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Amikor harminc esztendeje Zsám-
békra került, leginkább idegennek az 

itteni földet érezte: a Nyírség homokos 
táján felnőtt Mátyás Irén először nem is 
értette, miért nem úgy engedelmeskedik 
itt az anyaföld, mint otthon. S lám, most 
mégis zsámbéki földben alussza örök 
álmát. Az ő döntése volt. Még földi éle-
tében.

Hogy ki ment el Zsámbékról, Ma-
gyarországról, Közép-Kelet-Európából 
örökre az ő személyében, azt fölmérni 

még csak most fogja kezdeni a hazai szellemi élet. Idő kell 
hozzá, mint ahogy idő kell az életmű áttekintéséhez is.  Ám 
ez legyen a színház- és a művelődéstörténészek dolga. Én 
inkább ahhoz szólnék hozzá, miféle szellemi ember volt az, 
aki pünkösdhétfő utáni napon itt hagyott bennünket.

Olyan, amilyen ritkán terem a hazai pusztán; akár a 
Nyírség homokján, akár a zsámbéki karszton, akár má-
sutt Európának e szomorú térfelén. Olyan, aki nem ágál, 
nem kiabál, nem rázza az öklét, csak a maga szelíd, de 
rendíthetetlen módján soha nem hajlik meg a mindenkori 
hatalom előtt;  akit nem tántorít el a felsőbbség ereje at-
tól, hogy a maga útját járja konokul. A maga útját, amely 
soha nem csak az övé, hanem azé a közösségé is, amely- 
be született, avagy amelyet maga választott magának. 
Kultúra-,  nemcsak színházcsináló volt, aki, mint a leg-
jobb karmesterek, alig mozdítja kezét (pálcát nem használ, 
minek), csak a szemével int, s a dolgok mégis megtörtén-
nek. Látom, ahogyan az ódon, öles falak között, százados 
botívek alatt ül, kint is, körülötte is minden forr, mintha 
nem is ő lenne mindennek a tengelyében, s mégis – hozzá 
igazodik e mikrovilág. S mégis minden ő körülötte forog, 
aki csak jár-kel hol középkori romok, hol hatástalanított 
20. századi rakéták között, mintha egy erre tévedt vándor 
lenne,  aztán estére mégis minden összeáll és megtörté-
nik a csoda. Hogy a nyugalom mögött mi dúlhatott benne, 
csak sejthetjük, de valószínűleg nem adták ingyen, a 
legdrágábbal: életével fizetett érte.

Mátyás Irén a kultúra ősi, eredeti funkcióját próbálta 
rekonstruálni  zaklatott korunkban is, azt a színházat, ami 
sem nem a bármilyen tisztességes, de mégis csak szórakoz-
tató ipar egyik ága, sem nem azt, ami múzeumszerűen őrzi 
régi korok előadásait. Ő olyan színházat csinált, ami egysz-
erre szólt a zsámbéki vágóhídi betanított munkásnőnek (és 
a munkásnőről) és a Budáról kizarándokoló hót értelmi-
séginek (és az értelmiségiről). Ami egyszerre mutatja föl 
a legősibb rítusokat és a kortárs világszínjátszás legújabb 
törekvéseit.

Színházat csinált, műemlékeket mentett, közösségeket 
épített. Mindezt ráadásul nem egy pénzügyileg jól eleresz-
tett, hanem egy főváros közeli, múltját tekintve gazdag, de 
lakóit nézve inkább szegény településen.

Itt helytállni és ellenállni a vidéki provincializmus örvé-
nyének, külön salto mortale-számba menő produkció volt. 
Mátyás Irén jóvoltából Zsámbék nemcsak a magyar kul-
turális élet, hanem az európai színházi élet térképére is 
fölkerült. Most, hogy távozott közülünk, szurkolhatunk, 
lesznek-e olyan örökösei, akik ott is tartják majd.

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)

„Mi a leggyorsabb a Földön? Az átmenet a jóból a rosszba”
(Lessing)
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Június, Szent Iván hava
Szent Iván havában megoltalmazd magadat a sok álomtól, 
érvágástól és sok borsos étkektől, füstölt és sok ideig sóban 
állott hústól; egyél salátát és egyéb parékát. Este a lábaidat 
megmossad meleg vízben, reggel forrásból ihatol, ne bőjtölj 
sokáig, igyál forralt tejet, vacsora után almát egyél, ne igyál 
sem méhsört, sem szaladsört; borodban legyen ruta, sarlófű és 
zsálya és arról igyál. Medárd napja felől némelyek azt tartják, 
ha aznap eső van, negyven napig tartó eső lesz. Keresztelő 
szent János napján pedig ha eső lesz, tehát sült hagymát egyél 
a mogyoró és répa helyett. Ha Úrnapja tiszta, kétség nélkül 
jót jelent.

Gyümölcshozó szent Iván hava, igen ész nélkül szűkölködő, 
fejetlen, lábatlan balgatagokat, tompa, goromba és tunya el-
méjüeket,  kába fejüeket, álmélkodókat, resteket, értelem nélkül 
szólókat, jóllehet víg kedvűeket, de csacsogókat, kérkedőket, 
szeleseket, nagyravágyókat, hirtelen haraguakat és nagy, jó 
borcsiszárokat szül e világra.

CSÍZIÓ

A felvétel a májusi, makkosmáriai német búcsún készült

Kápolnabál
Jótékonysági bált szervez-
tek május 31-én a városveze-
tés. A bevételből az 1774-ben 
épült műemlék, a város egyik 
nevezetessége, a Schieli--Segítő 
Szentek Kápolna felújítását 
kívánják segíteni.

Lapzárta után kaptuk a 
hírt, hogy a budakeszi német 
nemzetiség oszlopos tagja, 
a hagyományőrző énekkar 
alapító karnagya,  Nagyné 
Starcz Teréz életének 71.  évé-
ben elhunyt. „Budakeszi an-
gyala”, a tájház mindenese, 
spiritus rectora, június 10-től a 
városi temetőben nyugszik.
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Az internet korában bármi-
lyen távolság relativizálódik. 
Nemrég például egy svéd 
szélsőjobboldali portálról szer- 
zett tudomást a magyar köz-
vélemény arról, hogy Anyá-
csapuszta (Tök) közelében az 
erdőben egy náci emlékhely ta-
lálható. Az emlékhely része egy 
nemzetközileg ismert náci em-
léktúrának. (A „kitörés-emlék-
túra” bejárói  1945 február 11-
ére emlékeznek, amikor a náci 
és a velük szövetséges magyar 
katonai alakulatok megpróbál-
tak kitörni a Budapestet körül-
záró szovjet ostromgyűrűből.) 
Ez utóbbi résztvevői rend- 
szeresen fölkeresik az emlék-
követ, amelyen németül és 
magyarul ez a szöveg áll bevés- 
ve: „A véretek hullt értünk”. 
A fölirat alatt nyilaskeresztes 
szimbólumok és SS-jelvények 
láthatók. A svéd lap szerint a 
követ magyar és német neo-
nácik állították.

A Zsámbéki-medence északi 
pereme egyébként nem először 
szerepel efféle összefüggés-
ben. Már a 90-es évek közepén 
szóltak híradások arról, hogy a 
szóban forgó térség kedvelt ta-
lálkahelye az efféle magyar és 
külföldi csoportosulásoknak.

eszt (nektek)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügy-
feleket, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatal Budakeszi 
Járási Hivatal Hatósági Osz-
tályának és Járási Gyámhi-
vatalának ügyfélfogadási 
rendje. 
2013. május 15-től az alábbi: 
Székhelyen:
Hétfő: 08:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 18:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00
Péntek: 08:00 – 12:00
Kirendeltségeken:
Hétfő: 13:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 18:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00
Péntek: 08:00 – 12:00

A változás az Okmányiro-
da, a Budakörnyéki Járási 
Földhivatal, valamint a I-II. 
Munkaügyi kirendeltségek 
nyitva tartását nem érinti. 

Az Okmányirodák ügyfél-
fogadása változatlanul: 08.00-
20.00-ig tart. 

SS El Camino Kutyafa
Immár hivatalosan is kérte 
bejegyzését a bíróságtól a 
Kétfarkú Kutya Párt. Az 
ezzel kapcsolatos közle-
ményükben olvasható, „A 
nép akaratának engedve, 
az ország érdekében hi-
vatalosan is párttá alakul a 
Kétfarkú Kutya Párt. Meg-
kezdtük a párt bejegyzését a 

bíróságon. A legnépszerűbb 
magyarországi pártként cé-
lunk természetesen a válasz-
tási győzelem, hogy végre 
megvalósíthassuk ígéretein-
ket.”

Érdeklődésünkre, hogyan 
alakíthatnak helyi szer-
vezeteket a párttal szimpa-
tizálók, a párt e-mail címét 
adták meg: ketfarkukutya@
gmail.com

A vidéken számos 
megemlékezés 
zajlott az elmúlt 
hetekben Tria-
nonra. A buda-
keszi Értelmiségi 
szövetség Raffay 
Ernő történészt 
látta vendégül 
ez alkalomra

Nem láttátok, 
hol van a 

csavarlazító?

Összetartozunk
Du-dumm-
du-dumm

 Pap-pamm-
pa-pamm

Hé, maga! Miért 
éppen én?

Pénz a Leadertől
Négymilliárd forint többlet-
forrást biztosít a vidékfej-
lesztési tárca a Leader helyi 
vidékfejlesztési akciócsopor-
toknak a falumegújítási, -fej-
lesztési, valamint a vidéki 
örökség megőrzését szolgáló 

pályázatok finanszírozásra 
– közölte a szaktárca vidék-
fejlesztésért felelős államtit-
kára hétfőn Budapesten, saj-
tótájékoztatón.

