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Birka nép ez, uram, én mondom 
magának! – hangzott a kinyilatkoz-

tatás a kávéházban egyik asztaltársunk 
szájából. A társaságomban lévő másik 
vitába szállt vele, történelmi példákat 
hozva föl Dózsától a Rákóczi-féle szabad-
ságharcon, 1848-49-en át 1956-ig, hogy 
lám, a nép, ha betelik a pohár – „Főúr, 
még egy rundót kérek” –, akkor igenis 
lázad. 

Én inkább csak hümmögtem nagyokat. 
Hát, nem is tudom. Birka nép? Nekem 
már a birkával is problémáim vannak, a 

népről nem is szólva, a kettő együtt meg aztán végképp ne-
hezen értelmezhető.

Mert vegyük például a népet.  Magában, minden jelző nél- 
kül. Mi az, hogy nép? Persze, én is tudom a választ:  mi, 
mind-annyian, de ezzel az a baj, pusztán szemantikai szem-
pontból persze, hogy ahányan vagyunk, annyi félék. Mi 
értelme tehát azt állítani, hogy a nép ilyen vagy olyan, a 
nép ezt gondolja, vagy azt cselekedte – például a történelem 
egy adott pillanatában. Már hogyan is lehetne olyan, hogy 
egy nép valamennyi tagja egy adott pillanatban ugyanazt 
gondolja, pláne ugyanazt cselekedje? Még a legnagyobbnak 
gondolt nemzeti egység esetén is. Ha már történelem, a nagy 
történelmi eseményeket, amiket a néphez kötünk, a népnek 
egy része, valójában kicsinyke része csinálta. A többiek pe-
dig vagy helyeselték, vagy ellenezték, vagy csak hümmögtek, 
és nem tudták hova tenni az egészet. Inkább az van, hogy 
évek, évtizedek, sokszor évszázadok múltán kialakul egyfajta 
egyetértés, igen, akkor és akkor a nép ezt és ezt tette, és az 
utókor nagy része, akkor sem egésze, mintegy magára ismer 
a múltbéli eseményben. De még ez is folyamatosan változik. 
De azt ki mondja meg, most, amikor e sorokat írom, vagy 
éppen ott, a kávéházi asztalnál, ahol e vita kikerekedett, ott 
és akkor a nép mit gondolt?  Én legalábbis nem. Legfeljebb 
azt tudom megmondani, hogy én mit gondoltam abban a 
pillanatban arról, hogy a néptársaim vajon, mint gondol-
hatnak éppen most erről vagy arról. Meg tudnám mondani, 
mert mondani könnyű, annyira önhitt azonban nem vagyok, 
hogy ilyen képességet vindikáljak magamnak. Még hogy én 
ki tudnám találni, a többiek mit gondolnak? Na nem! Nem 
vagyok gondolatolvasó. Inkább bevallom, szerintem a nép 
olyan, mint az isten, abban mindnyájan egyetértünk, hogy 
van, de a mibenlétéről már annyifélét gondolunk, ahányan 
vagyunk, sőt, ahányszor csak reá gondolunk. Még a hívők is, 
az ateistákról meg nem is szólva.

A birka egyszerűbb képletnek látszik, de csak elsőre, mert 
egyáltalán nem az. Rögtön ott van a nyelvészeti kérdés (az 
mindent mindig megvilágít). Ha egy birkanyájat látunk, 
benne nőstényeket, hímeket elegyest, azt mondjuk, birkák, 
hiszen a birka egy állatfajt jelöl. De ha e faj  hím egyedét 
látjuk, eszünkbe sem jutna azt mondani, hogy hím birka, he-
lyette így szólunk, kos. Márpedig, hogy a kályhához vissza-
térjünk, a kosról sok minden az eszünkbe jut, csak éppen az 
nem, hogy béketűrő, türelmes. Ha tehát a nép birka is, az a 
fele, amelyik kos, gyakran öklel. Meg falat tör. 

Olyanról meg már nem is beszélek, van olyan, hogy a 
bárány bőrében egy farkas lakozik. Szóval csak annyit üzen-
nék innen, utólag az asztaltársnak, hogy birka nép vagy sem, 
lassan a testtel!

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)

„A házasság a remény diadala a tapasztalat fölött.”
(G. B. Shaw)
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Január, Boldogasszony hava
Boldogasszony havában igyál jó bort, és ha van, édes italt. 
Az ürmösbor mellednek fájása ellen igen jó, borral és füvek-
kel timporált étkek hasznosak, azonképen a lekvárok és ele-
ven gyömbér. Megeheted a kövér disznópecsenyét, kolbászt 
és ludat mustárral vagy borsos eczettel. Eret ne vágass.

Ha mennydörgést hallasz e hónapban, kegyetleneknek ha-
lálát jelenti.

Kis-Karácson napján a reggeli vörös ég hadat és pokolidőt 
jelent. De mikor fénylik szent Vincze, akkor telik meg a pinc-
ze; mikor fénylik szent Pál, minden termés szépen áll; ha 
pedig havas, vagy eső leend, mértékletes esztendőt jelent. 
Ha felleges vagy ködös lesz, könyörögjünk az Úristennek, 
hogy hirtelen haláltól minket megoltalmazzon. 

Kemény s kegyetlen hidegü a Boldogasszony havában 
született gyermek, nedves ér rideg természetü leszen, tiszta 
önöntermészetében, de nagyravágyó, kevély, igen akaratos, 
minden szépséget szerető, tobzódó, tékozló, magamulató, 
nyájaskodó a szép személyekkel, de haszontalan részeges 
és kártyás lesz, az atyjától maradtat hamar felönti a közre 
vagy garatra, és megemészti.

CSÍZIÓ

Szívbeültetés
A francia műszív olyan, mint az 
igazi.

Él, és jól van az a 75 éves francia 
férfi, akibe a világon először teljes 
műszívet ültetett be december 18-
án egy francia kutatócsoport.

A szívelégtelenségben szenvedő 
és végső stádiumban lévő betegbe 
egy 12 órás műtét során ültették 
be a Carmat orvosbiológiai cég 
által előállított műszívet a párizsi 
George Pompidou Kórházban 
Alain Carpentier professzor veze-
tésével, aki két évtizede dolgozott 
a készülék kifejlesztésén. Szem-
ben más készülékekkel, ez úgy 
működik, mint egy normál em-
beri szív. Ha beválik, kiválthatja a 
szívátültetéseket.

Idő jön
Az állatok is össze vannak za-
varodva a december-januári 
tavasztól. A medvék ahelyett, 
hogy aludnának, nézelődnek. 
Még a farkasok is meg-
szelídültek, a Budakeszi 

Vadasparkban ők az elmúlt 
hetek sztárjai. December vé-
gére több helyen kinyíltak 
a virágok, volt ahol a fa is 
kivirágzott. A meteorológus 
szerint január első felében 
marad a tavasz, de a hónap 
második felére megjön a tél.

'014 a választások éve
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KRÓNIKA

Bevezetőként egy dakota közmondást 
idéznénk: Nagyvadra ne menj söré-
tes puskával, mert csak megsebesíted, 
visz-szatámad, és te hagyod ott a foga-
dat. (Ajánljuk, az alábbi történet tanul-
mányozásával együtt Horváth András 
volt adórevizor becses figyelmébe.)

Keller László, a budaörsi választókörzet 
egykori országgyűlési képviselője, több-
rendbeli államtitkár, Törökbálint polgár-
mestere stb. december derekán állt bíróság 
elé, ahol felfüggesztett börtönbüntetést 
kapott.  Az ítélet nem jogerős.  A bíróság 
hivatalos személyként személyes adattal 
való visszaélés kísérletének bűntette miatt 
marasztalta el a volt közpénzügyi állam-
titkárt. A Keller ellen indított büntetőper 
alapját képező ügyekről viszont most nem 
derült ki az égvilágon semmi. Mint ahogy 
az elmúlt tíz évben sem.

A sztori 2002-re nyúlik vissza, amikor 
is közpénzügyi államtitkárrá nevezik ki 
Kellert a Medgyessy-kormányba. Az ál-
lamtitkárság feladata az lett volna, derítse 
ki az előző, (I.) Orbán-kormány idején 
politikusokhoz, gazdasági potentátokhoz 
köthető, állítólagos gazdasági vissza-
éléseket.  Keller alighanem félreértette 
a feladatát, amikor komolyan kezdett el 

foglalkozni különböző, addig a sajtóban 
megjelent visszaélés-gyanús ügyekkel. 
Amikor azonban kutakodása túl magasra 
ért, az már saját pártbéli társainak is kezdte 
csípni a szemét, s kihátráltak mögüle. 

A főügyészségnek átadott följelentések 
közül egyetlen egyben sem (!) született 
nemhogy ítélet, de még csak vádemelés 
sem. A most bíróságra került ügy vadásza-
tokról szólt. Keller azon értesüléseinek 
próbált utánajárni, hogy különböző nagy-
kutyák állítólag ingyen vadásztak rend-
szeresen állami tulajdonú vadaskertek-
ben. Az oligarchák egyike jelentette föl a 
képviselőt. 

Azt ugyan máig nem tudtuk meg, hogy 
vadásztak-e az illetők ingyen, de hogy az 
államtitkárnak nem kellett volna nyomoz-
ni utánuk, elég világosan értésére/ünkre 
adták.

Biator Oszi

*

Az utolsó szó jogán

Idézet Keller Lászlótól, aki ítélethirde-
tés előtt az utolsó szó jogán többek közt 
a következőket mondta: „Az ítélethirde-

tésre eredetileg kijelölt a tegnapi nap, de-
cember 16-a számomra nagyon nevezetes 
nap. 17 évvel ezelőtt, 1996. december 
16-án tettem először államtitkári esküt 
Göncz Árpád köztársasági elnök úr előtt 
szüleim társaságában. Ezt a nemes aktust 
még kétszer megismételhettem: 2002-ben 
Mádl elnök úr, majd 2008-ban Sólyom 
elnök úr előtt. Ezek az ünnepi események 
mindig ráirányítják az ember figyelmét 
arra, hogy milyen környezetből jutott ilyen 
lehetőséghez, és milyen erkölcsi elvárá-
sokat kell teljesítenie egy bányász faluból 
elszármazott, közszolgálatot vállaló sze-
mélynek. Több mint öt esztendőn keresztül 
szolgáltam a hazámat államtitkárként, és 
a magas állami pozíciókban egyformán 
volt számomra fontos, hogy a cselekede-
teim törvényesek legyenek, megfeleljenek 
az otthonról hozott erkölcsi normáknak, és 
lehetőleg azok a legésszerűbbek legyenek. 
Politikai pályámon ezen értékek érvényesí-
tése során számos esetben kerültem konf-
liktus helyzetbe, de arra a legrosszabb ál-
maimban sem gondoltam, hogy eljön majd 
az idő ebben az országban, amikor azon 
kell gondolkodnom itt, a vádlottak pad-
ján, hogy ezen értékek követése megértésre 
talál-e a felettem ítélkező tanács előtt vagy 
pedig az ügyészség (nem az itt jelen lévő 
ügyész úr) gyalázatos eljárására alapozva 
bűnösnek mondanak ki.

