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Szeptember, Szent Mihály hava

Szent Mihály havában éhomra igyál kecske- vagy juhtejet, mindent szabadon ehetsz, igyál borsos és szegfüves bort, italodban
álljon zsálya és sarlófű, apró bojtorjánnal egyetemben; nem
árt, ha borsos tyúkhúst eszel, eret is vágathatsz, purgátzióval
is élhetsz.
Ha meg akarod tudni a jövő esztendőnek mivoltát, szent
Mihály nap tájban mess ketté egy cserfagubát, és ím ezt vedd
eszedbe: a gubában hogyha pók van, rossz esztendő következik; légy hogyha van, közép állapotu; féreg ha van benne, bő
esztendőt, de ha üres, halálost jelent. Továbbá ha igen sok elején
a guba, jól vigyázz a télre, mint kezdi; mert nagyon sok hóval
jön karácsony előtt, azután nagy erős és hideg idő tart. Boros
szent Mihály hava, mikor jó mustokat hordóba töltesz, szép
személyeket, jó erkölcsűeket, igazakat és igazságszeretőket,
nyájas beszédűeket és istenfélőket, rögzött életűeket és minden
embernek kegyes kellemeteseket, de szeles természetüeket nemzesz e világra.
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„Mi a leggyorsabb a Földön? Az átmenet a jóból a rosszba”
(Lessing Faust-töredékében)

Buda szabad
Szeptember 2-án múlt 327 éve,
hogy a keresztény internacionalisták (csak megjegyzem, a katholikosz görögül egyetemeset jelent,
aki tehát katolikus, per definitionem nem lehet nacionalista,
vagyis nemzeti) sereg csapatai
fölszabadították Budát a másfél
évszázados török uralom alól.
*

B.Ú.É.K.
Szeptember 5-ével elkezdődött az új év. Immár 5774-et írnak –
a zsidó időszámítás szerint.
Minden kedves izraelita Olvasónknak boldog új évet kívánunk. הבושתה ימי תרשע, azaz: Rós Hasana.
Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország
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Huszonketten
meghaltak
1931. szept. 13. mélyen bevésődött
a magyarság emlékezetébe. 81
esztendő telt el azóta, de Matuska
Szilveszter nevét még ma is ismeri
mindenki. Ő volt az, aki máig tisztázatlan indítékból, fölrobbantotta
a biatorbágyi viaduktot, miközben
éppen áthaladt rajta a bécsi gyors.
A tragédiának 22 halálos áldozata
és 17 sebesültje volt. A helyszínen
ma
emléktábla
őrzi
Magyarország
mindmáig legnagyobb terrormerényletének emlékét.

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)

Ü

lök bágyadtan az autóban a
parkolóban, lakóhelyem főutcáján
várok egy üzlet előtt, hogy végre kijöjjön,
aki bement, s mehessek haza, a hűvösre,
s kinyissam a fridzsidert, s a jól megérdemelt és behűtött italomat felhörpintsem.
A várakozásnak azonban csak nem akar
vége szakadni, a rádión sem találok igazán kedvemre valót, a szememet meg csak
legeltetni kell, hát legeltetem. Fölváltva,
hol a járdán tovasuhanó csinos lányokon,
asszonyokon, elmélázva, hiába a nagy
meleg, ez már a vége, nem tart soká, s
a sok gömbölyű vállra, barnára sült izmos combra, kivillanó párnás hasakra nemsokára pulóver, sál, kabát kerül,
s megint ácsingózhatunk kikeletig egy kis ingyen pipisóra.
Ha éppen nincs ellibbenő szépség, szemeimet alább való
régiókra vetem; érdekes, de csöppet sem derűs látvány: a
pár éve nagy pénzekből felújított díszburkolatot nézem. A
helyükről félig kimozdult burkoló hullámköveket, az autók
kereke alatt kifordult, rozsdásodó, megvetemedett fém rácselemeket, az itt-ott már omladozó csapadékvíz-elvezető beton vályúkat, amelyekben gyűlik, na, nem a guanó, hanem
a falevél és egyéb utcai hulladék. Vajon az őszi esők beállta
előtt kitisztítja-e valaki, vagy maradnak ebed harmincadján?
Sajnos ezúttal is jó jósnak bizonyultam, amikor az elnyert pályázat és a befejezett beruházást övező lelkesedés közepette pár éve merészeltem azt írni, hogy ennek az
egésznek (beleértve a park rehabilitációt, ami külön is megérdemelne egy misét) csak akkor van értelme, csak akkor
nem kidobott pénz az ablakon, ha mostantól kezdve a városi
költségvetésből minden évben külön soron tetemes summát
különítenek el a felújított közterületek folyamatos karbantartására. Meg az is eszembe ötlik, amikor néhányan, még
a tervezés szakaszában vitatkoztunk a mérnökökkel, nem
lesz ez így egészen jó, de le lettünk torkollva mi, a „laikusok”. Nézegetvén a pusztuló járdát, eszembe jut az „állam rossz tulajdonos” hittétel. A látvány mintha ezt igazolná. (Magyarországon rosszul tudják, az állam nemcsak
a központi kormányapparátust foglalja magában, hanem a
helyhatóságokat is! – a Szerző.) „Igazi, magántulajdonosok kellenek” – folytatódik az iménti tézis. De ha tovább
szemlélődöm, és az üzletek előtti ki tudja, mikor lesöpört
járdákat nézem, az eldobált csikkeket, amelyekből bőven
jut a szintén közpénzen telepített cserjék, bokrok tövére is,
elszomorodom. A növények látványától még inkább. A nagy
szárazságban többségük kiégett, locsolásukról senki nem
gondoskodott, a megmaradt csonkok alatt gyűlik a szemét,
körülöttük pedig, a szakszerűen kihelyezett fakéreg-ágy ellenére a mindent legyőző dudva ágaskodik és virul. Tudom,
közterület, nem az ingatlantulajdonosoké, de akkor is: rendben tartására nemcsak helyi rendelet kötelezi az embereket,
de még inkább a jó érzés, mert, hogy nemcsak az minősít
bennünket, hogy néz ki a portánk, hanem az is, hogy milyen
a környezete. Biztos, hogy mindig azt kell méricskélni, meddig terjed az én hatásköröm, mettől fogva a másé? Elmélkedésem közben tehát az élet az antitézisre is vaskosan rácáfolni látszik, hogy tudniillik az állam ellenében „a magán
a jó”. Ki hát akkor a jó gazda? Ahogy körülnézek szűkebb
és tágabb pátriámban, az az érzésem, egyik sem. Mifelénk
legalábbis nem.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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Választási kampány előtt
Bár az időpontot sem tudjuk,
sőt, egyes elemzők még mérget
sem mernének venni rá, hogy
egyáltalán lesznek, a pártok
nyár végén ott sündörögnek
a rajtgépek körül, már ami a
jövőre esedékes országgyűlési
választásokra való felkészülést illeti. A legnagyobb ellenzéki párt mindenesetre
már meghozta döntését a 106
egyéni választókörzet többségét illetően: így az MSZP a
budakeszi körzetben a budaörsi Sz. Müller Tímeát indítja,
aki már volt a párt színeiben
országgyűlési képviselő.
A Fidesz jelöltje értesüléseink
szerint a jelenleg is képviselő
Csenger Zalán Zsolt.

Tudtunkkal a zöldek még
nem döntöttek, de bennfentesek valószínűsítik, hogy Szél
Bernadettet, a maradék LMP
második emberét, ez idő szerint szintén zenészt, azaz: parlamenti képviselőt küldenek a
szorítóba a budakeszi körzetben.
A Demokratikus Koalíció
lapzártakor még izmozott
az MSZP-vel, hogy milyen
feltételekkel csatlakozzék a
nyáron a sírból az utolsó pillanatban visszahozott, az
MSZP és az Együtt PM 2014
között megkötött ellenzéki
együttműködéshez,
vagy
önállóan indul-e.
Biator Oszi

Örmények levele
Évforduló van. Épp egy esztendeje,
hogy a magyar kormány kiadta Azerbajdzsánnak Ramil Safarovot, a „baltás gyilkost,”, akit magyar börtönben töltötte
börtönbüntetését, miután hazánkban
meggyilkolta egyik örmény származású
bajtársát.
Az esetből, mármint Safarov kiadásából óriási nemzetközi botrány lett,
a magyar-örmény kapcsolatokat azóta
sem sikerült normalizálni. Amiért mi itt
megemlékezünk az esetről, annak több
oka is van: 1. az örmény diaszpóra a
mi vidékünkön is jelen van, Budaörsön
nemzetiségi önkormányzata is létezik;
2. az évfordulóra időzítve az Országos
Örmény Önkormányzat nyílt levélben
fordult Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszterhez (Budakeszi), amiben arról is érdeklődnek,
hogy a Ramil Safarov azeri katonatiszt
kiadatása óta eltelt egy évben fordult-e
nemzetközi fórumokhoz Magyarország.
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Kari és Enci
újra együtt
A sokáig „álom”-nak tartott
népszerű
színészházaspár,
Détár Enikő és Rékasi Károly különválása pár hónappal ezelőtt nagy visszhangot
váltott ki nemcsak az országos médiában, hanem a vidékünkön is. A másfél évtizede
Telkibe költözött művészek
ugyanis nagyon közvetlen,
szívélyes kapcsolatot alakítottak ki az itt lakó emberekkel,

Mint a mókus
Az országos miniszterelnöki tanévnyitóra ezúttal vidékünkön, nevezetesen Törökbálinton került sor, amit összekapcsoltak a város új, Márton
Áronról elnevezett általános
iskolájának avatásával. Orbán
Viktor ünnepi beszédében a
nemzetgenealógia, a politikai
gazdaságtan és a foci-elmélet
után lefektette egy új, unortodox pedagógia teoretikus alapjait is.
Az ünnepség kedves színfoltja volt, amikor úttörőnek
öltözött diákok, a miniszterelnökre várva, Orbán Viktort a
Rákosi-korszakra hajazó stílusban megírt szórólapokat

Az ügy fölmelegítése kapcsán
fölmerült, nemcsak a kiadatást ellenző Külügyminisztériumot kerülték
meg annak idején az ügyben eljáró
kormánytisztviselők,
hanem
saját közvetlen főnöküket, Navracsicsot is. Arra is fény derült, hogy nem
önfejűségből, hanem legfelsőbb helyről,
a miniszterelnökségről jött utasításra
cselekedtek – állítja az örmény önkormányzat elnöke.
Az MTI-hez szeptember 2-án eljuttatott levélben a magyarországi örmények azt írták, Magyarország egyik
nemzetalkotó kisebbsége, az évszázadok óta az országban élő örmények
ugyanazt „a gondosan következetes
és lelkiismeretes hozzáállást” várják a tárcavezetőtől, mint amelyet
más ügyekben is tanúsít: „a végsőkig
kiállni az áldozatok mellett, számon
kérni és érvényesíteni a törvényt, nem
tűrni, hogy az egyik legnagyobb bűn,
mint a gyilkosság, mely ebben az esetben inkább a terrorizmushoz áll közel,
megdicsőüljön”.

szinte alig van, aki ne találkozott volna már velük személyesen.
Budakeszi Város Önkormányzata jóvoltából hosszú
idő után ők ketten újra együtt
láthatók: szeptember 13-án
Jótékonysági Közbiztonsági
Bált szervez ugyanis a város
a telki Globall Football Park
& Sporthotelben, ahol Détár
Enikő és Rékasi Károly is
fellépnek, méghozzá együtt.
(Házasságuk helyreállításáról
természetesen nem tudunk.)
Artosz Zoró
osztogattak a tömegben. és
magnóról mozgalmi dalokat
játszottak.
tb

Diósd város
Augusztus 20-án ab urbe condita (hogy a lateinereknek
is kedvezzek egy kicsit – a
Szerző), ami hagyományosan az efféle aktusokhoz
leginkább illő alkalom, Diósd
emelkedett immár hivatalosan is városi rangra.

