Márczius, Bőjtmás hava

CSÍZIÓ

Bőjtmás havában eret ne vágass, semmi purgácziót ne
végy hozzád, édes italt igyál és édes étkekkel élj, egyél mustárt és tormát eczettel; fürdő hasznos; ruhát vess a borba,
melyet iszol, jó a levestikum is zsályával, spinyával, tárkonynyal, borral és gyömbérrel egyetemben. Ha e hónapban
mennydörgést hallasz, szeles és bő időt jelent. A mennyi
köd van Márcziusban, annyi zápor lesz az esztendőben; és
a mennyi harmat van e hóban, annyi hóharmat lesz húsvét
után és annyi köd Kisasszony havában. E hónap két utolsó
péntekén a mely fát levágnak, soha meg nem korhad; ha
tiszta, jó esztendőt mutat. Időnyilatkoztató beteges Bőjtmáshóban született gyermek serény és minden dolgaiban gyors
lesz, istenfélő, nagy igazságszerető, tökéletes, jámbor életű,
nyájas, jó erkölcsü és bölcs lesz, minden rendbeli dolgaiban
fölötte okos és kedves az emberek között.

AFORIZMA
„Ha elég sokáig élsz, megláthatod, hogy minden győzelmed a végén
vereséggé lesz.”
(Simone de Beauvoire)

Alágyújtottak
Erzsébetnek
Tűz volt a János-hegyi Erzsébet-kilátó bejáratánál a
február 24-ről 25-re virradó
hajnalban. A biztonsági
kamerák felvétele szerint
egy férfi gyújtóbombát
hajított a kilátó bejára-

tára, aminek hatására az ő
ruházata is meggyulladt,
de azt sikerült eloltania. A
műemlék épületben mintegy százezer forintos kár
keletkezett.
A nyomozás lapzártánkig
nem vezetett eredményre, ez
idő szerint mind az elkövető
személye, mind az indítéka
ismeretlen.

Amit szabad Jupiternek
Folytatódott a Budakeszihez több szálon kötődő ifj,. Hegedűs
Lóránt református lelkész egyházi pere. A vád: a lelkész pártrendezvényt tartott az általa vezetett Szabadság téri templomban, amikor tavaly novemberben ünnepélyes keretek között
felállították Horthy Miklós bronzszobrát.A per első ülésén a
lelkész azzal védekezett, miért baj, ha ő szobrot állít Horthy
Miklósnak, miközben Bölcskei Gusztáv püspök Horthy-emléktáblát avat „hódolat jeléül”. Az eljárásban hivatalvesztést
kértek a lelkészre. Az ülést elhalasztották.
Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország
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Idén is megemlékeztek Budakeszin
a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról. A helyi művelődési
központban a Magyar Politikai
Foglyok Szövetsége Fejér Megyei
Szervezetének dokumentumkiállítását mutatta be Sinka Jenő 56-os
szabadságharcos, a POFOSZ Fejér
megyei elnöke.
*
A zsámbéki Kulturális Kerekasztal nőnapra, március 8-ára
temetőtakarítást szervezett a
településen.
A kezdeményezés folytatása a
tavaly őszi, sikeres akciónak.
A társadalmi munkások munka
végeztével meghallgathatták a
romtemplomnál dr. Bozóki Lajos
művészettörténész helytörténeti
előadását.

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)

B

ár már böjt van, a politikusok mégis
bízvást idézhetik az ismert csárdást,
mert nekik tényleg „Most kezdődik a, most
kezdődik a… tánc”, azaz a kampány.
Mire e sorokat papírra vetem, már tiszta
képpel rendelkezünk arról (lásd a következő,
4.oldalt), hogy körzetünkben kik is fognak
versengeni a kegyeinkért, azaz a szavazatunkért. Jó sokan, lesznek vagy 17-en,
köztük több ismert, s még több ismeretlen
arc. Lehet majd böngészni a lepedőnyi
szavazólapokat a fülkében. A legnagyobb
meglepetés azonban a rengeteg kis jelölő
szervezet, azaz párt, amelyek jó részéről eleddig még csak
nem is hallhatott a választópolgár. Bekövetkezni látszik az
elemzői előrejelzés, hogy a könnyített jelöltállítás, a jelöltenként megszerezhető pénz és a z országos listát állító pártok
nagyvonalú finanszírozása sokakat fog csábítani arra, hogy
elinduljanak az április 6-ára kitűzött országgyűlési képviselői
választásokon. Így is lett.
Apropó, könnyített jelöltállítás. A választási törvény megváltoztatását, és a sokak által méltán elutált kopogtatócédulák
megszüntetését felváltó aláírásgyűjtő ív nem egészen váltotta
be a hozzá fűzött reményeket. Pontosabban azt a reményét a
törvényhozónak, amit persze nem átall homályban hagyni a
nyilvánosság előtt, hogy tudniillik a könnyebb jelöltállítással szétzilálja a kormánypártok monolit tömbjével szemben
sokszínű ellenzéket, azt igen. De hogy a jelöltállítás ettől
tisztábbá vált volna, azt kétlem. Sok esetről van tudomásunk, köztük súlyosakról is. Olyanról például, hogy választott
tisztségviselő közalkalmazott vagy köztisztviselő társaságában
ment házalni aláírásokért. De még ennél is komolyabb ügy,
amikor munkaidőben, közintézményben keresték föl az ott dolgozókat, praktikusan a munkaadóikat a kenyéradó „gazdáik”,
hogy írjanak már alá. Gondolom, mondani sem kell, hogy nem
ellenzéki pártok aktivistái voltak. Az önkéntes aktivisták olyan
túlkapásait már szinte nem is említenénk, amikor kereskedők
például pár kiló krumpliért gyűjtötték az aláírásokat.
Hogy ezeknek bárminő következménye lenne, hiú remény,
hacsak valakik nem vállalják névvel és arccal a tanúskodást,
de hát Horváth Andrások nem minden bokorban termenek,
mifelénk pedig egyet sem ismerünk. Persze mobiltelefonja ma
már mindenkinek van, egy-egy rejtett kamerás fölvétel esetleg
előkerülhet, de láttunk már karón varnyút, akarom mondani
megégette már magát ezzel némely politikai erő, nem árt az
óvatosság.
Az elő kampány másik tapasztalatáról. Ugyancsak nem ért
váratlanul bennünket, hogy a kormánypártok kampánytaktikája: szinte kizárólag a saját tábor egyben tartása és mozgósítása. A door to door, vagyis a házról házra járás, agitálás, a
zártkörű rendezvények alkották eddig a Fidesz fő arzenáljáét
az országos propagandagépezet mellett. A cél, hogy a saját
tábort minél jobban mozgósítsák, és mindenki mást elbizonytalanítsanak, elkedvetlenítsenek attól, hogy április 6-án
egyáltalán elmenjenek szavazni, ugyanis az alacsony választási részvétel a kormánypártoknak kedvezne.
Az ellenzék viszont már februárban ötödik sebességbe kapcsolt: agitátoraik szintén megjelentek az utcákon és a házaknál,
de nem csak az övéiket, hanem randomszerűen szólították le
az embereket. És egymást érték a politikai gyűléseik, fórumaik.
Néhányról magunk is beszámolunk e lapszám belső hasábjain,
annál is inkább, mivel legközelebb már csak a választások
előtt közvetlenül pár nappal jelenünk meg.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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Nemzetiségi voks
Az idei, április 6-i országgyűlési választások a rendszerváltás óta megtartott öt
választáshoz képest teljesen új szisztéma
szerint bonyolódnak majd. Ennek egyik
eleme, hogy ezúttal úgymond „megoldódik” a nemzeti kisebbségek parlamenti
képviselete is, ugyanis a nemzetiségi önkormányzatok is állíthatnak országos listát.
Hogy erre valóban szükség volt-e, az a
szakemberek szerint is vitatható. A nemzetiségiek szavazásának módja azonban súlyos
problémákat vet föl az új rendszerrel kapcsolatban.
Tudni kell, hogy azoknak a nemzetiségi
kisebbséghez tatozó választópolgároknak,
akik nemzetiségi listára kívánnak szavazni, előzetesen regisztrálniuk kell egy
nemzetiségi választói névjegyzékbe április
4-ig elektronikus ügyfélkapun keresztül. A
regisztráció módja súlyos aggályokkal terhes: szakemberek szerint bárki, aki mások
néhány kezdetleges személyi adatával rendelkezik, könnyen visszaélhet a regisztráció
lehetőségével, ami elvben akár tömeges
választási csalás lehetőségét is hordozza
magában. Ez, tekintettel arra, tudjuk, hogy a
pártok nagy tömegben rendelkeznek személyi adatokat tartalmazó listákkal („Kubatovlisták”), mindenesetre elgondolkodtató.
További probléma, hogy a most debütáló
nemzetiségi választási rendszer igazából
nem választás, hanem szavazás, hiszen a
regisztrált választópolgárok csak a regisztráció szerinti nemzetiség által állított listára

szavazhatnak, ami minden esetben egy,
hiszen ilyet csak az országos nemzetiségi
kisebbségi önkormányzatok állíthatnak.
Márpedig azokból nemzetiségenként csak
egy van. (A rendszer ezen a ponton ugyanakkor a választás titkosságával kapcsolatosan is aggályos.)
Többen fölvetik, ha valaki kéri fölvételét
a nemzetiségi választói névjegyzékbe, csak
a nemzetiségi listáéra szavazhat, a pártlistákra nem. Ez bizonyos vélemények szerint
jogos, hiszen így mindenkinek, nemzetiségieknek és nem nemzetiségieknek is két
szavazatuk van, egy listás és egy egyéni
jelöltre leadandó. Mások szerint a negatív
diszkrimináció ellentétes a demokrácia alapelveivel, míg a pozitív nem, tehát a nemzetiségieknek lehetne többletszavazatot biztosítani. (Természetesen a nemzetiségiek
ugyanúgy szavazhatnak majd az egyéni
jelöltekre, mint mások.)
A választási szakértők, alkotmányjogászok azt ajánlják, a nemzetiségi választópolgárok a fentiek figyelembe vételével
hozzák meg döntésüket, kívánnak-e regisztrálni a nemzetiségi névjegyzékbe, és ezzel
lemondanak-e arról a jogukról, hogy pártlistára is szavazzanak.
Lapzártakor egyébként az érintett településeken összesen néhány tucat ember
regisztráltatta magát a nemzetiségi kisebbségi választás névjegyzékébe, de ez természetesen még változhat. Összevetve a
legutolsó népszámlálási adatokkal ez töredéke a magukat valamilyen nemzetiséghez
tartozónak vallóknak.
Tio Barbosz (Márna Apó)