Szafariról a bíróságra

Mint arról beszámoltunk 
előző lapszámunkban, no-
vember 3-án Horthy-szobrot 
avattak a budapesti Hazatérés 
Templomának előterében a 
Szabadság téren. A nagy port 
fölvert eseménynek érdekes 
háttere volt a második vi-
lágháborús egyenruhákba bújt 
Horthy-fanok és Gyöngyössy 
Márton antiszemita meg- 
nyilvánulásairól elhíresült 
jobbikos országgyűlési 
képviselő jelenléte. A cer-
emóniát a temp-lom lelkésze, 
ifj. Hegedűs Lóránt és fele-
sége, H. Kovács Enikő 
országgyűlési képviselő 
(Jobbik), Budakeszi volt 
polgármestere celeb-
rálták. (A házaspár a 
mai napig több szálon 
kötődik Budakeszihez, 
a képviselő asszonynak 
pedig egykori budakeszi 
működése idején föltett 
szándéka volt  a várost 
szélsőjobboldali fészek-
ké tenni – a Szerk.) 

Az eset a reformá-

tusok körében is fölzúdulást 
okozott, a lelkészt egyházi 
bíróság elé akarják állítani, 
azonban a bíróság a mai napig 
nem tudott fölállni; a fölkért 
bírák elfogultságra hivatkozva 
rendre visszaadják megbízatá-
sukat. (A langyosakat kiköpi 
az úr?)

A gyávaság és opportuniz-
mus e megnyilvánulásai ha-
tására az érintett egyházmegye 
jogtanácsosa, Horváth György 
23 évi munkálódás után le-
mondott tisztségéről.

eszt A Telki Magánkórház még a 
nyáron bezárt.  A Kovács Gá-
bor érdekeltségi körébe tartozó 
vállalkozást afféle faltörő kos-
nak és zászlóshajónak szánta 
az ismert bankár (A hónap 
képzavara! A kórház mint 
faltörő kos és zászlóshajó! – 
a Szerk.), ám nem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket. 
Az épület a kórházbezárást 
követően azóta is üresen áll. 
Azt is tudni, hogy volt vevő, 
de hogy ki, azt sokáig sűrű 
homály fedte.

Szerkesztőségünk 2013 vé-
gén több más sajtóorgánum-
mal egyetemben úgy értesült, 
hogy az új tulajdonos az 
egykor olajkereskedő, majd 
építőipari vállalkozó Murányi 
Ferenc. A vételárat a HVG for-
rásai egymilliárdosnak mond-
ják, aminek több mint a felét 
már ki is fizettek.

Hogy milyen funkciót 
szán az új tulajdonos a festői 
környezetben álló épületnek, 
egyelőre titoktartás övezi.

Sza-T-Ir

Langyos, langyos

Olajfinomító Telkiben

Korabeli karikatúra 
a kormányzóról
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„Elmondhatom, de kérem, a nevemet ne 
írja ki. Még a települést sem, legyen elég 
annyi, hogy főváros környék. Na jó, a budai 
oldalon… Nem miattam, a szüleim miatt, 
az édesapám helyi vállalkozó, édesanyám 
hivatalban dolgozik.  Velük élek, átlagos 
körülmények között, egy kis családi ház, 
kis kert, de azért nekem is, a bátyámnak is 
külön szobánk van. Kis szoba, fél szoba, 
de külön bejáratú. Sőt, tulajdonképpen 
nekem most már két szobám is van, a test-
vérem már nem lakik velünk, de valahogy 
nem visz rá a lélek, hogy elfoglaljam az 
ő területét, minden úgy van most is, mint 
amikor elment. Pedig ő mondta, nyugod-
tan költözzem be hozzá, de végül is nem 
tudhatom, hogy alakul a sorsa, és ha visz- 
szajön, mit szólna, ha úgy érezné, hogy 
neki már nincs otthona. Én harmadéves 
vagyok, egyetemista, tehát még két évem 
van hátra, de lehet, hogy megszakítom 
a tanulást. A szüleim, nem mondják, de 
látom, egyre nehezebben állják taníttatá-
somat, és ők is egyre nehezebben élnek. 
Édesapámnak amúgy jó szakmája van, 
édesanyám is világ életében dolgozott, ő 
most is állásban van egy hivatalban. Még 
kicsik voltunk, én és a bátyám, amikor 
meglett a családi vállalkozás. Munka 
mellett dolgoztak benne a szü-leim, abba 
nőttünk bele, hogy esténként, meg hétvé-
genként a vacsoraasztalnál az volt a leg-
gyakoribb téma, hogy akkor az ÁFA, meg 
a könyvelő ezt mondta, de a Kati néni 
könyvelője, pedig az nagyvállalatoknál 
is volt, azt mondta. Sokszor mi, gyerekek 
is besegítettünk, nem mondom, néha még 
élveztük is, ennek volt köszönhető, hogy 
mindig jó számítógépünk volt, cserébe 
korrepetálni kellett a felnőtteket, mi u- 
gyanis mindig jobbak voltunk náluk 
számítástechnikából. Elég jól ment a 
kisvállalkozás. Meg nem gazdagodtunk 
belőle, de tudtuk bővíteni a házat, eltar-
totta a családot. Apám egy idő után el is 
jött az állásából, döntenie kellett, a kettő 
együtt már tényleg nem ment, mondta, 
nem akarja, hogy árvaságra jussunk, ennek 
már több mint hat éve. Jutott nyaralásra 
is, nem luxusnya-ralásokra, de azért elju-
tottunk ide is, oda is, három csillag, mi-
egyéb, és azért nem májkonzerven éltünk. 
Pár éve már nem-igen megyünk nyaralni 
sehova; külföld-re se, itthonra se. Már a 
vállalkozás sem pörög úgy, mint régen. 
Apám újra állást keres, de jócskán elmúlt 
negyven, jövőre tölti be az ötödik x-et. Azt 
mondja, a vállalkozást most fél kézzel is 

elirányítaná, annyira leült a piac, ha rátenne 
még egy lapáttal, munka mellett is tudná 
vinni, de nem kap. Hol kapni ma munkát, 
főleg  majdnem ötvenévesen!  Még sze-
rencse, hogy édesanyámnak megvan a fix 
fizetése. Ő három évvel fiatalabb édes- 
apámnál, és nem azért, mert az én szü-
leim, de mind a ketten nagyon fiatalosak, 
nemcsak mentalitásban, de külsőre is. 
Igyekeznek tartani magukat, sportolnak, 
kirándulnak. A barátnők mondják is, mi-
lyen jó pasi az apám, de a fiú barátaimon is 
látom, hogy édesanyámat ma is csinosnak 
látják. Tiszta röhej, hogy végül is fiatalon, 
de már most az számolgatják, mennyi 
van a nyugdíjig. De a számolást egy adott 
ponton abbahagyják, mert azt mondják, 
felesleges. Mire elérnék a nyugdíjkor-
határt, addigra úgyis fölemelik. Apám 
mondta múltkor, régen a lovak orra elé a 
kocsisok egy répát belógattak, mint egy 
pecabotot, azok meg tiszta erőből húztak, 
de soha nem érték el a finom falatot. „A 
mi nemzedékünk sorsa is olyan, mint a 
lovaké.” 

A bátyám két évvel ezelőtt végzett az 
egyetemen, de már az utolsó két évben 
azt nézte, hova mehetne a diploma után. 
Mármint külföldre. Most Skóciában van, 
tanul és dolgozik. Egy posztgraduális 
képzésben vesz rész, egyébként egy kis 
szállodában melózik. Főleg a hétvégén. 
Amikor a diáktársai bulizni mennek, ő 
mosogat, zöldséget pucol a szálloda ét-
termének a konyhájában, de ha kell, vécét 
szerel, afféle mindenes. Ügyes fiú, már itt- 

hon is kiderült, érzéke van az ilyesmi-
hez. A szállodától cserébe szállást és 
ételt kap, de még egy kis zsebpénzt is. 
És némi borravaló a vendégektől is 
leesik.  Hét közben pedig az egyetem. 
Szóval jól elvan. Most volt itthon, kará-
csonykor, fűzte az agyamat, menjek ki 
én is, esetleg az egye-temet is befeje-
zhetném ott. Legalább együtt lennénk. 
Az ünnepi asztalnál is szóba került, a 
szüleim nem szóltak ellene semmit, de 
azt láttam, hogy édesanyámat nagyon 
szíven ütötte a gondolat, hogy eset- 
leg a másik gyereke is kirepül a családi 
fészekből, ahogy mondani szokták. Nem 
tudom, ezt még nekem is végig kell gon-
dolnom, meg annak is utána kell nézni, 
hogy az eddigi egyetemi éveimet hogyan 
számítják be. Hallom a hírekből, hogy 
Nagy Britanniában megszigorítják a be-
vándorlást, nem tudom, ezt mit jelent, 
meg hogy Skóciára mennyiben vonat-
kozik. Szóval sok mindent végig kellene 
gondolni, ez még csak egy ötlet. De amió-
ta a bátyám elültette a bogarat a fülembe, 
azóta nem tudom kiverni a fejemből. 
Beszéltünk erről a haverokkal is, nem én 
vagyok így egyedül. Saját számításaim 
szerint minden második évfolyamtársam 
gondolkodik azon, hogy a diploma után 
külföldre megy. Közgázra járunk, az jó, 
azzal nem nehéz elhelyezkedni, angolul 
meg nálunk mindenkinek kötelező tudni. 
Szóval ez történt velem, amióta nem 
beszéltünk. Hogy itthon mi van, nem is 
nagyon tudom, inkább csak azt, amit ott-
hon a szüleimtől hallok, a suliban nem 
beszélünk effélékről, politikáról meg i- 
lyesmi, az inkább ciki, Most vizsgaidő-
szak van, nehéz vizsgáim lesznek, tudja, 
harmadév, meg aztán nem is szeretnék 
időt vesztegetni, mert az idő múlik.”

Bobosi Tzar

Találkozás egy fiatalemberrel
Pár napja egy fiatalemberrel volt egy találkozásom. Nem egykori önmagammal, 
egészen más világ volt az, amiben én felnőttem, még csak nem is hasonlított erre. 
De mit is beszélek, inkább hallgassák őt, mit mond.
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„Hajózni muszáj, élni nem” 
– tartja a régi latin mondás, 
ami mindennél jobban kife-
jezi, a mozgás, a közleke-
dés minden élet alapja. Nem 
csoda hát, ha a közlekedés 
örökzöld téma. Budaörsön is. 
Olyan, mint a foci. Mindenki 
ért hozzá. De, szemben a fo-
cival, mindenkit, így vagy 
úgy, közvetlenül érint.

