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Mondják, divat manapság a politikuso-
kat szidni. Helyieket, országosakat, 

sőt: amióta az Unió (nem a Szovjet!) tagjai 
vagyunk, az európaiakat is. Hogy tudniillik 
ingyenélők, csak a pénz érdekli őket, sem-
mihez sem értenek, legkevésbé választott 
mesterségükhöz, a politikához, legutóbb 
is… És itt jönnek a szokásos, aktuális törté-
netek, hogy lám, mekkora nagy marha volt a 
múltkor is X vagy Y politikus, pedig milyen 
könnyedén meg lehetne oldani a problémát. 
No, amikor a közel-keleti helyzetet egyetlen 

frappáns húzással kívánja rendezni a koma, én rendszerint 
akkor szoktam kimenni a kocsmából és áthelyezni máshova a 
harcálláspontomat.

Meg különben is, ha divat, akkor örök divat: amióta politika 
van a világon, a politikusokat azóta egyfolytában szidják. Ha 
ellenzékben van, ha éppen kormányon, ha demokrácia van, ha 
diktatúra, ha Amerika, ha Európa, a politikus már csak ilyen. 
Meg olyan.  De leginkább amolyan… Aki megéri a pénzét.

Kérdezhetné persze a Nyájas, ha ilyen sokan utálják a politi-
kusokat, ha egyfolytában csak szidják őket, akkor vajon mi visz 
rá valakit arra, hogy politikára adja a fejét.

Nos, a válaszom az, a politikusok ugyan, hacsak nem teljes-
en hülyék (persze akad közöttük ilyen is), pontosan tudják, mit 
gondolnak róluk az emberek, de az is tény, hogy ezzel viszony-
lag ritkán szembesülnek, s akkor is inkább a hozzájuk képest 
ellenzékiek által, a politikus pedig a saját híveinek játszik 
elsősorban.  Szemtől szembe pedig ugyanazok, akik a hátuk 
mögött szidják őket, inkább mosolyognak, „Képviselő asszony 
így”, „Polgármester úr úgy, van nekem egy unokaöcsém/tudja, 
hol van a boltocskám/Beadtam egy pályázatot stb., stb.”  No 
meg különben is az a véleményem, ha ennyire rossz vélemény-
nyel vannak az emberek a politikusokról, hogy lehet az, hogy 
miután négy éven át szidták őket, egy bizonyos napon, amit 
a demokrácia ünnepének szokás nevezni, az utálatukat felfüg-
gesztik, és hosszú tömött sorokban járulnak az urnákhoz, hogy 
szavazataikkal megválasszák – nagyrészt ugyanazokat, akiket 
az előző négy évben folyamatosan utáltak.  Megválasztják, 
örömtüzeket gyújtanak, majd a másnaposság elmúltán ugyan-
ott folytatják, ahol pár nappal korábban abbahagyták.

Nos, erre a kérdésre, bár régóta keresem, máig nem találom 
a választ.

A minap egyik ismerősömnek is, aki szinte levegővétel nélkül 
szapulta a politikusokat, ellenzékieket és kormánypártiakat egy-
aránt, föltettem ugyanezt a kérdést, mire fel  ő azt válaszolta, 
sajnos egy kutya mind, ilyen a felhozatal, ez a választék. Ellen-
vetésemre, hogy csak akad a jelöltek között rendes, felkészült, 
becsületes is, azt mondta, ha véletlenül lenne is ilyen, miután 
politikus lesz, a jó tulajdonságainak annyi.

„De hát lehetséges, hogy egy tízmilliós országban ne le-
gyen néhány ezer olyan ember, aki valóban a településéért, az 
országáért akar dolgozni, és a képessége is megvan hozzá?”  
„Biztos van – így a vitapartnerem –, de az nem áll politikus-
nak. Mert hogy rendes ember nem megy el annak” – szólt a 
szentencia. 

Csendben válaszoltam, láthatóan el is engedte a füle mel-
lett: „S mi lenne, ha egyszer ez a pár ezer ember adná föl az 
előítéleteit, megszervezné magát, pártot alapítana, és elindul-
na a választásokon?”

„Talán eljönne egy jobb világ” – válaszolt, de aztán le-
mondóan legyintett, s odébb állt..

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)
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Május, Pünkösd hava
Pünkösd havában jó eret vágatni kiváltképp a Basilikát, mely 
szolgál a gyomorra, tüdő- és oldalfájdalom ellen, orvosság-
gal élhetsz és purgáczióval, hasznos a kádfürdő és írósvaj édes 
tejjel egyetemben. Igen hideg italt ne igyál, semmi állatnak a 
fejét és a lábát ne egyed, vizelindító orvossággal élj, hüvösítő 
parékat főzess; apró bojtorjánnal a te borodba vess ürmöt és 
leves-ticumot és ugy igyad; forrásból éhomra inni hasznos. Ha 
fénylik Orbán, termett a szőlő és a bor is jó lesz. Da ha e napon 
eső lesz, tartsd a korsódat a vízcsatorna alá, miképpen egy dok-
tor mondotta, hogy nincs jobb innivaló víz az esővíznél, akkor 
megpróbálhatod az ízét; Pünkösd  napján való eső ritkán hoz 
jót. Májusnak végén, ha bőven virágzik a makk, elég szalonna 
lesz. Gyönyörűségnek vidámsága, te nemes Pünkösd hava, 
együgyüeket, alázatosakat, tökéleteseket, igazságszeretőket, 
magabíró, jó, jámbor, emberséges személyeket és tiszta 
életüeket, gazdagokat, kegyeseket, nyájas és édes beszédü, jó 
erkölcsüeket és minden jóra igyekezőket szülsz e világra..

CSÍZIÓ

A példa, úgy látszik, ragadós.
Múltkor arról cikkeztünk, hogy márciusban a fideszesek 

gyűjtötték a rezsicsökkentés védelmében az aláírásokat (azt 
odáig értjük, hogy a kormány, vitatható jogszerűséggel ugyan, 
de elrendelte bizonyos közüzemi szolgáltatások lakossági dí-
jainak a csökkentését, de hogy ki ellen kellene e kormányin-
tézkedést megvédeni, máig nem világos), most a szocialisták 
hasonló akciójáról adhatunk hírt. Ők meg ugyanis azt találták 
ki, hogy az alapvető élelmiszerek forgalmi adóját csökkent-
sék, méghozzá drasztikus mértékben. Most már csak azt vár-
juk, hogy mikor kezdeményez valaki aláírásgyűjtést az ÁFA- 
kulcsok védelmében.

Népgyűlés 
betiltva
Hegedűsné Kovács Enikő, aki 
politikai pályafutását budakeszi 
önkormányzati képviselőként, 
majd alpolgármesterként kezdte, 
s az országgyűlési képviselőségig 
vitte a Jobbik színeiben, de aki 
máig őrzi kapcsolatát politikai 
bölcsőhelyével, legutóbb azzal 
a jó ízlésre valló kezdeményezé-
sével vétette magát észre, hogy 
a Budapestre összehívott Zsidó 
Világkongresszussal egyidejűleg 
„cionista népgyűlést” szer-
vezett. A nem is titkoltan anti-
szemita rendezvényt végül is 
betiltották.
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„Magyarország Alaptörvénye – sorrend-
ben negyedik módosításának parlamenti 
elfogadása, államfői aláírása és kihirde-
tése után – kritikus állapotban van.” Ez-
zel a mondattal lépett a nyilvánosság elé 
a nemrég jogászokból alakult független 
társaság, a Szalay-kör, amelynek tagja 
az Olvasóink által is ismert választási 
szakértő, a budaörsi Tóth Zoltán. További 
idézetek a Kör sajtóban megjelent Nyilat-
kozatából.

„Tekintve, hogy ez az állapot alapvetően 
határozza meg a jogállam egészének 
sorsát, a megalakulását e nyilatkozattal 
bejelentő Szalay-kör úgy döntött, hogy az 
Alaptörvény segítségére siet.

A Szalay-körbe tömörült jogász tagok 
nem látják esélyét annak, hogy hazánk 
a közeljövőben egy normatív, koherens, 
a nemzet túlnyomó része számára el-
fogadható, netán büszkeségre is okot adó 
új, jogállami alkotmány megalkotásába 
fogjon. E kívánatos távlati célt ugyanak-
kor továbbra is szem előtt tartva, első 
lépésként az látszik szükségesnek, hogy 
a hatályos Alaptörvény kevésbé ambició-
zus, célszerűségi szemléletű, de elvi alapú 
és átfogó módosítására sor kerüljön.

Az Alaptörvényt lényegesen meg kell 

reformálni – már mindjárt az első napon, 
amint ez lehetővé válik –, több jelentős 
ponton módosítani kell, át kell alakítani 
a szellemiségét, ki kell gyomlálni belőle 
a jogállamisággal összeegyeztethetetlen 
passzusokat, bele kell írni a jogálla-
mot újrateremtő normákat, s ezzel új 
alapokra kell helyezni a jogállam jövőjét. 
Ugyanakkor átmenetileg célszerű meg-
hagyni a vázát, a szerkezetét, a felépíté-
sét és bizonyos fordulatait. Az átalakí-
tásnak a jogfolytonosság és a folyamatos 
működőképesség mindenkori biztosí-
tásával kell folynia.

Az elsődleges feladat nem a szimboli-
kus elemek lecserélése, hanem a jogál-
lam újrateremtése, a bírói függetlenség 
viszszaállítása, az alkotmánybíráskodás 
ismét teljessé tétele, a kormányozhatóság 
megteremtése, a parlamentarizmus újj-
áépítése, a független intézmények he-
lyreállítása, a visszamenőleges jogalko-
tás újbóli megtiltása, a jogbiztonság 
ismételt kiépítése, a rend biztosítása és a 
szabadság védelme.

A Szalay-kör tagjai az Alaptörvény 
jogállami módosításának normaszöveg-
tervezetét a közeljövőben közös webol-
dalukon nyilvánosságra hozzák. 

Mankót az Alaptörvénynek Csath Budaörsön
Csath Magdolna (Zsámbék) road show-
ja tovább folytatódik. Április 25-én a 
budaörsi Nemzeti Értékvédő Egyesület 
meghívására látogatott el a városba és 
tartott előadást az Ifjúsági Klubban. A 
neves közgazdász jelenleg a Kodolányi 
János Főiskola tanára, a közgazdasági 
tudományok doktora, több mint száz pub-
likációja jelent meg hazánkban és kül-
földön

Bár nemrég még úgy volt, 
hogy májustól a Volán át-
veszi a BKK agglomerációs (a 
főváros határain túli) járatai-
nak üzemeltetését, pár nappal 
a határidő előtt jött a bejelen-
tés: a BKK folytatja a tárgya-
lást a minisztériummal, Buda-
pest határán túlra továbbra is 
kék buszok járnak.

Az esetről összefoglaló cikk 
jelent meg az Indóház Online 
internetes közlekedési hírpor-
tálon, amit a szerkesztőség 
szíves engedélyével az aláb-
biakban mi is közlünk.

