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Augusztus, Kisasszony hava

Kisasszony havában igen mértékletesen élj, ha akarod
magad betegségtől megoltalmazni. Ne egyél káposztát, sem
olyan étkeket, a melyek szaporítják a melancholiát. Sáros
tóhalaktól és csíktól óvjad magad. Ne igyál se méhsört se
szaladsört; útfüvet, polét és Acrimoniát tarts borodban; alkalmas borsos étekkel élhetsz; eret ne vágass, reggeli kihányás igen hasznos. Nagy-Boldogasszony napján ha fénylik a nap, azt itélik a szegény szőlőkapások, hogy azon
esztendőben sok jó bort ihatnak. Minden vetemények öröme
Kisasszony, Tiszta életüeket, de magtalanokat, hiveket, jó és
érett erkölcsü életüeket, kedveseket, de hirtelen, vakmerő,
bátor szivüeket és mindenben kegyes erkölcsüeket, okosokat
és kalmárságra szerencséseket teremtesz, de a fiad minden
örökségét elhagyja, és idegen földre megy vándorolni.

AFORIZMA
„A demokrácia ott ér véget, amikor a választók rájönnek, hogy
szavazatukkal pénzt tudnak maguknak szerezni”
(Alexander Tyttler)

A képen azok a szerencsés zsámbéki veteránok láthatók,
akik túlélték az első világháborút
(Mészáros Árpád szíves közlése)

*

Világháborús tüzérségi gránátot találtak július 30-án, Budakeszin, csatornaépítés közben, jó két méterrel a földfelszín alatt. A tűzszerészek a lőszert hatástalanították és
elszállították.
Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország
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Lőrinc sír
A Perseidák általában augusztus
12-13. körülre esik. Ilyenkor igazán romantikus program lefeküdni egy mezőn és figyelni a hullócsillagokat, hiszen percenként átlag 1-2 „csillag” éri el a légkört.
A Perseidák meteorrajt „Szent
Lőrinc könnyeinek” is szokták
nevezni a 258 augusztus 10-én
mártírhalált halt Szent Lőrinc
„emlékére”.
A Perseidák néven ismert meteorraj
igazán látványos. A meteoritok a légkörünkben elégve látványos hullócsillaggá válnak.
*
1686. szeptember 2. 76 napos ostrom után Buda felszabadul

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)

Képviselők és képmutatók

N

em szeretem, amikor a politikusokat úgy
általában pocskondiázzák. Hogy ilyenolyan rabló, ostoba, romlott alakok stb.
Nem szeretem, ha csak úgy általában teszik,
de persze egészen más a helyzet, ha amúgy
konkrétan meg is nevezik a lopós, korrupt stb. politikust, és még föl is sorolják,
mikor, kitől, mit, mennyit lopott, hagyta
magát korrumpálni, és hogyé’ adta magát.
Ugyanis szerintem azok, akik így beszélnek
a politikusokról, tulajdonképpen magukat
fokozzák le. Nemcsak arra gondolok, hogy
a hitvány politikus az őt megválasztók rossz
ízlését, csekély emberismeretét, felületességét, gyenge ítélőképességét tükrözi. Nézzünk bele a tükörbe. Mit
látunk benne? Hát saját magunkat. És amikor őket gyalázzuk,
magunkat is gyalázzuk.
Gondoljunk bele, hogy a választott politikus leggyakoribb
neve a képviselő. Mit is jelent ez voltaképp? Azt, hogy bennünket, egyszerű választópolgárokat képvisel. Helyettünk intézi bizonyos, mindannyiunkra tartozó ügyeinket. Helyettünk jár el, intézkedik, szervez, harcol, vagyis megbízunk benne, szinte olyan,
mintha mi magunk intézkednénk, szerveznénk, harcolnánk legjobb tudásunk szerint. A mi nevünkben hozza a rendeletet, a jogszabályt, szinte magunkat láthatjuk benne, ha jól teszi a dolgát,
a mi jobbik énünket. Hogyne, hiszen mi teremtettük, a mi képmásunkra. Hogy nem vagyunk Isten? Dehogyis nem! Igaz, ritkán,
általában úgy négyévente egyszer. No, nem arra gondolok, hogy
ilyenkor a jelöltek körüludvarolnak minket, magasztalnak, istenítenek, mennyire okosak, sőt: bölcsek vagyunk (kiváltképp, ha
őrájuk szavazunk), hanem arra, hogy ott, abban a pillanatban,
amikor a fülke magányában behúzzuk az x-et, majd az urnába
dobjuk a szavazatunkat, akkor mi vagyunk a Teremtő, aki a saját
képmására teremti meg a képviselőit. A legrátermettebbeket, a
legkiválóbbakat – magunk közül.
S közülük kerülnek ki majd a polgármesterek, a különböző
rendű és rangú elöljárók, államtitkárok, vagy éppen a miniszterek. A szolgák. Mert hogy a miniszter szolgát jelent. A köz szolgáját. És ugyan ki szeretné magát viszontlátni egy képmutató,
züllött alakban, aki csak úgy tesz, mintha mi volnánk, de közben
csak a maga érdekeire gondol. Egy igazi képmutató. Aki nem
viseli, hanem mutatja. Vagy másokra mutogat.
Nemsokára lesz ilyen alkalom, hogy mindannyian egy rövid
időre Teremtővé váljunk, egész pontosan október 12-én. Ezúttal
a helyhatóság embereit, az önkormányzati képviselőinket fogjuk
megválasztani. Ilyentájt, mint afféle a közügyek tájékán forgolódó
embertől gyakran szokták tőlem megkérdezni, hogy szerintem ki(k)re lenne legjobb szavazni. Persze nem azok kérdeznek,
akik már eleve tudják, akik akár Caligula lovára is szavaznak,
ha mellette látják a szívüknek kedves pártlogót. Amit ilyenkor
szoktam mondani, igaz, nem mindig aratok vele sikert, most meg
is osztanám az Olvasókkal azért, hogy a hamarosan kezdődő
kampányban talán eszükbe jut, és annak tükrében teszik mérlegre a szavazatukat. Nos, a mondás, amit ilyenkor idézni szoktam, nem tőlem származik, hanem egy igen-igen okos embertől,
Johann Wolfgang Goethétől, aki arra a kérdésre, vajon milyen
kormányzat lenne a legjobb, azt találta mondani, „Olyan, amelyik megtanít bennünket arra, hogy miként kormányozzuk önmagunkat.”.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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KRÓNIKA

Külföldi munkavállaló
Látványterv a győztes pályaműből
Fotó: Építészfórum

Megújul a Kalef

A Kalef, vagyis a Széll Kálmán tér (leánykori
nevén Moszkva) átépítése régóta, mondhatni évtizedek óta aktuális. Úgy fest, a munka
hamarosan, akár már most, augusztusban is
elkezdődhet. De ősszel mindenképp, mert ha
nem, akkor a beruházás elesik egymilliárd
forinttól, amit még a 2013-as költségvetésben különítettek el erre a célra. Egyébként
a fejlesztés összköltségére a pályázatnyertes
– WIS Holding Zrt. – 5,3 milliárd forintért
vállalkozott azzal, hogy 2015 végére átadja
a megújult teret a forgalomnak.
A rekonstrukció tartalmazza többek között
a busz- és villamosmegállók korszerűsítését
és a mostaninál célszerűbb elrendezését;
a közúti csomópont átépítését, bicikliúthálózat kialakítását.
A munkák végére eltűnnek a bódék is, valamint megvalósul az akadálymentes közlekedés a Várfok és a Csaba utca irányába. El fogják bontani a metróállomás oldalszárnyait, és megteremtik a lehetőséget a
fogaskerekű majdani fogadásának.
A tér építészeti arculata is egységesebbé
válik és megújul.
A beruházókat komoly próbatétel elé állítja, hogy a Kalef Buda legforgalmasabb közlekedési csomópontja, és a felújítás idején is
lehetővé kell tenni a forgalmat.
tb

Adott már e hazának minisztert hármat
is, államtitkárt kettőt, s főpolgármestert
a fővárosnak Budakeszi. De, ha a
jelölésből kinevezés lesz, akkor a pár
éve Budakeszire betelepült Navracsics
Tiboré lehet a legmagasabb rang, amit
budakeszi lakos valaha is betöltött.
Történt ugyanis, hogy a magyar kormány hivatalosan őt jelölte a Magyarországot megillető egy, Európai
Uniós biztosi helyre. A bejelentés elég
sajátosra sikeredett, a politikus ugyanis Twitteren maga közölte a nagy
eseményt.