Az eddigiek szellemében: 
lakossági felmérés eredmé-
nyeit is figyelembe véve 
döntött úgy a város, egyelőre 
elállnak attól, hogy változ-
tassanak a Mátyás Király 
utca forgalmi rendjén.

Hónapok óta húzódó ügy 
végére került pont a tavalyi év 
végén: jóváhagyták a három- 
oldalú megállapodást az 

önkormányzat, a MÁV Zrt. 
és a Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. között, melynek alapján 
lehetővé válik a reptéri 
átemelő megvalósítása.

Az előző évek gyakorla-
tának megfelelően idén is 
2013-hoz hasonlóan a ko-
rábbival egyező mértékben 
finanszírozza Budaörs Város 
Önkormányzata a Buda-
pesti Közlekedési Központ 
által üzemeltetett buszokat. 
A képviselő-testület decem-
beri ülésén áldását adta a 
szerződéstervezetre, ame-
lyet azóta már alá is írt a 
polgár-mester, Wittinghoff 
Tamás.

Kálóczi Imre (Fidesz- 
KDNP) kedves adventi aján- 
dékot nyújtott át a képviselő-

testület decemberi ülésén 
választóinak: saját képviselői 
keretét kátyúzásra ajánlotta  
fel. Példáját követte az 
MSZP-s Laczik Zoltán, le-
galábbis, ami a felajánlás 
fedezetét illeti: ugyancsak 
képviselői kerete terhére 
javasolta megoldani a Kes-
jár Csaba Általános Iskola 
előtti buszmegállók lefedé-
sét, hogy ne ázzanak télvíz 
idején a buszra váró diákok. 
Nyitott kapukat döngetett, 
mint kiderült, a munkát 
a hivatal már meg is ren-
delte. S nemcsak a Kesjár-
megállóét, hanem további 
36 buszmegállóét. Januárra a 
munkák várhatóan elkészül-
nek.

Kérdés, hogy akkor mi 
lesz a sorsa Laczik képviselő 
keretének?

tib

Hauser-díjas Török
Ünnepi ülés 
k e r e t é b e n 
adta át Bu-
daörs Város 
Önkormányz-
ata nevében 
Wittinghoff 
Tamás pol-

gármester tavaly év végén a 
2013-as Hauser József Városi 
Közművelődési Díjat. Bu-
daörs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a város 
kulturális életének fejlődése 
érdekében végzett kiemelkedő 
munka elismerésére alapí-
totta a Hauser József Városi 
Közművelődési Díjat 2003-
ban. A 2013 Hauser József-dí-
jasa Török Géza karnagy lett.

A zenész negyed századon 
át volt a Magyar Állami Ope-
raház dirigense, koncerten 
vezényelte Magyarország szin- 
te minden jelentős zenekarát. 
Feladatának tekintette kortárs 
zeneszerzők műveinek meg-
szólaltatását, így sok szimfo-
nikus jellegű mű ősbemutatója 
is a nevéhez fűződik. Liszt Fe-
renc-díjas, kétszeres Artisjus-
díjas, a Komor Vilmos-em-
lékplakett birtokosa. 2007-ben 
vette át a VIVART Budaörsi 
Simfonietta művészeti veze-
tését, hogy a város közön-
ségének „helybe hozza” a 
zeneirodalom legnagyobb 
alkotásait.

A budapesti Liszt Ferenc 
Zeneakadémián 1977-ben 
karvezetői és felsőfokú zene-
tanári diplomát szerzett, majd 
1981-ben karmesteri diplomát. 
1982-ben posztgraduális 
képzésben vett részt a bécsi 
Zeneművészeti Főiskolán. 
1981-től 1984-ig a debreceni 
Csokonai Színház operatársu-
latának karmestere, 1982-86 
között a Szabolcsi Szimfo-
nikus Zenekar vezetője volt. 
Vendégszerepelt Európa szá-
mos országában, az Egyesült 
Államokban és Japánban. 
Olyan hírességekkel lépett 
fel, mint pl. Montserrat, Lu-
ciano Pavarotti, Ruha István, 
Kovács Dénes, Jandó Jenő, 
Rost Andrea, Tokody Ilona, 
Melis György.

Nem kell élni

Rezsicsökkentés
A zöld gondolat Budaörsöt régóta áthatja, a városházát legalábbis.

Várhatóan ennek jegyében fog dönteni a képviselő-testület januárban arról, ho-gyan és men-
nyivel támogassa az önkormányzat a város lakosságát azért, hogy a hagyományos fényforrásait 
korsze-rű, LED-izzókra cserélje.

A rezsicsökkentés budaörsi módra kissé másként fest, mint ami a kormánypoli-
tika homlokterében áll. Itt az önkormányzat nem a díjakat csökkenti, hanem segí-
ti a lakosságot abban, hogy eddigi komfortját kevesebb energia felhasználásával 
(következésképp kisebb költséggel) is biztosítsa. A hagyományos technológiával készült épüle- 
tek korszerűsítésére-felújítására, hőszigetelésére az idei évben 10 millió forintot szán a város, a 
pályázatok kiírásáról hamarosan döntenek a Szabadság út 134-ben.

Pálesz

Az ismert budaörsi borász, Ipacs Zsolt Facebook-bejegyzéséből:  „Sokszor kapok ajándékba 
házi páleszt. Van, ami nagyon jó és akad, amit tízszeres hígításban, az éjszaka leple alatt, 
környezetvédelmi felügyelő jelenlétében kellene a Dunába ereszteni olyan szar. De, hogy ne 
sértsek meg senkit, a rosszakat is felhasználom!

Minden jó tulajdonságát méltatva a nedűnek, kiemelném a legfontosabbat: rendkívül ala- 
csony fagyáspont. Kis mosogatószerrel, kétszeres hígításban a legkiválóbb téli ablakmosó folyadék 
készíthető belőle! Ezennel eleget teszek a téli feltöltési kötelezettségemnek.

bt

Lefizetett 
rendőrök
Vannak esetek, amikor lefizetni 
a rendőröket nem bűn, hanem 
erény.

Együttműködési megállapo- 
dást kötött Budaörs a Pest 
Megyei Rendőr Főkapitány-
sággal a 2014. évre. Ennek 
értelmében 11.5 millió forin-
tot biztosít a város a helyi 
rendőr-kapitányságon dolgozó 
munkatársak támogatására.

Grand Prix 
á Budaörs
A Budaörsi Ipari Park még 
a mostani, recessziós időben 
is állja a sarat. Legalábbis, 
ami a versenyképességet il-
leti. Decemberben adták át 
Budapesten az Ipari Parkok 
Versenyképességi Díját, 
amit a hajdani hadiüzem, az 
ISG területére települt klasz-
ter nyert el 2013-ban..

Keresztelő
Akinek nincs neve, az nincs 
is. Nincs ez másképp az utcák 
esetében sem. Névtelen utcát 
neveztek el Budaörsön.

A Kinizsi utca és a vasút 
között található közterületet 
a Budaörsi Dr. Luntz Ottokár 
Kertbarátok Egyesületének 
javaslatára Lenz József té-
rnek fogják hívni 2014. június 
1-jétől.

eszt
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Simon Zsolt dolga az év vé-
gén került a lapok címolda-
lára, de azóta is tartja a helyét. 
Önmagában a címlap aligha 
lehet ellenére valakinek, aki, 
mint ő, a kereskedelmi média 
világában vitézkedik. Még ha 
nem is éppen a képernyőn, 
hanem a háttérben, de annál 
fontosabb poszton: a TV2 
vezérigazgatói székében. 
(Vezérigazgatói székben/ből 
vitézkedni, a hónap képza-
vara – a Szerk.) Lakóhe-
lyén, Budakeszin is kedvelt 
szereplője a helyi médiának. 
Ennek ellenére az elmúlt 
hetek ismertségindex-növeke-
dése valószínűleg nem igazán 
kedvére való, bár meglepetést 
aligha okozhatott számára, 
valószínűleg számolt vele.

Lássuk hát, mi is történt.
Arról jó ideje lehetett hallani, 

hogy a kereskedelmi média vi-

lágában nagy változások van-
nak készülőben. Régóta tartotta 
magát a pletyka,  hogy a TV 2 
német tulajdonosa a csatorna 
eladását fontolgatja.

Amikor nemrég a minisz-
terelnök célzást tett arra, hogy 
az államnak a kereskedelmi 
média területén is érdekeltsé-
get kellene szereznie, fölgyor-
sultak az események.

Jó időzítéssel, 2013. de-
cember 23-án jelentette be a 
tévé tulajdonosa, hogy eladja 
magyarországi érdekeltségét. 
(Egyébként a romániait is.) 
Hogy ez kinek szánt ajándék, 
még csak eztán fogjuk meg-
tudni. (Minden ajándék lénye-
géhez tartozik a meglepetés, 
hát még, ha időzített.) Fény 
derült (?) a  vevőkre is Simon 
Zsolt vezérigazgató és Yvonne 
Dederick gazdasági igazgató 
személyében is. Azt a benn-

fentesek azonban eleve kizár-
ták, hogy kettejüknek, illetve 
vállalkozásaiknak, köztük az 
általuk alighanem e tranzakció 
lebonyolítására nemrég alapí-
tott cégeknek elegendő tőkéje 
lenne a vásárláshoz. Szakértők 
a TV piaci értékét több tízmil-
liárd forintra becsülik. 

Persze elképzelhető, hogy a 
vételárhoz banki hitelt vegye-
nek igénybe, de hol van az a 
bank ma Magyarországon, 
amelyik hitelezne egy frissen 
alakult vállalkozásnak, ráadá-
sul egy olyan tévécsatorna 
megvásárlásához, amely évek 
óta veszteséges?

Sajtóértesülések szerint maga 
Simon ismerte el munkahelyén, 
hogy valójában egy befektetői 
kör áll mögöttük, illetve az üz-
let mögött.  Ez a verzió látszik 
valószínűbbnek.

A tranzakció azonnal a poli-
tikai diskurzus frontvonalába 
került. Ellenzéki politikusok 
szerint Simonék a  stróman 

szerepét játsszák  az akcióban, 
amelynek hátterében valójában 
a kormányhoz közelálló üzleti 
körök állnak.

Simont amúgy balold-
alon is ismerik. Állítólag 
a vezérigazgatót korábban 
inkább a baloldalhoz köze-
lállónak tartották. Az orszá-
gos sajtó az eset kapcsán azt 
is kiderítette, hogy felesége 
Fideszes kötődésű. Enner 
Patrícia budakeszi  könyves-
boltja, a Betűtészta, a Fidesz 
hivatalos kopogtatócédula-
gyűjtő helye volt a 2010-es 
országgyűlési és önkormány-
zati választások alkalmával. 
A házaspár munkamegosz-
tása a kormányváltás után 
változott meg, amikor a férj 
is átigazolt. Ennek tudják be, 
hogy a TV 2 dúskál az állami 
hirdetésekben, és híradója 
sem mondható ellenségesnek 
a jelenlegi kormánnyal szem-
ben.

