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Ingatlanos szakemberek társaságában 
utaztam nemrég.  Én nem vagyok érdekelt 

az üzletágban, de megkértek rá, szegődjem 
melléjük afféle kísérőként, mert, hogy én 
ismerem a vidéket, ugyan, mutassam már 
meg nekik. Nem volt ellenemre a feladat, 
érdekes, kellemes emberek társaságában, 
ráadásul a nap végeztével egy finom est- 
ebédre is meginvitáltak a környék leg-
jobb vendéglőjébe. No meg aztán úgy 
vagyok vele, akárhányszor is járom 
körbe a környéket, valahogy nem tu-
dok betelni vele. Így egészben, egyben 
lejárni a járást, ritkán adódik alkalom. 

Jó így utazgatni, ilyenkor döbben rá az ember, hogy még 
az, amit alaposan ismerni vél, az is kínál meglepetéseket: 
lám, erre is milyen régen jártam; ni csak, milyen érdekes 
villa épült ebben az utcában; hát ezt már lebontották? 
Így nézelődvén tűnt föl, hogy bármerre is járunk, ha va-
lami kulipintyónál komolyabb épül, legyen szó szennyvíz-
tisztítóról, bölcsődéről, városközpontról, bizony ott áll a 
jól ismert óriásplakát, ami arról tudósít, hogy ez és ez a 
beruházás az Európai Unió támogatásával készül. Akit 
a részletek is érdekelnek, elolvashatja azt is, mennyi az 
annyi, vagyis hány euró/forint is az a támogatás. Nem- 
csak én vettem észre, útitársaim is, felbukkanásukat annak 
jeleként értékelték, hogy minden nehézség dacára errefelé 
azért még nem fagyott le teljesen az élet. A végén már direk-
te figyeltük, találunk-e valami komolyabb építkezést, ahol 
ne botlanánk bele az említett óriásplakátba. Nem sok ilyen- 
nel találkoztunk. Nekem azonban feltűnt valami más is. 
Mivel minden településen elhaladtunk a helyi polgármes-
teri hivatal előtt is, kíváncsi voltam, az uniós zászló vajon 
hány helyen leng. Emlékszem, pár évvel ezelőtt, még vala-
mennyi város- vagy községházán kint volt, aztán ki tudja, 
miért, eltűntek korábbi helyükről. Kíváncsiságomat kivált-
képp aktuálissá tette, hogy a szóban forgó kirándulásunk 
éppen az európai parlamenti választások napjára esett. 
Erős volt tehát a kontraszt, amit konstatálnom kellett, a sok 
uniós óriásplakát és az uniós zászlók hiánya között.  Lát-
tunk helyettük mást. Például székely zászlót, többet is. De 
még Árpádsávossal is találkoztam – középületen. Korábban 
kérdeztem is egy illetékestől, nem azt, hogy miért tették ki 
a székelyt, hanem hogy miért vették le az unióst, mire azt 
felelte, csak három zászlótartó rúd van: egy a nemzeti triko-
lornak, egy a városi lobogónak, a harmadik esetén dönteni 
kellett, vagy az egyik, vagy a másik, egy rúdra két zászló, 
hogy nézne mán ki?!

Mi tagadás, meglepődtem a magyarázatán. De ha valóban 
csak ez áll a textilcserék mögött, lenne egy áthidaló javas-
latom (ha még emlékszik valaki a hetvenes évek viccére, 
amikor az egyik szomszéd azzal zaklatja a másikat, hogy 
folyton kölcsön kér tőle valami). No meg egy másik is: ha 
már árbocra sem futja, most készülnek a 2014-2021-es uni-
ós költségvetés nemzeti operatív programjai. Ugyan, jár-
janak már közbe az illetékeseknél, írnának ki egy pályázatot 
közintézmények, városházák számára, zászlótartórúdra és 
EU-zászlóra. 

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 mai ellenzéknek ajánlom – a Szerk.)
„Egy vesztes csatában nem a valós veszteség a legnagyobb csapás, 

hanem a képzeletbeli veszteség és csüggedés, amely a vesztest még a 
maradék erejétől is megfosztja”

(Montesquieu)
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Június, Szent Iván hava

Szent Iván havában megoltalmazd magadat a sok álomtól, 
érvágástól és sok borsos étkektől, füstölt és sok ideig sóban 
állott hústól; egyél salátát és egyéb parékát. Este a lábaidat 
megmossad meleg vízben, reggel forrásból ihatol, ne bőjtölj 
sokáig, igyál forralt tejet, vacsora után almát egyél, ne i-
gyál sem méhsört, sem szaladsört; borodban legyen ruta, 
sarlófű és zsálya és arról igyál. Medárd napja felől néme-
lyek azt tartják, ha aznap eső van, negyven napig tartó eső 
lesz. Keresztelő szent János napján pedig ha eső lesz, tehát 
sült hagymát egyél a mogyoró és répa helyett. Ha Úrnapja 
tiszta, kétség nélkül jót jelent.

Gyümölcshozó szent Iván hava, igen ész nélkül szűkölködő, 
fejetlen, lábatlan balgatagokat, tompa, goromba és tunya 
elméjüeket,  kába fejüeket, álmélkodókat, resteket, értelem 
nélkül szólókat, jóllehet víg kedvűeket, de csacsogókat, 
kérkedőket, szeleseket, nagyravágyókat, hirtelen hara-
guakat és nagy, jó borcsiszárokat szül e világra.

CSÍZIÓ

Szél Paks ellen
Szél Bernadett (Budakeszi), 
az LMP társelnöke a pár hete 
megalakult új országgyűlésben 
továbbra is az az ellenzéki 
politikus, aki a legkövetkeze-
tesebben száll szembe a paksi 
atomerőmű kormány által ter-
vezett bővítésével. Már az első 
munkanapon bírálta a kormányt, 
amiért az továbbra is titkolózik 
a beruházás pénzügyi, műszaki 
és környezetvédelmi paramé-
tereit illetően.

Földrengés pusztított 251 éve, 1763. június 28-án. Ma-
gyarország történetének legpusztítóbb szeizmikus esemé-

nye Komárom mellett Győr és Zsámbék környékét sújtotta 
legjobban. A 63 áldozatot követelő földmozgás erősségét – 
utólag – a tudósok körülbelül 6,3-as erősségűre becsülték a 
Richter-skálán, ami hazánk esetében kivételesnek számít. 

A források alapján a Komáromot romba döntő 1763. évi 
földrengés epicentruma Győrtől északkeletre és Komáromtól 
északnyugatra helyezkedhetett el, de a föld mozgását még Drez- 
dában és Lipcsében is megérezték. A feljegyzések tanúsága 
szerint a természeti katasztrófa a Duna-parti város mellett 
Ácson, Bábolnán és Győrben is pusztított, számos lakóház 
mellett pedig romba döntötte a zsámbéki bazilika épületét 
is. A földrengés azonban a legtöbb áldozatot Komáromban 
követelte: a források szerint június 28-án 63 ember vesztette 
életét, és 120-an sebesültek meg, miközben a város épü-
leteinek harmada romhalmazzá vált, és csak egytizede maradt 
sértetlenül.

Sej, a mi lobogónkat
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KRÓNIKA

Május 5-én tartotta alakuló ülését az 
egy hónappal korábban, április 6-án 
megválasztott új összetételű országgyűlés. 
A sok újítás (jóval kevesebb képviselői 
hely például) mellett egy régi, a reform-
kori diéták hagyományát is fölelevenítet-
ték. A 19. század első felében jött szokás-
ba, hogy egy-egy ülésszak megnyitóján a 
kor ünnepelt cigányprímása, Bihari János 
zenélt a honatyáknak.

A képviselőket,  akik ezúttal a főlépcsőn 
mentek föl az ülésterembe, a Parlament 
piros társalgójában meglepetésre mu-
zsikaszó fogadta. A közel negyven éve 
alakult Jánosi Együttes köszöntötte ze-
nével a képviselői esküjükre készülő 
honanyákat és -atyákat. S hogy miért ép-
pen Jánosiék? Alighanem azért, mert az 
1975-ben alakult Jánosi Együttes annak a 
több mint 250 éves magyarországi hang-
szeres hagyománynak a folytatója, melyet 
hajdan Bihari János is képviselt, s mára 
jobbára már csak a falusi zenészek őrizték 

meg helyenként. Ennek megfelelően a 
18-19. századi zeneművekből álló reper-
toárjukból játszottak.  A kezdeményező 
egyébként maga a zenekar volt. 

 Említeni pedig azért említjük meg 
mindezt, mert a nemzetközi hírű népzenei 
együttes névadója,  Jánosi András jó pár 
éve Pátyot választotta lakóhelyéül.

eszt

Vízművek
Mint az közismert, az előző kormány 
alapjaiban alakította át a közszolgál-
tatások, benne a vízművek rendszerét. 
A 2011-ben kezdődött integrációnak 
köszönhetően mára 350–nel bővült az 
állami tulajdonú vízművek által ivóvíz-
zel ellátott települések száma, ami több-
százezer fogyasztót jelent. 

Néhány nagyobb város átvételén 
kívül az integrált területek többsége 
kisebb település, ahol néhány kivételtől 
eltekintve a korábbi szolgáltatók sok e- 
setben még a legalapvetőbb karbantartási 
és rekonstrukciós munkálatokat is elha-
nyagolták, melynek következményeként 
az átvételkor leromlott műszaki állapotú 
rendszereket hagytak maguk után.

Az ellátásbiztonság, a szolgáltatás 
színvonalának emelése, valamint az 
ivóvíz minőségének javítása érdekében 
ezekben az esetekben az állami tulaj-
donú társaságok saját költségen végez-
tek beruházást a hálózati veszteségek 
csökkentésére, a régi, sok helyen az-
besztcement csövek kiváltására, vagy 
a lejárt hitelességű mérők cseréjére. A 
szennyvíztisztító telepeken is hasonlóan 
rossz műszaki állapotot tapasztaltak a re-
gionális vízművek szakemberei. 

Az állami szolgáltatók az átvétel után 
sem hajtottak végre létszámcsökkentést, 
hanem az átvett települések valamennyi 
közvetlen a víziközmű-szolgáltatással 
foglalkozó dolgozóját munkáltatói 
jogutódlással foglalkoztatják tovább. 

A vízművek kivették a részüket az ár- 
és belvízi védekezésből, azon túl is, hogy 
ez idő alatt is zavartalan volt a szolgál-
tatás.

MTI

Jánosiék a diétán

Május 25-én eldőlt,  melyik induló hazai 
párt hány képviselőt küldhet az Európai 
Parlamentbe. A képviselő-választást, 
ami egyfordulós volt és listás, az ápri-
lis 6-ai országgyűlési választások bel-
politikai visszavágójának, illetve egy-
fajta baloldali helyosztónak (a pártok 
külön-külön indultak) is tekintették. 
Térségünkből egy EP-képviselő válthat 
bérletet a Budapest-Brüsszel-Strasbourg 
járatokra, Balczó Zoltán (Jobbik).

Az alábbiakban a Pest megyei ered-
ményeket közöljük:

EP-választás, 
Pest megye

Tiszteletem, 
képviselő úr!

Ej, de elhúznám 
a nótáját, 

képviselő úr!