Az Országos Örmény Önkormányzat
nyílt levelében úgy fogalmazott, Ramil
Safarov előre megfontoltan, aljas indokkal vitte véghez tettét, és a gyilkosság
az örmény népirtás folytatása. Hangsúlyozták: Isten ötödik parancsolata, a Ne
ölj! súlytalanná vált 2012 augusztusában
Budapesten, amikor „országos érdekek”
miatt a kormány kedvezett Azerbajdzsánnak.
Az örmény önkormányzat levelében
azt kérdezte Navracsics Tibortól, hogy
mi történt az elmúlt egy évben, miután
Magyarország jegyzékben tiltakozott a
kiadatást követő szabadlábra helyezés
ellen. Arról is érdeklődnek, hogy Magyarország fordult-e nemzetközi fórumokhoz, „ha már nem tudta elérni, hogy
Azerbajdzsán a törvények és megállapodások szerint járjon el, és a bűnös
Magyarországon vagy hazájában, de
letöltse teljes büntetését”. Az örmény
önkormányzat arra is választ vár, milyen egyéb lépéseket tett és kíván tenni
a kormány a törvény érvényesítésére.
Ozirisz Abbot
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Koreaiak Budakeszin
Amióta így kinyílt a világ, már föl sem tűnik, ha környezetünkben távoli földrészek emberei járnak-kelnek. Így lehettek a budakesziek azzal a négy koreai
fiatallal is, akik augusztus közepén bukkantak föl a város utcáin. Pedig ha tudták
volna, mi járatban vannak itt, igencsak elcsodálkoznak.
Úticéljukra vendéglátójuk, Somlai Ferencné Ballagó Rózsától kapujuk meg a magyarázatot. Meg még sok egyébre is. Például arra, hogy került kapcsolatba ő ezekkel
a távol-keleti emberekkel.
– Minden egy dél-koreai filmsorozattal
kezdődött, aminek a címe A Silla királyság
ékköve. Máig nem tudom megmagyarázni,
mi nyűgözött le annyira, de onnantól fogva
szenvedélyesen kezdett el érdekelni minden, ami Koreával kapcsolatos: a történelme, a hagyományai, a szokásai. S egyre
erősebb volt bennem a vágy, hogy oda
eljussak. Elkezdtem tanulni a koreai nyelvet
is, és kutattam a lehetőségek iránt, miként
utazhatnám el a messzi félsziget-országba.
Persze utazási irodákkal, szervezett utazás
keretében nem lehetetlen vállalkozás, de
én nem turista szerettem volna lenni Koreában, hanem a valódi országot, hús-vér
embere-ket akartam megismerni. Bekerülni
egy családba megismerni a mindennapjaikat. Útitársammal, egy baráti házaspár 23
éves egyetemista lányával így kerültünk
2012 szeptember végén egy koreai családhoz, ami maga is különlegesség: az édesapa
filozófus, tanár, az anya a háztartást vezeti, és húgával gondoskodik a bentlakásos
gyerekekről. Az egyik lányuk egyetemista, a
fiuk pedig pék. A családnak van egy farmja,
meg egy bentlakásos oktatási intézménye.
Ebben az intézményben, mi, európaiak úgy
mondanánk, a hagyományos oktatási rendszerbe nehezen beilleszthető gyerekeket
oktatnak és nevelnek, összesen tíz főt. Vannak, akik délelőtt a helyi „rendes” iskolába
járnak, és csak délutántól vannak a családnál, de vannak, akiket maguk is oktatnak.
A délutáni tanulás után pedig a gyerekek is
részt vesznek a biofarm munkájában, hiszen
a közüs munka, a természet szeretete is fontos része a nevelésüknek.
– Mit csináltak?
– Nappal dolgoztunk, volt szénagyűjtés,
retekmag-vetés, csilipaprika-szüret, komposztlapátolás stb. Szabadidőnkben pedig
ismerkedtünk az országgal, a tájjal.
– Milyennek ismerte meg a koreai embereket?
– A család, ahol voltunk, valószínűleg
nem tipikus koreai: nagyon nyitott gondolkodású, melegszívű, befogadó emberek,
de ez abból is kitalálható, miként szervezték
meg az életüket. A koreaiakról általában az
a benyomásom alakult ki, ha szabad véleményt mondanom, hiszen utaztunk is és sok-

felé jártunk az országban, hogy valószínűleg
nem tudtak lelkileg lépést tartani azzal a
szédületes tempójú moder-nizációval, valamint a diktatúrából a szabadabb társadalomba
való átmenettel, ami néhány évtized alatt végbement. Igen fej-lett civilizációjú ország, de
az emberek gondolkodása sok tekintetben
máig inkább feudális.
– És hogy kerültek ide pár hónappal
később a koreai fiatalok?
– Látogatásunk olyan erős benyomást tett
az ottaniakra, hogy elhatározták, viszonozzák
a mi látogatásunkat. Ez igen nagy szó, mert
a négy fő közül, – bár nem rossz módú emberek gyerekei – mind életében először járt
nemhogy Európában, külföldön is.

– Mit csináltak Budakeszin és Magyarországon?
– Igyekeztünk a családommal, a férjemmel, a fiaimmal és a menyemmel és a
barátainkkal olyan programot összeállítani
számukra, hogy minél többet ismerjenek
meg Magyarországból: volt tehát Budapest,
a legfontosabb nevezetességekkel ( még az
augusztus 20-ai tűzijátékot is látták), jártunk a Balatonon, Ópusztaszeren, s láttak
néptáncbemutatót, aminek a végén föl lehetett menni a színpadra, és együtt táncolni
a profi táncosokkal. A nagyfiút ez annyira
lenyűgözte, hogy azt mondta, már ezért
érdemes volt Magyarországra utaznia, és
vissza fog jönni. Gondoljunk bele, a koreai
néphagyomány a páros táncokat egyáltalán
nem ismeri, a mai diszkótáncokban meg szintén nem látni ilyesmit. És természetesen
dolgoztak is a mi családi szőlészetünkben,
de még egy Irsai szőlő szüretet is sikerült
elcsípnünk Tökön, amiben szintén részt
vettek, és ez is nagy élmény volt számukra,
hiszen a hazájukban a szőlőt ugyan ismerik,
de borkultúra nem létezik.
– Ha már a bor szóba került, mit ettek, és
hogy ízlett nekik?

– Nálunk, a mi házunkban szállásoltuk el
őket, és én főztem rájuk. Az első időben igyekeztem alkalmazkodni ahhoz, amit
náluk tapasztaltam, de pár nap után azt láttam, hogy mindent szívesen megesznek,
amit főztem, így ugyanazt ették, mint mi.
Nagyon szerették a lángost, a palacsintát, a
lecsót, de a gulyás is ízlett. Egyetlen egyszer
volt probléma az étkezéssel, egyikük elrontotta a gyomrát, mert sajnos tejjel csináltam
a kakaót és; az ázsiai emberek többsége nem
tudja megemészteni a tejet.
– Mik voltak a legnagyobb élményeik?
– Budapesten az tetszett nekik , hogy a
város sokszínű vannak régi és új épületek
régi és új autók. Nagyon imponált nekik
a Koreai Kulturális Központ, de említhetném a kávéházat, ahol vagy három órát
töltöttek a Lotz-freskók alatt megízlelve
az európai kávéházi hangulatot. A kisebbeket lenyűgözte a villamos – mert Koreában ilyen nincs – a gyerekvasút, és az
utolsó napon libegőztek, majd a budakeszi
erdőn keresztül jöttek le a városba. Voltunk skanzenben, ahol nagyon nehezen
értették meg, miért olyan magasra vetett
az ágy, ők ugyanis a földön fekszenek,
alszanak, a padlófűtéses (ondol) miatt.
– Mennyire változtak meg az itteni, új és
szokatlan környezetben?
– Alapvetően nem változtak, a kommunikációjuk rendkívül udvarias, szívélyes, tisztelettudó, de az érzelmeiket
nem illik kinyilvánítani. Egyszer-kétszer
azonban kizökkentek, például amikor
az egyik kiránduláson én ültem az autó
volánja mögé. Ettől őszintén megdöbbentek, Koreában ugyanis vidéken a nők
nemigen vezetnek. Szintén nem illik az
ő kultúrájukban kérdezősködni, kíváncsiskodni. Határozott igent vagy nemet
mondani sem helyes. A késsel-villával
való evés elég jól ment, de hosszútávon
inkább pálcikára váltottak, mert megfájdult a kezük. (Persze ezzel én küzdöttem csak fordított módon).
– Akkor honnan tudja, hogy végül is jól
érezték-e magukat?
– Annyira azért sikerült megismernem
a népet és ezeket a gyerekeket is, hogy
olvasni tudjak sok apró jelből, a beszélgetésük hanglejtéséből, amivel azért mégis csak kimutatták, mit éreznek, és a kis
üzeneteikből, amit a repülőtéren nyújtottak
át egy képeslapon.
– És mi volt az ön számára a legnagyobb
élmény a látogatásukból?
– A legnagyobb élményt talán a búcsúzáskor kaptam, máig nem tudok
meghatódás nélkül emlékezni azokra a
percekre, a férjem és én megkaptuk a legnagyobb tiszteletet ami ott a szülőknek jár,
de ez maradjon a mi titkunk.
Biator Oszi
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Sok hűhó

