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Deczember, Karácson hava

Karácson havában gyakorold a hust, egyél meleg és hevitő
ételeket; nem árt azért a borétek és a jó bor, melyben
tárkonygyökeret áztattak, gyömbért, spikát, fahéjat és zsályát, a füves lekvár is hasznos; de ne egyél káposztát; élhetsz érvágással és köpölyözéssel.
Hogyha Karácson napja holdtöltére esik, a régiek számtatása szerint bő esztendő lesz, mennél közelebb van Hold fogytára, annál jobb. Továbbá mégis azt tartották öregeink, hogy
a mely fát levágnak Karácson havának két utolsó napján,
az meg nem rohad, a szú sem eszi meg, és mennél tovább
áll, annál erősebb és keményebb, ugy annyira, hogy végre
kőhöz hasonlíttatik.
Nagy örömmel és hálákat adjunk a született Krisztusnak,
mert hatalmas isteni igazságszerető embereket, kegyeseket
és kedveseket, jóságot cselekedőket az ő szentséges születésével hozott nekünk, Mert ők minden cselekedeteikben jámbor, tökéleteset, csak tiszta igazságszerető, jó szerencsés, jó
cselédes emberek, és egész életöket boldogul viselik.

AFORIZMA
„Ne örülj nagyon az adócsökkentésnek. Ez olyan, mintha egy rabló,
miután kifosztott, pénzt adna neked taxira.”
(Arnold H. Glasgow)
Vajon hol lehet a kishantosi eb
elhantolva? Kishantos a hazai
biogazdálkodás európai hírű
Mekkája (a hónap képzavara
– a Szerk.). Októbert végén
lejárt a gazdaságot működtető
nonprofit bérleti szerződése,
s a Nemzeti Földalap más
gazdálkodóknak utalta ki a
közel félszáz hektár, húsz éve

vegyszert nem látott földet. A
döntés elemi fölháborodást
váltott ki, amely a határokon
túlra is terjedt. A tiltakozó
demonstrációkon aktív szerepet vállalt két budakeszi
hölgy is, Rodics Katalin
(Greenpeace) és Szél Bernadett országgyűlési képviselő
(LMP).

*
biatorbágyi Premier Outlet adventi fényei idén kilencedik
alkalommal, november második hétvégéjén gyulladtak ki.
A korábbi égősort újra, korszerűbbre, energiatakarékosokra
cserélték, de az előző években használt díszek sem mentek
veszendőbe: kis ceremónia keretében adták át ezeket Biatorbágy polgármesterének, Tarjáni Istvánnak. (A városban azóta
már installálták a fénydíszeket.) Az első karácsonyi vásári hétvégén a 9. születésnapját ünneplő Center online kuponakcióval
várta látogatóit.

A

Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország

UDÁNTÚL

ISSN 1789-3720
2013. december 9. (XIX+1 évf.)
Felelős szerkesztő: eXabó Tibor
Társszerkesztő: Pintér Mária
Kiadja a Budántúl Bt.
2092 Budakeszi, Fő u. 76.
Tel/fax: 06-23-450-637
E-mail: mail@budantul.hu
Felelős kiadó: Szabó Tibor

Nyomdai előkészítés: Kemsei Zoltán
Korrektor: Magyar Zsuzsanna
Nyomdai előállítás:
Pauker Nyomdaipari Kft.
1047 Budapest, Baross utca 11-15.
www.budantul.hu

Újabb szobordöntés
Elpusztult
Melocco
Miklós
(Zsámbék) híres Radnóti-szobra.
November 17-én a költő szobrát Győr és Abda között egy
autó döntötte le, ami két részre
tört, megjavítani nem lehet. Melocco jelezte, kész újrafaragni a
műalkotást.

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)

E

mlékszik-e még valaki az 1989-es évre,
benne az úgynevezett négy igenes
népszavazásra? Nagyon régen volt, időnként
olyan, mintha nem is velünk történt volna.
De itt történt, s ahogy elmézem mai dolgainkat, bizony nem árt, ha időnként fölidézzük a
múltat. Különösen egy olyan korban, amelyik állítólag gyökereit a hagyományban,
a történelem mélységes kútjában keresi.
Szóval nem árt fölfrissíteni a memóriánkat,
mire is mondott négyszeresen igent a magyar nép. Az egyik kérdés például így
hangzott: „Kivonuljanak-e a pártszervek a
munkahelyekről?” A válasz, ismétlem, akkor az volt, hogy igen,
vonuljanak ki.
Ennek függvényében most hát nem értem, hova is tegyem a minapi értesülésemet, miszerint vidékünk egyik hivatali helyiségében nemrég párttaggyűlés volt, amelyen megjelent a választási
körzet több kormánypárti korifeusa, többek között az is, akit a
Párt a jövő évi országgyűlési képviselő-választásokra jelöl.
Nem vagyok jogász, pláne nem alkotmányjogász, így aztán
nem is igazán tudom eldönteni, hogy ilyen sok idő múltán az
akkori népszavazási eredmény, „igen, vonuljanak ki!”, mármint a pártszervezetek (nem a szovjet csapatok, azon már túl
voltunk), érvényes-e még ma, az új alaptörvény értelmében? Az
ügyet súlyosbítja az is, hogy nem egyszerű munkahelyen történt
az eset, hanem egy közhivatalban, sőt: polgármesteri hivatalban. Kérdés persze az is, ehhez is jogi észjárás kellene, hogy a
polgármesteri hivatal munkahelynek tekinthető-e. (Erről az embereket viszont nem biztos, hogy célszerű lenne népszavazáson
meginterjúvolni.)
*
Megyek a boltba, jön velem szemben régi ismerősöm, jó ideje
már, hogy nem találkoztunk, korábban valahogy gyakrabban futottunk össze. Örvendek tehát, hogy ismét látom, már messziről
próbálom jelezni, „hahó, itt vagyok!”. Ám ő nem vesz észre.
Pont szembe megyünk, s gesztusaim is mind markánsabbá válnak, gyanússá válik a dolog, lehet, hogy észrevett, csak nem akar
megismerni. Gyanúm beigazolódni látszik, amikor az illető, az
utolsó pillanatban hozott hirtelen elhatározástól vezérelve,
az üzletház nemzeti dohányboltjába bemenekül előlem. Nem
dohányzik. Első gondolatom, valamin talán megsértődött, de hát
nem adtam rá okot. Hacsak valaki rosszindulatból be nem mártott nála. De ahogy a pár másodperccel korábbi arcát felidézem,
azon nem a sértettség, inkább a zavar és a restelkedés jegyeit
vélem fölidézni. Visszagondolok legutóbbi találkozásainkra:
nem olyanok voltak, mint régen. Ha a találkozásunk elkerülhetetlen volt, pár szó után halaszthatatlan dolgaira hivatkozva
sietősen elbúcsúzott. S miközben beszéltünk, többször zavartan
körülnézett, mintha azt figyelné, nem látott-e meg valaki ismerős
bennünket együtt beszélgetni. Pedig korábban szívesen osztotta
meg értesüléseit, ha munkahelye került szóba, nem tett lakatot
a szájára, s bevallom, néha még egy-egy pletykát is elmondott.
Mostanában pedig, ha közügyekről kérdeztem, hirtelen témát
váltott, vagy gyorsan elbúcsúzott. Vajon mi változhatott meg? Az
én életemben alig valami, most is újságíróskodom, ő is ugyanott
dolgozik. Köztisztviselőként, vagy közalkalmazottként, hogy mi a
titulus, ezt pontosan nem is tudom.
Mindenesetre innen is üzenem, ha már személyesen nem tehettem meg, s addig nem találkoznánk, boldog karácsonyt kívánok. Neki is, és valamennyi Olvasómnak. (Olvassanak nyugodtan, azt nem látja senki illetéktelen.)
eXabo Tibor
szellemi homeless
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Irány a visszatanácsosítás

NeM0
Húsz
év,
és
számtalan
hitegetés,
csalódás
után
mára
alábbhagyott vidékünkön a körgyűrűláz. A körgyűrű-láz nem
egy kór, inkább tömeglélektani jelenség, ami abból
a reményből fakad, hogy a
budai agglomeráció nyomasztó közlekedési gondjait
az M0 körgyűrű e vidéket is
magában foglaló szakaszának
megépülése oldja majd meg.
A helyi közvéleményt mintegy húsz évig kábították,
főleg helyi politikusok és
politikai erők, hogy a projekt már csak karnyújtásnyira
van, de ma már kábítani sem
kábítanak senkit. Elvi döntés
született viszont arról, hogy a
körgyűrű építése folytatódik
az észak-nyugati szektorban.
Alighanem ez lesz az ország
legdrágább autóútja, ami
azért is nagy szó, mert épp
most év végén sikerült egy
abszolút rekordot megdönteni a magyaroknak a világ
legdrágább autósztráda-építése versenyben.
Az M0-s északnyugati
szektorának
csillagászati
költségeire biztosíték, hogy
a szakasz 8 kilométeres
hosszán völgyhíd épül Budakalásznál, pályája pedig
nagyobb részt, 5,2 kilométeren át alagútban fut majd.
Hogy mikor?
Ma azt mondják, 2018–2020
között elkészül. A főváros
elkerülésére
megálmodott
körgyűrű azonban még így
is csonka marad, befejezése
– újabb alagutak építése után
– egy évtized múlva várható
az M1-es autópályánál.
tim
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Nemrég a kormány bejelentette, az önkormányzatok
még fennmaradó adósságát is
átvállalja a központi költségvetés 2014-től. (Az önkormányzati adósságok tetemes
részétől már idén megszabadították a helyhatóságokat, a
mos-tani bejelentés a resztlire
vonatkozik.)
Kérdés, hogy mi lesz e
nagyvonalúság ára. Több
hozzáértő úgy véli, hogy ezzel párhuzamosan folytatódni
fog az önkormányzatok szerepének eljelentéktelenítése,
önállóságuk további szűkítése,
végső soron az önkormányzatok „eltanácsosítása”.
S még csak az sem biztos,

hogy pénzügyileg megkönynyebbülhetnek. Ha abból indulunk ki, hogy a mostani kormány az elmúlt években közel
megfelezte az önkormányzatok költségvetési támogatását,
nem látszik alaptalannak az
aggodalom. Az állam 2010ben 1200 milliárdot adott az
önkormányzatoknak, ez a tétel
a 2014-es költségvetés tervezetében már csak 600. Igaz, hogy
több feladatot elvont tőlük
(például oktatás), a bökkenő
azonban az, hogy szakértői
számítások szerint több a pénzelvonás, mint amennyibe az
államosított feladatok ellátása
kerülne.
SzaTir

