, 
törvényeket

S tudják-e, miről álmodnak legtöbben 
Budakeszin? Saját bevallásuk szerint egy 
városi uszodáról. De szintén az álmok 
birodalmába tartozik a Dózsa György tér 
rendezése vagy egy helyi ifjúsági klub..

Robot Szabi

Szeret, nem szeret

Budakeszi díjasok
Ifjúsági díj: Kemény Dávid ifjúsági 
olimpikon (a rend kedvéért, ha már a 
többi sajtóközleményből kimaradt, írjuk 
le azt is, hogy könnyűatléta)
Budakesziért Emlékérem
Mészner Antal, Karvaly Nándor és a Bu-
dakeszi Polgárőr Egyesület

Oscar tudja, de nem mondja, ki lesz az 
első budakeszi Oscar-díjas
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Ilyet is ritkán láttak Budaörsön 
az elmúlt húsz évben, mármint 
azt, hogy egy vállalkozás el-
menjen. Pláne egy bank. Nem 
is tudom, van-e még egy, Bu-
daörs léptékű magyar kisváros, 
ahol annyi bankfiók lenne, mint 
itt. Hogyne, hiszen a betelepült 
nagyvállalatok vonzották a pénz- 
intézeteket, amelyek jöttek is, 
mint virágra a méhek.

A helyi közvéleményt, amely 
maga is megszenvedi, bár az 
országosnál kevésbé, a gazdasá-
gi válságot, meglepte a márciusi 
hír, hogy az egyik városi bank-
fiók hamarosan lehúzza a rolót. 
A Banco Popolare Károly király 
úti részlegéről van szó, amely 
az első vidéki fiókja volt Olasz-
ország negyedik legnagyobb 
hitelállománnyal rendelkező 
pénzintézetének. A bank Ma-
gyarországon 2007 óta van je-
len. A magyar leánybank eddig 
– a budaörsi mellett – további 
9 fiókkal és 145 alkalmazottal 
működött. A pénzintézet lakos-
sági és vállalati pénzügyi szol-
gáltatást egyaránt végez. 

De senki ne pánikoljon a Ban-
co Popolare ügyfelei közül, u-

gyanis további értesülések sze- 
rint a bankot egy magyar pén-
zintézet vásárolja meg, s erről 
már meg is született a megál-
lapodás.

A Reuters világgá röpített 
híre szerint ezzel az olasz bank 
lett az első pénzintézet, amely 
kivonul Magyarországról. A 
szakújságírók ezt azzal hozzák 
összefüggésbe, hogy Orbán 
Viktor túlzottnak minősítette 
a külföldi bankok jelenlétét a 
magyar pénzügyi szektorban. A 
miniszterelnök tavaly júliusban 

azzal állt elő, hogy a magyar 
bankszektor fele legyen ma-
gyar kézben.

Úgy látszik, a vérmesebb 
olasz bankárok nemcsak a 
kivonulásban járnak élen, 
hanem kevésbé is türtőztetik 
magukat más nemzetbeli, 
diplomatikusabb kollégáiknál. 
Egy talján bankár, a CIB anya- 
bankja, az Intesa Sanpaolo 
vezérigazgatója Magyaror-
szágot rémálomnak nevezte 
idén márciusban a pénz- 
ügyi szektor szempontjából, és 
közölte, a bank kész csökken-
teni aktivitását az országban. 

eszt

A Népbank kivonul

Ne ítélj korán
Mielőtt búskomorságba esnénk, íme, egy másik gazdasági hír. Szinte 
egyidejűleg a Banco Polpolare budaörsi (és magyarországi) kivonu-
lásáról szóló drámai hangvételű hírekkel jött az alábbi bejelentés. A 
német, de magyar leányvállalata révén szintén Budaörsön megtelepe-
dett multi, az RWE, amely  jelentős részesedéssel rendelkezik a ma-
gyarországi villamosenergia-termelés, elosztás és értékesítés, valamint 
a gázszolgáltatás piacán, legfrissebb információk szerint eladta Tigáz-
részvényeit. A vásárló az ENI, a Tigáz eddig is többségi tulajdonosa. 
(Az ENI félállami olasz cég, amely a magyarországi vállalata, a Tigáz 
jóvoltából ugyancsak meghatározó szereplője a hazai energetikai 
piacnak.)

A tranzakció jóvoltából a TIGÁZ éves rendes közgyűlésén az eddigi 
52,7 százalékos tulajdonos ENI S.P.A. a részvények 96,85 százalékával, 
16 465 283 darab részvénnyel szavaz – írta a Napi Gazdaság. 

Sokkolta a hazai közvéleményt Gerendás 
Péter zenész drámai hangú közvéleménye 
március végén. Interneten tette közzé a 
Budaörsön élő énekes, hogy népes csa-
ládjával (hat gyerekével és feleségével) 
hamarosan elhagyja az országot. Hogy 
hova emigrál, azt még maga sem tudja, 
de az egzisztenciális kilátástalanság és az 
emberek hangulata, az ország lecsúszása 
és politikai fasizálódása annyira elvisel-
hetetlenek a számára, hogy inkább vállal-
ja a teljes bizonytalanságot. 

A hír nemcsak megdöbbentette, hanem 
mélyen meg is osztotta az embereket. Az 
interneten szinte példátlan szenvedéllyel 
lángolt föl a vita a művészt megértő és lé-
pését elítélő hozzászólók között.

– Engem is mélyen megérintett a hír – 
nyilatkozta lapunknak Wittinghoff Tamás, 
Budaörs polgármestere –, hiszen nem-
csak egy olyan művészről van szó, akinek 
zenéjét sokakkal egyetemben magam is 
kedvelem, hanem olyan valakiről, akit 
barátomnak tekintek. Szomorú kórkép 
viszonyainkról, hogy egy hozzá hasonló 
tehetség, több évtizedes sikeres pályafu-

tás után megélhetési gondokkal küzd, lét-
bizonytalanságban él, de ez nem csak az 
ő problémája, hanem százezreké, ha nem 
millióké a mai Magyarországon. Mint 
ahogy sokan választották azt, hogy el-
hagyják az országot, s még többen fontol-
gatják e lépést. Mindezek után szükségét 
éreztem annak is, hogy a bejelentése körül 
forrongó vitában magam is részt vegyek.

– Az internetes fórumokra gondol?
– Igen, s bár rendszeren olvasom a 

különböző fórumokat, és nekem is gyakran 
van részem sok alantas és méltatlan tá-
madásban, de amit most olvastam Péterrel 
kapcsolatban, az minden eddigi tapaszta-
latomat alulmúlta. Edzettnek hittem eddig 
magam, de sok bejegyzést alig tudtam vé-
gigolvasni. Képzelem tehát, hogy Péter, 
aki egy érzékeny művészlélek, milyen ne-
hezen viseli a támadásokat. Ezzel együtt 
nagyon sajnálnám, ha döntése megmá-
síthatatlannak bizonyulna, hiszen szemé-
lyében nemcsak egy kiváló művészt, de 
egy kiváló embert is veszítene az ország.

– Említette, jól ismeri, tényleg ennyire 
kilátástalan a helyzete?

– A legfrissebb híreim arról szólnak, 
hogy többen is segítségére sietnének. Re-
mélem, hogy legalább az egzisztenciális 
problémái megoldódnak majd, de persze 
ettől a közállapotaink maradnak olya-
nok, amilyenek. Én bízom benne, végül 
Péter marad, de ha elmegy, tiszteletben 
fogom tartani a döntését. Ötszázezren 
már így döntöttek, remélem, nem ő lesz 
az ötszázezer-egyedik. 