Szél bömbivel morgatott
Az országgyűlés február 13-án ülésezett jelenlegi összetételében utoljára. (A választások után alakuló parlamentben jóval
kevesebben lesznek, s várhatóan sok új arcot is látunk majd.)
Az ünnepi hangulat helyett azonban a képviselők és a tévénézők
váratlanul egy politikai happeningnek lehettek tanúi. Az
akcióművészeti produkció főszereplője ezúttal is az LMP-színekben képviselősködő, budakeszi Szél Bernadett volt, aki egy kézi
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árcius 3-ig lezárult az országgyűlési
képviselő-jelölt állítása. Lássuk,
térségünkben, a Pest Megye 02. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületben
kik versengenek majd a szavazatainkért:
1. Sass László – Jólét és Szabadság
Demokrata Közösség
2. Csenger-Zalán Zsolt – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt
3. Kósa Sándor – Szociáldemokraták
Magyar Polgári Pártja
4. Sztankó Róbert – Keresztény Magyarok Szövetsége
5. Dr. Szél Bernadett – Lehet Más a Politika
6. Papp Zoltán – Sportos és Egészséges
Magyarországért Párt
7. Császárné Kollár Tímea Annamária –
Jobbik Magyarországért Mozgalom
8. Anyalai Béla – Magyarországi
Cigánypárt
9. Geiling Ervin – Magyar Érdekért Párt
10. Nádori Csaba Gyula – Közösség a
Társadalmi Igazságosságért Néppárt
11. Marton Gergő – Seres Mária Szövetségesei
12. Varga Tamás – A Haza Nem Eladó
Mozgalom Párt
13. Dr. Kapiller Zoltán – Összefogás Párt
14. Dr. Szabóné Müller Tímea – MSZPEgyütt-DK-PM-MLP
15. Keller László – független
16. Törökné Dzsaja Erzsébet – Együtt
2014-03-04
17. Varga József – Magyar Keresztény
Szociális Unió

szirénával a kezében riogatott. Az egész olyan volt, mint egy
morgató próba a paksi atomerőmű körzetében. Nem véletlenül:
a képviselő asszony így tiltakozott a kormány suba alatt aláírt
szerződése ellen, amit az oroszokkal kötött Paks korszerűsítése
és bővítése tárgyában. (A házelnök a tőle megszokott elegáns
stílusában idiótáknak nevezte a tiltakozókat.)
A kormány azóta is államtitokként kezeli mind a szerződést,
mind a szerződést előkészítő háttértanulmányokat, számításokat.
Biator Oszi
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Civilből újra hivatásosnak állna
Keller László egykori MSZP-s képviselő függetlenként indul az április 6-i
országgyűlési választásokon. Pályafutása azonban ettől függetlenül is érdekes, s az
is, hogy vajon ő hogy látja az elmúlt 20 évet.
– Nem készítettem mérleget – válaszolja
Keller kérdésemre –, már csak azért sem,
mert nem akarom lezárni a politikai pályafutásomat.
– Ha így van is, egy korszak mindenképpen lezárult azzal, hogy kilépett a korábbi
pártjából, az MSZP-ből, jelenleg semmilyen poltikai tisztséget nem visel. Apropó,
mivel foglalkozik, amióta nem hivatásos
politikus?
– Egy kis vállalkozásban próbálom
meg hasznosítani a szakmai ismereteimet.
Amúgy politizálni nemcsak úgy lehet, ha
valaki tisztséget visel. Érzéseim vegyesek.
Ha a választókörzetemre gondolok, és én
képviselőként mindig kiemelt jelentőséget
tulajdonítottam annak, hogy a körzetembe
tartozó települések választópolgárait, ügyesbajos dolgaikat képviseljem, és a kapcsolatom azóta is megvan velük, hogy már nem
vagyok képviselő, szóval azzal a jó érzéssel találkozom az ott élő emberekkel, s ezt
ők visszaigazolják, hozzá tudtam járulni
a fejlődésükhöz, és emelt fővel állok meg
előttük. Amúgy 2010 után többször megfordult a fejemben, vajon mire is volt jó ez
a 16 év, amit a nagypolitikában eltöltöttem,
nem volt-e elvesztegetett idő. Végül is arra
jutottam, hogy nem. És ma már, az emberek, ha összehasonlítják a korábbi időszakot
az elmúlt négy évvel, talán másként látják a
helyzetet.
– Végül is korábbi pártjával meghasonlott, kilépett. Miért?
– A 2010-es választási vereség után a
pártvezetés megújulást, generációváltást
ígért. Én azt látom, az MSZP ennek ellenére nem tanult az előző időszak hibáiból.
Nem elsősorban generációváltásra, inkább
öntisztulásra lett volna szükség. Itt van a
legutóbbi botrány, az MSZP lemondott alelnökének több százmilliós ausztriai bankszámlája. Nos, az illető igaz, hogy fiatalabb
az én nemzedékemnél, de a politikai múltja
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zomorúan
tudatjuk,
hogy Alessandro Faggiano, aki hosszú évekig a
lichi Polgármesteri Hivatal
vezetőjeként dolgozott, 2014
februar 14-én váratlanul elhunyt.
Alessandro
Faggiano
(Alex) tevékeny szervezője
és segítője volt Lich és Budakeszi testvérvárosi kapcsolatainak, aktívan részt vett a

sokkal régebbi, mint az enyém. A meghasonláshoz végül is az vezetett, hogy én sose
rettentem meg a konfliktusoktól akár a saját
pártomon belül sem, ha az átláthatóságról, a
tiszta pártfinanszírozásról s hasonlókról volt
szó. De ennél többet immár kívülállóként a
jó ízlésem miatt sem mondanék.
– Függetlenként indul, de politikai
elemzők a mostani választási rendszerben
a párttámogatás nélkül indulóknak nem sok
esélyt jósolnak.
– Ez így is van, ha valaki ismeretlenül,
újoncként indul el. Én azonban mind
országosan, mind helyben ismert politikus
vagyok, s szerintem halmoztam föl annyi
politikai tőkét, hogy ne érezzem magam
esélytelennek. Ha például riválisaimra
tekintek, például a Fidesz-KDNP színeiben
induló Csenger Zalán Zsoltra, ő négy évig
volt a parlamentben, de nem nagyon vétette
észre magát. Még olyan ügyekben sem,
amelyek pedig húsbavágóak voltak akár
a saját települése (Csenger Zalán egyúttal Zsámbék polgármestere is – a Szerk.),
akár a választókörzete vonatkozásában. Ott
volt például a távközlési cégek iparűzési
adójának elvonása, ami majdnem csődbe
vitte Törökbálintot. Pedig mennyit harcoltam annak idején, Törökbálint polgármestereként és országgyűlési képviselőként,
hogy az a bizonyos nagy multinacionális
távközlési szolgáltató a településen építse
föl a székhelyét. Csenger-Zalán párttársa
úgy adta be a törvénymódosítást és a parlament úgy szavazta meg, hogy ő még
csak nem is érzékelte, mit jelent majd ez a
településnek. De ugyanígy szó nélkül hagyta, hogy a zsámbéki út egy tollvonással kikerüljön a központi költségvetésből. Szóval
úgy érzem, van keresnivalóm.
– Az föl sem merült, miután az MSZP-ből
kilépett, hogy más párt színeiben induljon?
– Voltak, akik megkerestek, a már említett
politikai tőkém nyilván másnak is jól kama-

kapcsolat élénkítésében és 10
éven át minden évben eljött a
Budakeszi Családi Napok rendezvényre, hogy részt vegyen
a „Tarkabarka-Kunterbunt“ óvoda támogatásában.
Temetése 2014. március
3-án volt Lichben.
Budakeszi Európa Társaság
*
Sehr geehrte Damen und
Herren, wir möchten Ihnen

tozott volna, de én úgy érzem, másutt is idegenkednek a szókimondásomtól, attól, hogy
irtózom az elvtelen kompromisszumoktól.
Jobboldali pártok nem jöhetnek számításba,
a baloldalon pedig mindenütt ismernek, mindenkivel dolgoztam. Nemcsak országgyűlési
képviselő voltam, hanem államtitkár, többször is. Voltam pénzügyminisztériumi államtitkár a Horn-kormányban, közpénzügyi a Medgyessy kormányban, ismét
pénzügyminiszteri a Bajnaiék idején, tehát
elég jól tudják, hogy ki vagyok. Több mutyit
sikerült megakadályozni működésem alatt,
sok mindenkinek léptem a tyúkszemére, a
saját pártomon belül is.
– Hogy látja immár nemcsak a saját esélyeit, hanem az ellenzéki összefogásét április 6-án?
– Tragikusnak látom a mostani kurzust,
szeretném, ha elmúlna a hatalmuk, de látom,
ha az ellenzék győzne is, iszonyú nehézségekkel találja majd szembe magát. Szerintem
Bajnai Gordonnak van a legfölkészültebb
csapata, a legkiérleltebb programja, csak
az a baj, hogy nem tudják jól megjeleníteni
a
választók
előtt. Ami az
esélyeket
illeti, nehéz ma
megítélni; sok
minden
lóg
a levegőben,
amiről
nem
tudjuk
még,
hogyan sül el,
mennyiben és
milyen irányban mozgósítja
a választókat.
Paks, Ukrajna,
hogy csak a legfrissebbekből nyújtsak át egy
csokrot. És hát biztosan mindkét oldalnak
vannak még titkos kártyái, időzített bombái. Korábban jobban be lehetett mérni a
dolgokat, a mostani választási szisztémával
kapcsolatban még nincsenek fölhalmozott
tapasztalataink. Bízom abban, az emberek
szeme kinyílik, és hogy sokan elmennek
választani. Ha így lesz, akkor esély is lesz a
jelenlegi kormány leváltására.
Babits Zoró

zur Kenntnis geben, dass der
langjährige Hauptamtsleiter
der Stadt Lich, Herr Faggiano am 25. Februar 2014
überraschend verstorben ist.
Herr Faggiano hat sich in
seiner aktiven Dienstzeit bei
der Stadt Lich voller Begeisterung und Enthusiasmus für
die Arbeit mit und in unseren
Partnerstädten eingesetzt.
Die Trauerfeier und Beiset-

zung findet am Montag,
03.03.2014 um 14.00 Uhr
auf dem Friedhof in seinem
Wohnort 35463 FernwaldAnnerod statt.
Die
Kondolenzanschrift
lautet:
Frau
Carmelina
Krause (Tochter)
Tannenweg 14
35394 Gießen.
Europagesellschaft
Budakeszi
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Csak a láncainkat veszíthetjük
A közhivatalt, ha nem is tágas, de több kocsinak elegendő parkolóval látták el. Annak rendje és módja szerint cserélődnek is
napközben ott a járművek, talán még azt
is ki lehet jelenteni, hogy csaknem mindenki megelégedésére. Ennek megfelelően
a parkoló forgalma, telítettsége gyakorlatilag a közhivatal szolgáltatási idejével
megegyezik.
Azonban nagy változás történik, ha
munkaidő végeztével a hivatalban nincs,
aki az aktákat lapozgassa. Még látványosabb a változás, ha besötétedik, és végképp
kiürül a hivatal előtti terület. No, nem tekerik fel a parkolóban az aszfaltszőnyeget,
sőt, teniszpályává sem nyilvánítják át a
kiürült térséget. Nem is tehetnék, mert
ahhoz egy picit erősebb világítás kellene,
mint amivel felruházták ezt a térséget.
Magam sem hittem, amíg meg nem
tapasztaltam: egy lánccal lezárják
éjszakára a parkoló bejáratát. Hogy ez
a lánc a kanyargós odavezető út nyomvonala miatt mikor vehető észre a volán
mögül, a színe figyelemfelhívó-e, vagy
van-e a láncon lecsüngő – időben jól
észrevehető – jelzés, netán áll-e közlekedési jelzőtábla előtte, most ne legyen vizsgálat tárgya. Magát a jelenséget vegyük
górcső alá.