Horthy, Dögei, Hegedűsék
Az elmúlt hetekben a mind
nyíltabban
megnyilvánuló
Horthy-kultusz újabb epizódjai tartották izgalomba a magyar közvéleményt.
Azt mindenesetre nem árt
leszögezni, vidékünké, pontosabban benne Pátyé a kétes
dicsőség, hogy jelenlegi polgármestere, Székely László akkor még helyi vállalkozó jóvoltából a rendszerváltás utáni
első Horthy-emléktábla köztéren megjelenhetett. Ugyancsak ezen a településen neveztek el először 1945 óta utcát a
főkormányzóról 12 esztendeje.
(Csak a történelmi hűség, no
meg a poén kedvéért említsük
meg azt is, hogy a 2001-es
ünnepségen, amelyet ifjú
Hegedűs Lóránt celebrált még
mint miépes hon-atya, részt
vett a kisgazdák akkori Pest

megyei elnöke is, egy bizonyos
Dögei Imre uram, aki nemcsak
névrokona az 1957-ben szállóigévé vált politikuscsúfolóban –
Kádár, Apró, Dögei – szereplő
személynek…)
Pár hete viszont Budapest szívében, a Hazatérés
Templomában avatták föl a
Főméltóságú úr mellszobrát ugyancsak ifjú Hegedűs
Lóránt református lelkész
hathatós közreműködésével,
akinek Budakeszihez vannak kötődései, többek közt
felesége, Budakeszi hajdani
alpolgármestere, jelenlegi jobbikos országgyűlési képviselő
Hegedűsné Kovács Enikő
jóvoltából, aki szintén részt
vett a ceremónián. (A lelkész
cselekedete ügyében egyháza
fegyelmi vizsgálatot indított.)
Sobri Zabot

Kérdőíves kutatás veszi kezdetét a Budapesti Közlekedési Központ megbízásából
összesen 7000 háztartás bevonásával Budapesten és agglomerációjában
december
elején. A kérdőíves véleményfelmérés első üteme Luca
napjáig, azaz december 13-ig
tart, és lassabban készül, mint
a Luca széke, ugyanis 2014
januárjában és februárjában
folytatódik majd. A kutatás célja az utazóközönség közlekedési szokásainak felmérése,
döntési
mechanizmusainak
matematikai leképezése, és
az így kapott eredmények felhasználása a BKK által vizsgált és tervezett stratégiai
jelentőségű közlekedési beavatkozások előkészítésekor.
A kérdezőbiztosok közel
15 000 embert, azaz Budapesten belül 5000, az agglomerációban pedig 2000 háztartást
keresnek majd fel. A felmérést
a BKK az Új Széchenyi Terv
keretein belül, uniós forrásokból finanszírozza. Kérjük
az érintetteket, hogy vegyenek részt a felmérésben, és a
kérdőív kitöltésével segítsék
munkánkat.
pim
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In memoriam Dr. Udvardy Ferenc
A „nagy nemzedék” tagja volt, amelyet
Szilágyi György humorista méltán emlékezetes írásában így szólított meg: „Hanyas vagy, 28-as? Akkor mi félszavakból
is megértjük egymást!” Igen, Udvardy
doktor úr – ahogy a település lakói mindenfelé nagy tisztelettel emlegették – ahhoz a bizonyos 28-as korosztályhoz tartozott. Ő is éppúgy átélte, megszenvedte
korosztályának minden nyűgét, baját,
mint évfolyamtársai. A világháborúba
leventeként sodródott, aminek egy év
hadifogság lett a vége, nem is kicsit megkeverve a középiskolai tanulmányait. Itt, a
szögesdrót mögötti töménytelen szenvedés
és a számtalan értelmetlen áldozat láttán
döntötte el, hogy ha túléli a borzalmakat,
orvos lesz. Ennek megfelelően cselekedett, állandóan tanult, amire leginkább
munka mellett volt csak lehetősége.
Amilyen rendező az élet, hamarabb hallottam a doktor úr létezéséről, mint hogy
vele személyesen találkozhattam volna.
Édesapám egykori középiskolás kollégiumi társa az akkor még kamasz Udvardy
fiú legjobb pajtása volt, így még odahaza
az étkezőasztal melletti beszélgetések
közben is többször hallottam történeteket
e nehéz sorsú diákról, akiből végül is orvos lett.
Első személyes találkozásunkra 1971
tavaszán került sor. Ekkor többször is
felkerestem rendelőjében egy hosszasan
gyógyuló balesetem kezelése kapcsán. Az
akkori Tanácsháza mögötti Egészségház
sarokrendelője volt az övé. Nem lehetett
eltéveszteni az ajtót, hiszen mindig sokan
álltak, ültek előtte, várták a bebocsátást.
A rendelőben valamilyen rejtélyes módon
mégis mindenkire volt elég ideje a doktor úrnak. Mindenkiről tudott mindent,
és nem csak a konkrét betegségével, de
a beteg lelkével, környezetével is foglalkozott. Bizony, nem egyszer felkapta
barna orvosi táskáját, és a telefonhívásra
elrohant a rendelőből egy-egy sürgős
esethez. De érdemes volt rá várni, hiszen
nemsokára visszajött, s ott folytatta a rendelést, ahol előtte abbahagyta, mindenkire
kellő időt fordítva.
Nem csak legenda, igaz, kezdetben
valóban gumicsizmában járta Budakeszit.
Később már biciklire is szert tett, s csak
nagy sokára ült be egy autóba. Volt rá
A tüdőgyulladás még ma is egy életveszélyes, de védőoltással megelőzhető betegség. A legnagyobb veszélyben a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek
vannak. A tüdőgyulladás a 10 vezető halálok között van világszerte. November
12. a Tüdőgyulladás Világnap

példa, hogy nehéz helyzetű betegének
a saját pénzén váltotta ki a gyógyszert,
holott lehet, hogy neki aznap csak zsíros
kenyér volt az ebédje. Megszervezte,
hogy aki valóban rászorult, annak minden
nap legyen az asztalán étel. Kényszerből
fogorvosként is munkálkodott, de nem
egy szülést is levezetett. Előfordult, hogy
friss baleseti sérülteket is kezelt, ha a
mentő érkezése késő lett volna, vagy
szükségtelenül nagy szenvedést okozott
volna a várakozás.
Hányszor néztek össze az ajtó előtt
várakozó betegei, amikor a párnázott
ajtón is áthallatszott oly jellegzetes kacagása – mert ezeket a hangokat csak így
lehet nevezni –, amikor valamilyen lelki
gyógymóddal segített egy-egy páciensén.
Érdekes, az örökké hosszú sor ellenére
nem tudtunk olyan betegről, aki más orvoshoz akart átmenni tőle.

1971 őszén más minőségében is találkoztunk, ugyanis behívót kaptam a katonai sorozásra. A morcos tekintetű, sokcsillagos katonák között volt egy vidám
arcú civil is: az Udvardy doktor úr. Minden
bizonnyal a látszat kedvéért tett úgy, mint
aki valóban megvizsgálja a jelöltet, de
hát jobban tudta előre, hogy kinél mit fog
látni, hallani, mint az eléje kerülő suhanc.
Ismerte valamennyiünket, sőt a szüleinket, testvéreinket is.
Korrekt, rendes, becsületes, szorgalmas embernek ismerte mindenki, aki saját
kezével építette fel a családi házát a feleségével, Marikával, az akkori Úttörő téren
(később Szarvas tér, vagyis a Himnusz szobor tere). Csakhogy a hitvesét, aki egyben
adminisztrátora is volt a rendelőben, nagyon
korán elragadta a halál. Gyászát igyekezett
magába fojtani, hiszen munkájához továb-

bra is odaadás kellett, ezért kacagása ettől
fogva már nem a régen megszokott erővel
szűrődött ki a rendelőből a párnázott ajtón
keresztül.
Aztán mégis változás történt, vidám
jókedve egy idő után ismét visszatért.
Megözvegyülése után még férfiereje
teljében, új életet akart és tudott kezdeni, remélve, hogy egy újabb kölcsönös
szerető kapcsolatban folytathatja majd
gyógyító munkáját. Hamarosan megtalálta a szerelmet Ildikó személyében,
amiből közel 20 éves házasság lett
egymás iránt érzett szeretetben és boldogságban. Felesége nyugodt, békés otthont biztosított számára, mindenben
segítette. Ennek feltétele volt a Szél
utcába költözésük, ahonnan még sok
éven át ellátta hivatását, hiszen innen
járt be továbbra is a rendelőbe. Élete
megint kiegyensúlyozottá vált, látványosan boldog volt hitvesével.
A korral is haladni kellett. Nem volt
egyszerű kihívás számára a számítógép
megjelenése a gyógyításban, pontosabban
annak adminisztrálásában. Nos, amikor a
billentyűk megfelelő sorrendben történő
nyomkodása már meghaladta felkészültségét, feleségétől még e téren is kapott
segítséget.
Csakhogy az idő rajta is újabb és újabb
fogást talált, így egyre jobban szorongatta
az elhasznált szervezetet. Már nem volt az
a gyors mozgású doktor bácsi, akivel soksok éven keresztül oly sok beteg megismerkedett, amikor 75 évesen, 48 évnyi
gyógyító munka után nyugdíjba vonult.
Persze utódját gondosan választotta ki,
és be is vezette a praxisba. Majd' minden
betegének elmondta, hogy egy fiatal, de
mégis gyakorlott, megbízható orvosnő
lesz az új doki a rendelőjében, ha neki
már nem kell többé rendszeresen felemelnie az orvosi táskáját.
Minden ismerőse sajnálta, amikor elterjedt a híre Zuglóba költözésének.
Zuglóban alakította ki új otthonát, ott
élte le utolsó éveit, ott találta meg élete
további értelmét szerető felesége mellett, az volt számára a boldogság fészke.
Bár senki sem felejtette el, de azért Zugló
és Budakeszi kicsit mégis távol esik
egymástól.
A zuglói boldog éveket átölelő
életszakasza alatt többször is halálhírét
keltették itt Budakeszin. Akinek hamis
halálhíre kél, az soká fog élni, tartja a
mondás. Így is történt. Hosszú szenvedése 2013. október 26-án ért véget. Temetésére 2013. november 14-én délelőtt
került sor Kelenföldön, a Bartók Béla úti
urnatemetőben családja, egykori kollégái,
tisztelői és ismerősei körében.
Mészáros Árpád
egykori betege és tisztelője
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FŐUCCA 179.