Jánosi András gyakorol
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„Nagykanizsán születtem, de szüleim jó-
voltából már kisgyerekkoromban pestivé 
lettem, egy lakótelepen kaptunk lakást. 
Panelt. De nekem szidhatja bárki, szer-
ettünk ott élni, sok barátom volt, nem egy-
gyel közülük máig tart a kapcsolat. Pedig 
messzire kerültem azóta a lakóteleptől. 
Nem voltam túl jó tanuló, amolyan „az 
esze megvolna hozzá, de minden más 
érdekli, csak az iskola nem” típus. Valóban 
minden más érdekelt, legfőképpen, aho-
gyan a fiatalokat manapság is, na nem a 
számítógép, akkor a komputereket leg-
feljebb hírből, ha ismertük, a zene. Em-
lékszem, egyszer az éppen aktuális ze-
nekarommal kitelepültünk a lakótelepi 
parkba, és ingyen koncertet adtunk. Nagy 
botrány lett belőle, ugyanis az egyik 
erősítő a szüleim világvevő rádiója volt… 
Mindenesetre az efféle kudarcok nem 
szegték kedvem, meggyőződésem volt, 
hogy világhírű zenész leszek. Amikor 
nagykorú lettem, még a nyolcvanas évek 
elején, kivándoroltam. Akkor úgy mond-
ták, disszidáltam. A mai srácok talán 
nem is értik, hogy mit jelentett akkor egy 
ilyen lépés, gyakorlatilag lemondtam ar-
ról, hogy a családommal, barátaimmal 
hosszú évekig találkozhassam: én nem 
jöhettem haza, ők nem kaphattak útleve-
let. Nagy bánatot okoztam ezzel nekik, 
de akkor ez nem igazán érdekelt. Aztán 
később megbocsátottak. Édesapám már 
nem él, édesanyám meg már mosolyogva 
idézi az akkori időket, pedig nem volt 
könnyű. Főleg nekik nem. Megjegyzem, 
nekem se, ráadásul jó messzire is men-
tem, rögtön a tengerentúlra, hiszen ott le-
het igazán karriert csinálni. Hogy miként 
jutottam ki, gyakorlatilag pénz nélkül, 
hosszú történet, szétfeszítené egy interjú 
kereteit. Amikor végre elértem vágyaim 
földjét, megélhetés után kellett néznem, 
a zenélésből persze, hogy nem tudtam 
fennmaradni. Csináltam én mindent, 
ami jött, és amiért fizettek, ha fizettek. 
Nem mindig fizettek. Éjszakánként pe-
dig próbáltam zenélni kisebb klubokban, 
beékelődni zenekarokba. Évekig éltem 
így, amikor egyszer egy barátom, szintén 
idegenbe szakadt nem hazánkfia, mert ő 
lengyel volt, mondta, hogy fölfedezett va-
lami ösztöndíjszerűséget, amit meg lehet 
pályázni, egyetemre akar menni. Én ad-

dig nem is gondoltam tanulásra, de ott és 
akkor jó ötletnek tűnt, mintha csak valaki 
egy jó hétvégi buliba hívna, próbáljuk meg 
mind a ketten, hátha. Sikerült. Egyetemre 
kerültem, elvégeztem, mérnöki képesítést 
szereztem. Közben a zene háttérbe szo-
rult, hiszen a tanulás mellett dolgoznom 
is kellett, csak ösztöndíjból nem nagyon 
tudtam volna megélni. Persze ma is imá-
dom a zenét, de a hangszert már csak 
kivételes alkalmakkor veszem a kezembe, 
főleg, ha előtte már pár pohárral megit-
tam. Szerettem a mérnökséget, de még-
sem maradtam sokáig a pályán, mert nem 
sokkal később, hogy végeztem, egy bará-
tom hívott, csináljunk közös vállalkozást: 
egy virágküldő szolgálatot. Én, aki addig 
a szegfűt alig tudtam megkülönböztetni 
a rózsától! De persze nem elsősorban a 
botanikai ismereteimet kellett kamatoz-
tatnom, hanem a szervezőképességemet. 
Igen, szervezni azt világ életemben jól 
tudtam. A vállalkozás jól indult, sokáig 
jól is ment, de tíz év után, 2004-ben ráun-
tam és kiszálltam. Jókor. Néhány hónap 
múlva a vállalkozás meg is szűnt. Nem 
azért, mert én már nem voltam benne. A 
lelépésből,  amit a tulajdonrészem után 

kaptam, egy másik vállalkozást alapítot-
tam, százszázalékban saját tulajdonban: 
kicsit hasonló a virágküldő szolgálathoz, 
de más csecsebecséket is árulunk, már 
alapvetően az interneten.  

Persze, volt egy házasságom, van két 
felnőtt gyerekem, egyikük Ausztráliában, 
a másik maradt Amerikában, csak éppen 
több száz mérföldre az én városomtól. 
A feleségemmel már jó ideje nem élünk 
együtt. Jóba vagyunk, néha beszélünk, 

ő már más városban él, új életet kezdett, 
valaki mással, de időnként azért összefu-
tunk, ha sikerül egy-egy családi ünnepet 
közösen megülni. Ebből persze mindig az 
lesz, hogy összevonjuk az előző találkozá-
sunk óta külön megült születésnapokat, 
karácsonyokat stb. 

Szóval volt ez a web-áruházam, hogy 
egyszerűen fogalmazzak, de két évvel 
ezelőtt erre is ráuntam, pedig nagyon 
ment. Nem is volt nehéz eladnom. Most 
meg ugye itt vagyok. Itt, Magyarországon, 
egy kis faluban, a főváros árnyékában. Én, 
a pesti vagány, a kalandor beleszerettem 
ebbe a tájba, meg ebbe a házba. Százöt-
ven éves ház. Érted? Amerikában talán 
nincsenek is ilyen régi házak, én legaláb-
bis nem láttam soha. Egy régi parasztház. 
Két évvel ezelőtt úgy határoztam, „öreg 
napjaimra” hazaköltözöm. Van annyi 
pénzem, hogy abból normálisan megé-
lek, ha akarok, elutazom a gyerekeimhez 
évente egyszer-kétszer, mindenem meg-
van, s végre élhetek annak, amit szeretek. 
Nem, nem a zenére gondolok, újabban 
festek. Már nem hiszem magamról, hogy 
világhírű leszek, a saját örömömre csi-
nálom, de föltehetően nem olyan rosszul, 
mert hozzáértő barátaim szerint egész jók 
a képeim, és már két kiállításom is volt. 
Eladni nem adtam el egy képemet sem, 
nincs rá szükségem, de ha valakinek lá-
tom, hogy igazán tetszik, amit csináltam, 
szívesen elajándékozom. Csendesen élek, 
járom a vidéket, nagyokat sétálok, és az 
időm nagy részében festek. Esténként 
néha a barátaim jönnek, vagy én megyek 
hozzájuk, de legjobban azt szeretem, ha 
behúzódom a szobába, bekucorodom 
a füles fotelomba, és olvasok. Eddigi 
életemben vagy dolgoztam, vagy buliz-
tam. Mert azért azt ne hagyjuk ki, hogy 
bulizni nagyon szerettem. Azaz most is 
szeretek, de már elég, ha hétvégén össze-
jövünk a haverokkal. Sok a restanciám, 
sok az elolvasni, meg a megfesteni való. 
Egyszemélyes háztartásban élek, de nem 
vagyok egyedül.  Nem a kutyámra gon-
dolok, természetesen, bár azt is nagyon 
szeretem. Érdekes, gyerekkoromban min-
dig nagyon szerettem volna egy kutyát, 
de nem lehetett, hova is tettük volna, a 
panelba? Ez most eszembe sem jutott, 
csak amikor Monthy már itt volt velem. 
Mert hogy csak úgy lett, nem gondoltam 
rá, hogy legyen. Egyszer csak úgy lett. 
Én meg úgy voltam vele, ha már itt van, 
hadd maradjon. De ami az emberi kapcso-
lataimat illeti, mondom, nem élek együtt 
senkivel, de nem is vagyok magányos. És 
semmit nem zárok ki, ami a jövőt illeti. 
Hiszen még előttem az élet. Legalábbis, 
ami belőle még hátravan.”

Biatoris Oz

A lét elviselhető könnyűsége
Ha valakinek a sorsa képes illusztrálni a mondást: a változatosság az élet sója, 
hát K. Lászlóé biztosan. Az ötvenes éveiben járó férfi többször kezdett „új 
életet”, miközben mi, többi halandó, mindig ugyanazt az egyet éljük, s azt is sok-
szor milyen nehezen viseljük. Ő meg... A lét nagyon is elviselhető könnyűségével? 
Mindenesetre könnyen veszi a dolgokat, és úgy fest, az élet őt igazolja. De ki ez 
az ember? Honnan jön? Hova tart?

A fotó illusztráció
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Nem azért a két fillérért, de mi szóltunk. 
Nem hangosan, nem hisztérikusan, nem 
akarjuk ugyanis az ünneprontó szerepét 
magunkra venni, de egyértelműen és vilá-
gosan leírtuk többször is a véleményünket. 
Amit ráadásul nem is a kisujjunkból szop-
tunk, hanem szakemberek információira 
alapoztunk.

A budakeszi főutcáról, pontosabban 
annak felújításáról van szó. Ami, s ezt 
is szögezzük le a legelején, nem a helyi 
önkormányzat beruházásában készült, 
hiszen az út nem a város tulajdona, mert 
hogy a közútkezelő hatáskörébe tar-
tozik. Mindazonáltal a város vezetése 
és a körzet kormánypárti, országgyűlési 
képviselője gesztusok sorával engedte 
sejtetni, az, hogy ez az évtizedek óta 
aktuális beruházás megvalósulhatott, 
nem kis részben az ő közbenjárásuknak 
köszönhető. Ez a magyarázata tehát an-
nak a buzgalomnak, ünneplésnek, ami az 
útfelújítást övezte. (Hogy a befejezését 

ráadásul a választásokhoz igazították, az 
igazán a bocsánatos bűnök közé tartozik, 
szinte szóra sem érdemes.)

Az ünneplés elmúltával viszont 
beköszöntött az esős időszak, és elég volt, 
hogy néhány kiadós májusi zápor zúduljon 
a városra, illetve főutcára, hogy a Pátyi úti 
kereszteződésben az aszfaltszőnyeg kellős 
közepén feltörjön a buzgár. Pár nappal 
később pedig, egy másik kritikus ponton, 
a Temető utcai torkolatnál beszakadjon az 
új burkolat.

És akkor elő a farbával, hogy tudniil-
lik mit is mondtunk mi a beruházással 
kapcsolatban, még mielőtt az egyáltalán 

elkezdődött volna. Nem többet, de nem is 
kevesebbet:  szemben a most hangoztatott 
szakvéleménnyel, amit a direkte e tárgy-
ban rendezett lakossági fórumon is hallhat-
tunk, korábban más szakemberek kimond- 
ták: a főutca aszfaltburkolatát azért nem 
újítják föl, noha valóban megérett volna 
rá, mert, hogy felesleges pénzkidobás 
lenne. Az a helyzet ugyanis, hogy az úta-
lapot is ki kellene cserélni, illetve meg 
kellene erősíteni, mivel évtizedekkel ko-
rábban, amikor készült, messze nem ilyen 
terhelésre tervezték. Márpedig amíg az út-
alap marad a régi, addig az új burkolatnak 
csak ideig-óráig örülhetnek a közlekedők, 
addig, amíg hol itt, hol ott nem szakad be, 
nem tör fel buzgár, nem kátyúsodik el. 
Márpedig egy teljes rekonstrukció, útala-
postul, már milliárdos nagyságrendű költ-
ség, annyi pedig nincs.  

