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Ősz van, a betakarítás, az összegzés – 
és a lecsószezon ideje. Az ember már 

hetekkel korábban gondosan fölkészül a 
nagy eseményre, megbeszéli a zöldsége-
sével, mikor jön el a kellő pillanat, amikor 
a megfelelő alapanyag leginkább alkal-
mas az eltevésre, és az árak is optimális 
magasságban vannak. A lecsó nem egy 
bonyolult, kifinomult étel, a titka az alap-
anyagokban rejlik: vékony héjú paprika, 
nem TV, elegyítve valamennyi bogyisz-
lóival, ízlés szerint, ki hogy bírja, és jó 
makói hagyma. A szép, élénkpiros színű 

pirospaprika még a tavalyi készletből rendelkezésre áll, én 
a kalocsaira esküszöm, a házi zsír ugyancsak. A megfelelő 
előkészületek és a vásárlás után az ember az asszonyával 
nekiáll szombaton ebéd után a nagy munkának, hogy a zsák 
paprikát és az említett hozzávalókat szakszerűen feldol-
gozza, megmossa, kicsumázza, feldarabolja majd a lábosba 
rakja.  Már közeledik az este, amikor elkezdjük töltögetni a 
befőttesüvegekbe az idén kiváltképp finomra sikerült lecsót, 
amikor rá kell jönnünk, hogy kissé elszámítottuk magunkat: 
a befőttesüveg-készleteink alighanem kevésnek bizonyulnak 
majd, három-négy üveg híja van. Sebaj, találom fel magam, 
még nyitva vannak az üzletek, mondom a feleségemnek, 
lehetetlenség, hogy befőzés idején valamelyikben ne talál-
jak. Első utam az egyik áruház üvegvisszaváltójához vezet; 
eleget látom a vissza nem váltható, kidobásra szánt üvege-
ket, biztosan most is találok köztük néhány, méretét tekintve 
megfelelőt. Nehogy már pénzt adjak olyasmiért, amit anél-
kül is megszerezhetek, pláne, hogy  kidobásra ítélt holmit 
hasznosítok újra.  Belépve a kis helyiségbe azonban csalód-
nom kell.  Na persze, lecsószezon van, gondolom, mások is 
hozzám hasonlóan gondolkodtak, megelőztek. Így jár, aki 
későn ébred. Első elvemet máris föl kell, hogy adjam tehát, 
mégis csak pénzért fogom megvenni az üvegjeimet. Ám ez a 
vállalkozásom sem olyan könnyű, mint amilyennek hittem. 
Sorra fordulok ki az üzletekből, az élelmiszer-áruházakból 
azzal, hogy sajnos, a befőttesüvegeink már elfogytak. Do-
hogok,  de nem adom fel; városunkban szép számmal akad 
élelmiszer-áruház, olyan is, amelyik szombaton kora este 
nyitva van. Nem tudom, hányadik üzlet, amelyikben végre 
a pulton meglátom, amire vágyom. A készlet itt sem valami 
nagy, de három méretet is találok, az egyik pont az, ami 
nekem megfelel. Futó pillantást vetek az árra is, ugyan, 
mibe kerülhet egy befőttes üveg, de nem akarok hinni a sze-
memnek: több mint ötszáz forint! Csak, nem fogok ennyi 
pénzt kiadni egy befőttesüvegért! És még ha valami külön-
leges zárral ellátott csoda lenne, de még az sem! Sőt, csak 
a tüzetesebb keresgélés után találom meg a fedelét, s ekkor 
ér az újabb meglepetést: a pléh tetőért még külön 75 fo-
rintot kérne az áruház! Nézzük talán a kisebbet – mondom 
magamban. Igaz, hogy nem ideális a méret, meg több is kell 
belőle, de hátha. Kezembe veszem, csinos darab, még matri-
ca is van rá ragasztva, szép színes, hogy legyen hova ráírni 
az évjáratot, meg azt, hogy lecsó. Nehogy összetévesszem a 
baracklekvárral. Na, ekkor ér az újabb sokk: a kisebb, de 
matricával ellátott üveg egyenesen nyolcszáz forint. 

Más megoldáshoz folyamodom: a telefonomhoz. Kedves 
családi ismerőseinket hívom, E. kitűnő háziasszony, nem 
is csalódom benne: kapok mindjárt négy befőttesüveget 
kölcsön. Majd visszaadom, ha lefutott a befőzési szezon.

eXabo 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)

„Igazat mondani azért érdemes, mert akkor nem kell emlékeznünk 
arra, mit is hazudtunk.”

(Mark Twain)
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UDÁNTÚL

Október, Mindszent hava
Mindszent havában szabadon ehetel mindent, kiváltképp sül-
teket; jó bort igyál és tiszta mustot, ha kaphatsz; borodban, me-
lyet iszol, tarts zsályát; disznóhúst is ehetsz, borsos étek sem árt, 
igyál kecske- és juhtejet, élhetsz purgátczióval és érvágással.

Mikor a nyúl igen kövér a télnek elején, bizonnyal tudjad, 
hogy még nagy tél van hátra és nagy hó; hogyha a fákról a 
levelek nehezen hullanak, hideg telet éreznek, mely után sok 
hernyó lesz, mely megeszi a növést. De Bőjtelő és Bőjtmás 
hóban fészkeiket megégesd és elrontsd, mert ha csak lerázod és 
el nem veszed, mihelyt a meleg éri, azonnal ismét lábra kel és 
kevés gyümölcsöt kaphatsz miatta.

Hideggel metsző Mindszent hava, te mint borzasztod és 
búsítod szívünket, mert oktalan, gonosz természetüeket és ga-
lád, akaratos, gonoszt gondoló embereket, észvesztőket, fon-
dorkodókat, háborúskodókat, házsártos és vakmerő szivüeket, 
gonoszra igyekezőket, bosszúállókat, mormogókat, hamisakat, 
csalárdokat, minden háborúságnak és álnokságnak tökéletlen 
elgondolóit szülsz e világra.

CSÍZIÓ

Az október talán a nagy történelmi évfordulókban leg-
gazdagabb hónap, de jelentős egyházi ünnepeket is jelez a 
kalendárium, például a Reformáció napját október 31-én. 
Több, újabban divatba jött világnap is esik októberre: az 
idősek világnapja, a zene világnapja, vagy éppen az állatoké, 
de a takarékosságot is említhetnénk. Emlékezzünk tehát.

*

Bár a nemzet az aradi tizenhármakat őrizte meg emlékeze-
tében, azokat, akiket 1849 október 6-án végeztek ki, de 
valójában még további három honvédtiszt is osztozott a sor-
sukban. Ezúttal az ő, méltatlanul elfeledett neveit idézzük 
föl: Ormai Norbert honvéd ezredes, a honvéd vadászezredek 
parancsnoka (őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni, 
hiszen már augusztus 22-én kivégezték),  Kazinczy Lajos 
honvéd ezredes, Kazinczy Ferenc fia, és Ludwig Hauk alez-
redes, Bem tábornok hadsegéde. Szintén kivégezték a cseh 
származású, németül beszélő, de a magyar hazáért harcoló 
báró Hruby Gyulát, aki az Ottrubay család tagja volt

Magyarországon 1956-ban a 
magyar nép forradalmat és sza-
badságharcot robbantott ki a sztá-
linista diktatúra és a szovjet meg-
szállás ellen, amely a 20. századi ma- 
gyar történelem egyik legmegha-
tározóbb eseménye volt. A buda-
pesti diákoknak az egyetemekről ki-
induló békés tüntetésével kezdődött 
1956. október 23-án, és a fegyveres 
felkelők ellenállásának felmorzso-
lásával fejeződött be Csepelen no-
vember 11-én.
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KRÓNIKA

Sokan aggódnak, főleg köz-
gazdák amiatt, hogy a civi-
lizált társadalmakban nő 
az átlagéletkor, s ezzel az 
idősek aránya. A több idős 
ember „eltartása” pedig 
mind nagyobb terhet ró a 
születésszám-csökkenés mi-
att amúgy is gyérülő, fiata-
labb, aktív korosztályokra.

Nem mindenki gondolja 
azonban így. Laura Smith 
nemrégiben a Slate maga-
zinban tette közzé írását a 
problémáról, amelyben töb-
bek között kifejti: Az idősek 
arányának növekedése a béke 
és a jólét eredménye, s egyút-
tal a civilizált társadalmak 
alapfeltétele.

Az emberi életkor meg-
hosszabbodása ugrásokban 
ment végbe az elmúlt több 
tízezer évben. Az egyik i-
lyen nagy fordulat mintegy 
harmincezer éve következett 
be, amikor a „kőkorszaki 
szakik” között megnőtt azok 
aránya, akik elérték vagy 

meghaladták a harmincéves 
kort. Ennek következtében 
az akkori „idősek”, vagyis a 
húszas éveik végén, harmin-
casok elején járó emberek 
az addigi életük során föl-
halmozott tapasztalatokat át 
tudták adni az utánuk jövő 
generációknak, amelyek ez-
zel a tudással fölvértezve 
jobb esélyekkel tudtak részt 
venni a létért folytatott min-
dennapi küzdelemben. Az ak-
kori harmincéves matuzsále-
mek ráadásul már az unokáik 
megszületését és cseperedését 
is megélhették, akikre ezáltal 
nemcsak szülői, de nagyszülői 
gondoskodásból is jutott. Az 
evolúcióban egyébként az 
utódok gondozásába fektetett 
idő és energia fontos szerepet 
játszik: az emberi csecsemő, 
aki az élővilág egyik leggyá-
moltalanabb és leghosszabb 
ideig gondoskodásra szoruló 
lénye, utóbb e többlettörődést 
„meghálálja”, hiszen ennek 
köszönhetően már nemcsak a 

saját, de a felmenői tapasztala-
taival is gazdagabban vághat 
bele a saját életébe. Nem kény- 
szerül arra, hogy tudását, 
ismereteit elsősorban sa-
ját tapasztalataiból szerezze 
meg, nem kell, szinte mindent 
elölről kezdenie.

Visszatérve az életkor növe- 
kedésére, a legnagyobb vál-
tozás e téren az elmúlt más-
fél-két évszázadban követ-
kezett be. (Száz-százötven 
évvel ezelőtt a legfejlettebb 
országokban is az átlagéletkor 
alig haladta meg a negyven 
évet, míg ma a leggazdagabb 
országokban már a nyolc-
vanat súrolja.) Hasonlóan a 

harmincezer évvel korábban 
lezajlott forradalmi változá-
sokhoz, az idősek arányának 
növekedésével együtt drasz-
tikusan csökkent a gyerme-
khalandóság is.

A tudomány mellett adjuk 
vissza a szót a bevezetőben 
idézett publicisztikának: e 
szerint az idősek bölcsebbek, 
boldogabbak, jótékonyabbak, 
nagyobb a társadalmi tőkéjük 
és jobban kezelik az inter-
perszonális kapcsolatokat, 
mint a fiatalok. A tapasztalt 
és higgadt öregek bölcsessége 
nélkül a társadalmi béke is 
veszélybe kerülhet.

Artosz Bobi

Az idősek világnapjára

Állj közénk, és 
lépj be 

a nyugdíjas 
klubba

Őszirózsa
A harmadik magyar köztár-
saság bukása (2010) után és 
egy reménybeli, eljövendő 
negyedik között valahol fél-
úton, erkölcsi kötelessége a 
mai magyar demokratáknak 
és köztársaságiaknak em-
lékezniük az 1918. október 
28-án kitört őszirózsás for-
radalomra. Magyarország, 
rövid időre bár, de először 
ekkor vált köztársasággá.