Boros Zita

Te csak zenélj, vándorzenész

Legyen a Kőhegyen
A Budaörs fölé magasodó, 
az egész várost uraló, szikár 
szépségű Kőhegy a település 
meghatározó táji eleme. Nem-
csak a hegy látképe, hanem 
az oldalára fölkúszó város-
rész is hangulatos, romanti-
kus színfoltja. Ám nagyon sok 
problémát is okoz mind az ott 
lakóknak, mind a városveze-
tésnek. Hogy ezek közül csak 
néhányat említsünk: csapa-
dékvíz-elvezetés és a pincék, 
ismeretlen üregek.

Jó hír a Kőhegy lakóinak, 
hogy a közelmúltban végre 
elkészült a Kőhegy szabályo-
zási terve.

Ezt hosszú szakhatósági 
véleményezés és egyeztetés 
előzte meg, a budaörsiek pe-
dig több fórumon is vélemé-
nyezhették a terveket, tehették 
meg javaslataikat.  

Az  egyeztetéseken el-
hangzottaknak megfelelően, 
elkészült a Budaörs Helyi Épí-
tési Szabályzat módosítása a 
Kőhegy és környéke Lk-1VED 
jelű építési övezetbe sorolt in-
gatlanok területére.

tb

A lét elviselhetetlen nehézsége
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Tiszta lappal indulhatnak mostantól az 
önkormányzatok – így a kormány. – A 
feladatok jó részét, de még az adósságu-
kat is átvállaltuk.

Az önkormányzatok azonban másként 
látják. Most, hogy már mindenhol el-
fogadták az idei költségvetést, kezdenek 
fölébredni. A bőrükön kezdik érezni pél-
dául az adósságátvállalásnak mondott 
ajándék keserű ízét.  Ami amúgy is csak 
részleges, nem a teljes hitelállományra 
vonatkozik az esetek túlnyomó részében. 
Rossz szájíz maradt azon önkormányza-
tokban (A hónap képzavara – a Szerk.), 
amelyektől nem volt mit átvállalni. Vagy, 
mert olyan szegények voltak, hogy még 
hiteleik sem voltak (a pénz mindig oda 
megy, ahol már van), s lám, most sem 
kaptak semmit; vagy, mert óvatosan, 
felelősen gazdálkodtak, s nem adósodtak 
el. S most azt kell látniuk, azok a hely-
hatóságok, amelyek nyakló nélkül vették 
föl a hiteleket, ráadásul devizában, most 
megszabadultak terheiktől. Ám utóbbiak 
boldogsága sem felhőtlen. Most, hogy 
kezd látszani az egyenleg (mert hogy a 
botnak is két vége van, ugyebár), s kezd 
kiderülni, a feladat- és adósságátvállalás-

ra hivatkozással a központi költség-vetés 
mennyivel kevesebb pénzt juttat az önko-
rmányzatoknak – senki sem jár jól igazán. 
Egyre inkább látszik a maga valóságában 
ugyanis a kormány által január elsejével 
bevezetett új, úgynevezett feladatfinan-
szírozási rendszer. Önkormányzati pénz-
ügyesek osztanak és szoroznak, s azt 
látják, a helyhatóságok működéséhez ez 
nem lesz elég. Vagyis újratermelődik a 
hiány. Csakhogy immár a működési hitel 
– alma! Az ugyanis meg lett tiltva.

Hogy ez hogyan lehetséges? Csakis 
úgy, hogy „a központi költségvetésből 
származó forrás csökkenésének mértéke 
meghaladja az önkormányzatoktól elk-
erült feladatok ellátásának korábbi költ-
ségét” állítják a Magyar Önkormányza-
tok Szövetsége szakértői.

Ugyancsak ők állítják, legrosszabbul 
az új rendszerben a községek járnak. A 
központi támogatások nem fedezik a köz-
szolgáltatások árát, viszont sok kisebb 
településen, ahol kevés vállalkozás 
működik, nincs adóbevétel sem, ami fe-
dezné a különbözetet. A költségvetések jó 
részét eleve hiánnyal tervezik, vagy olyan 
bevételeket állítanak be, amelyekről már 

most is tudják, hogy nem folynak majd 
be, mert nem reálisak.

Így aztán nem csoda, ha a zömmel fi-
deszes vezetésű önkormányzati vezetők is 
morgolódnak. Hogy közeli példát mond-
jak, az ősfidesznyik Varga László, aki több 
ciklus óta polgármestere Perbálnak, a Bu-
dakörnyéki Iránytű legutóbbi számában 
arról panaszkodik, még a falu biztonságos 
működtetéséhez szükséges bevételek is 
bizonytalanok.

Tosiba Broz

Költségvetés után jön az aratás

1983-ban volt az első, a nyári hónapok hét- 
végéit művészeti eseményekkel betöltő 
Zsámbéki Szombatok fesztivál. Huszonöt 
évvel később, a jubileum alkalmából új 
helyszíneken (elsősorban a volt légvé-
delmi rakétabázis területén) és új néven: 
Zsámbéki Színházi és Művészeti Fesz-
tivál – folytatódott a kezdetektől szabály-
talan történet. Hogy milyen lesz az idei, 
harmincadik évad, ma még nem tudható. 
Alighanem olyan, mint az egész, eddigi 
történet: szabálytalan.

Zsámbék Pest megye nyugati csücské-
ben, önmagában is szabálytalan település. 
Kicsi, de mégsem falusias. A főváros kö-
zeli gazdag vidék szélén – mégis szegény. 
Az agglomerációhoz sorolják, mégsem 
alvó falu (pár éve város), és nem is raké-
tabázis, bár évtizedekig ez az objektum 
fontos szerepet töltött be a település éle-
tében.

Egy kistáj – a Zsámbéki-medence név-
adója – mégsem kistérségi központ.

Virtuális középpontjában a 13. század ele-
jén ez európai gótika születésével egy időben 
emelt katedrális romja – nem szomorú, 
alaktalan kőhalom – úgy tárja föl a gótika 
lényegét, mintha annak emlékműve volna. 
Az európai jelentőségű templomrom mel-

lett a kis település különböző korszakainak 
különleges műemlékei állnak. 

1982 táján még nem volt általános 
az a gondolkodás, amely az egyetlen 
közművelődés elvárásai helyett a hely 
szelleméből táplálkozva, mert volna helyi 
válaszokat keresni arra, mi is az, aminek 
jelentősége lehet.

Zsámbékon – ma már tudjuk – negyed 
százada pedig néhányan még csak ráér-
eztek – a döntő erő műemlékei külön-
legességében rejlik. A felismerés, hogy 
Zsámbék művészeti-kulturális élete en-
nek az erőnek alapján olyan potenciállal 
rendelkezik, ami térségi, régiós, mag-
yarországi és európai hírű kulturális köz-
ponttá teheti, megszületett 1982-ben. Az 
ezzel szemben álló gyengeség az volt, 
hogy a település anyagi forrásai lénye-
gében megegyeztek bármely, átlagos, 
háromezer lelkes magyarországi települ-
ésnek a közművelődésre „pántlikázott” 
összegével, a megyei fejlesztési tervek 
a Duna-kanyarra koncentrálódtak, csak 
a 20-25 éves, hosszú távú elképzelések-
ben következett volna Zsámbék térsége 
mint kiemelt, fejlesztésre szánt terület. 
1982-ben azt ajánlották, Zsámbék várjon 
türelemmel.