Kaland az élet

Hajtóvadászat

Mit
mondjak,
megkímélhették volna a nyájas utazóközönséget sok
fölösleges izgalomtól. Év
eleje óta ajzották ugyanis
az agglomerációban élő emberek idegeit az újabb és
újabb hírek, amelyek között
még olyan, abszurd drámába
illőek is megjelentek és nem
rémhírként, hanem autentikusnak mondott forrásból,
miszerint a főváros határában
eztán majd megállnak a
BKV kék buszai, az utasok
lekászálódnak, megvárják
a Volán megfelelő járatait,
hogy azzal folytassák útjukat
a célállomásuk felé.
Szeptember 5-én aztán
fölszállt a füst (stílszerűen
valamelyik
leamortizált
Ikarusz kipufogócsövéből),
s megjelent a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és
a Fővárosi Önkormányzat közös közleménye, mi
szerint
„eredményesen”
zárultak az egyeztetések a
Budapest határát elhagyó
agglomerációs
buszok
jövőjéről.
Értsd úgy, hogy az érintett járatok működtetését
a jövőben is a Fővárosi
Önkormányzat rendeli meg
közlekedésszervezőjén keresztül, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal és a Volánbusszal együttműködésben.
Ez magyarra lefordítva
annyit tesz, hogy az emberek ezután is úgy utazhatnak
majd, mint eddig.
Vörös faroknak pedig a
közlemény második része
kilátásba helyezi, az agglomerációs vonalakon a jövő
év első felében új autóbuszok jelennek meg, továbbá: „Az együttműködés a
közösségi közlekedés versenyképességének jelentős javulását hozza magával (vajh
mitől? – a Szerk.) nemcsak
a budapestiek, hanem Budakeszi, Budaörs, Diósd,
Gyál, Nagykovácsi, Pécel,
Remeteszőlős,
Solymár,
Szigetszentmiklós és Törökbálint lakói számára is”.

Augusztus elején megnyílt
Budakeszi új látványossága,
a Kalandpark. A létesítmény
beruházója és üzemeltetője
a A Pilisi Parkerdő Gazdaság
Zrt. A megnyitás óta eltelt egy
hónap máris igazolta a fejlesztés létjogosultságát.

Előre szólunk, mielőtt a gyengébb idegzetűek összeviszsza telefonálnának, hogy
lövöldözés van az erdőben.
Egészen október végéig, csütörtökönként 7 és 15 óra között.
A Budakeszi körüli vadas
területeken ugyanis hajtóvadászat lesz a Pilisi Parkerdő
(Budakeszi Erdészet) szervezésében. A kirándulókat is
figyelemre intjük!
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Bivaly-havaj
Az intézmény tájékoztatója
szerint a pár hónapja hozzájuk
került két bivalybika nagyon
jól érzi magát, egyetlen bánatuk, hogy még nincs nevük.
A Vadaspark tehát névadó
pályázatot indít állatbarátoknak, a feltételeket a honlapjukon lehet megismerni.
(Bivaly-utónévszótárat pedig
keressenek nyugodtan az interneten – a Szerk.)
Az állatokat örökbe is
lehet fogadni, tudta meg
szerkesztőségünk, és erről
igazoló oklevelet is kaphatnak a támogatók.

Ez bizony két bizon!” (Már
az ősember is így tréfálkozott)

Jaguar a főutcán
Akik ismernek (sokan vannak,
akik így hiszik), többnyire tudják, nem vagyok igazán egy
autórajongó. Így hát elmehet
mellettem akármilyen autócsoda, szinte észre sem
veszem. De azt már csak nagyon kevesen tudják, hogy
nem voltam ezzel mindig így.
Volt idő, a kamaszkoromban, amikor bizony magam is
életem-haltam a négykerekű
járgányokért (a motorozás akkor sem állt hozzám igazán
közel.) Így aztán volt kedvenc autóm is, több. Mind
közül legjobban a Jaguar E
Type modelljét kedveltem, és
azt a kis matchboxomat, ami
valóságos ékszer volt, s igazi ritkaság az akkori időkben,
gyűjteményem legbecsesebb
darabja. Ha néha napján láttam egy-egy E Type-ot elsuhanni, bizony megdobogtatta a szívem. Akkor nem
tudtam, hogy igen jó ízlésre
valló választás volt. Nemrégen jutott tudomásomra, hogy

Nagy volt az izgalom a
tanévnyitó környékén a Budakeszi Prohászka Ottokár
Katolikus Gimnáziumban.
Az ünnepélyre magas méltóságok érkezését várták,
akik annak rendje és módja
szerint be is futottak. Jelesül Spányi Antal megyés
püspök és Hoffmann Rózsa,
köznevelésért felelős államtitkár. Az iskolavezetésen
kívül fogadásukra megjelent
a város több vezetője is a polgármesterrel az élükön.

a híres New York-i Modern
Művészetek Múzeumában, a
MOMA-ban állítanak ki egy
ilyen autót. Egyetlen személygépkocsiként egyébként, hiszen ez nem közlekedési múzeum, itt műtárgyakat, festményeket és szobrokat őriznek. De
a múzeum kuratóriuma egykor
úgy döntött, hogy az E Typepal kivételt tesznek, ugyanis annyira gyönyörű, hogy az
már művészi.
Nos, egy ilyen műtárggyal
volt szerencsém közelebbről
megismerkedni a minap. Ilyen
közel amúgy még sose kerültem egy igazi E Type-hoz. A
budakeszi művelődési ház
előtt pillantottam meg, gondoltam, megvárom a gazdáját,
mert az se lehet akárki, akinek ilyen van, s míg várakoztam, volt időm tüzetesen megnézni. A kocsi
1964-ben készült, a New
York-i forgalmija is
látható volt a szélvédőn,
mint utóbb kiderült,

egyenesen az óceán túlsó
partjáról szállította ide az új
gazdája. A legkisebb csavar is
eredeti volt rajta, a repedezett
bőrülésektől a visszapillantó
tükörig minden; nyitott kocsi volt, így az utastérben is
alaposan körülnézhettem (a
motorház végképp nem érdekelt). Nem voltam egyedül,
többen is összecsődültünk,
főleg az én korosztályom,
Aztán a tulajdonos is feltűnt,
egy középkorú úr, aki elmondta, épp a közeli ipari
parkba szállítja, út közben
állt meg, ahol egy autórestaurátor műhelyben fogják
helyre hozni, Szavát vettem,
ha kész lesz, jelzem, megnézném. Egy riportot megér majd. Aztán elbúcsúzott, de
mire a köszönésem elhagyta
a számat, már föl is gyorsult
vagy százra; 50 évesen…
Ozirisz Abbot
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Két prímás 1 városban

Casting

A Lackfi-család

Egy évben három prímást is termett a
Buda-környék, kettőt Budakeszi, egyet
pedig Zsámbék.
Augusztus végén ítélték oda a Prímadíjakat, többek közt a budakeszi Orosz
István képzőművésznek és a szintén ide
telepedett Darnyi Tamás úszónak, valamint Lackfi János író, költő, irodalmárnak.

Castingra, azaz: szereplőválogatásra
készül a budakeszi önkormányzat. A
képviselőtestület keresi az új jegyzőjét,
de lapzártakor még nem volt döntés.

Urbanisták, biciklisták
Új médiummal gazdagodott Budakeszi.
De ne örüljenek a spiritiszták, az első
posztokat elnézve inkább a az urbanistákhoz és a biciklistákhoz szól majd az
az új blog, amit Doleschall Tamás indított: budakeszi.blog.hu.

Darnyi még aktív sportoló
korában

A polgárok eleje
Budakeszi legújabb díszpolgára Filó
Kristóf, a város r.k. plébánosa lett. A
döntés hetek óta ismert volt, mire a
kitüntető címet a helyi önkormányzat
ünnepi, augusztus 20-i ülésén adta át a
polgár-mester.
Orosz István: tussal győz

BUDAÖRS, LÁSS

Ismerte-e Latinovits Jókait?
Meglepetés született a budaörsi Újvárosházán az őszi
ülésszak első, szeptember
elejei ülésén. A színházvezetés kezdeményezte ugyan
a teátrum átnevezését (úgy
látszik, az új igazgató ilyen
szimbolikus
eszközökkel
is szeretné a folyamatosság
látszatát elkerülni), azonban
az ötlet nem igazán talált
kedvező visszhangra a városban. Annyira nem, hogy az
SZMSZ szerint illetékes kultbiz mint előterjesztő sem állt
mellé. Hogy mi történhetett a
háttérben, nem világos, mindenesetre a szavazásnál ezúttal
nem érvényesült a papírforma,
ugyanis többségi szavazatot
kapott a névváltoztatás. Nem
csigázzuk tovább a nyájas idegeit, inkább eláruljuk, hogy a
teátrum új elnevezése Budaörsi Latinovits Színház.
Ha esetleg megkérdezné a
kedves Olvasó, mi a baj Latinovitscsal, sietve kijelentjük,
hogy az égvilágon semmi (magunk is nagy tisztelettel adózunk a Színészkirály emléké-

nek és művészetének), baj, ha
van, mindössze annyi, hogy
ezzel átellenben Latinovitsnak
sem volt semmi köze Budaörshöz. Ez önmagában persze
még nem lenne probléma, volt
már hasonlóra példa a történelemben. Nem törvényszerű,
hogy csak olyan ember nevét
vegye föl egy intézmény, akinek konkrét kötődése volt
hozzá (Petőfi nagy vándor volt
például, de annyi helyen még
ő sem járt, ahány iskola viseli
a nevét). A gond, hogy nem
egy új alapítású színházról van
szó, hanem egy létező, bejáratott kulturális intézményről,
aminek van neve. Az efféle
öncélú névváltoztatás kicsit
tiszteletlenség az alapító-névadóval és az elődökkel szemben is.
Borz Tóbiás