*

Október 29-én lesz 69 éve, hogy 
a nyilasok meggyilkolták Kálló 
Ferencet. A katolikus tábo- 
ri esperes Szálasi hatalomát- 
vétele után a honvédkórhá-
zakban (Királyhágó u.) zsidó- 
kat, baloldaliakat és katonaszö- 
kevényeket bujtatott, amikor 
elhurcolták, és a Budake- 
szi erdőben meggyilkol- 
ták. Másnap a Budakeszi út 
csapadékvíz-elvezető árkában 
holtan találták meg. Budakeszin 
ma utca viseli a nevét.

Tűzpárbaj 
Budaörsön
IV. Károly utolsó mag-
yar király 1921. október 
20-án másodszor tért vis-
sza repülőgéppel a nyugat-
magyarországi Cirákra-
Dénesfára, hogy a magyar 
Legitimisták támogatásával 
visszaszerezze a magyaror-
szági trónt. Október 23-án 
Budaörsnél (A mai Csata és 
Károly király út térségében) 
ütköztek meg a királyhű és a 
kormányhű csapatok. Rövid 
csetepatéban körülzárták a 
királyi katonákat, mire azok 
megadták magukat. A királyt 
Madeira szigetére száműzte 
az Antant.

Harangjáték
Hónapokkal ezelőtt fi-
gyeltem föl rá, hogy a televíz-
ióm pontban este nyolc- 
kor kikapcsol, de legalább-
is a képe kimerevedik pár 
másodpercre. Aztán a dolog, 
mintha mi sem történt volna, 
elmúlik. Kezdetben arra is 
gondoltam, hogy kihívom 
a szerelőt, lehet, valami 
műszaki probléma előjele, 
de aztán részint a lustaságom 
okán, részint azért, mert a 
dolog nem rosszabbodott, 
kezdtem megszokni, egy idő 
után már nem idegesített, 
sőt föl sem tűnt. Ha netán 
elmaradna, már az lenne 
furcsa. Persze időnként 
csak furdalja az oldalamat a 
kíváncsiság, mi lehet a kül-
önös fenomén oka. UFÓ-kra 
nem gyanakodtam, de azt 
egy idő után kezdtem meg-
figyelni, hogy a rendkívüli 
esemény csak közvetve 
kötődik az időponthoz. Ez-
redmásodpercnyi pontos-
sággal akkor kezdődik  

ugyanis, amikor a közeli temp- 
lomtorony megszólal, hogy 
a nyolc órát elüsse.

A fölismerés nemcsak 
megnyugtatott (a tévének 
semmi baja, hiszen sem-
mikor máskor nem produkál-
ja az anomáliát), hanem derűt 
is fakasztott lelkemben: lám, 
a jó öreg harang a korszerű 
technika vívmányait is hogy 
össze tudja zavarni! Sokáig 
éltem ebben a megnyugtató 
tudatban, mígnem pár napja 
egy ismerősöm eloszlatta a 
romantikus feltételezésemet. 
Fölvilágosított, nehogy azt 
higgyem már, hogy a temp-
lomban ma is úgy haran-
goznak, hogy a harangozó, 
miután rápillant az órájára, 
megfogja a kötelet és elkezdi 
rángatni. Nem, barátom, ma 
már elektromos szerkezet 
mozgatja a több tonnás ha-
rangot, a szerkezetet pedig 
rádióhullámok vezérelte 
óramű indítja be. Alighanem 
ezek a rádióhullámok inter-
ferenciája váltja ki a különös 
jelenséget.

Sza-T-ir
Kétszer is elpénecolta 
(IV. Károly)
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Somlai Ferenc uram óvatos ember, nem 
akarja elkiabálni, de más szakemberektől 
tudom, ha minden jól megy, az ideit 
kiemelkedő évjáratként fogják följegyez-
ni a magyar borászat annaleseiben.

Én mint laikus, mindenesetre úgy lá-
tom, egyelőre minden jól megy a bu-
dakeszi lankákon, a Somlai-birtokon: 
a sorok közt asszonyok serénykednek, 
hogy elválasszák az egészséges, tömött 
fürtöket a tőkéktől, a ládák szépen telnek, 
mire a traktor megfordul, szinte már vihe-
ti is a következő fuvart a domb alján álló 
szőlőfeldolgozóba. 

Szüret van. Ezt a magam fajta városi 
ember is könnyűszerrel megállapíthatja. 
Tőlünk balra a már leszüretelt tőkék sora-
koznak, a jobbra állók még roskadoznak a 
szőlőtől, de már nem sokáig. Szeptember 
végén járunk, de korán kezdődött az idei 
szüret. Amíg az asszonyok szedik a szőlőt, 
én a gazda nyomába eredek, persze köz-
ben nem állom meg, hogy a fürtökbe bele-
bele ne csípjek, s élvezzem a különböző 
fajták édes ízét, ahogy a bogyó szétroppan 
a számban. Út közben belebotlunk azokba 
az újonnan telepített tőkékbe is, amiket a 
nyáron Somlaiéknál vendégeskedő ko-
reai fiatalok telepítettek (lásd szeptemberi 
lapszámunkat). Érdeklődésemet leginkább 
mégis az új csókaszőlő-ültetvény kelti föl; 
az egykor volt híres Budai Vörös, aminek 
föltámasztását Somlai Ferenc személyes 
ügyének érzi, egyik alapfajtája. 

Közben a traktor is elindul, mi is a nyo-
mába eredünk az autóval, hogy tovább 
folytassuk a szemlénket lenn, a présháznál. 
Mit tesz isten, épp ebédidőben érkezünk. A 
kis konyhában Rózsa asszony, Ferenc fe-
lesége ezúttal háziasszonyi szerepkörében 
jeleskedik, amúgy ő is szakmabeli: kertész. 
De a két fiuk, Péter és Tamás is kiveszik a 
részük, mint megtudom, a sütemény pél- 
dául Péter keze munkáját dicséri. Épp 
tálalják az elkészült, forró gulyást a 
vendégeknek, akiket a mustkóstolástól 
elcsábít a kondérból felcsapó gőz il-
lata. Mint kiderül, a vendégek a Borháló 
kereskedés alapítói, amelyhez a Solmai 
Családi Pincészet is csatlakozott néhány 
hónapja. Azért vannak itt, hogy szemé-
lyesen megtapasztalják, hol és hogyan is 
készül a nedű, amit a saját hálózatukban, 
több tucat másik, az ország különböző 
borvidékein működő pincészet boraival 
együtt, értékesítenek. A szabadban terített 

asztal mellett persze mi másról is folynék 
a szó, mint szőlőkről és borokról. 

A szőlőzúzó, pár méterrel odébb, nem 
tart ebédszünetet, miképp bent, az épület-
ben az erjedő must semmihez nem hason-
lítható duruzsolása sincs tekintettel napsza-
kokra. A kis „laborból” előkerül a fokoló 
is, Somlai uram elégedetten nézegeti a 
cukorfok szintjét: idén is jó rozé várható 
a Cabernet Sauvignonból, amiből épp a 
levet préselik. Aki már jóllakott, hozza 
is a poharát, s a gépből fakadó borforrás 
alá tartja, hogy a hegy levével öblítse le a 
finom ebédet. Körülnézünk a „pincében” 
is, ami a földfelszínen áll amúgy, s csak, 
miután megbizonyosodunk, hogy a gyer-
tyák kellő lánggal égnek, merészkedünk 
beljebb, a kádak és a hordók titokzatos 
birodalmába. Itt persze bor is kerül a ko-
rábbi évjáratokból. 

Elégedett csettintésekkel nyugtázzuk a 
kóstoltakat. Ha az idei bor legalább ilyen 
jó lesz, mindenki elégedett lehet: boros-
gazda és borszerető egyaránt.

Boros Zita

Must, mutasd meg

A jóság, lehet, hogy elnyeri 
jutalmát, csak az a kérdés, 
mikor.

Nem gondoltam volna, hogy 
öreg korunkra én és a férjem 
koldusbotra jutunk – meséli 
történetét ismerősöm. Hangja 
nem panaszos, azon, hogy pa-
naszkodjék, hogy segítségben 
reménykednék, valószínűleg 
már túl van. Hangja inkább 
tárgyilagosnak mondható. 
Mintha nem is az ő életéről 
lenne szó. 

„Néhány éve kezdődött, 
amikor úgy döntöttünk, el-
adjuk a lakásunkat, a kapott 
pénzből veszünk egy kisebbet, 
a maradékot pedig félretesszük 
tartaléknak. A férjemmel 
mindketten nyugdíjasok 
vagyunk, átlagos nyugdíj, ha 
nem is nagy lábon, de megélni 
meg tudunk belőle. De nem 

tudhatjuk, mit hoz a holnap, 
nem árt, ha van mihez nyúlnia 
az embernek. Magunkon, azaz 
egymáson kívül másra nemi-
gen számíthatunk. Elkezdtük 
árulni a házat. Megjegyzem, 
ez még akkor történt, amikor 
igen csak jó ára volt az ingatla-

noknak. Nem is kellett sokáig 
várnunk, hogy fölbukkanjon a 
vevő, egy középkorú házaspár 
személyében. Különösebb 
alkudozás nélkül megegyez-
tünk. És mi is kinéztünk ma-
gunknak egy megfelelő in-
gatlant. Annyira komoly volt 
a szándék, hogy foglalót is 
kaptunk. Több millió forintot.  
Amivel mi is lefoglalóztuk a 
megvásárolni szándékozott 
házat. Elindult a procedúra, 
ment minden a maga útján, 
már csak a szerződéskötés volt 
hátra a közjegyző előtt. Tán 
már a napja is ki volt tűzve, 
amikor jött a hír: a vevői 
házaspárból a férj váratlanul 
meghalt. Az özvegy kétség-
be esett, teljesen felborult az 
élete, neki magának már nem 
is volt szüksége ekkora lakás-
ra, ráadásul a megváltozott 
viszonyai miatt a fennma-radó 
vételárat sem tudta kifizetni, 
hiszen eredetileg hitelt akar-

tak fölvenni, már meg is íté-
lte részükre a bank, amikor 
a tragédia bekövetkezett. De 
egyedül a törlesztést már nem 
tudta, nem akarta bevállalni. 
Érthető volt a kétségbeesése, 
hiszen a jog szerint a fogla-
lót is elbukta. A jog szerint. 
De nem az emberség sze- 
rint. A férjemmel meghány-
tuk-vetettük a dolgot, nem 
sokáig tanakodtunk rajta, úgy 
döntöttünk, a foglalót vissza-
adjuk. Majd jön új vevő – gon-
doltuk. De csak nem jött. Így 
aztán a kiszemelt házacskát 
sem tudtuk megvásárolni, és 
a foglalót is elbuktuk. Most 
azon rettegünk, mikor jön a 
végrehajtó.

Kértünk tanácsot ügyvédtől, 
de semmivel nem kecsegtetett. 
Így csak azzal vigasztalom 
magam, a jó végül elnyeri 
jutalmát. Ha nem itt a földön, 
hát majd odaát…”

Szobi Rita

Jó tett helyébe

Az idén Tökön a 
szüreten koreai 

„vendégmunkások” 
is dolgoztak

Nem így képzeltem el 
(a fotó illusztráció)
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Egy budakeszi fiatalasszonyt 
inzultált az egyik kormánypárti 
államtitkár. Súlyosbító körül-
mény, hogy mindezt nagy 
nyilvánosság előtt, televíziós 
egyenes adásban, az ország 
házában tette.