Ugyan mi, vagy ki elől lehet egy parkoló
éjszakára elzárva? Kinek származhat
bármilyen kára abból, ha itt az aszfalton
valaki megjelenik? Milyen káros következménye lehetne, ha ezt a láncot elfelejtenénk kifeszíteni? Kinek kellene az így
keletkezett kárt viselnie? Vagy ha az aszfalt igénybevételekor netán zajonganának,
kit zavarna az a közhivatalban a biztonsági
őrön kívül?
Jó, tudom és értem, hogy a hivatal ingatlanján van e kérdéses parkoló aszfaltja, s ez
ilyen értelemben magántulajdon. Azonban
a hivatal – mint a nevében is benne van – a
közösséget hivatott szolgálni. A közösség
pedig mi vagyunk, én is, és ön is, kedves
Olvasó. Vagyis a mi adónkból létesítették
és tartják fenn ma is ezt a közhivatalt, és
így a parkolóját is. Azonban nem hallottam
arról, hogy valamilyen trükkel csak nappali, vagy csak éjszakai adót szedtek volna be
tőlünk, főleg nem, hogy a közösség részére
létrehozott létesítményeket csak szűk
időkorlátokon belül lehessen használni.
No, nem a hivatal épületen belül végzett tevékenységére célzok, hogy ott mindenki szabadon garázdálkodhasson akár
éjszaka is, de a parkoló az valahogy más.
Mi lenne, ha itt, távol és elkülönülve a
veszélyes gépkocsiforgalomtól, mondjuk,

Újra itthon a szudáni túsz
Makkosmárián él egy csodabogár. Időnként hónapokra
eltűnik, szomszédjai ilyenkor
tudják, ismét csavarog valahol a
világban. Így aztán nem keltett
semmilyen feltűnést, amikor az
elmúlt hónapokban nem látták.
Aztán utólag, a televízióból
értesültek legtöbben arról,
hogy Szirmai Gábor világutazó
bajban van. Nem sok híja volt,
hogy soha ne térjen vissza budakeszi bázisára.
A középkorú férfi ezúttal
Dél-Szudánt választotta úti
céljául. Mint hasonló esetekben majdnem mindig, ezúttal is második világháborús
motorkerékpárjával
kívánta
bejárni az afrikai országot. Veterán járművével megjárta már
Vietnamot, Sri Lankát, de volt
Közép-Amerikában, s a fekete
kontinens sem volt számára
teljesen ismeretlen terep.
Hogy miért éppen Szudánt
választotta? Alighanem azért,
mert ez idő szerint ez ma a
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világ egyik legveszélyesebb
országa, ahol évek óta polgárháború dúl.
Ugandából indult, majd
fölszállt egy nílusi teherhajóra.
Több napos utazásuknak azonban egy fegyveres milicisták
által végrehajtott rajtaütés
vetett véget. Történetesen kormánypárti zsoldosok fogták
el, és egy fogolytáborba hurcolták a hajó legénységével
együtt. Egy teljes hónapig
tartották fogva, amikor végre szabadon engedték. Hogy
miként, kinek, minek köszönhetően, fizetett-e valaki érte

focizhatnának a nebulók, ugráló iskolát
játszhatnának a gyerekek, vagy – még
belegondolni is borzalom – defektes kerekét lecserélhetné az arra rászoruló.
Belátom, ezek a tevékenységek
összeegyeztethetetlenek a közhivatal
funkciójával. Sőt, a parkoló is károsodna,
ha az aszfaltszőnyeg szélein két-két botot leszúrva a gyepesített szegélybe, egy
kispályás focikapu megjelenne. Hát még,
ha az ugróiskola miatt krétával összefirkálnák a szép sötétszürke aszfaltot. A
defektjavításról meg ne is beszéljünk,
hiszen azzal tönkre is koptathatná az az
elvetemült autós a közösség aszfaltját.
Igen, sokkal célszerűbb, ha ismét odafordulunk az adófizetőhöz, nyúljon már
bele megint a zsebébe, hiszen a gyerekek
számára egy aszfaltszőnyeget kellene
építeni, ahol kispályás focimérkőzést, netán ugróiskolát lehetne játszani. Igaz, ezt
az újabb aszfaltot akkor kellene, lehetne
használni, amikor nincs hivatal, mert a
hivatali időben a gyerekek is jellemzően
iskolában vannak. De hát gazdag ország
vagyunk, földterület is korlátlanul áll rendelkezésre, az anyagi forrásokról nem is
beszélve. A legcélszerűbb pedig az lenne,
ha ide, a csak a hivatali időben használt
parkoló mellé kialakítanánk egy másik
aszfaltozott térséget, melyet csak a hivatali időn kívül használná a közösség!
Mészáros Árpád

váltságdíjat (ő maga aligha),
arról nem szól a fáma. Annyi
tudható, a magyar külügy tudott
az eltűnéséről, s az EU tavaly
év végén szervezett evakuálást
Dél-Szudánból, amely során
számos magyar állampolgárt is
kimenekítettek az országból.
Kiszabadulásával a kaland
korántsem ért véget. Vissza is
kellett jutnia, s ebben immár
nem állt rendelkezésére hű társa, a hetvenéves motor, mivel
az a hajón maradt. Pénze, ennivalója, szinte semmije nem
volt. Stoppal igyekezett hát biztonságos helyre elvergődni.
Mint a sajtónak nyilatkozta:
megúszott bombázásokat, a
több ezer áldozatot követelő

A motor
oda lett

bori mészárlást és kolerajárványt. Sokszor került már
életveszélybe más utazásai
során is. Volt hogy kirabolták,
megkéselték. Egyszer vallási
célból majdnem megcsonkították. Ezzel együtt új kalandokról
álmodik. És visszavágyik Afrikába is, a szörnyűségek nem
riasztották el.
Idézet Szirmai leveléből:
„Már rég lejárt a repülőjegyem,
az ostromzárat nem tudtam
áttörni, nem tudom, mikor
érek haza. Pénzem fogytán.
A repülőjegy nagyon drága
Európába. Követség = nulla,
humanitárius segítség = nem
nulla, hanem negatív. Nem tudtam hazajönni, mert a shambai
táborból nem tudtam meglépni,
csak nagyon soká. (A lelépőket –
hat halott – egyszerűen lelőtték
a nem kormányerőkhöz tartozó
katonák, de nagyon taktikusan nem a szögesdrót tövében,
hanem távolabb.) Jövök, ha tudok. Most a jubai rendőrségen
alszom a kikötőben, ahova viszszamentem.”
Artosz Bobi
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Pátyon: kitalálni az útvesztőből
Vitányi Ivánt annak idején fiatalemberként megkínozták a Gestapo börtönében mint antifasiszta ellenállót. Bajcsy-Zsilinszky Endrével együtt megjárta
Sopronkőhidát, akinek máig a szellemi
örökösének tartja magát. Magas kora
ellenére is szerepet vállalt az ellenzék
választási kampányában. A Demokratikus Koalíció örökös tiszteletbeli elnöke a
Pest megye 2. választókörzetben az ellenzéki Összefogás jelöltjeként indult Müllerné Szabó Tímea pátyi nagygyűlésén
mondott beszédet.
Tekintettel a helyszínre – Páty országosan azt a kétes dicsőséget mondhatja
magáénak, hogy a rendszerváltás után
elsőként állítottak itt táblát Horthy
Miklósnak s neveztek el róla utcát –,
honnan máshonnan is indulhatott volna
ki fejtegetése, mint a Horthy korszaktól. Annál inkább, mivel őt magát is
vérségi kapcsolat fűzi az egykori kormányzóhoz, s mivel a mai közéleti vitáink egyik kulcsa épp a róla elnevezett
korszak és Magyarország második világháborús szerepének megítélése. V. I.
azzal a konklúzióval zárta beszéde első
fejezetét, persze Horthy nem volt se

Milliárdos városi büdzsé
Jó 18,5 milliárd forintos főösszeggel jóváhagyta a képviselő-testület Budaörs város
2014. évi költségvetését február
27-én tartott rendkívüli ülésén.
Mit mondjunk, volt már ez
a főösszeg ennél jóval több is,
bőven 20 Mr forint fölött, de
az már régen, az ántivilágban
vót, meg a válság előtt valamikó. Félnivalója a városnak,
hogy nem lesz mit aprítani a
tejbe (A hónap képzavara a
tejbe aprító város – a Szerk.)
azért így sincs, hiszen az elmúlt
időszakban teljesen fölforgatták
a közigazgatást, s ennek keretében sok feladatot el is vontak
a települési önkormányzatoktól. Hogy egyebet ne mondjunk, az oktatási intézmények
fenntartását például. Márpedig
a pedagógusbérek, kiváltképp
egy olyan településen, mint
amiről éppen szó van, amely
igen komoly oktatásiintézmény-hálózatot tart fenn, az
egyik legnagyobb tételt képezték korábban a büdzsében.
Szóval félni nem kell, de ha
a részletekbe megyünk, már-

egy Haynau se egy Szálasi, mint ahogy
Kádár sem volt egy Rákosi; de szobrot,
emlékművet talán egyiküknek sem kellene állítani.