Mivel most sem volt, félő, hogy néhány 
év után a főutca ismét olyan lesz, mint 
volt 2014 tavasza előtt.

u.i.: A buszmegállók viszont rendben 
vannak.

Zoia Brots

Buzgalmi buzgár 

Ha minden a terv szerint 
alakul, az idei, szeptem-

beri  tanévnyitóra már a Nem-
zeti Pedagógus Kar (NPK) is 
föláll.

Mint köztudott, jogszabály 
született arról, hogy mega-
lakuljon, s hogy minden peda-
gógus, aki az állami oktatás-
ban szolgál, kötelezően lépjen 
is bele. Mintegy százötvenezer 
szakemberről van szó.

A még alakuló Kar előkészítő 
bizottságának elnöke, a bu-
dakeszi Kőrösiné Merkl Hilda, 
a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium korábbi igazgatója 
májusban több sajtóorgánum-
nak is nyilatkozott. Elmondta, 
régi igénye volt a magyar 
tanártársadalomnak, hogy egy-
séges, szakmai érdekvédelmi 
szervezetet hozzon létre, a 
jogszabály ennek ment elébe. 
Ami a kötelező belépést illeti, 
az elnök asszony ezt inkább 
formalitásnak sejttette, hiszen 
a tényleges kari munkában 
csak az vesz majd részt, aki 
akar. A leendő vezetésbe pedig 
várják az erre elhivatottságot 
érző kollégák jelentkezését, 
akiket végül majd demokrati-
kusan fognak megválasztani.

Hogy az NPK mi-
ben különbözik majd a 
már létező peda-gógus 
szakszervezetektől, arról 

kifejtette: a szakszervezetek 
elsősorban munkavállalói 
érdekvédelmi szervezetek, a 
Nemzeti Pedagógus Kar ez-
zel szemben szélesebb körű 
szakmai érdekvédelmi fela-
datokat lát majd el. Arról 
nem is beszélve, hogy a szak- 
szervezeteknek van némi 
politikai stichjük, ezzel szem-
ben az oktatási kormányzat 
kezdeményezésére (Hoffman 
Rózsa) megalakuló független 
szervezet mentes lesz minden-
féle politikai befolyástól. Az 
aggodalmaskodóknak pedig 
megüzente, természetesen a 
szakszervezeteket sem tiltják 
be, megmaradhatnak. (Hogy 
aztán a kormányzat a jövőben 

kivel fog tárgyalni például a 
pedagógusbérekről, kötelező 
óraszámról stb., a valameny- 
nyi tanárt magába inkorporá-
ló (bekebelező) Nemzeti Peda- 
gógus Kar, vagy az amúgy 
is szétaprózott pedagógus 
szakszervezetek képviselőivel, 
arra vonatkozóan vannak 
elképzeléseink – a Szerző.)

A különböző pedagógus 
szakszervezetek, például a 
PDSZ erről másként véleked-
nek: mint a Pedagógus Nap 
alkalmából kiadott közlemé-
nyükben is hangsúlyozták, el-
lenzik a felülről megszervezett 
Kamarát. A megkezdődött 
tisztségviselő-állításban eddig 
állítólag kiábrándítóan keve-
sen vettek részt.

Sza-T-ir

Telik a Kamara Bokrétaünnep

Pár hete volt a bokrétaün-
nep. Amikor  az építők elérik 
a leendő ház legmagasabb 
pontját, színes szalagokkal 
díszített ágat tűznek ki az 
oromra, s kisebb lakomával, 
étellel-itallal adnak há-
lát, hogy idáig eljutottak. 
A rövid ünnepség után a 
munka az eddigi lendülettel 
folytatódott tovább május-
ban is. Bővül a budakeszi 
Prohászka Ottokár Katoli-
kus Gimnázium, épül az új 
csarnok.

tb

Bölcsőde

Igaz, hogy még csak épül, de 
a vezetői pályázatot már ki 
is írta a város önkormány-
zata a hamarosan megnyí-
ló, új budakeszi bölcsődére. 
A 270 milliós beruházást az 
EU 150-nel támogatja. A 48 
férőhelyes gyermekintéz-
ményben négy csoportszoba 
és egy tágas, 200 négyzet-
méteres játszótér fogadja 
majd a csöppségeket (így 
kell újságírónyelven meg-
nevezni a bölcsiseket, nem? 
– a Szerző).

pim

Iskola épül

Lesz új iskolája Budakeszinek. Tavasszal jött a hír, hogy a 
Kerekmező utcában egy tizenhat tantermes, új oktatási intéz- 
mény épül. Ha minden a tervek szerint alakul, akár már 2015-ben 
megnyithatja kapuit. A beruházás becsült értéke körülbelül egy-
milliárd forint.

Régóta esedékes volt már, hiszen az elmúlt évek népmozgásának 
köszönhetően a településen sok az iskoláskorú gyerek, és a 
meglévő intézmények nem tudnak lépést tartani az igényekkel.

Állítólag maga a miniszterelnök tett rá ígéretet. Márpedig ha 
ez igaz, az jó is, meg rossz is. Jó azért, mert akkor arra mérget 
lehet venni, hogy meglesz. Rossz azért, mert szomorú, ha egy 
kisvárosban létesítendő iskola-beruházásról is miniszterelnöki 
szinten döntenek.

Buzog a víz, nem bugyborékol
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Mint tudjuk, akié a múlt, azé a jövő. Az 
úgynevezett emlékezetpolitika, vagyis 
egy párt, politikai irányzat, netán kor-
mányhatalom által vallott történelem-
értelmezés és annak propagálása, az 
elmúlt időszakban különösen éles viták 
kereszttüzébe került Magyarországon. 
Legutóbbi és talán minden eddiginél 
ékesebb példája a budapesti Szabadság 
téren készülő emlékmű Magyarország 
1944-es német megszállásáról.

Az emlékezetpolitika azonban nem-
csak országos, helyi szinten is zajlik. A 
saját portánk előtt maradva, emlékez-
zünk például a vitatott budakeszi Him-
nusz-szoborra, vagy a szintén helyben, 
az országzászlóra kitűzött Árpádsávos 
lobogóra. De Páty is országos hírre tett 
szert a Horthy-kultuszával (Árpádsávos 
zászlót szintén e helyt láttam először 
kitűzve házakon, azóta már terjed). U-
gyancsak ebbe a kategóriába tartozik a 
rovásírásos helységnévtáblák divatja.

A legfrissebb emlékezetpolitikai af-
fért Budaörs jegyzi. A nemrég fölavatott 
Trianon-emlékmű váltott ki kisebb poli-
tikai vihart a helyi közéletben. A jobbiko-

sok, élükön Császárné Kollár Tímeával, 
sérelmezték, hogy az emlékművet hét-
köznap avatták föl, ráadásul épp azok a 
politikusok nem szólalhattak föl, akik 
leginkább szorgalmazták a létrejöttét.

Az igazság ezzel szemben az, hogy az 
emlékmű-avatást a Trianoni Emléknapra 
időzítették, ami speciel idén hétköznapra 
esett. Az emléknapról egyébként törvény 
rendelkezik, és nem Budaörs. Ami pedig 
az avatóbeszédeket illeti, a városvezetés 
épp a politikai vitákat elkerülendő hozta 
azt a bölcs döntést, politikusok helyett 
egy jeles történész mondjon beszédet.

Közvetlen emlékezetpolitikai felhangja 
ugyan nincs, de szintén közéleti viták tár-
gya Budaörsön már jó ideje a Kapuk című 
szoborkompozíció. Még tavaly, egy helyi 
nyári alkotótáborban készítette el a terveit 
egy alkotókollektíva, s föl is ajánlották 
a városnak azzal, hogy legideálisabb a 
fölállítására a főutca-Károly király utca 
körforgalmi csomópont lenne. Az önkor-
mányzatnak tetszett a kezdeményezés, a 
helyszín, azt föl is karolta, pályázati úton 
még a megvalósítására való pénzt is meg-
szerezte, a mű azonban ma sem áll.

A helyi közvéleménynek ugyanis nem 
nyerte el a tetszését sem a plasztika, 
sem a helyszín. A vita több mint fél éve 
mindmáig tart. Legutóbb májusban vette 
napirendjére a képviselő-testület a Ka-
puk ügyét, ám most sem sikerült dűlőre 
jutniuk. Egyesek szerint ez is politika, ha 
nem is emlékezeti.

Márna Apó

Testvérvárosuk Trianon

Budaörs nemcsak a kortárs művészetek 
támogatásában, a múlt emlékeinek 
megőrzésében is élen jár. Májusban kiír-
ták a helyi értékvédelmi támogatásra a 
pályázatot. Lakók, vállalkozások pá- 
lyázhatnak az összesen 40 milliós ke- 
retből a helyi építészeti értékek meg-
őrzését szolgáló projektekkel.

Az első ütemben július 15-éig nyújt-
ható be pályázat.

Űzi és fizet
 
Kétéves adat, mégis friss hír 
(hiába, a statisztika már csak ily-
en): a 2012-es számok alapján 
Budaörsön volt a magyarországi 
városok között a legmagasabb 
az egy főre jutó helyi iparűzési 
adóbevétel. Számszerűen ez 
azt jelenti, hogy minden egyes 
lakosra több mint 273 ezer 
forint HIPA jutott a helyi vál-
lalkozások helyiiparűzésiadó-
befizetéseiből – derül ki a 
Magyar Államkincstár és a 
Központi Statisztikai Hivatal 
adatai alapján a Budaörsi Pol-
gármesteri Hivatalban készült 
kimutatásból.

Transzparens
Dúskálhatnak a civilek. (Buda-
örs nem garnizon, összehasonlí-
tási alapunk tehát nincs.) Elosz-
tották ugyanis a helyi egyesületek, 
alapítványok között azt a 31 
millió forintot, amit az idei bü- 
dzsében a civil szféra támoga-
tására a városanyák és -atyák 
előirányoztak.

A mannából 35 egyesü-
let és 20 alapítvány részesült. 
Az összegekről nyílt pályázat 
alapján született döntés.

Bontják 
a Nyuggerházat
Elterjedt a híre Budaörsön, 
hogy a helyi nyugdíjasházat 
hamarosan lebontják. 

A polgármester cáfolja a 
pletykát, de egy képviselői 
interpellációra adott minapi 
válaszából azért kiderül, nem 
zörög a haraszt…

Tehát: egyelőre nem fe-
nyegeti a lebontás veszélye 
a közkedvelt intézményt, u- 
gyanis keresik a helyet a benne 
működő kluboknak, egyesü-
leteknek. A válasz azonban 
azt is magában rejti, ha meg-
találták, mármint a helye(ke)t, 
akkor akár le is bonthatják az 
épületet. Megjegyzem, a ház 
elég rossz állapotban van.

Kinevez a végén

Május a kinevezések hónapja 
volt a városban

Újabb 5 évre intézmény-
vezetőket nevezett ki a kép-
viselő-testület. A Mákszem 
Óvoda vezetésével Gyöngyö-
si Máriát, a Kincskereső 
Óvodáéval Szilágyi Anikót, 
a Kamaraerdei Óvodáéval 
Kisfalviné Lauber Andreát, 
míg a Csillagfürt Óvodáéval 
Tóthné Nemes Zsuzsannát 
bízták meg.

Az állami fenntartású Ily- 
lyés Gyula Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépisko-
la vezetői pályázatával kapcso-
latban csak véleményezési joga 
van a testületnek. Ez alapján 
Árendás Péter igazgatói meg-
bízását támogatták.