Nem így történt. Mert az erősségek 
között volt egy másik, a helyi társadalom 
akkori állapotában gyökerező fontos 
tényező: az 1946-os kitelepítés után itt 
maradt, sajnos csekély számúra apadt 
németség és a Felvidékről áttelepített, 
valamint a Jászságból, a Kunságból át-
telepített magyar családokkal kezdhette 
az 1950-es évek nehéz időszakát, amit 
tovább cizellált a ki- és áttelepítések min-
den réteget érintő nyomasztó emléke. Ez 
a társadalomlélektani állapot a hetvenes 
évek második felére jutott törvényszerű 
folyamatai révén ahhoz a fordulóponthoz, 
amikor a helyiek rétegei egymásra hango-
lódva keresni kezdték egy új zsámbéki 
identitás megfogalmazását.

Ez a helyi társadalom akkori érettsége 
olyan erő volt, amely létrehozta és nagy 
lendületű fejlődésnek indította a Zsámbék 
határain már akkor túlmutató, nagyon gyor- 
san megyei, majd a 80-es évek második 
felében országos, a 90-es évek közepére 
pedig nemzetközi jelentőségű, egész 
nyáron át zajló összművészeti fesztivált.

Nem helyi pénzügyi források „elköl-
tése”, hanem széleskörű helyi összefogás 
és a szükséges források megtalálása a 80-
as években újszerű volt. de természetessé 
tette Zsámbékon az a gyakorlatot, hogy a 
dolog másképpen nem menedzselhető. A 

Bázis épült a Bázis helyén

(folytatás a 10. oldalon)
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Emberünk teljesen véletlenül nézett bele 
az egyik speciális célú füzetébe. Régen 
nem tett ilyent, már nem is emlékezett 
rá, milyen is ez a kis összefűzött, színes 
papírlapokból álló füzetecske. Igaz, ebbe 
neki nem kellett sem sokat, sem keveset 
írnia, nem volt vele sok dolga. Ezt csak a 
hatóság emberei tehették meg, ugyanis ez 
az útlevele volt.

Megdöbbenve vette észre, hogy na-
pokon belül lejár. Gyorsan végigkérdezte 
ismerőseit, mit is kell ilyenkor tennie. 
Persze az internet vonatkozó oldalait is 
segítségül kérte, de mindenképpen maradt 
még nyitott kérdés előtte az úti okmány 
megújítását illetően. 

Vett tehát egy nagy levegőt, és felke-
reste az okmányirodát. Érdeklődni akart: 
hogyan, mikor, mennyiért, és mit hozzon 
az új útlevele érdekében. Legnagyobb 
megdöbbenésére a biztonsági őr leültette 
egy üres székre, kezébe nyomott egy 
sorszámot, és bíztatta, várjon nyugodtan, 
mert amint kijön a most bent lévő ember, 
ő következik.

Az irodában újabb pozitív megdöb-
benés érte az emberünket. Felkészült 
ugyanis a szokásos hivatalban oly álta-
lános morcos arcokra, a kioktató stílusra, 

a küldözgetésre, a hivatal packázására. 
Helyette kedves, mosolygós, tettre kész 
ügyintézővel találta magát szembe. Egy 
fél mondat után már csak az volt a kérdés, 
hogy ebben az öltözetben elkészülhet-e a 
fotó, ami az új okmány egyik legfontos-
abb része. No, erre a gyors és hatékony 
válaszra nem számított. A frizuráját meg 
lehetett igazítania, a ruha egy sállal fel-
javítható volt; tehát beült a fotós kabin-
ba a lencse elé. Választhatott is a fotók 
között, ami már végképp minden vára-
kozása felett volt.

De jött az a kérdés, amin végkép 
meglepődött: „Tegye bal mutatóujját a kis 
készülék ablakára”. Ujjlenyomatot kértek 
tőle, mint a krimikben a bűnözőktől. Csak-
hogy valami itt nem működött. A készülék 
ugyanis piros jelet küldött, vagyis az ujj-
lenyomat vétele nem sikerült. No, akkor 
próbáljuk meg újra! Aztán még egyszer 
lehetett próbálkozni. Semmi, csak a gép 
piros üzenete. Ezt követően jöttek a jó 
tanácsok: „Ne nyomja olyan erősen! Tegye 
rá rendesen az ujját! Tartsa pár percig ma-
gasra a kezét! Kenje be krémmel az ujját!” 
Az eredmény azonban változat-lan maradt, 
csak piros üzenetet adott a gép, az ujjleny-
omat vételétől ódzkodott a szerkezet.

Ezt követően már élesre változott 
a helyzet. Választania kellett, hogy 
akar-e egyáltalán ujjlenyomatot adni, 
vagy ezt „megtagadja”. Esetleg most 
ujjlenyomat nélküli útlevelet kér, de az 
csak egy évre lesz érvényes. Aztán majd 
jövőre ad új ujjlenyomatot az új útlevé-
lhez, ha majd megint próbálkozik.

Igen, ez a tortúra nagyon váratlan volt. 
Nem készült rá, hiszen napokon át nem 
kímélte a kezét. Egyebek mellett mo-
sogatott, mosott, sikálta a padlót, vagyis 
koptatta ujjbegyének bőrbarázdáit. Már-
pedig ez olyan vétek, ami a mai állami-
gazgatási szervezet működésének rend-
szerét sérti, hiszen ha az ügyfél nem 
alkalmazkodik a technikai megoldások-
hoz, akkor mit sem ér a sok-sok adófo-
rinton beszerzett és működtetett appará-
tus. Nem lesz érdemi eredmény.

Emberünk le is vonta a tanulságot: 
útlevélkérelem előtt három nappal kézzel 

semmit meg nem sza-
bad érinteni, hiszen 
ma az embernek kell 
a technikához alka-
lmazkodnia, és nem 
a technikának kell 
illeszkedni az ember 
adottságaihoz, lega-
lábbis az ujjlenyo-
mat-vétel tekinteté-
ben.

Mészáros Árpád

Pillanatfelvételek, BuDakeszi, 2013. Március

Az ujjlenyomat 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ki-
lencedik alkalommal tartja meg hagyo-
mányos országos szemétgyűjtő akcióját 
2013. április 22-én. A Föld Napja alka-
lmából szervezett eseményre ismét több 
tízezer fő jelentkezését várja a társaság. A 
rendezvény az elmúlt években az ország 
egyik legtöbb önkéntest megmozgató 
környezetvédelmi mozgalmává nőtte ki 
magát.

Az akció a közútkezelő által üzemelt-
etett, 30 ezer kilométeres közúthálózat és 
környezetének megtisztítására. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. egész 
éven át végzett út menti szemétszállí-
tása sajnos minden évben afféle szél-
malomharc. Az illegális szemétlerakók 
nap mint nap szaporodnak. A társaság 
évente egy kisebb megyeszékhely éves 
kommunális hulladékának megfelelő 
mennyiségű szemetet gyűjt össze az ál-
tala üzemeltetett utak mellől. Ebben a 
küzdelemben szeretne a cég szemlélet-
változást elérni. Ehhez azonban az is kel-
lene, hogy az emberek ne tekintsék sze-
métlerakónak az út menti külterületeket, s 
a járművezetők se dobáljanak ki szemetet 

a Kocsijaikból. Az eddigi akciók sikerét 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
az elmúlt nyolc alkalommal mintegy 330 
ezer önkéntes csaknem 50 ezer köbmé-
ternyi szemetet gyűjtött össze országsz-
erte. Remélhetőleg azok, akik már részt 
vettek hasonló megmozduláson, maguk is 
jobban vigyáznak majd környezetükre.