A beérkezett mintegy 2400 
pályázat 77 százaléka meg-
felelt a kiírás követelmé-
nyeinek.
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– Hogyan került Budakeszire?
– Kezdjük korábbról! 16 évesen, a 

bombázások idején egy műtéthez kel-
lett asszisztálnom, ekkortól vonzott az 
egészségügy. Az Orvosi Egyetemet nem 
fejezhettem be, mert szüleim politikai 
okokból történt letartóztatása miatt el-
tanácsoltak, így védőnői képesítést sze- 
rezhettem. A történelmi események később 
is próbára tettek. Az 56-os forradalom 
idején mellőlem lőtték le életem szerel-
mét, de ennek ellenére sem disszidáltam, 
pedig öcsémmel elhagyhattam volna az 
országot – így viszont őt nem láthattam 
évtizedekig. Budakeszire visszatérve: a 
frissen nyílt bölcsődében, mielőtt ide-
kerültem, 4 év alatt 8 vezetőváltás volt, így 
szükség volt a stabilitás megteremtésére. 
A körülmények sem voltak kedvezőek, 45 
férőhelyre minimum 73 gyerek jutott...

– Úgy tudom, hogy az egészségügy 
sokoldalú érdeklődésének csak egy szele-
tét jelentette...

– Így van. A művészetek sok ágát gya-
koroltam életem során, szüleim azt is sze-
rették volna, ha művészi pályára megyek. 
A Szépmíves Líceumban tanultam, szob-
rász-keramikus és díszítőfestő képzés-
ben vettem részt, és rajztanári oklevelet 
is szereztem. Képeimet több helyen is 
kiállították, többek között az Erkel Fe-
renc Művelődési Központban. Verseket 
írtam, és szenvedélyesen gyűjtöttem a 
könyveket... de a zenéért is mindig ra-
jongtam, a Rókus Kórházban miséken 
kántorizáltam, de az ökumené jegyében 
Budakeszin be-besegítettem a reformá-
tus templomban a kántor akadályoztatása 
esetén. 16 éves koromban grafológiai 
könyvet írtam, amely megjelent a Ma-
gyar Kultúra szerkesztőségének gondo-
zásában.

– Azt hallottam, a munkaidején kívül is 
sokat tett a közösségért.

– Igyekeztem segíteni, ahol tudtam. 
A Szépítő Egyesület alapító tagja vol-
tam, minden kedden este ügyeltem a Fő 
utcai házban. A Rokkant Klub számára 
kirándulásokat szerveztem, anyagi tá-
mogatást szereztem. A járási egészsé-
gügyi dolgozóknak országjáró kirán-
dulásokat vezettem: többek között  
Ópusztaszerre, Esztergomba, Ausztriába, 
Kassára, Pozsonyba is eljutottunk. Ilyen-
kor idegenvezetőként is közreműködtem. 
Mindez kárpótlást jelentett, mert egykor 

egy 15 napos olaszországi utat hiába nyer-
tem meg, nem kaphattam útlevelet, mert 
templomba járó voltam. Az Erkel Fe-
renc művelődési Központban is ügyeltem 
nyugdíjazásom után 20 éven keresztül...

– Ha már Ópusztaszert említette, az ott 
kiállított Feszty-körképhez is érdekes mó-
don kötődik...

– Igen! A bombázások idején a képet 
a Szépművészeti Múzeum pincéjébe me-
nekítették. Feszty Árpád lánya, Masa néni 
nagyon a szívén viselte édesapja alko-
tásának a sorsát, és tudta, hogy nem tesz 
jót neki, hogy összetekercselt állapotban 
tárolják. Annyit ért el, némi baksis fejé-
ben a portás időnként leengedte a pin-
cébe, így legalább összetekerve láthatta 
a képet. E szomorú útjaira én kísértem 
el. Megtisztelő volt, hogy Masa néni 
barátnőjévé fogadott, rendszeres vendég 
voltam nála a Várban, a Dísz téri lakásában 
is. Folyamatosan jótékonykodott, ott 
segített, ahol tudott. Olyan is előfordult, 
hogy meghívott vacsorára rászorulókat, 
de annyira belemerült egy másik jóté- 
konysági cselekedetbe, hogy elfelejtett 
hazamenni, így csak a házvezetőnője 
fogadhatta a vendégeket. Fő szervezője 
volt Masa néni az akkoriban üldözött 
apácák javára szervezett jótékonysági est-
nek is.

– Úgy tudom, más híres emberekkel is 
volt kapcsolata.

– Tolnay Klári lánya a húgom osztály-
társa volt, ennek kapcsán a művésznőt is 
ismertem. De még közelebbi volt a kap-
csolatom – immár Budakeszin – Mezei 
Máriával. Élete vége felé, amikor sokat 
betegeskedett, rendszeresen látogattam. 
Persze a barátságunk korábbra nyúlt visz- 
sza, amikor szerepelt, rendszeresen kaptam 
tiszteletjegyet tőle. Ehhez kapcsolódik 
egy kis történet. Bár nem szerettem az 
első sorban ülni, a pénztáros mégis oda 
szóló tiszteletjegyet adott. Én azonban 
a szünetben elcseréltem egy rövidlátó 
házaspárral, így mindenki jól járt. Mária 
a második felvonásban került színpadra, 
és meglepődött, hogy nem lát engemet. 
Másnap, mikor találkoztunk az utcán,  
szidni is kezdett, amiért nem mentem 
el az előadására – persze aztán nevetve, 
rögtön megbocsátott, amikor megtudta az 
igazságot.

– Hogyan szolgál most az egészsége?
– 2003-ban súlyos balesetet szenvedtem, 

elütöttek a zebrán, 19 helyen törtek el a 
csontjaim. Azóta nagy fájdalmaim van-
nak, ma már csak járókerettel tudok nagy 
nehezen mozogni. Szerencsére a bölcsőde 
első emeleti szolgálati lakásából sikerült 
átkerülnöm a Márta Mária Otthonba. 
Hatalmas könyvgyűjteményemet nem 
tudtam magammal hozni a szobámba, de 
örömömre szolgál, hogy azok majd az 
Otthon által létesíteni tervezett könyvtár 
alapját jelenthetik.

– Mi az, amire élettapasztalata alapján 
figyelmeztetné a mai fiatalokat?

– Gyerekkoromban egyszer úgy érez-
tem, hogy a tanár igazságtalan volt velem. 
Amikor ennek hangot adtam otthon, rossz 
néven vették, hogy bírálom a tanáromat. 
Most ez a másik végletbe csapott át, sok-
szor hallani, hogy a szülő akár meg is 
veri a gyerekének rossz jegyet adó tanárt. 
Pedig alapvető lenne a tanárok tisztelete! 
Fontos lenne továbbá, hogy szépen beszél-
jük nyelvünket! Elborzaszt, amikor sok 
televíziós szereplő, akinek példát kellene 
mutatnia másoknak, hadarva beszél és 
rosszul hangsúlyoz.

– Mi adott erőt élete nehéz pillanatai-
ban?

– Erről egy gyerekkori esemény 
jut eszembe. Tízéves koromban az 
elsőáldozásra készültem, és meglepve lát-
tam, hogy nem kerültem be azok közé, 
akik részesülhettek a szentségben. Egyál-
talán nem értettem és igazságtalannak is 
tartottam mindezt. De hamarosan követ-
kezett az Eucharisztikus Kongresszus, 
amelynek a nagymiséjén 500 gyermek 
lehetett elsőáldozó – engem is közéjük 
választottak. Ez hatalmas dolognak számí-
tott akkor! Amit tehát először büntetésnek 
hittem, az valójában kitüntetés volt.

Szőts Dávid

TóTh R. MaRgiT éLeTe

Most tükör által homályosan 
Az egykori budakeszi bölcsődések és szüleik közül sokan ismerhették Tóth R. 
Margit nénit, aki 1957-től 27 éven át vezette az intézményt. 85. születésnapja 
alkalmából gazdag életútjának néhány érdekesebb állomását szeretnénk bemu-
tatni, a teljesség igénye nélkül.

Minden helyére kerül a végén

201306.indd   5 6/6/2013   12:09:01 PM



BUDÁNTÚL   •  2013 JÚNIUS

FŐUCCA 179

6

Egyesek szerint, ami az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ-
tal (nem -ban!) történik, az 
kabaréba illik. Mi nem ra-
gadtatnánk magunkat idáig 
az indulatainkban. Különben 
is, ami történik, az inkább 
nevezhető szomorújátéknak, 
semmint bohózatnak.  Az in-
tézményfenntartó budakeszi 
önkormányzat aktuális 
képviselő-testülete, az ural-
kodó széljárással összhang-
ban a kultúrát kiemelkedően 
fontosnak tartja. E fon-
tosság tudatában igen sokat 
foglalatoskodik, és igen 
szűkmarkúan bánik vele. Ha 
valaki ellentmondást vélne 
fölfedezni e két, egy mon-
daton belül meghúzódó állí-
tásunk között, annak tálcán 
kínáljuk a feloldást: a pénzü-
gyi szűkmarkúság nemcsak 
szükségszerű spórolást jelent 
a mai, ínséges időkben, hanem 
növeli a kultúra munká-
sainak kiszolgáltatottságát, 
rövid pórázon tartását is. 
Hogy ugyanakkor mek-
kora fontosságot tulajdonít 
a városvezetés a kultúrának, 
bizonyítja, hogy már mega-
lakulása után nem sokkal in-
formális tanácskozást hívtak 
össze a városban élő kurzushű 
hót entellektüelekből, hogy 
megvitassák a művelődés, 
s ezen belül a művelődési 
központ sorsát. Azon a 
tanácskozáson már kiraj-
zolódott, hogy a művelődési 
házakat, benne a budakeszit 
is a posztkádárista megalvadt 
struktúrák par excellence 

képződményeinek, mond-
hatni zárványának tartják, 
amit legjobb lenne porig 
rombolni, a helyét behin-
teni sóval, és valami egészen 
újat létrehozni. Ahogyan 
(fülke)forradalmárokhoz il-
lik. Addig is, amíg az új világ 
beköszönt, úgymond hagyjuk 
elvegetálni a Házat, erőinket 
és bőkezűségünket újabb 
színterekre és egyéb intéz-
ményekre összpontosítjuk, és 
majd ha elég energiánk lesz 
hozzá, fölépítjük téglából és 
emberi lelkekből a Nemzeti 
Művelődés új katedrálisát, 
benne a mieinkkel.