Az eseményre a parlament 
szeptember 9-i ülésén került 
sor, megtörténtére a hölgy na-
pirend előtti felszólalása szol-
gáltatta az ürügyet. Mert, hogy 
egyik szavamat a másikba ne 
öltsem, nem egy eltévedt tu-
ristával esett meg a gyalázat, 
aki véletlenül bekeveredett 
az ülésterembe, hanem Szél 
Bernadettel, az LMP második 
emberével, országgyűlési 
képviselővel. Aki, mellesleg, 
budakeszi lakos, ezért idézzük 
ide és föl az esetet.

A rend kedvéért a Vidékfej-
lesztési Minisztérium államtit-
kárának nevéről se feledkez-
zünk meg. Illés Zoltán szavait 
legcélszerűbb lesz szó szerint 
idézni: „Attól, hogy ön szép, 
még nem következik, hogy ön 
okos. Vissza kell utasítanom 
azt a sok butaságot és barom-
ságot, amit ön az elmúlt öt 

percben mondott. Én ott vol-
tam másokkal egyetemben, 
(…), amikor lépések tömkele-
gét tette meg Orbán Viktor a 
nagybányai cianid-szennyezés 
kapcsán. Le a kalappal előtte. 
Nem nyalás a részemről, ott 
voltam, megtapasztaltam, le 
a kalappal azon intézkedések 
sorozata kapcsán, amiket 
ott megtett. Képviselő asz- 
szony, a miniszterelnök úr 
nevét ne vegye a szájára. És 

egy utolsó megjegyzésem: nem 
a ruha teszi az embert, és at-
tól, hogy ön pólóban beszél, 
még nem környezetvédő. Gya-
lázat.”

Az államtitkár, ez talán az 
idézetből is földereng, bár ko-
herens szövegnek nem mon-
danánk, a képviselő asszony 
napirend előtt felszólalására 
reflektált sajátos stílusában, 
amelyben az azt kérte szá-
mon, miért nem lép a kormány 
a verespataki és nagybányai 
bányák megnyitása ellen...

A textológia terepére ezút-
tal nem téved-
nénk, hosszas 
t a n u l m á n y t 
igényelne u- 
gyanis fölfej-
teni például az 
olyan részletek 
mögöttes jelen-
tés tar ta lmát , 
mint például 
az, hogy „a 
miniszterelnök 
úr nevét ne ve-
gye a szájára”, 
elég legyen 
annyit, hogy 
az intelem for-
ráshelyét még 
az ateisták is 

ismerhetik, miként azt is, hogy 
kire vonatkozik. Gyengébbek 
kedvéért: nem a miniszterel-
nökre. (Persze az államtitkár 
úrtól mi sem áll távolabb, mint 
a nyalás…). Annak a megfej-
tésére meg már talán mi ma-
gunk túl kevesek is vagyunk, 
vajon mi lehet az összefüg-
gés a pólóban beszélés és a 
környezetvédelem között. Ezt 
meghagynánk nálunk avatot-
tabbaknak.

Beérjük annyival, hogy rög-
zítjük: az államtitkár szavaival, 
ahogy mondani szokás, szélt 
vetett, és vihart aratott: orkán-
tos felzúdulás követte válaszát, 
nemcsak az ellenzéki pártok, 
de különböző nőszervezetek 
részéről is. Ebből is megta-
nulhatta, hogy a magafajta 
férfiember egy nővel szemben 
szép lehet, de okos nem. Hogy 
vajon mi késztette a páratlanul 
durva kirohanásra, csak talál-
gatni lehet, de hát nem zörög a 
haraszt…

Az ügy lezárásaként előbb 
Kocsis Máté kommunikációs 
igazgató (Fidesz) kért el-
nézést képviselőtársa helyett, 
majd maga Illés is küldött egy 
bocsánatkérő SMS-t.

Zsibora Bot

Széllel szemben

A legenda szerint a budakeszi erdő fölötti 
terület névadója, a Normafa még Mátyás 
király születésekor sarjadt. Egy vén bük-
kfát hívtak így, ami az egykori „ős bükkös” 
egyik óriás tagja volt. Egy későbbi eredet-
monda viszont arról szól, egykor itt volt a 
vám. A Buda környéki településekről érkező 
árusokat e helyen állították meg, hogy fiz-
essék meg a vámot, vagyis a normát.

A 19. században a festői környezet von-
zotta a kirándulni vágyó művészeket. Az 
etimológia harmadik változata arról szól, 
hogy a kor ünnepelt énekesnője, Schodel-
né Klein Rozália egy kiruccanás alkal-
mával művésztársai unszolására, az öreg 
bükk alatt elénekelte Bellini Norma című 
operájának nagyáriáját. A lelkes alkalmi 
közönség a fát azon nyomban elnevezte 
Normafának. A fát többször villámcsapás 
sújtotta, míg végül 1927. június 19-én, 
vasárnap délelőtt kidőlt. Emlékére a 
főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett. 
(A kidőlt fatörzset a margitszigeti artézi 
forrás medencéjében helyezték el).

A hely ma is kedvelt kirándulóhely, 
de az elmúlt hetekben nem ezért került 

a közvélemény érdeklődésének közép-
pontjába. Szeptember végén a kormány 
előterjesztésére ugyanis a parlament meg-
szavazta az ú.n. lex Normafát. E szerint 
a Normafa környezetében egy európai 
színvonalú sportkomplexumot kívánnak 
fölépíteni. A jogszabály feloldja a ter-
mészetvédelmi tilalmak egy részét, ame-
lyek eddig akadályozták az efféle fejlesz-
tések megvalósulását.

A beruházás többek között vendég-
látóhelyek, sportpályák, sífelvonók 
kialakítására ad majd lehetőséget. A 
koncepció egy kegyhely létesítését is 
tartalmazza. (A kegyhely gondolata a 
negyvenes évekből származik, amikor 
egy bizonyos Natália nővér azt a sugalla-
tot kapta Jézustól, hogy ezen a helyen egy 
engesztelő kápolnát kell építeni.)

A beruházás híre nem mindenkit töltött 
el azonban lelkesedéssel. Az a passzus pe-
dig, hogy a jogszabály ingyenesen a XII. 
kerületi  önkormányzat vagyonkezelésébe 
adta a Normafánál fekvő állami tulajdon-
ban lévő földterületeket, sokakban vissza-
tetszést váltott ki.

Az első hírek a beruházásról még a nyár 
derekán jelentek meg a sajtóban, amikor 
is Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgár- 
mestere, a Fidesz országgyűlési képvise-
lője bejelentette, hogy átfogó fejlesztési 
terv készül a parkra, a beruházások minte-
gy 5 milliárd forintból valósulnának meg. 

A parlamentben ülő zöldek, vagyis 
az LMP azon mód államfői vétót kért.  
A párt véleménye szerint  súlyosan 
alkotmánysértő az új jogszabály. Kilátás-
ba helyezte, hogy az Alkotmánybíróság 
általi megsemmisítését fogja kérni és az 
Aarhusi Egyezmény titkárságához fordul.  
A közleményben, amelyet Szél Bernadett 
és Csiba Katalin jegyez, fölhívják a figyel-
met, a tervezett Normafa-projekttel kap- 
csolatban elmaradt az előzetes konzul-
táció a lakossággal, valamit a hatásvizs-
gálat. Különösen súlyos, hogy a szóban 
forgó terület természetvédelmi oltalom 
alatt áll, úgynevezett Natura 2000, és 
a beruházás megvalósításához pedig 
fel kell függeszteni a természetvédelmi 
törvény, az erdőtörvény és az építészeti 
szabályozás előírásait. Kiderült az is, a 
projekt megvalósításához 3 hektár erdőt 
kell kiirtani.

Sobri Zabot

Normasértés a Normafánál

Na, ez már több a sokknál
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A rezsiháború folytatását ígérte Orbán 
Viktor a Fidesz legutóbbi, szeptember-
ben tartott, jubileumi, 25. kongresszusán. 
A háború egyik csatáját szinte ezzel 
egyidejűleg indították el – Budaörsön. 
(Egy budaörsi csata már bevonult a törté-
nelemkönyvekbe, lásd e havi lapszámunk 
4. oldalát, de hogy ez is bevonul-e, majd 
meglátjuk).  Érdemes tehát megvizsgálni, 
mi és hogyan zajlik a városban, hátha 
ebből a háborúskodás egészére, s nem 
csupán lokális vonatkozásaira nézvést 
vonhatunk le következtetéseket.

A csatát ezúttal is a kormány indította, 
pontosabban az illetékes kormányhivatal 
vezetője, Tarnai Richárd, a Fidesz-KDNP 
országgyűlési képviselője azzal, hogy 
101 millió forintos büntetést szabott ki a 
Budaörsi Településgazdálkodási Kft.-re. 
A büntetés indoka, hogy a központilag 
elrendelt rezsicsökkentés után a város 
közműszolgáltató cége a távhőszámlákat 
nem előírásszerűen állította ki. Félreér-
tések elkerülése végett: a pönálét tehát 
nem azért szabták ki, mert a vállalat nem 
csökkentette megfelelő mértékben az 
árait, hanem azért, mert az árcsökkenést, 
– a hatóság szerint – nem megfelelő 
módon tüntette föl a számlákon! A kor-
mány ugyanis nem éri be azzal, hogy 
a közműszolgáltatókat egységesen 
kötelezte, függetlenül a gazdálkodá-
suktól és a tarifáiktól, a 10 százalékos 
díj-csökkentésre, hanem azt is előírta a 
számukra, hogy az általuk kibocsátott és 
postázott számláikra még a kormány re- 
zsicsökkentését dicsőítő szöveget is rá-
nyomtassák! A BTG állítólag ezt nem 
hajtotta végre elég precízen… A cég 
és a tulajdonos városi önkormányzat 

már ezt is vitatja, de a szankció  mér-
tékét meg egyenesen égbe kiáltó arcát-
lanságnak tartja. Az esettel kapcsolatos 
közleményükből kiderül, hogy hasonló 
pontatlanság miatt más – a kormány po-
fozó bábuinak tartott multinacionális 
–, cégekre nagyságrendekkel(!) kisebb 
bírságot róttak ki. Például: az E.ON-ra 
7 milliót, az EDF Démászra 3 milliót, a 
Főgázra 6 milliót, a GDF Suezre 10 mil-
liót, az Émászra 4 milliót, az Elműre pe-
dig 7,5 millió forintot.  Nyilván a multiel-
lenes háború nagyobb dicsőségére. 

Az egységes, mindenkire egyformán 
kötelező rezsicsökkentés azért is abszurd, 
mert azokat a vállalatokat is sújtja, ame-
lyek, mint például a BTG, jól gazdálkod-
tak, és az országos átlag alatt tudták tartani 
a távhődíjaikat. (Mennyivel „okosabbak” 
voltak például azok az önkormányzatok,  
amelyek még tavaly jól megemelték a 
közszolgáltatások árát, s amely ily módon 
még most, a rezsicsökkentés után is ma-
gasabb, mit egy-két éve volt. Volt miből 
engedni, volt, aki időben súgott nekik.) 
Márpedig egy ekkora birság egy Budaörs 
méretű város BTG nagyságrendű közszol-
gáltató cégét egykettőre padlóra viheti. 
Hogy miért pikkelnek ennyire Budaörsre? 
Bizonyára azért, mert a helyi lakosoknak 
2010-ben volt merszük nem fidesznyik 
polgármestert választani. Nem egyedi 
eset, elég vigyázó szemünket Esztergomra 
vetni, ahhoz képest Budaörs még kevéssel 
megúszta. Bizonyos vélemények szerint a 
szimpla bosszúálláson túl van racionalitás 
is a történetben: e vélekedés szerint pon-
tosan ez is lenne a cél: bedönteni amúgy 
jól működő vállalatokat, majd az elérték-
telenedett céget átjátszani valamelyik saját 

kliensnek. Ha ez forogna egyes körök fe-
jében, nem lennénk meglepve, történt eh-
hez hasonló eset már egynéhány mifelénk 
és másfelé is az országban. Valahogy úgy, 
ahogyan a trafikokkal tették – érvel a váro-
si önkormányzat közleménye az üggyel 
kapcsolatban.