A közútkezelő szeretné, ha ezzel az 
akciójával is hozzájárulhatna, hogy a fi-
atalabb generációknak is természetessé 
váljon a környezet megóvása. A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. éppen ezért várja az 
egyénileg és csoportosan jelentkezőket, 
egyúttal számítanak az önkormányzatok, 
civil szervezetek, iskolák és baráti tár-
saságok csatlakozására is.

A közútkezelő főszervezőként, az es-
emény gazdájaként minden csatlakozó 
számára térítés nélkül biztosít kesztyűt, 
láthatósági mellényt és zsákokat, valamint 
gondoskodik az összegyűjtött hulladék 
maradéktalan elszállításáról is. Az utak 
menti szemétszedéshez a cég szakmai 
felügyeletet is biztosít, szükség esetén 
ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.

tim

Gyűljön a szemét Állati suli

Egész évben működik az állatóvoda, vagy 
ahogyan itt, mármint a Budakeszi Vadas-
parkban nevezik: az állat suli.

Ez nem valami fakszni, a fogságban 
tartott állatokat igenis nevelni (ma már 
inkább ez a helyes szóhasználat a régi 
és nagyon nem píszi idomítás helyett) 
kell, hiszen meg kell tanulniuk azokat a 
legfőbb szabályokat, amelyek betartása a 
saját komfortérzetükhöz is hozzátartozik. 
Valamint azt, ami a vadállat voltuktól 
leginkább idegen: meg kell szokniuk az 
emberek közelségét, az együttműködést 
elsősorban a gondozóikkal.

Többek között erről is meggyőződhettek 
azok, akik dacolva az idei időjárás szeszé-
lyeivel, kilátogattak a vadasparkba már-
cius 26-án, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepén.

E szép tavaszi ünnep alkalmából a Va-
daspark az állatok mellett bemutatta a 
kapcsolódó néphagyományokat, Kovács 
Gyula, az ősi magyar gyümölcsfajták 
szakértője pedig hasznos tanácsokkal lát-
ta el a kertészet iránt érdeklődőket; veze-
tésével az ügyesebbek akár el is készíthet-
ték első gyümölcsfa-oltásukat.
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BudAörS
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Április

6. szombat, 20.00 .
Ír KOCSMASÓ
Kulturális utazás ír sztepptánccal és 
Firkin koncerttel.
9. kedd, 10.00.
Borsószem és a többiek
10. szerda, 19.00.
Kocsonya Mihály házassága 
12. péntek, 19.00.
Szeretem a feleségem 
13. szombat, 19.00.
Panelninja 
14. vasárnap, 11.00.
Süsü, a sárkány kalandjai
Bemutató
19.00.
Zsákbamacska
15. hétfő, 10.00., 14.00.
Benedek Elek: 
Szélike királykisasszony
A Holdvilág Kamaraszínház előadása
16. kedd, 17.00.
Viharos éjszaka 
20. szombat, 19.00.
Farkasvadászat 
(Horányi László színművész és a 
CÉCÓ-AKUSZTIK Viszockij-estje)
Helyszín: Városi Ifjúsági Klub 
21. vasárnap, 19.00
Tanulmány a nőkről

23. kedd, 19.00.
Tavaszi szél vizet hangot áraszt 
(Csengeri Attila, Janza Kata és Szabó 
P. Szilveszter estje)
27. szombat, 17.00.
„Szereted-e még…?” 
Szécsi Pál dalai, előadja Gergely Róbert
28. vasárnap, 11.00. 
Csodafurulya 
19.00.
Zsákbamacska
30. kedd, 19.00.
Tanulmány a nőkről

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

Április

7. vasárnap, 18.00.
MISZTRÁL EGYÜTTES
Áprily-est a közelgő Költészet Napja 
alkalmából
9. kedd, 18.00.
Nevem….Gábriel
Makray Krisztina filmklubja 

13. szombat, 14.00-17.00.
Bababörze és játszóház a művelődési 
házban
13-14. szombat-vasárnap, 10.00-
18.00.
Nyitott Múzeumok Hétvégéje a 
Romtemplomban, Lámpamúzeumban 
és a Tájházban 
13. szombat, 14.00. 
A romtemplom állagmegóvása a XIX. 
szd. végétől napjainkig
16. kedd, 18.00.
Egy kis premontrei testvér a nagy 
Amerikában
20. szombat, 10.00-18.00.
Zsámbéki értékek a Föld Napján
27. szombat, 10.00-16.00.
Tájházak napja
Melchior Keller-nap a Szent Vendel 
Domborműves Népi Lakóházban
30. kedd, 18.00.
Zsámbéki Fotós Szalon
Zsámbéki és környékbeli amatőr- és profi 
fotográfusok baráti körének alakuló ta-
lálkozója a művelődési házban 

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

Április

12. péntek, 16.00. 
Nosztalgia Party
13. szombat 8.00-13.00. 
Bababörze-Bolhapiac
14. vasárnap. 16.00. 
Zwickl Polka Partie
15. hétfőn 19.00. 
Stand Up Comedy
Kiss Ádám és Hajdú Balázs

A Föld Napja
Április 19-20. és 22-23. 
Föld Napi kőzet- és ásványkiállítás 
19. péntek, 16.00. 
Zöld-Tökmag játszóház
20. szombaton, 10.30. 
Zöld Budakeszi: a Bodzás árok
Koós Kolos előadása
22. hétfő, 9.30. és 16.00.
Otthonunk a Föld 
 filmvetítés
22. hétfő, 18.00. 
Baltoro trek – Pakisztán
Hegedűs Gyula barlangász előadása
25. csütörtök, 18.00. 
Segítsük egymást, indítsunk mozgal-
mat a minőségi párkapcsolatokért
Hoppál Borbála Testtudat oktató 
előadása
27. szombat, 18.00.
Rojtos Táncház
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90-es évek megnyíló lehetőségei között 
aztán a korábban megszerzett mene- 
dzselési gyakorlat segített az új lehetőségek 
felismerésében, ami 1995-ben szabadtéri, 
saját új művészeti értékeket létrehozó 
hivatásos színházzal bővítette a fejlesz-
tés belső tartalmi erejéből következő sz-
ervezeti formát.

A zsámbéki művelődési ház a fesztivál 
és a hivatásos színház mellett egy Tourin-
form iroda működtetését is magára vállalta 
1998-ban. E feladatoknak a kétszemélyes 
intézmény úgy tudott eleget tenni, hogy 
kiépítette a Zsámbékon és vonzáskörze-
tében lévő településeken az önkéntesek 
segítő körét, akik az adott helyen a helyi 
turizmus fejlesztésében voltak érdekeltek.

Ebből az egyre bővülő körből hozták lét- 
re később a Zsámbéki Medence Idegen-
forgalmi Egyesületet, amelyhez később a 
Benta-patak völgye és a Tétényi fennsík 
településeiről is többen csatlakoztak.

Az így megalakult civil, nonprofit szer-
vezet olyan lendületes fejlődésnek indult, 
hogy a térség desztinációs turizmusának 
fejlesztésén túl képes volt a 2003-ban 
az Európai Unió Kultúra 2000 pályáza-
tán projektvezetőként elnyert 180 ezer 
eurós programsorozat kapcsán európai 
jelentőségét is megmutató nyári színház 
és fesztivál működtetésére is.