Az elmúlt három évben 
mindebből a budakeszi Nyá-
jas elsősorban az éhkoppon 
tartott művelődési házat lát-
ta, no meg azt, hogy perma-
nenssé vált, ha nem is a for-
radalom, de a bizonytalanság: 
szinte hétről hétre változik az 
elképzelés arról, mi is legyen 
valójában a működés legha-
tékonyabb formája, kik ve-
zessék az intézményt, kik és 
hányan dolgozzanak benne.

Május végén aztán az ad-
digi bizonytalanságoknak 
egy gyors, puccsszerű dön-
téssel látszott véget vetni  az 
önkormányzat: a kívülállók, 
de a legtöbb érintett számára 
is teljesen váratlanul határo-
zatot hoztak arról, hogy a 
már korábban eldöntött áta-
lakítás – a Házban működő 
művelődési központ és a 
könyvtár összevonása és ki-
szervezése non profit Kft-be 
– augusztus elsejei időpontját 

előrehozzák, és az átalakítás 
levezénylésével, valamint a 
megalakítandó Kft. ügyveze-
tésével a Betűtészta Könyves-
bolt tulajdonosát, Enner Pat-
ríciát bízzák meg.

A határozat május utolsó 
hétvégéjén született, de az 
újszülött épp csak, hogy me-
gérte a júniust: Úrnapja utáni 
hétfőn a végrehajtását már fel 
is függesztették. Valaki, va-
lamit alighanem elbaltázott.

Babits Zoró

Pancserpuccs

Nemzeti trafikálás

A trafik-koncessziók pá-
lyázata országosan az 

egyik legnagyobb hullám-
verést keltette a magyar 
politikai életben, ami máig 
nem csitul. Helyben mi nem 
jutottunk nyomára gyanús 
ügyeknek, de tudni való, 
hogy a pályázatokon csak 
magánszemélyek vehettek 
részt, ám hogy ők kit, magu-
kat, másokat, netán cégeket 
képviselnek-e, az egyes ese-
tekben sejthető, más esetek-
ben csak utólag derül majd 
ki, vagy akkor sem. Egyelőre 
még azt sem tudni minden 
esetben, hogy az elnyert kon-
cesszió birtokában ki, hol nyit 
majd trafikot. Az első, a szab-
ványnak megfelelő nemzeti 
dohányboltot Budakeszin, 
a MOL benzinkútján alakí-
tották ki. Íme a koncessziós 
lista, települési bontásban:

Perbál: Kaiser Jánosné, 
Tök: Kaiser Jánosné
Telki: Papp János Pálné
Zsámbék: Fekete Csaba, 
Udvardy Olivér 2x
Páty: Krupp Péter, Nagyfejeő 
Tiborné, Sági György, Staudt 
Béla
Budakeszi: Besenyei Anita, 
Gräfl Magdolna, Keszler At-
tila Zoltán, Kis László Gusz-
táv, Kosinszky Richárd Vik-
tor, Krupp Zoltán, Nagyfejeő 
Tiborné, Szőke Gergő Tamás
Budaörs: Barné Báder Erika, 
Dostal József András, Duday 
Gabriella Mária, Éliás Gábor, 
Gulrich Ferencné, Hajdúk 
Árpád, 
Harangi Gergely, Harazdy 
Máté Dániel, Hornyák At-
tila, Keszler Attila Zoltán, 
Mészáros János, Nyitrai 
Sándor, Szőke Gergő Tamás, 
Tóth Lajosné, Turcsák Me-
linda

Ismerős
Nem tudom, kit tisztelhetünk 
az ötletgazda személyében, 
de igen invenciózus elmére 
vall az elképzelés. És telje-
sen korszerű. (Azt nem mon-
danám, hogy liberális, mert 
nem akarok szülőanyjának/
atyjának bajt. Pedig az alapöt-
let minden kétségen felül 
a neoliberálisok talán leg- 
gyakrabban emlegetett szállói-
géjét idézte eszembe: Nincs 
ingyen ebéd. Amit magyarul 
úgy szoktunk mondani, Krisz-
tus koporsóját sem őrizték 
ingyen.)  A koncepció ráadá-
sul korunk másik leitmotivjára 
– tudás alapú társadalom – is 
rímel.

Márpedig ha olyan tár-
sadalomban élünk, ahol a 
tudás, az információ a leg-
nagyobb hatalom, milyen do-
log az má’, hogy ezt a tudást 
csak úgy, ingyé’ odaadjuk?! 

Így esett, hogy történelmi 
ismeretterjesztő sorozatot 
indítottak térségünk egyik 
művelődési házában. Nagyon 
helyesen, hiszen jó pap holtig 
tanul – hogy a szállóigék, köz-
mondások egy glosszára jutó 
gyakoriságát ezzel is szaporít-
suk. Csakhogy – itt az in-
nováció! – a részvételért fizetni 
kell. Nem túl nagy összeget, de 
azért pusztán szimbolikusnak 
sem mondhatót, nagyjából egy 
mozijegy árát.

Az első előadáson kétfős 
hallgatóságot bírtam megszá-
molni; a másodikon értesü-
lésiem szerint senki sem jelent 
meg. Hiába, az embereknek 
még föl kell nőniük a kor szín-
vonalára.

SzaTir

Ötvenöt. Ennyi 
év telt el azóta, 
hogy a bu-
dakeszi fiúiskola 
akkori nyolcadik 
osztályos tanulói 
elballagtak. De 
máig tartják 
a barátságot; 
az évfordulós 
megemlékezést 
idén májusban 
a Szepi 
vendéglőben 
celebrálták
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Már csak a jó idő hiányzik, hogy min-
denki önfeledten örüljön a budaörsi 
uszodának, amely a vidék ez idő szerint 
legkorszerűbb, 21. századi, hasonló lé-
tesítménye. Vég-leg eloszlani látszanak 
ugyanis azok a jelképes viharfellegek, 
amelyek éveken át beárnyékolták a három 
éve megnyitott létesítmény fölött az eget. 
Az uszoda (plusz strand és sportcsarnok) 
sorsát szinte a döntés pillanatától kezdve 
komoly támadások kísérték a budaörsi (s 
nem csak a budaörsi) jobboldal részéről. 
Ezek hogy, hogy nem, épp a legutóbbi 
önkormányzati választások évében kul-
mináltak. A támadási alapot egyébként 
az szolgáltatta az ügyben, hogy a köz-
beszerzési pályázaton nyertes építőipari 
cég még azelőtt csődbe ment, mint hogy 
átadhatta volna a beruházást. A támadá-

sok tartalma pedig az volt, hogy az ak-
kori városvezetés, Wittinghoff Tamás 
polgármesterrel az élen, jogosulatlanul 
fizetett ki mintegy egymilliárd forintot 
az építőknek.

A súlyos vádak azóta alaptalannak bi-
zonyultak, s erről a vezetőknek immár 
papírjuk is van több jogerős bírósági íté-
let formájában.

Ugyancsak az afférhoz tartozó friss hír, 
hogy az országgyűléshez kérés érkezett 
május végén, függesztené föl Csenger 
Zalán Zsolt, a Budaörsöt is magában 
foglaló választókörzet országgyűlési 
képviselője (Fidesz-KDNP) mentelmi 
jogát. Bár a közleményben nincs emlí-
tés arról, miért, de erős a gyanú, hogy 
Zsámbék polgármesterét épp a budaörsi 
uszoda ügyében kívánja meghallgatni a 

hatóság. Értesüléseink szerint ugyanis az 
alaptalanul megvádolt személyek közül 
többen fordultak bírósághoz jogorvo-
slatért. Nagy Tamás, a Fidesz-KDNP 
egykori budaörsi frakcióvezetőjének 
mentelmijog-felfüggesztéséről nincs hír, 
mert az nincs neki, csak följelentés – el-
lene.

Bobosi Tzar

Kint van a vízből

Lassan három éve használják a 
budaörsiek és a környékbeliek 
közmegelégedésre az új váro-
si uszodát és sportcsarnokot. 
Számtalan nemzetközi sport- 
és kulturális eseménynek 
adott otthont a sportcsarnok, 
nyáron tízezrek fordulnak 
meg a strandján, míg télen 
az uszodáé és a wellnessé a 
főszerep. Halványul az em-
lék, hogy mekkora késéssel és 
mennyi bosszúsággal sikerült 
átadnunk.

 Nem vagyunk egyedül az 
országban, akiknek a leg-
nagyobb körültekintés el-
lenére is „sikerült” egy olyan 
kivitelezőt kifogniuk, amelyik 
az építkezés finisében ment 
csődbe. Természetesen min-
dent elkövettünk, hogy az 
uszoda-sportcsarnok ennek 
ellenére a legrövidebb idő 
alatt, a legjobb minőségben, 
és persze a lehető legolcsób-
ban elkészüljön. A szükséges 
lépésekben konszenzus volt a 
politikai oldalak között, álta-
lában egyhangúan döntöttünk 
mindenről.

 Csak hát jöttek a választá-
sok, és a Fidesz-KDNP valami-
lyen szintű vezetői úgy látták, 
a budaörsi uszoda-sportcsar-
nok építése körüli nehézségek 
alkalmasak lesznek arra, hogy 
besározzák az önkormányza-

tot, és személy szerint engem, 
a település polgármesterét.

 2010. február 8-án dr. 
Nagy Tamás, a Fidesz-KDNP 
frakcióvezetője és Csenger-
Zalán Zsolt, a pártszövetség 
országgyűlési képviselő-
jelöltje egy sajtótájékoztató 
keretében számolt be többek 
között arról, hogy a rendőrség 
hűtlen kezelés és csalás gyanú-
ja miatt nyomoz, és ennek 
kapcsán felmerült a polgár-
mester felelőssége is. Az is el-
hangzott, hogy: „El nem vég-
zett munkálatokért a Budaörsi 
Polgármesteri Hivatal több 
mint egymilliárd forint köz- 
pénzt fizetett ki törvénytelenül  
az uszoda-beruházás csődbe 
ment generálkivitelezőjének”.