Az affér további pikantériája, hogy a 
cég, preventíve, a kibocsátott számlák 
mintáit a jogszabály-módosítás hatályba 
lépése óta havonta beküldte a fogyasz-
tóvédelmi hatósághoz, amely egyetlen 
esetben sem emelt kifogást. 

A kormánypárt egyetlen ellenérve a leírt 
anomáliákra, hogy hát a magyar emberek 
milliószámra írták alá a rezsicsökkentést tá-
mogató íveket. (Állítólag még a halottak is 
föltámadtak egy aláírás erejéig, akkora volt 
a népi felbuzdulás.) Budaörsön történetesen 
hatezren.

De ki fogja kifizetni a cechet? – kérdezik 
Budaörsön sokan. Ha a BTG a bírságolás 
és a díjcsökkenés miatt veszteségessé válik, 
a helyi önkormányzatnak kell majd zsebbe 
nyúlnia, és helytállnia mint tulajdonos, azaz 
kipótolni a veszteséget. Miből is? Természe-
tesen a budaörsiek adóforintjaiból. 

Budaörs természetesen fölveszi a 
kesztyűt, Wittinghoff Tamás polgármester 
mindenesetre ezt ígéri.

Ha ezt a budaörsi csatát megnyernék is 
valami csoda folytán, az újabb sötét fellegek 
már ott tornyosulnak a BTG feje fölött (a 
hónap képzavara – a Szerk.).

Kinéz a cégnek ugyanis még egy, kétszáz 
milliós „büntetés” is. Egy hatalmas terü-
let rekultivációját a BTG-vel akarják elvé-
geztetni, szintén mondvacsinált indokok 
alapján.

Úgy látszik, a kormányerő biztosra megy, 
semmit nem bíz a véletlenre. Budaörs ese-
tében sem.

A cégnél nagy a bizonytalanság és a fé-
lelem, sokan a munkahelyük elvesztésétől 
tartanak. Nem alaptalanul.

Biator Oszi

A budaörsi csata
„A háború -  mint tudjuk – a politika folytatása más eszközökkel”. 

(Carl von Clausewitz) 

Ezt kapják
Az iskolák államosítása előtt 
a budaörsi oktatás színvona-
lának biztosítása érdekében a 
városban tanító tanárok úgyne-
vezett Budaörs pótlékot kaptak. 
Miután ennek változatlan 
folyósítását megakadályozta 
a köznevelési törvény, a város 
ösztöndíj formájában ítéli meg 
a korábbi támogatást a helyi 
pedagógusoknak. Az ösztöndí-
jak kifizetéséhez a költségve-
tést szeptemberben módosította 
a képviselő-testület.
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(folytatás a 10. oldalon)

Se nem nyár, se nem ősz. Aki meg tovább-
ra is szalmakalapot hord, attól nem ér-
demes tanácsot kérni*.  

Sárga és zörög a kukorica, mint a go-
nosz öregasszony, de az erdők zöldjében 
néha még illegeti magát a könnyűvérű 
nyár. Halni készül és lemondóan zörög 
a napraforgó is. Reszket a tábla fölött a 
meleg levegő, de a szemekben már az ősz 
duhajkodik.

Döcög egy szekér. Viszi az időt…
Egy magányos felhő az égen fülön csíp 

egy elszállt pillanatot. Játszik vele, örök-
kévalóságot ígér neki, aztán belefelejt-
kezik önmagába és elejti. A pillanat le-
zuhan a földre. Egy kisegér felkapja és 
elszalad vele a napraforgók közé. A föld 
alá rejti. Ez a jövő nyár örök ígérete.

De most itt vagyunk holdtölte után, Szent 
Mihály nap előtt a földi tejúton. A fecskék 
már elköszöntek, jó szeleket próbálnak 
kifogni, a selymes füvek tüskés-szúrósak 
lettek, hajlottan tartják terméseiket a madár-
birsek, a galagonyák, a kökények, a csipke-
ágak, a vackor meg majdnem mind lehullott. 
Az éjjelek hidegek, a jó időt suttogják még, 
néhány fiatal gesztenye és akácfa el is hiszi 
az ígéretet, és vacogva hullajtja majd le a 
sok fehér virágát. A koránérő szőlőből már 
pénzelni lehet, kezdődik a krumpli szedés  
és az őszi vetés.

És mi megyünk a földi tejúton. 
Fölöttünk egy jókora dombról 

paplanrepülősök próbálkoznak az őszi 
széllel. Jobbra meg fehér sziklák, tovább 
az ördöglovas ódon kastélya méltóságtel-
jesen rejti ősfás parkját, ahol némelyik kü-
lönös formájú fa mintha pletykálkodásba 
esne, alig hallhatóan susogja régi gazdája 
őrült dolgait, valami lovas-szekeres vad 
ugratásokat, mert, hogy gazdája bizony 
az ördöggel is cimborált.

A földi tejút hegyen völgyön visz a 
Duna felé. Hatalmas sebek tátongnak a 
hegyek oldalán, ősi és múltbéli bányák 
helye. Az egykori kőfejtők visszaadták a 
mohának, kis bokroknak a rozsdavörös 
mészkőfalakat. Újra a csend birodalma, 
nedves homály, amelyből vékony szálú 
fácskák nyúlnak és kapaszkodnak a fény, 
a tenyérnyi kékség felé. A kőfalakon le-
csurgó, a repedéseken beszivárgó esővíz 
itatja, táplálja a fúrók ütötte kősebekben 
tenyésző növényi életet, a hasadékokban 
megbújó, szinte a semmibe kapaszkodó 
gyökereket. A be-betérő napfény és a pára 
megsokszorozza a ragyogást a nyirkos 
leveleken.

Valahol távolabb egy gerecsei tisztá-
son a dombok ölelésében a legendák már 
ködbe vesznek. 

25 ezernyi török sereg kaszabolta a ma-
gyarokat, akik mind egy szálig odavesz-
tek. Pusztamarót nemzeti emlékhely, de 
odavezető földútját nem kockáztatjuk. 
Bár ebben a csendes őszi lebegésben talán 
még Szulejmán szelleme is ott kóborol, 
lehet, hogy bánja is már a sok vérontást. 
A Duna meg lentebb csak mossa, mossa 
régvolt idők sok szennyesét.

A süttői templom is titkokat rejt, egy 
régi hosszú alagútja ma már járhatatlan, 
onnan meg a tatárok elől menekültek – a 
legendák szerint.

A neszmélyi hegyek szőlőt érlelnek, és 
kinyitják a távolság ajtait, minden kaput 
térben is időben is.

Itt fenn is tapintható a csend, az anyagi 
öröklét üzenete. Sejteti azok számára, 
akik értik az ásványi és növényi lények, a 
körbeölelő erdők, az alattunk folyó Duna 
legbelső lényegét, a föld és a víz elemeiből 
áradót, a roppant és örök, mégsem vigasz-
talan magányt. Valamit abból a titkos 
jelen valóból, amit a végtelen körforgás, 
elmúlás és újjáéledés jelent, ami több a 
mérhető időben kiszabott életidőnél, ami 
maga a lét.

Római kori mesék lebegnek a felhők 
között, harci szekerek zörögnek, két és 
félezer év távlatában is éltek itt és ott 
lent emberek, éltek, ismerték a hegyoldal 
nedűjét, öltek, építettek és szerettek. Üzen-
nek, de az üzenetek megakadnak egy- 
egy sötét rohanó felhőben és nagy ritkán 
jutnak el egy értő és befogadó lélekhez.

Hányan járták azt a hatalmas földet, a 
Duna északi partján elterülő Alacsony 
Kárpátoknak támaszkodó, búzát ringató, 
ez oldalon meg erdők rengetegében tévedt 
utakat!

Egyszer gyermekkoromban átláttam 
a túloldalon egy faluba. Égtek a házak, 
az egész falu leégett. Másnap láttam az 
üszkös romokat, és hozta az északi szél 
az égés szagát. Égett kenyerek szagát. 
Évekig nem járt arra ember. 

Hallottam, hogy a Duna két partján élők 

hogyan beszélgettek egymással. Lehasal-
tak a parton a vízre hajolva. A Mamáról 
kérdezték egymást, a gyerekekről, mert, 
hogy volt már telefon, de a Duna közepe 
határt hordozott, fegyverek néztek 
egymással szembe, bár hordozóik egy 
nyelvet beszéltek. Ilyen világ is volt!

Ott, a falu tövében, ahol a Zsitva 
folyó beleszalad a Dunába, pár ezer és 
pár száz éve is történelmet írtak. A ró-
mai után török és magyar egyezkedett, 
kötött békét, itta a neszmélyi jó bort, 
amit Allah elnézett nekik, vagy éppen 
nem nézett oda, de nem volt akadály, 
hogy ne az örökkévalóságba üdvözül-
jenek.

Aztán mástól sem volt hangos a ter-
mészet gyönyörű mély csendje, mint a 
történelemtől. Jött Napóleon, az osztrák, 
a német, az orosz, ágyúk, tankok, az ég-
ben repülők hullattak bombákat, a földön 
hajtottak emberek, mint barmokat a ha-
lálutakon, lőtték a Dunába, mert biztosan 
sokan voltak. Mind azért jött, hogy pusz-
títson. Életeket, fákat, erdőket, vadakat, 
gondolatokat, mindent, ami szép volt.

Összezavarodott a világ. Még a holt em-
ber sem nyughatott, rossz irányba tette le 
őt a Szent Mihály lova. Volt, aki holtában 
is észak felé tekintett, volt, aki kelet felől 
várta az örökkévalóság csodáját, meg 
olyan is volt, akit napokig lengedeztette a 
szél, madarak vájták földi maradványait, 
mert a neszmélyi hegyoldalban az Akasz-
tóhegyen végezte, nem is olyan régen.

A hegyről körbetekintve, ahogy átsu-
hannak rajtam, bennem az évezredek, 
érzem, hogy létem parányi része ennek 
a mindenségnek, ahogy az idő, a perc 
tovatűnik, mintha semmi sem volna fon-
tos. Évmilliókhoz mérten röpke percnyi 
idő az emberi történelem néhány évez-
rede, az én életem pár éve nem is mérhető. 
Keresem a választ, akkor mivégre az a sok 
kín, öröm, alkotás és pusztítás?  Keresem 
a választ, és a lemenő nap remegő fényei 
közt az erdő alján mintha láthatóvá vál-
nék a magyarázat. Gyönyörű agancsosok 
legelik a száraz füvet, már reszket testük-
ben a vágy, várják az éppen alkalmas es-
tét, megkezdődik a szarvasbőgés, és mire 
az idő hűvösre fordul, már növekednek a 
kis gidák, hogy tavaszra ők is járhassák 
ennek a gyönyörű, küzdelmes és vesze-
delmes földi tejútnak kanyargós, néha 
zsákutcákba torkolló, meredek útjait. 
Mert a teremtés az úgy van, hogy a földi 
tejutat minden élőnek végig kell járnia! 
Mindezeken gondolkodni meg majd az 
örökkévalóságban bőven lesz idő, ahol 
„testként folytatódom a külső világban – 
nem a fűben, a fákban, hanem az egész-
ben.”