*
Ugyancsak támogatták azt az 
előterjesztést, amely részletei-
ben szabályozza Budapest és 
Budaörs együttműködését ab-
ban a közös beruházásban, 
amelynek eredményeként 
a település szennyvizeit a 
fővárosi tisztítóba vezetik 
majd.

Hallássérültek is
A budaörsi hallássérült gye-
rekeknek mostantól nem kell 
speciális oktatási intézmények-
be járniuk: a Kesjár Csaba Ál-
talános Iskola ősztől hallássérült 
tanulókat is fogad, integrált ok-
tatás keretében. 

Sokan örültek a nemrég lé-
tesült termelői piacnak Bu-
daörsön, ám a megnyitó napján 
közlekedési káosz alakult 
ki a piacot övező utcákon. 
Azóta a káosz is megszűnt, 
a kedélyek is lecsillapodtak, 
mint kiderült, a fennforgás 
egyszeri eset volt, története-
sen a piacnyitány egybeesett 
a BTG veszélyeshulladék-
gyűjtő akciójával, ami épp 
a környező utcákban zajlott 
aznap.

Trianon egyre népszerűbb 
a szobrászok körében

Ismerkedés az internettel

A budaörsi önkormányzat 
legutóbbi, májusi ülésén 

támogatta azt az előterjesztést, 
amely részleteiben szabá-
lyozta Budapest és Budaörs 
együttműködését abban a 
közös beruházásban, amely-
nek eredményeként a települ-
és szennyvizeit a fővárosi tisz-
títóba vezetik majd.
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Erről tartott nemrég izgalmas előadást a 
budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pontban egy előadássorozat részeként. 
Címe: Van-e kiút a labirintusból. Most en-
nek az előadásnak a lejegyzett, szerkesz-
tett változatát adjuk közre.

Maga a szó, labirintus, valószínűleg kré-
tai eredetű, és eredetileg bányát, szakadékot 
jelentett. Jellemző, hogy a bányászok és a 
labirintus jele is sokáig a kettős kalapács 
volt. A labirintus jelentős szimbólum 
mind a művelődéstörténetben, mind a 
művészetben, de a pszichiátriában is. 
Legjellegzetesebb formája kör vagy négy- 
zet alakú. Első felbukkanása a neoliti-
kum korára tehető. Nemcsak igen ősi, 
hanem nagyon erős jelkép is, ami köny-
nyen behúzza az embert. Engem például 
először egy Velence melletti kertlabirin-
tus ragadott el a Villa Pisaniban. Odabent 
az ember hamar ráébred, hogy valami 
baj van, s mindjárt ráront egy Mino-
taurus, ami már feni is rá a fogát. Sze- 
rencsémre azonban ott és akkor az ügye-
letes parkőr kimentett. 

De vajon mi is zajik akkor, amikor be-
merészkedünk a belsejébe? Vad, félelmetes 
dolgok történhetnek – gondoljuk, s nem ok 
nélkül. Ám nem mindig volt ez így. Tér-
jünk hát vissza a neolitikumhoz, a labirin-
tus első felbukkanásának korához. Ebben 
az időszakban, időszámítás előtt a tízedik 
évezred környékén véget ér a jégkorszak, 
ami lehetővé teszi az akkori emberiség 
számára, hogy új életformát alakítson ki 
magának: a gyűjtögetés, a vadászat és a 
halászat után megjelenik a földművelés 
és az állattenyésztés. Az új civilizáció 
több szellemi munkát, problémamegoldó 
képességet követelt az embertől. Rend-
re föl kell tennie magának a kérdést, va-
jon másnap fölkel-e a Nap, kizöldül-e 
a természet, ki kell ismerni az évsza-
kok váltakozását, vagy például Egyip- 
tomban a Nílus áradási ciklusait. Ezek 
nemcsak fontos, de elvont dolgok is. 
Ekkor ismeri föl az ember a természet, 
s benne az emberi élet ciklikusságát 
is. Hogy ő maga is része a világ kör-
forgásának. Ekkor tájt jelenik meg a labi- 
rintus mint jelkép. A labirintus ebben a ci-
vilizációban ennek a ciklikusságnak a jele, 
és azt jelenti: ha eljutsz a középpontig, 
majd visszatalálsz a „bejáratig”, bejártad 
az „Utat”, s megtörténik az újjászületés. 
Nem könnyű megtalálni a középpontot, 
mint ahogy nem könnyű visszatalálni 
sem. Olyan, mint visszatalálnunk az anya-

méhbe, ahol újra megtermékenyítjük azt, 
így biztosítván az újjászületés folyama-
tosságát. Ne feledjük, hogy ekkor még a 
női princípium uralkodik az emberi világ-
ban, matriarchátus, vagyis anyaelvűség 
irányítja a társadalmat. A kora ókori mi-
tológiák számos története őrzi ezt, mint 
például a feláldozott ifjú hősé, akinek a 
fölre hulló vérével termékenyül meg az 
anyatermészet. A labirintus az anyaméh, a 
szülőhely, a vízből születés, a megfiatal-
odás, az újjászületés jelképe is. 

Később tovább gazdagodik a jelentése. 
Gondoljunk például az ókori béljóslásra: 
a belek, ma már mi is tudjuk, nagyon 
fontos szerepet töltenek be nemcsak az 
emésztésben, de az immunrendszerben 
is, spirális elrendezésük erősen hasonlít 
az agytekervényekhez is. A labirintus 
spiráljához hasonlatos. Érdekes, hogy 
egy gondolat erejéig a mediterráneum 
világából kitekintsünk, hogy például az 
ősi beavatási szertartások, amik egyfajta 
halálpróbák, újjászületés-imitációk, szin- 
tén élnek ezzel a jelképpel: újzélandi 
ifjak, amikor átesnek a rítuson, spirál 
alakú tetoválással jelezhetik a férfivá vá-
lásukat.

De vissza Krétára, ami az európai 
kultúrkörben leginkább ismert labirintus 
őshazája. Az ismert mitológiai történet 
szerint az athéni Daidalosz Kréta szige-
tén Minósz királynak ajánlotta szol-
gálatait. A király felesége, Pasziphaé ak-
koriban vétkes szerelemre gyulladt egy 
bika iránt, akit a tengeristen, Posszeidón 

küldött hozzá, és megkérte Daida- 
loszt, hogy készítsen számára fából egy 
belül üreges tehenet. A királynő bűnös 
szerelméből megszületett a félig ember, 
félig bika alakú Minótaurosz. A szörnye-
teget az emberek szeme elől a Labi-
rintusba rejtették, amelyet Daidalosz 
épített. Azonban ő is a labirintus foglya 
lett, miután ő tanácsolta Ariadnénak, 
miként mentse ki a labirintusból a hős 
Thészeuszt, aki elpusztította a Minótau-
roszt. Ezért a király bezárta a mestert és 
fiát, Ikaroszt az útvesztőbe. Elhatározták, 
hogy madártollakból viasszal és mézzel 
összeragasztott szárnyakkal átszelik a 
tengert, és Szicíliába repülnek. Útközben 
azonban Ikarosz túl közel került a Nap-
hoz, és mivel annak melege megolvasz-
totta a szárnyakat összetartó viaszt, a fiú 
lezuhant és a tengerbe veszett. 

A görögöknél maradva, hadd említsem 
meg a jellegzetes görög gyógyhelyeket, az 
úgynevezett Aszklépionokat. A beteg em-
ber itt eltöltött egy éjszakát, bent aludt az 
Aszklépionban, majd másnap gyógyultan 
távozott. Mi is történt itt vele valójában? 
Epidauroszban, a színház mellett, a ré-
gészek föltárták egy ilyen gyógyító hely 
maradványait, s ebből nagyjából rekon-
struálni tudjuk magát az építményt, de 
a gyógyító eljárást is, a beteg útját. A 
betegnek valószínű át kellett előbb men-
niük egy építményen, ami egy spirál alakú 
labirintus volt, elhaladni egy kút mellett, és 
innen jutott le egy pincébe. Itt kellett visz-
szafordulnia a betegnek, megszabadulni a 
betegségtől. Ezt követően jutott be a ter-
mekbe, ahol az éjszakát álomban töltötte, 
majd másnap reggel gyógyultan távozott.

A román korban a templombejára-
tokon bukkan föl ismét, hogy aztán a 
felvilágosodás korában, a mitológiák 
alkonyán háttérbe kerüljön, de aztán a 
barokkban újjászülessék mint kertlabi-
rintus.

A 20. században a művészet fedezi föl 
újra, például Paul Klee, a festő. No meg 
a pszichoanalízis. A pszichoanalízis 
ébred rá arra, hogy a logikus, lineáris 
gondolkodás mellett van egy ősibb, mé-
lyebb gondolkodás is, a szabad asszo-
ciációké, ami az elnevezés ellenére ko-
rántsem olyan szabad, és ami inkább egy 
spirális mozgásra hasonlít, s elkalauzol 
a tudattalanba. A tudattalanba, vagyis az 
alvilágba, az anyaméhbe.  A tudattalan 
ösvényeit, labirintusait magunk is nap 
mint nap megéljük, amikor éjjel álmo-
dunk. Hosszú praxisom alatt magam is 
gyakran megtapasztaltam betegeimen. 
És hogy az előadás címében föltett kér-
désre válaszoljak, igen, van kiút a la-
birintusból, de ez egy veszélyes utazás, 
ami a tudattalanon keresztül vezet.

Szóba Bitor

Egy másik út – labirintus
A labirintus ősi szimbólum; több civilizáció ismeri, egymástól függetlenül is. Az 
európai kultúrkörben sok ezer éve van jelen, hol felbukkan, hol háttérben marad. 
Dr. Paneth Gábor ideg- és elmeorvos évtizedek óta titkának bűvöletében él. 

201406.indd   8 6/5/2014   1:48:40 AM



2014 JÚNIUS •   BUDÁNTÚL

DOSSZIÉ

9

Aki volt katona, talán még emlékszik arra, 
mit tanítottak „a parancs meghatározása” 
címszó alatt. Aztán ezt egyesek még meg 
is toldották egy nyomdafestéket nem tűrő 
szólással (ami mindig be is jött) a paran-
csok számával kapcsolatban, de most felejt- 
sük el a katonaságot, s merüljünk el a civil 
élet rejtelmeiben. Azon belül is most éppen a 
kimeríthetetlen példaraktárat, az egészség- 
ügyet vegyük górcső alá.

Persze lehet, hogy nem is annyira az 
egészségügyről szól e történetem, hanem 
inkább bizonyos homo sapiensekről, 
akiknek faladatuk bizonyos „parancsok” 
kiadása. De talán nem is ez a fontos kérdés.

Történt, hogy (itt és most el nem árul-
ható) különböző cseles trükkökkel sikerült 
bejutnom az öthetes kötelező várakozást 
megkerülve, negyvennyolc órán belül 
egy fehér köpenyes őrszem figyelmét ki-
játszva, időnek előtte egy rendelő váró-
termébe. Pontosabban nem is egy, hanem 
történetesen két rendelő is nyílt e sok ülő 
alkalmatossággal berendezett, várakozási 
célokat szolgáló teremből. Választhattam, 
hová ülök, ugyanis minden hely egyforma 
eséllyel elfoglalható volt, hiszen senki sem 
volt rajtam kívül a váróban.