Szél ismét társ
Jól alakult az idén a budakeszi Szél
Bernadett politikai karrierje: pártját –
Lehet Más a Politika (LMP) – a választók újra bejuttatták az országgyűlésbe
április 6-án, őt pedig nemrég, a nyári
tisztújításkor ismét a párt társelnökévé
választották Schiffer András mellett.

Akit a kormány megbízott
A jövő embere
Ami az esélyeket illeti, elég ritkán
szokott előfordulni, hogy végül ne hagynák jóvá a jelölő országok jelöltjeit.
Ráadásul sajtóértesülések szerint egyébként az Európai Bizottság nemrég
megválasztott elnöke, Jean-Claude

Kiírás után választékra várva
Férfiasan be kell vallanunk:
tévedtünk.
Egy
hónappal
ezelőtt, júliusi lapszámunkban
kvázi megelőlegeztük az akkor
még titkos dátumot, már ami az
őszi önkormányzati választások
időpontját illeti. Nos, az ügyben
illetékes Áder János államfő
azóta meghozta döntését, s immár hivatalosan is tudható,
hogy az általunk jósolt október

Juncker, állítólag nem emelt kifogást a
jelölttel szemben, igaz, hivatalosan még
ő sem lett beiktatva a hivatalába. Amúgy
ez ugyanaz a Juncker, akinek elnökségét Orbán Viktor miniszterelnök nyíltan
opponálta. Ezek szerint nem Navracsics jelölése a megfelelő alkalom arra,
hogy Juncker revánsot vegyen Orbánon.
Vagy éppenséggel mégis? Georg Paul
Hefty, az igen befolyásos magyar származású német újságíró mindenesetre
azt fejtegette egy, röviddel a Navracsics jelöléséről szóló hír megjelenése
után publikált cikkében, hogy a jelenlegi magyar külügyminiszter akár Orbán Viktor riválisa-kihívója is lehet egy
jövőbeni belpolitikai hatalmi harcban.

5. helyett egy héttel később,
azaz 12-én járulhatnak az állampolgárok az urnákhoz, idén immáron harmadszor, hogy ezúttal
a helyhatóságok képviselőire és
a polgármesterekre (már ahol
közvetlenül választják ez utóbbiakat) voksoljanak.
Az említetteken túl, s ez
többnemzetiségű, s hagyományait büszkén ápoló vidé-

Júliusban Orbán Viktor miniszterelnök
kinevezte az új kormánymegbízottakat.
Tarnai Richárd azon kevesek közé tartozik a csapatban, akik már az előző
ciklusban is betöltötték ezt a tisztséget.
Ráadásul még az állomáshelye sem változott: újrázhat mint Pest megye kormánymegbízottja.

künkre igencsak áll, nemzetiségi kisebbségi képviselőket is
választhatunk majd.
Ami a jelölteket illeti, itt-ott
már lehet hallani (július végén) nevekről, de a hivatalos
jelöltállítás még odébb van,
találgatni pedig nem szeretnénk, nehogy úgy járjunk, mint
az időponttal, lásd múlt havi
számunkat.
A kampány, az elmúlt
évtizedek tapasztalatai szerint

igazából augusztus 20-ával indul majd csak be.
Érdekessége lesz az idei október 12-ének, vajon az elmúlt
években jelentősen átalakított
és kiüresített önkormányzatok
ügye (például iskolák államosítása, a pénzügyi mozgásterük
korlátozása) mennyire fogják
mozgósítani a választópolgárokat az elmúlt hat választással összehasonlítva.
Zoborai stb.

Mindenki választó
és választható
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Találkozás egy erdei manóval
A kánikula ellenére mackónadrág volt rajta, zárt bőrcipő. A nyitott inggallér alól
kilátszott a szürke atléta, az ing fölött valami bizonytalan színű és szabású dzsekiféleség. Fején taplósapka. Taplósapka! Az egész jelenség szürreális volt.
Az alacsony termetű, vékonydongájú,
meghatározhatatlan korú férfi vállán a
vászontáska, mintha tarisznya lenne. Kezében egy olyan husáng, ami az erdőjárásban
és a kóbor kutyák elűzésében egyaránt hasznos. Látszik, nem csak úgy fölvette valahol
túra közben, régi társa lehet, egymáshoz
idomultak az idők során. Ahogy közeledett az erdei úton, egyre kivehetőbb volt
a szürke arc, a savószínű szem, a vékony
ajkak. Biztosan egy hajléktalan – gondoltam magamban ott, az erdei padon. Futás
után voltam, szeretek ilyenkor megpihenni itt, mielőtt visszaérnék a városba. A
sűrűjébe. Amikor velem egy magasságba
ért, megállt előttem az emberem, finoman
biccentett a fejével, és megkérdezte:
– Megengedi, hogy leüljek?
Nem akartam udvariatlan lenni, beletiporni az önérzetébe, pedig legszívesebben
azt válaszoltam volna, „Uram, mintegy
öt méterrel odébb van egy másik pad, az
talán megfelelhet önnek.” Ehelyett kényszeredetten bár, de a mellettem lévő üres
felületre mutattam a padon: „Tessék”.
Emberem lassú mozdulatokkal leült,
közben a vászontáskáját az ölébe vette,
felső testét előre döntötte, s kezeit összekulcsolva nézett maga elé. Nem szólt egy
szót sem. Mintha ott sem lennék mellette.
Ezt mindenesetre méltányoltam, nem voltam beszélgetős kedvemben. Jó tíz perc
is eltelhetett így, ő is meredt maga elé, én
is bambultam bele a semmibe. A helyzet
először kifejezetten szórakoztatott, aztán
kezdett fészkelődni bennem a kíváncsiság.
A végén már-már bosszantott, hogy meg
sem szólal, ha már ide ette a fene, annyira,
hogy végül én törtem meg a csendet.
– Bocsánat, hogy megkérdezem, fárasztó
volt a kirándulás?
– A kirándulás? – kérdezett vissza némi
éllel. Mielőtt válaszolt volna, hosszan elgondolkodott, majd így folytatta: – Kirándulás? Igen, tulajdonképpen így is fogalmazhatunk: kirándulás. Hiszen mindannyian
kirándulók vagyunk, egy nagy-nagy túrán.
Igen, elég fárasztó volt, különösen így, a
vége felé.
Megint hallgattunk egy darabig, aztán
a változatosság kedvéért ő szólalt meg
előbb:
– Tudom, mit gondol, de nehogy azt
higgye, hogy holmi hajléktalan vagyok.
– Értem, nem hajléktalan, turista. Erre
vezetett az útja, gondolom, a Kék Túra,
vagy a Zöld Túra. Itt vannak a fákon a
jelek. Egyébként honnan jött?

– Innen, az erdőből, ahol lakom. De
mondom, nem vagyok hajléktalan. Én nem
azért vagyok itt, mert ne lenne otthonom.
Én nem sétálgatok itt, nem kirándulgatok, én itt élek. Nekem nincs szükségem a
jelekre, én itt már minden fát, bokrot, odút
ismerek. De nem vagyok hajléktalan. Én
nem azért vagyok itt, mert nem tudnék hol
lakni.
– Tudna?
– Most már talán nem, de amikor ide
kiköltöztem, akkor tudtam volna. Mondom, nem azért jöttem ide.

Leülhetnék?
– Hanem miért?
– Gondolom, most a szokásos történetet
várja tőlem, megromlott házasság, válás,
elveszett munkahely stb. De hiszi vagy
sem, semmi ilyesmi nem volt. Egyszerűen
csak el kellett jönnöm.
– Egyik napról a másikra?
– Igen, egyik napról a másikra. Egy nap
arra ébredtem, hogy el kell jönnöm. És el is
jöttem.
– Ez mikor történt?
– Elég régen. Nem tudnám pontosan
megmondani, mennyi ideje. Hogy naptár szerint mikor történt, azt igen, amúgy
tudom azt is, hogy most mennyit írunk,
bár a napokat néha eltévesztem, itt nincs
jelentősége annak, hogy hétfő vagy csütörtök, ünnep vagy hétköznap. Szóval
meg tudnám mondani akár napra pontosan, mennyi ideje történt, azonban ezzel
csak megkerülném a kérdését. Mert igazából nem tudom, mennyi idő is telt el
azóta. Itt egészen másképp telik az idő.
– Társaság?
– Ritkán. Persze sokan járkálnak itt kora
tavasztól őszig, de télen sem ritka a kiránduló, a kerékpáros vagy éppen a futó, mint
ön is. De ritkán beszélek velük, nagyon ritkán. Látni látom őket, de ha nincs kedvem,
és többnyire nincs kedvem, inkább kitérek
előlük, hogy még csak szóba se kelljen
állni velük: „Tessék mondani, messze van
még a kisvasút?” „ Jó irányba megyünk a
kilátó felé?” Meg hasonlók. Szeretem eldönteni, mikor, kivel állok szóba.