Rokonát nem sokra tartja
mint államférfit
Vitányi a közelmúlt, a rendszerváltás
óta eltelt emberöltőnyi korszakot úgy
összegezte, ma már látható, hogy Szekfű
Gyula szállóigévé vált mondtata – „Valahol utat tévesztettünk” –, mint oly
sokszor a magyar történelemben, ezúttal
is találó diagnózis. Bár ezúttal nem leverték a forradalmunkat, mint annyiszor
korábban, hiszen nem is volt forradalom:
a magyarságnak ezúttal ölébe hullott

pedig, mint tudjuk, az ürdüng
ott lakozik ugyebár, akkor azt
is megállapíthatjuk, nagyzolni
sem lesz miből 2014-ben Budaörsön. Legalábbis, ami a
közpénzeket illeti.
A legfontosabbat azonban,
hogy tudniillik a bevételek
legnagyobb része nem állam
bácsitól, hanem az ide vonzottcsábított vállalkozások adóiból
folyik be a városi számlára,
sikerült megőrizni, még ha ez
kevesebb is, mint a válság előtti
időszakban. Az adóbevételek
csökkenése azonban 2013-ban
megállt, és óvatos becslések
szerint idén némi emelkedés is
várható e téren.
Uszoda, új városháza, új
főutca idén nem épül, már csak
azért sem, mert ezek korábban
már megépültek, de fejlesztésre több mint kétmilliárd
azért futja; ezekből elsősorban
az oktatási-gyermekjóléti intézményeket kívánják bővíteni,
ami több mint indokolt egy,
demográfiailag is növekedő
település esetén.
Zoborai stb.

a demokrácia, pontosabban annak a
lehetősége, de mi nem tudtunk élni vele.
Dahrendorfot idézve: ha egy társadalom
folyamatosan csak átcsoportosítja a
jövedelmeket a gazdagabbaktól a szegényekhez, előbb-utóbb tönkremegy a
gazdaság, és már nem lesz mit átcsoportosítani. De ha egy réteg mértéktelenül
gazdagodik, míg a többség nem jut ötről
a hatra, abba a társadalom, s végül a gazdaság is tönkre megy. A kettő között megtalálni a középutat, ez a demokrácia. Ez
az, ami nem sikerült az elmúlt emberöltő
alatt. Ebből lett elegük az embereknek,
hogy 2010-ben tömegesen elfordultak a
baloldaltól és szavaztak a Fideszre.
Vitányi, a közelgő választásra utalva
egy Kon Fu Ce-mondást osztott meg hallgatóságával: „Bármilyen hosszú útnak is
az első lépés a fele”. „Április 6-án rajtunk
a sor, hogy ezt az első lépést megtegyük
az urnákig. Mert ha nem lesz változás
április 6-án, akkor Mohács jön. Igaz, a
költő szerint nekünk az kell… De azért jó
lenne elkerülni.” A választóknak Vitányi
pedig azt üzente, most igazi népmozgalom kibontakozására lenne szükség. Ne
azt kérdezzék, mit tehetnek a politikusok
értük, hanem ők mit tehetnek magukért és
egymásért. Meg az országért.
Bors Iza

Csókoltatom a magyarokat. Jöttem testvérvárosi szerződést
kötni Budaörs
és Kijev között

Janukovics Budaörsön
Az Index.hu volt a legszemfülesebb, újságírói elsőként
írták meg, hogy február 25-én
egy ukrán felségjelű luxushelikopter szállt le a Budaörsi
Repülőtéren. Szemtanúk elmondása szerint feltűnően
elegáns, öltönyös úriemberek
szálltak ki a gépből, amelynek személyzete is tábornoki
uniformisokat idéző egyenruhában volt. Sokan rávetették
magukat a hírre, egyesek azt
is tudni vélték, hogy az akkor
már ismeretlen helyen bujkáló,
megbuktatott ukrán elnök,
Viktor Janukovics és kísérete
érkezett volna Budaörsre.
A város polgármestere,
Wittinghoff Tamás határozot-

tan cáfolta, hogy a városháza
fogadta volna a küldöttséget,
s az egész, Janukoviccsal kapcsolatos hírt egyszerű hírlapi
kacsaként aposztrofálta.
A sajtómunkás kollégák
annyit még kinyomoztak, a
később napokig hangárban
pihenő gép valóban Ukrajnából érkezett, de kormányzati körökben cáfolták, hogy
ukrán vezetőket engedtek
volna berepülni a magyar légtérbe.
Utóbb kiderült, Janukovics
Oroszországban dekkol, s kétséges, hogy távozásához ilyen
kerülőutat választott volna,
mint Budaörs.
Azori B. Toba
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DOSSZIÉ

Pénelopé a Pozsonyi úton
Február idusán, 102 esztendős korában elhunyt Radnóti Miklósné Gyarmati
Fanni. Hernádi Miklós Budakeszin író, irodalmár az alábbiakban emlékezik
keresztszüleire.
„Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni
összesen kilenc évig éltek együtt. Fanni
mégis egy hosszú életen, további hetven
éven át maradt hűséges hozzá. Hogy ez
miként lehetséges? Kilenc év vagy akár
kilenc együtt eltöltött nap is lehet olyan
izzó, aminek az emléke egy olyan hosszú
életen át kitart, mint amilyen Fanninak
adatott. Most, hogy meghalt, sokan
fölemlegetik, Radnóti özvegye hallgatásba burkolózott, nem beszélt a nagy
költővel megélt éveikről, a sajtónak nem
nyilatkozott. Ez nem egészen van így.
Radnóti verseit sok nyelvre lefordították, és a fordítók rendszeresen megkeresték őt, hogy egy-egy nyelvi fordulat
ügyében kikérjék a véleményét. Nekik
is és Radnóti életrajzíróinak is, volt jó
néhány, ő mindig rendelkezésre állt. Interjút az elmúlt évtizedekben valóban
nem adott, de ennek az az oka, Fanni
úgy érezte, nem volna helyes, ha ő tolakodnék előtérbe. Ő Radnóti hiteles
életművének és élete emlékének ápolását tekintette életcéljának, s azt tartotta, ehhez a szerephez leginkább az illik,
ha ő a háttérben marad. Magánbeszélgetéseink során persze mindig sokat
és szívesen mesélt. S még valami: ha
úgy érezte, bármilyen méltánytalansággal illették meggyilkolt férje emlékét,
azonnal felszólalt, tiltakozott, a nyilvánosság elé állt.
Egészen fiatalon ismerkedtek meg,
Fanni akkoriban szinte még kamaszlány

Gyarmati Fanni és Radnóti
Miklós síelés közben
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volt. Radnóti egy gép- és gyorsíróiskolában tanított, mivel származása miatt
nem oktathatott gimnáziumban, holott
végzettsége ezt lehetővé tette volna.
Fanniról tudni kell, hogy édesapja, Gyarmati Dezső kiváló parlamenti gyorsíró volt, és Fifi is kitűnően művelte ezt
a mesterséget. Aztán Miklós egy időre
Csehországba került, egy textilipari
iskolában tanult, s hazatérése után fordult komolyra a kapcsolatuk. Fanninak
egyébként nem volt egyetemi diplomája, de mégis föl tudott nőni Radnótihoz
és a szellemi-irodalmi hagyaték leghitelesebb ápolója lett. Talán ezért sem
ment soha többé férjhez, ő ezt tekintette
élethivatásának.
Azt is tőle tudom, hogyan esett az én
keresztelőm. 1944. március 19-re volt
kitűzve a nagy esemény a Lehel téri római katolikus templomba, a család meg
is érkezett, csakhogy a pap nem volt
sehol. Mint kiderült, ő már tudta, amit
szüleim akkor még nem, hogy a német
csapatok bevonulnak ezen a napon Magyarországra. Aztán utólag, április 1-jén
megvolt a ceremónia. Szüleim Radnótiékkal egy évben, 1934-ben házasodtak, ők addigra már kitértek, de Miklós
és Fanni számára ez komoly lelkiismereti konfliktust okozott. Mindketten
attól tartottak, hogy a környezetük –
elhagyni őseik hitét – gyávaságnak,
megfutamodásnak tartja majd. Végül is
1943-ban tértek ki (vagy át?, nézőpont
kérdése). Egyébként Sík Sándor volt a
keresztapjuk, mint sok más, zsidó származású írónak, művésznek is. Így aztán
egy évvel később így lehettek Fanni
és Miklós a keresztszüleim. Hogy mit
jelentett nekik a kitérés? Szerintem
Miklósnak mind zsidó oldalon, mind
keresztény oldalon ugyanolyan keveset.
Ő ezt egy formalitásnak tartotta, mármint az egyházi hivatalos hovatartozást.
A döntő lökést, azt hiszem, egy szellemi, olvasmányélmény adhatta: Ernest
Renan (1823-1892), francia orientalista,
vallástörténész és író Jézus élete című
könyve. A korban ez sokakat megérintett, mivel a vallástörténész művében
elsősorban Jézust az embert állítja műve
középpontjába mint hatalmas példaképet. Nemcsak Radnótit, de például Vas
Istvánt is. Sok akkori zsidónak adott ez
lökést a kitérésre. Egyik könyvemben –
Együtt vagy külön –, amiben egy külön
tanulmány foglalkozik Fifi alakjával is,

arról írok, hogy egyik zsidó életforma
sem különb, mint a másik, mindegyiknek
ugyanolyan létjogosultsága van.
Visszatérve Fifi és Miklós életútjára,
illetve az én emlékeimre róluk, képzeletemben ők ma is fiatal emberek.
Hogy így tudjam megőrizni őket emlékezetemben, ahhoz az is nagymértékben hozzájárult, hogy a Pozsonyi út
1. szám alatt lévő lakás, ahol Miklós
és Fanni éltek, Radnóti halála után is
egészen mostanáig ugyanabban az állapotában maradt meg, mint amikor
1944 májusában Radnóti utoljára
kilépett az ajtaján. Még a könyvek a
könyvespolcon is ugyanazok, ugyanúgy
sorakoznak, mint akkor. Vagy a falon a
Tihanyi-képek. Az egyetlen változás, az
ötvenes évek közepén a XIII. kerületi
tanács az özvegynek kiutalt a szomszéd
lakásból egy plusz szobát. Az eredeti
egy nagyon picike, egyszobás lakás volt

Hetven éve minden úgy van,
mint az utolsó napon
ugyanis, talán harminc négyzetméter lehetett. A bővüléssel sem lett több ötvennél. Az új szobát is jól ismertem persze,
hiszen rendszeresen megfordultam a
lakásban. Mindenekelőtt a sok Kovács
Margit-kerámiát említeném. Tudni
való, Kovács Margit egy házban lakott,
és nagyon jó barátságban volt Fannival, akit rendszeresen megajándékozott
kerámiáival. Amit még megemlítenék
az új bővítmény kapcsán, az egy Beck
Judit-festmény. Igen, azé a Beck Judité,
akibe Radnóti, már mint házas ember,
beleszeretett. De 43-ra mind Miklós,
mind Fanni már túljutottak ezen a
válságon. Hogy mi adta hozzá az erőt?
A szeretet, a szerelem.
Hogyan lettem Radnótiék keresztfia? Szüleim ismerték Radnótiékat.
Édesapám, Hernádi Lajos, Heimlichnek született, zongoraművész volt,
később Kossuth-díjjal ismerték el a
munkásságát, igazán akkor került közeli
kapcsolatba Miklóssal, amikor 40-ben
mindkettejüket behívták munkaszol-
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DOSSZIÉ
gálatra Észak-Erdélybe. Miután szerencsésen hazajöttek, Miklós és Fifi
rendszeres látogatói voltak a házi hangversenyeknek, amiket szüleim Balzac
utcai lakásában tartott édesapám, aki
akkor a zsidótörvények miatt nyilvános
hangversenyen már nem léphetett föl.
Radnóti naplójából tudható, mennyire
sokat jelentettek neki ezek a koncertek.
Mivel közel laktunk egymáshoz, amikor
a két családfenntartót másodszor is behívták, egy ideig ismét egy században
szolgáltak. Előbb a hatvani cukorgyárban, aztán egy újpesti ládaszögező
üzemben. A férfiak távolléte, sorsa
a két családot még közelebb hozta
egymáshoz. Az édesanyám és Fifi napi
kapcsolatban voltak, állandóan a híreket
várták, s ha az egyikük megtudott valamit, vitte a másiknak és viszont. A
két férfi útja aztán szétvált egymástól:
édesapámat Ukrajnába vitték, Miklóst
pedig Borba indították. Édesapám sze-