Budaörsön az
okostelefonokra
új háttérkép
települ majd
Infokommunikációban,
kiváltképp a mobilkommunikációban Budaörs mindig is élenjáró volt. Most
megint dobott egy nagyot:
a várossal kapcsolatos új
platformot az okostelefonokra optimalizálták, s ennek jóvoltából már nagyon
sok információ és szolgáltatás érhető el a mind
népszerűbb készülékekről.
Okostelefonunkkal
immár kapcsolatba léphetünk
városi intézményekkel, szolgáltatásokkal, de a városi

közületi
telefonszámokat
sem kell mostantól elmenteni, mert két kattintással
ezek is elkérhetők. Legérdekesebbnek egy logisztikai
programjuk tűnik, amelyek
révén a település fontosabb
közintézményei, műemlékei
nemcsak elérhetők, de logisztikailag útvonaltervet is
készíttethetünk, ha a város
nevezetességeit akarjuk bejárni.
S ez, miként a fejlesztők
ígérik, még csak a kezdet,
ötletekben nincs hiány.
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RÉGIJÓ

Biciklitúra
Nem mindenkinek szokása drótszamárra
pattanni, és a fél országot egy szuszra végigtekerni. Van azonban olyan Budakeszin
lakó ismerősöm, aki ezt több-kevesebb
rendszerességgel megteszi. Az ő panaszait
rögzítettem.
A minap Solt és Dunapataj között az
51-es úton rótta a kilométereket, annak
rendje és módja szerint az új útról letérve,
a Duna gátja tetején futó régi úton, amerre
a táblák terelték a bicikliseket. Aki nem
ismeri a helyszínt, annak segítek, hogy a
töltés árvíz ellen védett oldalán, az új út és
a töltés között egy mély vizesárok húzódik
a csurgalék vizek összegyűjtésére. Ilyen
mocsaras árkok védhették egykoron a
várakat is.
Nos, amikor már jó ideje karikázott a töltés tetején az egyébként sem kerékpározásra alkalmas „kerékpárúton”, egyszer csak
az út annyira leromlott, hogy onnantól csak
tolni lehetett a bringát. Igaz, útépítő gépek
is ácsorogtak a közelben, de erre a járhatatlan szakaszra semmilyen előjelzés sem hívta fel a figyelmet. Innen pedig „menekülni”
csakis a töltés tetején lehetett, vagy előre,
vagy hátra, oldalt semmi módon sem. Ha
az elágazásnál – ahol még van a bringásnak döntési lehetősége – bármilyen módon
is jelzik a járhatatlan szakaszt, nem kellett
volna bosszankodni.
Emberünk többször is találkozott azzal
a ténnyel, hogy országos közúthálózaton
karikázva egyszer csak egy „Kerékpárral
behajtani tilos” tábla zárta el az útját. Más
esetben ennek oka és helye van, de a most
felemlegetett helyeken nem volt válasz-

tási lehetőség. Jellemzően a település végét jelző tábla közelében helyezték el az
útról a kerékpárt kitiltó táblát, de alternatív
megoldás sem közelben, sem távolban
semerre sem mutatkozott. Pontosabban
vissza lehetne fordulni, és visszatekerni a
szomszéd faluban lévő elágazásig, de itt és
most semmi, még földút sem. Dönteni csak
arról lehet, hogy visszafordulni, és kerülni
harminc-ötven kilométert, vagy kockáztatni a tilosban tekerést várhatóan háromöt kilométeren keresztül a következő elágazásig.
Nem sokkal könnyebb a főbb út követése, amit volt szerencsém személyesen is
kocsiból megvizsgálni. A rávezető út jelzésével még semmi gond sincs, csakhogy az
adott elágazási lehetőségnél jobbra több út
is indul. Hogy melyik vezet a szomszéd
faluba, és melyik a csirkenöveldébe, azt
csak a helyiek tudják. Míg tőlünk nyugatra
kiteszik az ú.n. megerősítő táblákat az elágazást követően, nálunk ezzel spórolnak.
Pontosabban bíznak abban, hogy mindenki GPS alapján közlekedik, s így akár el is
hagyhatók a jelzőtáblák java része.
No, ezen azért mégsem spórol az országunk, amire akár Budakeszi is jó pél-

da lehet a felesleges és ellentmondásos
KRESZ-tábláival. De itt most az általános
jelenségről beszélek, hiszen az egységnyi
útszakaszra nálunk kétszer-háromszor anynyi jelzőtábla jut, mint a nálunk közlekedési kultúrában előrébb járó országokban.
Mégis, nem az a jellemző, hogy ebben a
minden közlekedő által megtapasztalt állapoton bármit is segítene a táblaerdő. Sőt,
mint tudjuk, ahol túl sok van valamiből, ott
az ember belefárad, besokall, és hiteltelenség vagy elfáradás okán már nem is
figyel a jelzésekre. Így aztán kihagyja a
fontosakat is, amiből sokszor igen súlyos
tragédiák következtek már be. Mégis, úgy
tűnik, a felelősök nem ritkítják, hanem sokszor értelmetlenül szaporítják a táblákat.
De térjünk vissza a kétkerekűre. Emberünk legsúlyosabb panasza az volt, hogy
kulacsa igen gyakran kiürült. Nem, a világ minden kincséért sem jófajta nedűre
kell gondolni, egyszerűen csak iható vízre. A nyári hőségben fokozottan kell az
izomerővel működtetett jármű vezetőjét
utántölteni, ám egyre kevesebb a közkút.
Falvakon, városokon lehet úgy áttekerni,
hogy egyetlen vízvételi helyet sem lehet
találni az arrafelé járatlannak. Márpedig
egy-egy flaska víz nem merítené ki senkinek sem a kasszáját. Sajnos az egykori
útszéli vendéglátó egységek bejáratán is
egyre gyakoribb a zárva tábla, az egyéb
házakba pedig bejutni bizony csak nagy
szerencsével lehet. A bizalmatlanság általánossá vált, aminek ezer és egy jogos
oka van, de hát vannak, akik e miatt szó
szerint szenvednek. Egy biztos, a kerékpáros kultúrát ezek az állapotok nem hogy
támogatják, de erősen támadják.
Mészáros Árpád

A budai bor egykori nagy híre
Buda lakóinak ősfoglalkozása
volt a szőlőművelés. Mióta
Probus, a vitéz és okos, de
szerencsétlen véget ért római
császár, aki Syrmiumban, a
mai Mitrovicán született, a
harmadik században átplántálta Pannóniába az itáliai
szőlővesszőket, a mai Buda
és környéke mindig nevezetes
bortermő hely volt. Árpádházi uralkodóink, főleg II.
Endre idejéből írásos emlékei is maradtak ennek. Mátyás királyról is följegyezték,
hogy új fajtákkal gyarapította
a budai szőlőket, s patrónusa
volt a sasadi hegyközségnek,
mely jóféle borokkal adózott
az uralkodónak. A törökökről
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is tudjuk, hogy nem nagyon
háborgatták a nemes nedű termelését, sőt a próféta tilalmával
dacolva, el-eljárogattak a budai
kocsmárosokhoz egy kis jó
vörös borra, magyar menyecske sütötte lágy kenyérre.
Igaz
virágzására
azonban Mária Terézia idejében
a betelepített sváb lakosság
emelte Bacchus kultuszát. Az ő
munkájuk nyomán a 19. század
elején már több mint hatmillió
négyzetöl területű (az akkori
számítással csaknem nyolcezer
viertel) szőlő fogta körül Buda
városát legyező alakban, s hozott átlagosan esztendőnként
230-240 ezer akó bort, nagy
részében vöröset. Ehhez járult

a távolabbi környék úgy, hogy
Nagytéténytől fel egészen Szentendréig szakadatlanul szőlők
között járhatott az ember. S ennek a jókora földnek a Sas hegy
és a Burgerberg (A Sasadihegy) voltak a koronái. „Dionüszosz igazi gyönyörűségének”
nevezik az egykori írók ezt
a két hegyet, amelyek mellett a Gellérthegy, a Naphegy,
a Svábhegy s feljebb az újlaki
és óbudai hegyek is sok jó bort
termettek.
A tehetősebb polgárok „viertlijét” a legnagyobb számmal a
Rácvárosban és Óbudán lakó
kapások (vincellérek) művelték,
akiknek rendesen maguknak is
volt egy kis szőlejük, akiknek

felügyeletére a városi tanács
a hegymestereket rendelte.
(…) Nagy neve is volt a budai
bornak a külföldön is, ahova
tekintélyes mennyiség jutott
belőle, bár derék termelőik és
szomszédjaik ugyancsak szorgalmasan fogyasztották. Nem
csoda, ha féltékenyen őrizték
hamisítók ellen, s a városi határokon külön csőszök ügyeltek
arra, hogy idegen bort budai cégér alatt be ne hurcoljanak.
Tüzes, erős, hangulatot adó,
kedvderítő, „nevető bor” a budai, közmondás is támadt róla:
ha Pesten különösen virágos
kedvű embert láttak az utcán,
az mondták rá, hogy „megjárta
a fejét a budai török vér”, vagy
hogy „vérét vette Budán a vörös
korsónak”.
Magyar Elek

BUDÁNTÚL • 2013 SZEPTEMBER

9/6/2013 12:39:42 PM

PLÍZ

Miki az áruházban
Az asztalnál voltunk, amikor anya azt
mondta: „Mindenféleképpen el kell,
hogy menjek vásárolni egy öltönyt Mikinek. Megkíséreltem kivenni a foltokat a
tengerészkék öltönyéből, de nem megy!”
Apa nagy szemekkel rám nézett, és azt
mondta: „Ennek a gyereknek az öltöztetése
egy vagyonba kerül! Olyan gyorsan vágja
tönkre őket, mint ahogy én megvásárolom
azokat. Egy páncélzatot kellene neki találni rozsdamentes acélból.” Ez jó ötlet,
mondtam neki, egy páncél jobb, mint
bármelyik tengerészkék öltöny, amit nem
szeretek, mert bohócnak érzem magam
benne. De anya elkezdett kiabálni, hogy
nekem nem lesz páncélruhám, hanem
egy újabb tengerészkék öltönyöm lesz,
és hogy fejezzem be az almaevést, mert
azonnal indulunk az áruházba.
Beléptünk az áruházba, ami nagyon
nagy volt, rengeteg lámpával, emberrel és
dologgal, és voltak mozgólépcsők is, amik
sokkal mulatságosabbak, mint a lift.
Egy úr azt mondta anyának, hogy a gyermekruházat a negyedik emeleten van,
s így aztán fölléptünk a mozgólépcsőre
anyával, aki szorosan fogta a kezem, és
azt mondta: „Miki, ne csinálj ökörségeket,
jó?” A negyediken találtunk egy bácsit, aki
igen szépen volt öltözve és nagyon mosolygott, tele volt a szája fogakkal, amik
borzasztóan fehérek voltak, s aki odalépett anyához. „Hölgyem!”, így szólt, és
anya elmagyarázta neki, hogy azért jött,
hogy öltönyt vegyen nekem. „Milyen fajta
öltöny tetszene neked, kisöreg?” Kérdezte
tőlem a bácsi, állandó, széles mosollyal.
„Én – mondtam neki – egy kovboj-ruhát
szeretnék.” „Az a hatodik emeleten van, a
játékosztályon” – válaszolta a bácsi széles mosolyával. Így aztán azt mondtam
anyának, hogy kövessen, és fölléptem
a mozgólépcsőre, ami a hatodikra visz.
„Miki, jössz ide azonnal!” – kiáltott anya.
Mivel nem látszott valami elégedettnek,
megpróbáltam visszaindulni a fölfelé
menő lépcsőn, ami kemény dolog volt.
És fölfelé menő lépcsőn, lefelé menetelben, utamban voltak azok az emberek,
akik fölfelé igyekeztek. Az emberektől
azt lehetett hallani: „Ez a gyerek meg fog
sérülni.” Meg azt: „Nem szabad játszani a
lépcsőn!” És azt is, hogy: „Vannak, akik
nem tudnak vigyázni a gyermekükre!”
Végül kénytelen voltam fölmenni a többiekkel.
Ahogy megérkeztem az ötödikre,
átszálltam a másik mozgólépcsőre, amelyik lefelé visz, hogy megtaláljam anyát.
De a negyediken nem láttam már anyát,
és egy bácsi azt mondta: „Á, itt vagy hát!