Robot Szabi

Tévét vegyenek

A Budakörnyéki Televízió üstökösszerű 
felbukkanását és tündöklését sok talál-
gatás kíséri, amióta első számú vezetője, 
Balczó Kornélia 2010-ben megjelent Bu-
dakeszi és a környék média-világában. 

Az alábbi történet talán segít a megérté-
sében és a rejtélyek eloszlatásában.

Nemrég Budaörs önkormányzatához 
támogatási kérelem érkezett a fent 
nevezett (Helyi Médiaszolgáltató Kft.) 
vállalkozástól. Potom 25 milliót kért 
működésére.  

Volt, aki először tréfának vélte, mást 
meghökkent a dolog: 25 milliót, egy gaz-
dasági társaságnak? Többet, mint ameny-
nyivel Budaörs a saját, non profit televí-
zióját támogatja?

Mások azon akadtak fenn, hogy a 
kérelem (Mit mondjak, érdekes műfaj) 
még csak meg sem jelölte, hogy pontosan 
mire is kérik a pénzt. Mindenesetre a do-
log annyira nem bizonyult tréfának, hogy 
napirendre is vették az önkormányzat leg-
utóbbi ülésén. 

Az ülésen a polgármester az MSZP-
sekkel és a BFE-sekkel egyetemben in-
dokolatlannak találta a kérést. Az viszont 
hamar kiderült, hogy a jobboldal tá-
mogatja: a Fidesz teljes mellszélességgel, 
a Jobbik ímmel-ámmal. A támogatóbb 
legnyomósabb érve az volt, hogy ez egy 
regionális tv, amely széles körben terjeszti 
Budaörs jó hírét (Kálóczi Imre – Fidesz). 

Filkey Péter (Fidesz) pedig úgy argumen-
tált, 2013 májusában egyszer már hoztak 
egy elvi határozatot a tévé támogatásáról, 
az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó, 
ugye. (Igaz, abban az elvi határozatban 
összeg nem volt.)  A vita során kiderült az 
is, hogy a nevezett vállalkozás nemcsak 
Budaörshöz, hanem valamennyi, érintett 
települési önkormányzathoz adott be ha-
sonló kérelmet, bár arról ez ideig nincs 
információnk, hogy valahol is döntés 
született volna arról, hogy a támogatást 
megadják. Ennek kapcsán fogalmazott 
úgy Bíró Gyula (MSZP), elege van abból, 
hogy Budaörsöt mindenki fejőstehénnek 
nézi.

Abban, hogy fejőstehénnek nézik, akik 
nézik, azoknak alighanem igazuk van, 
ugyanis Budaörs a tavalyi évben nyakló 
nélkül támogatott mindenféle média-vál-

lalkozást. Szinte elégnek bizonyult, hogy 
valaki kér. (De hát már az írás is meg-
mondta: Aki kér, annak adatik.)

A hosszú szócséplés végül szavazásba 
torkollott. Ahogyan az várható volt, a 
jobboldali többségű testület, ha az érvek 
mezején nem is, a gombnyomogatás terén 
profinak bizonyult: csont nélkül megsza-
vazta a 25 milliót.

eszt

*

Anélkül, hogy állást foglalnánk az ügy 
érdemi részében – végül is a budaör-
si adófizetők pénzéről van szó –, elvi 
szempontból csak annyit jegyeznénk 
meg; az eljárás egyáltalán nem szokat-
lan, legfeljebb az összeg nagysága, ami 
arcátlan. A helyi, magukat egyébként 
előszeretettel függetlennek mondó 
média-magánvállalkozások pártszim-
pátiára tekintet nélkül évek óta rendsze- 
resen kérnek – és kapnak támogatást 
a helyi önkormányzatoktól, arra való 
hivatkozással, hogy hiszen beszámol-
nak például a település eseményeiről, 
önkormányzati híreiről stb. 

Ilyen alapon javasolnám pél-
dául a parlamenti tudósítóknak, 
eztán ne a munkaadójukhoz, a 
főszerkesztőjükhöz, kiadójukhoz for-
duljanak fizetésemelésért, hanem kér-
jenek apanázst (plusz veszélyességi 
pótlékot) az Országgyűlés Hivatalától. 
Hiszen onnan tudósítanak.

Budaörs mint fejőstehén
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Európa nyugati partjai madártávlatból szél-
kerekek sokaságaitól fehérlenek. Londont 
elhagyva, a felszálló repülőgépek utasai 
csak ámuldoznak, micsoda leleményes-
séggel fogják be a szeleket, alakítják át 
energiává, otthonok melegét adó fűtéssé. 
A szigetországot elhagyó régi hajósok, 
Amerika felfedezői a szelek szárnyán, 
vitorláikkal – befogva a szél erejét – fe-
dezték fel az új világot. Ma 10 ezer méter 
felett hasítják a légkört az óriásgépek, a 
folyékony aranyból, az olajból millió ton-
nákat égetve kerozin formájában.

8-10 óra, és Londonból Dallasba érünk. 
Ez a világ negyedik legnagyobb repülőtere. 
Percenként szállnak fel és le a hatalmas 
repülőgépek. Hihetetlen tisztaság, ud-
varias beléptetés, óriás méretek fogadják 
a világ minden tájáról az utazókat. Dallas 
reptere olyan, mintha valamelyik filmbéli 
űrállomásra érkeznénk. Texas meg olyan, 
mintha az európai időszámítás itt más 
volna, én 2050-be érkeztem a cowboyok 
világába. Itt a jövő nem elkezdődött, itt 
már régen folytatódik.

Az európai utazónak idegen az egyik 
feltűnő texasi szokás, hogy csak a nagyon 
extra éttermekben kérhetünk méregdrágán 
alkoholt. A legegyszerűbb gyorsétterem-
ben is van legalább tízféle saláta, de sör 
nincs. Csak a Dallas című filmben itták a 
viszkit. Majdnem aranyárban lehet ugyan 
néhány kijelölt üzletben alkoholt kapni, 
de azt csak otthon lehet fogyasztani. Ciga- 
rettázni is csak otthon lehet. A 18 éven 
aluli gyerekek szülő nélkül nem járkál-
hatnak az utcán este 10 (télen 9) óra után. 
Nincsenek diszkók, otthon lehet bulizni, 
inni viszont 21 év alatt otthon sem. Így 
aztán részeg embert nem lehet az utcán 
látni.

Viszont 17 évesen már gépkocsit 
vezethet az ifjú, ha megvan az engedélye, 
de ha egyszer elkapja a rendőr szabályta-
lanság miatt, akkor ugrik a jogsi. 

A Dallas melletti kisvárosok egyikében, 
Coppellben (de másutt is) az egyik gim-
náziumban 4500 gyerek tanul. 5 perces 
szünetek vannak az órák között, zajongás 
nélkül átérnek a megfelelő terembe. Min-
den gyerek tankönyv és füzetek nélkül 
megy iskolába, csak a kis laptopját viszi. 
Ezen van minden, a laptopon vannak a 
tananyagok, minden tudnivaló, a házi 
feladatokat is ezen küldik be és kijavítva 
vissza is kapják. A négy év alatt a kötelező 
tárgyakból (választható, hogy melyik év-
ben melyiket) naponta vannak órák, min-
dennap van például történelem, matema-
tika vagy fizika és kémia. Van hatalmas 
sportpálya, többszöröse a készülő felcsú-
tinak. Több óriási, minden sportszerrel  

felszerelt tornaterem, színházterem, 
különböző előadóterem – kémia, fizika 
–, de még boncterem is áll a tanulók 
rendelkezésére. A lányok nem viselnek 
miniszoknyát, nem festik a körmeiket, a 
fiúk sem követik a taréjosra formált fri-
zurákat, kopaszokat sem láttam. Nem 
divatőrültek. Dallas Váci utcájában 
sem láttam magas sarkú cipőben tipegő 
kifestett hölgyeket, annál jobban vi-
gyáznak a lábaikra és a bőrükre.

Az iskolában a húszperces ebédidő 
csendben zajlik, az éttermet a tanulók 
tisztán, rendben hagyják ott, hiszen jön a 
következő csoport, amelyik szintén rend-
ben adja át az őt követőnek. 

Az iskolának 350 fős zenekara van, tag-
jai zenét és hangszert választanak, zene-, 
hangszer-történetet és zeneirodalmat is 
tanulnak. Nincs Kodály-módszer, de már 
a második évben komoly zenei tudásra, 
hangszerismeretre tesznek szert. A texasi 
iskolák legjobb zenekarainak évenkénti 
valódi hangversenyét a legrégibb texasi 
városban – San Antonióban, a Rio Grande 
völgyében – egy hatalmas sportarénában 
rendezik. A zenekar tagjait (a tanulókat) 
szállodák várják, az ország különböző 
részeiből buszokkal érkeznek, a hang- 
szereket kamionokkal viszik. A költ-
ségeket az iskola szponzorai, önkéntes 
munkák és különböző események bevé-
telei fedezik. A reggeltől estig felvonuló 
és bemutatkozó zenekarok, mint egy fil-
men, gyorsan cserélnek helyet, és az ese-
mény befejeztével sem marad szemét a 
hallgató szülők, nézők után. Sehol nem 
szemetelnek. Egy másik kisvárosban a 
110 ezer főt befogadó stadionban (gyors 
a beléptető rendszer, de semmit nem vihet 
be a néző) az amerikaifutball-meccs után 
is szemétmentes a nézőtér, a gépkocsi-
parkolók húsz perc alatt kiürülnek, sehol 
nincsenek dugók, igaz, még egy kisváros-
ban is négy-, hatsávos 
autópályák vannak, amik 
nem fizetősek. A válság 
kezdetén elkezdtek épít-
kezni, autópályák, lakó-
parkok épültek nagy gy-
orsasággal. Elébe mentek 
a válságnak, azonnal a 
helyzethez igazították a 
tanterveket, az oktatást. 
Ha röviden kellene jel-
lemeznem Texast, ak-
kor a fegyelem, a rend 
országának nevezném, 
bár hasonlóképpen 
élnek Arkansasban, 
Oklahomában, de Ka-
liforniában is. A rend, a 

fegyelem a szabadság alapja – mondják 
gazdagok és szegények egyformán. Mert 
vannak szegények is, van Dallasnak is 
régi városa, kicsiny, öreg lakásokkal, de 
az is tiszta. Az önkéntességet, a szegények 
támogatását, a pénz működését, a normá-
lis emberi viselkedést már kicsi korukban 
magukba szívják. Természetesen ott is 
vannak őrültek, lövöldözők, de a hír, mint 
mindenütt a világban, csak akkor elad-
ható, ha az negatívumot, szörnyűséget, 
megrettentőt közöl. Ezért az én soraim 
meglehet, nem hírértékűek – de igazak.