E folyamat következő állomásaként 
az egyesület fölfedezte az elhagyott, 
funkcióját vesztett, ám a maga nemében 
sajátos műemléki értéket Zsámbékon. A 
Magyar Honvédség elhagyott rakétabázisa 
kilövőállomásainak területén található 22 
építmény kezdeményezésükre 2005-ben 
műemléki védelem alá került. A helyből 
azóta a Zsámbéki Színházi és Művészeti 
Bázis néven a Zsámbéki Szombatok 
jogutódja, melynek fenntartója az Idegen-
forgalmi Egyesület.

2006-ban az Egyesület a HM és a 
Hadtörténeti Intézet segítségével létre-
hozta és saját fenntartásában működteti 
a bázison a Földi Telepítésű Légvédelem 
Fegyvernemi Múzeumát.

Mátyás Irén és Farkas Csilla 
Egy szabálytalan ház c. írása nyomán

Csángók Telkiben
Bár csángók nem, székelyek, a 2. vi-
lágháborút követő nagy népmozgások (ki- 
és betelepítések) következményeképp annál 
inkább vannak Telkiben, a települést mégis 
szoros szálak kapcsolják e népcsoporthoz 
évek óta. Telki testvér-települési kapcsola-
tokat ápol Gyimesbükkel, s ennek kereté-
ben rendszeresek a találkozások nemcsak 
a két település vezetői, de intézményei és 
civil szervezetei között is. Tavaly például a 
telki általános iskola tanulói az erdei iskola 
program keretében jártak Gyimesbükkön, 
akik idén márciusban viszonozták a lá-
togatást. A telki iskola aulájában mutatták 
be autentikus népművészetüket, táncaikat, 
zenéjüket, de elhangzottak ismeretterjesztő 
előadások, s volt fotókiállítás, valamint 
bemutatták a telki iskolások tavalyi látoga-
tásáról készült videót is.

(folytatás a 8. oldalról)

A Bázis idei programjáról még korai 
beszélni, hiszen még csak most fogják 
elbírálni a nyári kulturális rendezvé-
nyekre beadott pályázatokat. Zsámbék 
természetesen pályázott. Ezektől is 
függ, milyen és hány előadás, kiállítás 
stb. lehet a 2013-as évadban.

Friss hír azonban, hogy a HM úgy 
döntött, hogy a Múzeum anyagának 
egy jó részt elszállítja Zsámbékról és 
más intézményhez telepíti.

Kósa János Budakeszire áttelepült 
székely festő képeiből nyílt  kiállítás 
a budakeszi városházán
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Angyal fakanállal

A televízió népszerű gasztronómiai soro-
zata, s még népszerűbb névadója, a Gaszt-
roangyal (alias Borbás Marcsi) március-
ban a budakeszi sváb konyhát mutatta be a 
szombat esténként vetített műsorában.

Az ételeket a Tarkabarka Óvoda ez alka-
lomra berendezett konyhájában főzték, de 
hogy milyen miliőben főzhettek a régi sváb 
asszonyok, azt a helytörténeti múzeumban 
forgatott snittekből tudhatták meg a bu-
dakeszi és a nem budakeszi nézők.

*

2013 februárjában a Hazahúzó című 
turisztikai ajánlóműsor forgatócsoport-
ja Zsámbékon forgatott. Az elkészült 50 
perces film tegnap volt látható az ATV-
ben, ma 15 órától pedig az ECHO TV 
tűzte műsorára. Aki esetleg még nem 
látta, online is megtekintheti az alábbi 
linken: http://atv.hu/videotar/20130312_
zsambek_2013_03_11

 Az igényesen összeállított műsorban 
Csenger-Zalán Zsolt polgármester úr és 
Tafferner Antal tárlatvezető bemutatja a 
Romtemplomot, Kollárné Hermán Zsóka 
és Melocco Miklós beszél a Szent Erzsé-
bet lépcsőről és alapítványról, id.Kristály 
Istvánné és a LOCHBERG Tánccsoport 
tagjai és vezetőjük, Fuchs Szandra is-
mertetik a Tájház csodáit, majd egy kis 
ízelítőt láthatunk a Lochberg Nachwuchs 
Manninger Miklós Schnell polkájából. 

A műsor elkalauzol minket még a Barokk 
Plébániatemplomba Márton atyához, a 
Lámpamúzeumba és a Lámpás étterembe is. 
Magócsi Anikó műsorvezető-szerkesztő 
ígérete szerint a filmkészítők nyáron újra 
ellátogatnak városunkba.

Kitelepítés

Régi adóssága Magyarországnak, s benne 
Budakeszinek, hogy a németek 1946-
os kiűzetését föltárja, dokumentálja, 
megörökítse. Idén márciusban az utókor 
ebből az adósságból törlesztett valamit. A 
kezdeményezés a Buda Környéki Televí-
zióé, amely egy dokumentumfilmet for-
gatott a hajdani eseményekről. Nemcsak 
bemutatta a fontosabb politikatörténeti 
összefüggéseket, hanem, s alighanem ez 
volt a film legértékesebb része, meg-
szólaltatott olyan embereket, akik egykor 
elszenvedői voltak e legújabb kori exo-
dusznak.

Sajnos, a riportalanyok egy-két kivétel-
től eltekintve vagy kisgyerekek voltak még 
azokban az időkben, vagy maguk is csak 
hallották a családtól, rokonoktól az álta-
luk elmondott történeteket, bizonyságául 
annak, hogy bizony előbb kellett volna. 
Bár, ahogy mondani szokás, jobb későn, 
mint soha. Erről azonban semmiképp nem 
a filmesek tehetnek, akiket csakis a di-
cséret illet elvégzett munkájukért.

Hollywood Pátyon

Ez nem túlzás. Magyarországon forgatják a 
Hercules című hollywoodi produkciót, mely-
nek egyes jeleneteit Páty környékén fogják 
felvenni. A forgatás az OTP raktár mögötti 
területen lesz, a Torbágyi út mellett. Bár a 
forgatás előreláthatólag csak május végén 
kezdődik, a stáb, az időjárási viszonyoktól 
függően, napokon belül megkezdik fölépíteni 
a díszletet.  A területfoglalási engedély már-
cius végétől öt hónapra szól.

Hogy milyen sztárokat láthatnak majd a 
pátyiak, arról egyelőre nem szól a fáma.

*
A Műcsarnok Kiadó Elmegyakorlat soroza-
tában megjelent Jacques Rancière: Utóid – 
Tarr Béla filmjeiről című könyve.  Rancière, 
aki korunk legfontosabb filozófusai közé 
tartozik, a mai magyar film egyik legtöbb-
re tartott, ikonikus rendezőjének munkáit 
vizsgálja és értelmezi írásában. A könyv 
magyarországi megjelenése alkalmából Rad-
nóti Sándor filozófus és esztéta beszélgetett 
a francia filozófussal április 2-án, a Francia 
Intézetben.

tb

A film és a Budántúl

Zsámbék és a Romtemplom 
fogalma az utóbbi tíz évben 
szorosan összekapcsolódott, 
amióta Maloschik Róbert 
szakújságíró dzsessz-kon-
certeket álmodott az európai 
hírű műemlék falai alá. S nem 
csak álmodott, hanem meg is 
szervezte a Zsámbék Jazz Open 
néven elhíresült nagy sikerű 
koncersorozatot. Az elmúlt 
évtized egyik legnagyobb ha-
tású hangversenye Dresch Mi-
hály nevéhez fűződik, legalább-
is e sorok írója számára, de talán 
mások is így lehettek ezzel. 
Legalábbis erre következtetek 
a legújabb kezdeményezésről, 
amiben Maloschiknak újfent sze- 
repet szánt a sors, és amely a 
kissé titokzatos IHAJ FUHUN 
Zsámbéki Országos Amatőr 

Népzenei-Jazz Tehetségkutató 
Verseny nevet viseli.