Anyukád éppen most indult el fölfelé,
hogy megkeressen!” Később fölismertem ezt a bácsit, ő volt az, aki állandóan
mosolygott, s most nem mosolygott egy
csöppet sem.
A bácsi magával vitt. Megérkeztünk
a játékok szintjére, egy olyan iroda-féle
elé, ahol az ajtón az állt: „Talált tárgyak –
Elkóborolt gyermekek”. Az irodában egy
néni volt, aki úgy volt fölöltöztetve, mint
egy ápolónő a filmekben, meg egy kisgyerek, aki egy piros léggömböt tartott az
egyik kezében, meg egy tölcséres fagyit a
másikban. A bácsi azt mondta a néninek:
„Megint egy! Az anyja nem fog késlekedni, hogy idejöjjön, de én nem értem meg,
hogyan lehet, hogy az emberek elveszíthetik a gyermeküket, ez mégiscsak nem
olyan nagy dolog vigyázni rájuk!”
Mialatt a bácsi beszélt a nénivel, elmentem megnézni a játékokat egy kicsit
közelebbről. Volt ott egy nagyon frankó
kovboj-szerelés, két pisztollyal és egy
cserkész-kalap, amit kérni fogok apától,
hogy vegye meg nekem Karácsonyra,
mert ma azt hiszem fölösleges lesz kérni
anyától.

Eljátszogattam egy kisautóval a pultok
köztt, amikor a bácsi visszajött. „Óh, hát
itt a kis csibész!” – kiáltott. Nagyon idegesnek tűnt, a karomnál megfogott és viszszavitt a nénihez. „Megtaláltam – mondta
a bácsi –, vigyázzon rá nagyon!” – és nagy
léptekkel elindult,és vissza-visszafordult,
hogy rámnézzen. Ezért volt, hogy nem
látta a kisautót, ami ott maradt a pultok
között, és elvágódott benne.
A néni nagyon kedvesnek tűnt, leültetett a kisfiú mellé, aki nyalogatta az
epres fagyiját. „Nem kell félni, édesanyád
rögtön fog jönni.” A néni elindult egy kicsit távolabbra, és a kisfiú rám nézett és
azt mondta: „Ez az első alkalom, hogy
idejössz?”
Én nemigen értettem meg őt, mert
folyamatosan nyalogatta a fagyit beszéd
közben. „Én már a harmadik alkalommal
veszejtem el magam ebben az áruházban.

Klasszak ezek itt, ha egy kicsit sírogatsz,
akkor adnak neked egy lufit, meg egy
fagyit.”
Ebben a pillanatban ért vissza a néni, és
hozott nekem egy piros lufit és egy epres
fagyit. „Én még nem is sírtam” – jegyeztem meg. „Ezt jó tudni a következő alkalomra”, mondta a gyerkőc.
Elkezdtem nyalogatni a fagyimat,
amikor láttam, hogy rohanvást érkezik
anyu. Amikor meglátott, elkezdett kiabálni: „Miki! Arany bogaram! Drága
fiacskám! Galambocskám!”, és adott egy
fülest, amitől én elengedtem a lufit. És
aztán anya karjaiba vett, átölelt és mindenhová magára kente az epres fagyit. Azt
mondta, hogy én egy ronda kis csibész
vagyok, és hogy én őt a sírba viszem, s
ekkor elkezdtem sírni, és a néni gyorsan
hozott még egy lufit és egy vaníliás fagyit. A kis srác, amikor meglátta ezt, akkor
elkezdett sírni ő is, de a néni azt mondta,
hogy az már a harmadik fagyi lenne, és az
bajt okozna neki. Ekkor a kis kölök abbahagyta a sírást, mondván: „Rendben,
akkor ez majd a következő alkalommal
lesz jó.”
Anya elvitt magával, és utána megkérdezte, miért indultam el úgy ripsz-ropsz.
Mondtam neki, hogy mindez azért volt,
hogy megnézzem a kovbojruhákat. „Ezért
rettentem meg én ennyire, s te ezek szerint ennyire vágysz egy kovbojruhára?”
Én válaszoltam neki, hogy igen, mire
anya azt mondta: „Rendben, Miki, akkor
megveszem neked azt a kovbojruhát!” Én
beleugrottam anya karjaiba, átöleltem őt,
és mindenhová szétkentem rajta a vanília
fagyit. Ő nagyon édes, az én édesanyám.
Még az eperrel és vaníliával mindenütt
beterítve is.
Annak idején francia ismerősöm
nyomta a kezembe a „Petit Nicolas”
című könyvet, mert jól lehet belőle
franciául tanulni.
Most itt van egy újabb kötet a
kezemben, és az egyik történetet lefordítottam – csak úgy.
Kacagtató. Legyetek vidámak!
A fordító
Apu este nem volt vidám. Nem értette
meg anyát, aki elindult, hogy vegyen
nekem egy tengerészkék öltönyt, és viszszajött egy kovbojszereléssel és egy piros
lufival. Azt mondta, hogy a következő alkalommal majd ő lesz, aki elvisz engem a
bevásárlóközpontba.
Én azt hiszem, hogy ez egy jó ötlet,
mert biztos vagyok benne, hogy apával
visszafelé hozunk Ödön barátomnak egy
bokszkesztyűt.
fordította: Tarján Frigyes
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Kisszabó
a MüPában
Ugyan Budapest, a Művészetek
Palotája volt a helyszíne az induló őszi koncertidény egyik
szenzációjának, mégis van
budakeszi vonatkozása. Az
évtizedek óta kultusz együttesnek számító Solaris igen ritkán ad ma már koncertet, bár
szívesen látott fellépő a világ
bármelyik nagy előadótermében.
Magyarországon utoljára 2006
áprilisában hallhatták rajongói,
de vigasztalódjanak, New Yorkban vagy Los Angelesben sem
sokkal gyakrabban. A szeptember 7-i koncert iránt akkora volt
az érdeklődés, hogy az előzetes
tervekhez képest még egy hangversenyt kellett beiktatni.
A zenekarban a basszusgitár ezúttal is Kisszabó Gábor
kezében szólt, aki évtizedek
óta budakeszi lakos. A zenekar
további tagjai: Kollár Attila – fuvola, Erdész Róbert - billentyűs
hangszerek Gömör László – dob,
Bogdán Csaba – gitár.

Ira faszcinál
Kár, hogy mindössze egy kurta
napig volt látható az érdekes
kiállítás az Idősek Napközi Otthonában (Budakeszi). Ráadásul
a legnagyobb kánikula idején. Innen is fölhívnám tehát a kiállításszervezők figyelmét helyben és
a környéken, hogy az anyag akár
vándorkiállítás keretében is bemutatható.
Az Irafashion védjegy alatt
Hegedűs Irén a kései pop art
jegyében kezdett el alkotni.
(Félreértések elkerülése végett:
a brand nem az ír földalatti
hadsereg, hanem a művésznő

Budaörs

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

14. szombat, 19.00
Bernard Slade: Jutalomjáték
vígjáték két részben
15. vasárnap, 19.00
Neil Simon: Az utolsó hősszerelmes
19. csütörtök, 19.00
Neil Simon: Az utolsó hősszerelmes
21. szombat. 11.00 és 15.00
Csukás István–Bergendy István: Süsü
a sárkány kalandjai
23. hétfő, 19.00
Jack Popplewell–Robert Thomas:
A hölgy fecseg és nyomoz
25. szerda, 19.00
Jack Popplewell–Robert Thomas:
A hölgy fecseg és nyomoz
28. szombat, 19.00
Bernard Slade: Jutalomjáték
29. vasárnap, 15.00
Csukás István–Bergendy István: Süsü
a sárkány kalandjai
30. hétfő, 19.00
Vámos Miklós
Estek
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Tarr:
Szarajevó Szíve
Augusztus végén ért véget a
Balkán legrangosabb filmfesztiválja
Szarajevóban.
A legjobb versenyfilmnek
Nana Ekvtimishvili és Simon
Gross filmje, az In Bloom
(Virágzásban) bizonyult. A
seregszemlén
ugyancsak
Szarajevó Szíve Díjat kapott
életművéért (a versenyben
nem indult) a filmművészet
megújításáért és filmtörténeti
jelentőségű életművéért Tarr
Béla (Tök) filmrendező is.