 Bár valóban indult is-
meretlen tettes ellen nyo-
mozás, de a rendőrség 2010 
áprilisában megszüntette a 
nyomozást bűncselekmény 
hiányában.  E határozat el-
len dr. Nagy Tamás jogi 
képviselője fellebbezett, ám a 
Pest Megyei Főügyészség ezt 
is elutasította.

 Ezt követően dr. Nagy 
Tamás mégis engem perelt 
be, mert egy sajtótájékoztatón 
kijelentettem, alaptalanul rá-
galmazták meg a hivatalt, az 
önkormányzatot, és személy 
szerint engem is, a város pol-

gármesterét. Dr. Nagy Tamás 
azt kívánta a bírósággal kimo-
ndatni, hogy e tények közlé-
sével megsértettem a becsü-
letét.

Természetesen első fokon 
elvesztette ezt a pert. De 
ez mégsem volt elég, dr. 
Nagy Tamás az ítélet ellen 
jogi képviselője útján is-
mét fellebbezett. Így ezút-
tal, 2013 májusában immár 
másodfokon kellett kimon- 
dania a bíróságnak, amit az 
első perctől mindenki tudott, 
hogy a rágalmazó természe-
tesen nem én voltam.

 Jól jött ez a kis „ügy” a 
2010-es választási kampány-
ban. Sokszor el lehetett mon-
dani, hogy „ezek” hogyan 
bánnak a közpénzekkel, de 
majd jövünk mi, és megmu-
tatjuk. Tették ezt úgy, hogy 
tudták, hazugság és rágalom, 
amit állítanak, hiszen, aki ki-
csit is ismeri az önkormányza-

tok döntési mechanizmusát, az 
előtt világos volt, testületi dön-
tés nélkül nem lehet törvény- 
telenül csak úgy utalgatni, 
pláne egymilliárd forintot.

 De ők azt is tudták, hogy 
megfellebbezhetetlen, jogerős 
ítélet csak évek múlva szü-
letik az ügyben. Ráadásul az 
már senkit nem fog érdekelni. 
Nem járja be a sajtót úgy ez a 
hír, mint az első rágalmazó, 
amelyik arról szólt, hogy mil-
liárdos hűtlen kezelés miatt 
lemondásra szólították fel Bu-
daörs polgármesterét.

Természetesen elégtételt 
érez ilyenkor az ember, bár 
különösebb örömre közállapo-
taink miatt nincs okom. 2014-
ben megint jönnek a választá-
sok. S vajon megint lehet majd 
rágalmazni? Ki tudja, a tények 
érdekelnek-e még manapság 
bárkit is?

Wittinghoff Tamás
Budaörs város polgármestere

A Budapest Környéki Törvényszék má-
sodfokon is elutasította dr. Nagy Tamás, 
a Fidesz-KDNP egykori budaörsi 
frakcióvezetőjének vádjait. Így immár 
négy olyan döntés van, amely cáfolja 
az egykori frakcióvezető, illetve Csen-
ger Zalán Zsolt, a Fidesz országgyűlési 
képviselőjének korábbi alaptalan állítá-
sait, amelyeket a budaörsi uszoda épí-
tése kapcsán a Polgármesteri Hivatal-
lal, illetve a város polgármesterével 
kapcsolatban fogalmaztak meg.

PoLgáRMesTeRi közLeMény

A rágalmazás lélektana

Gyereknapra vattacukor
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Megborzongok, amikor kezdődik. Ál-
lunk a Nyakas déli lejtőjén, előttünk a 
páratlanul szép fekvésű zsámbéki temető 
sírjai kapaszkodnak föl a dombon, mely-
nek túloldalán – de ezt csak tudjuk, látni 
nem látjuk, mi, akik e kora délutáni na-
pon ide seregeltünk – az egykori légvé-
delmi rakétabázis, mely az utóbbi évek-
ben Mátyás Irén egyedülálló művészet- és 
közösségszervezői vállalkozásának adott 
otthont. Mögöttünk pedig ott érezzük  
Zsámbék legfőbb jelképét, Mátyás Irén 
legfőbb ihletőjét: a híres templomromot. 
Megborzongok, de nem a hidegtől; bár 
az idő inkább áprilist idéz, mint május 
végét, de a borongós délelőtt után, ahogy 
Zsámbékra beértem a Magyar utcán, még 
a nap is elkezdte földre bocsátani lankadt 
sugarait. Amibe beleborzongok, az a rítus 
kezdetét jelző szignál. A fanfárok mintha 
csak diadalra, ünnepre, nem temetésre 
hívnának. Igazuk van persze a rezeknek, 
valaki ma itt diadalt is ül; ő fölötte – és 
mindannyiunk fölött. Aztán persze be-

ugrik az emlékezetembe, hogy ez a zenei 
szignál eddig huszonkilencszer harsant 
föl a Nyakas alján 1983 óta, most harmin-
cadszor, de már az, akinek legfőképp 
szólna, evilági fülével már nemigen hall-
hatja. A jelre a ravatalozóban a koporsót 
lezárják, kihozzák, miközben a Death can 
dance haláltánc-zenéjétől visszhangzik a 
domboldal.  A koporsó egyik oldalán a 
család, a másikon a legközelebbi barátok, 
ismerősök. A búcsúbeszédek sorában első 
Keller Lászlóé, egykori országgyűlési 
képviselőé;  ki másé is lenne? M. I. éle-
tének utolsó heteiben nála többet kevesen 
tettek érte, hozzá nála közelebb kevesen 
kerültek.  Miközben Keller fölidézi élet-
pályáját, hangja el-elcsuklik, és a tömeg-
ben is előkerülnek a kendők. A tömegben, 
ahol a sok zsámbéki jó barát, ismerős 
mellett a magyar színházi élet megannyi 
jelesét fedezzük föl; itt van Vidnyásznky 
Attila, a Nemzeti frissen kinevezett igaz- 
gatója is, aki M. I. halálos ágyán megí-

gérte, hogy immár új színházával együtt 
nyáron közös produkciót visz színre 
Zsámbékon a helyiekkel. Tartozik eny-
nyivel, hiszen első lépéseit, amikor 
nyaranta még csak át-átruccant társula-
tával Beregszászról Magyarországra, épp 
a zsámbéki igazgatónő egyengette. De itt 
van a budakeszi Kompánia küldöttsége 
is, élén Lukács Lászlóval. A sok színész, 
rendező mellett a hazai művészeti élet je-
lesei, kritikusok, művészetbarátok. A fo-
tósok közül a hűséges Ilovszky Béla alakja 
bukkan föl.

 Keller után az immár érett férfivá 
cseperedett hajdani diák színjátszó, az 
egykori „Heródes” búcsúzik, majd a város 
első embere, Csenger Zalán Zsolt, végül 
a pálya- és kortársak nevében Gedeon 
József, a gyulai várszínház igazgatója. A 
beszédeket a koporsó mellett álló zsámbé-
ki népdalkör, amelynek M. I. alapítója és 
tagja volt, gyönyörűséges, fájdalmas da-
lai tagolják.  Aztán egy szép, régi egyházi 
népének hangjaira a koporsóval elindul a 

menet a sír felé. Nem kell messzire men-
ni: Irént, végakarata szerint, férje mellé 
temetik, akivel annak idején együtt vág-
tak bele a zsámbéki kalandba, de a folyta-
tás már egyedül Irénre maradt. Közvetlen 
sírszomszédja Zink Imre hajdani polgárm-
ester; ennél jobb társaságot nem akarhat 
magának az ember. Amikor a virágok és 
a rögök elborítják a gödör mélyén fekvő 
koporsót, utolsóként Bognárné Donovitz 
Mária emelkedik szólásra. Az egykori 
tanítónő, aki az újonnan a településre 
érkezett népművelő házaspárral együtt  
anno a zsámbéki élet kiteljesedéséért any-
nyit tett. Ahogyan a sírásók a koporsót 
leeresztik, a Death can Dance dallamai 
újra megszólalnak: a rögök koppanásába 
jégdarabok dobpergése vegyül; az ég 
hirtelen elsötétül, s a pár perces nyári 
zápor jéggel  veri végig a temetőt. Senki 
nem siet, nem szalad az eső elől, min-
denki méltósággal várja meg, amíg a hant 
kinő a földből, s a fejfa is helyére kerül. 
Amikor a fanfárok újra megszólalnak, az 
idő megenyhül, a jég megszűnik, csak az 
eső permetezi szomorúan a tájat.

eXabo Tibor

Temetés a Nyakas alján

Keller László 
gyászbeszédéből
(részletek)

 „Tudja Laci, én most egy nagyon keskeny 
úton járok. Nem lehet tudni, hogy merre 
billen el sorsom”. – mindig ez a május 
elején elhangzott mondat jut eszembe 
azóta, hogy Irénke elment. Köszönöm, 
hogy részese lehettem az életének, hogy 
megosztotta velem a végső úton kibon-
takozó gondolatait, elkísérhettem addig, 
amíg befejezte földi életét.

Pünkösd után egy nappal végleg felad-
ta azt a küzdelmet, amit az utolsó percig 
azért folytatott, hogy megvalósíthassa 
egyre csak újratermelődő, megújuló vá-
gyait. Nem önmagáért, hanem a hozzá 
sok szálon kötődő közösségekért.

A 80-as évek elején ugyan ismeretlen 
volt számára Zsámbék, de amikor meglát-
ta a lepusztult kultúrotthont mégis meg-
érzett valamit. Azt, hogy neki teendője 
van itt. Gondolataival nem volt egyedül, 
ott volt mellette nagyszerű társa, Bicskey 
Gábor: 1981-ben elindultak egy olyan 
úton itt Zsámbékon, amely által életet 
leheltek az alvó falu mindennapjaiba, és 
évek múlva egyre több fővárosból idelá-
togató ismerte meg a település életét.

Fontos volt számára, hogy az egykori 
kultúrház valódi művelődési otthonként 
működjék. Felkarolta, tanácsaival segítette 
azokat a civil kezdeményezéseket, ame-
lyek élettel töltötték meg a falakat.