Hogy ne csigázzam tovább a 
Nyájas kíváncsiságát: az IHAJ 
FUHUN elnevezés a fuhunra, 
egy speciális hangszerre utal, 
amit Dresch Mihály fejlesz-
tett ki egy nagyméretű erdé-
lyi népi furulya és a szaxofon 
keresztezéséből, így a hangszer 
jelképezi egyben a népzene és a 
jazz „házasságát” is.

A verseny célja, meghirdetői 
szándéka szerint,  olyan 
kiemelkedő tehetségű fiatalok 
fölfedezése, akik a magyar nép-
dalok dzsesszesített megszólalta-
tásában képzelik el jövőjüket. Az 
országos versenyre 1982. június 
1-e után született konzisok és 
főiskolások, valamint a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egy-

etem hallgatói mellett zeneisko-
lába nem járó ifjú tehetségek is 
nevezhetnek. A háromfordulós 
versenyre 2013. március 1-től 
lehet jelentkezni Az első forduló 
a nevezők által beküldött demók 
beérkezéséig tart  (a demónak két 
szabadon választott darabot kell 
tartalmaznia.),  határidő  2013. 
május 31.

A második fordulóban a demók 
értékelése után a döntőbe 8 
versenyzőt/együttest juttat a zsűri. 
A zsűri elnöke Dresch Mihály.

A harmadik forduló a döntő, 
amelyet 2013. július 13. (szom-
bat) 10 órától rendeznek meg 
a Zsámbéki Művelődési Ház-
ban. A döntőben a versenyzők 
két szabadon választott darabot 
játszanak, maximum 15 perc 
időtartamban. Gálaest: 2013. 
július 13. (szombat) 18 órakor a 
Romtemplomnál.

eszt

Ihaj Fuhun Se Kuchta Nándort, se 
műveit aligha kell lapunk 
Olvasóinak bemutatni. Ez 
alkalomból rögzítsük a té-
nyt: a budakeszi fotóművész 
legújabb kiállítását az Erkel 
Ferenc Művelődési Köz-
pontban nyitották meg már-
cius 11-én. A vernisszázson 
Kuchta Nándor életműve 
elismeréséül a Keszi-Art 
Egyesület emléklapját adták 
át a művésznek.
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Március 22-én minden ma-
gyarországi METRO áruház 
világító oszlopfelirata, így a 
cég székhelyéül szolgáló bu-
daörsié is kialudt egy órára. 
Ezzel egyidejűleg az áruházi 
eladótér világítása is csökken-
tett üzemmódban működiött. 
Mindezt nem elsősorban 
takarékossági okokból cse-
lekedte, még csak nem is 
üzemzavar volt (erről azért 
csak nem adnánk hírt), hanem 
azért, hogy egy világméretű 
mozgalom keretében, amely- 
hez a Metro nemzetközi lánc 
is csatlakozott, s ami a klíma-
védelem fontosságára kívánja 
fölhívni a világközvélemény 
figyelmét.

A METRO áruházak, amel-
lett, hogy idén is csatlakoz-
tak a Föld Órája elnevezésű 
kezdeményezéshez, önszor-
galomból saját globális 
mozgalmat is indítottak sa-
ját hatáskörükben a károsa-

nyag-kibocsátás csökkentése 
érdekében.

„A Föld óráját remek kez-
deményezésnek tartjuk, ezért  
csatlakozunk idén is, hiszen 
felhívja a figyelmet a ter-
mészeti erőforrások védel-
mére, egyben alternatív en-
ergiaforrások keresésére. 
Vállalatunk kiemelten fontos-
nak tartja az áruházak ener-
giafelhasználásának folya- 
matos csökkentését, ezért 
idén egy saját belső progra-
mot indítottunk, mellyel dol-
gozóinkat munkahelyükön 
és otthonaikban is erre 
buzdítjuk.” – mondta Krubl 
Yvette, a METRO Kereske-
delmi Kft. kommunikációs 
vezetője, a vállalaton belül 
a fenntarthatóságért felelős 
szakember.

További zöld hír a Metro 
áruházak háza tájáról: a Met-
ro az energiatakarékosság vi-
lágnapján indította el Energia 

Tudatossági Program nevű 
programját, melynek célja 
a vállalat ökológiai lábnyo-
mának csökkentése, hiszen 
energiafelhasználása ennek 
65%-át teszi ki. A vállalat 
világszerte 700 áruházában 
– így a hazai áruházakban 

is – hirdeti meg energia-
takarékossági programját, 
mellyel a hatékonyabb ener-
giagazdálkodási intézke-
dések bevezetésére ösztönzi a 
nagykereskedéseket. A MET-
RO a program keretében az 
áruházak dolgozóitól is várja 
az ötleteket, tapasztalataikat 
az energiatakarékosság terén.

tb

Az óra, mikor a Föld sötétbe borult
KÉK-ZÖLD

A budakeszi Hellner Donátáról nem 
először jelenik meg hír a sajtóban. A bu-
dakeszi ifjú hölgy ma az egyik legeredmé-
nyesebb magyar sportágában. Donáta, aki 
már felnőtt világversenyeken is szerepelt, 
legújabb fegyverténye: 27. helyezést ért el 
szlalomban az ifjúsági alpesi sí világbaj-
nokságon. (A VB-t a kanadai Qebecben 
rendezték február végén.)

Teljesítményének rangját emeli, hogy a 
versenyt igen nehéz időjárási viszonyok 
mellett, nehéz pályán bonyolították. 
Jellemző, hogy a mezőny jelentős része 
nem is tudott rajtra végigmenni, sokan 

kiestek. H. D. viszont magabiztosan telje-
sítette mindkét futamot, és így a remek 
eredmény sem maradt el.

Kovács Barna szövetségi kapitány a 
következőképpen értékelt:

Hellner Doniról eddig is tudtuk, hogy 
nagy küzdő, s a nehéz körülmények csak 
fokozzák harci kedvét, küzdeni akarását. 
Reménykedve vártuk az első szám, a 
műlesiklás eredményeit és nem csalód-
tunk. 81 fő vágott neki a versenynek, az 
embert próbáló körülmények megritkítot-
ták a mezőnyt, az indulók közel kétharma-
da kiesett. Donáta derekasan megküzdött 
a pályával, sikerrel teljesítve mindkét me-
netet, s összességében a 27. helyen végzett, 
ami nagyszerű eredmény.”

Doni óriás műlesiklásban is indult – és 
ott is helytállt. Ötvenedikként fejezte be a 
versenyt.

Budakeszi sísiker

Viadal negyed százados
Hellner Donáta első lépéseit a sílécen 
a budakeszi Viadal SE kereteiben 
tette meg, amelynek ma is igazolt 
versenyzője. Már csak ennek okán 
is emlékezzünk meg arról, hogy az 
egyesület, amelynek egyik alapítója 
H. d. édesapja, idén ünnepli fennál-
lása jubileumi, 25. évfordulóját.

Kerékpárral a Medencében
Nem, nem egy újabb extrém sportról, nem 
is a vizibiciklizésről lesz szó az alábbiak-
ban.