Keresztszüleim, Radnóti
Miklós és Fifi képzeletemben ma is fiatal
emberekként élnek
rencsésen túlélte a háborút, Miklósról
pedig tudjuk, milyen nagyon csúfos véget ért az élete.
Ami Fifi utolsó éveit illeti, azt hiszem,
derűsen élte meg a korát, abban a tu-

Így emlékezik a holokausztra a KIM

Napilapok hozták a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium hirdetményét
(én a Népszabadság január
27-i számában csíptem el) arról az elkészült vándorkiállításról, amely a Balassi Intézet
külföldi intézményeiben és
több nagykövetségen lesz
látható Híres magyarok a
nagyvilágban címmel. Nem
tudni, ki alkotta meg a kiállítás koncepcióját, ki tervezte
meg a tablókat, csupán a grafikust, bizonyos Takács Imrét
nevezi meg a hirdetményben
nyilatkozó Balatoni Monika
államtitkár.
Ez a nyilvánosság kizárásával előkészített és ripszropsz megvalósított akció jól
illeszkedik a német megszállás emlékművének ügyéhez,
hiszen kisugárzása ízig-vérig
önfelmentő,
apologetikus.
Nem tudni, jó szándékú terv
bicsaklott-e ki a tervezők történelmi dilettantizmusa miatt,
vagy tudatos számítást kell
sejtenünk a háttérben.
A kiállítás 21, „származása
miatt hazáját elhagyni kényszerült” magyar-zsidó géniusz
példáján véli felidézni a holokauszt szörnyűségét. Szilárd
Leótól Carelli Gáborig terjed
e kiemelkedő értelmiségiek
listája, köztük olyan, kevésbé
ismert, de csakugyan zseniális

férfiakkal, mint például Bródy
Imre, a Tungsram villanykörték kriptongáztöltetének feltalálója. Öreg hiba azonban,
hogy a 21 érdemes kényszer-emigráns mellől fájóan
hiányoznak olyan, velük legalább egyenrangú géniuszok,
mint a tudós Pólya György
vagy Polányi Mihály (nem is
szólva egy tudós nőről, Telkes
Máriáról), a társadalomteoretikus Polányi Károly, Jászi
Oszkár
vagy
Mannheim
Károly, a művészetteoretikus
Lukács György vagy Hauser
Arnold, a zenész Reiner Fri-

Nem lehet mindenen nevetni

datban, amire vállalkozott, azt maradéktalanul teljesítette. A világ folyását
illetően már nem annyira volt derűlátó.
Rendszeresen látogattam, a legutolsó
pár hónapot leszámítva, amikor ápolói
tanácsára inkább távol maradtam. Ilyenkor soha nem mulasztott el érdeklődni
fiaim hogyléte felől – „Hogy van a legénység?” Persze sose mentem üres
kézzel, de az ajándékokat mindig úgy
fogadta, „Nem kell a hozomány!”. És
mindvégig sokat tanultam tőle. Őt is,
akárcsak Radnótit, persze némiképp
más szempontból, a nyelv, a nyelvek
izgatták, mint ahogyan engem is. Említettem, hogy egy korábbi kötetemben
már írtam Fifiről egy kisebb tanulmányt, de azt hiszem, az alakja, most,
hogy élete lezárult, egy nagyobb esszét
is megérdemelne. Egyelőre csak szilánkokban van meg bennem, most még
elborít a gyász, a halála.”
Lejegyezte: eXabo Tibor

gyes, Szigeti József, Kozma
József, Doráti Antal vagy
Ormándy Jenő, a fotós Robert
Capa, André Kertész, Brassaï,
Lucien Hervé, Müller Miklós
vagy Munkácsi Márton, a
képzőművész Moholy-Nagy
László vagy Kepes György,
az építész Breuer Marcell,
Goldfinger Ernő vagy Forbát Alfréd, a színész Lugosi
Béla vagy Kabos Gyula. Ők is
kimagasló tehetségek voltak,
és származásuk (pontosabban
a KIM elődszervezetei) miatt
kellett emigrálniuk.
A baj azonban mélyebb
gyökerű. A hirdetmény első
mondata szerint ez a 21 magyar-zsidó géniusz
azért hagyta volna
el a hazáját, „hogy
idegenben
kamatoztassa
tudását,
tehetségét,
emelve ezzel a magyarok
hírnevét a világban”
(az én kiemelésem:
H. M.). Komolyan
gondolhatja-e bárki, hogy egy származása miatt elutált zsidó csak azért
vette volna kezébe
a vándorbotot, hogy
külföldön elért teljesítményével is a
magyarságnak, benne elűzőinek (esetleg hátra maradt családtagjai gyilkosa-

inak) a dicséretét zengje?
Önkéntelenül az agg Sigmund
Freud jut az eszünkbe, aki
távozása napján ezt írta a bécsi
lakását lezáró rendőralakulat
jegyzőkönyvére: „Mindenkinek csak ajánlani tudom a
Gestapót.”
Nem, kedves KIM-es urak és
hölgyek, a Holokauszt Emlékévben a holokauszt valóságáról
semmit nem mond el az olyan vándorkiállítás, amely az
üldöztetéstől megmenekült géniuszokon tallóz végig, és ebből
is csak a magyarság dicsősége,
hírneve jut az eszébe. Tetszene
olyan géniuszok tablóit is végighordozni a világon, mint
Radnóti, Farkas István, Bálint
György, Elek Artúr, Gelléri
Andor Endre, Halász Gábor,
Karácsony Benő, Sárközi György, Komor András, K. Havas
Géza, Szerb Antal, Kner Imre,
Pap Károly, Rejtő Jenő vagy
Richter Gedeon, akik nem emigráltak, viszont keservesen belepusztultak a zsidók ellen viselt
magyarországi hadjáratba. Ez
mindjárt többet mondana el a
magyar holokauszt valóságáról,
és, higgyék el nekem, önvizsgálatával és igazmondásával,
legalább utólag, sokkal inkább
„emelné a magyarok hírnevét
a világban”, mint az ártatlanság
konok bizonygatása.
Hernádi Miklós
(in: Élet és Irodalom,
február 7. )
2014 MÁRCIUS • BUDÁNTÚL

201403.indd 9

9

3/6/2014 1:51:12 PM

KULTUSZ

Minyó újra teker

Minyó Szert Károly, a térségünkhöz
kötődő képzőművész és performer február
19-én újra beindította a fénybiciklijét. A
Capa Központban tartott rendezvényen a
művész ezúttal a járműkülönlegességén
kívül még egy jeles dzsessz-zenészt,
Grencsó Istvánt is segítségül hívott, hogy
egy mandalát hozzanak létre. (A fénykerékpár lényege, hogy az nem a haladást
szolgálja, hanem dinamójával a kerékpár
lámpáját táplálja, amivel a performer egy
fényérzékeny felületet megvilágít. A lámpa és a felület között mozgó tárgyak így
rögzülnek a felületen, s a nézők élőben kísérhetik figyelemmel a mű születését.)
Sza-T-ir

Kérjük, személyi jövedelemadójának
1%-ával támogassa a Levegő Munkacsoportot.
Rendelkező nyilatkozatába ezt az
adószámot írja: 18226254-2-42

Budaörs

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

30. vasárnap, 15.00
A kaktusz virága
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Bolondbál Pátyon
Ki az a bolond, aki nagyböjtben bált
hirdet? A válasz: vagy olyan, aki magasról tesz a vallásra, vagy – bolond.
Vagy elnézte a naptárt, április 1-jét. Nos,
alighanem itt lehet az eb elhantolva, ugyanis április 1. idén kedden lesz, s a
hozzá legközelebb eső vasárnap a március 28. Mert hogy erre a napra hirdették
meg a rendezvényt. Tehát: március 28án Pátyi Bolondbál!
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
a korábbi évekhez hasonlóan idén is
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló
lakossági felmérést végez Budaörsön.
Az összeírók a Statek Kft. hivatalos
dokumentumával igazolják magukat.
További felvilágosítás a 061/345-6676-os
telefonszámon munkaidőben.

BUDAKESZI

Március

Premier!!!

mióta
megépült,
a
budaörsi
Újvárosháza aulája jobbnál jobb
kiállítások színtere volt. A tágas és világos
előcsarnokot mintha csak erre építették
volna. Persze erre is, hiszen az építészek
ilyen funkciót is szántak neki. Március
10-től fotókiállítás látható benne: A XXI.
sz. Magyar Drámájáért Alapítvány által
meghirdetett pályázat legjobb képeit mutatják be március 28-áig.

Kodolányi János a 20. század jelentős
magyar prózaírója. Telkiben született
115 évvel ezelőtt, március 13-án, vidéki
katolikus köznemesi családban. Apja,
Kodolányi Gyula fia születése idején pilismaróti erdész, anyja, Martinovics Ilona pedig Martinovics Ignác leszármazottja volt.
Az íróról elnevezett helyi kulturális egyesület – KOKUKK – az író
szülőházának falán ehelyezett emléktáblát idén március 14-én koszorúzza meg.

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

8. szerda, 19.00
Ízlések és pofonok
11. kedd, 19.00
A muzsika hangja
12. szerda, 19.00
A muzsika hangja
15. szombat, 19.00
Játék az életrajzzal
16. vasárnap, 15.00
A kaktusz virága
18. kedd, 10.00
Szamárcsel
19.00
A pestis
21. péntek, 17.00
Szellemidézés
23. vasárnap, 15.00
Ízlések és pofonok
28. péntek, 11.00 és 19.00
Képzelt beteg
29. szombat, 19.00
Képzelt beteg

A

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
Március

8. szombat, 19.00
Benkó Dixieland koncert
9. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie
14. péntek, 17.00
Nemzeti Ünnep
20. csütörtök, 15.00
Nyugdíjas klubok, névnapok
21. péntek, 16.00
Nosztalgia Partie
25. kedd, 14.30
Korányi Diabetes Klub
31. hétfő, 19.00
Dumaszínház Hadházi Lászlóval
2014. március 20-án, csütörtökön
19 órakor a Kálvin teremben (Budakeszi, Fő u. 159.) Bach passiói és a
társművészetek címmel tart előadást
Zászkaliczky Tamás orgonaművész,
zenetudós.
Az előadás ingyenes. Adományokat a helyszínen elfogadunk.

MÁRCIUS

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu
Március
4. kedd, 10.00			
A békakirály
Domi Bábszínház
18.00
Gyönyörű zöld
Makray Krisztina filmklubja
8. szombat, 9.00-13.00
A zsámbéki régi Új temető takarítása a
Zsámbéki Kulturális Kerekasztal szervezésében
14.00
dr. Bozóki Lajos művészettörténész
előadása a Romtemplomnál
8-9. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Múzeumi Hétvége
10. hétfő, 10.00-13.00
Ingyenes hallásvizsgálat
12. szerda, 18.00
Zsámbékiak Szabadegyeteme
Hogyan segítsük madarainkat?