„Az eddig megszokott me-
netrend és utazási feltételek 
szerint közlekednek a főváros 
agglomerációs járatai május 
1-je után is – áll a BKK friss 
sajtóközleményében. Mint is-
meretes, egy, a Nemzeti Fe-
jlesztési Minisztériumban 
született döntéssel a BKK e dá-
tumtól csak a főváros közösségi 
közlekedését lett volna hivatott 
ellátni. A januárban érkezett 
hír felbolydította a közlekedés 

irányítóit: a szakszervezetek 
mintegy 500 buszvezetői ál-
lás megszűnéséről beszéltek, 
a Volánbusz a többletjárművek 
beszerzésére kiírt egy – ered-
ménytelen – tendert (azóta 
a második közbeszerzés is 
folyamatban van).

A fővárosi közgyűlés 2013. 
április 24-i döntése azonban 
ismét a BKK-t bízta meg a 
Budapest környéki települések 
városhatárt átlépő járatainak 
üzemeltetésével. A buszokat a 
BKV és kisebb részben a másik 
alvállalkozó: a VT Transmann 
adja.

A BKK 2012-ben kötött 
szerződést több, Budapest 
környéki település (Budakeszi, 
Budaörs, Diósd, Gyál, Nagyk-
ovácsi, Pécel, Solymár, Török-
bálint, Szigetszentmiklós) 
önkormányzatával a jára-
tok finanszírozásáról és a 
közlekedés paramétereinek 
rögzítéséről. A városhatárt 
átlépő buszok évi 50,4 millió, 
a HÉV-szerelvények 43,4 mil-

lióutast szállítanak, ezeket a 
BKK folyamatosan fejleszti: ja-
vul a településeken belüli köz- 
lekedés, több alacsonypadlós 
busz állt forgalomba.

A BKK és a BKV felkészült 
az agglomerációs közlekedés 
további üzemeltetésére a ko-
rábbinak megfelelő egységes 
menetrend, egységes tarifa-
rendszer és utastájékoztatás 
és integrált forgalomirányí-
tás szerint. Emellett folytatják 
a tárgyalásokat a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium-
mal az integrált szolgáltatás 
fejlesztéséről.”

(Forrás: Indóház Online – 
http://iho.hu)

Marad minden a régiben Itt a 
Futár

Az elmúlt napokban főváros-
szerte több helyen új, szürke 
színű tartóoszlopok jelentek 
meg számos megállóhelyen. 
Az oszlopok felállítására 
a Budapesti Közlekedési 
Központ FUTÁR projektjé-
nek keretében kerül sor. Az 
első néhány oszlopra már 
felkerültek a tömegközleke-
dési járatok közlekedéséről 
megbízható, valós idejű in-
formációkat nyújtó kijelzők 
és hangszórók is.

A FUTÁR dinamikus utas-
tájékoztatásának köszön-
hetően a megállóhelyeken 
és a járműveken elhelyezett 
kijelzők a jármű útiránya, 
indulási ideje mellett valós 
idejű információkat szol-
gáltatnak majd nem csak a 
járatok közlekedéséről, de 
egy  esetleges forgalmi vál-
tozásról is, megkönnyítve és 
kiszámíthatóvá téve az utazás 
tervezését. 

Ebben a bizonytalan világ-
ban van egy, április végi 
hír (jó) a budakeszieknek, 
hogy városuk belterületén 
annyi könnyítés lesz, hogy 
május 1-től a 22, 22A és 222 
járatokon átszállás esetén 
nem kell plusz jegyet lu-
kasztaniuk. (Azért, hogy ez 
a lap megjelenésekor is így 
lesz-e még, szavatolni nem 
tudunk…)

Laikusok körében népszerű, 
de nem tartozik a közgazdaság-
tudomány fősodrába
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Bár lassan vége a 2012-13-as tanévnek, 
azt, hogy milyen feltételek közepette kell 
majd működniük szeptember után, a mai 
napig nem tudhatni. A művészeti iskolák 
működését szabályozó jogszabálytervezet 
a parlament asztalán fekszik, de hogy vé-
gül is mi lesz a majd megszavazott vég-
leges változatban (arról meg már szó se 
essék, hányszor módosítják utólag…), ma 
még nem tudható.

Hogyan élik meg vajon mindezt a 
művészeti iskolákat működtető pedagógu-
sok? Például Lukács László, a budakeszi 
Mezei Mária Művészeti Iskola alapítója-
vezetője.

– A támogatás évről évre kevesebb, a 
támogatottság viszont egyre nő! – hangzik 
a kissé kesernyés, ugyanakkor derűlátó 
válasz.

– Kifejtené ezt bővebben is?
– Hogy évről évre kevesebb támogatást 

kapunk mi is, meg a többi művészeti isko-
la is, elég közismert, magyarázatra sem 
igazán szorul.  Hogy pontosan milyen fel-
tételek között működünk majd ősztől, azt 
viszont még nem tudjuk, a bizonytalanság 
pedig hovatovább létállapotunk. Az egyet- 
len biztos, amit tudunk, hogy az új rend-
szerben a művészeti iskolákra fordított 
állami támogatás biztosan nem nő majd, 
ellenkezőleg.

– Segítsen értelmezni az előbbi mon-
data második részét, hogy tudniillik a tá-
mogatottságuk ugyanakkor nő.

– Természetesen nem a pénzbeli tá-
mogatottságra gondolok, hanem arra a 
szellemi aurára, a nekünk drukkolók, 
a bennünket támogatók  körére, amely 
a művészeti iskolát körülveszi, s akár 
az érdeklődésével, akár a segítségnyúj-
tás különböző, nem pénzbeli, de pénzt 
kiváltó módjaival lehetővé teszi nemcsak, 
hogy fennmaradjunk, de növelhessük is a 
tevékenységünk hatókörét.

– Ez szépen hangzik, de lehetne konkré-
tabban is?

– Természetesen. Mondok is egy pél-
dát: a budakeszi Betűtészta Könyvesbolt 
mára már több mint egy üzlet a városban, 
valóságos intézmény, ami rengeteg pro-
grammal, kezdeményezéssel van jelen a 
település kulturális életében. Ezekben a 
programokban a Mezei Mária Iskolának 
vagy akár a Kompánia Színháznak fontos 
és megtisztelő szerep jutott. Otthont ad-
nak például sok drámapedagógiai fogla-
lkozásnak, vagy hogy az egyik, nemrég 

indított új iniciatívánkat említsem, az 
úgynevezett Örömzene Iskolának, amit 
Bezeczky Erzsébet vezet. Ez egy alter-
natív, nem hagyományos, szolfézsra és 
szigorú skálázásra alapozó iskola, hanem 
játékos ismerkedés a zene, a hangszerek 
világával.  De hosszan sorolhatnám még 
azoknak a körét, akik cselekvően nekünk 
segítenek.

– Úgy tudom, az iskolákon belül a 
művészeti tagozatok ősztől teljesen 
megszűnnek.

– Mi is úgy tudjuk.
– És mi a véleménye?
– Mi lenne? Olyan oktatási formáról 

beszélünk, ahova amióta csak léteznek, 
mindig, mindenütt, az egész országban 
túljelentkezés volt. A szülők is ambi-
cionálják, hogy a gyerekeik írás-olvasás, 
számolás stb. mellett művészetet is tanul- 
janak, méghozzá nem csak úgy, hogy 
tanuljanak a művészetekről, hanem azt 
is megtudják, hogyan kell csinálni a 
művészetet. Megjegyzem az, aki maga 
is gyakorolta magát akár csak amatőr 
szinten is valamilyen művészeti tevé-
kenység terén, az érteni is jobban fogja, 
legyen szó a múzsák bármelyikéről is. És 
hogy a lényegről beszéljünk: a gyerekek 
is nagyon szeretik. Különösen fontosnak 
tatjuk, hogy azok, akik hátrányos családi 
környezetből érkeznek az oktatási rend-
szerbe, művészetet is tanuljanak, ugya-
nis a a hátrányok behozásának talán ez 
a leghatékonyabb módja.  Általában is 
elmondható, hogy a művészeti iskolások 
a „rendes” iskolában, de még inkább az 
életben öntudatosabbak, magabiztosab-
bak, érettebbek.

– Jelenleg hány gyereket érint a Mezei 
tevékenysége?

– Alapítványi intézményünk keretein 
belül jó négyszázötven gyerek tevé-
kenykedik a különböző dráma- és 
művészeti csoportokban. Drámacsopor-
tunk lényegében minden általános isko-
lai évfolyamon van (a Mezei Mária 
mindenekelőtt Budakesziről, a Széchenyi 
István Általános Iskola és a Prohászka 
Gimnázium alsó tagozatosai közül rekru-
tálja a gyere-keket – a Szerk.), de oktat-
unk néptáncot, modern táncot – a Rúzs 
Tánc Együttessel együttműködésben –, 
valamint tradicionális indiai táncot. Van-
nak kézműves és képzőművészeti cso-
portjaink is. De ez csak a hivatalos „ál-
lomány”. Ugyanis a gyerekek már csak 
olyanok, hogy előbb-utóbb megnőnek, 
előbb középiskolások, majd felnőttek 
lesznek. Egy részük egy életen át elviszi 
magával a batyut, amit nálunk tömött 
meg, de sokan még felnőtt életük során 
is kötődnek hozzánk. Egy részük otthon-
ra lel a Kompánia társulatában, de má-
sok maradnak örök mezeisek. Így aztán 
vannak különböző felnőtt csoportjaink 
is. Így például filmes-videós csoportunk, 
azt Lukács Mihály vezeti, de működnek 
különböző zenei formációink is.

– Hosszabb távú terveikről egyelőre 
nem kérdezem, de az előttünk álló hó-
napokban miről gondolja, hogy tájékoz-
tatni kellene a város közvéleményét?

– Mindenekelőtt a Mezei Mária 
Művészeti Iskola évzáró bemutatóját 
ajánlanám mindenki figyelmébe; azokéba, 
akik már vettek részt korábban e hagyo-
mányos rendezvényünkön, és azokéba is, 
akik még nem. Ezen bárki átfogó képet 
alkothat az iskolánkban folyó munkáról, 
hiszen valamennyi művészeti csopor-
tunk bemutatkozik valamilyen kisebb-
nagyobb produkcióval. Tanévzáró után 
pedig szünidő, ha szünidő, akkor pedig 
nyári táborok. Mind a Mezei Évzáróról, 
mind a táborainkról a részleteket illetően 
tájékozódhatnak a honlapunkon. Szóval 
a Mezei nyáron sem vakációzik, sőt: 
nagyobb sebességbe kapcsol.

Biator Oszi

Mezei Mária Művészeti iskola

Művészet az iskolában 
Nincsenek könnyű helyzetben a művészeti iskolák, legyenek azok akár önkor-
mányzati, akár alapítványi intézmények. Az oktatási rendszer átalakítási furor-
jában amúgy is kevesebb figyelmet kaptak.

A művészeti iskola 
nem kis művészképző; 

művészetre minden-
kinek szüksége van – 

mondja Lukács László
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Nemcsak a könyveknek 
(Habent sua fata libelli), úgy 
tetszik, a szobroknak is meg-
van a maguk története. A bu-
dakeszi Nepomuki Szent Já-
nos-szobornak mindenesetre 
megvan.