Hallgatni arany
Közmeghallgatást tartott Budakeszi önkormányzata november végén a művelődési
központban. Meghallgatták a lakókat, a lakók meghallgatták őket.
Ez vet, az arat
Szeretné a nyájas Olvasó, ha lakóhelyén egy olyan automatát helyeznének ki,
amiből minden bedobott 100 forint után
470 forint potyogna ki és még az eredeti
százast is visszakapná? Mert körülbelül
efféle képes beszéddel tudnám leginkább
illusztrálni, mit profitált például Budakeszi
Magyarország EU-tagságából. Mindezt
a legautentikusabb forrásból tudhattuk
meg, a város polgármester asszonyától,
persze nem szó szerint így mondta, amikor
a novemberi közmeghallgatáson többek
között beszámolt arról, az elmúlt három
évben 3,3 milliárd forint pályázati pénzt
nyert el Budakeszi Brüsszeltől. Amihez
persze az önrészt is hozzá kellett tenni,
azaz a megpályázott beruházásokba fektetni, összesen 700 milliót. Ez még akkor
is tekintélyes arány, ha hozzátesszük, természetesen Magyarország is becsengeti
évről évre a tagsági díjat, de hazánk úgynevezett nettó befizető, azaz jóval többet
vesz ki a közös kasszából, például pályázatok formájában, mint amit beletesz.
S hogy mi minden létesült ebből a temérdek pénzből, aminek a nagyobbik
részét még el sem költötték? Sorolom: az
új városháza, a városközpont plusz park
rehabilitációja, a felújított intézmények,
mint például a HÍD Családsegítő, az
öregek napközi otthona, Pitypang óvoda; de olyan, még folyó vagy éppen csak
elkezdődött beruházások is benne vannak,
mint a bölcsőde, aminek a minap sikerült letenni az alapkövét, vagy a leendő
szennyvíztisztító, aminek a költsége a legnagyobb tétel a 3,3 milliárdból, több, mint
az összes többi együttvéve.
Nem ünneprontásból, csak az igazság
kedvéért, pláne, hogy a közmeghallgatáson el sem hangzott: a jelzett pályázatok
túlnyomó többségét még az előző önkormányzati ciklusban az akkori városvezetés nyerte el, de hát ilyen a politika, az
egyik vet, a másik meg arat.
S.O.S. Budakeszi
Mint az köztudomású, Somlóvári Józsefné, alias Hugi szívügye a közbiztonság.
Nem kis része volt abban, hogy az elmúlt
önkormányzati ciklusban megvalósult a
24 órás városügyeleti rendszer. Mivel a
novemberi közmeghallgatáson is a sajtó lelkére kötötte, hogy minden adandó
alkalommal hívjuk föl a lakók figyel-
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mét a rendkívüli helyzeteket kezelő
diszpé-cserszolgálat segélyhívószámára,
örömmel teszünk eleget a kérésének:
06 (20) 626 2092.
Remete jegyző
Két hónapja új jegyzője van Budakeszinek. Remete Sándor mindazonáltal nem ismeretlen a városban: egy éve,
hogy munkába állt a Fő utca 179-ben.
Amúgy a közigazgatásban eltöltött
nyolc év tapasztalatával a tarisznyájában
érkezett a településre, és pontosan négy
tucat munkatársat irányít a polgármesteri hivatalban. A közigazgatáson kívül
vonzódik az informatikához is, szívügye,
hogy a városi intézmények minél többikében legyen ingyenes wifi, de elsőként legalább a városházán vehessék igénybe az
ügyfelek ezt a szolgáltatást.
Közlekedés
Ohr Alajos szerencsés ember. Az önkormányzatban ő a közlekedés fő korifeusa.
Márpedig a tömegközlekedés az elmúlt
években valóságos sikerágazat volt a
városban. Új buszjáratot indított a BKVBKK, a 222-est; a 22-es vonalát meghosszabbították a Tesco-udvarig, amit
újabban már a Volán járművei is útba
ejtenek. Sűrítették a menetrendet, és az új
beszerzésű Mercedesekből többet is a budakeszi járaton állítottak hadrendbe.
Ami az úthálózatot és mindenekelőtt az
átmenő forgalmat lebonyolító főutcát illeti, e téren némi szépészeti beavatkozásoktól eltekintve sok minden nem történt,
ha csak azt nem számítjuk eredménynek,
hogy már meg is rendelték az átfogó forgalomtechnikai felülvizsgálatot. Elképzelés tehát van.
Én sírok önnek
„Rózsa, levelet hozott a posta!” Hoffmann
Rózsa tényleg levelet kapott, Budakeszin
postázták, feladója Budakeszi város- és a
Széchenyi István Általános Iskola vezetése.
Az írás fölhívja az államtitkár asszony és
apparátusa figyelmét a város legnagyobb
oktatási intézménye kritikus helyzetére.
A település amúgy örvendetesen kedvező
demográfiai mutatóinak köszönhetően
sok a gyerek, akik közül mind többen válnak iskoláskorúvá, amit mi sem bizonyít
jobban, mint hogy idén például rekord

Gyerekek, ki tudná megmondani,
meddig él egy FORFA?
számú, összesen hét (!) első osztályt kellett indítani. Ráadásul az egész napos
iskola bevezetése és a többi, az intézményre rótt új feladat mind nagyobb kihívások elé állítja az iskola tanári karát. A
legkritikusabb a helyzet tanteremfronton.
Az úgynevezett FORFA könnyűszerkezetes
épületet annak idején is a helyszűke miatt
építették átmeneti jelleggel, és már rég,
húsz éve le kellett volna bontani, de akkor
összeomlana az iskola rendje. (Csak nehogy a FORFA omoljék össze! – a Szerk.)
Egy új iskolaépületre lenne szükség, ami
a legszerényebb becslések szerint is közel
két-milliárd forintba kerülne. Bár folyamatosan keresik a lehetőségeket, figyelik a
pályázatokat, de eddig nem sok eredménynyel; a városnak önmagának bizonyosan
nincs erre pénze. Talán ha az államtitkárság tudna valamit segíteni…
A levél elment. Ha megjön a válasz, és
nyilvános lesz, tájékoztatjuk róla a Nyájast.
Zoborai stb.
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budakeszi
Járási Hivatal Budakeszi Okmányirodája 2013. december 17. napján műszaki
okok miatt zárva lesz. Ügyfeleinket a
Budaörsi Okmányiroda (2040 Budaörs,
Szabadság út 134.), Érdi Okmányiroda
(2030 Érd, Budai út 8.), Bicskei Okmányiroda (2060 Bicske Kossuth u. 16.)
és Budapest XI. kerületi Okmányiroda (1113. Budapest XI. kerület, Bocskai út 39-41) ügyintézői fogadják.
Szíves megértésüket és türelmüket ez
úton is köszönjük.
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BUDAÖRS, LÁSS

Kapukat állít Budaörs

Mindenki kapva kapott az alkalmon, olyan döntés született,
hogy a Művésztelep és a város
közösen nyújtja be a pályázatot,
s a polgármesteri hivatal természetesen vállalja a rá eső rész
kifizetését, ha nyernének. Rövid
hatásidejű pályázatról lévén szó,
nemsokára az eredmény is megszületett: Budaörs a nyertesek
között van. Mint a mesében. A
köztéri műalkotás teljes bekerülési és megvalósítási költsége bruttó 6,5 millió Ft. A pályázati kiírás alapján a pályázati
költségvetés maximum 70%-a

Városkapukat állít Budaörs, de nem a település határába,
hanem a központjába. És vámot sem tervez szedni. Egy új
köztéri alkotásról lesz szó.
Budaörs városa hamarosan munkák (szobor, szoborcsotöbb, új köztéri műalkotással port, térinstalláció) létrehozágyarapodhat. Ez a tény, pon- sa, melyek az adott település
tosabban maguk a tervezett közterén a település kulturális
térplasztikák, ahogyan az már jelenét erősítik. (…) a helyszín/
lenni szokott, élénk vitát váltot- település jelentőségét erősítik,
tak ki a városlakók körében.
a környezet egyhangúságán
De ne szaladjunk ennyire változtatnak, használatának
előre, s kezdjük az elején.
komfortját építik, azt viTörtént, hogy idén tízedik zuálisan dinamizálják.”
alkalommal nyitotta meg kapuit (pedig hol voltunk még
akkor a Kapuk-tól – a Szerk.)
a Budaörsi Művésztelep a Regioart Művészeti Egyesület
szervezésében. A Művésztelep
vezetője, Szarka Tamás a jubileumi eseményre hét jeles
alkotót hívott meg azzal a
nem titkolt ambícióval, hogy
az évfordulót egy, a vendéglátó város valamely közterére
fölállítandó térplasztika, magyarul:
szoborkompozíció
tervével is megkoronázzák.
Aki ismeri a művészeket,
tudja, hogy ha már ketten vannak, ötfélét gondolnak, hát,
ha még ráadásul magyarok
Hét kapura játsszák
is. Szarkának, ennek dacára
sikerült rávennie őket a közös
Mintha csak Kelle terveire finanszírozható támogatásból,
gondolkodásra. (Nem először, írták volna ki, de kizárható vagyis nagyjából 4,5 millió foa Városi Régészeti Múzeum minden suskus, tényleg vé- rint. Hamarosan a városháza auudvarán álló Időoszlop ugyan- letlen együttállásról volt szó. lájában meg is nyílt egy kiállítás
csak kollektív alkotás eredmé- Ráadásul az elnyerhető pá- a leendő alkotásról, hogy a bunye, amire Szarka méltán lehet lyázati támogatás összege is daörsiek is véleményezhessék.
November végi, rendkívüli
büszke.)
összhangban volt a kitűzött
ülésén a képviselő-testület peA Művésztelep belső pá- céllal.
lyázatán Kelle Antal terImmáron csak a városvezetést dig döntött, a szükséges önrészt,
vezete volt az, ami a kiírásnak kellett meggyőzni a szoborállí- ami kis híján kétmillió, a 2014leginkább megfelelt. Szarka tásról, valamint arról, hogy a pá- es költségvetésébe betervezi.
A történet azonban itt nem ér
szavai szerint: „Kötődik, re- lyázati önrészt vállalja magára.
flektál a város mára embem kizárólag a Kapuk borzolja a műélvezők kedélyeit Bulematikussá vált épületére a
daörsön. Mint korábban hírt adtunk róla, a városban TrianonVárosházára, a hét kapuváz
emlékművet
készülnek fölállítani. Az erről szóló pályázatot annak
önálló alkotói teret biztosít,
rendje és módja szerint lebonyolították, a mű elkészült, a város
elrendezésük mégis egy komhivatalosan át is vette az alkotótól, s ez idő szerint egy raktárban
pozícióvá fűzi őket. A konpihen. (Nem, nem az alkotó, az egy mási történet, hanem a szobor
strukció egy nyitott körívet ír
maga – a Szerk.) A fölállításához szükséges hatósági engedélyek
le, elhelyezésére egy körforszintén elkészültek. A szobor azonban továbbra sem akar fölállni.
galom a legideálisabb hely.
Vagy fogalmazzunk precízen: nem akarják fölállítani a talapzatára.
Az áttört nyitott szerkezet sem
Többen politikát sejtenek az ügy hátterében. Egyesek szerint
akadályozza a közlekedést.”
a
város
első embere, Wittinghoff Tamás húzza az időt, nem szMit tesz isten, szinte a táboreretné, ha a Trianon-szobor, pontosabban annak az avatása a jövő
ral egy időben a Nemzeti Kultavaszi választási kampány részévé válna. Akik pedig sürgetnék a
turális Alap pont meghirdetett
polgármestert, gondolom, éppen ezt szeretnék.
egy rövid határidejű pályázatot
A meccs egyelőre döntetlenre áll, a helyi Jobbik pedig nyílt
olyan „kortárs, esztétikailag
levélben ösztökéli Wittinghoffot a cselekvésre.
és tartalmában igényes köztéri