Kulturális ajánló,

Budaörsi Játékszín

Szeptember

becenevéből eredeztethető) Turkálókból, régi szekrényekből,
ládafiákból gyűjtött ruhadarabok
montázsával készíti egyedi
tárgyait, amelyek egyszerre
műtárgyak és akár hordható
ruhadarabok, már ha valaki
kedveli a bizarr öltözékeket.
Főszerkesztőnk kedveli, bizonyság rá az egyik nyakkendővel
készült fotó.
Borz Tóbiás

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu
Szeptember
3. kedd, 18.00.
Bakancslista
Makray Krisztina filmklubja a
művelődési házban
10. kedd, 18.00
A dohányzásról való leszokás kérdései
Változás és változtatás:
művészet-terápia-önismeret
14. szombat, 15.00.
Forrai Ágnes (Homoródszentpál) fotókiállításának megnyitója a művelődési
házban
Házigazda: az Erdélyi Baráti Kör
Ingyenes program
14-15. szombat-vasárnap, 10.00-18.00
Nyitott Múzeumok Hétvégéje a
Romtemplomban, a Lámpamúzeumban
és a Tájházban   
17. kedd, 18.00
„Már olvad a hó a Kilimanjaró csúcsán !'’ – Somkuti Nándor hegymászó,

Napozó családok
Bár sokan kételkedtek – mindig kockázatos egy húszéves
hagyo-mányt megváltoztatni –,
évek óta nem látott siker volt
az idei Budakeszi Családi Nap.
A legfontosabb változás az volt,
hogy a rendezvény tradicionális,
az augusztus 20-i nemzeti ünnepre épülő időpontját egy héttel eltolták, 25-ére. Mivel ekkor
már jóval kisebb volt a kínálat
a szabadtéri ünnepekből, mint
20-án, s az égiek is kegyesek
voltak, s az esőfelhőket csak az
esti órákban engedték Farkashegy fölé, valamint a szervezők
is kitettek magukért, jó hangulatban és hatalmas tömeg részvételével telt a mega-piknik a
sportrepülőtéren.

SZEPTEMBER

túravezető kelet-afrikai élményei a
könyvtárban a Zsámbékiak a nagyvilágban sorozatban
22. vasárnap, egész nap
Pálos Napforduló a Zsámbéki
Hagyományőrző Baráti Kör szervezésében a művelődési házban és környékén
24. kedd, 18.00
Szerteágazó betű- és kottasorok
Zene és irodalom - CD bemutatóval
egybekötött beszélgetés Domokos Kázmérral és művészbarátaival, V.Ország
György íróval és Nagy Péter „Sebastian”
klarinétművésszel a könyvtárban.
25. szerda, 18.30
Családi Egészségklub a művelődési
házban

BUDAKESZI

Erkel Ferenc Művelődési
Központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
Szeptember
8. vasárnap, 17.00
Keszi Rock
fellép az Elvileg Blues Band, a
Meghát, Roller Riders, Kispárna,

Ősszájú
13. péntek 19.00
Helka, a Balaton tündére
Vízi bábjáték a Kabóca Bábszínház
előadásában az Erkel F. Művelődési
Központ kertjében
13. péntek, 18.30
Közbiztonsági Jótékonysági Bál
Telki, GloBall Football Park
fellép többek között Détár Enikő,
Komáromi Pisti, Mága Zoltán, Mr.
Jupiter
A bál bevételét egy terepjáró
megvásárlására ajánlják föl a budakeszi rendőrörs részére
21. szombat, 10.00
Irány a Béka-tó!
Családi
kirándulás,
indulás
Budakesziről, találkozás a Rákóczi
utca-Madár-köz sarkán
Kalauz: Tóth Balázs biológus
28. szombat, 11.00
Halász Judit koncert a gyerekeknek
az Erkel F. Művelődési Központban  

Somogyi
Réka
budakeszi
képzőművész legújabb kiállításán ruhákra applikált festményeket mutat be élő modelleken:
szeptember 18. 18 órakor Kaptár,
Budapest, Révay köz 4., www.
kaptarbudapest.hu
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A legrövidebb út (meditáció)
A meditációt az emberek többsége a
keleti kultúrákhoz asszociálja, pedig ez
az európai hagyományokban is ősidők óta
létezik.
Pálmai Katalin Perbálon él, a Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János
Iskola magyar-angol szakos tanára. Tavaly júniusban indította el többedmagával
a zsámbéki Zichy-kastély kápolnájában
(Zsámbék, Zichy tér 3.) a meditációt:
hétfőnként 13 és14 óra között, szerdán
és pénteken 17.30-tól 19.00-ig (3x25
perces periódusokban). Minden hónap
első szombatján 8.00-12.00-ig félnapos
lelkigyakorlatot tartanak. Zsámbékról,
Perbálról járnak rendszeresen öten-hatan,
de egyre többen érdeklődnek a környező
településekről is; Budakesziről például az
egyik tanártársa.
Az alábbiakban P. K. írását közöljük a
meditációról.
2013. július 12-én a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Jálics
Ferenc és Mustó Péter jezsuita szerzeteseket a lelki gyógyítás terén végzett
munkájukért: a meditatív lelkigyakorlat
módszerének kidolgozásáért, lelki gyakorlat-vezetésért. Jálics Ferenc a világ 14
országában indította útnak a keresztény
meditációt, melynek magyarországi fellegvárai a dobogókői Manréza Lelkigya-

Esti mese Zsámbékon
Az idei Zsámbéki Színházi
Bázis fontos előadása volt
Kari Györgyi előadásában egy
válogatás Parti Nagy Lajos
Magyar mesék sorozatából
(Élet és Irodalom). Az alábbiakban a sorozat legfrissebb
darabját közöljük.
Parti Nagy Lajos
Magyar mesék
Egyszer volt, hol nem volt,
még nyár vót, ha a gyürkéje es,
ezért igenyest a strandrú gyött
összve a kerál parlamentje,
barnán, de elszántan, hogy a
pedagógus életpálya-modell
érdekibe megváltoztassa a
köznevelési törvént, mi csak
papír egy életpályamunkáséhó képest. Keresztül es vitték tűzön-vizen át, hogy a 60
százalékát kölljön adni annak
az emelésnek, amirú törvén vót
hozval két évnek előtte. De ám
coki cokiórum az agarakval, ez
a kevesebbvel több es több mint

korlatos Ház és Tahiban a Szív Lelkiségi
Központ.
A kitüntetés átadását követő héten Paál
Judit RSCJ és Jálics Ferenc SJ vezetésével
egyhetes lelkigyakorlaton vehettem részt
Tahiban. Megkérdeztem az atyát, hogy
miért a meditáció szót használja a csendes,
belső ima elnevezésére, amikor pedig az a
kereszténységben hagyományosan a gondolatokkal, szavakkal végzett elmélkedő
imádságot jelöli: lehet elmélkedni, meditálni pl. szentírási részleteken vagy ikonokon, szentképeken is. A teljes belső
csendre, a fogalmi, gondolati imádság
megszűnésére a középkortól kezdődően
a kontempláció (szemlélődés) szó vonatkozik.
– Ha valaki pár órára leül, hogy a
csendben teljes figyelmét Isten felé
irányítsa, először azt veszi észre, milyen
nagy kiabálás van odabenn: szavak, gondolatok érzések tolulnak fel. Ez még nem
kontempláció. Az embernek nagyon nehéz elfogadni a teljes csendet, úgy érzi,
akkor megszűnik körülötte a világ, és
vele megszűnik saját maga is. Ha pár órát
csendben töltesz, az még nem kontempláció... a kontempláció az a minőség.
A keresztény misztika egyik legnagyobb
alakja, Keresztes Szt. János Ézsaiás próféta gondolatait továbbfűzve így fogalmaz:

amibű olyik magyar ember
él, mondotta kedvcsinálónak
Hoffmann Rózsa az egri bazilikábani szép tanévnyitó-névnapon. Ekkó mán éppen lendületes karmozdúlatnyira vót az
eggyesség Mesterházy uram
meg Bajnai uram közt, hogy
millen fölállásba válcsák le a
nemzeti szotyializmust és azt,
ki ennek is az élin állott, nemcsak a Puskás Akadémiának
meg a Naprencernek. Mintha
nem tutták vón, hogy a kerál
előre beszövegezte az Alkotmánba: rajta küel nem nyerhet, csak ű, el nem tántorultak,
hogy ők es miniszterelnök
lennének, választás keretibe.
Tanakottak, eszénkettek, akkoránt elpimaszottak, hogy a
„Cum Sanoma pro libertate”
logó alatt hazaárulásba ótott
uszétást míveltek a magyar
nemzeti választási kampány
megzavarása céljábú. Bé nem
látták, hogy I. Fülkefor, ha ki es
ír egy illen kőccséges választást

„... illő tehát, hogy az ember kiüresítse és
elszegényítse magát, tisztán várakozzon,
minden támaszát, vigaszát elveszítse, égi
és földi dolgokról szerzett tudomását elfelejtse, hogy így lélekben szegényen,
üresen, a régi embert levetkőzve lépjen új
és boldog életre.”
– A szemlélődéshez a belső figyelmen,
a belső csend egyre teljesebb megtapasztalásán keresztül vezet az út, ezt az utat
nevezem én meditációnak – mondja Feri
atya.
A lelkigyakorlaton napi 7-8 óra azzal telik, hogy a meditációban elfogadjuk, elszenvedjük, Istennek visszaadjuk
mindazt, ami a csendben feljön: a ki nem
mondott érzéseket, elfojtott félelmeket,
elnyomott haragot, irigységet, sérelmeket, terveket, vágyakat, mindenféle gondolatokat, magunkkal cipelt terheket. Ez
a meditáció első szakasza: a megtisztulás útja. A sok cikázó gondolatot lassan
felváltja a csend, a nyugalom. Nemcsak
az esti szentmiséket éljük meg intenzívebben, mint életünk során bármikor,
hanem minden egyes pillanatot. Feri atya
prédikációjában arról beszél, hogy mindenki „vezetve van”, de a bonyolult
kondicionáltságok, az állandó zaj,
amely körülvesz bennünket, sokszor
lehetetlenné teszi, hogy Isten szavát
meghalljuk. Lehet kerülőutakat tenni a
hozzá vezető úton – de a legrövidebb út
a meditáció.

a saját közpénzibű, nem arra írgya ki, hogy bégyűjjék valami
gikszer, s a végin ne ű legyen a
kerál. A haza meg, liberál ebek
harmincadgyára, ellenzékbe
kerüjjön, hejszen három esztendeje a legjobb kezekbe van,
már az összves ráta ezt mutassa,
próbálna egyebet! De erre az
ellenzék reá se pödörétett, anynyiracska fő vót bérelve a nyugatrú. Arcoskottak, söstörögtek, feszt zakatótak, hogy legyen, mint legyen. Avvót a baj,
még a választások előtt köllött
dönteni, mellik őtözik bé kihívónak, ha má egy nadrágba
búni nem akarózott. Hogy az
erősebb vagy nem. Naná, hogy
az erősebb, mondta Meterházy.
Naná, hogy nem, monta Bajnai,
hanem a jobb. Aki a Mesterházy, monta a Mesterházy.
Esetleg az Attila. Ezekrű az
opciókrú lehet tárgyalni. Akkó
mán legyen közvéleménykutatás, de nagymintás, monta a
Bajnai. Még mit nem, mondta
a Mesterházy! Hanem legyen
szabálos előválasztás, pízbe

nem kerül, időbe nem kerül,
kimennek szépen a százhat
körzetbe, piactér, pártiroda,
Wass Albert kultúrház, hun
melyik, oszt kiállétják a nyalka
verbunkot. Előre megmongyák, fideszesek, jobbikosok
kíméljenek, aztán gyerünk
evribadik: ki szavaz a mi Attilánkra? Jól van, fölírják. Mostan penig ki szavaz erre a Gordonra? Megszámulják gyorsan,
fölírják azt es. A végin összveadják, hogy Mesterházy. Megvan pár hét alatt, és máris lehet
kimunkálni a részleteket, mer
az összvefogás illen elementáris tűzitű, nincs ellenfél, ki
bé ne csosszanna a nadrágjába,
s ne futna el a kurtafarkú malacba.
Nem matyóhímzés
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SPORTSZELET