– Engem miért ért ez a megtiszteltetés?
– A trikója miatt. Tetszett a felirat –
teszi hozzá magyarázatképpen. Csak
most kap-csolok, hogy az a póló van rajtam, amin ez az idézet áll: „Minél jobban
ismerem az embereket, annál többre becsülöm a kutyámat.” Másoknak is szokott
tetszeni.
Szókratész – veti oda mintegy mellékesen.
– Szókratész lenne? – kérdezek vissza.
– Én eddig úgy tudtam, hogy Richelieu.
– Lehet, hogy ő is mondta, de akkor
csak idézte az ókori bölcset.
Valahogy érzem, jobb, ha ezen nem vitatkozom, sejtem, alulmaradnék. Inkább
másra terelem a szót:
– Ezek szerint szereti a kutyákat? Netán tart is kutyát? Hasznos lehet itt egy
kutya.
– Egyszer volt kutyám, gyerekkoromban, egyetlen napig, egy kóbor állat, befogadtam, de a szüleim nem engedték,
hogy megtartsam. Igazuk is volt, ma
már azt mondom, egy lakótelepi bérház
negyedik emeleti lakása nem kutyának
való.
– Kutyának nem is, embernek talán.
– Az. Szóval nem engedték, akkor
nagyon el voltam keseredve. Aztán amikor
már lehetett volna, akkor már valahogy
nem akartam. Úgy éreztem, ez is megvolt
az életben, volt kutyám, ha csak egy napra
is.
– Feleség?
– Az is volt. Nem éppen egy napra, de
nem tartott sokkal tovább.
Emberem megint előrehajolt, összekulcsolta a kezét, és a távolba meredt.
Nem akartam faggatni, ha akar, beszél
magától is. Inkább én is hallgattam. Valahogy jól is esett. Hosszú percek teltek
el, egy negyedóra is talán. Onnan sejtettem, hogy lentről, a városból mintha
kettőt kondult volna egy harang. Gyorsan
kiszámítottam az időt.
Egyszerre csak az emberem váratlan
fürgeséggel, mint aki az órájára pillantva
észbe kap, mindjárt indul a vonata (holott
órát nem láttam a karján, az erdei kisvonat
pedig tőlünk távolabb fut) fölugrott, és
váratlanul elbúcsúzott:
– Jó volt beszélgetnünk.
– Jó volt.
– És még hallgatni is milyen jól tudtunk
együtt.
– Valóban.
– Tudja, az ember hatéves korára megtanul beszélni. Újabb hatvan év, és megtanul hallgatni.
– Hát ezt meg ki mondta? – kérdezem,
de addigra már el is tűnik a fák között.
Sose tudom meg az idézet forrását. Se azt,
ki volt ez az erdei manó.
Biatoris Oz
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Busszantalak
A buszcsere-program az agglomerációs járatokon júliussal
befejeződött. A Budapesti Közlekedési Központ közleményben tájékoztatta az érintett
települések közvéleményét,
hogy a projekt keretében összesen 167 új buszt állítottak
„hadrendbe”. A járművek klimatizáltak, alacsony padlósak,
motorjuk környezetbarát.
Az utolsó ütem keretében a
Budakeszire közlekedő 22-es,
22A, 22-es és 922-es járatokon
is megjelentek az új autók.
További fontos változás,
hogy többszöri halasztás után
az autóbuszos közösségi közlekedés szolgáltatási feladatait
átvette a Volán.

Bölcsőringás
Mint korábban jeleztük, Budakeszi új gyerekintézménye,
az újonnan épült óvoda a
Márity utcában, határidőre,
vagyis július végére elkészült.
Budakeszi Város Önkormányzata vissza nem térítendő
Európai Uniós támogatás
segítségével valósította meg
a projektet. Augusztusban a
műszaki átadás-átvétel, az
intézmény berendezése következik, hogy őszre birtokba vehessék a gyerekek.
A tizenhárom fős személyi állomány és az intézményvezető
kiválasztása még a nyáron
megtörtént.

Veres Köröszt
A Vörös Kereszt budakeszi
szervezete idén tavasszal
feloszlott. Pár hónap múltán, idén nyáron újjáalakult.
Első számú vezetővé Szabó
Péter Ákos önkormányzati
képviselőt választották. Az új
tagok azonnal a tettek mezejére léptek. Gombócz Tünde
irányításával az egyik budaörsi nagyáruházban ruhagyűjtési
akciót szerveztek, amit budakeszi rászoruló családok
javára fordítanak.
Az új csapattal az augusztus
23-i Családi Nap Fesztiválon
is megismerkedhetnek az
érdeklődők.
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Beavatás avatás előtt
Bár még hivatalosan le sem
leplezték, elvben tehát még
nem is igazán láthattuk Budakeszi új köztéri emlékművét,
előző lapszámunkban már egy
glossza erejéig megemlékeztünk róla. Mindazonáltal a
helyi közönségnek pár napig
módjában állt látni és véleményt formálni, amikor végre
elbontották körüle a fa védő
ketrecet, azonban nem sokkal
utána becsomagolták. (Nem,
nem Christo, a bolgár származású
csomagolóművész
járt erre – a Szerk.)
Az alkotás, amely pár
napig közszemlére tétetett,
mindenesetre megosztja az
amúgy a nyári kánikulákban
tikkadtan lézengő budakeszi
publikum azon részét, amely
abban a pár napban épp nem
volt szabadságon, s jártábankeltében, a Bagolyvár főutcai
frontján találkozhatott vele.
Már az is vita tárgyát
képezi, akkor ez most a
németek be- vagy kitelepítésének állít-e emléket. A
fémlemezből
megformált
sziluettek ugyanis sokkal
inkább emlékeztetnek egy,
a második világháború után
kitelepített német családra,

mint azokra a dunai svábokra,
akiket a 18. században a
Zichyek hoztak újra benépesíteni a Buda előterében álló,
addigra elpusztult, elhagyott
településeket. Azonban könnyen meglehet, hogy ez szándékosan van így, hiszen a
kitelepítés bizonyos értelemben ugyanannak a történetnek
egy másik oldala.

Irány a turizmus

természeti és táji adottságai,
kulturális gazdagsága alkotja.
Erénye azonban, hogy alapos
szakmaisággal feltárja és szisztematikusan, lépésről lépésre
leírja, hogy e célok megvalósításához milyen intézkedéseket
szükséges megtenni.
Megjegyezzük, nem először
születik hasonló koncepció, de
erre is azt mondhatjuk, amit az
előzőekre: minden terv annyit
ér, amennyit megvalósítanak
belőle.
Sza-T-ir

Az október 12-ével leköszönő
jelenlegi városvezetés stratégiai ágazatnak tekinti az idegenforgalmat.
Idén év elején egy szakmai
fórumot is összehívott e célból, majd ezeket a tapasztalatokat is felhasználva, egy
ismert turisztika szakembert
kért föl, készítené el a város
turisztikai stratégiai tervét.
A koncepció dr. Horváth
Endre tollából megszületett, az
interneten már
olvasható.
Revelatív
megállapításokat nem találtunk benne,
fő tézise, hogy
Budakeszi
fő vonzerejét a főváros
közelisége,

Itt járt Christo
A rafinált asszociációk itt
nem érnek véget. A műalkotás
leginkább egy háromdimenziós képeskönyv nyitott lapjaira emlékeztet. Ezzel az
ötlettel az alkotó több legyet
üt egy csapásra: a nyilván
ökonomikusabb
kétdimenziós ábrázolás azzal a trükkel,
hogy az alakokat az előtérben