A régebbi múltja a történelem 
ködébe vész, pontos adatokkal 
csak csodával határos újjáé-
ledésével kapcsolatban ren-
delkezünk. A Nepomuki Szent 
János szobrot, mint any-nyi 
mindent, a rendszerváltás utá-
ni időkben Siklósi Gyula, Bu-
dakeszin élő régész találta meg 
egy udvaron, és ő is vette párt-
fogásába. Azt tervezte, hogy 
a budakeszi plébániatemp- 
lom főlépcsője jobb oldalán, 
a patak közelében (Nepomuki 
ikonográfiájához az ajkakra 
tett ujj mellett – gyónási tikok 
– a vizek is hozzátartoznak) 
állítanák föl, mert, hogy hol 
állt pontosan a hajdan főleg 
német nyelvterületen kultivált 
szent kőbe vésett mása, máig 
nem sikerül kideríteni. Az ak-
kori egyházvezetés azonban 
ezt nem támogatta, s bár a 
Székely Kör ajánlkozott, hogy 

a város végében épp akkor 
tájt fölállítani tervezett (azóta 
megvalósult) székelykapu 
mellett méltó helye lenne, ez-
zel a szakemberek nem tudtak 
egyetérteni. Ekkor jelentkezett 
Bucsis Imre uram, a neves 
vendéglős, aki épp azokban az 
időkben alakította ki a legen-
dássá vált Tante Susanne ét-
termét Budajenőn, hogy az 
étterem pompás kertjének 
végében, a csörgedező patak-
parton, szívesen adna helyet a 
szobornak.

A Tante Suzanne azóta 
megszűnt, helyiségeiben egyik 
vendéglős követte a másikat, s 
a szelleme elillant. A szobor 
azonban továbbra is ott állt 
rendületlenül.

Egészen addig, amíg tavaly 
a Budakeszi Szépítő Egyesü-
let néhány lelkes aktivistája, 
élükön Herein Gyulával, arra 
jutott, ideje lenne hazahozni a 
szobrot.

A hazatérés megtörtént, 
Nepomuki Szent János újra 
Budakeszin van, bár a május 
elejére tervezett fölállítása és 
fölszentelése egyelőre késik.

Ozirisz Abbot

Jeruzsálem-
Budakeszi
Nem, nem létesül (legalábbis 
tudomásunk szerint) testvér-
városi kapcsolat Budakeszi és 
Jeruzsálem között, mint ahogy 
arról sincs tudomásunk, hogy 
valamelyik helyi műhelyben 
sikerült volna elkészíteni az első 
időgépet. Jeruzsálem, még- 
hozzá az ókori egy darabja 
mostantól mégis a Buda mellé-
ki városba költözött.

Spányi Antal megyés püspök 
szentelte föl ugyanis nemrég 
a jeruzsálemi nagytemplom 
makettjét a budakeszi plébáni-
atemplomban.

A makett a Heródes által 
építtetett második templomot 
ábrázolja a Templomhegyen, 
egy öt négyzetméteres tere-
pasztalon. A míves kivitelű 
munka alkotóját, Balczó Pé-
tert dicséri.

tb

Nepomuki újra itthon

A klasszikus bohózat szállóigévé lett 
egytagú kérdése, „Mibul?”, az első szó, 
ami az emberben felötlik, amikor Bu-
dakeszi 2013-as költségvetését nézegeti.

Az 1,7 milliárd forintos büdzséből az 
kiderül, hogy a város és intézményei 
működése papíron pénzügyileg egyen- 
súlyban van, de azt már a számok nem 
mutatják, hogy közben az intézmények 
a legnagyobb nehézségek árán, és a ko-
rábban megszokottnál alacsonyabb sz-
inten tudnak csak elketyegni, közben az 
állapotuk romlik, még az egyszerű am-
ortizáció sincs biztosítva. Még néhány 
hasonló év mint az elmúlt pár és az idei, 
és a minőség csökkenése még szem-
mbeötlöbb lesz annál is, mint ami már 
most is látszik.

A szerény, de biztosnak látszó 
működéssel szemben a fejlesztések már 
sokkal ingatagabb alapokon állnak.

Két nagy projektet kíván elindítani idén 
a város, új bölcsődeépítést és az évek óta 
húzódó szennyvíztisztító beruházás ki-
vitelezését.

Mindkettőhöz jelentős, uniós támoga-
tást nyert el a város már korábban, de az 
önrészt magának kellene előteremtenie.

Ami a bölcsődét illeti, ez 100 millió 
forint, amire a költségvetésben önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok eladása 
lenne a fedezet. Kérdés, hogy a jelenlegi 
ingatlanpiaci helyzetben akad-e majd 
vevő az önkormányzati ingatlanokra, de 
még ha akad is, hajlandó lesz-e fizetni any- 
nyit, amennyit az eladó kér.

Még nagyobb a bizonytalanság a 
szennyvíztisztító körül.  A milliárdos 
nagyságrendű beruházásnál az önrész, 
bár csak töredéke a teljes költségnek, 
így is 660 millió forint, márpedig en-
nyi pénze Budakeszinek biztosan nincs. 
A korábbi elképzelések (például az, 
hogy a jelenlegi szennyvíztisztító terül-
etét értékesítsék és az ebből befolyó pé-
nzt fordítsák önrészre) dugába látszanak 
dőlni, és az is érdekes, pénzügyi szakem-
berek asztalára való kérdés lenne, hogy 
vajon a korábban erre a célra elkülönített 
pénzek (ez ugyanis a pályázat feltétele 

volt), megvannak-e még. Az évek óta 
húzódó és csúszó beruházás határide-
jét már többször módosították, de azt 
sem lehet a végtelenségig halogatni, 
márpedig ha végleg kicsúsznának a 
határidőből, az az új szennyvíztisztító-
építés lehetőségének elvesztésén túl, ami 
önmagában is hosszútávra kiható és sú-
lyos veszteség, egyéb súlyos következ-
ményekkel is járna.

Bors Iza

Hiányzik az önrész

Mammmmut
Új divat terjed Magyarországon

Elindítója, még a kilencvenes évek-
ben, az új, budai üzletközpont beruházó-
ja volt, akinek sikerült a nagyáruházat 
Mammutnak elnevezni, így két m-mel.

A divatnak követője is akadt, mint 
nemrég konstatálhattuk, a budakeszi 
mamutfenyőket megjelölő táblán.

Persze lehet, arra gondolhatott 
a szöveg kiírója, hogy végül is 
mamutfenyőből is kettő van Bu-
dakeszinek.

Vajon ez lesz a végelges helye? 
(képünk montázs, egyelőre senki ne itt 

keresse a szobrot)
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A hazai közigazgatásban évek óta ko-
moly változások mennek végbe, aminek 
fő jellemzője a központosítás. Ezzel 
összefüggésben január elsejétől például a 
kétezres lélekszám alatti települések nem 
tarthatnak fenn önálló polgármesteri hi-
vatalt.

Megjegyzem, ez a törvény életbe lé-
pése előtt, köszönhetően a kormánynak 
az önkormányzatok részére nyújtott pénz-
ügyi források folyamatos szűkülése mi-
att is egyre nehezebben ment. Annyira, 
hogy – maradván saját vidékünkön – 
olyan települések, mint például Tök vagy 
Remeteszőlős, már 2011-ben arról döntöt-
tek, hogy megszüntetik a saját hivatalt, és a 
legközelebbi nagyobb településnek adják 
ki gebinbe feladataikat. Tök Zsámbékkal 
társult, Remeteszőlős pedig Nagyková-
csival. A társbérlet azonban nem váltotta 
be igazán a hozzá fűzött reményeket, 
vélhetően azért, mert nagyságrendi szem-
pontból nem egyenrangú felek között jött 
létre, ezért, hírét vevén az idei törvényi 
változásoknak, új megoldások keresésére 
indult a két faluvezetés: így találtak előbb 
egymásra, majd, „nevető harmadikként” 
a hozzájuk csatlakozó, hasonló gondok-
kal küszködő Budajenőre. A három, ha-
sonló súlycsoportba tartozó község abban 

a reményben, hogy egymással jobban 
megtalálják a közös hangot, közös polgár-
mesteri hivatal létrehozásában állapodott 
meg. A törvény ugyan már január elseje 

óta él, de moratóriumot ad az átállásra a 
községvezetésnek is. Így az új felállás, bár 
előkészítése hónapok óta folyik, májustól 
lép életbe teljeskörűen. A legnagyobb 
nehézségekkel Töknek kellett szem-
benéznie, ugyanis a Zsámbékkal való tár-
sulás kapcsán a helyi hivatalt fölszámolta, 
s most a kirendeltség fölállásához újra 
ki kellett alakítani hivatali helyiségeket. 
Mert, hogy egyik szavamat a másikba 
nem öltsem, önálló hivatal eztán nem 
működik majd az egyes településeken, de 
kirendeltség, hogy az állampolgárok leg-
közvetlenebb ügyintézése helyben azért 

biztosítva legyen, igen. (A helyi kirendelt-
ségen intézik például a helyi adókkal vagy 
a közmunkával kapcsolatos ügyeket.) 

S hogy miért Budajenő a „nevető 
harmadik”? Azért, mert a közös pol-
gármesteri hivatal központja, székhelye 
Budajenőn lesz.

Bató Borisz

Budajenő-reMeteszőlős-tök

Körmagyar a Medanszban

Budajenő idén az eredetileg tervezett, 
háromszáz millió helyett kétszázmil-
lió forintból kell, hogy gazdálkod-
jék. Az ok: az iskolaállamosítás. A 
műemléképületben működő budajenői 
iskolába ez idő szerint közel ötödfél 
száz gyerek jár és tanul. Pár éve komoly 
tornacsarnokot is építettek, amit csak 
részben vitt el az államivá lett iskola, 
használatáról külön megállapodás ren-
delkezik.

A településnek ezzel együtt komoly fej-
lesztési tervei vannak, de hogy ezekből 
mennyi valósul meg, attól függ, sikerül-e 
pályázatokon pénzt nyerniük, saját 
erőből ugyanis aligha futná. Az álmok 
között szerepel többek között az Árpád-
kori kápolna és környezetének felújítása, 
csinosítása, a Magtár renoválása. 

A legnagyobb problémát mindazonál-
tal az óvoda jelenti: a falu régen kinőtte 
a jelenlegi óvodáját, valójában a me-
goldást egy új kisdedóvó jelentené, de 
ez több százmillió forint lenne. Erre 
egyelőre még csak kilátás sincs.