Az egyetemek már a harmadikos gim-
nazistákat megkeresik leveleikkel, ők 
ajánlják fel a lehetőségeket, a tanulmányi 
eredmények után az ösztöndíjakat, szinte 
versenyeznek egymással. De a tanulás 
mellé heti néhány órás munkát is aján-
lanak, lehet válogatni. A középiskolai 
tananyag nagyon nehéz, a követelmény 
színvonala magas, a diákok gyakorta ta-
nulnak a késő esti órákig. Hiányozni csak 
igen indokolt orvosi igazolással lehet, ál-
talában nem is hiányoznak.

A kulturális programok árai szinte min-
denki számára megfizethetők, a számító-
gépeken a legkülönbözőbb egyetemi 
előadások, sorozatok elérhetők, nyilváno-
sak, aki akar, így is szerezhet diplomát. 

Az amerikai karácsony a Hálaadás 
napja. Ilyenkor a legegyszerűbb lakások, 
házak bejáratait is feldíszítik, és ott van 
az elmaradhatatlan pulyka, amiből igen 
sokan kettőt vesznek, már az üzletben 
felajánlják az egyiket a szegényeknek. 
Ez tökéletesen meg van szervezve, eleve 
azoknak viszik, akiket támogatni akar 
a család, és utána lehet nézni, nem él-
nek-e vissza vele, mint ahogyan a helyi 
polgármesterek is havonta elszámolnak 
a beérkező adódollárokkal. Minden he-
lyi lakos megkapja interneten, mit, mire 
költenek, és megkérdezik a helyi lako-
sokat is mindenről. Mert, hogy a szabad-
ság alapja a rend és a fegyelem.

Várady Judit

Egy budakeszi Texasban
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Nemrégiben visszakeveredtem gyerek-
korom helyszínére. Ma már persze az 
egykori lakóknak ott nyoma sincs, de a 
gyerekkori emlékeim még élénkek. Meg 
is kérdeztem, hová lett az a kút, mely-
nek vizén felnőttem, lévén abból ittunk, 
főztünk, mostunk, tisztálkodtunk, sőt, 
az állatokat is abból itattuk. Riasztó volt 
a válasz: bevezettük a vizet, így abba a 
gödörbe vezettük be a szennyvizet. Ker-
estem az udvarban az egykor oly szépen 
díszlő gyümölcsfákat. Kivágtuk, hiszen 
csak gond volt velük, így a válasz. Persze 
a tyúkól és a galambdúc is eltűnt, a 
disznóólból is csak az én emlékem ma-
radt meg. 

Tovább rágódtam a kérdésen, és fura 
dolgokra jutottam. Gyerekkoromban u-
gyanis nem volt közismert a környezetvé-
delem tudománya, mégis máshogy 
viselkedtünk a természet áldásaival 
szemben, mint manapság, amikor már 
az általános iskolában tanítják, és még 
az országért felelős politikusok is ennek 
szellemében járnak el. 

Akkoriban tejeskannával jártam át a 
szomszédba tejért, miután a csorda haza-
tért a legelőről. Igaz, hogy az utcán tehén-
lepények díszelegtek, de a tejet a sajtárból 
csak a köcsögbe öntötte a gazda, onnan 
pedig azonnal a kannámba. Így csak tejet 
vittem haza, és nem eldobandó alufóliás 
papírdobozt, netán nylonzacskót, ki tudja, 
milyen folyadékkal. Ha azt a tejet másnap 
megnéztem, vastag tejföl volt rajta, alatta 
az aludttej, vagyis nem állt el akár fél évig 
is úgy, mit a mai, amelyet ennek ellenére 
tejnek mernek nevezni.

A boltba gyalog jártunk, hiszen ott 
volt a falu közepén. Na jó, bringára pat-
tantunk, de csak a mozgás kedvéért, nem 
pedig kényszerből az autóba, hiszen ma a 
hiper-szuper market a szomszéd városszé-
len terül el, az egykori legjobb legelők, 
termőföldek helyén, ott, ahol egykor a te-
henek legelésztek. A bevásárlás akkoriban 
biztosan nem szennyezte a környezetet, 
és a napi mozgást sem a konditerem be-
fogadó kapacitása határozta meg.

Apropó, mozgás. Akkoriban nem voltak 
villanyáramot zabáló futópadok, hanem 
kimentünk a faluszélre, ahol egymást 
kergettük, netán a befagyott tócsán kor-
csolyáztunk. Igaz, nem küldtünk egymás-
nak SMS-t, nem ültünk napszámra a moni- 
torok előtt, ha a másikkal meg akartuk 
osztani a gondolatainkat. Játék közben, 
vagy egy árnyékos fa alá lekuporodva ad-
tuk tovább féltett titkainkat, nem kellett 

félni, hogy a mobiltelefon-rendszer bárkit 
is károsít, vagy netán a trójai-kémprog-
ramok kilesik a gondolatokat.

Ha megszomjaztunk, nagyapám taní-
tása szerint csak a békát kellett megles-
ni. Ha az út menti forrásvízben béka élt, 
nyugodtan megihatta azt a vizet bárki. Jó 
hűvös volt a forrásvíz. Igaz, nem lehetett 
a flakonját elegánsan kiejteni a kezünkből, 
hiszen nem csomagolt vizet ittunk, hanem 
– ha más eszköz nem volt – a markunkból 
lefetyeltünk. 

Ha valahol gyerek született, azt a köté-
len száradó pelenkákról biztosan lehetett 
tudni, nem pedig a látogatók eldobható 
pelenkacsomagjairól. Akkoriban nem vil-
lanyárammal szárítottuk a ruhákat, hanem 
rábíztuk a nap és a szél erejére. A friss 
ruha illatát nem a ki tudja, mit tartalmazó 
illatosító öblítők adták, hanem a természet 
illatát vette át a ruhanemű. Persze, nem 
tudatosan védtük a környezetet, de nem is 
szennyeztük ilyen-olyan háztartási prak-
tikák vegyszereivel, hanem egyszerűen 
használtuk az áldásait. Mondjuk kitettük 
az ágyneműt a friss hóra, esővízben mos-
tunk hajat, s tavasszal a kamillaillatú inget 
vettük magunkra, mert a szellő azt fújta a 
cérnaszálak közé.

Igen, a természetet nem védtük, csak 
éltünk vele, miként őseink is évezredeken 
keresztül. A mosogatáshoz nem használ-
tunk vegyszereket, elég volt a jó meleg 
víz a zsír oldásához. Aztán ezt a mosogató 
vizet felhasználtuk a malacka táplálására, 
aminek az rettentően örült, hiszen utólag 
még ez-az is belekerült. Ámbár nem kér-
deztük meg az EU-t, szabad-e moslék-
kal, ételmaradékkal sertést hizlalni, de 
karácsony környékén már készülődtünk a 
disznótorra. Senki sem lett rosszul az így 
felnevelt jószág elfogyasztásától, pedig 
eszünkbe sem jutott a környezet védelme, 
hulladéktárolók létrehozása.

Az állatok etetésére a füvet kaszál-
tuk, hiszen fűnyíróról nem is hallottunk. 
Izomerővel működött a fűvágónk, s nem 
benzinnel vagy villannyal. A borotvát 
sem dobtuk el egy-két használat után 
nyelestül, mely talán száz év alatt sem 
alakul vissza eredeti anyagába a ter-
mészetben, hanem minden használat 
előtt megfentük egy szíjon, s gyakran 
egy életen át elkísért bennünket ez a 
szerszám, sőt, örökölhető volt. De hát 
annak idején mit sem törődtünk a ter-
mészetvédelemmel.

Ötven éve a faluban alig volt itt-ott 
egy-egy fekete-fehér tévé, rajta egyetlen 

csatornával, ahol ráadásul hétfőnként 
adásszünet volt. Viszont e miatt ismeretlen 
volt az elmagányosodás, hiszen összejár-
tunk, ha másért nem is, a tévé műsorát 
megnézni. Az akkori tévéműsorokra so-
kan még ma is pontosan emlékeznek, egy 
Takács Marikát, egy Antal Imrét, vagy 
Abodit nem lehet elfelejteni, miként a 
Ki mit tud-ot sem. Hetekig, hónapokig 
téma volt egy-egy film, vagy Öveges pro-
fesszor előadása. Ha két ember találko-
zott, márpedig találkoztak az emberek, 
volt téma, hiszen volt hol, és akadt miért 
meghallgatni a másikat. Ma védjük a ter-
mészetet, tehát esténként véletlenül sem 
taposunk egyetlen fűszálra sem, hanem 
leülünk a saját tévénk elé, és most már 
színesben megnézzük, milyen is a ter-
mészet a természetfilmeken. Na jó, köz-
ben elmagányosodunk, de hát haladni kell 
a korral, hogy nézne ki, ha kiülnénk a ház 
előtti padra egy kis pletykálkodásra.

Azon a padon ülve akkoriban az egész 
falu mozgását szemmel lehetett tartani. 
Ki merre megy, mit visz, ki kivel beszél-
get hosszasabban. Érdekes, akkoriban 
mintha nem rongálták volna ezeket a ház 
előtti padokat, pedig akkor még nem volt 
polgárőrség. Igen, talán a közmunkát sem 
találták fel, mégis minden ház előtt el volt 
takarítva a járda, le volt kaszálva a fű az 
árokparton. 

Akkoriban nem volt program a népes-
ség csökkenésének megállítására. Nem, 
akkoriban a természet rendje szerint a 
fiúk mielőbb párt kerestek maguknak, és 
a természet rendje szerint a lányok férj-
hez mentek, gyereket szültek, amikor 
felnőttek. Nem volt cél akkoriban a 
karrier, a csak szórakozunk egymással, 
amely ma elsöpri a természet alapvető 
követelményeit. Akkoriban fiatalok vol-
tak a nagymamák, nem úgy, mint holnap 
várható, vagyis nyugdíjasan mennek a 
szülői értekezletre, már ha lesz, aki a 
nyugdíjat megtermeli, s nem kell matu- 
zsálemi korban is a munkahelyért re-
megni. Nem, akkoriban a természet és 
a törvényeinek védelmével nem sokat 
foglalkoztunk, csak úgy éltünk, amint 
azt őseinktől megtanultuk. Ők jól tudták, 
miként kell élni, csak mi valahogy min-
tha nem hinnénk el, hogy ők is bölcsek 
voltak a zöld mozgalmak dicsérete  
nélkül.

Mégis felnőttünk, sőt, talán még bol-
dogok is voltunk a környezettudatos 
magatartásforma ismerete nélkül is.

Hát nem szomorú, hogy a mostani aktív 
generáció pedig arra panaszkodik, hogy 
mi idősebbek milyen pazarlók voltunk, 
hiszen ezt a „zöld” dolgot még ma sem 
értjük teljesen?