álló hatalmas fémlapból
mintegy lombfűrésszel kivágja, egy hátsó síkba helyezi, az egészet perspektívába állítja, és szobrot csinál
belőle. A lemezből kivágott
alakok értelmezhetők így is,
hogy felénk közelednek, megérkeznek, mintegy betölteni
azt az űrt, amit mások, ki
tudja, mikori távozása hagyott maga után; de úgy is, hogy
ki lettek metszve a helyükről,
el lettek szakítva, idegenítve
tőle, s távolabbra kerültek
tőlünk. Mindkettő valaminek
a hiányát sugallja.
Ezt a hatást akarja fokozni
az a köztéri plasztikában az
utóbbi évtizedekben szinte
közhellyé vált fogás, amely
az alkotást nem talapzatra
állítja, hanem a járókelőkkel
egy szintben helyezi el, mintha ott sétálnának, élnének
közöttünk.
Az alkotás tehát gondolatgazdag, termékeny asszociációk kiindulópontja, mégsem érzem igazán sikerült
kompozíciónak; valószínűleg
túlságosan is arra a bizonyos
háromdimenziós
képeskönyvre emlékeztet, s
valahogy hiányzik belőle a
drámaiság.
Kár.
Robot Szabi

Egy Robur fogságában
Szirmai Gábor, kalandvágyó
utazó, egyre nagyobb hírnek
örvend. Pedig nemrég még
lakóhelyén, Budakeszin is kevesen ismerték. Pár hónapja
kapta föl nevét, pontosabban
legfrissebb kalandját a bulvármédia, amikor is regényes
útján még regényesebb módon
szabadult ki dél-szudáni emberrablók fogságából.
Júliusban a Népszabadság közölt vele hosszabb
életműriportot, aztán meg arról
olvashattunk több internetes
portálon, azt tervezi, hogy
többedmagával egy Robur fedélzetén vág neki 2015 január
elején a Budapest-Bamako rallynak.
Társai számítanak az ezermester Szirmai találékonyságára. A veterán jármű
felkészítését megkezdték.
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BUDAÖRS, LÁSS

Frankban fizetnek

Méhbaj
és vesztegzár
Gyógyíthatatlan méhbetegség ütötte föl
a fejét Budaörsön, de ezt a kórt nem a
ginekológiai szakrendelésen kezelik.
A méhek megbetegedése miatt július
14-étől állategészségügyi zárlatot rendelt
el Budaörs közigazgatási területén a Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatal. A zárlat feloldásáig tilos mézet,
méhészeti terméket vagy méhcsaládot
kivinni Budaörs területéről, méheket behozni, illetve ezek belső forgalmazása is
tilalom alá esik.

A távhődíj marad
A budaörsi képviselő-testületen mindenesetre nem múlik, ugyanis július 23-i
ülésén, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal megkeresésére, úgy
foglalt állást: amennyiben a jogszabályi
környezet (és a világpolitikai helyzet – a
Szerk.) nem változik, nem tartja indokoltnak a lakossági távhődíjak emelését.
(Azt vizont megkeresésünkre a városháza határozottan cáfolta, mi szerint testvérvárosi kapcsolat felvételére készülnének
Orenburggal.)

Háztáji a város szívében
Úgy értesültem, hogy országosan is a legaktívabbak között
tartják számon a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarában
a budaörsi tagszervezetüket.
A Budaörsi Települési Agrárgazdasági Bizottságban helyi
gazdálkodók, mezőgazdasági
vállalkozók tömörülnek. Részint, hogy így képviseljék minél hatékonyabban érdekeiket,
részint azért, hogy a Kamara
és a helyi gazdálkodók között
közvetlen kapcsolatot tartsanak.
Budaörsön leginkább a rövid
időn belül nagy népszerűségre
szer tett Gazda Piaccal hívták
föl magukra a figyelmet, valamint azokkal a kezdeményezéseikkel, amelyekkel a háztáji
gazdálkodást propagálják a
városlakók körében. No nem
a lakótelepeken, ott a gazdapiacot működtetik, hanem
a kertvárosi, családi házas
övezetekben, ahol az udvarokon, kertekben van mód
arra, hogy az emberek az általuk fogyasztott zöldséget,

A budaörsi Frankhegyen lévő Merengő
utca és környéke a város egyik legfestőibb
része. A körülötte most zajló vita azonban
cseppet sem lírai.
A disputa látszólag az érintett településrész rendezési, illetve szabályozási
tervéről szól, valójában arról, hogy ki
állja a cechet: a helyi lakosok, vagy az
önkormányzat. Mármint a közművesítés
költségét.
Az előzményekhez tartozik, hogy a
szóban forgó helyi rendelet módosításával
kapcsolatban az illetékes kormányhivatal
törvényességi észrevételt tett: különböző
törvényhelyek változása miatt azt javasolta, hogy hagyják el a rendeletből az
építési engedélyek kiadásának feltételéül szabott közműépítésre vonatkozó
kötelezettséget.
Ezzel szemben a budaörsi városháza
szerint a jogszabályi változások ellenére,
továbbra is az önkormányzat feladata
meghatározni a közművesítési kötelezettséget. Ha ugyanis, így az érvelés, e nélkül adnának ki építési engedélyeket, akkor később igen nehéz lenne kötelezni a
lakókat közműfejlesztésekre, sőt: akár
az a helyzet előállhatna, hogy a teljes
közműhálózat kiépítése az önkormányzat-

gyümölcsöt részben megtermeljék, de reményeik szerint
egyre több portán látni majd
kapirgáló tyúkokat, netán
nyúlketreceket is.
– Az önellátáson felül azt
is célul tűztük ki magunk elé
– magyarázza Kisberk Balázs,
a Budaörsi Települési Agrárbizottság, valamint a budakeszi
járási agrárbizottság elnöke –,
hogy az őstermelők termékfeleslegét is segítsük piacra
jutni.
– Ha jól értelmezem a tevékenységüket, ebben fontos
szerep jut egyfajta szociálpolitikai megfontolásnak is.
– Jól látja, hiszen a kezdeményezéseink elsősorban olyan családokat céloznak meg,
amelyek anyagilag is rászorulnak. Egyik legelső akciónk
a húsvéti nyúl adományozása
volt. Örömmel tapasztaltuk, hogy sok család ennek
köszönhetően kapott kedvet a nyúltenyésztéshez, sőt,
ismerőseinek is ajándékozott a
szaporulatból. Most szeptem-

ra hárulna. Ez alsó hangon is sokmilliárdos tétel. (Az igazsághoz tartozik,
hogy a városban a közműfejlesztésekhez
a többi településrészen a lakosság mindig is hozzájárult.) Tekintettel arra, hogy
az idei év végére várhatóan elkészül a
Frankhegy teljes körű szabályozási terve,
így a polgármesteri hivatal, abban megnyugtatóan rendeznének valamennyi ilyen kérdést. Az előterjesztő polgármester
a képviselő-testület legutóbbi ülésén kérte
a képviselőket, hogy fogadják el a rendeletmódosítást, mert kár lenne félévnyi idő
alatt kaotikus helyzetet teremteni a területen.
A Frankhegyen élők nevében az ülésen felszólaló dr. Hardy Géza szerint a
rendeletet a kormányhivatal észrevételei
alapján kellett volna módosítani, vagyis
egyszerűen kihúzni belőle a közműépítési
kötelezettséget. Álláspontja találkozott a
helyi Fidesz-KDNP-ével.
Dr. Bocsi István jegyző azt hangsúlyozta, hogy a javaslat teljes mértékben a
Frankhegyen élők érdekeit szolgálja, mert
a közművek nélkül elkészült épületek a
további fejlesztések gátjaivá válnának.
Tekintettel arra, hogy az érdekellentéteket nem sikerült elsimítani, a kérdés egyelőre lekerült az önkormányzat
napirendjéről.
Tio Barbosz

berben nyolcvan családnak
akarunk egy kis baromfiállományt – családonként öt
tyúkot és egy kakast – ajándékozni azzal a feltétellel, vállalják az őstermelői igazolvány
kiváltását, és a tojásfelesleget
a gazdapiacon értékesítsék.
Így is szeretnénk minél több
embert bevonni az agráriumba, amivel a saját egészséges táplálkozásukhoz való
hozzájáruláson túl, még némi
készpénzzel is kiegészíthetik a
jövedelmüket.
– Hogyan választják ki a
családokat?
– Ebben segítségünkre vannak olyan együttműködő partnerszervezetek, mint a helyi
Vörös Kereszt vagy a Nagycsaládosok Egyesülete. Megjegyzem, van kik közül válogatni, az akcióinkra általában
két-háromszoros a túljelentkezés. És természetesen rendszeresen ellenőrizzük is, hogy
az adományokat arra a célra
használják-e, amire szántuk.
– Augusztus elején szilvaosztásról hallottam a gazdapiacon.