13. csütörtök, 18.00
Zsámbékiak a nagyvilágban
útibeszámolók a könyvtárban
Bali, az istenek szigete
Hornok Magdolna
18. kedd, 18.00
Lélegezz szabadon! – klub a dohányzásról leszokóknak
22. szombat, 15.00
Tavaszi tárlat
A Keszi-Art Egyesület kiállítása a
művelődési házban Közreműködik: Lévai
Mária hárfaművész
22. szombat, 19.00
Nyakas Smooth Jazz Klub
Sztárvendég: OLÁH KÁLMÁN (zongora)		
Házigazda: Pálinkás Gergely és
együttese
23. vasárnap
Márciusi Mátra-túra Somkuti Nándorral
és a zsámbéki túracsoporttal
Útvonal: Parádsasvár–Galyatető
Távolság: 8,3 km
Jelentkezés, bővebb információ:
06 20 665 9464
25. kedd, 19.00
Zsámbéki Fotós Szalon
26. szerda, 18.30
Családi Egészségklub                           
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Zsidók Zsámbékon a 30-40-es években
Zsámbékon a középkortól fogva élt zsidó közösség, amit mi sem bizonyít jobban,
mint hogy a hatvanas évek elején állt még a zsinagóga a település központjában,
igaz, immár elhagyatva, amíg aztán le nem rombolták, hogy a helyén az áfész
ABC-áruháza fölépülhessen.
A helyi zsidóság első nagy megcsappanása
az első világháború utáni időkre esik, az
1944-es deportálások után gyakorlatilag közösségként, diaszpóraként már hírmondó sem sok maradt belőlük.
Donovitz Mária nyugalmazott zsámbéki pedagógus a harmincas-negyvenes
években volt kislány, s máig élénken emlékszik az akkori életre, emberekre. Az
ő segítségét kértük, idézné föl, hogyan
is élt az akkori zsámbéki zsidóság.
„Tíz-tizenkét családra emlékszem a
gye-rekkoromból, legalábbis akiket én ismertem, de azt hiszem, ennél többen nemigen lehettek – eleveníti föl a régi emlékeit
Mária néni. – Amíg aztán 44 tavaszán
mindegyiküket teherautóra pakolták és elvitték. Köztük az én játszópajtásaimat is.
Gyerekkoromban nem emlékszem,
hogy a családomban vagy a társaim között
felekezeti gyűlölködés lett volna. Persze,
tudtuk egymásról, ki a katolikus, ki a református, ki a zsidó, de ez nem igazán
befolyásolta a barátságainkat. És arra
sem emlékszem, legalábbis gyerekként,
hogy a zsámbéki emberek körében antiszemitizmussal találkoztam volna. Hogyan
gyűlölhette volna bárki is például Lipscher bácsit, akinek épp itt, a zsinagógával
átellenben volt a bádogosműhelye, mindenki sokra becsülte a derék iparost. Nem
messze az ő műhelyétől volt boltja a Kraus
Nándoréknak, most valami elektronikai
üzlet van a helyén. Az ő deportálásuk
különös veszteség volt, hiszen Boriska

Német exodus

Március 19-ével, ha minden a
kormány szándékai szerint alakul, bővül a nemzeti emléknapok száma. Ez a német megszállás (helyesebb volna: bevonulást
írni, hiszen hűséges szövetségese
volt Horthy Magyarországa Hitler Németországának) 1944.
évi napja, amire emlékművet is
készülnek állítani.
Március 19. azonban nagyon
is bevésődött az emlékezetbe,
legalábbis Budakeszin, mint
a helyi németség kitelepítésének dátuma. A hazai svábság
kiűzetése amúgy 1946 januárjában (szintén 19-én) kezdődött
Budaörsön. Jórészt ugyanaz az
adminisztráció, amelyik két év-

lányukkal sokat játszottam magam is. Senki sem jött vissza közülük. Emlékszem
még a Spatz textilkereskedőre, itt a Szent
István tér sarkán volt üzletük, egyébként
a Mányi úton laktak. A leggyönyörűbb
brokátokat náluk lehetett kapni. Ha a sváb
anyák a lányuk ünneplő ruhájához kerestek
anyagot, azt leginkább náluk találták meg.
A sváb édesanyák nagyon rátartiak voltak,
ami a lányaik viseletét illeti. Spatzék nem-

A zsinagóga a 40-es években
még állt, de már üresen
csak ruhakelmét, de kellékeket is árusítottak, emlékszem, a díszes gombokat mindig
megcsodáltam. Nem messze innen volt a
Steier pék, édesanyám is náluk süttette a
kenyeret. Meg a kenyérlángost, az volt az
első a sorban. Húsvét előtt a nagyhétben
mindig kaptunk mint törzsvásárlók egy
szakajtó maceszt, nagyon szerettük, alig
vártuk a böjt utolsó időszakát. A piactéren
volt még egy textilkereskedő, a nevére már
nem emlékszem, a család csak valamikor
a 30-as években települt be Zsámbékra,
Spatzék nem voltak lelkesek a konkurencia

vel korábban a magyarországi
zsidókat proskribálta az SS elismerését kiváltó hatékonysággal,
most a németeket vagonírozta
be. (Hol volt még a kommunista
hatalomátvétel!) A kitelepítést
egyébként a szövetséges hatalmak írták elő, de annak mértéke s pláne módja már a helyi
államhatalom hatáskörébe tartozott. Ahogy az antiszemitizmus sem 1944-ben ütötte föl a
fejét, a németellenesség, sőt: a
kitelepítés gondolata sem volt
egyáltalán idegen az akkori magyarságtól. Ráadásul a németek kollektív megbélyegzése,
bűnbakká kikiáltása jól jött a
magyarok által az előző évek-

megjelenésétől. Aztán ott voltak még Butzlauerék, a Törökkút mellett, egy villaszerű
épületben. Elöl volt a vegyeskereskedés,
ami különösen bennünket, gyerekeket
csábított a sok cukorkával, bazáráruval. Az
ő Manci lányukkal szintén sokat játszottam. Élt akkoriban a községben egy zsidó
orvos is, sajnos az ő nevét elfelejtettem,
elég idős volt, és még a deportálások előtt
el is költözött, úgy tudom, Pestre. Az
óvoda és a plébánia közötti házban lakott.
Tőle nem messze volt még egy textilüzlet,
a Fux és Weiss (férj és feleség).
A Piac-köz sarkán, ott, ahol most a premontreiek vannak, Fleischmannék vittek
egy fatelepet. Talán ez volt a leggazdagabb
család. Gruberék szatócsboltja viszont a
Magyar utcán állt, úgy rémlik, két fiúk volt.
Gottselig volt a sachter, a nagyobbik fiúk
igen jó focista, a zsámbéki csapat egyik
erőssége.
Aztán várjon csak, most jut eszembe
Vágó, a könyvkötő mester, egyedül ő
magyarosította a nevét. Aztán a Lámpamúzeum mellett szintén lakott egy zsidó
család, a mai orvosi rendelő helyén, az ő
házukra épült rá az emelet, amikor átalakították. A nevüket már nem tudom, ők a 30as években kivándoroltak Amerikába.
Mint mondtam, 44-ben mindenkit elvittek. Én nem láttam, de persze tudtunk róla.
Két emberről tudok, aki túlélte a vészkorszakot, az egyik Lipscher bácsi volt, de ő sem
Zsámbékra jött vissza, hanem Pestre.
És találkoztam még pár évvel a háború
után egy budapesti, nagykörúti kereskedésben a Buntzlauer család egyik tagjával.
Ő ismert meg, kérdezte, nem zsámbéki
vagyok-e. Aztán persze én is rájöttem,
ki az, aki megszólított. Elmondta, hogy
egyedül ő élte túl, a család többi tagja mind
odaveszett.”
Ozirisz Abbot

ben elkövetett becstelenségek
palástolásához, áthárításához is.
Az 1945-ben született kormányrendelet Németországba
kitelepíteni rendelt minden
magyar állampolgárt, aki az
1941-es, utolsó népszámláláskor német anyanyelvűnek
vagy német nemzetiségűnek
vallotta magát, aki tagja volt
a Volksbundnak vagy az SSnek (megjegyzem, az SS-be a
háború utolsó szakaszába már
nem önkénteseket vittek, ugyanúgy soroztak – a Szerk.)
Március 19-25. között négy
szerelvényt indítottak budakeszi
sváb családokkal, akik fejenként 50 kiló málhával vágtak
neki az ismeretlennek. Öszszesen Budakesziről végül is

4000 embert tereltek át a torbágyi vasútállomásra, ahonnan
majd’ egy hét utazás után érkeztek meg s kászálódtak ki a zsúfolt marhavagonokból többnyire
Baden-Württembergben. Ahol
a viszonyok talán még a magyarországinál is rosszabbak
voltak. Ráadásul a németek a
magyarországi testvéreikre bizony megvetéssel tekintettek és
velük mostohán bántak.
Budakeszire és a környékre
Mária Terézia idején érkeztek a
dunai svábok, hívták őket, hogy
újraélesszék a török uralom alatt
kihalt vidéket. Munkájukkal,
szorgalmukkal, virágzó agrárvidéket hoztak létre néhány nemzedék alatt.
Robot Szabi
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Sportszelet

Kutyasport

Budaörsiek a tatamin

Kaucsukbravúr

Hogy mennyiben számít ügyességitechnikai, s mennyiben fizikai sportnak a
kutyasport, azt nem mi fogjuk eldönteni.
Mint ahogy az sem egyszerű kérdés, vajon
kit/mit dicsér például egy-egy akadálypálya
hibátlan leküzdése: az azt végrehajtó ebet,
vagy inkább az őt kiképző-idomító gazdát.
Filozofálás helyett szögezzük le, hogy
a nálunk is mind népszerűbb kutyasport
mind az állatoknak, mind a gazdáiknak
nagyszerű kikapcsolódás, és kiváló testmozgás. A budai agglomerációban egyre
többen hódolnak a kutyatartásnak, hiszen
kevés szebb dolog is van annál, mint a természetjárás egy hűséges társsal. Hát még,
ha ez különböző, játékosnak tűnő, de állatot és gazdáját egyaránt próbára tevő gyakorlatokkal is kiegészül.
A
budakesziek
immár
harmadik
éve hódolhatnak a
kutyasport különböző
ágazatainak. A szezon
a jó idő beköszöntével
újra indul a Budakeszi
Kutya Sport Centrumban.
tb

Február 8-án, Miskolcon rendezték az
idei év második hazai ifjúsági nemzetközi
dzsúdó versenyét, az EB-MEX Kupát. Budaörs három versenyzőjét is benevezte, s
mind a hárman nagyszerűen helytálltak.
A lányoknál 44 kg-ban Beringer Fatime
négy mérkőzésen egy vereség és három (ippon)győzelem mérleggel ezüstérmet szerzett. A fiúk 73 kg-os mezőnyében Kovács
Bence és Sárhegyi Gábor lépett tatamira.
Sárhegyinek négy győztes mérkőzéssel
sikerült megszerezni az aranyérmet.