N

véget: amióta eldőlt, hogy meg
is valósul a Fő utca-Károly
király utcai körforgalomnál
a köztéri műalkotás, a helyi
közvélemény is megszólalt. A
támogatók mellett sokan nemtetszésüknek is hangot adnak.
Vannak, akik szépészeti
okokból ellenzik a szobrot, egyesek, nem vitatván
művészi értékeit, azt állítják,
nem illik bele az adott
környezetbe. Megint mások
közlekedés-biztonsági
kifogásokkal élnek: attól tartanak, hogy a körforgalom
epicentrumába
elhelyezett
kompozíció a járművezetőket
zavarni fogja a látásban.
Ami ez utóbbi érvet illeti,
ennek eldöntését legjobb
lesz a közlekedési hatóságra
bízni, nélkülük amúgy sem
lenne fölállítható a szobor.
Ami a környezet és a mű
viszonyát illeti, Budaörs, az
elmúlt években bekövetkezett
beavatkozások ellenére, elég
eklektikus városképet mutat
(és akkor elég diplomatikusan fogalmaztam). És az
említett helyszín nem kifejezetten valamilyen védendő
városképet sugall, egy efféle
markáns gesztus valószínűleg
inkább segítene ennek kialakításában, mintsem rontana.
Ami pedig az esztétikát illeti, már a régi rómaiak is
megmondták, ízlésekről és pofonokról…
Ha bárkit is érdekel, nekem,
legalábbis így, rajzon, tetszik.
Boros Zita
Az óvónők bérpótlékát az államkincstár fizeti. Azazhogy
fizetné, ha fizetné. Azonban
a december elején esedékes
kifizetés valamilyen számítástechnikai probléma miatt
veszélybe került. A budaörsi
önkormányzat nem szerette volna elrontani a város
óvodapedagógusainak a Mikulását, ezért úgy döntött, a
saját bukszája terhére kifizeti
a pénzt az óvónőknek, azaz
megelőlegezi az államnak.
Erről döntött rendkívüli
ülésén a városanyák és –apák
gyülekezete november 27-ei,
rendkívüli testületi ülésén.
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PLÍZ
Lackfi János

Milyenek MÉG a magyarok?

élnénk a virágzó középkor-turizmusból,
mint Marci Hevesen.
HA az 1848-as forradalmat nem verik
le a befürdött Habsburgok által segítségül
hívott orosz cár hadai, a magyarok megkoronázzák Kossuth Lajost, aki felszabadítja
a jobbágyokat, kiosztja a népnek a labanc
uraságok földjeit, egyenrangúsítja a nemzetiségeket, beszédet tart minden évben a
saját szobránál, és kikiáltja a Magyarországi Egyesült Államok függetlenségét.
HA Trianonnál nem csatolják el az
ország akkori területének kétharmadát, akkor most több nyersanyagunk és még több
szociális problémánk lenne, kisebbségeink
küzdenének az autonómiáért, mi meg
berzenkednénk az ellen, hogy románul,
szlovákul, horvátul cseverésszenek, és
jelentős összegeket kelljen fordítani
anyanyelvű iskoláztatásukra.
HA 1945-ben kiugrunk a vesztes
háborúból, az oroszok helyett behívjuk
az amerikaiakat, akik rágógumit hoznak,
tankra ültetik a kiskölköket, és nem
erőszakolják meg asszonyainkat, kiírjuk
a szabad választásokat, és elkezdhetjük
demokratikus keretek között azt a végeláthatatlan politikai huzavonát, amelyet
jelenleg is úgy, de úgy ununk.
HA 1956-ban a nagyhatalmak felemelik ejnyebejnyéző mutatóujjukat, a megszeppent Vörös Hadsereg nem vonul be
az országba, ellenben Kádár Jánosnak
tányérsapkát nyomnak a fejébe a moszkvaiak, és attól fogva haptákban kell állnia naphosszat a Lenin-mauzóleum előtt.
Nagy Imre bejelenti, hogy „csapataink
nem állnak harcban”, Mindszentynek nem
kell az amerikai követségre menekülnie. A
termelést tovább irányítják a Munkástanácsok, és létrejön az egyetlen alulról
szerveződő szocialista mintaállam, amelynek megléte senkinek sem érdeke, úgyhogy demokratikus keretek közt hamar
megbuktatja a Gigászi Hamburgertröszt,
és ugyanazokon a bulvárhír-vizsgákon kellene átmennünk, mint manapság, ugyanazt a rozsdamaró kólát innánk védőital
gyanánt, mint amit ma is.
HA 1989-ben nem indul meg az
egymással marakodó, versenyt privatizáló
pártok basáskodása, ha a népi demokratikus tulajdon átalakul közvagyonná, ha a
termelőszövetkezetek a termelők kezébe
kerülnek, a gyárak a munkásokéba, az
ingatlanok a bérlőkébe, a Balaton-part
strandjai a nyaralókéba, akkor a kisemberek lopták volna szét az országot és nem a
nagyok. A politikai elit és a múlt rendszer
volt felső vezetése pedig a kocsmában iddogálna mikroszkopikus nyugdíjából vagy
a segélyből, és a kisfejű kisembereket szidnák, mert mindenről azok tehetnek.
(Helikon, 2013)

?

részletek az író legújabb könyvéből
Szadista bölcsődalok

A magyar ember olvasott egy anekdotát, mely szerint az Amerikába szakadt
magyar család kisgyermekét az óvó néni
pszichológushoz akarja küldeni, ugyanis
ijesztően agresszív fantáziálás jellemzi
a kicsit. Égő csigát, vak madarat és megcsonkított tehenet rajzol például. A magyar anyuka elmagyarázza (elangolozza),
hogy a magyar kissrác csupa kedves magyar gyerekdalt illusztrált, és rajzaiban
nincs semmi, de semmi rossz: „csigabiga
gyere ki, ég a házad ideki… csip-csip,
csóka, vak varjúcska… boci-boci, tarka, se
füle, se farka…”. Mikor az amerikai hölgy
érdeklődik, nincs-e a repertoárban valami
optimistább dalocska, az anyuka lelkesen
fordítani kezdi neki a „süss fel napot”,
majd elkámpicsorodik, amikor eszébe jut
a folytatás: „kertek alatt a ludaink megfagynak”.
A véres lábú gólyára vagy a sós kútba tett
katicára ki se tértünk. Igaz, hogy előbbit legalább elsősegélyben részesíti a török megszállás ellen állatorvosi gesztussal tüntető
magyar gyerek. Vajon ez lenne a kulcsmotívum? Egy sokat tűrt nép már zsenge kortól
trenírozza sarjait a szenvedésre? Persze
ha körbepislantunk más népek háza táján,
bőven találunk brutális Grimm-meséket
gyereket sütögető boszorkánnyal, lányzabáló sárkányokkal. Nem beszélve Max
és Moritz abszurd kalandjairól: ők a rossz
gyerekek, akiket válogatottan kegyetlen
halálnemekkel büntet az igazságos világ.
Angol gye-rekdalban is találunk olyan hollót, amely ráijeszt lovagló szülőre és gyermekére, minek következtében „lába-kezét
töri ló-papa-lány”. Egy különösen édes
francia nótácska pedig arra buzdít, hogy
aki éhes, falja fel a fél kezét, ünnepnapon
pedig egye meg a fejét. Lehet, hogy magyar földön bővebben terem az efféle gyerekhorror, de a magyar ember erről nem
készített statisztikákat.
Egy bizonyos azonban: a magyarok
nem ismerik őseik jelbeszédét, így sokszor sejtelmük sincs róla, milyen „korosztályos” mondókákat énekeltetnek az ártatlan csöppségekkel. A „nyitva van az
aranykapu” vagy a „kerekecske-dombocska” alig leplezett erotikája már-már
közmondásos… A magyar ember egyik
népzenész barátja azonban hitte is meg
nem is, amikor az egyetemi néprajz-kurzus
oktatója felfedte előtte a nevezetes „bociboci” titkát. Ez a dalocska ugyanis nem
igazi borjúról szól, hanem afféle rejtje-
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les és kétes szerelmi oktatás, melyben az
idősebb férfi feltárja az ősi bölcsességet
a suhancok nagyobb okulására. A „boci”
itt a leányokat jelképezi, akikkel nincs
értelme kezdeni („se füle, se farka”), ehelyett oda célszerű menni gyakni (pardon,
lakni), ahol szoptatós menyecske van (tejet kapni), hiszen az anyatejes időszakban
létezik egyfajta természetes, hormonális
fogamzásgátlás, mint azt tudjuk. Barátunk
hitte is meg nem is a dolgot, ám mikor
népdalgyűjtésen járt, gondolta, teszteli
tudását a két nénikén. Játszani kezdte nagy
dévajul a „boci-bocit”, mire az asszonyságok irulva-pirulva, vihogva szabadkoztak: „áj, fiatalámber, miket jáccik itten,
nám szégyánli, öregasszonok vagyunk mi
mán”. Ettől persze még hihetjük ártatlanul,
hogy döglött békák kuruttyolnak, katicák
repdesnek és lepkék libegnek dalainkban. Bár azt a beregújfalui nadrághúzó
mondókát nehéz mire vélni, mely szerint
„digi-dugi, macska töki, harapd ki az András tökit”. A nép alighanem kevésbé lehetett szégyenlős, mint a mai magyar óvó
nénik és dadusok.
Ha meg ha

A magyar ember eltöprengett rajta, hogy
hazája betűjele helyett (HU) talán célszerűbb
és jellemzőbb lenne egy másikat használni,
nevezetesen azt, hogy: HA. Szóba jöhetne a
HU-HA is, de ez a kelleténél ritkábban jut
eszünkbe a magyarokról.
Fura egy hely az a HA, a magyar ember
ott tartja történelmi igazságait.
HA az Árpád-ház nem hal ki, ma is az
utolsó Árpád uralkodna, és vagy szemüveges és intelligens européerként mondana beszédet Brüsszelben három nyelven,
vagy copfos és bajszos nagyúrként szépen
térdére fektetné azt, aki a Parlamentben
oktondiságot beszélt, és elpiros-pecsenyézné a hátsóját. Szóval szép rendet tartana idehaza, és önbecsülésből munka után
mindig az Árpád-hídon keresztül gurulna
haza. Az is lehet, hogy az Árkád áruházban
vásárolna, elvégre az az egy betű igazán
nem olyan nagy különbség.
HA Mátyás nem hal meg, nincs oda az
igazság, nem oda Buda, a törökök nem
dúlják fel a palotáinkat és nem rombolják el
a templomokat, nem égetik el a könyveket
és nem olvasztják be a kincseket, nem
ölik le a fele lakosságot, nem viszik el az
elrabolt gyerekeket janicsárnak, nem pakolják tele a Héttorony börtönét magyarokkal, és az ország nem szakad ketté. Vígan

BUDÁNTÚL • 2013 DECEMBER

12/6/2013 11:45:45 AM

PLÍZ
Pillanatfelvételek, Budakeszi, 2013 november

Figyelmesség vagy szakértelem?