Világbajnokság Budaörsön
Első ízben rendeztek Budaörsön világbajnokságot. A társrendező Érd városa volt. A
két hétig, augusztus 10-23. között zajlott V.
IHF Férfi U19 Kézilabda Világbajnokság
végül Dánia győzelmével zárult,. a magyar
válogatott pedig a tízedik lett. A versenyen
összesen 100 mérkőzést rendeztek.
A rendezésről szuperlatívuszokban nyi-

latkoztak a résztvevők és a sportvezetők.
Okkal.
A szervezőbizottság munkáját, a világbajnokság sikeres lebonyolítását 420 fiatal
önkéntes segítette. A lelkes, idegen nyelvet
beszélő fiatalok feladatai közé tartozott a
csapatok kiszolgálása, a csarnokok, szállodák, transzport körüli teendők ellátása,
és a szurkolók zökkenőmentes, önfeledt
szórakozásának segítése.
A szurkolók összlétszáma meghaladta a
22 ezret, s csak azért nem voltak többen,
mert ennek gátat szabott a létesítmények
befogadóképessége.
A világbajnokság hivatalos weboldalán
átlagosan napi közel 7500-8000 látogató
böngészte a híreket, a torna végére a cikkek száma meghaladta az 500-at (magyar
és angol nyelven összesen). Az élő internetes közvetítést megközelítőleg 13500-an
nézték naponta.
A világbajnoki dobogóra sorrendben
Dánia, Horvátország és Németország állhatott fel, míg a negyedik helyen Spanyolország végzett.
tb

Nem
lakóhelyén, hanem a
fővárosban ünnepelték
Budakeszi háromszoros olimpiai
aranyérmesét,
tízszeres világbajnok öttusázóját,
Akárcsak Giottóról,
a Nemzet Sporróla is kört neveztek el tolóját, Balczó
Andrást 75. születésnapja alkalmából
augusztus 16-án. Az Olimpiai Bajnokok
Klubja és a Nagy Béla Hagyományőrző
Egyesület rendezvényén az ünnepeltet
egykori sporttársak, barátok, tisztelők
köszöntötték. A rendezvényen levetítették az 1969-es budapesti világbajnoki
győzelmét megörökítő kisfilmet is. A
sok közjogi méltóság és sportvezető
mellett megjelent és köszöntőt mondott
Schmitt Pál, aki egy Alaptörvényt hozott
Bal-czónak ajándékba.
A megemlékezések között felidézték
a híres „Balczó-kört”, ez egy embert
próbáló erdei futótáv, amit a sportoló
maga alakított ki, s amely a Normafától
a budakeszi erdőn át vezetett.

Templomosok, futás
Idén immáron ötödik alkalommal rendezik meg Zsámbék
egyik nagyszabású családi
napját és tömegsport-eseményét, a gyerekeket és felnőtteket
egyaránt megmozgató Templomfutást. A rendezvény idén
szeptember 14-én, szombaton
kínál lehetőséget a sportolni
és szórakozni vágyók számára,
hogy gyönyörű környezetben és
családias hangulatban töltsenek
el egy szép őszi napot.
Ahogy a korábbi években, a
szervezők idén is a helyi családok mindennapi életét javító, jótékony célra kívánják fordítani
a rendezvény teljes bevételét.
Ezúttal a zsámbéki gyermekek
biztonságos közlekedésének
elősegítését tűzték ki célul.
Az évek során kialakult
hagyományoknak megfelelően
a négy utcai versenyszám
a zsámbéki Öregtemplom /
Romtemplom előtti térről indul, s ide érkezik vissza!
A rendezvény szeptember 14én reggel 8:00 órakor kezdődik.
A futamok az alábbi tervezett
időpontokban indulnak:
8:45 – 500 méter futás ovi-
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soknak
9:00 – 500 méter futás 1-2
osztályosoknak
9:15 – 500 méter futás 3-4
osztályosoknak
9:30 – 500 méteres támogatói
gyaloglás és 1 km-es felső
tagozatos futás
9:45 – 1,4 km családi futás
10:30 – 6 és 11,5 km utcai
futóverseny; 16,4 km terepfutás
Idén először, az utcai számok
mellett a nehezebb terepet
kedvelő futók számára új távot
illesztettek be a programba: egy
16,4 km-es terepfutást a a Nyakas-hegyen át, jelentős szintkülönbséggel (350 m+). Ez a
futam a 10:30-as utcai futammal együtt indul.
Az eseményről folyamatosan
frissülő információ és kedvezményes előnevezési lehetőség
a következő internetes címen
található:
http://www.facebook.com/events/4405581493
75440/?context=create. Emellett természetesen mód nyílik
a helyszíni nevezésre is a futamok előtt.
rth

Egy halom kempós
Herceghalomban

Bringa
a focipályán
A korai ősz igen csak kedvez a
szabadban űzhető sportoknak,
példáulakerékpározásnak.Vidékünk, dimbes-dombos, változatos tájaival, jó közút- és erdeiúthálózatával ideális lakóhely a
biciklizés szerelmeseinek. Mivel
egyre többen ülnek nyeregbe,
akár csak egyszerű közlekedés
végett is, remélhetően idővel
a budai agglomeráció afféle
kerékpáros fellegvárrá válik
majd.
Addig is fölhívjuk figyelmüket,
hogy a bringázásban jártas,
amatőr, de versenyezni szeretők
részére szeptember 21-én, Pátyon lesz lehetőség kipróbálni a
tudásukat.
A verseny a helyi sportpályáról indul, a részleteket lásd a
község honlapján: www.paty.hu

Első alkalommal lesz házigazdája egy harcművészeti
tornának
a
Herceghalmi Kempo Dojo SE, amelyen szeptember 7-én hat, a
Zsámbéki-medencéhez tartozó klub vesz részt. A helyi
sportegyesület több mint két
esztendővel ezelőtt kezdte
meg működését. Mára jutott
el a dojo arra a szintre, hogy
tornát rendezhessen.
„Első körben a környékbeli klubok részére kívántunk
megmérettetési lehetőséget
biztosítani.” – nyilatkozta
Szilágyi András klubelnök.
A dojo az utánpótlásnevelés terén is eredményeket tud felmutatni: a
mindössze 11 éves Orbán
Rebeka sorra gyűjti az
érmeket, és jó eséllyel pályázik arra, hogy bekerüljön
a Magyar Kempo Válogatottba. (Mint ismert, 2014
áprilisában Magyarországon
rendezik a világbajnokságot.)
pim
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BÜHNE
Krimik a budai agglomerációkban

Uram,
nem látta a késem?
A nagy meleg sem szegte kedvét bűnözőinknek, volt tehát minden: a helyszínek a kocsmától
a temetőig értek, a cselekmények pedig a rendszámtábla-hamisítástól a késelésig. A szerzők
pedig eXabótól Rejtő Jenőig.
Egy nappal a nemzeti ünnep
előtt, augusztus 19-én 19 óra
körüli időben Budakeszin a
rendőrök megállítottak egy
szemályautót. Látják ám,
hogy a sofőr a nemrégiben
vásárolt külföldi autójára
egy másik gépjárműről eltávolított forgalmi rendszámot helyezett fel. De nincs
még vége: kiderült, C. Adam
(39 éves, budakeszi lakos)
járművezetéstől eltiltás hatálya alatt vezetett. Ha már,
megfújatták, s lám, az alkoholszonda is pozitív eredményt mutatott.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított eljárást ellene hamisítás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
Testvérbunyó
A
legjobb
családban
is megesik egy kis összezördülés, de az ritkán fordul elő, hogy a résztvevők
egyike kórházban, a másik
pedig a rendőrségen kössön
ki. Márpedig valami ilyesmi
történt Budaörsön augusztus
28-án délben. A konfliktus
két testvér, egy húszéves fiatalember és az öccse között
robbant ki, helyszíne pedig
a szülői ház volt. A veszekedés verekedésbe torkollott,
méghozzá nem akármilyenbe: annak csak a helyszínre
érkezett rendőrjárőr vetett
véget. Ugyancsak a hatóság
riasztotta a mentőket, akik
a fiatalabb testvért súlyos,
nyolc napon túl gyógyuló
sérülésekkel
szállították
kórházba. Bátyját pedig
előállították a Budaörsi
Rendőrkapitányságon.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
súlyos testi sértés bűntett
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást
R. Márton 20 éves budaörsi
lakos ellen.

Szomorú vakáció

Kábszerészek

Egy hétig voltak távol a lakók
a budaörsi családi háztól, s
ezalatt kipakolták az otthonukat. A hazaérkezett károsultak
hívták a nyomozókat, akik
annyit tudtak megállapítani,
az ismeretlen elkövető 2013.
augusztus 2. és augusztus
9. között behatolt az ingatlanba, amit átkutatott, majd
különböző értéktárgyakat és
készpénzt vitt el.