Kistérségi társulás
Mint már korábban mi is 
megírtuk, a járások január 1-jei 
fölállása után a törvény úgy 
rendelkezett, hogy a korábban 
alakított kistérségi társulások, 
mint amilyen például a Budaörs 
Többcélú  Kistérség Társulás is, 
idén június 31-ei hatállyal au-
tomatikusan megszűnnek. Egy 
kiskaput azonban nyitva hagyott 
a törvényhozó: bizonyos felada-
tok ellátására továbbra is szövet-
kezhetnek az önkormányzatok. 
Budaörs, határozott az önkor-
mányzat április 26-i ülésén, azt 
szeretné, ha a Szociális és Gyer-
mekjóléti Központot közösen 
tartanák fenn néhány, ebben 
érdekelt településsel, mint pél- 
dául Pusztazámor, Sóskút, Her-
ceghalom. Ez két módon lehet-
séges. Vagy a jelenlegi társulás 
minden tagja hozzájárul eh-
hez a változtatáshoz, vagy az 
említett települések Budaörs 
székhellyel új társulást hoznak 
létre. Budaörs számára mindkét 

megoldás elfogadható, lényeg, 
hogy a társulás, s vele a lényeg: 
a pénz, vagyis az a 13-15 millió 
forintos állami támogatás, ami 
a feladat ellátásáért jár – meg-
maradjon.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) 
azt is javasolta (kezdeményezése 
beleillik a helyi Fidesz azon 
politikai koncepciójába, hogy a 
polgármester jogkörét minden 
lehetséges módon szűkítsék), 
hogy a társulásban ne automati-
kusan a polgár-mester képviselje 
a várost, hanem a képviselő-
testület delegáljon oda valakit, 
de végül ezt a javaslatot a több-
ség elvetette.

Szobi Rita

Ahol rájuk is 
gondolnak

A hátrányos helyzetűek min-
dig is a budaörsi városháza 
figyelmének középpontjában 
álltak: az Újvárosháza ter-
vezésekor és kivitelezésekor is 
messzemenően tekintetbe vet-
ték az ő sajátos szempontjaikat. 
De hogy ez a figyelem nem 
egy egyszer és mindenkorra ki-
pipálható PR-tétel, bizonyíték 
rá, hogy a budaörsi polgármes-
teri hivatal újabb erőfeszítéseket 
tett az elmúlt időszakban a nem-
es ügy előre viteléért. Hogy ezt 
az erőfeszítést kvantifikáljuk: 
kereken 9 millióba került a nem-
rég befejeződött projekt, amely-
nek eredményeként a városháza 
teljes egészében akadálymen- 
tessé vált. Az akadálymen-
tesítés persze nem egyszerűen 
úgy értendő, hogy például ker-
ekesszékkel bejárható legyen 
az épület, ezen már rég túl 
vagyunk. Vannak ugyanis 

egyéb, nemcsak mozgássérült 
fogyatékosok, akik történetesen 
más jellegű akadályokba üt-
köznek, ha közintézményekbe 
járnak.

A projekt eredményeképp pél- 
dául a vakok és gyengén látók 
számára speciális vezetősávokat 
helyeztek el, hogy az ok-
mányirodába gördülékenyen 
ügyintézhessenek; a hallás-
sérültek számára pedig külön-
leges, az ő részükre kifejlesztett 
hangosbemondó segítségével 
tudnak eligazodni az ügyfélhívó 
rendszerben.

Gondoltak a megértési 
nehézségekkel küzdőkre 
is: átszerkesztették és az ő 
igényeikhez igazították a 
különböző űrlapokat, nyom-
tatványokat, tájékoztatókat.

*

A kutyák kötelező chipelé-
séhez támogatást kaphatnak a 
szociálisan rászoruló budaör-
siek.

A budaörsi német önkor-
mányzat az általa fenntartott 
Bleyer Jakab Helytörténeti 
Gyűjtemény „Heimatmuse-
um” igazgatói feladatainak 
ellátásával Jaszmann Gabriel-
lát bízta meg határozott időre, 
vagyis a jelenlegi igazgató 
szülési- és gyermekgondozási 
szabadság idejére.

Így kell járni, úgy kell járni

201305.indd   7 5/3/2013   10:42:41 AM



BUDÁNTÚL   •  2013 MÁJUS

DOSSZIÉ

8

Bibó István:
A szabadságszerető ember politikai tíz-
parancsolata

A szabadságszerető ember

1. megköveteli magának és meg-
adja másnak a minden embernek ki-
járó tiszteletet, de megkülönböztetett 
tiszteletet, sem magának semmi címet 
nem követel, másnak pedig úrvoltáért, 
sem vagyonáért, sem hatalmáért, sem 
befolyásáért, sem ruhájáért megkülön-
böztetett tiszteletet nem ad, csak tisztes-
ségéért, vagy érdeméért; senki emberfia 
előtt meg nem alázkodik, alázatoskodó 
megszólítási és köszönési módokat 
szájára nem vesz. 

2. magát munkában szolgának, szabad 
idejében és a maga otthonában úrnak tekin-
ti, és szembeszáll mindenkivel, aki magát 
szolgálata és munkája alatt is úrként, hatal-
masként viseli és másokat szolgáknak, 
alacsonyabb rendűeknek kezel. 

3. a maga vagy más munkája értéké-
nek a leszállítását, emberi kiuzsorázását, 
vagyoni vagy hatalmi helyzet kihaszná-
lását, s egyáltalán semmiféle kizsák-
mányolást nem tűr, magát vagy mást a 
maga igazából, világos jogából, megszol-
gált követeléséből semmiféle erőszakkal, 
megfélemlítéssel, rábeszéléssel, fortéllyal 
kiforgatni nem engedi. 

4. őrködik a maga és minden ember 
egzisztenciájának a szabad és biztosított 

volta felett, illetéktelen vagy önkényes 
behatástól való mentessége jogvédelem-
mel és garanciákkal ellátottsága felett. 

5. szüntelenül szem előtt tartja, hogy 
az emberi szabadság és az emberi mél-
tóság egy és oszthatatlan és az egyik em-
ber ellen akár társadalmi helyzete, akár 
származása, akár neme vagy kora címén 
elkövetett minden sérelem mindenki más 
szabadságát, méltóságát is veszélyezteti: 
ezért az emberi szabadság minden korlá-
tozása, önkényes letartóztatás, fogva tar-
tás, egyéni vagy hatósági hatalmaskodás, 
s az emberi méltóság mindenféle mega-
lázása ellen azonnal együttesen, de ha 
az rögtön nem lehetséges, magában is 
fellép. 

6. gyűléseken, egyesületben, munka- 
közösségben vagy bármiféle közös-
ségben éppen úgy, mint a magánélet-
ben önkényeskedést, akarnokosodást, 
magánérdek illetéktelen érvényesítését, 
visszaélést, köz becsapását, közakarat 
meghamisítását, s mindenféle fenyege-
tést és terrorizálást nem tűr, minden ily-
en ellen saját maga azonnal felszólal és 
más tisztességes emberekkel összefog, 
az erőszakosan érvényesülni próbálókat, 
tekintet nélkül arra, hogy kire és mire 
hivatkoznak, leleplezi és meghátrálásra 
kényszeríti, tisztában lévén azzal, hogy 
minden ilyennek az érvényesülése csakis 
a tisztességes emberek kényelmessége és 
megfélemlíthetősége miatt lehetséges. 

7. semmiféle anyagi visszaélést vagy 

panamát el nem hallgat, sem elfedezni 
nem segít, bármilyen hatalmas embert 
kell is ezzel lelepleznie. 

8. minden közügyben meggyőződése 
szerint vall színt: fenyegetéstől meg nem 
ijed, hízelgésnek be nem dől, s szavaza-
tát vagy aláírását semmi pénzért vagy 
előnyért el nem adja. 

9. minden felismert közérdek ügyé-
ben kezdeményezőleg lép fel, minden 
közérdekű szövetkezésben vagy mozga-
lomban tehetsége szerint munkájával és 
adományával részt vesz s igyekszik azt 
győzelemre segíteni, tisztában lévén az-
zal, hogy a közügyek elhanyagoltsága 
vagy méltatlan emberek kezébe való 
kerülése egyedül a tisztességes emberek 
kezdeményezésének hiánya és közéleti 
bátortalansága miatt történik. 

10. bízik a közösség erejében, az ember-
ek többségének tisztességében és abban, 
hogy ezt elegendő bátorsággal és igye-
kezettel érvényre is lehet juttatni, ezért a 
maga példájával, minden rosszhiszeműség 
elleni együttes és eredményes fellépéssel 
és minden jóhiszeműség számára a bi-
zalom előlegezésével erősíti maga körül 
a közösségben és a tisztességes szándék 
győzelemre vihetőségében való hitet. 

Aki a szabadságot szereti
Nemrégiben kaptam egy olvasói levelet. Küldője-írója sajnos nem hatalmazott 
föl arra, hogy közre adjam, pedig érdemes lenne. Abban viszont ő nem akadá-
lyozhat meg, hogy válaszoljak, méghozzá nyilvánosan, s kivételesen egy másik 
szerző szavait kölcsönözzem válaszomhoz. Teszem mindezt abban a tudatban, 
biztos vagyok benne, hogy az alábbi írás a fent jelzett előzmények ismerete nél-
kül is izgalmas, tanulságos és fölöttébb aktuális olvasmány.

Különös aurája volt a budakeszi Nagy 
Gáspár Könyvtár legutóbbi könyvbemu-
tató, író-olvasó találkozójának. A vendég 
ezúttal Gervai András volt, aki a Ráko-
si- és a Kádár-rendszer állambiztonsági 
iratainak kutatója.

Több, korántsem csak szakmai körök-
ben sikeres kötete után, amelyek közül 
alighanem a Fedőneve: szocializmus a 
legismertebb, ezúttal műfaját tekintve is 
újszerű, érdekes könyvvel lépett a nyil-
vánosság elé.

A Fél Győző regényes történetei irodal-
mi alkotások, műfajukat tekintve elbeszé-
lések, de különlegességüket az adja, hogy 

igazak. Fél Győző (a sztorikat egyes 
szám első személyben előadó Gervai 
írói álneve) bár szépirodalmat művel, 
de alig-alig folyamodik az írói képzele-
thez a sztorik, a jellemek kitalálásához, 
ugyanis az elbeszélések az állambizton-
sági iratokból, praktikusan a besúgói 
jelentésekből állnak össze történetekké, 
jellemekké.

Miután Budakeszi közéletét nemrégi-
ben egy III/III-as ügy rázta meg, érthető 
volt, hogy a könyvtárban összegyűlt 
közönség elsősorban a hajdan volt titko-
sszolgálatok működése, a besúgók és a 
besúgottak lélektana iránt érdeklődött.

A hosszúra nyúlt beszélgetés során 
megtudhattuk, az állambiztonsági szol-
gálatok milyen sűrű szövedéke hálózta 
be az akkori magyar társadalmat, s hogy 
láthatatlanul, de mi mindenre is terjedt 
ki figyelmük (mindenre szinte). Sokkoló 
volt megtudni, hogy emberek százezrei 
éltek le akár egy teljes életet is anélkül, 
hogy tudatában lettek volna, a Nagy 
Testvér figyel és mindenről tud. Ez még 
akkor is hátborzongató érzés, ha a meg-
figyelések jó részének semmiféle negatív 
következménye nem volt. Sokszor viszont 
sorsok siklottak félre anélkül, hogy a sors 
hordozója akár csak sejtette volna, hogy 
nem a fátum, a véletlen, hanem tudatos 
manipuláció áldozatai.

Robot Szabi

Fél és a III/III-as ügyosztály
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Április elején egy furcsa véletlensoro-
zat átélője voltam. Ezen a napon nem a 
tavasz első igazi langy sugarai csalhatták 
elő azt az autóst, akibe belebotlottam a 
nagy forgalmú utcánkon az esti sötétedés 
közeledtekor; egy négy- és egy hatéves-
forma kisfiú volt mellette. Segítséget 
kérve szólított meg, hogy ismerem-e 
a környéket. Nem tudhattam, mire is 
kíváncsi, ezért óvatosan adtam igenlő 
választ.