Fontosak voltak számára a falu 

műemlékei. Nemcsak mint színházi 
játszótér, hanem mint a múlt értékeinek 
hordozói. Ezért is viselte annyira a szívén 
a romtemplom korhű megóvását, a Török-
kút, a Zárdakert ápolását, majd később az 
egykori légvédelmi bázis műemléki vé-
delmét. 

Emberi nagyságát mutatja, hogy a 
gáncsosodás, melyben szintén volt része 
a pályán, sem törte meg. Ha a sors adott 
volna lehetőséget számára, hogy még 
utoljára visszatekintsen a pályájára, biz- 
tos, hogy meleg hangon emlékezett volna 
azokra a zsámbékiakra, a nyugdíjasokra, 
kórustagokra, tűzoltókra, a német nemze-
ti hagyományokat ápolókra, akik ebben a 
nehéz helyzetben erőt mutattak az egyko-
ri döntéshozók felé. Nem a hangjuk-
kal, hanem a csendes, de annál erősebb 
kiállásukkal. Ők azok, akik Dono- 
vicz Máriával, Heim Lacival az élen 
tudták azt, hogy mit jelentett Zsámbék 
számára már akkor – 20 év munkájával 
– Mátyás Irén.

Persze nemcsak tettei emelkedtek ki 
egy átlagos életút cselekedeteiből, hanem 
személyisége is. Sokat gondolkodtam raj-
ta: mitől volt ő olyan különleges. Olyan 
volt ő maga is, mint egy csodálatos szín-
házi díszlet. Azzal a nem kis különbség-
gel, hogy az ő különleges ruhadarabjai 
rajta, általa életre keltek. Aki közelébe 
került, az biztos, hogy a személyétől 
átszellemült, a nyugalom érzése hatotta 
át. Hiába volt gondterhelt a homloka, a 
mosolya, a szemei mindig erőt, bíztatást 
sugároztak.
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Postaláda 

Számomra mindig rejtély, mire is gon-
dolhat az a lakótársunk, aki kapujára, 
vagy ajtajára nem szerel fel postaládát. 
Jó, a sötét középkorban valóban nem 
hoztak minden héten számlákat, sőt rek-
lámújságokkal sem bombázták nap, mint 
nap az alattvalókat. Azonban ma már a 
XXI. századnál tartunk. Villanyszámla, 
gázdíj fizetés, és a vizet, csatornát sem 
ingyen adják, néha pedig a telefonért, ká-
beltévéért is díjat szednek, sőt, a bank is 
küldi az értesítéseket. S mivel közel sem 
teljes a felsorolás, ki-ki a maga szem-
pontjai szerint bővítheti ezt a listát. 

Csakhogy hősünk bement a Posta helyi 
hivatalába, és fennhangon reklamált: az ő 
levelei mindig eláznak, de még gyakrab-
ban a sarokból szedi össze a küldemé-
nyeket, mert szerte szórja azokat a szél. 
A hivatal alkalmazottja tapasztalt ember 
lévén azonnal érdeklődött: aztán mi-
lyen az ön postaládája? „Ja, hát nekem 
az nincs, a gázcső mögé kell bedugni, 
amit nekem címeznek”, volt az öntudatos 
válasz. 

Itt csaknem be is fejeződhetett volna 
az eszmecsere, de a posta embere még 
eligazította a reklamálónkat, hogy merre 
van olyan üzlet a közelben, ahol posta-
ládát lehet venni. Azt is elárulta, hogy ha 
ez túl drága lenne, ugyanott műanyagcső 
is kapható, amelyik falra, vagy épp az 
ajtóra szerelve megteszi postaláda he-
lyett is.

Szomjazás 

A Fő utcai játszótér sok gyerek vágyának 
netovábbja. Kijönnek az oviból, és 
velük szemben rögtön ott a homokozó, 
hinta, csúszda, és minden olyan, ami 
egy óvodásnak az álmaiban szerepel. 
Körbe is van kerítve, így a kutyáktól, és 
azok nem kívánatos melléktermékétől 
védett, tehát a szülők is szívesen viszik 
oda apróságaikat.

Igaz, kissé körülményes az oviból 
átjutni a játszótérre. No, nem csak a 
nagy járműforgalom miatt, hanem az 
aszfaltszőnyegen való átkelés utáni 
akadályok okán is. Nagyon szépek a 
frissen ültetett növények, de hát ép-
pen ez a baj. Aki a Fő utca túlsó feléről 
érkezik, a ma még kisebb, de holnapra 
nagyobb növények között gázolva kény- 
telen azt a pár lépést megtenni. Persze 
tudjuk, hogy zebra, és főleg közleke-
dési lámpa nem tehető minden fa mellé, 
de mégis, akinek erre vezet a gyerkőce 
diktálta útja, bizony kénytelen a növé-
nyeken átgázolni.

Ez azonban csak az egyik gond. A 
másik az, hogy ha a gyerkőc a nagy 
játékban megszomjazik, meg kell itat-
ni. Az előre látó szülőnek persze van 
a zsebében, táskájában ilyen-olyan 
itóka. Hogy miért nem a játszótér mel-
letti ivókutat használják szomjúság 
oltására? Ennek egyetlen, de annál 
nyomósabb oka van: ivásra az ivókút 
nem használható. No, nem a mérgező 
vize, befagyott állapota, vagy az elzárt 
csapja miatt. Nem. Egyszerűen csak 
az a baj, hogy nincs nyitva rendesen 
a csapja. 

Ha valaki megnyomja az újnak 
ható itató eszköz gombját, igen gyér 
vízsugaracsaka-bugyogással találko- 
zik. Egy kismadárnak lehet, hogy 
elegendő lenne, talán az még oda is 
tudná dugni a fejecskéjét, hogy vízhez 
juthasson, de egy gyerek? No, az már 
nem ihat. A vízsugár alig másfél ujj-
nyit bugyog fel, és ott éppen takarja 
is a vízsugarat egy talán szopókának 
szánt fémdarabka. A lényeg, hogy 
ebből az ivókútból még a Szaharában 
a szomjhalál szélén vergődő se tudna 
valamire való vízmennyiséget áttölte-
ni a szájába. Hej, ha arra is gondolt 
volna a kút üzemeltetője, hogy ha már 
van ez a kút, akkor azt rendeltetése sz-
erint használni is lehetne, és egy picit 
jobban kinyitná annak szabályozó 
csapját!

Fémgyűjtők

A minap a Petőfi utcában sétálva eszem-
be jutott egy balassagyarmati múzeum-
ban tett pár évvel ez előtti látogatásom. 
Ott, a Palóc Múzeum egyik alkalmi 
kiállításán végigolvastam egy plakátot, 
melynek talán Közlemény volt a címe. 
Egyebek mellett arról szólt ez a Rákosi- 
korban kiadott nyomdatermék, hogy mi-
lyen büntetés jár azoknak, akik vétenek a 
közösségnek. 

Igen, Szent István korában, ha valaki 
egy tyúk értékénél többet lopott, kezének 
elvesztésével fizetett. A fenti nyom-tat-
vány fenyegetése szerint, ha valaki fémet 
lopott, és ezzel akadályozta vagy veszély-
eztette a hírközlést, a közlekedést, vagy az 
árvízvédelmet, az életével fizetett, hiszen 
kötél általi halálos ítélet várt rá.

Nos, a Petőfi utcában itt is, ott is a járda 
feletti acélrácsok, vízóra-fedőlapok he- 
lyett hevenyészve odavetett deszkák, 
vagy jó esetben legalább karókra kötött 
újságpapír szeletkék jelezték, itt min-
den bizonnyal fémgyűjtők jártak, és 
maguk mögött csak fedetlen gödröket, 
takaratlan árok-átjárókat hagytak. U- 
gyan nem kérdeztem meg senki ott lakót, 
mi lehet az oka, hogy legalább egy tu-
cat rács hiányzik az utcából, de a lehan-
goló látvány elég volt a Rákosi-korszak 
fegyelmező megoldásának emlékeze-
tembe ugrására.

Nem vagyok jogtörténész, így nincs 
is adatom arról, milyen hatással volt 
az említett drákói szigorúságú büntetés 
a fémtolvajlások gyérítésre. Azonban 
időnként felmerül bennem a gondolat, 
hogy valami hasonlóra lenne szükség, 
amikor a HÉV vagy a MÁV működése 
akadozik, netán a harang vagy a szobor 
eltűnik, mert valaki a kelleténél nagyobb 
szorgalommal gyűjtötte a fémet a közös-
ség bosszantására.

Mészáros Árpád

PiLLanaTfeLvéTeLek, Budakeszi, 2013. áPRiLis

Gondolatok séta közben 

Van, akinek ilyen postaládára telik, 
másnak meg semmilyenre
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BuDAÖRS
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Június

7. péntek, 19.00. 
Hakni-sokk
szatirikus vígjáték
8. szombat, 19.00. 
Nekem a feleségem gyanús 
jelenetek férfiakról és nőkről Karinthy 
Frigyes művei alapján
PREMIER!
14. péntek, 19.00.
Vőlegény 
Szép Ernő vígjátéka
15. szombat, 19.00.
Köszönjük, Budaörs
évadzáró vidám műsor 

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

Június

8. szombat, 13.00.
Kusztos Hajnalka 
festménykiállításának megnyitója 
a művelődési házban

8-9. szombat-vasárnap, 10.00-18.00.
Nyitott Múzeumok Hétvégéje 
a Romtemplomnál, a Lámpamúzeumban 
és a Tájházban 

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

Június

A KesziArt Képzőművészeti Egyesü-
let csoportos  kiállítása megtekinthető 
június 28-ig a művelődési központ  
I. emeleti termében

6. csütörtök, 19.00.
Lackfi Margit kiállítását megnyitja 
Lackfi János költő
7. péntek, 20.00.
Deák László orgonakoncert 
plébániatemplom
7-8. péntek-szombat
Testvérvárosok Találkozója
8. szombat, 18.00. 
Czövek növendékhangverseny
14-15. csütörtök-péntek 
XXV. Erkel Napok