A négyfős kompánia valamiért szemet szúrt a járőröző
budaörsi
rendőröknek,
igazoltatták
tehát
tagjait. A fiatalemberek az
egyik
be-vásárlóközpont
parkolójában voltak, amikor
az eset történt. Egyiküknél,
a székesfehérvári lakos
L. Fábiánnál (26 éves)
kábítószer-gyanús anyagot
találtak. Biztos ami biztos,
mindegyiket bevitték a kapitányságra. A gyorsteszt mid
a négy esetben pozitív eredményt hozott. L. Fábián ellen
kábítószer birtoklása vétségének megalapozott gyanúja
miatt folytat eljárást- szabadlábon hagyása mellett,
szakértők bevonásával a Budaörsi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya.
Az eset augusztus 13-án 19
óra körüli időben történt.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
indított eljárást lopás bűntett
elkövetésének gyanúja miatt
ismeretlen tettes ellen. A képen
az eltulajdonított ékszerek egy
része látható.
Keressük! A Budaörsi
Rendőrkapitányság
kéri,

hogy aki a képen látható
tárgyakat felismeri, vagy a
bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval
rendelkezik, hívja a 0623/505-400
telefonszámot,
illetve tegyen bejelentést az
ingyenesen hívható 06-80555-111 „Telefontanú” zöld
számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13),
illetve a 107, 112 központi
segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Ellopták Mezei szobrát
Ellopták Mezei Mária életnagyságú bronz fejszobrát a
budakeszi temetőből – érkezett
a bejelentés a rendőrségre augusztus 2-án. Amit tudni lehet,
pár nappal korábban, pontosan július 29-én még megvolt
a bronz büszt, ami a mészkő
síremléket díszítette, Szandai Sándor szobrászművész

készítette még a nagy művész
életében, 1935-ben. A színésznő férje, Lelbach János őrizte az
alkotást, aki 2007-es halála előtt
a városra hagyta azzal, hogy felesége síremlékét díszítse.
A budakeszi temető nem
először helyszíne efféle lopásnak: nem is olyan rég történt,
hogy elvitték Németh László
egykori helyi plébános sírkeresztjét, tavaly nyáron pedig
a városi parkban álló Wass Albert mellszobrot.
Ugyancsak megrongálták,
lerabolták a város volt polgármestere feleségének síremlékét is.
A Budaörsi Rendőrkapitányság lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen folytat eljárást..
Késelés a keszi kocsmában
Akárcsak egy Rejtő Jenőregényben. (Bár arról nincs tudomásunk, hogy Rejtő írt volna valaha is Budakesziről.) Az
italbolt, ahol az alábbi eset zajlott, mindenestre Budakeszin
van. Augusztus 8-át írunk,
este nyolcat mutat a toronyóra.
A kocsmában a kánikulától
bágyadt, tikkadt férfiak kortyolják megfontoltan az italukat. Köztük T. Gavril. Egy
másik férfival beszélget. A
beszélgetés egyre indulatosabbá válik, előbb veszekedésbe, majd dulakodásba
fordul. T. Gavril távozik a
vendéglátó-ipari egységből,
de kisvártatva visszatér. Nem
egyedül érkezik, kezében egy
kés. Azzal támad vitapartnerére, akit úgy megsebesít,
hogy a mentőket kell kihívni
hozzá. A rendőrség is megérkezik, de T. Gavril addigra elhagyja a helyszínt. A nyomozók még aznap este kézre
kerítik, elfogják, majd a Budaörsi Rendőrkapitányságon
előállítják, kihallgatják.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya –
szabadlábon hagyása mellett
– súlyos testi sértés bűntett
kísérletének
megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást
a budapesti férfi ellen.
Az oldalt írta és
szerkesztette: Robot Szabi
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BALSORS

Csend, rend, figyelem
Az iskolarendőrség bevezetésének a híre
eléggé megosztotta a politizáló közvéleményt a mi térségünkben is. Egyik oldalon az iskolafolyosókon hátra tett
kézzel gumibotot lóbáló, egyenruhás
rendőröket vizionáltak, akik majd a legkisebb rendbontást is megtorolják, s akár
testi kényszert is alkalmaznak majd a renitens tanulókkal szemben. Az ellenzők azt
állítják, az iskolák rendjét zavaró jelenségek kezelése nem a rendőrök, hanem
a pedagógusok dolga. Az államhatalom
kezdeményező képviselői ezzel szemben nem győzik hangsúlyozni, hogy
elsősorban olyan, többnyire kvietált
hatósági embereket irányítanak ősztől az
iskolákba, akik, megfelelő kiképzés után,
elsősorban a bűnmegelőzést, a szabályos
közlekedést, a felvilágosítást szolgálják
majd új állomáshelyükön. Persze ők azért
rendőrök, mindazon jogosítványokkal,
amivel a rendőrök rendelkeznek, s szükség esetén élnek is ezekkel, hiszen erre
kötelezi őket a törvény és az esküjük,
de csak mint ultima ratio, az elsődleges
célja a döntéshozóknak nem ez volt. Azt
is állítják, Az iskola rendőre programhoz

az iskolák önként, az intézményvezetők
döntése alapján csatlakozhatnak, a
disznótor tehát nem kötelező.
Ami az önkéntességet illeti, az mindenesetre több mint feltűnő, hogy a lapunk
érdeklődési körébe tartozó települések
általános iskolái kivétel nélkül csatlakoztak a rendszerhez, legyen szó állami,
egyházi vagy alapítványi iskoláról. (Azt
ugyanakkor nem szeretnénk sugallni,
hogy a háttérben valamiféle pressziónak
lettek volna kitéve az igazgatók.)
Hogy a súlyosabb rendzavarások elhárítása kinek a föladata, arról szintén
lehetne vitatkozni; ha a pedagógus társadalom magának vindikálja a jogot,
akkor halkan megkérdezem, hogy fordulhattak elő az elmúlt években azok
a súlyos bűncselekmények, amelyeket
a diákok akár egymás, akár a tanáraik
rovására követtek el az iskolákban?
Szerkesztőségi véleményünk szerint
egyébként az iskolarendőr nem ördögtől
való intézmény, gondoljunk például arra,
hogy olyan tengerentúli demokráciában
évtizedek óta működik, mint az USA.
Minden azon múlik majd, hogyan

Sugárcső a kezembe’ Kocsi a kapuban
Gondolom, sok önkéntes tűzoltó
fakadt dalra, amikor megtudta
az eredményt. S gondolom, nem
holmi diszkónótára, hanem a
klasszikus tűzoltóénekre: „Nem
hitted el babám, hogy tűzoltó
leszek./ Majd elhiszed babám,
ha ojtani megyek./ Sugárcvső
a kezembe’, barna kislyány az
ölembe,/ Megöli a szívemet a
bú-bú-bú.”
Huszonkilenc Pest megyei
önkéntes tűzoltó egyesület szerepelt sikeresen azon a pályázaton,
amelyet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a
Magyar Tűzoltó Szövetség hirdetett meg a 2013-as évre.
Az érintett megyei egyesületek
közel 10 millió 600 ezer forintnyi támogatásban részesülnek.
A megítélt összegből a pályázók
finanszírozhatják az egyesület tagjainak továbbképzését,
az üzemanyagköltséget, továbbá fordíthatják a tűzoltási és
műszaki mentéshez szükséges
eszközök javítására.
A nyertes pályázók között
szerepel térségünkből a budaörsi, nagykovácsi és zsámbéki egyesület.
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A hosszú házas, több lakásos, hosszú udvaros ingatlanok sok keserűséget okoznak
a mai lakóinak. Például az
alábbit.
Utcánkban egyik
ismerősöm a minap fölháborodottan lobogtat egy
papírt, a rendőrségtől kapta,
tértivevénnyel, hogy meg
akarják büntetni. „Az történt – magyarázza az esetet
–, hogy pár hete az autómmal kiálltam a ház elé, történetesen a kapubeállóba,
de nem indultam el azonnal,
hanem beugrottam a szomszédhoz valamit megbeszélni. Nem töltöttem nála többet, mint 15-20 percet, de
mikor mentem vissza, már
ott volt a csomag a szélvédő
alatt. Ez még nem lett volna
baj, mondhatnám azt is, lám,
milyen éberek a rendőreink,
hiszen bosszankodom épp
eleget amiatt, amikor idegenek állnak be a kapum elé,
s én nem tudok vagy ki, vagy
beállni. Fölvettem a kapcsolatot a hatósággal, hogy
igazoljam, a saját házam kapubeállójában álltam a saját

működik. Az iskolarendőrség olyan,
mint a puding: annak is a próbája, hogy
megeszik.
Bot Zsibora

Iskolarendőr
Amerikában
Az iskolarendőr program célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes
közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési
ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők
felderítése, megszüntetése. A rendőrök
a helyi polgárőrséggel, közterületfelügyelettel együttműködve az iskolák környékén mindennap, a tanítás
kezdetén figyelnek a biztonságos közlekedésre.
Minden
intézményben,
ahol iskolarendőr működik, plakátot
helyeznek ki, amelyen feltüntetik az
iskolarendőr nevét és elérhetőségeit.

autómmal. Mondtam azt is,
hogy igaz ugyan, hogy több
lakás is van az ingatlanon,
de egyedül nekem van autóm a lakók közül, tehát
nem akadályoztam senkit
a ki-beállásban. De ez nem
hatotta meg őket. „A szabál
az szabál! A tulajdonos sem
várakozhat kapubeállóban –
hangzott a válasz. A KRESZ
nem tesz különbséget, hogy
ott lakó-e vagy sem. Én ezt
ésszerűtlennek és igazságtalannak tartom!”
Én pedig nem. S egy rövid
példabeszéddel illusztráltam
álláspontomat. Íme: „Most
képzeld el, hogy amíg te
szomszédolsz, kitör a tűz az
ingatlanon a hátsó lakásban.
Kijönnek a tűzoltók, de nem
tudnak bemenni, mert te ott
állsz. Ugyanezt képzeld el,
mondjuk, balesetnél, amikor
életmentő lehet, hogy a
mentő be tud-e menni az ingatlanba vagy sem.
Szomszédomat
sikerült
meggyőznöm. Hát a nyájas
Olvasót?
Biator Oszi

Szeszes úton
Lehet, igaza van a nótának,
csak az a jó iparos, aki kicsit
italos, de az ilyen iparos jobb,
ha nem ül a volán mögé.
Augusztus 23-át mutatott
a naptár. Este tíz körül egy
úrvezető közlekedett Budaörs
felé Biatorbágy irányából a
főúton, amikor egyelőre ismeretlen (?) okból lesodródott az úttestről és az út menti
árokban kötött ki. A kocsiban
a sofőr hétéves kislánya is ott
volt, akit a mentők szállítottak,
megfigyelés céljából, kórházba (a helyszínen az ijedtségen
kívül mást a mentőorvos nem
tudott diagnosztizálni). Az
édesapát a helyszínre érkezett
rendőrök megszondáztatták,
s a készülék elszíneződött. Őt
vérvizsgálatra az illetékes orvosi ügyeletre kísérték.
R. László budaörsi lakos
(56 éves) ellen a Budaörsi
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya indított
eljárást ittas állapotban közúton elkövetett vezetés vétségének megalapozott gyanúja
miatt.
Sza-T-ir
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