Várady Judit

Időutazás Szent Mihály havában

* (Itt Szerzőnk félreérthetetlenül 
szeretett Főszerkesztőnkre céloz.)
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Történt, hogy a lábfájás már a tűrhetetlenség 
határát súrolta, amikor végre rászánta 
magát a betegünk, meglátogatja az or-
vosát. Tapasztalt emberként persze előbb 
időpontot kért, nehogy fél napot kelljen a 
váróteremben várakoznia.

Nem is volt semmi probléma, negyed 
óra eltéréssel bekerült az oly nagyon óhaj-
tott szakember elé. A szemrevételezéses 
vizsgálat meg is történt, de labor és rönt-
genlelet is kellett a pontos diagnózishoz. 
Egyik sem a szomszéd ajtónál van, tehát 
betegünknek egy kis sétát kellett beiktatnia 
a napi teendői közé.

A röntgennél azonban kiderült, a beutaló 
orvos valamilyen számot lefelejtett a pa-
pirkáról, ennek hiányában pedig azt a fájós 
lábat nem lehet átvilágítani. Ja, telefonon 
nem hívják fel a dokit, arra nincs idejük. 
Fáradjon vissza a beteg az első orvoshoz, 
írassa rá a hiányzó számot, és jöjjön vissza. 
Hogy már alig van jártányi energiája? Az 
nem ide tartozik, itt rendnek kell lennie.

Betegünk tehát kényszerűen megtette 
vissza az utat, mi közben a pokolba kíván-
va az egész szolgáltatási rendszert. Ám 
láss csodát, az első doki adminisztrátora 
egy pillanat alatt kijavította a hiányosnak 
hitt papírt, mert csak egy sorral csúszott 
lejjebb az a fránya szám. Így most már ér-
demes volt elmenni a röntgenre. Valóban, 
meg is történt a nagy mutatvány, átnéztek a 
beteg lábán, ám a kiértékelő doktorra várni 
kellett, aki éppen elment valahová.

Másfél óra múlva a kiértékeléssel a la-
bor felé vehette betegünk az útját. Ekkor-
ra már nem hogy járni, de vánszorogni 
is éppen hogy csak képes volt. Itt érte az 
újabb meglepetés. Ezt a vizsgálatot csak 
meghatározott időben lehet elvégezni, ma 
már nem.

Tehát félig elintézve a vizsgálatokat 
hazament, majd másnap vissza a laborba. 
A pokolba vezető út lehetett ilyen ke-
serves, de azért még vannak meglepetések. 
A laborban a beküldő papír valamiért nem 
tetszett az azt vizsgáló személynek: tessék 
visszamenni, és ezt meg ezt írassa még rá 

a dokival. Hogy az ma nem rendel? Hát, 
ha majd elintézte, akkor jöjjön vissza a 
laborba!

Betegünk átvánszorgott a rendelőbe, 
megnézte, hogy az orvosa mikor lesz bent. 
Persze kereste a lehetséges egyéb meg-
oldásokat is. A másik orvos asszisztense 
természetesen nem segíthetett, ő másik or-
vos dolgait intézi, bár betegünk inkább az 
érzéketlenséget fogta fel a szavakból.

Fájós lábú páciensünk tehát ismét haza-
ment. Két nap múlva visszajött az or-
vosához: „ja, ez tényleg, lemaradt”, s pár 
pillanat múlva betegünk ismét vánszo-
roghatott a laborhoz. Természetesen későn 
érkezett, a vizsgálatot aznap már nem lehet 
megejteni, majd holnap.

Betegünk mit tehetett volna, hazament, 
hogy a következő napon mintát vehes-
senek tőle a laborban. Akkor végre min-
den sikerült, már csak a leletért kellett 
visszajönnie. No, meg a leletekkel elmen-
nie a beküldő orvosához egy újabb, előre 
egyeztetendő alkalommal, hogy a diagnó-
zist meg lehessen erősíteni.

Így történt, hogy betegünk fájós lába 
a tortúra alatt annyit volt használatban, 
hogy kezdte meggyőzni magát, mi szerint 
nincs is semmi baj ezzel a lábbal, ha ennyit 
képes volt kibírni. Csak hozzá kell szokni a 
fájdalomhoz, a többi már nem is fontos.

A csali
Néhányan türelmesen várakoznak a 22-es 
buszra, az ilyenkor oly jellemző csaknem 
mozdulatlansággal. Egymástól kellő 
távolságot tartanak, tiszteletben tartják 
az intimszféra határait. Messziről látszik, 
hogy nem ismerik egymást, sőt, nem is 
akarnak egymással megismerkedni.

Van azonban a közelükben egy gyerkőc, 
amolyan kissrác. Ő cikázik a terep akadá-
lyai között, miközben rugdossa az előtte 
röpködő papír fecnit. Jó néhány lépéssel 
távolabbról két nagyobb suhanc követi a 
levegőben utazó papírdarabot.

Mindez azonban csendben történik, 
egyik kamasz sem kelt zajt. A papírdarab-
ka még annyira sem neszezik, mint a fiúk 
edzőcipős lépte. Így óvatosan becserkészik 
a várakozókat, közben hátulról közéjük 
rúgja a fiatalabbik a cédulányi papirkát. 
A mélán várakozók az egészből sem-
mit sem vesznek észre, föltehetőleg napi 
problémáikkal vannak elfoglalva.

A nagyobbak egy idő után megunják 
a „semmi sem történik” szituációt, és a 
várakozók között elsétálva – mintegy oda 
sem figyelve – visszarúgják a fecnit a vára-
kozók mögé, majd elvonulnak a háttérbe. 

A legkisebb  gyerkőc finoman, ám 
gyakorlott mozdulatokkal tovább tereli a 
papírdarabkát. Most az egyik szélső utazni 
vágyót célozza meg, megkerüli, és a lába 
mellett – csak úgy véletlenül – eléje rúgja a 
cédulát. No, ennek már volt hatása, a hölgy 
lenézett a földre, ugyan mit sodorhatott 
eléje a szellő. 

Ez a hölgy nem volt már tinédzser, sőt, 
nyugodtan mondhatjuk szép korúnak is. 
Így aztán nehezére is esett felismerni, mi is 
az a cédulka ott a lábainál. Szemüveget u-
gyan nem vett elő, de látszott rajta, nagyon 
kellene valamilyen segédeszköz,, hogy ala-
posabban megvizsgálhassa azt a kis színes 
papirkát. Olyan ismerősnek tűnhetett neki. 
Látott már ilyent, no, nem gyakran, de is-
merte a színét, ábráját.

Óvatosan körülkémlelt, mások 
láthatják-e azt, ami oly érdekes volt 
számára. Kis idő múlva már látszott rajta, 
elszánta magát, felkészült e nyomdater-
mék kézbe vételére. Botját ugyanis kitá-
masztotta, sőt, kicsit meg is piszkálta vele 
a földön heverő papírt. Táskáját a másik 
kezébe tette, majd megkezdte a lehajolást. 
Lassan, kínkeservesen ment ez a lehajolás. 
Érdekes, mindhárom suhanc tekintete erre 
a mozdulatra összpontosított, s a legkisebb 
ott is maradt a néni mögött. Talán még az 
elaggott ízületek ropogását is hallotta, de 
nem, nem akart segíteni felvenni a papírt. 
A csuda tudja, mire várt, amíg a néni keze 
egyre közeledett a papirkához, de azt még 
mindig nem érte el. Ekkor azonban feltűnt 
a közeledő busz, és a néni a mutatványt fél- 
be szakította.

A busz szele tovasodorta, és meg is fordí-
totta a földön heverő fecnit, s a néni felszállt 
a buszra a soványka kis táskájával. Ki tudja, 
mi lett volna a történet vége, ha a busz csak 
pár másodperccel később érkezik, vagy 
a néni fürgébben képes lehajolni, netán 
megvárja a következő járatot.

Tippelem, ez utóbbi volt a célja a fiata-
loknak. Ugyanis a cédula olyan volt, mint 
egy húszezres, mérete, ábrája – legalábbis 
álló helyzetből – igazinak tűnt. Hogy rossz 
szándék volt-e a gyerekekben? Ki tudja. 
Tény, hogy stratégiájuk, mozgásuk, elhe-
lyezkedésük tipikusan áldozatkeresésre 
volt jellemző. Hogy a táskát is el akarták 
csenni, vagy csak egy jót mulatni a sze-
rencsétlen, csalódott áldozaton? Minden 
esetre nem merném tiszta szándékuk ga-
ranciájaként tűzbe dugni a kezemet.

Mészáros Árpád

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

Október

5. szombat, 15.00   
Némáné Nagy Júlia MAGYAR NÉP-
BALLADÁK című festménykiállí-
tásának megnyitója a művelődési 
házban
Házigazda: az Erdélyi Baráti Kör
8. kedd, 18.00
Az otthonunk
Makray Krisztina filmklubja 
művelődési ház
12. szombat, 10.00-14.00
Bababörze 
művelődési ház
12-13., szombat-vasárnap, 10.00-
18.00
Nyitott Múzeumok Hétvégéje 
Romtemplom, Lámpamúzeum és 
Tájház 
12. szombat, 14.00
Vendel-napi állatsimogató 
Tájház
15. kedd, 10.00  
Mazsola és Tádé 
Ametist Bábszínház 
művelődési ház
19. szombat, 19.00
Nyakas Smooth Jazz Club
nyitókoncert a művelődési házban

Házigazda: Pálinkás Gergely és ze-
nekara
Sztárvendég: Berki Tamás
29. kedd, 18.00
Zsámbéki Fotós Szalon
30. szerda, 18.00
Evilág, Más Világ, Gyász
Makray Krisztina előadása a Halot-
tak Napja alkalmából 
művelődési ház
30. szerda, 18.30
Családi Egészségklub
művelődési ház
Kvantumgyógyászat
Ferenczy László természetgyógyász

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

Október

5. szombat, 8.00
Bababörze-Bolhapiac 
19.00
Budakeszi Székelykör Szüreti Bál
7. hétfő, 12.00 
Aradi Vértanúk Napja 
8. kedd 19.00 
Dumaszínház
Kovács András Péter 

13. szombat, 16.00 
Zwickl Polka Partie
12-19-ig 
V. Mezei Mária Kulturális Emlékhét
18. péntek, 16.00 
Nosztalgia Party
19. szombat, 19.00 
Rojtos táncház
23. szerda  
1956-os megemlékezés a Kopjafánál
25. péntek, 16.00 
Tökmag játszóház 
26. szombat, 10.00 
Bőröndmese
musical 5-10 éveseknek 
31.  csütörtök, 15.00.
Mindenszentek Napi megem-
lékezések

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

Október

5. csütörtök, 19.00
Barillet-Grédy: A kaktusz virága
R.: Bereczki Csilla
Gazdag Tibor, Fazakas Juli és  
Szakács Zsuzsa előadásában

13. péntek, 19.00
R&L, avagy a mágusok birodalma 
Puskin Ruszlán és Ludmilla c. meséje 
nyomán írta és rendezi: Almási-Tóth 
András
Nagy Dániel Viktor, Sándor Péter és 
Mertz Tibor szereplésével.
19. csütörtök, 19.00
Max Frisch: Játék az életrajzzal

K u l t u r á l i s  a j á n l ó , OKTÓBER

Régi vitatéma Luther anti-
szemitizmusa. Sokan egye-
nesen a nagy reformátort tartják 
a modern kori, politikai anti-
szemitizmus előfutárának. Egy-
háza ezzel szemben kisebbíteni 
igyekszik ebbéli szerepét.