14. csütörtök 15.00. 
Megnyitó a Himnusz-szobornál – a 
Himnusz közös éneklése Budakeszi 
Népdalkörrel és a Széchenyi I. Álta-
lános iskola kórusával
15.30. 
Megemlékezés az Erkel Emlékháznál 
(Erkel u. 14.)
16.00.
Ünnepi koncert az Erkel szobornál a 
Fő téren a Czövek Erna Zeneiskola 
fúvószenekarával, Budakeszi Erkel 
Kamarakórussal
20.00.
Emlékhangverseny: Stella Kamara-
kórus Baráz József alapító karnagy 
tiszteletére a r.k. plébániatemplomban
15. péntek
Koszorúzás Erkel Ferenc sírjánál a 
nemzeti panteonban, a Kerepesi úti 
temetőben
19.00.
Emlékmise az Avilai Szent Teréz 
Templomban
(Budapest, Király u.)
16. szombat, 9.00.
Erkel Ferenc járási Sakk Emlékver-
seny az Erkel F. Művelődési Köz-
pontban (Budakeszi)

22. szombat, 10.00. 
Vass Lajos Népzenei Találkozó
a művelődési központban

Július 1-5. 
helytörténeti tábor a Tájházban

Zsámbéki nagyvásár
június 16. szombat, 6.00-13.00.
állat-, növény- és kirakodóvásár
Minden hónap harmadik vasárnapján
(a Pátyi bevezető út mellett) 
2 hektáros területen várjuk a 
gazdálkodókat, állattartókat, kézmű-
veseket, növénytermesztőket és az 
érdeklődőket!
Helyi termék bemutató, MAGYAR 
TERMÉKEK VÁSÁRA, kis és nagy 
haszonállatok, lacipecsenye, lángos

FIGYELEM!
CSAK JELÖLT GAZDASÁGI 

HASZONÁLLATOKAT LEHET A 
PIAC TERÜLETÉRE BEVINNI! 

ELŐZETES JELENTKEZÉS, 
ÉRDEKLŐDÉS:
06-20-5636893; 06-20-9161832; 06-
30-9425298l
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Lackfi-képek
Lackfi Margit eredeti meg-
fogalmazású, átvitt értelmű, 
humortól sem mentes alkotá-
sai egységes hangzást hoznak 
létre a kiállítótérben. Fiatal 
kora ellenére mindegyiken 
érződik Margit átlagon felüli 
gondolkodása, asszociációkra 
érzékeny természete, kima-
gasló rajztehetsége.  Munkái 
mélyről jövő tartalommal 
bírnak, mintegy azonosulnak 
alkotójukkal, „Önarcképként” 
tükröződnek vissza.

A kiállítást Martus Éva 
(Zig-Zag Műhely)  és Lack-
fi János író, költő nyitotta  
meg Budakeszin, az Erkel 
Galériában június 6-án, csü-
törtökön 19 órakor.

Jön Tüdő Gyuszi
Lackfi János költő (Zsámbék) 
az idei Könyvhéten két új 
kötetét is bemutatja. A Kapjá-
tok el Tüdő Gyuszit (Móra F. 
Kiadó) a kamasz olvasókat 
célozza meg, a kisebb gyere-
kek pedig a korábban nagy 
sikert aratott verseskötete 
– Aranysityak – második ki-
adásának örvendhetnek.

A költő a könyvhét miskol-
ci megnyitójának díszven-
dége lesz, de másnap már 
erdélyi körútra indul, ahol 
több író-olvasó találkozón 
vesz részt.

Szomszédolt a népszerű, 
budakeszi német nemzeti-
ségi Herceg Tánccsoport: 
május 18-án este a budaörsi 
Jókai Mór Művelődési Köz-
pontban tartott nagy sikerű 
bemutatót.

MÉSZ Keszin
A Magyar Építőművészek 
Szövetsége idén a budakeszi 
városházán rendezte a Fiata-
lok feketén-fehéren f-f-f 2013 
kiállítást és díjátadót, ame-
lyet május 27-én az Ybl díjas 
Vonnák Gábor építész nyitott 
meg. A kiállítást a városban 
élő Bártfai-Szabó Gábor épí-
tész mutatta be.

Nagy sikerű koncertet adott Illényi Katica májusban a bu-
dakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központban, rácáfolván 
a régi mondésra: senki nem lehet próféta a saját hazájában 
(ugyanis Budakeszit választotta lakóhelyül újabban). 
Igaz, ő nem sokat beszélt, inkább a keze járt és a vonó. 
A koncerten feltűnt az évtizedek óta budakeszivé honosított 
Kis-Szabó Gábor is mint Illényi Katica menedzsere. 
A legendás Solaris és az Első Emelet basszusgitárosa 
érdeklődésünkre elmondta, ő is fellépni készül: 
szeptember 7-én lesz a Solaris koncertje a MüPá-ban
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Az ám József Attila
HAZÁM
(részlet)

Az éjjel hazafelé mentem,
éreztem, bársony nesz inog,
a szellőzködő, lágy melegben
tapsikolnak a jázminok,

nagy, álmos dzsungel volt a lelkem
s háltak az uccán. Rám csapott,
amiből eszméltem, nyelvem
származik s táplálkozni fog

Majális
Idén május 25-én tartották 
harminckettedszer a hagyo-
mányos, zsámbéki Csillager-
dei Gyermeknapi Majális.

A hagyományoknak meg-
felelően az egész napos prog-
ram az idén is futóverseny-
nyel vette kezdetét, majd a 
Csillagerdőn mindenki talált  
neki tetsző elfoglaltságot: a 
labdajátékon, nyári síelésen, 
célba dobón, kavicsfestésen 
és tésztaképek elkészíté-
sén kívül lehetett „tüzet ol-
tani", sakkozni, ugrálóvár-
ban, játszóházban pattogni, 
csúszni, mászni, arcfestésre 
jelentkezni, de a harcias-
sportos kedvűek kipróbálhat-
ták a középkori fegyvereket, 
az íjakat a középkori lovagi 
táborban, megtekinthették a 
harcművészek bemutatóját, 
és mindazok, akik ellátogat-
tak erre a gyönyörű helyre, 
megcsodálhatták a huszárokat 
díszes öltözetükben, s me-

seszínházat, tánc-, színi- és 
népi énekes bemutatót láthat-
tak, hallhattak. 

A főzőverseny idei 
győztesei: I. Bódi Róbert csül-
kös pacalja, II. a Nyugdíjas 
Egyesület békési betyárosa,  
míg III. a  Tűzoltó Egyesület 
babgulyása lett.

Az estét kitűnő blues kon-
cert zárta.

Válóok
Hétfőn a Détár–Rékasi há-
zaspár közös nyilatkozatban 
jelentette be, hogy véget ért a 
házasságuk – írja a Blikk.

„Bár többször próbáltak 
minket álompárként feltüntetni, 
mindig felhívtuk a figyelmet 
arra, hogy éppen olyan em-

berek vagyunk, mint bárki más, 
a mi életünkben is előfordulnak 
szerethető és nehezen feldolgoz-
ható pillanatok. Kitüntetőnek 
éreztük azt a figyelmet, ami 
felénk irányult, és tudtuk, hogy 
sokak számára példaértékű 
a mi kapcsolatunk. A majd 
három évtized alatt sokszor sik-
erült megújítani, szerelemmel 
feltölteni az együttlétet, kivéve 
most” – olvasható a nyilatko-
zatban.

„Én jelenleg is férfiként sze-
retem Karit, de tiszteletben tar-
tom a döntését, és elengedem. 
Visszaadjuk egymás szabad-
ságát. További, új életünkhöz 
mindkettőnknek sok szerencsét 
és boldogságot kívánok” – 
mondta Détár Enikő.

„Különösen szerencsésnek 
érezzük magunkat, és a sors 
ajándékának tudjuk be, hogy 
számunkra ez a 29 év mega-
datott” – közölte a pár, akik 
szakításukkal, válásukkal a 
magánéletükben bekövetkezett 
eseménnyel kapcsolatban 
nem kívántak több kérdésre 
válaszolni.

Régi diákos, bohém időket 
idéző író-olvasó találkozó 
volt a budakeszi Nagy 
Gáspárról elnevezett 
könyvtárban. Májusban 
Karafiáth Orsolyával 
találkozhattak a bu-
dakeszi irodalombarátok. 
A megjelenteket any-
nyira magával ragadta 
a költő közvetlensége, 
őszintesége, amellyel pél-
dául depressziójáról vagy 
szenvedélybetegségéről 
szólt hol versben, hol 
prózában, hogy a kis 
kompánia az egyik helyi 
kocsmában folytatta az 
estébe nyúló beszélgetést
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Megrázta a hazai közvéleményt a kö-
zelmúltban Erőss Zsolt hegymászó halá-
la, aki műlábbal is nekivágoztt a Himalája 
egyik legnehezebb csúcsának.

Egy budakeszi orvos, Dr. Várkonyi Ti-
bor orvos-biológus a Népszabadság május 
25-ei számában olvasói levélben adta 
közre nézeteit az ügyről. Ebből idézünk, 
nem föltétlenül az egyetértés jeléül.

„Eddig 690 halálos áldozata volt a Hi-
malája megmászásának. A magyar ma-
gashegymászásnak az utóbbi 3 évtizedben 
31 áldozatáról vannak adatok. Ennek 
kapcsán felmerül az extrém sportok kér-
dése. Ezeket a sportokat különleges em-
berek űzik. Egy dolog közös bennük: az 
átlagostól eltérő a személyiségük. Ennek 
többféle oka lehet: adrenalin-függés, bi-
zonyítási kényszer, frusztrált lelkület stb. 

 A gyerekek, a társadalom hajlamos rá, 
hogy hősnek, követendő példának tartsa 
őket. Valójában azonban nem azok. Ez a 
tevékenység társadalmilag haszontalan, 
ugyanakkor igen sok pénzbe is kerül.

A legutóbbi mászás 25 jelentős szpon- 
zorának listája olvasható a hegy- 
mászást szervező társaság honlapján, 
köztük állami szervezetek is vannak. 
Demagóg szövegnek tűnhet, de eze-

ket a súlyos milliókat az ifjúsági test-
nevelésre fordíthatnák. Az extrém spor-
tolókat pedig nem csodálni, hanem 
gyógykezelni kell. Felszólítom a szpon- 
zorokat, hogy többé ne támogassák az ext-
rém sportokat!”.