Az egyik távoli sarkot választottam, 
hiszen azzal szemben volt az az ajtó, me-
lyen oly nagyon be akartam jutni. Csak- 
hogy a terem másik végén pár pillanat 
múlva nyílt meg egy másik rendelő ajtaja, 

s egy másik fehér köpenyes hölgy jelent 
meg: „Kiss Géza”, mondta. Sejtettem, 
hogy ez nem a hölgy bemutatkozása volt, 
hanem egy ilyen nevű pacienst invitálta az 
orvos elé. Ezekben a pillanatokban lépett be 
egy civil ruhás férfi a bejáraton, láthatóan 
még kapkodva a levegőt. Asszisztensünk 
megismételte az invitálásnak szánt kérdés-
ben a nevet: „Maga Kiss Géza?” „Nem, 
Kovács József vagyok – hangzott kissé bá-
tortalanul – és bocsánat a késésért, de csak 
messzire kaptam parkolóhelyet.”

Fehér köpenyesünk eddig sem volt ép-
pen halk szavú, de most aztán kiengedte 
hangerejét, mondhatnánk, átment ok-
tatóba: „Magának kilenc negyvenötre volt 

időpontja. Kérjen új időpontot, s legkö-
zelebb legyen pontos!” „De hát az újabb 
öt hét…” E szavakat az ajtóőrzőnk már 
nem hallotta, ugyanis bekattant mögötte 

a zár retesze. Kovács úr szomorú tekintet-
tel, mondhatnánk leforrázva meredt maga 
elé. Nem ült le, értett ő a szóból, ma már 
nem terem számára itt babér. Ránéztem az 
órámra: 9.51 volt.

Nem figyelhettem tovább az esemé-
nyeket, mert most engem invitáltak belé-
pésre a másik ajtónál. Az egészségügy 
velem szembe került szakembere nem fir- 
tatta, miként is kerültem eléje, annak 
rendje és módja szerint megkaptam tőle 
az elvárt szolgáltatást.

Távozásomkor megint áthaladtam a 
várótermen. Ketten ültek benne. Kint az 
épület előtt még láttam az előző kárval-
lottunkat. Láthatólag lógatta az orrát, 
föltehetőleg csak most kezdte meg fel-
dolgozni a pár perce kapott oktatást, s 
töprengett, mit is veszített a talán öt perc 
késésével.

Csak egyet nem tudok. Mit csináltak 
a másik rendelőben akkor, amikor Kiss 
Géza nem lépett be az orvos elé. Tippem 
sze-rint egy újabb, még szigorúbb paran-
csot fogalmazhattak meg a gyógyítással 
ki nem töltött időben. Szerintem az le-
hetett a téma, hogy mekkora késéssel sza-
bad beengednie beteget a váróterembe az 
annak őrzésével megbízott szakszemély- 
zetnek. Mert hiszen fegyelemnek kell 
lennie, s az ezzel kapcsolatos parancsot 
mindig, minden áron végre kell hajtani. 
Az értelmét pedig senki meg ne merje 
bírálni, mert akkor még nagyobb hátrányt 
szenvedhet el.

Mészáros Árpád

A parancs megfellebbezhetetlen

A második világháború előtt 
színtiszta sváb Budakeszin 
1944-ben alakul meg az első 
református presbitérium. 
A német lakosság tömeges 
kitelepítése után Felvidékről és 
Erdélyből érkező betelepülők 
között már nagy számban van-
nak reformátusok. Első imahá-
zukat éppen egy üresen álló 
sváb házban rendezték be. Egy 
évre rá már harangot szentel-
nek, és 1949-ben megérkezik 
a gyülekezet első választott 
lelkipásztora, Fónagy Zoltán.  
Helyét Merétey Sándor 1962-
ben veszi át, aki 1956-tól már 
itt szolgál segédlelkészként.

Merétey mint „templom-
építő” vonult be a budakeszi 
reformátusok és a város törté-
netébe.  Nevéhez fűződik az 
1949-ben épült imaház 1964-
es felújítása, bővítése, majd a 
jelenlegi templom fölépítése. 

Hosszú évek előkészítő munká-
ja, többszöri kényszerszünetek 
után 1999-ben szentelték föl 
a Basa Péter tervezte, s azóta 
Budakeszi egyik jellegzetes 
épületévé és büszkeségévé vált 
református templomot az első 
világháborús emlékmű és a 
régi imaház közötti térben.

A budakeszi reformátusok-
nak 1990 óta van cserkészcsa-
patuk, a régi imaházból kialakí-
tott Kálvin-terem nemcsak a 
gyülekezet, hanem a város kul-
turális életében is jelentős es-
emények, előadások helyszíne; 
a Protestáns Kör pedig a városi 
civil szervezetek közül az egyik 
legaktívabb. 

Zákányi Zsolt karnagy a mil-
lennium évében alapította meg 
a gyülekezet vegyes karát, ami 
később fölvette az időközben 
elhunyt karnagy nevét.

tb

Természetfotósok, 
figyelem!

A Budakeszi Idegenforgalmi 
Információs pont és a Mikis-
városunk.hu – Budakeszi 
Családi Magazin internetes 
hírportál digitális fotópá-
lyázatot hirdet Zöld Pixel 
2014 – Buda környéki Tu-
risztikai és Természetfotó 
pályázat néven. A kiírók 
olyan fényképeket várnak, 
amelyek Buda-kornyéki 
települése-ken készültek, 
kiemelik az egyes települ-
ések természeti adottságait, 
élővilágát, idegenforgalmi 
értékeit, a tájegység egyedi 
arculatáét.

A pályázat nyílt, 14 év 
fölötti amatőr és hivatásos 
fotósok egyaránt jelentke-
zhetnek rá. a pályázat bekül-
dés határideje 2014. június 
18-ig.

A legjobb pályaművekből 
szeptemberben kiállítást ren- 
deznek a budakeszi város-
házán, valamint folyamatosan 
közzéteszik több Facebook-
oldalon.

A beérkezett pályamunkákat 
szakmai zsűri fogja elbírálni, 
és kategóriánként a 3 első 
helyezettet pénzdíjban is ré-
szesítik.

Az első helyezettek 60, a 
második helyezettek 30, a har-
madik helyezettek 20 ezer fo-
rint értékű fotóutalványt kap-
nak. (A nevezés díjmentes.)

Eredményhirdetés: 2014. 
szeptember 16-án.

A pályázati kiírás rész-
leteiről további információk 
érhetők el a mikisvarosunk.
hu oldalán. 

Érdeklődni lehet még 
a Budakeszi Információs 
Pontban Oszlánszki Szil- 
viánál: 

iip@efmk-budakeszi.hu.

70 éves gyülekezet

Várólista

201406.indd   9 6/5/2014   1:48:40 AM



BUDÁNTÚL   •  2014 JÚNIUS

KULTUSZ

10

ZSÁMBÉK
Zsámbéki sZínháZi és 
Művészeti Bázis

Június

10. kedd
Kucsera András festőművész nyitott 
műhelye 
21. szombat, 10.00-23.00
Múzeumok éjszakája

Július

4. péntek, 20.00
Harmadik MűSzak: Kampec I-II.
Szereplők: Andresz Kati (Mamma), 
Mokány Csaba  (Csabi, boncmester), 
Szabó Sára (Sári, asszisztens), Inoka 
Péter  (Peti „Sote”, új gyakornok), 
Kelemen Tímea (Timi, nyomozó), 
Császár Zsófia („H”), továbbá Gulyás 
Ádám (No.20140207), Kókai Réka 
(No. 20140411). Az előadás munka-
társai: Farkas Róbert (művészeti 
vezető), Ilyés Róbert Leo „Rohiro” 
(világítástervező). Rendező: Kovács 
Henrietta
5. szombat, 20.00
Tünet Együttes: Közhely (élet-disco)
Rendező: Ardai Petra, Koreográfus-
asszisztens: Hód Adrienn
Előadók-alkotótársak: Cuhorka Eme-
se, Gőz István, Valencia James, Sza-
bó Réka, Szász Dániel, Varga Vince 
Zene, hang, zörej: Varga Vince 
Kosztüm: Szabados Luca

Fénytervező: Szirtes Attila
11-12. péntek-szombat, 20.00
Samuel Beckett: Godot-ra várva
A Forte Társulat előadása
Produkciós vezető: Számel Judit
Rendező-koreográfus: Horváth Csaba

zsáMBéki közMűvelődési 
intézet és könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu 

Június

10. kedd, 18.00
Önkéntes voltam a Kalahári sivatag-
ban
Feketéné Csermely Éva úti beszá-
molója a könyvtárban
13-14-15. szerda-csütörtök-péntek
„Azok a boldog szép napok…” – volt 
zsámbéki főiskolások találkozója és 
rock-blues fesztivál a Zárdakertben
13. péntek, 19 óra
Musical gála
A Zsámbéki Musical Stúdió tanévzáró 
hangversenye a művelődési házban
14-15. szombat-vasárnap, 10.00-
18.00 Múzeumi Hétvége Zsámbékon
15. vasárnap, 16.00

A helytörténeti pályázat eredmény-
hirdetése a művelődési házban
16-20. hétfő-péntek
Akrobatikus rocky tábor gyer-
ekeknek a művelődési házban
21-29. szombat-vasárnap
Testvérvárosi Napok és Búcsú Fesz-
tivál
22. vasárnap, 15.00
Homoródmenti faragások            
Az Erdélyi Baráti Kör és a Művelődési 
Ház közös kiállítása
21. szombat, 18.00-23.00  
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
18 óra Tárlatvezetés és filmvetítés 
a zsámbéki sváb hagyományokról a 
Tájházban
19 óra Tárlatvezetés, kézműves be-
mutató és játszóház a Lámpamúzeum-
ban
20 óra Tárlatvezetés a Romtemplom 
és Kőtárban
21 óra NYAKAS SMOOTH JAZZ 
KLUB a Romtemplomnál
Sztárvendég: BERKI TAMÁS (ének) 
és SÁRIK PÉTER (zongora)
Házigazda: Pálinkás Gergely és 
együttese
28. szombat
Családi Egészségklub
Egész napos kirándulás, ökofarm lá-
togatás     

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

Június

7. szombat, 15.00 
Moliére:  Képzelt beteg
10. kedd, 19.00 
Tündérország Erdély 

BuDAKESZI
erkel Ferenc 
Művelődési központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Június

14. szombat, 8.00 
Baba Börze
14-15. szombat-vasárnap
Erkel Napok
15. vasárnap, 16.00 
Zwickl Polka Partie
21-22. szombat-vasárnap
Múzeumok éjszakája
21. szombat, 10.00 
Tematikus Túra            

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

Szószékoltár

Június 19-én, csütörtökön 19 órakor a 
Kálvin teremben (Budakeszi, Fő u. 159.) 
A szószékoltár mint szimbólum címmel 
tart előadást Dr. Harmati Béla László 
művészettörténész, az evangélikus Orszá-
gos Múzeum igazgatója.

Keszi–Csíksomlyó
Idén különleges, Gábor Áronnak szen-
telt különvonatot indít a MÁV és az 
Indóház.hu a Kárpát-medence leg-
nagyobb búcsújába, Csíksomlyóra. 
A búcsú után azonban a szerelvény a 
hagyományoknak megfelelően folytat-
ja útját Gyimesbükkre, az ezeréves 
határra. A legkeletibb őrházat évekkel 
korábban a Budakeszi Kultúra Alapít-
vány kezdeményezésére újították föl, s 
azóta célállomása a világi zarándoklat-
nak.