Mindenesetre tény, hogy 
híres könyve, A zsidókról és ha-
zugságaikról igen nagy hatással 
volt a kortársakra és a közvetlen 
utókorára is. 1612-ben újranyo-
matták az inkriminált művet 
Frankfurtban, mire pogromok-
kal kísért zavargások törtek ki 
a városban. Két évvel később 
a könyvet kiadó Fettmilch a 
vezette tömeg megrohamozta 
a frankfurti Judengassét, ahol 
több ezer zsidót kifosztottak 
és meggyilkoltak. A fölkelést 
végül III. Ferdinánd császár 
verte le, aki kivégeztette Fett-
milchet, és védelmébe vette 
a zsidókat. A történtek olyan 
mély nyomokat hagytak, hogy 
ezt követően Luther antiszemita 
műveit egészen a 20. századig 
Németországban sem adták ki, 

csak egyházi körökben voltak 
hozzáférhetők.

Az írások háttérbe szoru-
lásával három évszázadon át 
pogromok sem törtek ki Néme-
tországban.

Az írásokat a nácik kezdték 
el újra terjeszteni nagy pél-
dányszámban. S lám, a pog- 
romokra sem kellett sokáig 
várni. Diarmaid MacCulloch 
oxfordi történészprofesszor 
szerint A zsidókról és hazug-
ságaikról című könyv volt a 
„mérnöki pontosságú tervrajz” 
a Kristályéjszaka terrorjához, 
amelyet 1938-ban éppen Lu-
ther születésnapján rendeztek 
meg. Ugyanerről a műről Karl 
Jaspers német filozófus azt 
állította, hogy „készen állt már 
benne a teljes náci program”. 
Jaspers a második világháború 
után a német parlamentben ki-
jelentette: „Amit Hitler tett, azt 
mind Luther ajánlotta, a gáz-
kamrákban való közvetlen gy-
ilkoláson kívül.” A Der Stürmer 
című náci hetilap főszerkesztője,  

Julius Streicher úgy véleke-
dett, Luther műve a „valaha 
megjelent legradikálisabb an-
tiszemita iratként”. Ugyanő a 
nürnbergi perben is arra hivat-
kozott, hogy lapja semmi olyat 
nem közölt, amivel „Doktor 
Luther” ne értett volna egyet.) 

Ilyen előzmények után 
érthető kíváncsisággal várja 
Budakeszi közvéleménye a 
Protestáns Kör összejövetelét 
a Reformáció hónapjában, azaz 
októberben, 17-én 19 órakor. A 
Kálvin teremben ((Budakeszi, 
Fő u. 159.) ekkor tart ugyanis 
előadást Véghelyi Antal evan-
gélikus lelkész, teológus tart a 
témáról.

Bobosi Tzar

Pogrom Frankfurtban Dacára az iskolák államo-
sításának, Budaörs továb-
bra is gáláns támogatást 
nyújt a városban működő 
oktatási intézményeknek: a 
szeptemberben elfogadott 
költségvetés-módosítás sz-
erint intézmény-felújítá-
sokra 66 millió forint töb-
blet jut az idei tanévben. 
Nagyvonalúságban eddig 
sem volt hiány, néhány isko-
la felújításával mégis késtek 
a kivitelezők, nem készültek 
el az idei tanévnyitóra.

Vigalom
Budaörsön
A budaörsi Templom té-
ren mulattak a Budaörsi 
Vigasságokon szeptember 
21-én, szombaton. Zenés 
felvonulás, gyermek kon-
certek, főzőshow, zeneka-
rok, táncshow, sütik és 
végül de nem utolsó sor-
ban Ferenczi György és a 
Rackajam koncertje zárta a 
szombati napot. 

A Fehér Bot Világnapján, 
október 12-én 
este 19 órakor 

republic
 koncert

 a Budaörsi Városi 
Sportcsarnokban
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A gyanútlan járókelő sétál a mindennapok útvonalán. Van, aki kutyát sétáltat, van, 
aki bevásárolni megy, de legtöbben munkába, iskolába sietnek errefelé. A többség 
leszegett fejjel igyekszik célja felé, de vannak felemelt fejjel, érdeklődő szemmel 
közlekedők is. 

Ez utóbbiak igencsak meglepődtek, amikor a szokott helyen nem találták azt, amit 
talán százszor, ezerszer is láttak, egy feliratot. Igaz, nem akármilyen betűhalmaz 
volt az az eltűnt felirat, hanem Erkel Ferenc és családja egykori nyaralójának falán 
lévő márványtábla. A helyén ma csak az eltérő színű vakolat, és a négy felerősítő 
csavar árválkodik, jelezvén, innen hiányzik valami.

A jelenségre felfigyelők töprenghetnek, hogy mi okozta ezt a változást. Egyesek 
a tábla megújítására gyanakodhatnak, de erre nagy szükség nem lehetett, hiszen jól 
olvasható volt az eltűnt tábla felirata. Mások fémgyűjtőkre gyanakodhattak, de hát a 
márványt nem lehet beolvasztani. Akadhat, aki az épület renoválási előkészületeire 
gondolt, de ezt a tippet nem erősíti meg semmi. Mindenesetre jobb lett volna kifüg-
geszteni egy tájékoztató táblát.

Persze a legjobb az lett volna, ha a tábla nem tűnik el, hanem tovább hirdeti, 
Budakeszinek van valamilyen kap-csolata a Himnusz megzenésítőjével. De ha már 
így alakult, talán a pótlás, helyreállítás lesz mintaszerű!

Mészáros Árpád

Rejtély

Sváb táncház
A táncház intézményét valójában az er-
délyi magyaroktól vette át a hetvenes 
években a revival lázában égő, budapesti 
értelmiségi ifjúság, de aztán hamarosan 
lett görög, bolgár, lengyel stb. táncház 
a magyar fővárosban. És aztán ország-
szerte elterjedt és meggyökeresedett.

Most a telki őslakosok gondolták úgy, 
érdemes lenne szüleik, nagyszüleik zenei-
koreutikai hagyományait föleleveníteni 
rendszeres táncmulatságok keretében.

A legnagyobb problémát az jelenti, 
hogy helyben már nem is igen élnek olya- 
nok, akik el tudnák járni a tradicioná-

lis sváb táncrendet. Így aztán kívülről 
kell „hozatni” tánctanár-koreográfust 
Wenczl József személyében. Ha minden 
igaz, az idei Falukáposztája rendezvé-
nyen már némi ízelítőt is kaphatnak 
a résztvevők a lelkesen szerveződő 
hagyományőrzők tudományából.

Az első hivatalos 
Sváb Táncház ok-
tóber idusán lesz a 
telki Pajtában, s ha 
jó lesz a fogadtatás, 
onnantól számítva 
minden kedd este 
ugyanitt jönne 
össze a táncszerető 
közönség.

Képek és hangok
Vernisszázs lesz Telkiben. Immár ötödik 
alkalommal rendez a Pipacs Galéria 
kiállítást a Magyar Festészet Napja alkal-
mából. A megnyitón, az érdeklődő publi-
kum mellett ott lesznek az alkotók (köz-
tük olyanok is, akik még sem állítottak 
ki a faluban): Kökény Marianna, Márton 
Ildikó, Scheer Gizella, Szőke Gábor és 
Vaskóné Gálfi Erzsébet. Az alkalom ün-
nepélyességét emelendő, műsor is várja 
a részvevőket: Ványi Viktória szaval, a 
zenéről pedig a Kis Zenede növendékei 
gondoskodnak, valamint egy alkalmi ter-
cett: Lengyel Anna, Csányi Dorottya, Nikl 
Noémi. A hangszeres muzsikát pedig egy 
gitáregyüttes képviseli majd.

Külön érdekessége a kiállításnak, hogy 
a „nagyok” mellett olyan telki gyerekek 
alkotásait is kiállítják, akik az Aradi Jenő 
rajzversenyen vettek részt.

Megnyitó tehát október 18-án, pénteken, 
18.30-kor. Megtekinthető október 27-ig.

Ideális helyszín kiállítások rendezésére 
a budaörsi Újvárosháza előcsarnoka. 
Na persze, a tervezők így is tervezték. 
Jól kalkuláltak, ugyanis az épület gazdái 
ki is használják rendszeresen kulturális 
célokra is az impozáns teret. Ezúttal az 
Országos Diákfotós Pályázat legkiválóbb 
munkáit lehetett megtekinteni 2013. ok-
tóber 4-én.

Mi mással, mint meséléssel ünnepel-
ték a Magyar Népmesék Napját 
(szeptember 29.). A mesélésnek nagy 
sikere volt, egyaránt sokan voltak 
kíváncsiak a mesékre és vállalkoz-
tak mesélésre. Nemcsak a gyerekek 
körében aratott szép sikert a ren-
dezvény, hanem a felnőttek között 
is, akik közül az érdekelt szülőkön-
nagyszülőkön kívül is sokan ellá-
togattak a a budaörsi Jókai Mór 
Művelődési Központba.

Hiába, a mese örök, mint tudjuk, 
mesemondó és mesehallgató, mesére 
szomjas nép vagyunk.

Rost és Verdi
Legfőbb érték az ember. A mondás ar-
ról jutott eszembe, hogy egy közösség, 
kisebb vagy nagyobb, legfőbb erejét, 
energiáját a hozzá tartozó emberek 
minősége adja. Lám, milyen sokat profi-
tál a budai agglo-meráció abból, hogy 
az utóbbi tizenöt-húsz év szuburban-
izációjának köszönhetően sok vezető 
értelmiségi, művész választotta lakóhe-
lyéül. Itt van például Rost Andrea, a 
világhírű operaénekesnő, aki, amióta, 
a kilencvenes években, Budaörsre 
költözött, szívesen vesz részt a város 
életében. Legutóbb, szeptember 19-én 
például ő volt a sztárvendége annak a 
gálának, amit az Újvárosháza nagyter-
mében rendeztek az idei, Verdi Év (idén 
ünnepli a világ a nagy olasz zeneszerző 
200. születésnapját) tiszteletére.

Nyakas dzsessz
Zsámbékra sok mindenért érdemes 
elzarándokolni, így azt is egyre többen 
tudják, hogy egy ideje a város a jazz 
(avagy dzsessz – ad libitum – a Szerk.) 
Mekkája is, köszönhetően néhány lelkes 
szervezőnek.

Dzsessz-koncerteket a nyári fesztivá-
lon is hallhattunk-láthattunk néhányat, 
a folytatásra azonban nem kell jövő 
nyárig várni: október 19-én szombaton 
19 órakor Zsámbékon Nyakas Smooth 
Jazz Klub néven indul új koncertsorozat 
a helyi művelődési házban. Egyelőre 
évi négy hangversenyt terveznek a 
szervezők, belépti díj nélkül.

A klub házigazdája Pálinkás Gergely 
és Együttese lesz, vendégei a magyar 
jazz prominens képviselői. A nyitókon-
certen Berki Tamás énekes lép föl.
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Horvát 
aranyak
Aranyat hoztak Horvátország-
ból, de a vámnál semmi prob-
lémájuk sem volt. A kivitel 
(horvát szempontból), illetve a be-
hozatal (magyar optikán keresz- 
tül) ugyanis engedélyezett volt.