– Valóban, nyolc mázsa szilvát és 240 kiló cukrot osztottunk ki: ezzel rászoruló
családokon is segítettünk,
de népszerűsítettük a helyi
gyümölcsöt és a befőzés hagyományos módját is.
– Ki finanszírozza ezeket az
akciókat?
– A Bizottságunkban tömörülő gazdák. Nem kapunk se
állami, se önkormányzati támogatást, leszámítva azt, hogy
a gazdapiac céljára igénybe
vett közterület után nem kell
bérleti díjat fizetnünk.
– Legközelebbi, legfontosabb cél?
– Szeptember 20-án nagyszabású Gazda Napot tartunk, most ennek szervezése
köti le energiáink jó részét. A
részletes programról a Facebook-oldalunkon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Boros Zita
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ZSÁMBÉK, LÁSS
Pillanatfelvételek, július

Melankólikus anziksz Zsámbékról

Leginkább az veszi észre a változást, aki
ritkán találkozik az adott helyzettel. Ezért
van, hogy a nagyszülők „Jé, mennyit nőtt
ez a gyerek!” felkiáltással fogadják a régen látott kis unokájukat. A szülőknek valahogy természetes, hogy szinte nincs is
változás, pedig a szemük előtt zajlanak le
az események.
Csaknem így jártam a minap Zsámbékon. Egy kisebb csoportnak mutattam
be a település nevezetességeit, amikor
meglepődtem, milyen nagy változás történt. Mindenre számítottam, de arra nem,
ami fogadott. Igyekeztem érzelmeimet
akkor, abban a pillanatban visszafogni,
mert valahol tőlem is elvették azt, ami az
évtizedek alatt hozzám nőtt.
Történetesen a Törökkút téren parkoltunk le, és némi büszkeséggel közelítettem meg kis csapatommal a közel
fél évezredes, kőfallal övezett forrásfoglalást. Meséltem, hogy miként és hogyan élhettek egykoron az itteni emberek,
mit is hagytak hátra az iszlám hit követői,
mi is volt az oka, amiért máig ható módon
megváltoztatták az akkori falu képét. Aztán hirtelen torkomon akadt a szó, hiszen
a kőfal mellé értünk, és nem csak a forrás
külsejét, de üregét is megpillantottuk.
Az, hogy a kifolyók csövei elkorrodáltak, csaknem eltűntek, az egykori
csapoknak a nyomai sem látszanak, még
csak-csak megmagyarázható, bár nem
lehet olyan hatalmas költség a falazatból
egy arasznyira kiálló cső pótlása. Nem
érdemelne meg a történelmi emlék anynyit, hogy legalább a látszatát fenntartsák
annak, mi szerint egykoron ez a kút
adta a falu legjobb vizét? Sok-sok generáción keresztül ez volt a legjobb víz a
környéken, s bizony még én is emlékszem
rá, hogy sorba álltunk egy-egy kannával a
hűs nedűért.
Igaz, rosszalkodtunk is gyermekkoromban itt a kút körül, pacsáltunk, fröcsköltünk, ijesztgettük egymást, és egyik
kőről a másikra ugráltunk mindenféle
szülői tilalom ellenére. Az alsó három
kiömlő nyílásból kettőn mindig ömlött a
kristálytiszta forrásvíz, míg ha több eső
esett, a lépcső felőli harmadikból is csurgott valami. Sőt, néha előfordult, hogy a
felső szinten lévő kifolyón is megjelent az
éltető víz.
Most meg elborzadva egy romos,
törmelékkel és szeméttel alaposan megszórt, kiszáradt gödörrel kellett szembesülni. Hogy mitől apadt el a forrás, erre
biztos vannak racionális magyarázatok,
de ezek között feltehetőleg első helyen
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kell az emberi beavatkozást keresni. Ám
a romos falazatra, a csorba lépcsőre mi
más magyarázat lenne, mint az emberi
gyarlóság. A falból kihullott, letört kövek
szanaszét hevertek a medence alján, amik
feltehetőleg nemcsak a fagy okozta sérülések miatt kerültek oda.
De a medence alján éktelenkedő sok
szemét végképp nem a természet számlájára írható. Az üres üdítős flakonok,
kartondobozok, nejlonzacskók, papír
zsebkendők, cigarettás dobozok véletlenül nem repülnek oda. Landolásukat
valami homo sapiensnek álcázott kétlábú
érzéketlen lény vagy lények készítették
elő. S hogy nem aznap reggel keletkezett
jelenséggel találkoztunk, azt a szemétre
ránőtt gaz, mohás szövedék bizonyította.
S én még ezzel a szemétgödörrel
próbáltam dicsekedni, hogy lám, milyen
hagyományok, történelmi relikviák van-

nak e település múltjában! Nagyon zavarban voltam, miként is magyarázzam
ki ezt a szégyenfoltot. Erre nincs elfogadható indok, hiszen ez sokhetes, többhónapos szemét. Uram bocsá’, talán évek
alatt halmozódott így föl, amit kis jóindulattal ezerszer is el lehetett volna már
takarítani. A romosodó falak állapotára
sem tudtam hihető indokot kiötleni, így
azt találtam kínomban bemutatni, hogy az
Önkormányzat ablakából csak a forrásfoglalás határoló faláig terjed a látómező,
a kút medencéjébe már nem látnak bele a
gazdák.
És ekkor ért a következő meglepetés,
ami még jobban megviselt. Felemeltem a
tekintetemet, hogy másra tereljem a szót.
Ám eltűnt a Tűzoltóság száz éves, faragott kövekkel ékesített épülete. Egy kupac
rom volt a helyén, holott két világégést is
átvészelt, hagyományokat teremtett és
őrzött az a kis házikó, jelkép volt. Igaz,
az utóbbi években nem találták meg azt a
funkciót, amiért annak állagát érdemes lett

volna megőrizni, de ez csak azt jelenti, az
ott élők nem keresték elég állhatatosan a
fennmaradás lehetőségét.
Így most már egyszerű e helyzet.
Eltűnt az épület, és ezzel múltunk egy
része, már nem kell megőrzésére gondot
fordítani. Értékek pedig voltak itt a falak
között, még ha ezek nem voltak is a frissen érkező városlakók szemében azonnal
olvashatóak. De a régieknek ezekben a
falakban testesültek meg. Most már csak
néhány régi lakó emlékképe és pár fotó
maradt meg róla.
Aki erről a bontásról döntött, biztosan
alaposan megfontolta, hogy ha elveszi a
múlt egy részét, mivel helyettesíti az űrt.
Létezik egy szabály, mi szerint, ha kivágsz
egy fát, ültess helyette másikat. De a száz
éves fa helyére ültetett facsemete mikorra
lesz akkora, mint a kivágott, és egyáltalán, megéri-e az is a száz évet? Könnyű
rombolni, de az ezzel eltörölt száz évet ki
és mikor adja vissza?
Mészáros Árpád

Két világégést
túlélt a tűzoltószertár; a
következőt már
nem éri meg

Panoráma
Hosszú évek után újra élvezhetik a
Zsámbéki-medencére nyíló panorámát,
akik fölkapaszkodnak a templomrom tetejére. Lépcső ugyan eddig is
vezetett a romtetőre, de évek óta lezárták, mivel életveszélyes volt. Most helyi
civilek fogtak össze és állították helyre a lépcsőt. Július idusától már
járható.
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DOSSZIÉ