A budaörsi színekben (BSC) versenyző
Madarász Dóra nyerte női egyesben a
97. Magyar Asztalitenisz Országos Bajnokságot, amelynek Celldömölk adott
februárban otthont. Madarász duplázott,
mert Pergel Szandrával (BSC) párosban
is győzött.
árcius 1-jével hivatalosan is
beköszöntött a naptári tavasz, s
megkezdődött a labdarúgó-bajnokság
tavaszi szezonja.
A Budaörs jól kezdett, idegenben,
Tökölön verte a hazaiakat 2:0-ra. A kispadon már az új vezető edzővel. S ez utóbbi
az igazi szenzáció manapság a budaörsi
labdarúgó berkekben; a mester ugyanis
nem más, mint Albert Flórián.

Perbáli kaktusz
Locsolni nem kell, nyírni tilos, mégis
szépen zöldell. Mi az?
Válasz: egy találós kérdés. Megfejtése több is van, például ez: kaktusz. De
mi mégsem erre gondoltunk, hanem a
műfűre.
Ugyanis műfüves pályát avatnak
hamarosan a perbáli stadionban a sportolók legnagyobb örömére. A műfű
egyelőre csak egy kispályát borít majd,
a nagycsapat továbbra is a természetes
gyepen űzi a labdát. A teremlabdarúgók
azonban végre kijöhetnek a szabadba!

PLÍZ

Jövedelem-újraelosztás
Történetesen éppen elkaptam
egy rádióműsort, amiben
felemlítették azt a tényt, mi
szerint a Föld lakosságának
5 %-a annyi vagyonnal
gazdálkodik, mint amennyi
a maradék 95 %-ának van a
kezében. Ráadásul ez az 5 %
nem túlságosan töri magát
arra, hogy a szerényebb módban élő többség gondjain enyhítsen. A rádióműsor végkicsengése pedig az volt, hogy
nem zárható ki, már a közeli
jövőben – a kiegyenlítődés
érdekében – akár éhséglázadás, akár bármi egyéb
néven nevezhető megmozdulás indul el a jobb módban
élők vagyonának újrafelosztása érdekében a szegényebbek részéről.
Nos, e gondolatok visszhangjával a fülemben kerültem egy csoport suhanc beszélgetésnek hallótávolságába. Azon háborogtak, mennyire igazságtalan,
hogy nekik kielégítetlenek a
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vágyaik, míg mások dúskálnak a javakban. No, nem az
aranyból készült csapteleppel
felszerelt mosdójú lakást emlegették, hanem csak egy jobban fizető munkahelyet, egy
olyan bankkártyát, amivel
tele lehet tankolni a kocsit,
vagy kifizethessék a gyorshajtásért kapott büntetést.
Igen, ezek nem is rendkívüli
vágyak, de az ebből levont
következtetések igencsak elgondolkodtattak. Felvetették
ugyanis a lehetőségét, hogy
ha másnak van, hát akkor el
kell venni tőle. Mivel szép
szóval nem lehet, hát csellel
vagy erőszakkal. Nem, nem
konkrétumokról
beszéltek,
inkább életszemléletről. A javak újrafelosztását tárgyalták
a maguk rögzítésre nem alkalmas stílusában. Ám a legfélelmetesebb az volt, hogy ha
elvenni nem is sikerül valamit,
legalább tönkre kell tenni, hogy
az a valaki átérezhesse, milyen
érzés az, ha valami nincs.

M

Egy kisméretű sportcsarnokkal és egy
játszóudvarral bővülhet a 2010-ben átadott 1. Számú Általános Iskola. Az ehhez szükséges településrendezési tervek
módosításának lakossági véleményezése a napokban zárult le. A beruházás
költsége mintegy 150 millió forint, amely biztosításáról, ütemezéséről 2014.
február 27-ei ülésén döntött a város
képviselő-testülete.

Más esetekben a csőcselék
anarchiára
készülésének
nevezhetnénk ezt a felvázolt jelenséget. De az idén
februárban ilyen szavakat
hallani, bizony hátborzongató. Főleg az zavart, hogy
ezek a suhancok láthatólag
nem éheztek, lakhatásuk is
megoldottnak tűnt. Még cigarettára is tellett nekik, mint
később
megtapasztaltam.
Leginkább az gondolkodtatott el, hogy e fiatalok közül
volt, aki már kipróbálta
azokat a módszereket, amelyeket cselekvési tervként
emlegettek. Ki felfüggesztettel, vagy éppen folyamatban
lévő ügyével már érintett is
a tettének társadalom általi
megmérettetésében. De ezek
a tények még a gondolataikat
sem korlátozták, sőt, mintha
olaj lett volna a tűzre, csak
tovább hergelte őket a már
megtapasztalt
keményen
lesújtó igazságszolgáltatás a
tervezgetésben.
Nem, ekkor – a fülem hallatára – konkrét dologra még
nem szánták el magukat. De –

mint mondani szokás – benne
volt a levegőben, hogy ha jön
egy szikra, megmozdulnak,
és ki tudja, hol állnak meg.
Hogy nem a levegőbe
beszéltek, azt szociológusok
is, de a bűnügyi statisztikák
is igazolják. Hogy még nem
szervezetten, és nem tömegesen, hanem csak egyénileg
tervezgetik megvalósítani a
jobb érzésűek által elvetendő
gondolataikat, az örvendetes. De erkölcsi gátat, félelmet a következményektől,
vagy csak sajnálatot a majdani áldozat iránt még véletlenül sem éreztem ki a
szavaikból. Így vetődött fel
bennem a kérdés: biztos,
hogy ez az irány az, amit
őseinktől örököltünk a fiatalok nevelésével kapcsolatos
intelmek kapcsán? Vajon ki
és hol rontotta el, mert hogy
ez félelmetesen rossz irány,
az vitán felül áll? Vagy esetleg nem kell komolyan
venni ezeket a fiatalokat?
Bár az előéletük nem ezt
sugallja!!
M.Á.
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BÜHNE
Bűnesetek a budai agglomerációban

Betonzúzás és ékszerek
Havi bűnügyi összefoglalónk előzményei még a múlt évbe nyúlnak. Súlyos cselekmények
nem borzolták az elmúlt hetekben a közvélemény kedélyét, de az alábbi bűnügyek áldozatainak volt okuk a bánkódásra.
Úgy látszik, a sok lebukás el- kriminálpszichológiai találga- sa mellett – a Budaörsi Rendőrlenére az áruházi lopások to- tásokba bocsátkozni – a Szerző.) kapitányság Bűnügyi Osztálya
vábbra is töretlen népszerűség- Tény mindenesetre, hogy M. folytatja le.
nek örvendenek bizonyos körök- Péter (30 éves) budapesti laben. (Lehet, ennek az a ma- kos február 5-én este fél nyolc Kincskeresés Keszin
gyarázata, hogy a felderítetlen előtt lépett be az egyik budaörsi
esetek még így is meghaladják a áruházba. A vegyi osztályon két A család már szilveszter délelőtt
sok lebukással végződőket.)
csomag mosóport kiválasztott, elutazott, és csak az újévben,
Az alábbi, értelemszerűen, majd a kosár helyett a kabátja 2014. január 2-án este érkezett
az utóbbi statisztikát gyarapítja alá dugta. Fizetés nélkül szerette haza budakeszi otthonába. Mit
majd.
volna elvinni, ám a biztonsá- mondjak, jókora meglepetés
giak lefülelték. Feltartóztatták, várta: kiderült, hogy hívatlan
Szarkafiókák az áruházban
s megtalálták a dugiárut. Ezt vendégek, pontosabban betörők
követően riasztották a jardot, a jártak időközben a házban. S
Az egyik törökbálinti nagy- fiatalembert pedig érkezésükig nem azért, hogy, kihasználva a
áruházban két érdi fiatalember az áruházban marasztalták.
háziak távollétét, valami jó kis
bóklászott február 12-én este
Miután előállították, gyanú- bulit szervezzenek. A meglepenyolc körül. Mozgásuk feltűnt sítottként hallgatták ki. Utóbb tést nem a mosatlan edények,
a biztonsági szolgálat em- kiderült, nem először próbált még csak nem is a lepusztított
bereinek. Amikor a srácok meg- hasonló módszerrel mosóport italkészlet jelentették, hanem,
próbáltak túljutni a kasszákon, lopni.
hogy eltűntek a családi ékellenőrizték őket, s kiderült, a
Büntetőeljárás indult ellene, szerek.
táskájukban próbálták meg ki- a Budaörsi Rendőrkapitányság
A nyomozást hátráltatja, hogy
csempészni a lopott szajrét: Bűnügyi Osztálya folytatja le.
a forró nyom addigra, mire a
több karton rágógumit, szeszesibűncselekményt a kárvallottak
talokat stb. A riasztott rendőrök Anya védőnő ellen
fölfedezték, már kihűlt. Segítheti
régi ismerősöket üdvözölhettek
viszont, hogy a tulajdonosok
személyükben. Bár egyikük Mindig megütközést kelt a rendelkeztek fotókkal az eltulajéppen hogy betöltötte a tizen- bűncselekmény,
ha
olyan donított ékszerek egy részéről.
nyolcat, társa pedig még kiskorú ember ellen követik el, aki
volt, már szerepeltek a bűnügyi hivatásszerűen más emberek
nyilvántartásban. Hasonló bűn- segítésére szegődött. Az alábbi
cselekménnyel már korábban eset Biatorbágyon történt, a heis próbálkoztak – ugyanitt. lyi védőnői szolgálat irodájában,
Úgy látszik, az akkori lebukás február 4-én délután. Igaz, az
sem riasztotta el őket az újabb áldozat csak másnap reggel
próbálkozástól.
észlelte, hogy laptopja eltűnt
A rendőrök P. Norbert (18 az irodából. Nem volt nehéz re- A Budaörsi Rendőrkapitányság
éves) érdi lakost és fiatalkorú konstruálnia, mikor tűnhetett el, kéri, hogy aki a képen látható
társát a helyszínen elfogták, majd miként azt sem, hogy ki lehetett ékszereket felismeri, vagy a
a Budaörsi Rendőrkapitányságra az elkövető. A hölgy értesítette bűncselekménnyel kapcsolatelőállították. A további eljárást a körzeti megbízottakat, akik a ban érdemleges információval
ellenük – szabadlábon hagyá- tettek mezejére léptek. Tudták, rendelkezik, hívja a Budaörsi
suk mellett – a Budaörsi kit keressenek, s nemsokára Rendőrkapitányságot a 06Rendőrkapitányság Bűnügyi meg is találták N. Alexandrát (27 23/505-400-as telefonszámon,
Osztálya folytatja le.
éves) a helyi vasútállomáson. illetve tegyen bejelentést az
Igazoltatása után előállították a ingyenesen hívható 06-80-555Mosó lopó
budaörsi rendőrkapitányságon, 111 „Telefontanú” zöld számán
ahol a nyomozók gyanúsított- (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy a
Hogy miért éppen mosóporra ként kihallgatták. A fiatal anya 107, 112 központi segélyhívó
specializálta magát, talán majd beismerte tettét, annál is inkább, telefonszámok valamelyikén.
a nyomozás kideríti. (Isten mivel az ellopott laptopot is
ments’, hogy ötleteket adjak, de föllelték, amit azóta már visz- Telki kerítésszaggató
ha már áruházi lopásra adja az sza is szolgáltattak jogos tulajember a fejét, van a mosópornál donosának.
Talán nem értett egyet a telekhakisebb terjedelmű és nagyobb
A gyanúsított ellen a további tárral? Netán a kerítés esztéértékű áru is, de nem szeretnék eljárást – szabadlábon hagyá- tikai megjelenése bántotta a