Szeptember 11-15. között 
ugyanis Horvátország adott 
otthont az ITTF Junior Circuit 
asztalitenisz versenynek, ahol 
a Budaörsi SC kiválósága, E-
cseki Nándor minden számban 
dobogóra állhatott. Az utánpót-
lás válogatott asztaliteniszező 
párosban Majoros Bencével, 
illetve csapatversenyben is a 
dobogó legmagasabb fokára 
hághatott, míg egyéniben a 
harmadik helyen végzett. A 
magyar válogatott tagjai össze-
sen három arany, egy ezüst-, 
és két bronzérmet hoztak haza 
a horvátországi versenyről.

tb

Immár harmadszor rendez-
ték meg a Budajenő Kempo 

Kupát szeptemberben. A hat 
csapat részvételével megtar-
tott verseny egyúttal a most 
indult orszáágos bajnokság 
első fordulóját is jelentette. 
Most a Dojo Lovász vitte 
el a pálmát, míg a második 
helyen a Jász Kempo vég-
zett. A házigazda Budajenő 
egyesülete a bronzéremmel 
vigasztalódott.

Javában zajlik a Globall 
Football Park&Sporthotel 

bővítése a szükséges építési 
engedélyek birtokában. Az 
edzőcentrum fejlesztése kap-
csán felmerült az igény egy 
mobil lelátó építésére.

A lakossági szempontokat 
is figyelembe véve Telki 
lehetőségéhez mérten igyek-
szik olyan irányba terelni 
a fejlesztéseket, amelyek a 
településképi és zajvédelmi 
kritériumoknak megfelelnek.

A településképi vélemé-

nyezési eljárás keretében 
ezért a mobillelátó tervét a 
polgármester elutasította. A 
hatósági engedélyeztetés a 
Budakeszi Építéshatóság jog-
köre.

Mondd, te mit választanál? 
– lehetett volna a mot-

tója a szeptember 6-án  me-
grendezett, Szeptember II. 
Őszi Budaörsi Sportválasztó 
Napnak.

Miként a hasonló rendezvé-
nyeken, a szervezőknek ezút-
tal is az volt a célja, hogy a 
gyerekeknek, fiataloknak be-
mutassák a különböző sport-

ágakat, és kedvet csináljanak 
ahhoz, hogy űzzék is valame-
lyiket.

A sportválasztót a Budaörsi 
Sport Club, a Budaörsi Kéz-
ilabda Club, Budaörs Város 
Önkormányzata és a De-
cathlon Magyarország Kft. 
támogatta. A szervezés a  
Colorspectrum Aramis SE-t 
dicséri.

KÉK-ZÖLD

Dicséretes kezdeményezést indított 
útjára ez év elején a Pilisi Parkerdő Zrt.; 
felhívásban fordult a Zsámbéki-medence 
gazdáihoz, kertészeihez, hogy hoz-
zanak létre egyfajta génbankot a vidékre 
jellemző, hagyományos gyümölcsfa faj-
táinak a megőrzésére az utókor számára 
és a biodiverzitás nagyobb dicsőségére. 
A Parkerdő vállalta a koordinálást, a 
gyűjtést, a csemeték elültetését, s végül, 
de nem utolsósorban a génbankhoz szük-
séges, mintegy másfél hektáros terület 
biztosítását a budakeszi erdészetben. A 
legújabb Tündérkert hivatalos megny-
itójára szeptember 26-án került sor. A 
kis ünnepség keretében a vidéken ter-
mett gyümölcsökből készült lekvárokat, 
pálinkákat kóstolhattak. A facsemeték 

kiültetése azonban majd október má-
sodik felében válik aktuálissá.

A most megnyitott másfél hektár minda-
zonáltal a második szakasza a Tündérkert 
projektnek. 2011-ben ugyanis már beültettek 
3 hektárt. Ez az ország teljes területéről 
származó mintegy 500 gyümölcsfát foglalja 
magában. Közülük egyetlen kis fa már ter-
mett is idén, egy pogácsa almát szüreteltek 
az ültetvényt gondozó szakemberek

A gyűjteménybe kerülő oltványokhoz 
szükséges oltóvesszőket a Zsámbéki-
medence tizenegy településének lakosai, 
gazdálkodói ajánlották fel nagy lelkese-
déssel. Az oltványokat Kovács Gyula er-
dész-pomológus, a Tündérkert mozgalom 
alapítója készítette.

 A hamarosan kiültetett csemeték 4-5 év 
múlva fordulnak termőre, s az egyes fajták 
azonosítása is akkor történhet meg ponto-
san. Ebben több helyi, zöld civil szervezet 

is részt vesz majd, amely eddig is sokat 
segített a kezdeményezésnek. A jövőre 
vonatkozóan pedig vállalták az anyafák 
megfigyelését, tulajdonságaik leírását.

Az ültetvény létesítése mellett a Parkerdő 
felajánlásából 60 gazda kapott vissza olt-
ványt a rendezvényen, mert fontos, hogy az 
egyes gyümölcsfajták eredeti környezetük-
ben is megmaradjanak. Összesen több mint 
160 gyümölcsfával (55 db alma, 42 körte, 14 
kajszi, 35 cseresznye, 10 szilva, 1 mandula, 1 
őszibarack, 4 meggy) lesznek így gazdagab-
bak a Zsámbéki-medence települései.

Az eddigi tapasztalatok alapján legjobban 
a cseresznye szereti ezt a területet, némelyik 
fácska egyméternyit is nőtt idén. A meszes 
talaj kedvez ennek a fajnak. Az alma is ked-
veli, már nagyon szép csemeték nőttek.

Borz Tóbiás
Rovatunk a KT-Electronic Kft. 

támogatásával jöhetett létre

Tündérkert nyílt

Bécs-Budapest 
Ultramaraton

Egykor, a rendszerváltás 
hajnalán ez is egy szimbólum 
volt, a vasfüggöny lehullása 
után az emberek önfeledt 
egymásra találásának jelképe. 
A két szomszéd fővárost 
összekötő esemény záróak-
kordját ráadásul október 
23-ára időzítve, ami egykor, 
1956-ban egy röpke pillanatra 
tényleg új távlatokat hitt ny-
itni az emberiség előtt.

Mára ezek a felhangok sz-
inte lekoptak róla, maradt a 
sportteljesítmény, a hosszú-
távfutás semmi mással nem 
összehasonlítható varázsa. 
Idén 32. alkalommal indulnak 
el az atléták a bécsi Práterből 
október 19-én, az immár har-
madik fővárossal kibővült 
Bécs-Pozsony-Budapest Ul-
tramaraton útvonalán. 23-án 
érkeznek vidékünkre, hogy 
Pátyon át a végső cél előtti 
utolsó állomásukra, Bu-
dakeszire befussanak a he-
lyeik buzdításától kísérve a 
Knáb J. utcába.

Az utolsó, félmaratoni 
etapra, hagyományosan, so-
kan a városból és a környékről 
amatőrök is csatlakoznak a 
sportolókhoz, hogy együtt 
tegyék meg az utolsó kilomé-
tereket a Népstadionig.

pim

Idén is támogatja az önkor-
mányzat egy jégpálya léte-
sítését 4.3 millió forinttal, 
amiért cserébe iskolaidőben 
napi 6 órát ingyenesen lá-
togathatják tanuló csopor-
tok a pályát, ahol oktatást is 
kapnak.

Szkanderbajnokság a budakeszi Erkelben
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Kábítószer az autóban

Parkolóban ücsörögni éjjel 
egykor nem föltétlenül til-
tott dolog. Szeptember 12. 
volt, Budakeszin. A kocsiban 
ketten ültek, amikor a járőrök 
a járműhöz léptek, majd sza-
bályos szalutálás után igazol-
tatták az úrvezetőt, elkérték 
az iratait. Hogy, hogy nem, az 
ellenőrzés itt nem állt meg, a 
rendőrök ugyanis alaposan 
átvizsgálták a gépko-csit, és 
nem hiába: kábítószernek 
látszó, gyanús anyagot ta-
láltak odabenn. Ez már elég 
indok volt, hogy egy drog- 
gyorstesztet is elvégezzenek 
az illetőn, s lám, az eredmény 
pozitív eredményt hozott.

A férfit előállították és ki-
hallgatták, az anyagot elküld-
ték laborba.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya 
kábítószer birtoklása vétsé-
gének megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást – sza-
badlábon hagyása mellett – 
szakértők bevonásával O. At-
tila 47 éves budakeszi lakos 
ellen.

Ezzel is a békét véded

„Gyűjtsd a vasat és a fémet, 
ezzel is a békét véded!” – 
hangzott a jelszó a Rákosi 
érában. Az alábbiakban szin-
tén fémgyűjtésről lesz szó, de 
aki gyűjti, nem föltétlenül egy 
békeharcos.

Ha már, akkor azt is hadd 
jegyezzem meg, úgy hallom, a 
parlament asztalán épp most 
fekszik egy törvénymódosítás-
ról szóló javaslat, mi szerint 
a jövőben kerékbe törés, sú-
lyosabb esetekben karóba 
húzás járna a fémhulladékot 
lopóknak.  [Tréfán (?) kívül, a 
fémlopás bizonyos eseteit ter-
rorista cselekményként kezel-
né a törvény].  Az alábbi eset 
főszereplőjének talán még sz-
erencséje lesz, már, ha a törvé-

nyhozó nem visszamenőleges 
hatállyal hozza meg a 
bevezetőben említett törvé-
nymódosítást, és kevesebbel is 
megússza.

Történt, hogy szeptember 
29-én, 13 óra körül Pilisjász-
falun egy férfi a helyi vast-
elepen fémhulladékot gyűjtött. 
Mondhatnánk, hol másutt 
gyűjtene fémhulladékot, mint 
egy fémhulladék-telepen. Igen 
ám, csakhogy azt a vashul-
ladékot mások egyszer már 
összegyűjtötték és eladták a 
telep tulajdonosának, aki így 
jogosan birtokolta a fémet. 
Érthető tehát, ha, midőn tetten 
érte emberünket, hogy az 
el akarja szállítani a vasát, 
cselekedetét súlyosan nehez-
ményezte, sőt: a rendőröket 
is értesítette. Akik U. Viktor 
39 éves pilisjászfalui lakost 
előállították, kihallgatták, 
majd ezt követően a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya indított eljárást lopás 
bűntett elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt ellene.

Szatír a Normafánál

Pár hónapja írtuk, hogy a bu-
dai agglomerációban feltűnt 
egy (vagy több) szatír. Aztán 
jó ideig nem hallottunk róluk. 
Szeptember 11-én kaptuk az 
újabb hírt: elfogták a rendőrök 
azt a férfit, aki meztelenül mu-
togatta magát még júniusban a 
Normafánál, majd augusztus 
végén egy XII. kerületi isko-
lánál egy kislányt molesztált. 

Hogy a Buda környékén 
garázdálkodó exhibicionista és 
a most elfogott férfi azonos-e, 
majd a nyomozás hivatott 
kideríteni.

Annyit mindenesetre már 
tudni róla, hogy egy 39 éves, 
encsi férfiről van szó.

Az előzményekről pe-
dig, hogy a gyanú szerint az 
előzetes letartóztatásba hely-
ezett illető július 4-én délelőtt 
a Normafánál, az Anna-réten 

mutogatta magát meztelenül 
nemi vágyának kielégítése 
céljából két arra sétáló nőnek. 
Augusztus 22-én pedig egy 
XII. kerületi általános isko-
lánál, egy erdős szakaszon 
szólított le két kiskorú lányt. 
Az egyiküket lefogta, majd 
molesztálni kezdte. A kis-
lányoknak helyén volt az 
eszük, mert segítségért kiáltot-
tak, a mutogatós bácsi megi-
jedt, elmenekült, a lánykák 
úgyszintén.