Kulcsosok és csellengők
Tombol a nyár, s mint ilyenkor lenni
szokott, ki a jó, ki a rossz oldalát nézi a
pillanatoknak. Nekem úgy adódott, hogy
hőség ide, csapadékos időjárás oda, többször is el kellett haladnom az egyik épület
előtt. Csakhogy van egy rossz szokásom,
mégpedig az, hogy időnként jobbra-balra
nézegetek sétáim során.
Így történt, hogy felfigyeltem néhány
vékonyka hang forrására, nevezetesen
kiskamaszokra. Nem, nem voltak túl
hangosak, nem is helytelenkedtek, nagy
zajt sem csaptak, csak a maguk módján,
a korukból adódó vidámság kihallatszott
a környezetükbe.
Magam sem tudom, miként történt,
lehet, hogy talán túl közel voltak a kerítéshez, vagy kirepült a labda, esetleg véletlenül lespriccelek, ki emlékszik már. A
lényeg az, hogy szóba elegyedtem a fentebb körülírt zajok forrásaival. Ráértem,
vagy talán várakoznom kellett, így aztán
még örültem is, hogy a monoton időtöltés
helyett valami változatossággal múlatom
az időt.
A gyerkőcök a vakáció – szerintük örökké tartó – napjait élték, mit sem törődve a
rémesen közeledő tanévről. S mint ilyenkor szokás volt egykoron, én is feltettem
a kérdést: „bekentétek-e az iskola sarkát
szalonnával”? Nem értették a nebulók a
szavaim mögöttes tartalmát, így elmeséltem nekik, e rendkívül fontos tevékenységnek az lett volna a célja, hogy őszre a
kutyák így netán elhúzhatnák az iskolát a
helyéről, s akkor szeptember elején nem
kellene a suli kapuján belépni.
Tréfálkozva beszélgettünk a mindennapjaikról, így meséltek is erről-arról, a felejtésre méltó kötelező olvasmánytól a tegnapi
ebédig. Szó szót követett, amikor is kiderült,
az egyiknek nincs mára ebédje. Szegrőlvégről szomszéd gyerek lévén, meghívtam,

ebédeljünk együtt, hiszen ha az unokáimnak
enni adok, neki is jut valami.
Újdonsült vendégem jó étvággyal
megette az elé tálalt ételt, és közben megtudtam apróbb tényeket, melyekre eddig
nem is gondoltam. Édesanyja egyedül
neveli, ám ehhez mindenekelőtt pénz kell.
A pénz pedig nem odahaza terem, azért el
kell érte menni már hajnalban, s manapság
nem nyolc óra a munkaidő, vagyis csak
későn kerül haza. Addig a lényegében
felügyelet nélküli gyerek nyakában ott a
madzag, rajta a lakáskulcs, és igazából
a saját ura. Anyukája pedig vagy a hűtő
útján, vagy a pénztárcáján keresztül gondoskodik a táplálásáról. De hát vannak,
akik válogatósak, s ez az emberpalánta
most éppen ilyen beállítottságú volt. Ami
nem passzolt a fogára, az számára nincs,
hiába is készítette oda anyukája a lehető

Az utca az életre nevel
legnagyobb szeretettel, ha az éppen most
nem ingerli az ízlelő bimbóit.
Aztán szóba került az értelmes időtöltés
is. Tavaly még volt valamilyen táborra
lehetőség, de az idén ez nem jött össze,
másra kellett a pénz. Így maradt a
szünidőzős kisdiáknak a szomszédoknál
való meghúzódás lehetősége, és az önszórakoztatás.
E beszélgetés után már erre a témára nyitottan jártam a terepet, és megdöbbenve
tapasztaltam, hogy bizony itt is, ott is ha-

sonló helyzetekkel találkozhatok. Egyik
tipikus jelenség, hogy a nagymamák –
akikre korábban ilyenkor nyáridőkben
számítani lehetett – bizony kiestek a
sorból. Amíg a nyugdíjba meneteli korhatár a hölgyeknél 55 év volt, mára jócskán megemelkedett, közelíti a kötelező
életkor a hatvansok évet. Vagyis ma sok
nagymama a munkahelyén kénytelen az
idejét eltölteni, holott az élethelyzet szerint az unokájával kellene, szeretne foglalkozni. Igen, hallottam valamit a nyugdíjkorhatár felemelésének okairól, de ezt a
témakört mintha nem tették volna bele a
mérlegeléskor abba a bizonyos virtuális
serpenyőbe.
Persze most nem beszéltem arról, hogy
betegek a nagyszülők, netán túl messze
laknak, esetleg már végleg elbúcsúztak tőlük, csak az ideális körülményeket
említem. Bizony a gyerekekre ettől a
helyzettől függetlenül is vigyázni kell,
s nem mindig van napközire, táborra
lehetőség. Ha pedig a társadalom ezt a
kérdést nem oldja meg megnyugtatóan, a
felnövekvő generáció amúgy is kísértésnek kitett képviselői közül többen fogják
a kisebb ellenálláshoz vezető utat választani: elkallódnak. Ugye, ez senkinek sem
lehet célja, e nélkül is éppen elég baj van a
mai fiatalsággal. Ne tetézzük a bajt akkor,
ha az egy kis odafigyeléssel elkerülhető!
Figyeljünk oda egymásra, egymás gyerekére. Ha máshogy nem, legalább egy kis
beszélgetéssel, iránymutatással, terelgetéssel, legalább addig, amíg ezt hagyják.
elviselik az egyre gyorsabban öntudatra
ébredő emberkék. Mert holnap esetleg
(sőt, biztosan) már késő lesz, hiszen ma
még megmenthetők ezek a csellengő
gyerkőcök, a jövő zálogai. Ne hagyjuk
őket elkallódni, valamennyien – még ha
eltérően kis mértékben is – de felelősek
vagyunk embertársainkért, különösen a
fiatalokért!
Mészáros Árpád

Gyermektábor Pátyon
Egy tucatnyi pátyi gyerek táborozhatott idén nyáron a helyi Karitász csoport jóvoltából. A napközis tábort az önkormányzat is
támogatta – hetvenezer forinttal. A sport- és kulturális foglalkozások, kirándulások mellett a gyerekek vallási ismeretekkel is
gyarapodtak.

Tábori idill

2014 AUGUSZTUS • BUDÁNTÚL

201408.indd 9

9

2014.08.07. 3:36:18

KULTUSZ
G. Valeri: Siciliana
J. S. Bach: Esz-dúr prelúdium és fúga

Penelopé

Nagy fába vágta a fejszéjét a budakeszi
Kompánia színtársulata: a Zsámbéki Színházi Bázison idén egy ókori klasszikus
témához nyúltak. Az Odüsszeiából Penelopé sorsa-alakja köré szerveztek etüdciklust,
a klasszikus szövegeket és mozgásszínházi
elemeket kombinálva. Miután a premier
lapzártánk után, augusztus 8-9-én lesz,
egyelőre csak annyit moindhatunk, izgalommal várjuk az új Kompánia-produkciót,
amelyet ezúttal Lukács László rendezett.
Exile II.
Penelopé retrospektív
Túlélés etűdök 12 lányra
„...kékorrú hajó tartókötelét odakötve
egy magas oszlophoz, jól meghurkolta a
kamrán,
jó magasan kifeszítve: a lábuk földre ne
érjen.
Így, egymás mellett a fejükkel, függtek a
lányok,
hurkokkal nyakukon, hogy vesszenek el nyomorultul.
Lábukkal még rángtak, nem sokat, egy kicsikét csak.”
Odüsszeia, Huszonkettedik ének (Devecseri
Gábor fordítása)

ZSÁMBÉK

7. csütörtök, 20.00
Basse Dance (Hodworks)
8. péntek, 20.00
Exile II.
9. szombat, 20.00
Exile II.
11. hétfő, 20.00
Mark Ravenhill:
Állampolgári Ismeretek
12. kedd, 20.00
Mark Ravenhill:
Állampolgári Ismeretek
18. hétfő, 20.00
Dante: Isteni Színjátlék
20.00
Matyi, a ludas
19. kedd, 20.00
Dante: Isteni Színjátlék
20.00
Matyi, a ludas
20. szombat, 20.00
Dante: Isteni Színjátlék
21. csütörtök, 20.00
Idegen elemek – premier
22. péntek, 20.00
Idegen elemek
21.00
Loop film
(installáció, performance, tánc, színház)
23. szerda, 20.00
Kárpáti Péter: A negyedik kapu – premier
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Játék a tűzzel Pátyon