szemét? Vagy egyszerűen csak
nem viseli el a határokat, a
korlátokat? Mi nem tudjuk, a
rendőrök az eljárás végén talán
fényt derítenek a furcsa eset indítékaira.
Ami a nyomozati anyagokból
ez idő szerint megállapítható,
2013 december vége és február
10. között valaki megrongálta a
két telki telek határán álló vasbetonkerítést. A rongálás alapos és szisztematikus volt, és a
műtárgy mintegy tíz méterére
terjedt ki. Ami a módszert illeti, a rongálást a betonelemek
megbontásával érték el. A tulajdonosok, miután észlelték a
történteket, följelentést tettek a
rendőrségen. A hatóság megállapította, hogy a vétség elkövetésével jó okkal K. András (48
éves) telki lakos gyanúsítható.
Az illetőt otthonában el is
fogták, majd előállították a Budaörsi Rendőrkapitányságon,
ahol gyanúsítottként hallgatták
ki. A további eljárást ellene –
szabadlábon hagyása mellett –
a Budaörsi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya folytatja le.
Kontroll
Ha csak sima bliccelés lett
volna, talán még meg is ússza.
Történetünk főszereplője február 10-én a Budapest–
Esztergom között közlekedő
távolsági buszon utazott. Délután negyed öt körül lehetett,
amikor ellenőrök szálltak föl a
járműre. Ahogy az utasunkhoz
értek, ő átnyújtotta a bérletét. A szakemberek tüzetesebb
szemrevételezés alapján azonban megállapították, hogy
az okmány viszonylag silány
hamisítvány. Elkezdődött az
ilyenkor szokásos intézkedés,
azonban emberünk gondolt
egyet, s úgy döntött, inkább
leszáll a buszról. Az előtte
álló ellenőrök egyikét e célból
ellökte. A művelet nem járt sikerrel, hívták a rendőröket, akik
elfogták N. Zsolt (47 éves) tinynyei lakost, majd előállították a
kapitányságon.
Közokirat-hamisítással és
közfeladatot ellátó személy elleni garázdasággal gyanúsítják.
Szabadlábon védekezhet.
Az oldalt írta és
szerkesztette: Robot Szabi
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Álljon meg a hátramenet
A garázskapu messze a járda mögé
került, hogy az előkert helyén bárki
által használható parkolókat alakítsanak ki. Úgy tűnt, ezen a délutánon tele
is volt minden hely az egyik oldalon,
amikor egy leleményes vezető még egy
helyet talált a garázskapuhoz vezető út
túloldalán, ami nem volt annyira kitaposva, mint a többi parkolóhely. Miközben kikászálódott gépéből, kinyílt a
garázsajtó, és elhangzottak az első szavak a fedett kocsitároló felől, ahol egy
kis piros autó lapult: „Kérem szépen, ne
parkoljon a garázsom elé!”.
A frissen leállított kocsi vezetője nem
értette, miről is van szó, sőt még azt sem
sejtette, hogy neki szóltak e szavak. Így
nyugodtan bezárta kocsiját, s indult
volna a dolgára, Nem, nem idegen ajkú
volt, még csak nem is hallott nagyot,
sőt, a szép szavak értelmét is ismerte.
Csupán azt nem értette, hogy miért éppen neki szólna az udvarias felszólítás.
A garázsból kivezető út ugyanis szabad
volt, néhány borsónyi kavicson kívül
ott ugyanis más akadály nem látszott,
vagyis géperejű járművel semmilyen
nehézséget sem jelenthetett a fedett
helyről való kiállás.
Igen, ebben tévedett a kint leállított
kocsi vezetője. Ezért a garázsban álló
piros kocsi gazdája tovább folytatta:
„Nagyon szépen kérem, ne parkoljon
itt, ki kell állnom a garázsból, hagyja
szabadon a kijáratot!”. E szavak hallatán a leleményes autó vezetője alaposabban körülnézett, ugyanis nem értette,
ki vagy mi lehet a probléma. A garázskapu a szokásos szélességű, mintegy
két és fél méter körüli lehet. A másik
kapuoldalon egy bordó kocsi ácsorgott,
a garázshoz vezető utat közrefogó kocsik között pedig több mint három méter a szabad távolság. Vagyis még egy
nagy teherautóval is gyerekjáték lenne
a kiállás a garázsból. Éppen ezért a legutoljára megálló kocsi sofőrje bokros
teendői felé vette az irányt, amit most
már könyörgő hangok kísértek: „Nagyon
szépen kérem, álljon el a garázsom elől,
nekem azonnal indulnom kell!”.
Ekkor már magára vette a felszólítást
a megszólított kocsi vezetője, és viszszakérdezett: „Önnek nem elég a kiálláshoz az a három méter?”. „Nem, mert
a város felé rá kell fordulnom az útra…”
hangzott el az azonnali válasz. Ezen
elcsodálkozott az orvul a garázs közelében parkoló autó vezetője, majd otthagyta a helyszínt. Az utcán kialakított
parkolók előtt ugyanis egy széles járda is
nyújtózott, majd egy buszmegálló öble,
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mely egyben a sarki beforduló sávnak is
része. Ez után még egy kétsávos aszfaltút állt rendelkezésre a manőverezésre,
vagyis a hőn állított város felé befordulás még egy csuklós busszal sem lehetett
bonyolult feladat.
Felelőtlen vezetőnk talán tíz perc
múlva tért vissza kocsijához. A garázsból addigra már kimerészkedett a kis
piros kocsi, no, nem egészen, ugyanis
a motorházának fele még a fedél alatt
maradt. A mindkét oldalon tágra nyitott
ajtók mellett ott toporgott a vezetője,
és aggódva leste, mi fog történni. A felfoghatatlan okból rossz helyen
álló, utólag leparkolt kocsi azonban
nem mozdult, csak bepakolt a vezetője,
és újabb feladatai felé indult, amikor
szinte síró hang érte utol: „Könyörgök,
álljon el a garázsom elől, mert már így
is késésben vagyok, ne akadályozzon
tovább!”.

A notóriusan parkoló emberünk elgondolkodott. Ha akkora hely van, hogy
még az ajtókat is ki lehet sarkig tárni
két kocsi között egy garázskijáróban,
és ez kevés a manőverezésre, akkor itt
valami nagy baj lehet. Ezért megállt,
s nagyon figyelmesen megszemlélte a
körülményeket. Egyébként továbbra
sem volt a belátható távolságon belül
még egy fél kocsira való parkolóhely
sem, tehát nem volt hová átállnia. Ekkor
jött a fenyegető hang: „Ha nem áll el a
garázsom elől, kihívom a rendőröket!”.
No, ez volt az a bizonyos utolsó csepp,
amitől kifakadt a vétkesnek kikiáltott
vezető: „ Az jó lesz, hiszen akkor végre
jót röhögnének a rend emberei, ha meglátnák ezt a helyszínt. De ha kéri, felhívom magának a 107-et, oda is adom a
telefonomat, beszéljen velük nyugodtan.
Azonban javaslom, előbb tanuljon meg
vezetni, mert így nagy veszélyben van az
összes többi közlekedő, s talán még az
ön jogosítványa is.”
Többet nem szólt a renitens vezető,
csak átment az út túlsó oldalára. Onnan még visszanézett, és ekkor kapta
meg a kegyelemdöfést. A garázsbejáró
másik oldalán álló bordó kocsiból ugyanis kiszállt annak a vezetője, lezárta

autóját, és beült a garázsba „beszorult”
piros kocsi anyósülésére, várva a fejleményeket. Az meg is történt, ugyanis a
rimánkodó vezető is elfoglalta helyét a
volán mögött, és elkezdődött a veszélyes mutatvány, a tolatás. Tíz centi
haladás, kiszállás, a kocsi körbesétálása, visszaülés, újabb tíz centi hátrafelé,
megint körbeséta, és megint egy fél
arasz hátra.
A makacs kocsi vezetője nem hitt a
szemének. Igen, ezek szerint létezik
ilyen sofőr is, akinek a jogosítványa
csak az előre haladásra érvényes. De
akkor hogyan mer beülni a kocsijába,
és miként mer részt venni a közúti forgalomban az ilyen ember? Vagy ha már
ilyen gátlásokkal van megáldva, miért
nem fordítva ültek be, vagyis miért nem
a bordó kocsi vezetője vitte ki a piros autót ebből az iszonyatosan szűk, szorongatott helyzetből? Vagy miért nem állt
el a garázs előli út mellől a bordó kocsi,
hiszen a vezetője a helyszínen volt?
Lehet, hogy nem csak egy, hanem több
olyan vezető is létezik, aki nem tud tolatni, sőt, határozottan fél e művelettől?
Mészáros Árpád
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
2013. évben végzett munkáját értékelte
Dr. Mihály István dandártábornok,
megyei rendőrfőkapitány február 6-án
a Rendőrségi Igazgatási Központban.
Az állománygyűlés elöljárója Dr.
Halmosi Zsolt vezérőrnagy, rendőrségi
főtanácsos, országos rendőrfőkapitányhelyettes volt, aki a tavalyi év értékelésén
túl meghatározta az idei év feladatait.
Dr. Szabó Ferenc címzetes fellebviteli
főügyész, a Pest Megyei Főügyészség
vezetője elismerően szólt a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei
Főügyészség összehangolt munkájáról,
kiemelt szintű együttműködéséről.

Halálos tavasz
A tavasz az utakon két halálos balesettel
köszöntött be. Hogy mi okozta pontosan
a tragédiákat, még vizsgálja a rendőrség,
de hogy a rendkívüli időjárás nem okolható, az biztos.
Február 28-án Biatorbágy és Sóskút
között, hajnali öt óra körül egy személyautó elütötte az út szélén bandukoló
középkorú nőt, aki a helyszínen életét
vesztette.
Három nappal a biai eset után március 3-án reggel negyed kilenckor egy
kamion és egy személyautó ütközött
össze Tinnye és Pilisjászfalu között. A
személygépkocsi vezetője olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét
vesztette.
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