A szatírok védelmében (a ró-
maiak faunoknak nevezték 
őket) annyit hadd mondjak, 
hogy nem mindig voltak ők 
ilyen peremre szorítottak: 
a görög mitológiában a fák 
és hegyek félistenei előkelő 
felmenőkkel büszkélkedhettek: 
Hermész volt az apukájuk, és 
Dionüszosz kíséretéhez tar-
toztak. Küllemükre nézvést 
nem éppen előnyös ló- vagy 
kecskefarokkal, kecskelábbal 
voltak fölszerelkezve, fejükön 
disznófül ékeskedett. A hom-
lokukon apró szarvak voltak, 
orruk kampós. A földművesek 
kiváltképp tisztelték őket. Vid-
ám fickók, akik erőteljes bu-
jaságukkal folyton zaklatták az 
erdőkben lakozó nimfákat.

Ha a mai szatírok is így 
néznének ki, nem okozna ne-
hézséget a beazonosításuk.

Bunyó a perbáli sörözőben

Nagy bunyó tört ki szeptem-
ber 14-én hajnalban Per-
bálon, egy sörözőben. 

Körülbelül két óra lehetett, 
amikor fiatalok egy csopo-
rtja összeszólalkozott két, az 
italboltban iddogáló férfival. 
Hogy mi volt a szikra, ami 
a szóváltást, majd az abból 
kialakult dulakodást-vere-
kedést kiváltotta, talán a 
nyomozás kideríti, mindene-
setre tény, hogy a bántalma-
zott urak nem a saját lábu-
kon hagyták el a helyiséget. 
A mentők vitték el őket, és 
nem a detoxikálóba, hanem 
a traumatológiára.

Az esetről az rendőrség 
is értesült, s a helyszínre 
érkezett zsaruk ott is talál-
ták az egyik erős embert, B. 
Istvánt (25 éves), aki a szom-
szédvárból, Zsámbékról 
ugrott át a kései kvaterká-
zásra, Perbálra. Hamarosan 
kiderült, hogy emberünk 
nem egyedül hagyta helyben 
a két sértettet, hanem társai 
is voltak, két 23 éves biator-
bágyi fiatal, P. Vencel és P. 
Sándor, de a perszekútorok 
érkezésekor ők már nem vol-
tak a korcsomában. Ez nem 
akadályozta meg a hatóságot, 
hogy rövidesen el ne fogják 
őket, s mindhármukat elő ne 
állítsák s ki ne hallgassák a 
budaörsi kapitányságon.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya 
mindhárom ellen – szabad-
lábon hagyásuk mellett – 
eljárást indított garázdaság 
bűntett elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt.

Cserbenhagyás! Egy is-
meretlen autós ezüst-metál 
színű, Suzuki Ignis személy-
gépkocsival közlekedett au-
gusztus 22-én 18 óra körül 
Budakeszin. Az Erdő utcából 
balra kanyarodott a Fő utcára, 
s a jelzőtábla ellenére nem bi-
ztosított elsőbbséget a  Buda-
pest felől érkező segédmotoros 
kerékpárnak. A segédmotoros 
kerékpár vezetője – hogy az 
ütközést elkerülje – hirtelen 
fékezett és elesett. A szemé-
lygépkocsi megállás nélkül 
tovább hajtott. A segédmotoros 
súlyos sérülést szenvedett. A 
rendőrség szemtanúkat keres.

kriMiszüreT 

Az Olümposztól a békeharcig
A lányos anyukák immár megnyugodhatnak, de az őszi, iskolai hulladékgyűjtésnél nem 
árt az elővigyázatosság. Bizonyos vendéglátóhelyeket eztán is jobb lesz elkerülni, cigit meg 
jobb, ha a nemzeti dohányboltban veszünk, s nem dealerektől.

Az oldalt írta és 
szerkesztette: Robot Szabi

Görög szatír a 
2. századból
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A pajszer (idegen szóval: feszítővas) nem 
éppen egy finommechanikai szerszám, ha 
pedig nem rendeltetésszerűen használják, 
mondjuk, ütlegelésre, akkor kifejezetten 
durva eszköznek számít. Mégis ezt 
választotta egy nézeteltérés tisztázására 
egy kis budaörsi kompánia; nem csoda, 
hogy a végállomás a rendőrkapitányság 
lett.

De ne szaladjunk előre a történetben, 
kezdjük a közepén, azaz: in media res 
(csak rés-, azaz: hézagmentesen! – a 
Szerk.). Szeptember 28-án este kilenc 
körül egy férfi szóváltásba keveredett 
az egyik budaörsi bolt tulajdonosával. 
A szavak tettekbe fordultak, mag-
yarán a két férfi dulakodni kezdett. Ek-
kor érkezett a helyszínre a támadó két 
ismerőse, egy férfi és egy nő, aki a védel-
mére kelt. Ennek során került elő a már 
említett pajszervas is, amit szerencsére a 
kereskedő ellen nem tudtak kellő hatéko-
nysággal bevetni, miután az feleségével 
együtt bemenekült az üzlethelyiségbe. A 
törést-zúzást így csak a kirakatnak kellet 
elszenvednie.

A megszeppent boltosok hívták a 
rendőröket, akik hamarosan elfogták, 
előállították és kihallgatták mindhárom 
gyanúsítottat. Itt derült ki, hogy az ügy-
nek előzménye is volt, E. Zsoltnak koráb-
ban már támadt vitája a sértettel, s ezúttal 
is ez szította föl a kedélyeket.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya – szabadlábon hagyásuk 
mellett – garázdaság bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt indított 
eljárást E. Zsolt 39 éves, K. Tibor 37 
éves és P. Klaudia 22 éves budaörsi la-
kosok ellen.

Sza-T-ir

Támadás pajszerral

BALSORS

Kommandós-szüret 
Budajenőn
Ki korán kel, aranyat lel. No meg, mint 
tudjuk, aki keres, talál.

Nos, ha aranyat nem is, de marihuánát, 
amit igazából kerestek, találtak a Terrorel-
hárítási Központ kommandósai, amikor 
összehangolt akció keretében szeptember 
12-én hajnalban lecsaptak.

A Hír24 hírportál információi szerint 
a vállalkozás 11 településre (három Pest 
megyei és egy Fejér megyei házra) ter-
jedt ki. Sajtóértesülések szerint köztük 
volt Budajenő is. A rendőrök közel ezer 
tő marihuána-tövet foglaltak le, valamint 
számos olyan eszközt, ami a növények ter-
mesztéséhez kellett. A botanikai szakértők 
utólag azt is megállapították, hogy a növé-
nyeket már többször leszüretelték.

A helyszín a városunk egyik 
közepes forgalmú mellékutcá-
ja. Tipikusan egyik oldalon itt-
ott pár lépésnyi járda, a másik 
oldalon még annyi hely sincs 
a gyalogosoknak. Viszont van 
KRESZ tábla jócskán, bőven 
van belőlük választék, autós 
legyen a talpán, aki minde-
gyiknek a jelentését értelmezni 
képes. Itt, az ominózus köz-
területen, éppen a sarkon ott 
díszeleg egy „megállni tilos” 
jelzőtábla. Hogy ki, mikor és 
miért rakta ki, van-e értelme, 
az most lényegtelen.

Emberünk gyalog ment vé-
gig az utcán. Inkább andalgott, 
mint lépkedett, így volt ideje 
alaposan szemrevételezni a 
környezetet. Meg is állapította, 
hogy milyen rend van errefelé, a 
kocsik csak a bal oldalon ácso-
rognak, miként a táblaerdőből 
ez következik, ám azok is elég 
szellősen. Csupán egy renitens 
kocsi parkol a jobb oldalon, 
talán négy lépésre a megállni 
tilos tábla után, vagyis a tiltott 
helyen.

Mivel emberünk nagyon 
ráért, alaposan megnézte ezt az 
alapvetően fehér személygép-
kocsit. Feltűnt neki, hogy az 
oldalán nagy betűs, egysoros 
felirat olvasható, sőt, a tetején 
is ott egy érdekes szerkezet, 
ami fény és hangjelzés adására 
alkalmas. 

Igen, most ez a jelző 
szerkezet nyugalomban volt. 
Akkor sem működött, amikor 
vezetője megállt vele a tilos-
ban. Sőt, még akkor sem adott 
jelzéseket, amikor az utcát 
elhagyta az emberünk, tehát 
legalább negyed órán át a tilos-
ban ácsorgott ez a jármű.

Emberünk elgondolkodott. 
Pár napja ez a kocsi hozta oda 
azt a két egyenruhást, akik nem 
egészen önzetlenül magyaráz-
ták el neki a közlekedés vonat-
kozó szabályait. Akkor tudták 
a szabályt, mára pedig lehet, 
hogy elfelejtették? Vagy a to-
latva parkolás esik nehezükre, 
amit a másik oldali várakozás-
nál kellene produkálni?

Ezen a feledékenységen, eset- 

leg lustaságon morfondíro-
zott a szemlélődő gyalogo-
sunk, hiszen előző nap is volt 
egy hasonló elgondolkodtató 
élménye. Akkor a zöldsé-
ges piacnál válogatott éppen 
a máskor ritka parkolóhelyek 
között vánszorgó sebességgel, 
amikor is közvetlenül a háta 
mögött felüvöltött egy szi-
réna. A mentőautó megfelelő 
fényjelekkel, és reflektor vil-
logtatásával jelezte, itt és most 
követeli az elsőbbség mega-
dását, vagyis tűnjön innen félre 
a közönséges járművével.

E mentőautónak addig se 
híre, se nyoma, főleg hangja 
nem volt. Itt, a Fő utca for-
galmához képest nyugalmas 
úton meg éppenséggel akár 
két mentőautó is elfért volna 
még a civil kocsi mellett. 
De hát szabály az szabály, a 
megkülönböztető jelzést tisz-
telni kell. Odébb is ment két 
kocsinyit a civil autósunk, ott 
parkolt le. A mentőautó is le-
parkolt mögötte, éppen azon 
a helyen, ahol az imént járt a 
meglepett vezetőnk kocsijával.

Csakhogy a mentősök nem 
beteghez, nem is sérülthez 

rohantak, hanem a zöldsé-
ges standhoz, oda is csak 
úgy, ráérősen. Komótosan 
megtöltötték a szatyrukat, az-
tán mint akik jól végezték a 
dolgukat, beültek a kocsijukba, 
és tovább ácsorogtak. Igen, ők 
is emberből vannak, talán még 
a gyümölcsöt is szerethetik, 
hiszen meg is kóstolták a fris-
sen vásárolt terméket. 

Igen, emberünk elgon-
dolkodott, ugyan miért van, 
hogy egyesek egyenlőbbek le-
hetnek a közlekedésben, mint 
mások. Nekik miért szabad 
akkor és úgy viselkedni, ahogy 
az az etika szabályai szerint il-
letlen, és most az írott szabály-
okról nem is beszélünk. Sőt, az 
is eszébe jutott emberünknek, 
hogy ezeknek a hivatásos gép-
kocsi vetőknek – akik rendsz-
eresen és kimerítően kapnak 
vezetésből elméleti és gyakor-
lati továbbképzést – miért nem 
a példaszerű magatartásukkal 
mutatnak példát a közleke-
dési kultúrából? Mit várjunk 
el akkor az egyszerű „mezei” 
vezetőtől, aki csak a példát 
követi?

Mészáros Árpád

Példamutatás, óh! 

Vandál Pátyon
Október 2-án 19 óra körül egy pátyi 
italmérés parkolójában egy férfi betörte 
haragosa autójának szélvédőjét, majd a 
helyszínről elment.  A rendőrök J. Györ-
gyöt (27 éves pátyi lakos) a helyszínelés 
ideje alatt elfogták, majd előállították 
a Budaörsi Rendőrkapitányságra, ahol 
gyanúsítottként hallgatták ki.
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