Emberek a havason A többinek – kampó
Továbbra is jól szerepeltnek a budajeneiek 
a kempo OB-n. A Felcsút immár nemcsak 
a fociban, hanem a harcművészetben is 
megmutatta oroszlánkörmeit a Fehér Tig-
risek jóvoltából. (A hónap képzavara – a 
Szerk.) Május 18-án Budajenő látta ven-
dégül a harcművészeket, ahol a szigethal-
miak nyerték a Budajenő Kempo Kupát. 
A házigazdák a harmadik helyet szerezték 
meg. Június 1-jén, a Felcsút Kupa Nyílt 
Nemzetközi Kempo Bajnokságon pedig 
a bicskeiek nyertek, míg Budajenő ismét 
bronzérmes lett. 

Budajenő Kempo Kupa
1. Dojo Lovász SKE
2. Jász Kempo Karate Klub
3. Budajenő Kempo Klub
4. Mad Max Dojo Bicske
5. Felcsúti Fehér Tigrisek Kempo HSE

Felcsút Kupa Nyílt Nemzetközi Kempo  
Bajnokság
1. Bicskei Harcosok Kempo HSE
2. Felcsúti Fehér Tigrisek Kempo HSE
3. Budajenő Kempo Klub

További információk:
www.hungariankempo.hu.

Világszerte tüntetések voltak május 25-
én. Az úgynevezett Monsanto menetek 
a világ legnagyobb vetőmagtermesztő 
vállalata, az amerikai Monsanto ellen in-
dultak, illetve azért, hogy az Európai Bi-
zottság asztalán fekvő vetőmag-előállítás 
és -forgalmazás szabályozástervezete el-
len tiltakozzanak.

A Greenpeace környezetvédő moz-
galom regionális kampányfőnöke, a 
budakeszi illetőségű Rodics Katalin a 
sajtónak elmondta, a környezetvédők 
elsősorban az úgynevezett biodiverzitás 
(az élővilág fajainak sokfélesége) fenn-
maradásáért aggódnak. Az uniós tervezet 
deklarált céljaival ellentétben számos 
ponton egy olyan rezsimet erőltetne 
az európai agrártermelőkre, amelyben 
kénytelenek lennének maguk is részt 
venni a legkártékonyabb agroökológiai 
folyamatokban. A Greenpeace regionális 
kampányfelelőse szerint az EU tervezete 
azt vetíti előre, hogy még a saját hob-
bikertünkben sem tehetnénk meg, hogy 
elültetjük az előző évi termésből maradt 
vetőmagot. Az őshonos fajtákat őrző gén-
bankok pedig nem adhatnának magokat 
magánembereknek – mindenki csak 

az EU és a hazai fajtalistákon szereplő 
változatok szaporítóanyagát forgalmaz-
hatná, illetve használhatná. Erre a listára 
pedig már elvi okokból sem kerülhetnek 
fel a rendkívül változatos helyi és tájfaj-
ták, az összehasonlíthatatlanul nagyobb 
beltartalmi értékű magyar tájfajták és 
helyi fajták pedig végképp kiszorulnak a 
termesztésből. 

A fajtasokféleség megőrzése nem-
csak azért fontos, mert a változatosság 
gyönyörködtet, hanem azért is, mert a ter-
mesztett fajták leszűkülése világszin-ten 
néhány fajtára egy előre nem látható növé-
nyi világjárvány esetén katasztrofális éhín-
séget is hozhatna az emberiségre.

Magyarország elkötelezett a tájfajták 
védelmében, és az Európai Bizottság 
által a szaporítóanyag-előállítás és -for-
galmazás területén kidolgozott jog- 
szabálytervezet vitájában számít a többi 
érintett tagállam támogatására – nyilat-
kozta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium.

Ugyancsak májusi hír, hogy Kelet-
Magyarországon a hazánkban tiltott, gén- 
módosított növényi ültetvényekre buk-
kantak.

Nemcsak gyönyörködtet

Korcsolya
Műanyag korcsolyapálya? Miért ilyesmire 
költi a pénzt az önkormányzat, például, 
járdaépítés helyett? – hallom innen is, on-
nan is budakesziektől. Rögzítsük a tényt: 
a létesítmény költségeit pályázat útján  
nyerte el a város. Persze a budakesziek 
adóforintjai is benne vannak az árban, mint 
ahogyan azon települések adófizetőiéi is, 
akiknek a lakóhelyén viszont nem létesült 
nyári korcsolyapálya…)

S hogy mit mutat a gyakorlat? 
Elsősorban azt, hogy egy kisebb csa-
patot leszámítva, a budakeszi gyerekek 
többsége nem vette birtokba a pályát. 
Az egyik korcsolyás ismerősöm szerint 
azért, mert gyenge minőségű a műanyag, 
alig csúszik, ráadásul szörnyen mor-
zsolódik, az apró műanyagszemcsék 
ráragadnak a ruházatra, nem lehet ki-
mosni.

KÉK-ZÖLD

Ne hagyja parlagon
Ideje megkezdeni a parlagfű elleni véde-
kezést! Ahol a nagy mennyiségű csapa-
dék, vagy a belvíz miatt a növényzet ki- 
pusztult, a terület száradása után a parlagfű 
tömeges megjelenése várható.

Magyarországon – Európa egyik, 
parlagfűvel leginkább fertőzött országában 
– a parlagfű-szezon augusztus elejétől 
szeptember végéig tart. Idejében fel kell 
készülni a gyommentesítésre. Június 
30-áig, még a virágbimbó kialakulása 
előtt ajánlatos a kaszálás vagy a növény 
védőszeres irtása. Ezt követően a hatóság 
eljárást indít a parlagfű-mentesítés elmu-
lasztása miatt.

Rovatunkat a budaörsi KT-Electronic 
támogatja

Időzített bomba
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Sperhakni

Nem tudom, enyhítő körül-
ményként számítja-e be a 
bíróság, hogy az illető csavar-
húzókat lopott egy budaörsi  
barkácsáruházból március 
13-án délután négy óra körül 
(sperhakni nem volt a szajré-
ban). A cselekmény – kisebb 
értékre elkövetett lopás vétsé-
ge – ugyanis arra utal, hogy az 
elkövetője dolgozni, végső so-
ron tehát becsületes munkából 
pénzt szerezni akart, de ehhez 
nyilván nem voltak meg az 
eszközei. Ám, hogy ez kiderül-
jön, ahhoz előbb még be kell 
azonosítani és el is kell fogni 
az illetőt. A rendőrség ehhez 
kéri az Olvasók segítségét, 
ugyanis az esetet fölvette az 
áruház biztonsági kamerája.  A 
felvételből készült fotót a cikk 
fölött látható.

Pia a babakocsiban

A csecsemő mellett három 
üveg szeszesital feküdt a baba-
kocsiban. Az alkoholt persze 
nem neki szánták. A budaörsi 
bevásárlóközpont emberei 
csak azért nem lepődtek meg, 
amikor fölfedezték, mit rejt a 
járgány, merthogy célirányo-
san vizsgálták át, sejtették már, 
mire bukkannak majd. A baba-
kocsit toló édesanya nagyob-
bik gyerekének a ruházata 
is kifizetetlen édességet és 
ruhaneműt rejtett. A család 
shoppingolásnak álcázott 
lopása az áruházi kameráknak 
köszönhetően keltette föl az 
őrző-védők érdeklődését, akik 

a pénztártól való távozás után 
hívták félre őket, s kutatták 
át a holmijukat. Amikor az 
eltulajdonított áru előkerült, 
értesítették a rendőrséget. A 
kiérkező járőrök H. Szilviát 
(33 éves) és élettársát, B. Sán-
dor (35 éves) budapesti la-
kost előállították a Budaörsi 
Rendőrkapitányságra, ahol 
a nyomozók gyanúsítottként 
hallgatták ki őket. 

Az eset május 21-én, este 
nyolc óra magasságában tör-
tént. 

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya – 
szabadlábon hagyásuk mellett 
– eljárást indított dolog elleni 
erőszakkal, szabálysértési ér-
tékre elkövetett lopás vétség 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt.

Vér és sör

Egy budaörsi söröző véres ese-
mények helyszíne volt május 
12-én késő délelőtt.

Egy férfi iszogatott ott a 
testvérével, de valamin ösz-
szeszólalkoztak. A vita hevé-
ben egyikük tettleg bántal-
mazta a jó rokont, de olyan 
vehemenciával, hogy még egy 
arra járó, vétlen járókelőnek 
is kijutott a verésből. Nem 
akármekkora ütlegek lehettek, 
ugyanis mindkettő a trauma-
tológián kötött ki, s még csak 
nem is a saját lábán jutott 
el odáig. A verekedő férfit 
a járőrök elfogták és a Bu-
daörsi Rendőrkapitányságra 
előállították, de az őrjöngést a 

rendőrségen is folytatta, ezért 
kórházba szállították.

Garázdaság vétsége miatt in-
dítottak eljárást Zs. János ellen.

Embercsempész

Embercsempészet miatt in-
dított eljárást a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya egy 25 éves német ál-
lampolgár ellen. 

Május 30-án az M1-es au-
tópályán 15 óra körül igazol-
tattak egy személygépkocsit. 
Az intézkedés során kiderült, 
hogy a gépkocsit vezető német 
úr három palesztin és egy szír 
állampolgárságú férfit szállít 
pénzért Németországba, akik-
kel illegálisan lépett Ma- 
gyarország területére. A 31 éves 
szír férfi hamis igazolványt mu-
tatott föl az intézkedés során, 
ezért ellene közokirat hamisí-
tás bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt indult eljárás. 
Az autóban utazó másik három 
palesztin férfit tanúként hall-
gatták ki a budaörsi rendőrök, 
majd átszállították a Beván-
dorlási és Állampolgársági 
Hivatalhoz a további eljárás 
lefolytatása céljából. 