N

em mese, hiszen aki arra járt, igazolhatja tapasztatomat. 2013. november
9-én kora délután, Budakeszin, a Honvéd
és a Huszár utca sarkán történt az, amiről
most beszámolhatok.
Hogy miért kellett kivonulnia a Tigáznak fél tucat járművel erre a helyszínre,
nem mesélem el, hiszen nem erről szólnak a soraim. Lényeg az, hogy a megnevezett utcák keresztezésének északi
sarkán lévő gázfogadóhoz egy ideiglenes
vezetéket fektetett le közel húsz szakember a szomszédos utcasaroktól. A Honvéd
utcát keresztező fél arasz átmérőjű, talán
tízenöt méteres műanyagcsövet az aszfaltút tetején helyezték el. Ebből sejthető,
hogy ideiglenes megoldásról lehet szó.
Eddig nincs is semmi érdekfeszítő,
hiszen egy laikusnak tetszetős volt a
szakszerűnek tetsző munka.
Mint afféle ráérő, szemlélődő ember,
egy kicsit nézelődtem ezen az utcasarkon.
Bizony, először furcsának tűnt, hogy
legkevesebb hat-nyolc szürke overallos
ember csak a cégek feliratait hordozó
kocsikhoz támaszkodott sok-sok percen
keresztül. Egyesek valamilyen történetet
mesélhettek, amiken társaik időnként jól
hallhatóan nevetgéltek, bár voltak, akik
még ásítoztak is közben. Jó, közben a
kis markológépük szorgoskodott, egyik
helyről a másikra pakolta a frissen kiemelt talajt.
Aztán változott a helyzet, az addig
unatkozó alkalmazottak pár lépéssel közelebb léptek a már lefektetett csőhöz, de
csupán az egyik ember tett valami említésre méltót: levette a sárga munkavédelmi sisakját, és visszadobta a nyitott
furgonjukba. Pontosabban csak a célja
lehetett ez, mert kapufára repült a sisak,
és onnan visszapattanva a kocsi mögötti
sárban állapodott meg, peremével lefelé.
Erre aztán az addig ásítozó szakemberek
is hangos hahotában törtek ki.
Ezt a pillanatot kihasználva bátor elhatározásra szántam el magamat, ugyanis
megindultam a Honvéd utca panelházai
irányába. Ehhez azonban – micsoda
erőfeszítés és bátorság! – át kellett lépnem a tenyérmagasságú fekete csövön.
A harmadik lépés után már a sarki kerítés melletti járdán haladtam. Itt ért utol
egy határozott mondat: „Nem kellene a
munkaterületen átsétálni”. Különösebben
nem érdekelt, hogy a sisak nélküli, vagy
valamelyik rajta vidámkodó szakember
adta-e ki az elkésett hangsort, haladtam
tovább a magam útján.

No, de nemsokára körbejártam a panelokból összerakott sorházak tömbjét,
és a Jegenye utcán át ismét a korábbi
helyszínen szemléltem az addigra már
lázas tevékenységet. Igen, valami történhetett. (Talán valaki avatatlan lábakkal átlépte az aszfaltra fektetett csövet?)
Ugyanis mindenki piros-fehér csíkozású
léceket és bójákat igazgatott, elzárva a
renitens csőátlépő-jelöltek elől még a legkisebb ösvényt is. Igen, a gyalogosok elől
hermetikusan zárták el a Honvéd utca felé
vezető átkelési lehetőségeket az ideiglenes csőtől 1-2 méterre. Tehát nem életveszély elleni védelemről volt szó.
Gépkocsival a Honvéd utcába a Knáb
János utca felől addig sem lehetett
ráhajtani a keresztbe fektetett csőre, azt
a keresztezésben leparkolt Tigáz-os kocsik tették lehetetlenné. Csakhogy ennek
az utcának van egy másik vége is, történetesen a Konth Miklós utca, mely eredetileg kétirányú. Viszonylag keskeny, az
egyetlen elágazása az ottani építkezés miatt még teherautóval is nehezen járható,
merő sártenger.
Nem egy gépkocsit láttam a Márity
László út felől behajtani az ominózus
csőfejtetés irányába. Mindegyik gond nélkül jutott el a Konth Miklós út végén lévő
kanyarig, ahol – a kanyar után, vagyis
távolról nem látható módon – egy alacsony oszlopocskára felhelyezett „minden jármű forgalma mindkét irányból tilos” jelzőtáblát helyeztek ki a szorgosan
tevékenykedők.
Igen, éltem a gyanúperrel, tehát megnéztem, a Konth Miklós utca túlsó végére
kirakták-e a „zsákutca” táblát. Nos, aki a
nemre fogadott, az nyert. Miért is kellett
volna előre tájékoztatni az ide behajtókat,
hogy nem járható az utca teljes hossza?
Ezt az alkalmi táblahiányt
még csak-csak kimagyaráztam volna, hiszen ez az utca
„lakó-pihenő övezet”, tehát ne nagyon furikázzon
ott senki. De a gyalogosok!
Nekik miért kell akár több
száz métert is elsétálgatniuk
egyetlen lépés lehetetlenné
tétele miatt? A tudomány mai
állása szerint már feltalálták és biztonsággal használhatók a különféle hidak, ami
esetünkben mondjuk négy
téglára felemelt asztallapnyi deszka is lehetett volna,
mondjuk kétoldalt korláttal

megtámogatva a botlásveszélyt is minimálisra csökkentve.
Arról nem is beszélek, hogy tudomásom van arról, mi szerint a tervezett
közterületen való munkavégzés feltétele
egy műszaki tervdokumentáció, melynek
közlekedéssel kapcsolatos tervfejezettel
is rendelkeznie kell. Ennek tartalmát,
alkalmasságát az elbíráló-engedélyező
hatóságnak kötelessége vizsgálnia. Ha
pedig hibaelhárításról van szó, akkor is
mindent el kell követni a forgalom minél
kisebb zavarására. Igaz, itt nem zavarták,
hanem lehetetlenné tették nemcsak a gépkocsis, de a gyalogos közlekedést is.
Tudom, hogy semmi közöm hozzá (?),
de kíváncsiságom győzött, és sötétedés
után még visszatértem a helyszínre. Lázas
munka folyt az ideiglenes csővezeték
körül, de kivilágítás a piros-fehér lécek,
bóják egyikén sem volt. Sehol sem villogott sárga fény, pedig ez ugye már
messziről felhívná a figyelmet a rendellenes helyzetre. Kerestem gyalogos
átjárót a cső felett. Nem találtam. Hermetikusan elzárták a Honvéd utcát. Volt
viszont egy tájékoztató tábla: „Gyalogos
forgalom a túloldalon.” Ja, igen, a túloldalon nincs járda, és itt egyébként sem
a járda hosszirányú használatával van a
gond, hanem a keresztben való haladás
ellehetetlenítésével. Igen, csak az a kis hidacska, az hiányzott a legjobban, ami úgy
látszik, sem a felelős építésvezetőnek,
sem a műszaki ellenőrnek nem tűnt fel.
Vagy ezen kell/lehet takarékoskodni?
Megjegyzés: Másnap fényképezőgéppel
felfegyverkezve tértem vissza az úteltorlaszolás helyszínére. Semmilyen fotótémát sem találtam, hiszen az út szabaddá
vált, gyalogosan is, autóval is korlátlanul
lehetett közlekedni az előző napi ideiglenes cső helyén. Igaz, a földmunkák
nyoma megmaradt a járdák melletti zöld
területeken, de az már nem zavarta a
közlekedőket.
Mészáros Árpád
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First food

Kapros káposztaleves hajdinás galuskával, sonka chipsszel; kápia paprika
és padlizsánkrémmel töltött jércemell
parajos muffinnal, sütőtökös cukkini
rétessel, sáfrányos szeklice mártással;
kölesfelfújt szilva csatnival, levendulás
joghurthabbal.
Ez nem egy ünnepi menü, hanem egy,
a közétkeztetésbe (menzákra) „mindennapinak” ajánlott „egyszerű” menüsor.
Különlegességét két dolog adja. Az első,
hogy ezzel nyert az Elamen Zrt szakácscsapata az Országos Közétkeztetői Verse-

nyen. A másik, s ez az igazi szenzáció,
hogy a versenykiírás szerint a csapatoknak
az ételsort maximum 420 forintból kellett
kihozniuk.
Úgy illik, hogy a séfek neveit is kiírjuk: Kupi Attila és Kupi Attiláné (Elamen
Zrt.), valamint Berényi Máté és Minkó
Péter (Hungast) A verseny döntőjét
amúgy a budaörsi székhelyű METRO
Vevőakadémiáján rendezték. A verseny
célja többek között az volt, hogy bebizonyítsák, a nagyüzemi körülmények
között, kevés pénzből is lehet finom és
tápláló ételeket készíteni.
eszt

Különleges kiállítással vette kezdetét
az adventi évad a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központban. A mini
galériában Nyáry Éva tematikus tárlata
nyílt meg december 3-án. A kiállító helyiségben a Magyar Szent Korona képeit
nagy léptékben feldolgozó, különleges
technikával készült festmények láthatók.
A vernisszázs sem volt mindennapi: a
középkori ikonográfiát idéző anyagot
hamisítatlan, élő cigányzenével ajánlották a publikum figyelmébe.
A festményeket december 22-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
tb

M

Új
bor

indig különleges élmény, ha egy
művész legbensőbb alkotói titkainak a közelébe engedi a közönséget. Most
erre vállalkozott a Makkosmárián élő
képzőművész házaspár, Somogyi Réka
és Zalai Károly, akik saját otthonukbanműtermükben rendeztek be egy kis
galériát. A kis kiállító helyiség email-es
egyeztetés-bejelentkezésre után délutánonként és esténként is látogatható.
Somogyi nagyméretű képei mellett
megtekinthetők Zalai parafadugó-installációi is. És ne legyünk álszemérmesek:
nézelődésen kívül a művek meg is
vásárolhatók.