Divat és művészet

Művészet, kézművesség és high tech iz-
galmas együttműködése a Koopero pro-
jekt.

Hátterében egy digitális nyomda áll, tex-
tilnyomtatási tapasztalatokkal. Ebbe a pro-
jektbe kapcsolódott be a budakeszi Somo-
gyi Réka selyemfestő. Együttműködésük 
gyümölcsei: kisszériás, nyomdai sokszori-
sítással előállított, művészi grafikákkal 
díszített textilekből álló kendők, ruhák, 
lámpaernyők stb. Somogyi és a Koopero 
közös munkáiból május végén nyílt kiállí-
tás a Paloma bemutatóteremben (Buda-
pest, Kossuth L. u. 14-16.)

Évek óta működik sikeresen a keszi Art 
Egyesület, amely a Budakeszin működő 
hivatásos és amatőr képzőművészeket 
tömöríti. Munkálódásuk egyre több és 
egyre színvonalasabb kiállításban mutat-
kozik. Nemrég a szomszédos Zsámbékra 
vitték el munkáikat, május végétől pedig 
a saját hazájukban, azaz Budakeszin, a 
helyi művelődési központban igyekeznek 
prófétálni a művészet és a kultúra mellett 
kiállításukkal.

Kőkereszt-Szépítők

Mind a Budakesziek, mind a Bu-
dakeszin keresztülutazók jól ismerik a 
Korányi Kórház főbejáratával szemben, 
a buszmegálló mellett álló kőkeresztet. 
Azt már kevesebben tudják, hogy anno 
ez a terület közigazgatásilag Budakeszi-
hez tartozott, és a keresztet is helyi sváb 
hívek állították. Így aztán érthető, ha a 
Budakeszi Szépítő Egyesület illetékesnek 
érezte magát a felújításához, ami a szük-
séges engedélyek megszerzése után hama-
rosan el is kezdődik.

Tarzíciusz a postán

A budaörsi Fő tér mellett a régi posta-
épület egy ideje már, hogy üresen áll. 
Egy kulturális civil szervezet, a Szent 
Tarzíciusz Egyesület most arra kérte a 
városvezetést, járulna hozzá, hogy az in-
gatlant ideiglenes jelleggel, kulturális cé-
lokra használatba vehessék a nyári-őszi 
időszakra. Térítésmentesen.

A budaörsi önkormányzat elvi hozzájáru-
lásukat adta a kezdeményezéshez.
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„Szemző Tibor és Forgách An-
drás munkája, a Vágy, hogy in-
diánok lehessünk, Kafka utolsó 
napjait idézi meg. A kierlingi 
szanatóriumot, ahol az életösz-
tönnek makacsul ellenálló írót 
szerelme, Dora Diamant és ma-
gyar orvos barátja,  Klopstock 
Róbert ápolta. A filmetűdnek 
nincs története, csak hangja 
– szövege, zenéje – és képei. 
Utóbbiak lazán kapcsolódnak 
Klopstock, Diamant, valamint 
Kafka elhangzó mondataihoz, 
amelyek naplójegyzetekből, 
visszaemlékezésekből, továb-
bá az író műveiből vétettek. 
Szó sincs tehát – úgymond – 
„megfilmesítésről” (egyszer, 
használat előtt, el kéne már 
tűnődni ennek a kifejezésnek 
az értelmén), mert nincs sztori, 
amit meg lehetne „filmesíteni”. 

Adott egy helyzet, három em-
ber: az egyik kivételes szemé-
lyiség, halálos beteg, a másik, 
élete utolsó szerelme, önfel-
áldozóan, rajongva ápolja, a 
harmadik szereplő, a később 
világhíres tudóssá lett barát 
segítségével. Tudja mindenki a 
végkifejletet. Kafka negyvené-
vesen meghal, Dora, ellentét-
ben Max Broddal, elégeti a 
nála lévő kéziratokat, s – mint 
mondja –, ha Franz kérné, 
megtenné ma is. Aztán a két 
túlélőt elsodorja a történelem, 
végül mindketten Amerika sza-
bad földjén kötnek ki (amiről 
Kafka olyan szépen és keserűen 
ír), gazdag, hosszú életet élnek, 
s úgy kerülnek be a történelem-
be, hogy akkor, azon a 1924-es 
meleg nyári napon ők fogták az 
életből eltávozó író kezét.

Szemzőék filmje (…) sem-
milyen kérdést nem vet fel, 
mert nem ez a tárgya: kérdezés 
és elbeszélés helyett felidéz. 
A szövegek alatt vagy fölött 
roncsolt képeket látunk, ame-
lyek nem vagy csak áttételesen 
kötődnek az elmondottakhoz.

Ha e különös és szép film 
műfaját kéne meghatároznom, 
a Kafka-klip kínálkoznék, talán 
nem túl blaszfémikus. Zene, 
szöveg és kép egyenrangú benne, 
egymástól elválaszthatatlan, 
egyik sem puszta illusztráció-
ja a másiknak. Nem hagyo-
mányok nélküli ez a forma, s 
most nem csak Szemző korábbi 
munkáira, köztük a Kubára, a 
Kőrösi Csoma-filmre meg a re-
mek Ottlik-mozgóképre, az Ez 
van!-ra gondolok, hanem olyan 
nemes elődökre, mint Bódy 
Privát történelemje, Szirtes 
András Napló és Forgács Péter 
fontos műveinek sora (melyek 
többségében Szemző, némely-
ekben Forgách András alkotó-
társ volt). S bár a forrás közös, 
szembeszökőek a különb-
ségek. Bódy és Forgács talált 
tárgyakkal dolgozott: előbbi 

analizálta-szétszedte a doku-
mentumképeket, míg Forgács, 
home movie-k alkotó felhaszná-
lásával, meglátta bennük a XX. 
század kisemberének nagy tör-
téneteit. Ezért, hogy Forgács 
Péter filmjei dramatikusak, míg 
Szemzőéi antidramatikusak. 
Utóbbiakban a zene nem „kí-
séri” a szöveget, s adja meg, 
ahogy szokás, a leselejtezett 8-as 
és super8-as tekercsekre fölvett, 
majd digitálisan továbbroncsolt 
képek hangulatát, hanem a ké-
pek és a szövegek rendeződnek 
zenei alakzatba. Ha az experi-
mentális, reflexív forma felől 
nézzük – mellyel újabban egy 
fiatal alkotó, Lichter Péter is 
eredményesen próbálkozik –, 
akkor Bódy és Forgács a közeli 
rokon, ha a zenei struktúra felől, 
akkor Huszárik rövidfilmjei, 
mindenekelőtt a Capriccio.

Ritka ma ez a fajta kézműves, 
pepecselő képkészítés, nem di-
vatos, de – Szemző munkássá-
ga, többek között, a bizonyság 
rá – nem is tűnik el a múló di-
vatokkal.”

(Élet és Irodalom, 
2014. május 30.)

Filmnek rövid, klipnek hosszú
A cannes-i fesztivállal egyidőben mutatták be a térsé-
günkhöz kötődő Szemző Tibor és alkotótársa, Forgách 
András legújabb kisfilmjét. A művet Az egyik legnagyobb 
élő magyar filmkritikus, Báron György méltatta az Élet és 
Irodalom hasábjain (május 30.) Ebből idézünk:

Igazán sikeres évadot zár a budakeszi 
székhelyű Kompánia Színházi Társu-
lat. Idén is folytatódott külföldi vendég- 
szereplésük: legutóbb Törökországban 
turnéztak, májusban pedig maguk láttak 
vendégül egy lengyel társulatot az egyik fő 
játszóhelyüknek számító Artus Stúdióban. 
Az opolei Teatr Jednego Wiersza az alter-
natív színjátszás bázisának tartott stúdióban 
több szerzői előadást is tartott, az egyik egy 
lengyel-magyar koprodukció volt.

Jelenleg egy hathónapos együttműködés 
keretében thai színészek vendégeskednek 
Budakeszin, újabb állomásaként az évekkel 
korábbra datálható együttműködésüknek.

A Kompánia itthon már több helyen is 
nagy sikerrel játszott, Elfeledett ének című 
darabját (rendező: Goda Gábor) meghívták 

az őszi potzdami  fesztiválra, ami az egyik 
legrangosabb európai színházi seregszemle.

Mint az köztudomású, a színházak finan-
szírozása, különösen az alternatívoké mind 
nehezebbé vált az utóbbi években. A bu-
dakeszi gyökerű társulat elsősorban külföldi 
fesztiválokon való föllépéseivel próbálja 
kompenzálni a csökkenő bevételeit, nem 
mellesleg öregbítvén ezzel a magyar szín-
házi kultúra hírét a nagyvilágban, s maga is 
értékes művészi tapasztalatokkal gazdagod-
ván.

*
Június elején megtartotta évzáró bemu-
tatóját a budakeszi Mezei Mária Művészeti 
Iskola, a Kompánia Színházi Társulat 
bölcső-intézménye. A rendezvényen be-
mutatkoztak a különböző művészeti ágak 
– zene, tánc, színház – és a különböző kor- 
csoportok.

Bobosi Tzar

Kompánia

Japánok Keszin
Japán gyerekkórust látott vendégül nemrég Budakeszi, pontosabban a budakeszi Czövek 
Erna Zeneiskola. Nem ez az első kulturális együttműködés a távol-keleti országgal, a helyi 
zenebarátok máig emlegetik, hogy három éve egy koto-zenekar látogatott el a városba.

A felkelő nap országából érkezett vendégek koncertet is adtak, s igazi meglepetésre ma-
gyar kórusműveket adtak elő – magyarul. A vendéglátók megbizonyosodhattak arról is, hogy 
a japán zeneéletben mekkora kultusznak örvend máig Kodály Zoltán, nagyobbnak, mint 
manapság szülőhazájában.

A Czövek Erna Zeneiskoláról azt is érdemes fölemlegetni, hogy a pár éve elindított hazai 
tehetséggondozó program egyik bázisintézménye.

A Schieli-kápolna körüli domb kü-
lönleges színfoltja Budakeszinek: 

a hangulatos kis építményt körülölelő 
feketefenyő liget afféle kvázi-mediter-
rán hangulatot varázsolt ide. A színfolt 
most eltűnt: a feketefenyőket kivágták. 
Értem én, hogy nevezett növények nem 
őshonosak a Kárpát-medencében (bár, 
ha az akácot lehet, jogszabály útján 
hungaricummá nyilvánítani, talán meg 
lehetett volna kegyelmezni e kedves 
fáknak is).

A fakivágás a város e szegletének 
amúgy helyeselhető átalakításával van 
összefüggésben: a főutca e szakaszán 
balesetveszélyes járdát új nyomvonalra 
terelik. De biztos, hogy ezt nem lehetett 
volna a fák meghagyásával megoldani?

Sza-T-ir
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Feltehetőleg mindenki szerint 
magánügy, hogy szeretem a 
savanykás almát. Pusztítom is 
rendszeresen, még autóveze-
tés közben is. De az már nem 
magánügy, hogy milyen lelkiis-
meret-furdalásom van, amikor 
a csutkájától akarok megsza-
badulni a legegyszerűbb mó-
don. A nejem szerint a csutka 
szemét, tehát kukában a helye, 
míg én természetazonos a-
nyagnak tekintem, s ezért ha 
lehet, visszajuttatom komposz- 
tálódni a természetbe.