Kártyán bukott

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya 
eljárást folytat kisebb értékre 

elkövetett lopás vétsége miatt 
ismeretlen tettes ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló 
adatok szerint az ismeretlen 
elkövető 2013. január 10-én, 

18 óra körüli időben Budaörs 
egyik bevásárlóközpontjának 
parkolójában álló, nyitott au-
tóból – miközben a sértett a 
csomagtartóba pakolt – eltu-
lajdonított egy táskát, benne 
a sértett személyes tárgyaival, 
okirataival, bankkártyájával, 
valamint készpénzzel.

Ezt követően az ismeretlen 
személy a táskában lévő bank-
kártyával készpénzt kísérelt 
meg felvenni egy székesfe-
hérvári bankautomatából.

Az automatánál a gyanúsí-
tottról fényképfelvétel készült.
Könyvlopás

Íme, két bűnöző, akikre nem 
igazán tudok haragudni.

Az én időmben a bölcsész-
karon az a mondás járta, 
virágot, csókot és könyvet 
lopni nem bűn. No persze 
csak akkor, ha az elkövetőt az 
olthatatlan tudásszomj vezérli. 
Hogy az alábbi eset elkövetőit 
mi vezérelhette, ponto-
san nem tudom, de ahogy a 
könyvkereskedő ismerőseimet 
elnézem, a nyereségvágy 

aligha. Hacsak nem teljesen 
balekok.

De hogy egyik szavamat 
a másikba ne öltsem, április 
4-én (már ez is gyanús!) reg-
gel 9 óra tájt egy ismeretlen 
férfi és társa Pilisvörösváron 
egy könyvesboltból 16 darab 
könyvet tulajdonított el. (A 
biztonsági kamera felvételt 
készített róluk, és a rendőrség 
kéri stb., stb.)

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság szabálysértési eljárást 
folytat lopás (a könyvek értéke 
nem haladja meg az 50 000 fo-
rint szabálysértési értékhatár)  
gyanúja miatt ismeretlen tettes 
ellen.

Májusi bűnügyek

Pezsgősüveg fejen és babakocsiban
Igazán súlyos bűnesetet nem hozott május a Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi 
területén, érdekességeknek azonban most sem marad híján a krimire éhes, nyájas Olvasó. 
Tallóztunk, ez lett belőle, íme.

Az oldalt írta és 
szerkesztette: Robot Szabi
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Mindenki ismeri a Fő utca 
legmeredekebb szakaszát, aki 
egyszer is átment Budakeszin. 
Nos, itt kapaszkodott felfelé a 
személykocsi, amelyiknek va-
lami oknál fogva vezetője nem 
nyomta tövig a gázpedált. 

A mögötte haladó kocsi kis-
sé a felezővonal felé húzódva 
felvette ezt a tempót, látszott, 
hogy neki sem annyira sürgős. 
Csakhogy volt egy harmadik 
kocsi is, amelyik motor-
házában sok-sok türelmetlen, 
tetterős lovacska leste, mikor 
lehet végre megmutatni, mire 
is képes.

Amint felülről egy ki-
csike hely adódott a lefelé 
ereszkedők között, a har-
madik, vagyis a leghátsó kocsi 
bemutatta erejét, és mint a 
rakéta, beindult. Igaz, fentről, 

a mozdonyos utca felől újabb 
ereszkedők tűntek fel, tehát 
még jobban kellett bíztatni 
az erőforrást, igyekezzenek 
csak az előzéssel. Így adó-
dott, hogy a felfelé vezető sáv 
közepén haladó legelső kocsi 
balra indexelésére kevés fi-
gyelmet fordított a leghátul 
haladó kocsi vezetője, és 
hiába fékezett, a csattanást 
már nem tudta elkerülni. Az 
éppen a kapuja elé beforduló, 
és a kapubejáró előtti padkára 
felhajtás miatt lassító kocsi 
hátsó sarkát elkapta az előzést 
kezdeményező autó eleje, nem 
éppen előnyükre átalakítva a 
karosszériákat.

No, ilyen már volt máskor, 
máshol, sőt, lesz is sajnos. 
Máskor is előfordul, hogy 
hiába tudja a balra beforduló, 

mi szerint, ha őt balról előzni 
akarják, nem kezdheti el a 
beka-nyarodást. Máskor is 
takarhatja a közbenső kocsi a 
kilátást mind az első, mind a 
harmadik jármű elől.  De hogy 
az egész eseménysorból a 
leghangosabban az a negyedik 
kiabáljon, aki felülről érkezett, 
és még időben megállt az 
összekoccant járművek előtt, 
ez már ritkaság. Igen, ő volt a 
hangosan szenvedő, aki szit-
kozódott, hiszen a folyama-
tos haladása elakadt, roncsok 
állták el az útját. Talán még a 
kormányt is használnia kellett, 
hogy tovább folytathassa útját. 
Feltehetőleg a helyszínről 
távozása után még sokáig 
ontotta a szidalmakat a befe-
jezetlen előzés szenvedő ala- 
nyaira, hiszen talán három má-
sodpercet is késett az esemé-
nyek következtében.

M.Á.

Félbehagyott előzés 

Május 25-én tartották az eltűnt gyerme-
kek világnapját az 1979. május 25-én 
New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan 
Patzra és társaira emlékezve. A világnap 
célja, hogy felhívja a figyelmet az eltűnt, 
illetve bántalmazott gyerekek ügyében a 
megelőzés illetőleg az országok közötti 
együttműködés fontosságára. 

Magyarországon minden évben több 
ezer gyermek eltűnését jelentik be. 
Pest megyében 2012-ben összesen 
824 gyer-mek- és fiatalkorú eltűnését 
jelentették. Az eltűntek többsége szer-
encsére hamarosan megkerül. Az estek 
többsége a gyerekotthonokból történt 
szökésekből adódik. Az eltűnt gyerekek 
könnyen válhatnak gyermekprostitúció 
vagy más bűncselekmény áldozatává, 
elkövetőjévé. 

Az eltűnések lehetséges okai:
– kisebb gyerekeknél előfordulhat, 

hogy belemerül a játékba és elkóborol
– kalandvágy (felnőttként akar visel-

kedni, szórakozni szeretne, tiltott dol-
gokat kipróbálni)

– „plázázás” 
– veszekedés szülőkkel/nevelőszülők-

kel/nevelővel
– félelem pl.: bizonyítványosztásnál 

nem mer hazamenni, mert fél a szülő 
reakciójától

– családon belüli erőszak, bántal-
mazás, elhanyagolás, nyomasztó családi 
légkör

– gyermekotthonokban élőknél az in-
tézeti körülmények

– bűncselekmény áldozatává vál-
nak (emberrablás, emberkereskedelem,  
szexuális ragadozók áldozatai lesznek, 
emberölés)

Mit tegyenek a szülők, ha gyermekük 
eltűnt?

Legfontosabb annak megelőzése, hogy 
a gyermeknek megforduljon a fejében, 
hogy elkóborol, megszökik otthonról, 
akár csak kalandvágyból is. Szülőként, 
nevelőként ismerjük a gyermekünket, 
igyekezzünk saját életünkkel példát 
mutatni, helyes értékrendet közvetíteni, 
szakítsunk időt az őszinte, nyitott beszél-
getésekre, közös időtöltésekre, ismerjük 
meg barátait, de a legfontosabb, hogy 
szeretettel és odafigyeléssel forduljunk 
gyermekünk felé. 

Barátok, rokonok, iskolás társak, 
ismerősök körében érdeklődni, hogy mit 
tudnak az eltűntről, látták-e, beszéltek-e 
vele, ha igen utalt-e arra, hogy szeretne 
valahova elmenni stb.

Érdemes megnézni azokat a helyeket, 
amelyeket szabadidejében szívesen lá-
togat a gyerek.

Értesíteni a Rendőrséget és hatékonyan 
közreműködni a hatósággal a gyermek 
felkutatása érdekében;

Ne menjünk el egy csavargó, tétlenkedő, 
látszólag egyedül lévő gyermek mellett, 
kérdezzünk rá: segíthetünk-e neki? 

Segítségért fordulhat még a 116-000-
ás ingyenesen hívható telefonszámon 
a Kék-Vonal Alapítvány munkatár-

saihoz. 

Nefelejcs – ne felejts!

Zuhanó repülő
Repülőgép zuhant le a Farkashegyi 
Repülőtér közelében. Az eset május 
8-án, a délutáni órákban történt. A 
Cessna 182-es motoros sportgép a kö-
zeli reptéren szeretett volna landolni, 
amikor eddig ismeretlen okból a föld-
be csapódott. A légi jármű fedélzetén, 
amely információink szerint egy is-
mert ügyvéd tulajdona, a pilóta mellett 
három utas volt (a tulajdonos nem volt a 
gépen), mindegyikük túlélte a balesetet, 
bár egyiküket a mentők szállították el 
a helyszínről. A gép teljesen szétron-
csolódott.

Az összetört gép roncsaiból ömleni 
kezdett az üzemagyag, de nem gyulladt 
ki. A Közlekedésbiztonsági Szervezet 
szakértői a helyszíni szemle után ki-
hallgatták a túlélőket is, és a rendőrség 
bevonásával, vizsgálatot indítottak a 
történtek tisztázása érdekében. Annál is 
inkább, mivel a repülőtér egy ideje már 
zárva van, amit a leszállópályára kihe-
lyezett óriási X jel is mutat.

A budakeszieket az eset azért nem 
lepte meg, mert bezárás ide, bezárás 
oda, rendszeresen látni le- és fölszálló 
gépeket Farkashegyen.

tb

Látványos tűzoltóverseny 
volt Zsámbékon a kö-

zelmúltban. A versenyt a Pest 
Megyei Tűzoltó Szövetség 
képviselője, Zsámbék Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületé-
nek elnöke és a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazga- 
tóság közösen rendezte a helyi 
volt laktanya területén.

Újabb súlyos tűzeset volt 
Budakeszin: május elején 
teljesen kiégett egy lakóház 
a Széchenyi utcában. 
A benn alvó házaspár 
szerencsésen kimenekült
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