„Nem találom a kocsimat, nem emlék-
szem, hol hagytam. Azon a környéken 
két aszfaltcsík volt az utcán. Kék busz is 
járt arrafelé. Merre keressem?” Ennyi 
információ alapján több helyszín is fel-
merült bennem, ezért felajánlottam: Ül-
jünk be az autómba, megkeressük azt az 
elveszett kocsit! Az elkallódott autó nyo-
mát kutatva közben kiderült, hogy egy 
ügyvédhez indultak el, de a vadi új kocsi 
motorja menet közben leállt. Ezért visz-
szatolták pár métert egy saroknál, hogy 
ne legyen útban a forgalomnak, majd 
sokat gyalogolva jutottak el az ügyvéd-
hez. De hogy hol volt ez a kocsitologa-
tás, nem tudják, mert a GPS bent maradt 
az autóban. 

Végigjártuk a Fő utca teljes hosszát, 
de nem találták ismerősnek egyik sarkát 
sem. Ekkor ugrott be, hogy van még olyan 
térség a közelben, ahol két párhuzamos 
aszfaltcsík van a házsorok között, és még 
kék busz is előfordul arrafelé. Alkalmai 
utasaimmal elgurultam tehát a Paplanhát 
utca irányába. A kisebbik gye-rek jelezte 
először, hogy ez a környék ismerős, ilyen 
helyen hagyták a kocsijukat. Tényleg, 
ott árválkodott a csillogó-villogó, meg-
bénult, terepjárásra is alkalmas járgány 
az egyik sarkon, orrán egy körbe rajzolt 
emblémával. Ráadásul égett a világítása, 
talán ezzel igyekezett segíteni az autó a 
tulajdonosának, hogy az hamarább ráta-
lálhasson.

Említésre méltó, hogy a keresés köz-
ben az asszony szokatlanul szófukar volt, 
többnyire a nagyobbik fiú vitte a szót. 
Ziháló lélegzetvételéből és kurta szavai-
ból az volt a benyomásom, hogy az asz-
szonynak komoly gondjai lehettek. Ez 
különösen akkor erősödött meg bennem, 
amikor az ügyvéd szót meghallottam. Az 
ember ugyanis többnyire nem szokott 
két gyerekkel késő délután ügyvédet fel-
keresni ismeretlen környéken. Válóper, 
vagyoni vita, büntetőügy, örökség – ki 
tudja? Nem beszéltek róla, még csak 
utalást sem hallottam, miért is jártak 

az ügyvédnél. Ha ebből a szemszögből 
vizsgáljuk, a legkisebb botlás a kocsi vi-
lágításának égve hagyása volt, amikor az 
járóképtelenné vált: ismeretlen a terep, 
ott a két kisgyerek, és az iroda még 
messze. Rohanni kellett, kit érdekelt ak-
kor a világítás?

A gondterhelt hölgy átült tehát a gye-
rekeivel a láthatólag még próbaállapot-
ban lévő csodajárgányba, lekapcsolta 
a lámpát, és megpróbált indítózni. Az 
akku még bírta, de az eredménytelen 
próbálkozás hatására megjegyeztem, 
hogy olyan hangot hallok, mintha nem 
jutna üzemanyag a motorba. Meg is 
mutattam, hogy az üzemanyagszint mu-
tatója alaphelyzetben áll, s a mellette 
lévő figyelmeztető lámpa pedig vörösen 
világít. A legelső, amit tehettem, a kö-
zeli, csaknem hallótávolságban lévő 
benzinkút felkeresését ajánlottam. Igen 
ám, de a szorult helyzetbe került autós 
társamnak nem volt edénye, így még 
felajánlottam egy, a kocsimban éppen 
kiürült ásványvizes palackomat, majd 
ki-ki elindult a saját dolga után.

A véletlen úgy hozta, hogy bő negyed 
óra múlva megint az utcasarkon ácsorgó 
kocsi mellé sodródtam. Ismerősként üd-
vözöltem a kényszerhelyzetben lévőket, 
és pár szót váltottunk is. Ahogy benéz-
tem a járgányukba, az anyósülés előtt a 
korábban átadott műanyag flakonomat 
világította meg a közvilágítási lámpa, 
csaknem tele színes folyadékkal, nyakán 
papír törlőkendővel. Rákérdeztem, és ha 
nem velem történik meg, nem hinném el: 
„Miért, azt mind rögtön be kellett volna 
tölteni?” Ellentétes válaszommal elbi-
zonytalanítottam a hölgyvezetőt, amire 
gyors választ kaptam: „Azt gondoltam, 
ha majd beindul a motor, beletöltöm a 
maradékot” – hangzott a cselekvés iga-
zolása. „Csakhogy közben már nem is 
hallom az indítózást, tehát még nagyobb 
baja lehet a kocsinak. Pedig még nincs 

is egy hete, hogy megvettem. Többet nem 
veszek ilyen márkát.”

Nem hinném, hogy a szőke haj és a 
személyi szám kezdő számjegye volt 
a meghatározója a fenti válaszoknak. 
Nagyon azt kell hinnem, hogy az átélt iz-
galmak, az ügyvéddel kapcsolatos gon-
dok, a sötét kocsiban bizony már jogosan 
nyűgös gyerekek okozhatták a szoká-
sostól eltérő reakciókat. Miután nem 
kértek további segítséget, különösebb 
lelkiismeret-furdalás nélkül búcsúztam 
el másodszor is az alkalmi ismerősöktől, 
hiszen tömegközlekedés a közelben, 
telefonjuk és GPS-ük náluk.

Hogy, hogy nem, úgy intéztem a dol-
gomat, hogy egy szűk óra múlva ismét 
az ominózus utcasarok közelébe kerül-
jek. Igen, az elakadt kocsi még mindig 
nem hagyta el a helyét, de állt mellette 
egy másik, hasonló típusú személykocsi 
is. Az immár több pár órás ismeretsé-
günk okán, no meg (minek is titkolnám:) 
kíváncsiságom által is hajtva, megint 
szóba elegyedtem az autós hősünkkel. 
Most sem kért semmilyen segítséget sem 
tőlem, sőt, talán még tolakodónak is ta-
lálhatott, mert a korábbinál is jobban fu-
karkodott a szavakkal. Azért annyit meg-
tudtam, hogy egy ismerősét rendelte ide 
Tatabányáról, aki majd hazaviszi őket. 
De még megvárják az autómentőt, aki 
beviszi a szervizbe a nemrég vásárolt, 
mozgásképtelen szerkezetet. Igazából 
talán a nagyobbik kisfiú volt a közléke-
nyebb velem, aki nagyon udvariasan is-
mét megköszönte a közreműködésemet. 
Talán még a bajba jutott felnőttbe (édes-
anyjába?) is ő öntötte a lelket, kitartást. 
Bízzunk benne, hogy ez a találékonyság, 
udvariasság ennek a kisfiúnak jellemzője 
lesz a hátralévő életében!

Mészáros Árpád

Pillanatfelvételek, Budakeszi, 2013. áPrilis

Gondokkal terhelve 

Perpetuum mobile
Széles Gábor 
nagyvállalkozó az 
örökmozgó meg-
alkotásán fára-
dozik, és őszre 
ígér eredményt. 
Blogbejegyzései-
ben többek között 
a híres feltalálóra, 
Teslára is hivat-
kozik.

Megkérdeztük Egely Györgyöt (Bu-
dakeszi), aki Tesla életművét is régóta 
tanulmányozza, mi a véleménye . A 
kutató-feltaláló elmondta, túl kevés a 
rendelkezésre álló információ, hogy a 
projektet véleményezhetné.
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BudAörs
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Május

6. hétfő, 10.00.
Benedek Elek: Szélike királykisasszony
10. péntek, 19.00. 
Hakni-Sokk 
vígjáték 
11. szombat, 15.00. 
Gyárfás-Szabó: Tanulmány a nőkről 
12. vasárnap, 11.00.
Urbán Gyula: A tengerkék kutyus 
mesejáték 
19.00.
Tamási Áron: Énekes madár 
13. hétfő, 11.00.
Fehér Klára: Mi, szemüvegesek 
19.00.
Szabó István: Panelninja 
monokomédia Magyar Attilával
15. szerda, 19.00.
I.L. Caragiale: Viharos éjszaka
20. hétfő, 19.00. 
Csokonai: Retro szerelem
21. kedd, 17.00.
G. Feydeau: Zsákbamacska
23. csütörtök, 11.00.
Szép Ernő: Vőlegény 
elő-premier
25. szombat, 18.00. 
Szép Ernő: Vőlegény 
26. vasárnap, 19.00. 
M. Stewart: Szeretem a feleségem

30. csütörtök, 19.00. 
Gyárfás-Szabó :Tanulmány a nőkről
31. péntek, 19.00. 
P. Szabó István: Panelninja 

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

Május

4. szombat, 15.00.
Patai István Hálózat
képzőművészeti kiállítás 
11-12. szombat-vasárnap, 10.00-18.00. 
Nyitott Múzeumok Hétvégéje a Rom-
templomban, a Lámpamúzeumban és a 
Tájházban 
11. szombat 14.00.
Bélyegkiállítás
Apró mesék a furulya eredetéről és Má-
tyás királyról 
Keresztes Nagy Árpád regős énekmondó 
bábelőadása a Lámpamúzeum 
11. szombat, 17.00. 
Keszkenő Népdalkör találkozója 
14. kedd, 18.00.  
A Nyakas-hegy élővilága 

18. szombat, 15.00.
Martus Éva kiállítása 
21. kedd, 18.00. 
KOH SAMUI 
Hornok Magdolna útibeszámolója 
25. szombat, egész nap  
Csillagerdei Gyermeknapi Majális 
15.00.
Kuglóf király meséi  
a Szeleburdi Meseszínház előadása 
16.00. 
A művelődési ház művészeti csoport-
jainak műsora
18.00. 
A Blues-Szertár és a Bluesmegálló kon-
certje 
29. szerda, 18.30.   
Családi Egészségklub  

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

Május

7. kedd, 18.00.
Történelmi előadássorozat
11. szombat, 8.00-tól
Bababörze és Bolhapiac