Budaörs

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu
December
9. hétfő, 15.00
R & L, avagy a Mágusok Birodalma
zenés játék 10 évtől
12. kedd 15.00
R&L
13. péntek, 15.00
József Attila Versszínház
Turek Miklóssal
Városi Ifjúsági Klub
14. szombat, 16.00
Skorpió-koncert, Latinovits-nap
16. hétfő, 9.30, 11.00 és 14.00
Diótörő
a Nektár Színház előadása
17. kedd, 15.00
Radnóti Miklós Versszínház
Turek Miklóssal
18. szerda, 15.00
R&L
21. szombat, 11.00
Pinokkió
Gózon Gy. Kamaraszínház előadása
22. vasárnap, 19.00
A muzsika hangja
23. hétfő, 19.00
Betlehemes
Templomtér
26. csütörtök, 14.30
Max Frisch: Játék az életrajzzal
tragikomédia

10
201312.indd 10

A budakeszi Somlai Családi Pincészet
idén is megtartotta hagyományos, Mikulás napi újborbemutatóját. Saját boraikon kívül ezúttal is volt vendég borász,
Mészáros Péter, a szekszárdi Mészáros
Borház tulajdonos, borásza, aki szintén
nem üres kézzel érkezett. A borok mellett
volt sült tök, sült krumpli, (a sofőröknek
tea),és természetesen a sváb perec sem
marad el.
pim

27. péntek, 19.00
Barillet-Grédy: A kaktusz virága
zenés vígjáték
28. szombat, 11.00 és 19.00
A muzsika hangja

DECEMBER

21. szombat, 18.00
Székely Kör karácsonya
27. péntek, 20.00
Napokon-koncert
28. szombat, 19.00
Rojtos Táncház
1970.01.01.00
Időutazás és harangzúgás

BUDAKESZI

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
December
8. vasárnap, 10.00
Városkarácsony
16.00
Zwickl Polka Partie
12. csütörtök, 15.00
A város nyugdíjasainak
karácsonya
13. péntek, 15.00
Nosztalgia Party
17. kedd, 19.00
Dumaszínház
Dombóvári Istvánnal
18. szerda, 15.00
Borostyán Klub karácsonya
19. csütörtök, 15.00
Fenyőgyöngye karácsonya

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu
December
6. péntek, 16.00
A Hótündér és a Mikulás
a PUMUKLI MESESZÍNHÁZ
előadása
Falumikulás
8. vasárnap, 17.00
Ötórai Tea Party
a Zsámbéki Tánc Sport Egyesület
évadzáró rendezvénye
10. kedd, 18.00
A találkozás
Makray Krisztina filmklubja

13. péntek, 18.00
Lochberg Karácsony
(Ifjúsági Ház)
Az ÉV TÁNCOSA és az ÉV SEGÍTŐJE
díjak átadása
14-15. szombat-vasárnap,
10.00-16.00
Nyitott Múzeumok Hétvégéje a
Romtemplomban, a Lámpamúzeumban és a Tájházban
14. szombat, 14.00
Betlehemes játék
Keresztelő Szent János Általános
Iskola 2 osztályának előadásában, Vizeli Judit vezetésével, élő állatokkal a
ROMTEMPLOMNÁL			
15. vasárnap, egész nap
Mária Napforduló Ünnep
a Zsámbéki Hagyományőrző Baráti
Kör szervezésében		
20. péntek, 19.00
Karácsonyi musical gála – A szereTETT ünnepe
A Zsámbéki Musical Stúdió koncertje
21. szombat, 18.00
Höcögő Karácsony
22. vasárnap
Adventi gyertyagyújtás a művelődési házban
15.00
„Úton Betlehembe…” – az Iharos
Népművészeti Egyesület gyermekpályázatára érkezett munkákból készült
kiállítás megnyitója a művelődési házban
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Aki elhozza a fényt
Ősi és újabb hagyományokban egyik leggazdagabb ünnepnap a Lucáé, december 13.
Eredete a kereszténység előtti, pogány
világban gyökerezik, s alighanem a téli
napfordulóhoz kötődik. A Gergely-naptár bevezetésekor amúgy ez volt az év
legrövidebb napja. (Ma a téli napforduló
december 21-22.) Erre utal az is, hogy a
Luca név a latin lux szóból származik,
ami fényt jelent. Az északi országokban
Lucát a napforduló után növekvő fény
hordozója.
A keresztény hagyomány egy szentet
tisztel Lucában (olaszul Lucia); a fiatal,
gyönyörű szicíliai nemesi
családból
származó leány, miután áttér a keresztény hitre, szüzességi fogadalmat tesz és
életét Jézus Krisztusnak szenteli. Hitéért
mártíromságot kell elszenvednie. Mára
azonban kiderült, hogy nem valóságos,
élő személyről, inkább csak legendáról
van szó.
Magyar nyelvterületen ezen a napon
például tilos volt fonni, sütni, mosni.
Kölcsön adni sem volt ajánlatos, mert
eleink úgy tartották, az átadott tárgyak
boszorkányok kezére juthatnak.
A Luca-naptár a régi magyar Lucahagyománykör egyik eleme, mi szerint
a következő esztendő januárjában olyan
idő lesz, mint Luca napján, februárban
olyan, mint Luca másnapján és így tovább
egészen karácsonyig, ami a következő decemberi időjárásra utal
Az egész Kárpát-medencében elterjedt,
s nem csak a magyarság körében a Luca
napi búzaültetés, amivel a következő év
termését igyekeztek megjósolni és be-

folyásolni. Luca napján búzaszemeket
kezdtek csíráztatni a kemence közelében,
amelyek karácsony tájára zöldültek ki.
Később a kikelt búzával az adventi oltárt
díszítették. Másutt karácsony napján az
udvarra a madaraknak tették ki eleségül.
Esténként az elültetett búzát körülülte
a család, a közepébe helyezett gyertyát
meggyújtották, meglocsolták, és közösen
imádkoztak.

Szintén sok helyütt volt divatban a
kotyolás. Luca napjának hajnalán a gyerekek (esetenként kísértetnek öltözve)
körbejárták a házakat, és lopott fán vagy
szalmán térdepelve mondókákkal bő termést és jószágszaporulatot ígértek kisebb
ajándékokért cserébe, és átkokat, ha nem
kapnak ajándékot.
A régiek úgy tartották, ha Luca reggelén
férfi lép a házba, a szaporodás bika lesz,
ha pedig nőlátogató érkezik, üsző.
Luca napján mindenütt védekeztek a
boszorkányok ellen. Fokhagymával dörzsölték be az állatok fejét, az ólak ajtajára
keresztet rajzoltak, hamut szórtak a kapuk
elé, lefekvés előtt fokhagymás kenyeret
ettek, hogy szagával elriasszák a gonosz

Kozák Stúdió
Nyolc éve halt meg Kozák
András színművész, aki élete utolsó évtizedeiben Budajenőt választotta lakóhelyéül. A
művészről, halála évfordulóján, stúdiószínpadot neveztek el a székesfehérvári Vörösmarty Színházban – jelentette be Szikora János, az intézmény igazgatója.
Elhunyt Oláh Lajos.
A kiváló zenész bejárta a
világot, főleg tengerjárókon
zenélt, de sokan ismerték
a budapesti éjszakában is.
Élete horgonyát Budakeszin
vetette meg. Most másik, égi
kikötőt választott.

Erkel újra
November 7-én újra megnyitotta kapuit a felújított
Erkel, a legnagyobb hazai
dalszínház. Az eseményre
gálaműsor és több napos ünnepségsorozattal készült.

szellemeket, és elzárták a seprűket, nehogy
azon nyargalásszanak a boszorkányok.
A legismertebb szokás a Luca-szék
készítése. Ezen a napon kellett elkezdeni
faragni, úgy, hogy minden nap csak egyetlen műveletet volt szabad rajta elvégezni,
de karácsony szentestére készen kellett
lennie. Az éjféli misére készítői magukkal vitték, és ha ráálltak, meglátták a boszorkányokat. A lányok ezen a napon 12
gombócot főztek. Mindegyikbe egy férfi
nevét rejtették.Amelyik gombóc legelőször
a víz felszínére jött, megmondta, ki lesz a
férjük. A vöröshagymából lefejtettek 12
réteget, ez az év egy-egy hónapjának felelt
meg. Mindegyikbe egy kevés sót szórtak,
amelyikben elolvadt, az a hónap esősnek
ígérkezett, a többi száraznak. Szintén
Luca napkor voltak szokásban bizonyos,
vaskos mondható tréfák is. Egyes vidékeken például a legények leakasztották
a kertkaput, máshol szétszedték a szekeret a gazda legnagyobb bosszúságára.
Említsük meg azok számára, akik
például az angolszász hagyományból
átszüremkedő Halloweentől idegenkednek, a töklámpás magyar területen is
ismert volt, bár inkább Luca napjához
kötődött. A Dunántúlon ezen a napon
készítették, belsejébe gyertyát tettek,
majd az ablakba helyezték, hogy a háziakat megijesszék.
Skandináviában igen régi és kedvelt
a Luca-kultusz. Svédországban Alfred
Nobellal halála évfordulójával összefüggésben elevenítették föl. A Nobel-ünnepségek zárónapja, amikor a díjakat hivatalosban átadják, december 13. Ilyenkor
Luca-menyasszonyok, gyertyás-koronás
lányok köszöntik az új Nobel-díjasokat.
Szóba Bitor

Templom Páty

Eldőlt a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és
Tájház (a Kossuth utca
végében) sorsa. November 21-én ünnepélyes
keretek között az önkormányzat
hasznosítási
szerződést írt alá a német
nemzetiségi önkormányzat
képviselőivel az épület és
a gyűjtemény átadásáról.
Tíz éve alakult a Telki Női
Énekkar, amit ez idő szerint Szijjártó Tímea karnagy
vezet. A jubileumot koncertsorozattal ünnepelte az amúgy
nyáron arany fokozatot nyert
kórus (Keszthelyi Dalünnep),
melynek utolsó állomása adventi koncertjük volt december 4-én.