I

smét orgonahangversenyt ad Budakeszin
Bednarik Anasztázia orgonaművész 2014.
augusztus 9-én, szombaton 17 órakor, a
városi búcsú előestéjén, a katolikus templomban (Fő u. 192.).
Műsor:
J. S. Bach–M. Dupré: Sinfonia a 29. kantátából
J. S. Bach: Herzlich tut mich verlangen –
korálelőjáték BWV 727
J. S. Bach: h-moll prelúdium és fúga BWV
544
Liszt F.: Ave maris stella
Liszt F.: Gebet (Ave Maria)
W. A. Mozart: f-moll fantázia

Múlt havi számunkban tűzesetről írtunk
Páty kapcsán. Augusztusban megint
láthatnak tüzet a helyiek, de ezúttal előre
tervezett módon, pirotechnikai bemutató
formájában. Mert hogy a településen évek
óta megadják a módját augusztus 20ának. Idén az esti fő attrakció, no az Irigy
Hónaljmirigy föllépése mellett, persze a
tűzijáték lesz. Előtte azonban az immár
befejezett útszakasz (lásd előző lapszámainkban) ünnepélyes átadására kerül sor
az Iskola utcában.
Programok:
17. 00. Ünnepélyes útátadás az Iskola
utcában
Széchényi téren:
18.30. Ünnepi beszéd - Kenyérszentelés
19.00. Csalogány Néptáncegyüttes
20.00. Irigy Hónaljmirigy
21.00. Tűzijáték
21.15. Triász együttes
22.30. Utcabál

Kulturális ajánló,

Zsámbéki Színházi és
Művészeti Bázis
Augusztus

A belépés díjtalan, de kérjük, lehetőségeihez
képest adományával támogassa a koncertet.

20.00
Idegen elemek
24. vasárnap, 20.00
Kárpáti Péter: A negyedik kapu
28. csütörtök, 19.30
W. Shakespeare: Szentivánéji álom
29. péntek 19.30
W. Shakespeare: Szentivánéji álom
31. vasárnap, 20.00
Peter Weiss: Marat (de Sade)

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Tel.: +23 340 694
Mobil: +20 665 9464
Email: muvhaz@zsambek.hu
Augusztus
9-10. szombat, vasárnap 10.00-18.00
Múzeumok Hétvégéje Zsámbékon
9. szombat, 14.00
Mária mennybevétele napi (Mariä
Himmelfahrt)
gyógynövénycsokrok
(Kreidepussn) kötése a Tájházban
11-15. hétfő-péntek
Musical tábor a művelődési házban.
16. szombat, 19.00
Nyakas Néptáncgála
a Höcögő Néptáncegyüttes műsora a
Romtemplomnál

AUGUSZTUS

30. szombat, 15.30
Boldogasszony – Némáné Nagy Júlia
festményeiből nyíló tárlat megnyitója
az Erdélyi Baráti Kör és a Művelődési
Ház közös szervezésében

Budaörs

2014.augusztus 18-31-ig a művelődési
ház zárva tart!

Augusztus

BUDAKESZI

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Latinovits Színház

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu
19. kedd, 19.00
Antonio Caldara: Szent István, a
magyarok első királya
oratórium

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
Augusztus
Budakeszi, Farkashegyi Repülőtér
augusztus 23.
Családi Nap Fesztivál
programok délelőtt tíz órától éjfélig
Bográcsos ételfőző verseny
családi és gyerekprogramok
II. Keszikerülő Kerékpártúra
repülős és ejtőernyős légi bemutatók
folklór, sport, játék, kulturális események, zenei koncertek
20.00 Bon Bon együttes koncertje
21.30 Tűzijáték
utána Airport Disco
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Színház a háborúban

Hetek óta nem múlik el nap, hogy –
tekintettel a századik évfordulóra – valamilyen hír, program ne emlékeztetne a
nagy háború kitörésére. Környékünkön
eddig az általunk ismert kezdeményezések közül a legérdekesebb minden
bizonnyal a Zsámbéki Színházi Bázison
rendezett kiállítás volt, ami a „Színészkatonák, fogolyprimadonnák” címet
viseli.
Az anyag az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézetből kerül Zsámbékra,
és a világháború egy kevéssé ismert fejezetét mutatja be. A világégés idején
ugyanis a hadügy különböző utazó színházakat szervezett hivatásos és amatőr
színészekből, hogy ezek előadásaikkal
tartsák a lelket a frontszolgálatosokban,
és fenntartsák a harci kedvet. A hivatalos frontszínházak mellett a különböző
hadifogolytáborokban is szerveződtek
színielőadások, illetve több-kevesebb
rendszerességgel játszó társulatok.
A zsámbéki tárlat az Első Magyar
Frontszínház egy évadját, illetve a szibériai magyar fogolyszínházat követi
nyomon. Előbbi megjárta az orosz, a
szerb, az olasz és a román frontot egyaránt. A trupp turnéját fotósok örökítették meg, és az így készült fényképek
nemcsak az előadások, hanem a kor
egyedülálló dokumentumai is.
A szibériai anyag színlapokat, plaká-

tokat mutat be, de olyan érdekességek is
láthatók, mint például az egy példányban, kézírással készített Napkelet című
magyar nyelvű hadifogolyújság.
tb

A hátországban

Kapolcson megtört
Eddig a Kapolcsi Fesztivál sikeresen ellenállt a politikának, az volt, többek között,
benne a jó, hogy a különböző politikaiszellemi szekértáborokhoz tartozó emberek együtt oldódhattak föl a különböző
művészeti produkciók élvezetében.
Most mintha e derék hagyomány megtörni látszana. Egy budakeszi illetőségű
politikusé, a külügyminiszter Navracsics
Tiboré a kétes érdem, hogy idén először
egy politikusi (műélvezőként eddig is ott
lehettek) mivoltában léphetett a Kapolcsi
fesztivál nyilvánossága elé.

Feltámad hetven év után

Magam vagy két évtizede
nem jártam arra, a kis kápolnarom már akkor is alig
látszott ki a törmelék közül.
Elhagyatottságában azóta csak
továbbpusztult.
Az imahely jó kétszáz éve
épült, budajenői sváb családok emelték, és évszázadokon át fontos szerepet
töltött be a közösség életében: itt fejeződött be a húsvéti körmenet. A falusiak
ezen kívül úgynevezett siratóháznak is használták. De
májusonként a vígság sem
kerülte el, hiszen a közeli
völgyben tartották a majálisokat. Egészen addig,
amíg a völgyet ki nem jelölték
sittlerakónak. Az évtizedeken
át ide hordott építési törmelék aztán elég vigasztalanná
tette az egykor festői tájat. A
kápolna ráadásul a második
világháborúban megsérült, de

kijavítására többé nem került
sor. A mellette álló kőkereszt
ma is épségben látható, igaz,
kicsivel odébb, a HillTop
lakóparkhoz vezető út elején.
Most remény van arra, hogy
egyik is, másik is, tehát a táj és
a kápolna megújuljon.

Az egykori depónia rekultiválásáról, kitisztításáról már korábban hírt adtunk; 2013-14-ben
Telki pályázaton nyert pénzt arra,
hogy a táj sebeit begyógyítsa.
Ennek keretében a Budavidék
Zöldút Szövetséggel karöltve,
föltárták és ismét járhatóvá tették
a hajdan volt kocsiutat.

Írni tanít
Lackfi János a „fiatal” irodalmárnemzedék azon képviselői közé tartozik, akik
nemcsak igen termékeny életművet
mondhatnak magukénak máris, hanem
több műfajban is otthonosan mozognak. Ráadásul még a „poeta doctus”
meghatározás is illik rá, hiszen nemcsak műveli a költészetet és irodalmat,
de tudós tanára is a literatúrának. L.
J. mint kora gyermeke azonban szívesen kalandozik a „könnyű Múzsa”
birodalmában is, nem idegenkedik, ha
egy pop vagy rock együttes kéri föl
dalszövegírásra, sőt: a színpadra is
szívesen kiáll. Az elektronikus média
sem áll tőle távol.
A kapolcsi Fesztiválnak évek óta
vendége, idén is megfordult ott, s
nem csak mint műélvező: Versműhely
címen kreatív írás work shopokat tartott az érdeklődőknek.
pim

Tarr 58
A vidékünkön jó két évtizede megtelepedett (Tökön él) Tarr Béla, az
alighanem legelismertebb kortárs magyar filmrendező 1955. július 21-én
született. Ugyan nem kerek évforduló,
de e helyről is köszöntjük az 58 éves
művészt
A Szerk.