Eddig még nem kértem 
föl szakértőt állásfoglalásra 
e rendkívül komoly és sors-
meghatározó kérdésben. Az 
viszont tény, hogy tudomásom 
szerint sem én, sem a csalá-
dom bármely tagja soha ennél 
nagyobb méretű – vagy ami 
még súlyosabb – a környezetet 
ennél jobban szennyező tárgy-
tól még nem szabadult meg, 
legalábbis tudatosan nem. 
Persze lehet, hogy mondjuk 
a kesztyűjével kirántott va-
lamelyikünk a zsebéből egy 
papírzsebkendőt vagy egy ko-
rábbi vásárlás blokkját, s ezt 
nem vette észre. De tudatosan 
soha sehol el nem dobtunk 
még eddig semmit.

Ezért mindig értetlenül 
álltam az időszakonként 
megismétlődő „TeSzedd” 
mozgalom előtt, ahol óvodá-
soktól a még mozogni képes 
aggastyánokat arra kérik, csat-

lakozzanak az akcióhoz. Rend- 
re el is hangzik, tavaly ennyi 
szemetet szedtek össze, s az 
idén remélhetőleg annyival 
többet gyűjtenek majd össze az 
aktivisták az utak mellől, park-
jainkból, s számtalan egyéb 
nyílt és rejtettebb helyről.

Értetlenül álltam mindig, így 
az idén is, mit is lehet még töb-
bet összeszedni utánam, utá-
nunk, hiszen – a matematika 
ma (is) érvényes törvényei sze-
rint – a nullát ugyancsak nehéz 
többszörözni. Mert ha sehol és 
semennyi szemetet sem dobok 
el, akkor hogyan lehet többet 
összeszedni utánam, mint az 
elmúlt év hasonló akciói alkal-
mával.

Aztán most megvilágosul-
tam. A nagy májusi „TeSzedd” 
akció alkalmával, csaknem 
Keszi hallótávolságában itt 
is, ott is gumikesztyűs, nylon-
zsákot pakoló akcióhősökkel 

találkoztam az út szélén. Ők 
gyalogosan, én kényelmesen 
ülve a volán mögött, mindenki 
a saját célja felé tartván. Mor-
fondíroztam is magamban, ha 
nem dobok el semmi szeme-
tet, akkor ugyan mit lehet/
kell összeszedni, hiszen a múlt 
évben is hasonló szituációban 
találkoztunk.

Ezen gondolataimba merül-
ve nem lestem, hol lehetne 
előzni, hanem szépen, nyu-
godtan tartottam a forgalom 
ütemét. Miként mondani szok-
ták, csurogtam, ügyelve az út 
széli emberekre és a már fél-
rerakott, bekötött szájú szem-
eteszsákokra. Majd bevágott 
elém (bocsánat, de tényleg 
ilyen fajta volt) egy sötét színű 
városi terepjáró. Jó, neki is van 
joga közlekedni, hiszen volt 
rajta rendszám, de ennél töb-
bet is megfigyeltem. Munkát 
és sikerélményt is adott az ak-
tivistáknak!

Alighogy – csak finoman – 
leszorított az elém kerülésével, 
már repült is ki a kocsi ablakán 
egy aludoboz. Előbb azt hit-
tem, csak rosszul látok, mert 
mire landolt a padka mellett, 
már én is túlszaladtam rajta. 
De nemsokára egy PET-palack 
is követte az előbbi röppá-
lya ívét, sőt, útjában az árok 
felé még pattogott is. Majd 
egy villanás, és e sötét autó 
megint eggyel előrébb ugrott 
a kényelmes tempójú sor-
ban. Településünk első piros 
lámpájánál így már csak egy 
jármű volt közöttünk, tehát leg- 
alább két másodperc előnye 

lehetett hozzám képest. 
Föltehetőleg ebben az 

előzési sorozatban az is sze-
repet játszhatott, hogy menet 
közben könnyebb lett az autó-
ja legalább egy üres aludoboz-
zal (sör, kóla, ki tudja?), s egy 
ugyancsak üres üdítős palack-
kal. De e néhány gramm súly-
csökkentésen kívül mekkora 
örömöt szerezhetett a rekord-
kísérletet megdönteni készülő 
szemétgyűjtőknek! Hiszen így 
legalább volt mit összeszed-
niük!

Röstellem a dolgot, de eb-
ben a rekordkísérletben én és 
a családom tagjai nem adtunk 
esélyt a buzgó gyűjtőknek. 
Pedig szó szerint ott volt az 
orrom előtt a példa, mit kell, 
mit kellett volna tenni, hogy 
még eredményesebb legyen az 
akció. Hogy ez eddig nem jutott 
eszembe! No, de sebaj, majd 
ezen túl igyekszem megrög-
zött szokásaimat elfelejteni, s 
majd megfelelően előkészítem 
a jövőre várhatóan ismét 
megrendezendő „TeSzedd” 
akcióra a terepet, hogy legyen 
mit összeszedni! Csak nehogy 
mások meg az én eddigi gya-
korlataimat vegyék fel, mert 
akkor fölösleges lesz az egész 
akció, de rekordot semmikép-
pen sem tudnak majd megdön-
teni. Hiszen azért a pár szem 
tőlem származó almacsutkáért 
– ami addigra még nem épült 
be a környezet trágyázási 
láncába – nem lesz érdemes 
még csak meghirdetni sem a 
„TeSzedd” akciót.

Mészáros Árpád

KÉK-ZÖLD
Pillanatfelvételek, Budakeszi, 2014 áPrilis

Szemét-szemlélet

Sakkbronz

Véget ért a 2013-14-es sakkbajnokság.
Pregitzer tanár úr felnőtt csapata, az 

OB II-ben indult Zsámbék jelentős sik-
ert ért el, miután végül fölállhatott a 
képzeletbeli dobogó harmadik helyére. 
Kiváltképp akkor, ha azt is hozzátesszük, 
olyan csapatok mögött végzett (Kisbér 
1., Biatorbágy 2.), amelyek komoly 
anyagi hátterüknek köszönhetően ko-
rábban magasabb osztályokban vi-
tézkedetett mesterekkel, illetve kül-
földiek igazolásával erősítethették meg 
egyesüle-tüket.

Az ifjúságiak és a gyerekek is hozták 
a „szokott” formájukat.

Közismert, hogy nemcsak az aktuá-
lis miniszterelnök, hanem a magyar 

irodalmárok közül is sokan vonzódnak 
a labdarúgáshoz. Így aztán nincs is ab-
ban semmi meglepő, ha a Budakeszin 
évtizedekig, halálig élt költő, Nagy 
Gáspár emlékére ismerősei, barátai im-
máron hetedik éve,  megrendezik a róla 
elnevezett labdarúgó-emléktornát, bi-
zonyítván, hogy a sport is a kultúra része.

Sportnap Budaörs
Május utolsó napján, vasárnap, 31-én tar-
tották meg 16. alkalommal a város egyik 
legnépszerűbb, hagyományos rendez-
vényét, a Városi Sportnapot a Budaörsi 
Diáksport Egyesület rendezésében.

Idén 12 sportágban és 6 helyszínen 
zajlottak a versenyek közel másfélezer 
résztvevővel.

Teli a zsák, teli a puttony
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A hazai közéletet az elmúlt hetekben töb-
bek között a strasbourgi Emberi Jogok 
Európai Bírósága május 20-i ítélete foglal-
koztatta, amelyben a bíróság kimondta, a 
magyar Btk. legszigorúbb büntetése, a fel-
tételes szabadságra bocsátás lehetőségét 
kizáró tényleges életfogytiglan (tész) sérti 
az Emberi Jogok Európai Egyezményét. A 
politikai hatalom persze azonnal felkapta 
– és el is torzította az ügyet, azt a látszatot 
keltve, mintha a strasbourgi bíróság ítélete 
után, már ha azt végrehajtanák, immár nem 
lehetne kiszabni tényleges életfogytiglant 
az elítéltekre.

Ez többszörösen nem igaz. Először is 
azért nem, mert az ítéletnek nincs köz-
vetlen következménye a magyar Btk.-
ra nézve. Igaz, a tész szabályozásán a 
bíróság szerint változtatni kell. Kell, de 
nem kötelező. Ám ha ezt a törvényhozás 
nem tenné, a Magyar Állam perek tucatjait 
veszíthetné el, amennyiben a jelenleg tény-
leges életfogytiglani büntetésüket töltő elí-
téltek (ez idő szerint körülbelül négy tucat 
ilyen van magyar börtönökben) pereket 
indítanának ügyükben. No, nem a kisza- 
badulásukért; és itt van a másik csúszta-
tás. A Strasbourg által hiányolt felülvizs- 

gálat bevezetése nem jelentené ugyanis 
azt, hogy a tényleges életfogytosok egy idő 
után automatikusan kiszabadulnának, csak 
annyit, hogy 20-25 évente meg kellene viz-
sgálni, indokolt-e még a szabadságvesztés 
fenntartása. És a bíróság dönthetne akár a 
büntetés további fenntartása, akár eltör-
lése mellett is. Magyarra lefordítva: az 
ítélet azt mondta, hogy a tényleges élet-
fogytiglanra ítélt embernek is joga van 
hozzá, hogy húsz-huszonöt évenként egy 
bíróság megvizsgálhassa, történt-e olyan 
változás személyiségében, hogy kiszaba- 
dulhasson. Márpedig ha egy bíróságot 
kompetensnek tartunk arra, hogy akár 
élete végéig börtönbe zárjon egy embert, 
illetékesnek kell tartanunk arra is, hogy 
megítélje, egy emberöltőnyi börtönlét alatt 
történt-e olyan változás az illető magatar-
tásában, hogy esetleg újra szabad legyen. 
Húsz-huszonöt év nagyon hosszú idő, ez 
alatt sok minden megváltozhat. Nemcsak 
egy emberben, hanem még a közfelfogás-
ban is, amelyik ma még inkább a bosszút 
szomjazza egy-egy bírósági ítéletben. A 
strasbourgi ítélet gyakorlatias szempont-
ból is védhető: gondoljunk bele, valaki, 
akitől még az elvi lehetőségét is elvesszük, 

hogy valaha is kiszabaduljon a rabságból, 
odabent könnyen kezelhetetlenné válik.

Az ügy körüli ködösítésbe maga a 
miniszterelnök is beleállt. Túl azon, hogy 
kirohanásában odáig ment, hogy Stras-
bourgot is összekeverje Brüsszellel, még 
a halálbüntetéssel kapcsolatban is elejtett 
egy kétértelmű mondatot. Európai huma-
nista legkésőbb Beccaria híres művének 
megjelenése óta, márpedig az elég ré-
gen íródott, 1764-ben (Cesare  Beccaria  
„Bűnökről és büntetésekről”) aligha helye- 
selheti ezt a barbár megtorlást. 

A miniszterelnök fölvetésében ugyanak-
kor meg kell látnunk azt a másik, jogos 
fölvetést is, hogy tudniillik az európai 
jogszolgáltatás és a mindennapi értelem-
ben vett igazságosság sokszor távol van, 
elszakadt  egymástól.  Erre az amerikai 
gyakorlat, az esküdtszék intézménye kínál 
egyfajta megoldást, hogy tudniillik végső 
soron a nép laikus képviselői dönthes-
senek a bűnös vagy nem bűnös kérdésé-
ben (de nem a büntetés mikéntjében!). Ha 
máshonnan nem, hát sok amerikai filmből 
azonban tudható, hogy ez az intézmény is 
befolyásolható, manipulálható. 