Mészáros Árpád

Pillanatfelvételek, BudakeSzi, 2013 decemBer

Jelentés a zöldből
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BudAörs
Latinovits színház
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Január

24. péntek, 10.00 
Mese a Napkirályról és a 
Holdkirálynőről
25. szombat, 19.00 
A gondnok
28. kedd, 15.00
A gyáva
19.00
Azt meséld el, Pista 
Mácsai Pál estje
29. szerda, 15.00
R and L, avagy a Mágusok birodalma 
31. péntek, 19.00
Rose

BudAKEsZI
ErkEL FErEnc 
Művelődési Központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Január

 6. hétfő, 19.00
Meserajzok
Büki Péter kiállításmegnyitója 
Erkel Galéria
9. csütörtök 15.00
Pótszilveszter

12. vasárnap, 16.00 
Zwickl Polka Partie
17. péntek, 16.00 
Nosztalgia Party
19. vasárnap 19.00
Dumaszínház 
Dombóvári István
22. szerda 19.00
A Magyar Kultúra Napja
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon fejezte be a Himnusz 
megírását. Erre az eseményre  emlékezve 
1989 óta január 22-én ünnepeljük A 
Magyar Kultúra Napját. Ezen napon 
tüntetik ki a pedagógusokat is 1993 óta.
25. szombat 20.15
Intimtorna (koedukált)

ZsÁMBÉK
zsáMbéKi KözMűvelődési 
intézet és Könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu 

Január

9. csütörtök, 18.00
Makray Krisztina Filmklubja
Beszélgetések Istennel 
(amerikai kalandfilm)

10-11. péntek-szombat
Nyitott Múzeumok Hétvégéje
11. szombat, 14.00
Nótaszó a Lámpamúzeumban
18. szombat, 15.00
20 év múlva
Fekete Csaba festményei és grafikái
19.00
Zenés színházi est Ady Endre verseiből a 
Medve Társulat előadásában
A Magyar Kultúra Napjára
22. szerda 10.00
Hangszercsodák
Mandel Róbert koncertje és hangszerbe-
mutatója gyerekeknek
29. szerda, 18.30
Családi Egészségklub

BudAKEsZI
szEnt LászLó 
Közösségi Ház
Budakeszi, Fő u. 206-208.

Január

9. csütörtök, 19.00
A szolgáló szeretet példaképe: Bálint 
Sándor
Barna Gábor néprajztudós, tan-
székvezető egyetemi tanár (Szegedi 
Tudományegyetem) előadása

A Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége (KÉSz) budakeszi szervezetének 
szervezésében
Klubest: minden hónap 2. csütörtökön 
19.00 órakor
Következő alkalom: február 13. – Homo-
lya Dávid orgonakutató

BudAKEsZI
káLvin tErEm
Budakeszi, Fő u. 159.

Január

16. csütörtök, 19.00
„Uram, szeretem házadnak ékessé-
gét.”
A reformáció és a művészet –
Dr. Marosi Ernő művészettörténész 
vetítéssel kísért előadása a Budakeszi 
Protestáns Kör szervezésében

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

Nemhogy csitult volna, inkább még 
jobban fölerősödött a kulturkampf a 
Budaörsre tervezett új köztéri szobor-
állítással kapcsolatban.

Mint Olvasóink bizonyára em-
lékeznek, múlt havi számunkban részle-
tesen beszámoltunk az előzményekről, 
a pályázatról, amit Kelle Antal 
képzőművész alkotásával nyert el a 
város azért, hogy a műalkotást a Károly 
király és a Fő út kereszteződésében lévő 
körforgalomba fölállítsák. A tervezett 
alkotás makettjéről is közöltünk ké-
pet. A helyi közvélemény, már amelyik 
része figyelemmel kísérte az esemé-
nyeket, korábban is itt-ott (legfőképpen 

az internetes fórumokon) hangot adott 
ellenérzéseinek a szoborral kapcsolat-
ban. Egy részük a mű esztétikai értékeit 
is kétségbe vonta, más részük forga-
lomtechnikai és közlekedésbiztonsági 
érveket (nem lehet belátni a körforgal-
mat) hozott föl.

Az önkormányzati határozat nyomán 
aztán elszabadult a pokol, annyira, hogy 
meghátrálásra késztesse a városházát: 
nemrég a városanyák és atyák úgy 
döntöttek, alszanak még rá egyet, és 
más, alternatív helyszíneket is megvizs-
gálnak, nem volna-e jobb helye a 
szobornak ott. Csak az a bökkenő, hogy 
a művész pont ide, nem valami félreeső 
helyre álmodta meg a Kapukat.

Zoborai stb.

Kapuállítási pánik Új vezető
Intézményvezetői pályázat kiírásáról 
döntött a pátyi képviselő-testület.

A Művelődési Ház, Községi és Iskolai 
Könyvtár intézményvezetői állásának 
betöltéséről legkésőbb március végéig 
kell döntést hozni. Első lépésben meg-
bízta a jegyzőt a pályázat kiírásáról, val-
amint bizottságot hozott létre a beérkező 
pályázatok elbírálására.

Addig is, amíg a pályázati procedúra 
lezajlik, a község intézményvezetői 
feladatainak ellátásával Nagy Márton 
művelődés-szervezőt bízza-e meg.

Ha azt mondom, Romtemplom, Lám-
pamúzeum, alighanem Szentgotthárdtól 
Záhonyig mindenütt tudják, hogy Zsám-
békról van szó. Nem csoda hát, hogy  
ugyanezek a toposzok játszották a 
főszerepet abban a mintegy félórás film-
ben, amit a Zsámbéki-medence névadó 
településéről forgatott a Magyar Televízió, 
és amit december 7-én szerkesztett adásba 
az M1 Kerékpártúra Életmódmagazin 
műsorában.

A készítők bemutatták a magyar 
későgótika romjaiban is fenséges tem-
plomát, a Lámpamúzeumban pedig an-
nak alapítója, Borus Ferenc kalauzolta el a 
nézőket. Szklenár Zsuzsanna a szomszédos 
Tökről pedig a pompossütés titkaiba avatta 
be a nézőket. A nézők megismerkedhettek 
a helyi hagyományőrzőkkel is, nevezetes-
en a Lochberg Tánccsoporttal.

(Ha valakit érdekel a film, íme, 
a link: http://www.youtube.com/
watch?v=lC45PMtcc0M
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Két keréken a Medencében

Állatvásár Zsámbékon – anno

Kultúrsokk
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Lackfi a prímás
Nem tudom, hogy van a mitológiai lé-
nyekkel Lackfi János, a családjával lakhe-
lyéül pár éve Zsámbékot választott költő-
irodalmár, de ha eddig nem hitt benne, 
mára bizonyára hisz a Mikulásban, aki 
ötmilliós ajándékot hozott neki 2013. de-
cember 6-án. Ekkor hirdették ki ugyanis a 
tavalyi év Príma Primissima Díjazottjait, 
és a „magyar irodalom” kategória nyer-
tese lapunk és Olvasóink jó ismerőse lett. 
(Lackfi többször is megtisztelte lapunkat 
azzal, hogy műveiből publikáljunk, leg-
utóbb a nagy sikert aratott Milyenek a 
magyarok második, nemrég megjelent 
kötetéből idézhettünk néhány fejezetet. Jó 
tett helyébe jót várj, az a minimum, hogy e 
helyről is gratuláljunk „külsős munkatár-
sunknak” – a Szerk.) Ugyancsak az ered-
ményhirdetéssel egy időben került nyil-
vánosságra a főleg a díjazottak számára 
örömhír, a díj addigi összegét (3 milla) 
hatvan százalékkal megemelték!

A tavaly tizennegyedik alkalom-
mal a magyar szellemi élet, művészet, 
kultúra, tudomány és sport kiemelkedő 
képviselőinek odaítélt kitüntetést ünnepi 
gála keretében másnap, december 7-én ad-
ták át a Művészetek Palotájában.

L. J. eddig tizenöt elsősorban gyere-
keknek, valamint ugyancsak tizenöt 
felnőtteknek szóló könyvet írt, s e mellett 
25 kötet műfordítása is megjelent, köztük 
vers, próza, dráma egyaránt megtalálható. 
Tizenhét évig tanított a Pázmány Egyete-
men francia irodalomtörténetet és kreatív 
írást. Idejéből arra is futja, hogy időnként 
televí-ziós műsorokban szerepeljen, vagy 
éppen dalszövegeket szerezzen a Kaláka 
Együttesnek vagy Lovasi Andrásnak.

Az elmúlt években irodalmi klubot 
vezetett Pátyon, ahova a magyar kortárs 
írók több jeles egyéniségét sikerült meg-
invitálnia, de rendszeresen fölbukkan 
választott lakóhelye és a vidék kulturális 
életében is.

Munkásságát eddig József Attila-, Déry 
Tibor- és Illyés Gyula-díjjal ismerték el.

Szóba Bitor

Sanyiból guru
Hősünket nem Sanyinak hívják, bár sokat 
köszönhet neki, de mára egy guru. Már 
hatévesen beoltotta az édesapja, ami 
meghatározta további és eddigi életét. 
Ggyerekkorát Gödöllőn töltötte, serdülő 
évei mégis Budakeszihez kötik.

Ha valakinek kissé zavaros lenne az 
előző bekezdés, megmagyarázom.

Először is történetünk főszereplőjét Ba-
logh Péternek hívják. Ami a „beoltást” 
illeti, a műveletet az édesapa történetesen 
egy frissen behozott csodával, amit Com-
modore 64-nek hívtak akkoriban, haj-
totta végre, s elég volt megmutatni a kis-
fiúnak, hogy ő egy életre elköteleződjék a 
számítástechnikával. A komputerek iránti 
olthatatlan vágy hozta az addig jószerével 
ismeretlen Budakeszire is a 90-es évek 
elején. Akkor az itteni Nagy Sándor Jó-
zsef Gimnázium (ahogy a diákok már an-
nak idején is becézték, a „Nagysanyi”) 
úttörő volt a számítástechnikai oktatás 
terén, a akkor indítottak számtech tago-
zatos  osztályokat. Mivel Gödöllő és Bu-
dakeszi viszonylag távol van egymástól, 
volt viszont kollégium, eldőlt a kérdés, 
hogy Peti a következő négy évet a Buda 

környéki településen tölti. A gimnáziumi 
évekre máig szeretettel emlékszik, tud-
tuk meg a Népszabadság december 19-i 
számában megjelent portréból, ahonnan 
az útja egyenesen az egyetemre vezetett. 
El mégsem végezte.  Nem lustaságból, 
hanem azért, mert azokat az ismereteket, 
amelyekre a fiatalember vágyott, hamar 
rájött, ott aligha szerezheti meg, így 
inkább az autodidaxist választotta.