Bár még nincs teljesen kész,
de megtartották az első szent
misét a pátyi római katolikus
plébániatemplomban. A misét
Spányi Antal megyéspüspök
celebrálta. A hivatalos fölszentelés várhatóan 2014
áprilisában lesz, amikor a templom fölveszi II. János Pál pápa
nevét is.
Minyó Szert Károly, a
Zsámbéki-medencéhez sok
szállal kötődő képzőművész,
a Fénykerékpár szabadalmaztatója, a közelmúltban
folyóiratban közölte legújabb műveit. Képeit az Élet
és Irodalom november 7-ei
száma közölte.
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KÉK-ZÖLD

A gyűrűk ura Telkiben

Az év fája

Váratlanul érkezett a hír, hogy változik a
program, és ha az időjárás engedi, a hétvégén madárgyűrűzés megtekintésére
lesz lehetőség Telkiben, az Öreg Tölgy
gyalogos tanösvény mellett. Mi is az a
madárgyűrűzés, kit hoz ez lázba, merült
fel a gondolat. Csakhogy percekkel később
jött a telefon: másnap reggeltől estig
óvodás korú gyerekekre kellene vigyázni
a szülők elfoglaltsága miatt. Egy pillanat
alatt összeállt a kép: el kell menni az unokákkal megszemlélni a madárgyűrűzést!
Telki és Budajenő határán, a tanösvény
aljában már volt néhány kocsi, utasaik
hasonló korú gyerekekkel érkezhettek
a gyermekülésekből ítélve. Nemsokára
hallani, majd látni is lehetett a kíváncsi
társaságot. Kiderült, a madárháló felállítása kicsit megcsúszott, egy jó fél órával
később kezdődhet csak a bemutató, mint a
hirdetésben szerepeltetett időpont.
A családok erdei sétával ütötték agyon a
várakozási időt. Kiderült, hogy már érik a
kökény, és a hecsedlit is meg lehet kóstolni. Számos gomba is előbújt, különösen a
téli fülőke, de több helyen laskagombával
is lehetett találkozni. Mégis a legtöbb és
legszebb példányok a fehértönkű, barna
alapon fehér pettyes, esernyő alakú párducgalócák közül kerültek ki.
Visszaérve a gyűrűzés találkahelyére,
már kis csapat tolongott a bemutatón.
A kör közepét a gyűrűzést bemutató – a
gyerekek nyelvén kiválóan beszélő –
szakember foglalta el, körülötte óvodások, kiskamaszok, távolabb a felnőttek.
A bemutatón biztosra mentek, nem bízták

Negyedik alkalommal rendezte meg az
Ökotárs Alapítvány az Év Fája versenyt,
melyben olyan fák vetélkednek minden
évben, melyek különös erővel bírnak:
képesek egy-egy közösség, család vagy
egy egész település figyelmét megnyerni. A versenybe minden tavasszal lehet
nevezni, és bárki jelölheti a számára
kedves fát egy történet kíséretében. A
nevezésekből 12-őt juttat a döntőbe a
szakmai zsűri, az Év Fáját pedig ezek
közül a közönség választja ki az ősz
folyamán.
A verseny döntőseit november 29én ünnepelték meg a fákat nevező szervezetek, családok és települések. Az
Ökotárs Alapítvány több díjat is átadott
és a verseny összes döntőse kapott valamilyen meglepetést.
Idén 41 fa vett részt a versenyben,
melyből 12 lett döntős, a fákra összesen
18 661 szavazat érkezett. Az Év Fája
fődíját 4059 szavazattal a “Mesebeli vén
vackorfa, avagy a gödöllői magányos
óriás története” címmel nevezett fa
nyerte, mely a gödöllői Szent István
Egyetem Botanikus kertjében áll. Hős
Fa kitüntetést kapott a “Gyümölcsoltó
Boldogasszony 303 éves Árpával érő
körtefája Solymáron”.Az Országos Erdészeti Egyesület különdíját a "Teleki
300 éves berkenyefa" kapta.
A hazai vetélkedő első helyezettje
szokás szerint részt vesz a 2014-ben
megrendezendő Európai Év Fája versenyen is, melyen kétszer egymás után is
magyar fa nyerte a fődíjat.

a véletlenre a madarak jelenlétét. Zsákocskákban hoztak egy-egy madárkát. Mekkora csönd volt, amikor az első szárnyas
előkerült a vászonzacskóból. Mintha
bűvésztrükknek lettek volna szemtanúi a
jelenlévők. Kellő bemutatásként körbehordozva került fel az első gyűrű a mezei
verebünk lábára, akit névadás után (Gabi)
elengedtek, majd a második, sőt egy harmadik veréb is előkerült a zsákocskákból,
mindig más és más ismerettel felvértezve
a jelenlévőket. Így derült ki, honnan
ismerhető fel, hogy költött-e már ez a kis
madárka, miért olyan a lába felépítése,
mint amilyen, és mennyi hasznot is hajt
egy veréb élete során. Megtudtuk azt is,
hogy legnagyobb ellenfelük a sok-sok kóbor házimacska, és hogy távoli vidékeken
költöző verebek is élnek.
Persze minden kis madárkát meg lehetett
simogatni, mindegyik nevet is kapott, és az
adataik egy úgynevezett gyűrűzési naplóba
is bekerültek. A többedszerre megjelenő gyerekek arra is engedélyt kaptak, hogy ők engedhessék el a már meggyűrűzött állatokat.
Közben a kifeszített hálót is felkeresték
a szemlélődők. A röpke fél óra alatt két
széncinke akadt fel a hálóban, melyek bizony sokkal harciasabbak voltak, mint a
verebek. Kiderült, melyik a hím, s melyik
a tojó, s miért olyan erős a csőrük.
Csak javasolni lehet mindenkinek, ki ne
hagyja, ha hasonló lehetősége adódik. Megéri a pici fáradságot az a sok-sok élmény,
melynek részese lehet kicsi és nagy egy
ilyen programon.
már

Terjed a veszettség
A veszettség a magyar vörös
rókák körében ismét sűrűbben
fordul elő. Szeptember közepe
óta már tucatnyi állatnál igazolták a fertőzést, a vírus BácsKiskun, Jász-Nagykun-Szolnok
és Pest megyét érinti. Egyelőre
rejtély, hogy a betegség hogyan jutott be észrevétlenül az
ország közepére.
A veszettség vírusos betegség. Állatról emberre, emberről
állatra, sőt emberről emberre is
terjedhet. Az élőlény nyálával
adja át, általában vadállat a háziállatoknak, így a kutyán vagy
cicán keresztül eljuthat bármelyik emberhez a vírus. Olyannyira nem elhanyagolható kórról
van szó, hogy a világon évente

20-25 ezer ember hal bele a
tünetek jelentkezésekor már
gyógyíthatatlan veszettségbe.
Magyarországon a rókák
veszettség elleni immunizálása rendszeresen megtörténik.
A veszettség aktív gócpontjai
országunkon kívül vannak,
vándorló beteg vadállatokkal
(pl. rókával, denevérrel) kerülhet be az országba. A rókán, denevéren kívül bármelyik vadon
élő, melegvérű állat (akár őz,
nyúl, vaddisznó, sün, patkány
is) hordozhatja a vírust.
A kutyákat évente veszettség ellen kötelező oltatni. Seres
Zoltán, az Orpheus Állatvédő
Egyesület vezetője szerint sokan az anyagi kiadások végett

megpróbálják elkerülni a szabályokat és nem oltatják be háziállataikat. A macskák veszettség
elleni oltása nem kötelező, de
egy természetben kószáló macska is könnyedén hazavihet egy
veszett állattal való találkozást
követően halálos vírust. Így a
macskáink veszettség elleni
oltását is célszerű állatorvossal
évente elvégeztetni.
Az Orpheus Állatvédő
Egyesület tanácsai a halálos
veszettség elkerüléséhez:
– utcán, gubbasztó, ismeretlen háziállatot sohase
érintsünk meg,
– szelídnek tűnő rókát, egyéb
egyébként vadon élő állatot
kerüljünk el,
– állatok tetemeit ne engedjük háziállatunknak szaglászni,
azt kerüljük el,

– ha állatharapás történik, az
állatot meg kell figyelni, hogy
van e emberre is veszélyes
betegsége,
Mi lesz, ha megnyalt, megharapott egy beteg állat?!
Fontos, hogy a gyanúsan
viselkedő állatokat messze
kerüljük el. Ha bekövetkezik
bőrfelület sérülésével járó
marás, karcolás, harapás, akkor
a sebet azonnal fertőtleníteni és
tisztítani kell. Az állatharapás
tényét jelenteni kell a lehető
leghamarabb a háziorvosnak,
illetve az állatot megfigyelés
alá kell vonni. Embereknél a
veszettség kifejlődése a marást
követő napokban megkezdett,
négy oltásból álló sorozattal
meggátolható. Az oltássorozat
nélkül azonban a vírusfertőzés
szinte biztos, hogy halálos.
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BÜHNE
Bűnügyek a vidéken

Csalfa szesztestvérek és társaik
A bódulat lehetne a leit motif a novemberi bűnügyi mérlegben: volt itt vizipipadohány,
kábítószer, alkohol. De sikkasztásból is megfelelő az ellátás, és a nehézatletika kedvelői is
haszonnal olvashatják beszámolóinkat.
Csak az ökör iszik magában –
gondolhatta a budaörsi férfi, aki
két ismerősét invitálta lakásába.
Az eset még nyáron, egész pontosan július 10-én történt. A dátumot azért jegyezte meg ilyen
pontosan, mert amikor fölébredt
(elalvását alighanem a tetemes
mennyiségű ital elfogyasztása
elősegítette), a két szesztestvér
már nem volt sehol. De hamarosan nemcsak a cimborák hiányát
kellett észlelnie: nem üres kézzel
mentek, szépen kifosztották a
lakást. Elsősorban műszaki cikkekben utaztak.
Leitatták áldozatukat
Emberünk
a
rendőrségre
ment, s a nyomozók több
hónap után, november 11-én
a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható B. Róbert vecsési lakost elfogták. A férfit
kihallgatását követően őrizetbe
vették, a Budaörsi Járásbíróság
november 14-én elrendelte
előzetes letartóztatását. A képen
látható társát – Horváth János
budapesti lakost – továbbra is
keresik a rendőrök.

ingyenesen hívható 06-80-555111 „Telefontanú” zöld számán
(h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy a
112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Fináncláb és gáncs
Új üzem a városban? Október
végéig a budakesziek még
csak nem is hallottak róla. Pedig valóságos kis dohánygyár
működött a városban, a raktár pedig Biatorbágyon volt.
Persze nem véletlen, hogy tulajdonosai nem keltettek különösebb hírverést üzletüknek,
ugyanis
az
illegálisan
működött. Vízipipához készítették és csomagoltak itt
dohánykeverékeket.
Hogy
fináncláb milyen arányban fordult elő bennük, arról nem szól
a fáma, azonban arról inkább,
hogy a szárba szökkenő vállalkozást a fináncok gáncsolták
el, akik a rendőrséggel közösen hajtották végre a raj-taütést
október 28-án. Az akció során
a két helyszínen mintegy 4400
kiló dohányt foglaltak le. Több
embert előállítottak. A nyomozás jelenleg is folyik.
Az Év Ifjú Betörője

A Budaörsi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya indított
eljárást rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt B. Róbert 26 éves vecsési
és Horváth János 36 éves budapesti lakos ellen.
A hatóság kéri, hogy aki hasonló jellegű bűncselekmény
áldozata lett, hívja a Budaörsi
Rendőrkapitányságot a 0623/505-400
telefonszámon,
illetve tegyen bejelentést az