09.00. 
Budavidék Zöld Utak Túra (indulás)
19.00. 
Rock koncert
12. vasárnap, 16.00. 
Zwickl Polka Partie
16. csütörtök, 19.00. 
Dumaszínház
17. péntek, 16.00. 
Nosztalgia Partie
24. péntek, 16.00. 
Tökmag Játszóház
25. szombat, 18.00. 
A Hylarion Énekegyüttes koncertje
28. kedd, 14.30.
Diabetes Klub
18.00.
Történelmi előadássorozat
29. szerda, 19.00. 
Illényi Katica koncertje
  
telki FesZtivál
2013. május 11. – a rászletes prog-
ramot lásd a telki.hu honlapon 
olvashatók

irodalmi klub a Pátyi 
könyvtárban
május 13-án Rakovszky Zsuzsával, 
27-én Molnár Krisztina Ritával
A rendezvények este 19 órakor 
kezdődnek
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Hadüzenet az 
elefántcsont 
tornyoknak
Öt éve, hogy hadat üzentek az 
elefántcsont toronynak. 2008-
ban a Budapesti Corvinus 
Egyetemen lelkes hallgatók 
és tanárok kezdeményezé-
sére alakult meg a Hallgatók 
a Közösség Szolgálatában 
Országos Egyesület. Célja, 
hogy az egyetemi hallgatókat 
ne csak a tudományok szen-
télyébe vezessék be aka-
démiai éveik során, hanem 
minél jobban megismerhes-
sék azt a társadalmi valóságot, 
amelyben majd már mint 
munkavállalók, menedzserek, 
vezető tisztviselők, politi-
kusok vagy éppen tudósok 
– élniük és működniük kell. 
A célt elsősorban a nyuga-
ton évtizedek óta népszerű 
önkéntességgel, illetve 
különböző találkozókkal, work 
shopokkal kívánják elérni. Az 

idei tavaszi program keretében 
az egyetemisták többek között 
Budaörsre is ellátogattak, ahol 
meglátogatták az állatmenhe-
lyet, kutyasétáltatáson vettek 
részt, beszélgettek az állatvé-
delem szakembereivel.

tm

Budakeszi, a „népi diplomá-
cia” jegyében, a rendszervál-
tás óta igen sokoldalú nem-
zetközi kapcsolatrendszer 
épített ki, amelyek alapját 
mindenekelőtt a testvér-
városi viszonyok jelentik. 
Például  Csíkszeredával. 
A network most újabb 
lehetőséggel bővült, miután 
a két település általános isko-
lája, a Széchenyi és a Petőfi 
is együttműködési megál-
lapodást kötött. A papírból 
már valóság is vált, ugyanis 
nemrég, április végén 25 
csíkszeredai általános isko-
lást látta vendégül a város, 
az iskola, illetve azok a bu-
dakeszi családok, amelyek 
vállalták a gyerekek bekvár-
télyozását.

Csapás 
és ifik
Nem lehet nem észrevenni, 
amióta átszervezték a hazai 
katasztrófavédelmet és a 
tűzoltóságot, erősen megnőtt 
az új szervezet PR-tevékeny-
sége. Ehhez illeszkedik ugyan, 
de korántsem új keletű az az 
országos verseny (idén épp 
huszadszor rendezik meg), 
amelynek keretében a katasz-
trófavédelem és feladatai 
népszerűsítését és az ezzel a 
tevékenységgel kapcsolatos 
ismeretterjesztést tűzték ki cé-
lul az ifjúság körében.

A katasztrófavédelmi vetél- 
kedő járási selejtezőjét vid-
ékünkön áprilisban a Nagy 
Sándor József Gimnázi- 
umban rendezték. A budaörsi 
ek ezúttal taroltak, mind az ál-
talános iskolások között, mind 
a középiskolás kategóriában 
a szomszéd vár csapatai vé-
geztek az első helyen (Kesjár 
Csaba Általános Iskola és Illy-
és Gyula Gimnázium és Szak-
középiskola).

A tavasz a szaporodás ideje 
az állatvilágban. Nincs ez 
másképp a Budakeszi Vadas-
parkban sem, ahol az elmúlt 
hetekben egy csapásra a lá-
togatók kedvenceivé váltak a 
muflon bárányok, melyekből 
(akikből?) immár négy csinta-
lankodik fáradhatatlanul gon-
dozóik és a gyerekek örömére.

somogyi rékának hamaro-
san csoportos kiállítása nyílik 
a Telki Fesztivál keretében.

Május 10-e este fél 7-kor 
lesz a vernisszázs a Báder-
Magyar Házban (Fõ utca 
14.).

A kiállítás csak a 11-i hét-
végén tart nyitva, szombat és 
vasárnap egész nap.
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A Budai Borvidék anno, a dunai svábok 
betelepítése utáni évtizedekben, vagyis a 
17. század végétől alakult ki, hogy a 19. 
századra felölelje Békásmegyertől Diós-
dig, Budaörstől Zsámbékig a vidéket. 
Fontos szerep jutott a szőlőtermesztésben 
Zugligetnek és a mai János kórház 
környéki lankáknak, amelyek akkor még 
beépítetlen területek voltak, és – Bu-
dakeszi közigazgatási területén feküdtek. 
Leghíresebb borává a Budai Vörös vált, 
amit a főváros szinte valamennyi ital-
mérésében árusítottak, de jelentős ex-
portja is volt, elsősorban a Monarchia 
területén. Ahol ismerték és kedvelték, a 
legjobb magyar borok között tartották 
számon, híre néhol a Tokajiéval veteke-
dett. A Budai Vörösnek, nemkülönben a 
Budai Borvidéknek a nagy, 19. század vé-
gén pusztító filoxéra-járvány vetett véget; 
a régi magyar borászat számtalan értéke 
indult akkor pusztulásnak. A Budai Vörös 
alapját a ma is jól ismert kadarka ké-
pezte, amit kisebb részben csókaszőlővel 
(később kékfrankossal) házasítottak. A 
korabeli leírások szerint a Budai Vörös 
szép, rubint színű bor volt, aminek az 
ízvilágát elsősorban a kadarka fűszeres, 
cseresznyére emlékeztető zamata, vala-
mint a csókaszőlő színereje adta. 

A már említett filoxéra járvány után 
a borászat a vidéken többé nem tudott 
magához térni, a területeket a főváros és 
az agglomeráció terjeszkedése mind job-
ban elfoglalta, mint önálló borvidék egy 
idő után meg is szűnt.

Több mint száz év tetszhalott állapota 
után azonban akadt néhány lelkes ember, 
aki elhatározta, megpróbálja újraéleszteni 
és régi rangjára emelni a ma már csak a 
borszakírók által és szakkönyvekben per-
traktált Budai Vöröst.

(Csak zárójelben jegyezném meg, hogy 
a töki Nyakas Pincészet neves borásza, 
Malya Ernő majd’ tíz évvel ezelőtt már 
tett egy kísérletet, ha nem is éppen a 
Budai Vörös, de a kadarka becsületé-
nek helyreállítása, újrahonosítása végett 
telepítettek is néhány hektárt, s – tanú-
síthatom – sikerült is egészen jó minőségű 
vörösbort előállítani,)

Más szempontok vezérelték azonban 
Buza Péter urat és barátait, akik, bár nem 
borászok, hanem borbarátok, évekkel 
ezelőtt megalapították a Kadarka Kört. 
Tagjai havonta összejönnek egy-egy ran-
gos vendéglátóhelyen, ahol egy vacsora 
mellett hódolnak a kadarka iránti szenve-
délyüknek. De nem csak a – mértékletes 
– borivásban jeleskednek, egy asztaltár-
saságnyi ember végül is aligha támasz-
that akkora keresletet, hogy a borászok 

észvesztve kezdjenek kadarkát készíteni, 
hanem a tettek mezejére is léptek. A tettek 
mezeje ezúttal egy híres budai történelmi 
kert volt a Jókai-villában (Költő utca). Itt 
ültették el azt a néhány szőlőtövet, amely, 
reményeik szerint, az újra fölkapott Bu-
dai Vörös gyökerét képezi. 

Buza úr tavaly tavasszal borászokat is 
megkeresett, akik a nagy terv megvaló-
sításában részt vennének. Így találta meg 
Somlai Ferencet, aki örömmel mondott 
igent a megtisztelő felkérésnek. Az is-
mert budakeszi borász úgy tervezi, hogy 
a budakeszi „birtokán” ezer-ezerötszáz 
tő kadarkát telepít, valamint kétszáz 
csókaszőlőt. Az Ochsenzungen, azaz: 
Ökörnyelv-dűlő ideális választásnak 
tűnik. A budakeszi Nap-hegy déli lankáin 
ugyanis már a történelmi Budai Borvidék 
fennállása idején is szőlőt műveltek.

Persze kell még néhány év, amíg az új 
ültetvény, akár a Jókai-kertben, akár Bu-
dakeszin termőre fordul. Somlai uram, a 
Kadarka Kör vezetőségével egyetértés-
ben úgy döntött a Sváb-hegyen megtar-
tott 2012-es szüreti mulatság keretében, 
addig is, amíg ez bekövetkezik,  elkészíti 
az egykori Budai Vörös rekonstruált vál-
tozatát. Az egri kadarkából, csapdi kék-
frankosból és a zalai Bussay-birtokról 
származó csókaszőlőből a Kadarka Kör 
tagjai az ősi módszer szerint, kádakban, 
lábbal taposták ki a szőlő levét. A szüretet 
mulatság is követte, felvonulással, sváb 
népi tánccal. A kipréselt szőlőből pedig 
Somlai uram erjesztett bort. Összesen 

mintegy száznyolcvan palackkal. A bort 
idén tavasszal minősítette késznek, és pár 
hete megvolt a bemutatója is: a Kadarka 
Kör soros ülésén, március 21-én, a Gun-
del Lorántffy Zsuzsannáról elnevezett 
borpincéjében szolgálták föl. A Kör tagjai 
elismerően szóltak a Budai Vörös prototí-
pusáról, ami – egyelőre – kereskedelmi 
forgalomban nem kapható, de reméljük, 
pár éven belül újra régi méltó rangjára 
emelkedik.

Boros Zita

Tetszhalott az Ökörnyelvből

A Borászok Borásza díjat 2007-ben alapí-
totta Rókusfalvy Pál. Maguk a borászok 
választják ki maguk közül egy-egy 
szavazatukkal a legjobbat, a Borászok 
borászát. Az emiatt kiemelkedő presz-
tízzsel bíró elismerést a legtöbb szavaza-
tot kapott borász nyeri.

Borászok Borásza 
Budaörsről
Megválasztották a 2013. évben is a 
Borászok Borászát. A díjat ezúttal egy 
budaörsi borász, Szentesi József kapta. 
Szentesiről Uj Péter publicista, budaör-
si lakos írt méltató írást (A suszterek 
susztere) a Népszabadság április 17-i 
számában. Ebből idézünk: 

„A kissé újbirodalmira sikeredett wu-
derschi Rathaus melletti kis utcában, a 
Mátra utcában van a falu talán utolsó 
rendeltetésszerűn működő pincéje, a 
Szentesi Jóskáé. Ide szoknak – ahogy a 
szaksajtó írná – zarándokolni a minden-
féle címeres borbuzik és persze borászok, 
hogy kóstolhassanak mondjuk egy kis 
csókaszőlőt, kék bajort, vörös dinkát, va-
lamilyen filoxéravész előtti, ma már nem 
is létező szőlőfajtát, amit Jóska valami 
régi könyvből kikeresett, aztán fölkutatott 
és újratelepített (...).

A kitelepítést éppen megúszó, kisem-

mizett sváb család küzd a túlélésért, a 
génekben hordozza a kapitalizmust, és 
nem hajlandó tudomásul venni a magán-
tulajdon megszüntetését (eltaknyolását), 
ahogy lehet, újra földet szereznek, Jós-
ka kocsmát vesz gebinbe, kereskedik, 
följelentik, elkaszálják, újrakezdi. (…) 
’98-ban úgy gondolja, hogy ugyan gye-
rekkorában megutálta a szőlőt és a kapá-
lást, de most készítene egy kis bort, hogy 
majd megiszogatja a haverjaival, aztán 
utánaolvasott, tanult, kutatott, dolgozott, 
és azon kapta magát, hogy van 11 hektárja 
a Velencei-tónál, meg egy borkereskedése 
kis, családi pincészetek boraival, a bu-
daörsi pince előtt meg szinte sorban áll-
nak a kadarkáért meg a csókaszőlőért.”