A régiek még emlékeznek rá (bár mind 
kevesebben vannak), hogy volt régen egy 
földút Budajenő és Páty között. Az út már 
a 18-19. században készült katonai fel-
méréseken is szerepelt. Kis esése miatt 
az egyik legjobb útkapcsolatot jelentette a 
két falu között. Az út mellé valaha kettős 
fasort ültettek. A motorizációval azonban 
csak nyomai maradtak:  kialakult egy 
újabb földút, a régi szekérút pedig idővel 
elbozótosodott.  Mígnem 2012-ben, egy, 
a környezetvédelmi alaptól elnyert pá-
lyázati támogatásból az e célból alakult 
Budavidék Zöld Út Program keretében 
megtörtént a régi szekérút föltárása és 
rehabilitálása, amit azóta a kerékpáros 
és a gyalogos turizmus, a tájfutás  hívei 
használnak – mindenki megelégedésére. 
Az utat – hiszen ez a pályázat feltétele 
volt – azóta is minden tavasszal kita-
karítják. Örömmel jelentjük, hogy a ta-
vaszi nagytakarítás idén is megtörtént, így 
a természetjárók ismét birtokba vehetik. A 
munkából a budakeszi Nagy Sándor Jó-
zsef Gimnázium tanulói is derekasan ki-
vették a részüket.
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A hetedik bukta

A trükk új, de végül nem vált 
be.

Március 10-én két férfi egy 
budaörsi áruházban élelmi-
szert vásárolt. Fizetés után 
kivitték a kocsijukhoz az árut, 
majd a termékek nélkül, de a 
vásárlást igazoló blokkal visz-
szamentek az áruházba. Itt az 
üres bevásárlókocsiba újra 
bepakolták a blokkon szereplő 
termékeket. Céljuk az volt, 
hogy később azok ellenértékét 
a kasszánál visszakérjék.

Tervük nem járt sikerrel, 
mert az áruház dolgozói tudtak 
hasonló lopásokról, és figyel-
ték őket. A két tolvaj lebukása 
után minden terméket otthagy-
ott a kocsiban, és távozott a 
helyszínről.

A megelőző öt napon az 
áruházlánc különböző üzletei-
ben hét esetben csaltak ez-
zel a módszerrel. A Budaörsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya eljárást indított 
nagyobb értékre elkövetett 
lopás bűntette miatt..

Ikerbűnök

Két, egymással szinte azonos 
eset, de hogy az elkövető u- 
gyanaz-e, azt majd a nyomozás-
nak kell kiderítenie.

A két bűncselekmény kö-
zött alig telt el egy nap. 
Az elsőre március 18-án, 
három óra körül került sor. 
Az egyik törökbálinti hiper-
market parkolójában egy be-
vásárlókocsin hanyagul ott- 
hagyott táskát vitt el az is-
meretlen tettes, benne a mo-
biltelefonnal, pénztárcával, 
készpénzzel, bankkártyával, 
igazolványokkal, személyes 
tárgyakkal. Másnap, 19-én 
este hét óra után egy bu-
daörsi bevásárlóközpont 
autómegőrzőjében megismét-
lődött a történet. Miközben a 
bevásárlásból érkező autós a 
csomagtartóba pakolt, az első 

ülésen hagyott táskáját tüntet-
ték el. Ebben is volt készpénz, 
meg az iratok.

Mindkét ügyben a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz-
tálya indított nyomozást kisebb 
értékre elkövetett lopás vétsége 
miatt ismeretlen tettes ellen.

Embercsont a földből

Már alkonyodott, amikor a bu-
dakeszi polgárőrök kocsija a 
Knáb János utcai főbejáraton 
bekanyarodott a temetőbe. 
Március 20-át mutatott a nap-
tár. A járőrök egyszer csak 
valami gyanúsat észleltek az 
egyik, frissen kiásott sírgödör 
körül. Mint kiderült, a hant 
mellett talált nejlon zacskó 
emberi csontokat rejtett. Az 
önkéntesek azonnal riasztot-
ták a rendőröket, azok pedig, 
miután megérkeztek,  együtt 
biztosították a helyszínt. Több 
óra telt el, mire az igen csak 
túlterhelt bűnügyi helyszínelők 
vagy tíz óra magasságában 
megérkeztek. (Fárasztó és 
hosszú napjuk volt.) De 
addigra már előkerült érdi 
lakhelyéről a sírásó, valamint 
a temetőt üzemeltető vállalat 
két vezetője is.

Az éjszakába nyúló vizs-
gálat másnap folytatódott, s 
azzal a megállapítással zárult, 
hogy bűncselekmény nem 
történt. A gótikus regénybe 
illő történet lényege: egy régi, 
megváltatlan sírt kellett kiás-
nia a temetői alkalmazottnak, 
aki a munka során egy bi-
zonyos ponton a csontokba 
botlott. Mivel már sötétedett, 
gondolta, a következő nap 
fejezi be a munkát, s a föllelt 
emberi maradványokat addig a 
sír mellett hagyja.

Pénzt loptak

A szervezet nemrég megtartott 
közgyűlésén értesülhetett a 
szélesebb közvélemény arról, 
hogy pár hónapja a budakeszi 

polgárőrség kebelén belül egy, 
az egész egyesületet megrázó 
esemény történt.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság a tavalyi évben folyta-
tott eljárást két fiatal polgárőr 
ellen, akik a szervezet ve-
zetőjétől készpénzt loptak. 

A nyomozást a rendőrség 
időközben lezárta és váde-
melési javaslattal küldte meg 
az illetékes ügyészségnek még 
2012-ben.

Természetesen az egyesület ki-
zárta mindkettőt tagjai sorából.

Mikulás elvitte

Még a tavalyi Miklós napon, 
2012. december 6-án történt, 
hogy délután 16 és 17 óra 
között ismeretlen személy 
betört egy remeteszőlősi csalá-
di házba. Kifeszítette az abla-
kot, majd a lakásból értéktár-
gyakat, főleg arany ékszereket 
vitt magával. 

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság nyomozást folytat 
jelentős értékre elkövetett 
betöréses lopás bűntettének 
megalapozott gyanúja miatt.

Az ékszerek egy részéről 
van fényképünk is, 

A rendőrség kéri, hogy aki 
a képen látható ékszerekről, 
vagy a bűncselekményről 
érdemleges adattal, in-
formációval 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.

Artúr nyomdokain

Gombócz Artúr talán 
megértőbb lett volna, mint 
azok a biztonsági őrök, akik 
lefülelték a notórius csoki-
tolvajt Budakeszin.

A 37 éves, tápiószecsői la-
kos, D. Mihályt föltehetően 
nemcsak az édesszájúsága 

vezérelte, amikor március 
27-én délután egy óra körül 
átlépte a hipermarket ajtaját. 
A táskájába már-már kereske-
delmi mennyiségűnek számító 
csokoládét sikerült elrejte-
nie, kivinni azonban már nem 
tudta, mert a biztonságiak 
rajtakapták és feltartóztatták, 
amíg a rendőrök megérkeztek.

Kiderült az is, nem először 
lopott édességet, egy ideje már 
figyelték emberüket az áruhá-
ziak.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya 
üzletszerűen szabálysértési ér-
tékre elkövetett lopás vétsége 
miatt indított – szabadlábon 
hagyás mellett – eljárást a 
férfi ellen.

Márciusi bűnügyek

Csokitól a csontokig
Változatos volt a felhozatal az elmúlt hetekben. 
összeállításunkban borzongani és derülni valóval egyaránt 
szolgálhatunk.

Az oldalt írta és 
szerkesztette: Robot Szabi

Káin Zsámbékon

Hogy az áldozat afféle Ábel 
lett volna, a híradásokból 
nem tudhatni, ez legyen a 
kriminálpszichológusok dol-
ga. A miénk meg az, hogy 
rögzítsük: gyilkossági kísér-
let történt a címben nevezett 
városban március 25-én 
este tíz óra után, s a súlyos 
bűncselekmény szereplői 
közös háztartásban élő test-
vérek voltak.