Nincs tehát tökéletes megoldás, s ilyen- 
kor legjobb, ha nem születik semmi olyan, 
ami visszafordíthatatlan, helyreállíthatatlan.

Szóba Bitor

Életfogytiglan, halálbüntetés

Új, a fiatalokat komolyan 
veszélyeztető jelenségre hívta 
föl több sajtónyilatkozatban, 
illetve szakemberek számára 
tartott előadásában az „Ország 
Toxikológusa”, a térségünkhöz 
több szálon is kötődő Zacher 
Gábor orvos.

A szakember az úgynevezett 
designer drogokról elmondta, 
hogy ma már szinte remény-
telen versenyfutás alakult ki 
az illegális laboratóriumok 
és a bűnüldözés között. Az 
említetett laborokban ugya-
nis újabb és újabb szinteti-
kus molekulát állítanak elő. 
Mikorra a bűnüldöző szervek 
beazonosítanának és tiltó 
listára vetetnek egyet-egyet 
közülük, már meg is jelent 
a másik. Márpedig tiltott 
drognak csak az minősül, ami 
rajta van a tiltólistán. (Nagy-
ban hasonló ez a jelenség a 
sport világában hódító dop-
pingszerekhez.) 

A veszélyforrást az jelenti, 
hogy az újabb és újabb design-
er drogokról az orvosok sem 

tudnak semmit, mire „kiismer-
hetnék”, tisztába jönnének a 
hatásmechanizmusával, már 
újabb készítmények kerülnek 
az illegális piacra. Így a túlada-
golás vagy egyéb problémák 
miatt orvoshoz kerülő fo-
gyasztók problémáival szem-
ben gyakran eszköztelenek, 
ma-gyarán nem tudják, ho-
gyan is kezeljék őket.

A másik problémát a drog-
fogyasztók számára az jelenti, 
hogy ők végképp nem tud-
hatják, mit juttatnak a szer-
vezetükbe, nincs idő arra, hogy 
egy-egy szerrel kapcsolatban 
kialakuljon a használatával 
kapcsolatos „kultúra”, így is-
meretlen hatásoknak teszik ki 
magukat.

Zacher doktor szerint a 
drogkutató laborok másfél-
két évvel előzik meg  az or-
vostudományt.  A toxikológus 
szerint, akik ilyen, designer 
drogokat szednek, gyakorlati-
lag „önkéntes emberkísérlet” 
alanyai.

Bot Zsibora

Pénzre várnak a budaörsi 
polgárőrök. (Ki az ebben az 
országban, aki nem vár pénz-
re? – a Szerk.) De a pénzt a 
városi önkormányzattól vár-
ják. (Ez sem egyedülálló – a 
Szerk.) Pedig a pénz tulaj-
donképpen rendelkezésre áll, 
benne van a költségvetésben is, 
a város számláján is lenne eny-
nyi (na, ez már nem mondható 
el minden önkormányzatról 
Magyarországon – a Szerk.), 
ám mégsem fizetik ki.

Talán csak nem pikkel a 
városháza a polgárőrökre? 
Még csak ez sem. A problémát 
az okozza, hogy polgárőr-
egyesületből egyenesen három 
is létezik Budaörsön. Az 
egyesületek maguk vitáznak 
arról, hogyan osszák el egymás 
közt a pénzt. A város márpedig 
ebbe a darázsfészekbe, érthető 
okokból, nem szívesen nyúlna 
bele, a polgárőrök pedig nem 
tudnak megegyezi. 

Patt – mondják erre a sakk-
ban.

Sza-T-ir

Önkéntes emberkísérlet

Polgárőrpatt
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Utólag szégyellem, s innen is megkö- 
vetem ismeretlen autóstársamat, amiért hir- 
telen felindulásból olyan csúnyán ráripa-
kodtam.

Szerettem volna beállni az élelmiszer-
áruház parkolójába, ami szinte megtelt. 
Ám ekkor fölfedeztem két üres helyet, 
szerencsém volt, idejében odaértem. 
Mellettem jobbról már állt egy autó, bal-
ról még szabad volt egy kocsinyi hely, 
amikor kiszálltam és bementem elintézni 
a napi bevásárlást. Miután  végeztem, és 
a teli szatyorral kijutottam a kocsihoz, 
azt a másik üres helyet is elfoglalta egy 
másik kocsi. Annyira közel állt meg az 
én járművemhez, hogy alig tudtam be-
furakodni a bal első ajtóig.  Centrálzáras 
a járgányom, a távirányítóm elromlott, 
tehát csak mechanikusan és onnan tu-
dom kinyitni. A műveletet sike-resen vé-
gre is hajtottam, de már láttam, annyira 
nem fogom tudni kitárni az ajtót, hogy 
még be is szálljak, pedig nem vagyok 
túlsúlyos. Nem maradt hát más meg- 
oldás, mint az anyósülés felől bekászálód-
nom, s áthágnom a sebváltón és a kardán-
bokszon, s végre elfoglalnom a vezetőülést. 
Mi tagadás, amíg mindezt végrehajtottam, 
forrt bennem a düh, hogy lehetett jogosít-
ványt adni valakinek, aki ennyire nem tud 
beparkolni, vagy ennyire semmibe veszi 
a közlekedés többi résztvevőjét. Már épp 

elfordítottam a slusszkulcsot és hátrame-
netbe tettem a sebváltót, amikor az indu-
lataim tárgya hirtelen megtestesült: a bal 
oldali autós szintén megérkezett a bev-
ásárlásból, s szállt volna be a kocsijába, 
amikor is én megnyomtam az ablakemelő 
gombot, s alaposan leteremtettem.  Szeren- 
csére durvaság, trágárság nem hagyta el 
a számat, de a fellépésem így is elég ar-
rogáns volt ahhoz, hogy az úr megszep-
penve és leforrázva álljon előttem.  Csak 
amikor elindultam, láttam, hogy az ő 
bal oldalán álló kocsi bizony jócskán 
túlterjeszkedett a demarkációs vonalon, 
a kettőnk közötti szűk helyre ő már csak 
éppen hogy be tudott állni. Már kezdtem 
volna az ismeretlent szidni, de ekkor 
eszembe jutott, lehet, ő is csak egy másik, 
kényszerből rosszul parkoló vezető ál-
dozata.  Tanulság: utólag sokszor ne-
hezen megállapítható, ki is volt valójában 
a „hunyó”, ki volt az első, aki miatt 
dominószerűen sorra állnak be szabály- 
talanul a parkolóba az autósok.

*

Szórakozottan indulok el a parkoló felé, 
s ahogyan gyakran megesik, tekin-

tetemmel próbálom megkeresni, hova is 
állítottam a kocsimat. Nem szoktam em-
lékezni rá ugyanis. Rövid pásztázás után 
aztán meglátom, s már indulok is felé. 
Amikor a kulcsot beillesztem a zárba, 

kicsit meglepődtem, hogy nem látok be 
az utastérbe, de ezt a napsugarak beesési 
szögének tulajdonítom. Azt már inkább 
furcsállom, hogy a kulcs nem úgy illesz-
kedik a zárba, ahogyan megszoktam, s 
nem is nyitja az ajtót. A fenébe, csak nem 
elromlott?! – kezdenék bosszankodni, de 
erre nincs idő, mert az igazi meglepe-
tés ekkor ér: a foncsorozott üvegablak 
(ez volt az igazi oka, hogy nem láttam 
át rajta) elkezd süllyedni, és az autóm 
vezetőülésén egy ismeretlen és halálra 
vált nőt pillantok meg. A félig leeresz-
tett ablakon át rettegő hangon kiált rám: 
„Menjen innen! Azonnal menjen innen!”.  
Ekkorra már én is átlátom a helyzetet: 
a kocsi típusa, színe ugyan-olyan, mint 
az enyém, de ez mégsem az én autóm. 
Próbálnám megmagyarázni a félreértést 
és elnézést kérni, de közeledésemre a 
hölgy még inkább bepánikol, közben az 
ajtózáró gombokat is lenyomja, az abla-
kot is fölhúzza, és a mellette lévő gyer-
ekülésben lévő kisbabát testével  óvja a 
brutális betolakodótól, azaz tőlem. 

Nem tehetek mást, igyekszem elolda-
logni a helyszínről. Pár másodperc után 
megtalálom az autómat, ez már valóban az 
enyém. A parkolóból kifelé manőverezve 
a hasonmás még mindig ott vesztegel. 
Rádudálok, mutogatok: Látja, tényleg ug-
yanolyan az autóm, mint a magáé. Mintha 
egy halovány mosolyt látnék megjelenni 
a sápadt arcon.  

Robot Szabi

Egy parkoló, két sztori

Június 30-án az ország 
hét megyéjében – Pesten, 
Hajdú-Biharban, Hevesben, 
Jász-Nagykun-Szolnokban, 
Komárom-Esztergomban, So-
mogyban és Nógrád megyében 
–, összesen 842 településen 
leáll a kéményseprői közszol-
gáltatás – írta a Népszabadság. 
Már ha addig nem történik va-
lami.

A Magyarországi Kémény-
seprők Országos Ipartestületé-
nek (MKOI) legutóbbi ülésén, 
május 30-án döntöttek a leál-
lásról. Nyilatkozatuk szerint 
ugyanis a kormányrendelettel 

csökkentett kéményseprési 
díjak (rezsicsökkentés) nem 
fedezik a kiadásaikat, így a 
gazdasági törvény előírásai 
szerint kénytelenek leállítani a 
működésüket.

A kormány ugyan megígérte, 
hogy a kieső bevételeiket 
kompenzálja, ez azonban nem 
történt meg.

A kéményseprés fontos 
közfeladat, elmaradása súlyos 
veszélyeket rejt. A rossz ké-
mény évről évre egyre több 
ember halálát okozza. Kíván-
csian várjuk a további fejlemé-
nyeket.

Rendőrbaleset
Kisebb kalamajka keletkezett 
egy pár hete történt baleset nyo- 
mán. A budakeszi rendőrök 
egyik autója, egy Dacia Duster a 
Szőlőskert utcában kisodródott 
az úttestről. A balesetben senki 
nem sérült meg a jármű utasai 
közül, azonban az autó igen- 
csak megrongálódott: mintegy 
egymilliós anyagi kárt állapí-
tottak meg a kárszakértők. Az 
esetnek szemtanúi is akadtak, 
akik elmondták a Budakeszi 
Iránytű szerkesztőinek, hogy 

a kisodródást alighanem az 
autót vezető rendőr okozhatta, 
mivel véleményük szerint túl 
gyorsan vette be a kanyart. 
Laptársunk meg is írta az e-
setet, a rendőrség azonban 
helyreigazítást kért a laptól, 
mivel szerinte nem a valóság-
nak megfelelően tudósított.

De hogy mi történt a 
rendőrség szerint, az tovább-
ra is homályban maradt,  
ugyanis a baleset vizsgála-
tának befejezéséig nem adnak 
felvilágosítást az ügyről.

Zoborai stb.

Halál a Korányinál

Az eset nem a kórházban, hanem a kórház közelében tör-
tént. 

Villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi április 
24-én éjjel a Budakeszi úton, a Korányi szanatórium kö-
zelében. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz- 
gatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy a gépkocsi 
kisodródott, az út menti vízelvezető árokba hajtott, neki-
ment egy villanyoszlopnak, ami rádőlt és ráesett. Az autót 
vezető 60 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette.

A katasztrófavédelmisek órákig dolgoztak a helyszínen.

Sztrájkolnak a kéményseprők
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