Lehet, egyszer e palack 
még sokat fog érni
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A tavaszról bármi eszébe jut az embernek, 
csak éppen nem a korcsolya. Holott ma 
már, köszönhetően a technika lelemé-
nyeinek, nyáron is lehet sízni, vagy éppen 
korcsolyázni. Na, nem a görkorcsolyára 
gondolok, az nem új találmány, hanem az 
olyan műanyagpályára (valójában ez az iga-
zi mű jég), mint amit nemrég Budakeszin 
is fölavattak az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ udvarán, amelyen rendes, jégkor- 
csolyával is lehet siklani bármely évszak-
ban. Még télen is!

A pályát az önkormányzat szerezte 

meg, persze nem örökbe, hanem néhány 
hónapra, pontosan június 20-ig, s ehhez 
állami támogatást is szereztek; e nélkül 
aligha tudták volna a bérleti díjat kifizetni.

A gyerekek április 19-én, ünnepélyes 
keretek között vehették birtokukba a léte-
sítményt, ami napok alatt népszerűvé vált a 
tanuló ifjúság körében.

A pályaavatón Csutoráné Győri Ot-
tilia polgármester mellett Csenger-Zalán 
Zsolt országgyűlési képviselő, Zsám-
bék polgármestere is fölszólalt, majd egy 
műkorcsolya-bemutató után szabadon 
választott gyakorlatok követték egymást. 
Az él alá valót a Kyruszaurusz szolgáltatta.

Sza-T-ir

Májusi mű jég Kaucsuk pattogás
2013. április 23-án, kedden került sor a 
Klubcsapatok Szuperligája döntő vissza-
vágójára Linzben. A hazai mérkőzésen 
a budaörsi lányok szoros küzdelemben 
végül 6:2-es vereséget szenvedtek. A 
győzelem ugyan az osztrákok otthonában 
sem sikerült, mégis végtelenül elége-
dettek és büszkék lehetünk a Budaörsi 2i 
SC játékosaira, hiszen a Bajnokok Ligája 
2.hely után a KSZL-ben is ezüstérmes 
lett a gárda.

*

Karate BSC

A küzdősportok terén Budaörs régóta 
példamutató. Az asztalitenisz mellett 
a karate az a sportág, amelyben a he-
lyi sportolók a legeredményesebbek. 
Hogy mennyire, arra bizonyság, a leg-
frissebb összesítés szerint, amelyben 
a versenyeredményektől az utánpót-
lás-nevelésig sok mindent figyelembe 
vesznek, a Budaörsi Sport Club (BSC) 
karate szakosztálya immár az egész 
országban a harmadik legeredménye-
sebb csapatnak bizonyult.

A májusfa-állítás Európa-szerte elterjedt, 
ősi hagyomány. Termékenységi rítus 
jellege, fallikus szimbolikája könnyen 
azonosítható. Egy feledőben, egyszers-
mind feléledőben lévő tradíció, amely a 
mi vidékünkön sem veszett el: a Zsám-
béki-medence északi peremén, főképp 
Tökön, de a szomszédos Zsámbékon vagy 
Perbálon, még ma is látni májusfát. A 
májusfát a hagyomány szerint április 30-
áról május 1-jére virradó éjszaka vágták 
ki az erdőben a legények, és egész éjszaka 
őrizték. A virrasztást borozás, beszélge-
tés, éneklés kísérte. Másnap hajnalban pe-
dig sor került a fa fölállítására, általában 
a település valamely exponált pontján, 
jellemzően a templom előtti téren.

Hallgassunk bele, egy idős asszony ho-
gyan emlékszik a leány korában még ele-
venen élő májusfa-állítás hagyományára: 
„Kislány korunkban arról álmodtunk, 
másnap, ha felébredünk, egy gyönyörűen 
feldíszített májusfa látványára ébredünk. 
A kertkapura vagy előtte a földbe szúrva 
várt minket a jel, a szerelem jele. Csak 
nehogy a miénk helyett szomszéd lány ka-
puján pillantsuk meg a színes faágakat. 
Pedig ez is előfordult. Ha egy hajadon 

leánynak májusfát állítottak, kapós-
nak titulálták. A fiatal legények sokszor  
bandákba verődve, titokban, az éj leple 
alatt díszítették fel a májusfát a kisze-
melt lánynak. Korábban egy ruhát akasz- 
tottak rá, és ha másnap a lány abban 
jelent meg, azt jelentette: elfogadja az ud-
varlást, vevő a további „huncutságokra”. 

Egyes helyeken nem ruhát, hanem színes 
szalagokat tűztek a fára. Minél több ilyen  
díszítmény állt egy-egy leány udvarában, 
annál népszerűbb volt a férfiak körében. Az  
erőszakosabb fajta udvarlók kidöntöt- 
ték vagy valamilyen úton-módon 
megsemmisítették a már álló májusfákat, 
hogy csak az övék lehessen az egyet- 
len, amit a kiszemelt leányzó elfogad. Hát 
igen, farkastörvények uralkodtak már ak-
kor is. Győzzön a jobbik. Ezt a módszert 
viszont arra is használták alkalomadtán, 
hogy a szülők nyilvánosságra hozzák,  
a háznál lévő eladó leány foglalt, kezét  
már elnyerte valaki.

Májusfa-állításról a XV. századtól 
tesznek említést. A legenda szerint, 
amikor Fülöp Kis-Ázsiában hirdette 
az evangéliumot, a pogányok zöld ágat 
tűztek arra a házra, ahol az apostol  

megszállt, hogy másnap megöljék. Éjszaka 
azonban Isten angyala minden házra 
rátűzött egy ágat, így az ellenség hoppon 
maradt. A zöld ágnak termékenység- 
varázsló és gonoszűző hatása van, 
a megújulást jelképezi. 

Mára kissé megváltozott a május-
fa szerepe. Helyesebben: mára 
már szinte el is tűnik. Főként  
vidéken szokás, ahol a hagyományok élet-
ben tartása fontos szempont. Akinek vi-
déken májusfát állítanak, arról az egész 
falu tudni fog. És éppen ez a szép benne.  
Ezért is vágytunk annyira rá…”

Van, ahol még fölállítják

Van, ahol ilyen
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Ha lopsz, ne válogass

Még a rendőrök is csak in-
gatják a fejüket.

Történt, hogy Solymáron, az 
egykori nemzeti ünnep, április 
4-ére virradó éjjel valaki elvitt 
egy személyautót egy lakóin-
gatlan elől. Reggelre kelvén 
a tulajdonosa bejelentette 
a gépjármű eltűnését a 
rendőröknek, akik hamarosan 
meg is találták azt elhagyva 
az út szélén, Solymár és Pilis-
szentiván között.

Ugyanezen a viharos éjsza-
kán – ugyancsak Solymáron 
– egy másik utcában parkoló 
platós teherautót vitt el az is-
meretlen tettes. (A jármű lezárt 
állapotban volt.) A rendőrök 
ezt is megtalálták, a változa-
tosság kedvéért Pilisvörösvár 
és Csobánka között. A gyúj-
táskapcsolóját feltehetően a 
tolvaj szétbarmolta.

Mindkét személygépkocsi 
visszakerült a tulajdonosához.

A rendőrök a körülmé-
nyek figyelembe vételével 
azt gyanítják, hogy a két 
bűncselekmény elkövetője 
ugyanaz a személy lehetett. 
Az illetőről az mindeneset-
re kiderült, nem válogatós 
és kedveli a változatosságot: 
mindegy neki, személykocsi 
vagy teherautó, csak rövid 
szakaszokon vesz igénybe ide-
gen gépjárműveket, s minden 
esetben másikat.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya, 
amely jelenleg is nagy erőkkel 
keresi a lopásokkal összefüg-
gésbe hozható személyt, 
eljárást indított nagyobb ér-
tékre elkövetett lopás bűntette 
miatt ismeretlen tettes ellen..

Bukóval ütött Budajenőn

Két, egymással szinte azo-
nos Ki hinné, hogy a bukó-
sisak nem rendeltetésszerű 
használata bűncselekmény? 
Márpedig, bizonyos esetek-
ben, igenis az! Aki nem hiszi, 

olvassa el az alábbi törté-
netet!

Budajenőn, április 9-én az 
esti órákban, egy helybéli fiatal 
férfi, félmonogrammatikusan: 
B. Dávid, összefutott az egyik 
bolt előtt ismerősével. Utóbbival 
nem ápolhatott éppen szívélyes 
viszonyt, ugyanis a találkozás 
nem holmi baráti ölelést, puszit 
vagy minimum kézfogást váltott 
ki belőle, hanem heves indulati 
reakciót. Állítólag korábban 
komoly nézeteltérésük támadt, s 
ezt a tüskét hordozta magában 
B. Dávid azóta is. Mindene-
setre az eredetileg védelemre 
szolgáló, nála lévő bukósisa-
kot arra használta, hogy azzal 
támadjon ismerősére. Az illetőt 
úgy összeverte, hogy mentővel 
kellett elszállítani a trauma-
tológiára.

Az incidensnek végül a riasz-
tott rendőrök vetettek véget. A 
Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya – szabadlá-
bon hagyása mellett – súlyos 
testi sértés bűntett megalapozott 
gyanúja miatt folytat eljárást 
B. Dávid 29 éves budajenői la-
kos ellen. Kihallgatása során a 
férfi a bűncselekmény elköveté-
sét elismerte.

Caprine Budakeszin 
csábított

Nem tudom, mi lehet az oka, 
csak gyanítom, hogy a dráguló 
üzemanyag-árak és a romló 
megélhetési föltételek, min-
denesetre az utóbbi időkben 
egy korábban szinte kihalt 
bűncselekmény-típusnak, 
a biciklitolvajlásnak (anno 
a műfajnak még korszakos 
olasz neorealista filmalkotás 

is emléket állított) valóságos 
reneszánszát tapasztalhatni, ha 
az ember kinyitja a bűnügyi 
naplót a budaörsi kapitány-
ságon, és belenéz. Szinte nem 
telik el hét, hogy valahonnan 
meg ne lovasítanának egy-
egy jóképű drótszamarat. (Na, 
ha ezzel nem, akkor semmivel 
sem lehet kiérdemelni A hónap 
képzavara kitüntető címet: 
drótszamarat meglovasítani, 
ez mán döfi!  – a Szerk.) 

A lopás tárgyát egy Caprine 
típusú, női bicikli képezte 
ezúttal, amit még télen, azaz: 
március 2-án tulajdonított 
el az ismeretlen elkövető 
egy budakeszi társasház ud-
varáról. Ismeretlen a nevét, 
de nem a fizimiskáját illetően, 
ugyanis pechére nem számí-
tott arra, hogy lator tettét egy 
kamera is megörökíti, ame-
lyen értelemszerűen ő maga is 
látható. 