Hogy jól döntött, mutatják eddigi sike-
rei: az önállósodás hamarosan egyúttal az 
önálló vállalkozóvá válást is jelentette, 
majd egy pár éves kitérő következett a 
Nokiánál, ahova az utcáról, álláshirdetés 
kapcsán jelentkezett. Bár diplomája nem 
volt, hozzáértéséről egykettőre megbi-
zonyosodtak, és fölvették. Pár év után az-
tán hazajött Finnországból, és barátaival 
számítógépes játékprogramok fejlesztésén 
kezdtek el dolgozni – s ez már meghozta 
az üzleti sikereket is. A 2004-ben alapított 
cégében ma már több százan dolgoznak, s 
napjainkra fő piaci területük a navigációs 
alkalmazások. A tíz vezető autógyártó 
közül hét az ő szoftvereiket használja.

bt

Kiásták a csatabárdot
Ha valaki azt hiszi, a múzeum afféle po-
ros, unalmas hely, szúette, moly rágta 
régiségekkel, annak javasoljuk, hogy 
látogasson el a budaörsi Városi Ré-
gészeti Kiállításra (vagy, ha majd jó idő 
lesz, a szabadtéri régészeti múzeumba), 
hogy meglássa, mit is jelent az inter-
aktív muzeológia a 21. században. A 
páratlan kis intézmény fölvirágzása 
elsősorban Mester Edit régész áldoza-
tos munkájának köszönhető, amivel az 
elmúlt jó egy évtizedben fölépítette ezt a 
városhatárokon túl ismert intézményt.

Leletek helyett azonban most a csatabárd 
került elő a földből. No, nem Mester Edi-
ték jóvoltából. A helyzet úgy áll, hogy a 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 
eddig évi kétmillió forint bérleti díjat 
kaszált be az intézmény hátterében álló 
Régiségbúvár Egyesülettől. Persze, nem 
a helyiségekért, hiszen az városi tulajdon, 
hanem azokért a régészeti leletekért, ame-
lyek az Igazgatóság tulajdonát képezik, 
de Budaörsnek vannak kölcsönadva, és 
ott kiállítva. Természetesen évi kétmillió 
csak bérleti díjra igen csak meghaladná 
a civil szervezet anyagi lehetőségeit, 
ezért ezt a cechet eddig a város állta. A 
kölcsönszerződés idén május végével 
azonban lejár, és a képviselő-testület leg-
utóbbi ülésén úgy határozott, sokallja a 
két milliót a mai financiális helyzetben. 

Pláne, hogy azok a leletek, amelyek 
kölcsönben vannak Budaörsön, a város 
területén kerültek elő különböző ásatá-
sok során. Ráadásul, ha a település nem 
támogatná a múzeumot, ezeknek a tár- 
gyaknak a nagy része alighanem valami-
lyen múzeum raktárának polcain po-
rosodna. Így aztán döntött, Budaörs nem 
enged a zsarolásnak. 

Kíváncsian várjuk a fejleményeket.

*

Muzeológiai hír ugyancsak Budaörsről: 
újabb egy évvel meghosszabbították 
azt a bérleti szerződést, amely alapján 
a Zászló Múzeum gyűjteményét a Cle-
mentis u. 18. szám alatti épületben 
tárolják.

Bot Zsibora

Lackfi átveszi a díjat

Vajon mit keresnek, 
a kétmilliót?
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Visszatekintve az épp csak elmúlt 
2013-ra, sportszempontból Budaörs 
kiemelkedő évet zárt. Sikereik közül is 
kiemelkedi a városban idén megrendezett 
ifjúsági kézilabda-világbajnokság.

A rendezés olyannyira példaszerű volt, 
hogy az nem kis szerepet játszott abban 
a sportdiplomáciai fegyvertényben, hogy 
idén, azaz: 2014-ben Magyarország el-
nyerje a felnőtt női kézilabda Európa 
Bajnokság döntője (Final Four) rendezé-
sének jogát.

Budaörs, felbuzdulván a történteken, 
elhatározta, hogy sportpolitikai straté-
giájában továbbra is kiemelt szerepet 
szán a kézilabdának. Ami már csak 
azért is jó döntés, mert az utóbbi tíz-ti-
zenöt évben ez a sportág egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend világszerte, 
és ennek megfelelően mind több tőkét 
is képes magához vonzani. Nincs ez 
másképp Magyarországon sem. Egy-egy 
kézi rangadóra ma többen kíváncsiak, 
mint ahányan az üresen kongó labdarúgó-
stadionokba ellátogatnak. Van példa arra, 
hogy egy kézilabda bajnoki forduló ösz-

szességében is több fizető nézőt vonz az 
alapvetően teremsportág lelátóira, mint a 
nemzeti labdarúgó-bajnokság. (Ajánljuk 
a „budaörsi modellt” a magyar sport-
politika irányítóinak a figyelmébe – a 
Szerk.)

Mindenesetre a budaörsi kézi VB 
rendezője, a Nexus Reklámügynökség 
Kft. idén akciót indít a sportág budaörsi 
támogatásáért. Kampányukban arra igye-
keznek majd rávenni a városban, illetve a 
környéken működő vállalkozásokat, hogy 
társasági adójuk egy részét ajánlják föl a 
kézilabdasport támogatására. Ezzel nem-
csak segíthetnek, de még a befizetendő 
adójuk egy részét is megspórolhatják.

*
„A kézilabda mint sportstratégiai 
kitörési pont” jegyében vagy sem, min-
denesetre Budaörsön az idei évben az 
1.sz. Általános Iskola udvara mögötti 
részen kézilabdapályát készülnek 
építeni. A képviselő-testület még ta- 
valy decemberi ülésén elfogadta a 
szükséges szabályozásokat is.

tb

Kézimunka Budaörsön

Balczó örök
Az elmúlt, 2013-as év végén is, mint 1958 óta mindig, átadták az Év Sportolója 
díjakat. A szavazást ötvenhatodszor írta ki a Magyar Sportújságírók Szövetsége. 
A vizes sportok, pontosabban sportolók abszolúte taroltak: míg egyéniben két 
úszó, Gyurta Dániel és Hosszú Katinka végzett az élen, a csapatsportágak között 
a férfi vízilabda-válogatott lett az első. Az edzők között a vízilabda-válogatottat 
a világbajnoki aranyig vezérlő Benedek Tibor, illetve Hosszú Katinka edzője, 
Shane Tusup vehette át a díjat

Földink, Balczó András (Budakeszi) az idei ceremónián nemcsak mint az egyik 
díjátadó szerepelt; az összesereglett egykori és mai sportolók, spotszakemberek, 
díszvendégek ezúttal is konstatálhatták: az ötszörös világbajnok és olimpiai baj-
nok öttusázó továbbra is vezeti az örökranglistát 90 pontjával.

pim

Sport Budaörsön
Idén ötödfélszáz budaörsi diák is-
merkedhet meg a síelés tudományának 
alapjaival, köszönhetően annak a 
megállapodásnak, amit a városháza 
kötött a Freeride Sportegyesülettel. A 
szervezet 450 ezer forintos támogatás 
ellenében vállalta, hogy ennyi diákot 
részesít ingyenes síoktatásban. 

A képviselő-testület azzal támogat-
ja a Nyuszi Uszi szervezésében zaj-
ló gyógyúszást, hogy a 2014-i éves 
bérleti szerződésben kedvezményes, 
6.000 Ft/óra bérleti díjat állapított meg 
számára.

A Budaörsi Sport Club rendelkezé-
sére bocsátja a város a Budaörs, Hársfa 
utca 6. szám alatti ingatlant térítés-
mentesen.

Megkezdődhet a Szent Benedek 
Gimnázium Szakképző Iskola és 
Kollégiumban kosárlabdacsarnok-épí-
tésének előkészítése, miután a tervezé-
si feladatokra 5 millió forintot biztosí-
tott idei költségvetésében Budaörs.

Arany Jenőről
Nem a Mikulás hozta, megküzdöttek 
érte. A Budajenő Kempo Klub spor-
tolói nyolc éremmel, köztük négy aran-
nyal tértek haza a felcsúti Mikulás 
Kupáról. Szabó Roxána ezúttal is kitett 
magáért, egymaga kétszer is a dobogó 
legfelső fokára hághatott 2013 utolsó 
versenyén.

Németh István vezetőedző 
hétfős csapattal érkezett a szom-
széd várba. A versenyen most első 
ízben új nemzetközi szabályok 
– submission (földre vitel) – sze- 
rint léptek tatamira a versenyzők.

Pátyon kitűnt Mike
Mike Róbert, a KSI SE sportolója Pá-
tyon él. A fiatal kenus az elmúlt két év-
ben a magyar kajak-kenu sport egyik 
nagy ígéretévé nőtte ki magát, s pálya-
futása elején máris szerzett aranyat, 
ezüstöt világbajnokságon és Európa-
bajnokságon egyaránt.

A képviselő-testület az eredmények 
láttán érezte magát indíttatva az iránt, 
hogy legutóbbi ülésén határozatot 
hozzon, hogy a Pátyért Emlékérem 
kitüntető címet adományozza számára. 
Mint a határozatban megfogalmazott 
indoklásban szerepel: „Páty település 
hírnevének és ismertségének növelé-
séért”.

Sport díj
Sport Díjban részesítette Budaörs vá-
rosa Vanek Margit triatlonistát, Fazekas 
Csaba judóedzőt és a Budaörsi Sport 
Club Asztalitenisz szakosztályának 
férfi és női extra ligás csapatait. (Az 
asztaliteniszezők amúgy Az Év Legjobb 
Pest Megyei Felnőtt Csapata címet is 
elnyerték.)

Vanek Margit triatlonista 
(Sport Díj Budaörs)

Mike róbert a jobb oldalon
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Csöm-csöm gyűrű

Három-egy, vagy három-
három? Ezen töprengenek a 
budaörsi detektívek. 

Nem kollektív totójátékról 
beszélek, hanem három 
bűnügyről, ami egy hét le-
forgása alatt esett meg a kapi-
tányság illetékességi terüle-
tén belül, de más-más, nem 
is annyira közeli településén. 
Hogy különálló esetekről, 
három elkövetővel (Három-
három), vagy netán sorozat-

ról, három bűnügyről, u-
gyanazon elkövetővel lehet-e 
szó,  nos, ezen törik a fejüket. 
Immár harmadik hónapja, 
mert hogy novemberben tör-
tént mind.

A közös az esetekben, hogy 
minden alkalommal ékszere-
ket vittek el családi házakból, 
valamint készpénzt, és a tör-
ténet is elég hasonló.

Nézzük tehát sorjában.
November 14-én kezdő-

dött, Pátyon: valamikor a 
délutáni órákban, 13 és 19 
óra között, egy otthonból 
arany és ezüst ékszereket 
lopott el az ismeretlen sze-
mély. Ráadásul, ami kész-
pénzt talált, azt is zsebre 
vágta, majd távozott.