Nem lehet elég korán kezdeni?
Mindenesetre két helybéli
fiú, egy 15 és egy 13 éves, november 2-án bement egy törökbálinti családi házba, majd
kutatni kezdett. Mielőtt még
bármilyen értéket találhattak
volna, a szomszéd megzavarta
munkálódásukat, így a srácok
olajra léptek. Menekülés közben a nagyobbik eldobott egy
fém dobozt, amit később, a riasztott rendőrök megtaláltak.
Kábítószernek tűnő anyagot
tartalmazott.
A törökbálinti járőrök a
bűncselekmény
helyszínének
közelében kutya segítségével elfogták a 15 éves fiút,
majd előállították a Budaörsi
Rendőrkapitányságra. Tizen-

három éves társát is elkapták, de
korára tekintettel csak tanúként
hallgatták ki.
A gyanúsított ellen a további
eljárást – szabadlábon hagyása
mellett – szakértők bevonásával
a Budaörsi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya folytatja le.
Bunyó Pátyon
Van, aki ilyenkor már a Miatyánkhoz készül az ágyikójában. Éjfél előtt nem sokkal,
november idusán, egy pátyi családi ház előtt civakodás hangjai
verték föl az utca csendjét. A
házból kisiető asszony azt látta,
hogy fiát két fiatalember ütlegeli. Riasztotta a rendőrséget,
s a helyszínre érkező szerv
megállapította:
alighanem
garázdaság esete forgott fenn
N. András 24 éves pátyi lakos,
P. Márk 23 éves töki lakos és
egy fiatalkorú fiú részvételével. A rendőrök a helyszínen
elfogták, majd előállították
mind a hármójukat. A Budaörsi Rendőrkapitányságon
már gyanúsítottként hallgatták ki őket. A fiatalok ellen
garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás a Budaörsi
Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztályán.
Az eset korántsem vicces, a
verekedés annyira komoly volt,
hogy a résztvevők egyikének, a
töki srácnak a sérülései kórházi
ellátást igényeltek.
A nyomozás eddigi adatai
szerint a hirig úgy kezdődött,
hogy N. András összeveszett a
két másikkal.
A további eljárást – szabadlábon hagyásuk mellett – a
Budaörsi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya folytatja le.
Sikító rokonok
A jó rokonok összetartanak.
Vagy – összejátszanak. Mint az
alábbi bűnesetben.
A 19 éves N. Bence pénz-

tárosként dolgozott az egyik
budaörsi áruházban. November
16-án különféle ruházati cikkeket és élelmiszereket indokolatlanul sztornózott. Az áru egy
részét blokkolás nélkül átemelte
a berendezés fölött, majd azokat
rokonainak átadta. Egy hétre
rá megismételték a korábban
bevált akciót, azonban ezúttal a
biztonsági szolgálat résen volt:
amikor K. István és K. Márta
ezután az áruval távozni akart
az üzletből, feltartóztatták őket,
és értesítették a rendőrséget. A
helyszínre érkező járőrök a két
férfit és a nőt elfogták, majd a
Budaörsi Rendőrkapitányságon
előállították, ahol gyanúsítotti
kihallgatásuk megtörtént.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított eljárást sikkasztás vétség
elkövetésének
megalapozott
gyanúja miatt N. Bence 19 éves,
K. István 37 éves, és K. Márta
53 éves budapesti lakosok ellen.
Márió a varázsló
Úgy látszik, a sikkasztás divatba
jött Budaörsön.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított eljárást sikkasztás vétség
elkövetésének
megalapozott
gyanúja miatt P. Benjamin 18
éves és T. Márió 19 éves budapesti lakosok ellen.
P. Benjamin egy budaörsi bevásárlóközpontban volt pénztárost. November 20-án megdézsmálta a kasszát, és a pénzt
odaadta társának. November
26-án 14 óra körüli időben
Márió megint fölkereste az
üzletet, és Benjámin indokolatlan sztornózással adott át
neki fizetetlen árucikkeket és
készpénzt. A biztonsági szolgálat lefülelte, és a riasztott
rendőrök kiérkezéséig visszatartották őket.
A
budaörsi
rendőrök
P. Benjamint és 19 éves
társát elfogták és a Budaörsi
Rendőrkapitányságon
előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket. A két
férfi – a fentieken kívül – több
sikkasztás elkövetését is elismerte.
Az oldalt írta és
szerkesztette: Robot Szabi
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Ember a földön
A Budaörsi Rendőrkapitányság ürömi
körzeti megbízottja november 21-én 15
óra körüli időben szolgálati feladatainak
ellátása során arra lett figyelmes, hogy
Pilisborosjenő egyik utcáján egy férfi
magatehetetlenül fekszik az úttest mellett. A mentőszolgálat helyszínre érkező
munkatársai megvizsgálták a 64 éves
férfit, majd a körzeti megbízott segítségével sérülés nélkül hazaszállították.
Ez az eset is szolgáljon arra példaként,
hogy az úton magatehetetlenül fekvő
embertársainkat soha ne hagyjuk ellátatlanul. Akkor sem, ha például nyilvánvalóan részeg. Ugyanis az ital-túladagolás mellett lehet egyéb baja, betegsége,
sérülése is. De még ha nem lenne, egy
éjszaka eszméletlenül a szabad ég alatt
még egy hűvösebb nyáréjszaka is végzetes lehet, hát még most, hogy tél van.
Az emberség tehát azt diktálja, minden
ilyen esetben riasszuk az illetékeseket.
tb

Készülés
a télre

Zsámbék régóta szeretett volna már saját
rendőrséget. KMB-s iroda persze eddig
is volt, hanem valódit, igazit, ahol külön
állomány ügyel a település és környéke
közbiztonságára. Lehetett érezni ezt már
abból a vonakodásból, amit Zsámbék mutatott, amikor, még a kilencvenes évek
végén, a budakeszi rendőrőrs építését elhatározták, aminek a feladata a székhely
mellett a Zsámbéki-medence „ellátása” is
lett volna.
A saját rendőrőrs létesítése a település
pár éve történt várossá válásával vált reálissá, a megvalósulás pedig az aktuális kormány rendőrség-fejlesztő buzgalmának,
jelesül az őrsprogramnak köszönhető.
November 12-én ünnepélyes keretek
között felavatták Zsámbék rendőrőrsét.
Az idei évben egyébként összesen
nyolc hasonló intézményavatóra került
sor a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
illetékességi területén.
pim

Abszolút és relatív
Ne ijedjen meg, és az
ápolókat se küldje rám senki,
az alábbiakban nem Einstein
relativitáselméletéről fogunk
értekezni, hanem a gyorshajtásról. A balesetek legtöbbjét
a gyorshajtás és a helytelenül
végrehajtott előzés okozza.
Ezúttal csak a gyorshajtás lesz
napirenden.
Azt mindenki tudja, aki
KRESZ-ből vizsgázott legalábbis, hogy a gyorshajtásnak
két típusa van, az abszolút és
a relatív. Azok számára, akik
már elfelejtették vagy nem is
tudták, gyakorlati példával illusztráljuk, mi a különbség a
kettő között. Ha például egy
útszakaszon 70 kilométer per
óra a maximálisan megengedett sebesség, de én mint
gépkocsivezető ezt túllépem,
s mondjuk, 95-tel hajtok,
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szabálysértést követek el.
Ha ezt a rendőrök traffipaxszal még be is mérik, akkor
meg is fognak büntetni érte.
A relatív gyorshajtás pedig
azt jelenti, ha ugyanezen az
útszakaszon éjszaka, ködös,
csapadékos időben, jeges
úton, rossz látási viszonyok
mellett ötven kilométer per
órás sebességgel hátulról
belemegyek egy előttem
haladó autóba, mert későn

A BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. a Megyei Védelmi Bizottságokkal közösen rendkívüli technikai
ellenőrzést hajtott végre a közútkezelő
eszközparkján. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mind a 93 üzemmérnökségén november végén megtartották a szemléket,
ez alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
valamennyi telephelyén rendben találták
a téli időszakra bevethető eszközöket.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013.
november 10-e óta téli üzemmódban
dolgozik, ez azt jelenti, hogy összesen csaknem 4000 szakember dolgozik
folyamatos, 12 órás váltásokban. Volt,
ahol máris végzett hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a közútkezelő, amelyek során csaknem 1000
tonna útszóró sót juttattak ki az országos közúthálózatra.
A Magyar Közút a 2013-2014-es téli
szezonban az országos közúthálózaton
közel 560 saját és 65 bérelt sószóróval
és hóekével felszerelt nehézgépjárművet
tud hadrendbe állítani. Ezek mellett több
mint 100 rakodógép és mintegy 120 univerzális eszközhordozó, valamint 35
önjáró hómarógép lát el szükség esetén
0-24 órás szolgálatot.
tb

észleltem a felbukkanását, és
már nem volt meg a megfelelő
féktávolság, akkor többek
között ugyancsak gyorshajtásban, de relatívban (is)
leszek vétkes, bár a hetven
kilométeres sebességet még
csak meg sem közelítettem.
Arról azonban, hogy a gyorshajtásból eredő balesetek
többsége a gyorshajtás melyik
típusára vezethető vissza, ez
idő szerint Magyarországon
hivatalos adat nem nyerhető.
Külföldi tapasztalatból viszont lehet tudni, hogy a gyorshajtásos balesetek többségében a relatív gyorshajtás a
ludas, az abszolút elenyésző
számban játszik csak szerepet.
A rendőrség mégis az abszolút
gyorshajtást üldözi tűzzel,
vassal, traffipaxszal. Vajon
miért? Egyes vélemények
szerint azért, mert ezt sokkal
egyszerűbb bizonyítani – és
büntetni. Vannak, akik en-

nél is tovább mennek, és azt
állítják, valójában a gyorshajtók vegzálásával nem
is elsősorban a baleseteket
kívánják megelőzni, hanem a
büntetéseket kiróni. Ha ezt a
baleseti statisztikai adatokból
ki lehetne mutatni, a közvélemény esetleg a jelenleginél is
nagyobb ellenszenvet táplálna
a sebességmérő berendezések
iránt, kevesebb megértés
övezné e műszerek elszaporodását, s végső soron már az
államkassza bevételeit veszélyeztetné.
Mi nem kívánunk állást
foglalni e kérdésben, inkább
azt
ajánljuk
közlekedő
Olvasóinknak, hogy saját
pénztárcájuk és testi épségük,
valamint a többi közlekedő
embertársuk érdekében, tartsák be mind az abszolút, mind
a relatív gyorshajtásra vonatkozó KRESZ-előírásokat.
Bobosi Tzar

BUDÁNTÚL • 2013 DECEMBER

12/6/2013 11:45:47 AM