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság, amely ismeretlen 
tettes ellen folytat eljárást sza-
bálysértési értékre elkövetett 
lopás vétsége miatt, kéri, hogy 
aki a képen látható személyt 
felismeri, vagy érdemleges 
adattal, információval ren-
delkezik a bűncselekményről, 
az hívja a 0623/505400-as 
telefonszámot vagy tegyen be-
jelentést a telefontanú 06-80-
555-111 ingyenesen hívható 
telefonszámán, a 107, vagy a 
112 központi segélyhívó tele-
fonszámok valamelyikén.

(A címadásért a fent nevezett 
kerékpárgyártó cégtől el tud-
nánk ám fogadni egy kis zseb-
pénzt… – a Szerk.)

Fogdmeg szomszéd

A legvisszataszítóbb bűnügyek – 
ezt a megállapítást nem jogi vagy 
kriminalisztikai, hanem köznapi, 
emberiességi értelemben teszem 
–, amelyeket kiszolgáltatott em-
berek rovására követnek el. Pél-
dául idősekkel szemben. 

Íme egy nemrégiben történt 
eset. Ami, ezúttal, happy enddel 

végződött, már ha ilyen összefüg-
gésben efféle frivol minősítéssel 
szabad élnünk. Nézőpont kérdése: 
az áldozatnak végül is az átélt iz-
galmakon kívül más baja nem es-
ett. Az elkövető boldog befejezésre 
viszont aligha számíthat, ha csak 
a bűnhődést nem tekintjük annak; 
de nem valószínű, hogy a szóban 
forgó illető Dosztojevszkij művein 
pallérozta volna lelkét és elméjét.

De elég a filozofálásból, lássuk, 
mi is történt. Hogy mikor? Április 
8-án, a déli órákban. Amikor is 
egy budaörsi férfi, V. Miklós (39 
éves) egy társával a közeli Biator-
bágyra tett kiruccanás alkalmából 
bement egy családi házba. A 
házikóban egy idős asszony lakik, 
aki egyedül volt otthon, és hitelt 
adván az ismeretlenek meséjének, 
készségesen beengedte otthonába 
a duót. Ügyesen forgatták a szót, 
mert egyketőre kipuhatolták, hol 
tartja megtakarított pénzecskéjét 
a néni, és onnantól nem kellett sok 
hozzá, hogy magukhoz is vegyék. 
A meglopott nő azonban az utolsó 
pillanatban észrevette, mi történt, 
s azonnal segítségért fordult a 
szomszédjaihoz, akik feltartóztat-
ták V. Miklóst. (Társának sikerült 
kereket oldania.) A jó szomszédok 
a hatóságot is értesítették, akik 
a helyszínen őrizetbe is vették az 
illetőt.

A Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya lopás bűntett 
megalapozott gyanúja miatt 
folytatja az eljárást V. Miklós 39 
éves budaörsi lakos és ismeretlen 
társa ellen. 

Ez az eset is szomorú alka-
lom arra, hogy figyelmeztessük 
az idős embereket és hozzátar-
tozóikat, hogy idegeneket csak 
a legnagyobb körültekintés mel-
lett engedjenek be a lakásukba. 
Nyugodtan kérjék, hogy igazolják 
magukat, ehhez ugyanis a lakónak 
joga van, bármilyen hatósági em-
bernek pedig (még ha az például 
egyenruhás is!) kötelessége eleget 
tenni az ilyen kérésnek.

áPrilisi Bűnügyek

Bukó, fogdmeg és bukovári
A nyár betört, a betörők csendesek, a biciklitolvajok kirajzanak, az öregek fölélénkülnek. A 
rendőrök álmélkodnak. 2013 április.

Az oldalt írta és 
szerkesztette: Robot Szabi
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Van önnek biciklije? De gya-
logosan biztosan szokott 
közlekedni. Tehát az alábbi 
egy, mindenkit érintő in-
formáció. Az tudniillik, hogy 
2013 a kerékpárosok és a 
gyalogosok éve. A Budaörsi 
Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területén. Erről a kapi-
tányság Baleset-megelőzési 
Bizottsága döntött, miután 
2012-ben a kerékpárosok és 
a gyalogosok által okozott 
balesetek száma 2011-hez 
képest – kis százalékban u-
gyan, de – nőtt. Éppen ezért 
idén kiemelten foglalkoznak 
majd a közlekedés legvédtele-
nebb résztvevőivel, a gyalogo-
sokkal és a kerékpárosokkal. 
A koncentrált figyelem célja, 
hogy a közlekedők imént em-
lített két csoportján belül csök-

kenjen az általuk elszenvedett 
vagy okozott balesetek száma.

A megelőzés érdekében 
különböző akciók, közleke-
désbiztonsági ellenőrzési so-
rozatok lesznek egész évben.

A gyalogosok és a kerék-
párosok éve már január óta 
tart, de a nyilvánosság elé a 
rendőrök először egy április 
13-i rendezvénnyel léptek.

A Kerékpáros Közlekedésbi-
ztonsági Nap eseményeinek a 
budaörsi Decathlon parkolója 
adott otthont. A sikeres prog- 
ramban többek között volt 5 
km-es közös családi bicik-
lis túra Budaörs területén, 
KRESZ-oktatás és ügyességi 
versenyek, kerékpáros-bemu-
tató és -akadályverseny, vala-
mint tombola.

eszt

Két lábon vagy két keréken

 „Kellemetlen meglepetésben volt részem 
a minap – meséli egyik autós ismerősöm. 
– Egy tárgyalás után, amikor vissza-
mentem az autómhoz, egy büntetőcédulát 
találtam a szélvédőmön. Nem értettem a 
dolgot, sehol a közelben egy megállni, 
várakozni tilos-tábla, nem álltam ka-
punál vagy garázs előtt, kocsibeállóban, 
előttem is, mögöttem is parkoló kocsik 
az út mentén, de az ő szélvédőjüket nem 
díszítette a piros cetli. Gyorsan lefényké-
peztem az autómat a mobiltelefonom-
mal, tanúsítandó, hogy nem követtem el 
semmi szabálytalanságot, majd vártam a 
levelet, amit hamarosan kézbesített is a 
postás. Az állt benne, hogy ekkor és ek-
kor, itt és itt (a dátum és a helyszín is stim-
melt) szabály-talanul parkoltam. Kapc-
solatba léptem az illetékes rendőrségi 
ügyintézővel, hogy megreklamáljam 
a dolgot. Ekkor derült ki, hogy ők is 
készítettek fotót. Meg az is, hogy sajnos, 
nekik volt igazuk. Én ugyanis az autóm-
mal a menetiránnyal szemben parkoltam 
be. Az utcának csak az egyik oldalán 
lehetett ugyanis várakozni, de az nem 
egyezett azzal az iránnyal, amely szerint 
én haladtam.  Mivel záróvonal nem volt, a 
forgalmat sem akadályoztam, egyszerűen 
átmentem a szemközti sávba, és beálltam 
az üres helyre az autóval. Restellem, de 
ezt a KRESZ-szabályt nem ismertem vagy 
már elfelejtettem, pedig negyed százada 
vezetek. Azóta mesélem a történetemet 

autós ismerőseimnek, hogy legalább őket 
óvjam a hasonló kellemetlenségektől, és 
kiderült, nem egyedül én vagyok tudat-
lan e kérdésben. Holott valóban, mert 
utánanéztem a hatályos KRESZ-ben, 
így szól a szabály. Ráadásul nem is mo-
stanában hozták, régóta van érvényben. 
Nem maradt más, fizettem, mint az a bi-
zonyos, szólásbeli katonatiszt.”

„Alapvetően béketűrő ember vagyok – 
hangzik egy másik önvallomás –, nem 
nagyon hagyom magam stresszelni az 

úton, előzzön csak meg, akinek annyira 
sürgős, gyakran mondok le az elsőbbségi 
jogomról is (nem az első éjszakáéra gon-
dolok természetesen, már csak azért sem, 
mert olyanom nincs), ha ezzel megköny-
nyítem közlekedő társaim dolgát. Van 
azonban néhány dolog, ami, valahány-
szor tapasztalom, kihoz a sodromból. 
Pedig nap mint nap találkozom vele. 
Azzal példáult, hogy sok autós (meg 
motoros is) úgymond „levágja” a kan-
yarokat. Csordogálok békésen a saját 
sávomban a kereszteződés felé, amikor 
tejesen váratlanul szembe jön velem 
az én sávomban egy autó, szabályta-
lanul, hogy még nekem kelljen lassíta-
nom vagy fékeznem! Múltkor csak azért 
nem következett be a frontális ütközés, 
mert én megálltam. Hogy mi állhat e 
jelenség mögött, nem tudom pontosan. 
Sokáig elsősorban hölgyeknél észleltem 
a dolgot, és azzal magyaráztam, nekik 
fizikai adottságuk miatt talán nehezebb 
tekerni a kormányt, de ma már a szer- 
vo kormányok olyanok, hogy egy gyerek 
egy ujjával is könnyedén tudja forgatni a 
volánt. Ráadásul férfiak  is túl gyakran 
követik el ezt a szabálytalanságot. A 
másik gyanúm, hogy ilyen közlekedési 
helyzetekben ugyebár a kanyarodó út-
vonalat képzeletben meg kell felezni, és 
az ily módon megfelezett sávon belül 
kell a kanyarodás ívét tartani. Talán az 
emberek térlátásával lehet a probléma? 
Vagy egyszerűen csak lezserségről, netán 
arroganciáról van szó?”

Zoia Brots

Szembeszél és kanyarvágó

Az ország azóta is azon vi-
tatkozik, az illetékes szervek 
mennyire álltak vagy nem 
álltak a helyzet magaslatán a 
március 14-15-én az országra 
zúdult, rendkívüli időjárás 
idején. Nem lévén jelen, nem 
kívánnánk állást foglalni e 
vitában, csak annyit jegyez-
nénk meg, hogy akárhogyan 
volt is, azok az emberek, 
akik a végeken mentették a 
menthetőt, minden elismerést 
megérdemelnek. (Náluk job-
ban csak azok a civil önkén-
tesek, akiknek ez, hogy így 
mondjam, nem tartozik a 
munkaköri leírásába, csak 
az emberségébe.) A márciusi 
rendkívüli időjárási körül-
mények kezelésében közel 
tízezer rendőr mentette az 
ország útjain a hó fogságában 

rekedt embereket. A rendőrök 
esetenként 24-32 órás szol-
gálatot láttak el, segítették az 
emberek eljuttatását bizton-
ságos melegedőhelyekre, s 
a forgalmi akadályok elhárí-
tásával igyekeztek mielőbb 
helyreállítani a közlekedés 
rendjét. Az áramkimaradással 
sújtott településeken fenntar-
tották a közrendet, szavatol-
ták a közbiztonságot.

A belügyminisztérium és a 
rendőrségi felső vezetés több 
rendőrt kitüntetett, illetve 
előlépetett a krízishelyzetben 
tanúsított helytállásáért.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság állományából kitün-
tetésben részesült Galus-
ka-Tomsits László ezredes, 
kapitányságvezető; Kecske-
méti Judit százados, Üveges 
Csaba főhadnagy, valamint 
Pajor Ferenc zászlós.

tb

Nem hű, hanem hó
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