November 16-án egy 
solymári ház volt a következő 
ékszerlopás helyszíne. Az eset 
ugyancsak nappal, valamikor 
reggel nyolc és este hét óra 
között történhetett, amikor 
a háziak nem tartózkodtak a 
lakásban. Itt se ezüstöt, se kész-
pénzt,  de arany ékszert talált a 
tolvaj, magával is vitte. 

Budaörsön (talán a latin 
bölcsesség jegyében: „A vál-
tozatosság gyönyörködtet”), 
az éjszaka leple alatt hatolt be 
az ismeretlen elkövető a csa-
ládi házba. Pontosan novem-
ber 19-én este tíz óra és 20. 
hajnali 6 óra között. A szajré 
ezúttal ékszerekből, órákból 
– és cash-ből állt.

A három esetben az is 
közös, hogy a kárvallottak 
mindenütt tudtak mutatni 
néhány fotót az eltulajdoní-
tott smukkról.

Tengerikalóz Keszin

Hogy megússza-e egy ku-
koricára térdepeltetéssel, 
vagy ennél súlyosabb bünte-
tésre számíthat, korai lenne 
megjósolni.

G. Mihály, 56 éves bu-
dakeszi lakos, fölfedezte, 
hogy lakóhelyén, egy 
telephelyen jófajta zsákozott, 
szemes takarmánykukoricát 
őriznek. Az is hamar kiderült 
számára, hogy viszonylag 
könnyen bejut a tárolótérbe, 
így aztán elkezdte dézsmálni 
a takarmányt. Az első alka-
lom valamikor november vé-
gére esett. Ki tudja, meddig 
járhatott volna rá a tenger-
ire, (ameddig el nem fogy, 
persze), ha egy decemberi na-
pon, egészen pontosan 18-án, 
13 óra magasságában a tula-
jdonos rajta nem kapja a ku-
koricafosztogatáson. De raj-
takapta, sőt, a rendőröket is 
értesítette, akik a helyszínen 
fogták el az elkövetőt. 

Nem sokat kukoricáztak, 
bevitték a Budaörsi kapitány-
ságra és kihallgatták.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya – 
szabadlábon hagyása mellett 
– lopás vétség megalapozott 
gyanúja miatt indított ellene 
eljárást.

Poirot-k, figyelem

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya 
nyomozást folytat lopás vétség 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt ismeretlen tettes 
ellen.

Ismeretlen tettesek 2013. 
szeptember 26-án 12 óra körüli 
időben kinyitottak egy budaör-
si áruház parkolójában - lezárt 
állapotban – hagyott személy-
gépkocsit és a csomagtérből 
eltulajdonítottak egy táskát, 
benne a sértett személyes 
irataival, bankkártyájával és 
laptopjával. A bűncselekmény 
elkövetőinek egyikéről fény-
képfelvétel készült.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság kéri, hogy aki a 
bűncselekménnyel vagy az is-
meretlen tettesekkel kapcsolat-
ban érdemleges információval 
rendelkezik, illetve aki a 
bűncselekmény időpontjában a 
helyszínen tartózkodott, hívja 
a 06-23/505-400-as telefon-
számot, illetve – névtelensége 
megőrzése – mellett tegyen 
bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80-555-111 „Tele-
fontanú” (h-cs: 8-16, p: 8-13) 
zöld számán, vagy a 107, 112 
központi segélyhívók valame-
lyikén.

A Rendőrségről szóló 1994. 
évi XXXIV. törvényben rög-
zített jogkörénél fogva a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője bruttó 100.000 forint 
(nettó 66 142 forint) díjat aján-
lott fel a nyomravezetőnek. 
A díjkitűzés összege annak 
fizethető ki, aki az elkövető sze-
mélyével kapcsolatban olyan 
pontos adatokkal rendelkezik, 
melyek segítségével az elkövető 
azonosítható, bűnösségére a 
gyanú megalapozottá válik, és 
ismereteit az eljárás során is-
merteti. 

ElkövEtők, áldozatok, EsEtEk 

Csöm-csöm gyűrű, tengerikalóz stb.
Jó hírrel kezdeni egy bűnügyi rovatot az óegyiptomi álmoskönyv szerint unalmat jegyez, de 
nem vagyunk babonásak: súlyos bűncselekmény vidékünkön nem történt az elmúlt hetek-
ben. Ami történt, azonban sok érdekességet és változatosságot tartogat a nyájas Olvasónak.

Az oldalt írta és 
szerkesztette: Robot Szabi

A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható 
ékszert felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban ér-
demleges információval rendelkezik, hívja a 06-23/505-400 tele-
fonszámot, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-
80-555-111 „Telefontanú” zöld számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), 
vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
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Nagyobb baj nem lett, pedig 
lehetett volna.

Sokan elcsodálkoztak, 
amikor december 27-én, a 
Budakeszi úton közlekedők 
egyszer csak arra lettek fi-
gyelmesek, hogy a 22-es 
vonalán egy Mercedes busz 
elindul hátrafelé. Manővere 
során kidöntött egy kerítést és 
egy elektromos kapcsolószek-
rényt. Hogy még szürreálisabb 
legyen a dolog, a vezetőfülke 
mindeközben üres volt.

A vizsgálat fényt derített a 
rejtélyes ügyre.

Az történt, hogy a 
buszvezető kiszállt a járműből, 
mivel nem tudta becsukni az 
egyik utasajtót. A hiba elhárí-
tásakor elkövetett egy hibát: 
nem használta a rögzítő féket. 
Amíg a jármű áram alatt volt, 
a buszt az ajtófékek fogták 

meg, de a szerelés során, miu-
tán a vezető áramtalanította a 
járművet, az ajtófék kienge-
dett, a busz pedig elkezdett 
hátrafelé gurulni.

A járművezetőt felmentették 
a munkavégzés alól, ügyében 
a vizsgálat után hoznak dön-
tést. A BKV kezdeményezte, 
hogy az áramtalanítókapcsoló 
mellett helyezzenek el egy fel-
iratot, amely szerint csak be-
húzott, rögzített kézifék mel-
lett használható a kapcsoló.

eszt

Buszhátraarc

Az igazi rendőr mindig szolgálatban van. 
De ha éppen nincs szolgálatban, és úgy 
hozza a szükség, akár egy szempillantás 
alatt is szolgálatba helyezi magát. Mint az 
alábbi történet hőse is.

A budakeszi rendőrőrs parancsnokának 
helyettese épp hazafelé tartott decem-
ber 7-én. A kocsiban felesége és gyere-
ke is vele utazott. Körülbelül három-
negyed hatkor Tökölön, neje az egyik 
buszmegállóban egy földön fekvő sze- 
mélyre lett figyelmes. 

Molnár Gábor százados azonnal visz-
szafordult autójával, hogy segítsenek a 
bajba jutott embernek.  A földön fekvő 
férfi – akit többszöri próbálkozás el-
lenére sem tudtak felállítani – elmondta, 
hogy busszal érkezett haza a fővárosból, 
azonban amikor leszállt a járműről, meg-
szédült és elesett.  Fájdalomra nem pa-

naszkodott és alkoholt sem fogyasztott, 
azonban kiderült, hogy a nap folyamán 
keveset evett. 

Amíg a százados értesítette mentők 
megérkeztek, a hideg időre való tekintet-
tel az autójukban lévő pléddel, valamint 
feleségének télikabátjával takarták be K. 
Lászlót.

Pszicho pandúr

Rabló végül nem volt, de a pandúr pszi-
choterapeutaként is helytállt.

Rablók vették üldözőbe Tökön azt a 
helyi férfit (38 éves), aki a körzeti megbí-
zotthoz fordult segítségért telefonon. Már 
jócskán elmúlt éjfél, a naptár december 
17-ét mutatott. A zsámbéki szerv a hívást 
követően a megadott helyszínre sietett, 
de nem találta. Mobilon próbált kap-
csolatba lépni vele, de csak többszöri kí-
sérlet után járt sikerrel. A férfi elmondta, 
félelmében egy közeli lovardában bujkál. 
Amikor végre a kmb-s rálelt, látta, hogy 
a bejelentő zavartan viselkedik, beszéde 
összefüggéstelen. Kiderült, valójában 
senki nem követte, kirabolni sem akarták. 
Az intézkedő hivatalos közeg kiszedte 
belőle, hogy pszichiátriai kezelés alatt áll, 
erős gyógyszereket szed. 

Immár tudta, mi a következő, helyes 
intézkedés: hívni a mentőket, akik el is 
szállították kórházba az illetőt.

Hűlt helye

Bár eddig tél még nemigen volt, jó, ha 
tudjuk, nem kell ahhoz farkasordító hideg, 
hogy a szabad ég alatt egy ember kihűljön 
és netán meg is haljon. Még egy-egy 
hűvösebb nyári hajnalon is bekövetkezhet 
a katasztrófa, ha például valaki rosszul 
lesz, nem érkezik segítség, és a csillagos 
ég alatt kénytelen éjszakázni.

Tudta ezt a budaörsi körzeti megbí-
zott, aki a helyi közterület-felügyelőkkel 
közösen látott el szolgálatot Budaörs 
területén december 19-én. Járőrözésük 
során egy tető nélküli beton épületben 
találtak rá egy 45 éves nőre, aki csupán 
néhány rongyba bugyolálva feküdt. Az 
asszony a rendőr kérdéseire nehezen tu-
dott válaszolni, gyenge állapotban volt, 
teljesen átfázott. A mentőket riasztották 
hozzá, akik el is szállították kórházba.

Boros Zita

Rendőrangyalok

A Pest Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság (PMBB) 
az Országos Balesetmegelő-
zési Bizottsággal közösen 
(OBB) közlekedésbiztonsági 
akciósorozatot szervezett 
2013. október 1. és decem-
ber 15. között a „Látni és 
Látszani” kampány részeként. 

Az akció keretében a 
részt vevő szervizekben 
lehetőség nyílt a személyau-
tók, tehergépjárművek, va-
lamint a motorkerékpárok 
világítástechnikai berendezé-
seinek térítésmentes átvizsgá-
lására. Emellett a gépjármű-
tulajdonosok – ugyancsak 
ingyenesen – megvizsgál-
tathatták látásukat a program-
hoz csatlakozott optikákban. 

A november 7-től decem-
ber 15-ig terjedő időszakban 
fokozott rendőri jelenlé-

tet tapasztalhattak az autó-
sok az utakon Pest megyé-
ben. Az ellenőrzések 
célja elsősorban a világí-
tástechnikai berendezések 
működőképességének vizs-
gálata, azok rendeltetésszerű 
használatának biztosítása volt. 
A gépjárművek kivilágítására 
vonatkozó szabályok meg-
sértése miatt több mint 900 
fővel szemben intézkedtek a 
rendőrök, ezen belül főleg fi-
gyelmeztetésben részesítették 
a sofőröket, amennyiben a sza- 
bályszegést a helyszínen meg 
lehetett szüntetni.

tb

Láss, látssz és játssz
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