Mint az efféle esetek több-
ségében, itt is szóváltással 
kezdődött az utóbb tragédiá-
ba torkollott affér. A vesze-
kedés előbb tettlegességig 
fajult, s a vita adott pontján 
előkerült a corpus delicti: 
B. Attila a 13 centiméter 
pengéjű késsel nyakon szúrta 
a bátyját, akit életveszélyes 
állapotban szállítottak el a 
mentők. Alighanem enyhítő 
körülményként értékeli majd 
a bíróság, hogy a hatóságot 
maga a tettes értesítette. A 
39 éves férfit a rendőrök a 
lakásán őrizetbe vették, majd 
gyanúsítottként kihallgatták. 

A Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság emberölés 
bűntett kísérletének mega-
lapozott gyanúja miatt folytat 
eljárást a zsámbéki lakos el-
len. A rendőrség előzetes le-
tartóztatásának elrendelését 
kezdeményezte.
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„Jó napot kívánok. Közúti 
ellenőrzés. Kérem a forgalmi 
engedélyét és a jogosítványát. 
És pisiljen bele, legyen szíves, 
ebbe az üvegbe”. Mit szólna 
hozzá, ha a rendőr e szavak-
kal fordulna önhöz, miután 
megállította kocsiját az úton? 
Alighanem csodálkozna. 
Egyelőre ugyanis csak vizelet-
mintából lehet kimutatni a más-
naposságot. Pedig jó ok lenne 
arra, hogy ellenőrizzék, ha tud-
nák. Ugyanis a másnaposság 
sokszor még a részegségnél is 
veszélyesebb állapot közleke-
désbiztonsági szempontból, 
bár a jog ambivalens a megí-
télésében. Így tulajdonkép-
pen az autóvezetőkre, illetve a 
felelősségtudatukra van bízva, 
hogyan járnak el egy átmulatott 
szombat este másnapján. 

De miben is áll ez a veszély?
A másnaposságot min-

dig is kockázati tényezőnek 
tekintette és évek óta hangsú-
lyozza veszélyességét a köz-
lekedéstudomány. A kutatási 
eredmények egyértelműen 
bizonyítják, hogy a másnapos 
ember képességei és viselke-

dése olyan mértékben vál-
tozik meg, hogy ez esetenként 
nagyobb veszélyt jelent, mint 
az alkoholos befolyásoltság. 
Ennek hatására egyre több 
szakértő van azon az állás-
ponton, hogy a másnaposság 
tényét és mértékét is célszerű 
lenne az autóvezetőknél mér-
ni. Arra már több példa is 
van, hogy a balesetek megí-
télésénél a másnaposságot sú-
lyosbító körülményként vették 
figyelembe.

A másnaposság ugyan 
mérhető, de ez korántsem oly-
an gyors és egyszerű, mint 
a véralkoholszint megha-
tározása alkoholszondával. A 
pontos méréshez vizeletminta 
szükséges, aminek begyűjtése 
elég groteszknek tűnik egy 
rutinellenőrzés során, de bale-

setnél megoldható. Az ellenzők 
szerint viszont több olyan ál-
lapot is van, ami ugyancsak 
befolyásolja az autóvezetői 
képességet, mégsincs szó a 
szankcionálásról. Teljesen el-
fogadott dolog  pl. lázasan, 
náthásan, fáradtan, álmosan  
autót vezetni.

Mint rendesen, most is a leg-
jobb választás a megelőzés, 
mert nem csak a kellemetlen 
tüneteket úszhatjuk meg, 
hanem súlyos baleseteket is. 
Ma már kapható másnaposság-
megelőző étrend-kiegészítő 
tabletta, ami az egyetlen, 
széles körben elfogadott és 
tömegesen használt készít- 
mény a világpiacon, aminek ha-
tásosságát mindenki elismeri. 

Használatával a kulturált 
alkoholfogyasztás örömeit a 
másnaposság veszélye nélkül 
élvezhetjük. 

Tobir ab’ Zsó

Kérem a pisijét

Tanács
vásárlóknak
Néhány bűnmegelőzési jó 
tanács – vásárláshoz.

 Amikor a megvásárolt 
termékeket pakolja a gépko-
csijába, ne tegye a táskáját 
a kocsi utasterébe, illetve 
ne hagyja a kosáron, hanem 
tartsa 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.

Izzó parázs 
Makkoson
Két súlyos tűzeset is meg-
rázta a budakeszi közvé-
leményt tavaly nyáron. Az 
egyik, Makkosmárián tör-
tént  balesetről időközben 
kiderült, a szinte azon nyom- 
ban fölmerült gyanú, hogy 
tudniillik szándékos gyúj-
togatásról lehet szó, azóta 
alapossá vált.

A Pest Megyei Rendőr-
főkapitányságtól kapott 
tájékoztatás szerint a nyo-
mozás még folyamatban 
van. Ismeretlen tettes ellen, 
rongálás bűntette folytat 
eljárást a főkapitányság 
bűnügyi osztálya. 

A 29 éves, dunakeszi 
illetőségű férfi ellen szabály-
sértési eljárás is indult.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya  
nyomozást indított egy 42 
éves, piliscsabai lakosú férfi 
ellen.

Március 20-án, délután 
három óra körül, bejelentés 
érkezett, hogy Piliscsaba egyik 
utcájában gázszag érezhető. 
Az utcát a helyszínre érkezett 
hatóságok lezárták (a vészhe-
lyzet elhárításában a rendőrök 
mellett részt vettek mind a 

helyi önkéntes, mind a hiva-
tásos tűzoltók és egy ürömi 
polgárőr).

Az egyik ingatlanon fölfedez-
tek egy fekete műanyag csövet, 
ami áthúzódott egy üres, bek-
erített telken lévő gázcsonkba 
csatlakozott, több ami több he-
lyen meg volt szakítva. 

A helyszínre érkező 
szakemberek megállapítot-
ták, hogy a gázvételezés 
szabálytalan, és az így 

keletkező gázszivárgás 
közveszélyt okoz. A gáz-
szivárgást és a szabálytalan 
bekötést a Főgáz munkatár-
sai megszüntették. B. Csabát 
– az illegális bekötést végző 
ingatlan tulajdonosát – el-
fogták és előállították, majd 
gyanúsítottként kihallgatták.

A 42 éves férfi ellen a 
büntetőeljárást – szabadlábon 
hagyás mellett – a Budaörsi 
Rendőrkapitányság folytatja le 
gondatlan közveszély okozás 
vétsége miatt.

tb

Gázszagot érzek

Ha hó
Az idei március idusa 
alighanem sokáig él majd a 
magyarok emlékezetében. 
Mind az időjárás, mind a hó 
fogságába került emberekkel 
való szolidaritás és a men-
tésükre megnyilvánult  össze-
fogás méltán volt rendkívü-
linek nevezhető.

A télből és a hófúvásból 

térségünknek is kijutott. Bár 
katasztrófahelyzet sehol nem 
alakult ki,  főleg a Zsámbéki-
medence települései között 
többször  órákra megbénult a 
közlekedés.

Az itt élők, törökbálintiak, 
budakesziek, pátyiak, telk-
iek stb. spontán nyújtottak 
segítséget  sztrádákon baj-
ba jutottaknak. A Budaörsi 
Rendőrkapi-tányság hivatásos 

állománya ugyancsak kivette a 
részét a mentésből.

pim

Ezt issza
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