Most pedig arról érkeztek a hírek, hogy civilek arra
készülnek, hogy az egykor
Péter-Pálnak szentelt kápolnát
is helyreállítsák.
A KoKuKK Egyesület
kezdeményezésére Telki és
Budajenő önkormányzata, az
egyházközség és több helyi
civil szervezet, illetve magánszemély nemrég megállapodtak arról, hogy a két falu lakosságát, a helyi közösségeket
mozgósítva felújítják a kápolnát és rendezik a környezetét.
A budajenői építész, Kuli
László fölajánlásából elkészültek a megújuló kápolna látványtervei. A kezdeményezők
a teljes helyreállítás költségét
egymillió forintra becsülik. A
KoKuKK aktivistái azt remélik, hogy már a nyáron összejön annyi adomány: pénz, anyag, önkéntes munka, hogy
szeptemberben bele is vághassanak a munkába.
biatoris

Díszdoktor
A Corvinus Egyetem díszdoktorává avatták Dr. Debreczy Zsoltot, a Nemzetközi
Dendrológiai Kutatóintézet
igazgatóját, a Budakeszi
Herbárium vezetőjét, nemzetközi hírű tudóst.
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SPORTSZELET

VB-bronz Budaörs

Világversenyen szereztek bronzérmet budaörsi sportolók!
A Budaörsi Triatlon Klub négy
versenyzője, Kovács Zsófia, Vanek Margit, Tóth Tamás és Vanek Ákos képviselték
Magyarországot Hamburgban, a Világbajnoki Széria idei 6. futamán, a Mix-Váltó
Világbajnokságon.
A július 12-13-ai hétvégén rendezett
bajnokságon a versenyzők a dobogó harmadik fokára hághattak.
A triatlon viszonylag fiatal, de egyre
népszerűbb sportág, ahol a versenyzők
úszásban, kerékpározásban és futásban
mérik össze az erejüket.
A hamburgi jó ideje az egyik legfontosabb verseny a triatlonban, népszerűségére
jellemző, idén is több mint tizenegyezer
versenyző indult el! Az elit futamokat pedig a világ leggyorsabb versenyei között
tartják számon. A jó hangulatról pedig a
város központjában szurkoló többszázezres tömeg gondoskodott idén is.
2014-ben hatodik alkalommal rendezték meg a Váltó Világbajnokságot Mixváltó formában, vagyis nő-férfi-nő-férfi
sorrendben, ahol is igen rövid távú triatlonokat kell teljesíteni a csapattagoknak.
A budaörsiek végig az élbolyban verse-

nyeztek, többször vezettek is a verseny
egyes szakaszaiban. Teljesen egyenrangú
ellenfelei voltak a világ legkiemelkedőbb
versenyzőinek. Mind a négyen, mind
a három részsportágban egyenletes,
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A
verseny eredményét beszámítják az olimpiai kvalifikációba is, ami igen biztató
Riót illetően.
A Budaörsi TK négy versenyzője a
magyar triatlon 25 éves történetének
legkiemelkedőbb eredményét érte el!
Borz Tóbiás

Családi öröm
Családi Örömfoci tornát rendez Budakeszi Város Önkormányzata augusztus 8-án, pénteken délután négy és este
kilenc óra között a helyi sportpályán. A
tornára olyan családi csapatok jelentkezését várják, ahol a szülők és a gyerekek nemcsak nézni, de űzni is szeretik
ezt a sportágat.
A csapatok akár előzetesen jelentkezhetnek (ertekesvagybudakeszi@gmail.
com), vagy akár a torna előtt a helyszínen
is regisztrálhatnak.
Az „Értékes vagy” pályázat keretében
rendezett versenyen jutalmakat is kisorsolnak.

Hánykolódó polgármester
Nem kedvezett az időjárás a Balaton legnagyobb, hagyományos sporteseményének, a Kékszalag Vitorlásversenynek az
idén. A július 11-én, Füredről elstartolt
versennyel egyidejűleg hatalmas vihar
tombolt a tó fölött, ezért aztán a több
mint félezer indulóból sokan fölborultak, vagy meg sem várván a haváriát,
föladták a versenyzést.
Nem tartozott közéjük Wittinghoff
Tamás és a Molnár Csabából és Wittinghoff Dánielből álló, kéttagú mancsaftja, akik az YS-III/1-es hajóosztályba tartozó vitorlásukkal, dacolva az
elemekkel, végigküzdötték a versenyt.
A Kékszalagot ugyan nem hódították
meg, de a képzeletbeli célszalagot sikerült átszakítaniuk – 331-ként.
Hogy a kormányos budaörsi polgármester mennyiben tudja kamatoztatni
az itt szerzett tapasztalatait a hamarosan kezdődő polgármester-választási
kampányban, nem tudom, mindenesetre
innen ajánljuk figyelmébe egy másik
híres város, Párizs jelmondatát: Fluctuat, nec mergitur, azaz: Hánykolódik,
de el nem merül.
Ozirisz Abbot

KÉK-ZÖLD

Kilátó-kilátások
Gazdagodik a Budai hegység a természetjárók örömére. A terület gazdája,
a Pilisi Parkerdő Zrt. idei
beruházásai
közé tartozik
a Nagy-Kopaszon található
Csergezán-kilátó környezetének fejlesztése. Az építészeti
remekmű a fiatalon elhunyt
építész, Basa Péter egyik
utolsó munkája volt. Most az
autós kirándulók kedvéért 25
férőhelyes parkoló létesül.
Ennél
jóval
nagyobb
jelentőségű azonban a Pilistetőre tervezett másik kilátótorony, amelynek az alapozása már meg is kezdődött.
Érdekessége, hogy egy létező
műtárgyat, az egykori geodéziai tornyot alakítják át kilátó
céljára. A henger alakú vasbeton építmény kívülről faborítást kap, kilátószintje mintegy
13 méter magasra nyúlik majd,
ahonnan gyönyörű panoráma
nyílik a Pilisre, a Vörösvárimedencére és a Budai-hegységre. Az erdőgazdaság 50
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millió forintos, saját és pályázati forrásból megvalósuló
beruházása várhatóan október
folyamán elkészül, így még az
idei évben birtokba vehetik a
természetjárók a térség régóta tervezett új turisztikai attrakcióját. A kilátó turistaúton
elérhető lesz a nemrég felújított Som-hegyi Turistaházból
és a Fekete-hegyi kulcsos
házból egyaránt.
tb

Vuk Pátyon
Farkasverem évekkel korábban már volt Páty belterületén, de idén nyáron rókaodú
lehet valahol, ugyanis rókák
jelentek meg júliusban Páty
belterületén. A helyi önkormányzat felhívta a lakosság
figyelmét, hogy lőni rájuk
még akkor is tilos, ha valakinek vadászengedélye van.
Ehelyett azt javasolják, ha
rókát látnak, jelezzék vagy
a polgármesteri hivatalban
vagy a mezőőrnél.

Polleninvázió
Augusztus elején megkezdődött a parlagfű-pollen szezonja. Az arra érzékenyek
ilyenkor megtapasztalják a jól
ismert tüneteket: orrfolyást,
tüsszögést, torok- és szemviszketést, könnyezést.
Jó, ha az allergiától szenvedő
betegek már a szezon előtt konzultálnak kezelőorvosukkal,
mert ha időben elkezdik a
kezelést, könnyebben átvészelhetik a nehéz időszakot
– figyelmeztet Dr. Egerszegi
allergológus főorvos, aki azt
is javasolja, mindenképp érdemes szakorvoshoz fordulni
a problémával.

Az idei szezon várhatóan
sokkal nehezebb lesz, mivel a
csapadékos időjárás kedvezett
a vegetációnak. A kerttulajdonosok és a gazdák figyelmét pedig innen is felhívjuk
a kötelezettségükre, hogy
kaszálják, irtsák a parlagfüvet,
még mielőtt a virágbimbó kialakulhatna. Ezt az állapotot
kötelesek is fenntartani a vegetációs időszak végéig.
A parlagfű-pollen koncentrációját folyamatosan mérik,
előrejelzéséről az oki.antsz.
hu honlapon tájékozódhat.
Ezen a honlapon megtalálhatja
a Parlagfű Pollen Riasztási
Rendszer térképeit is.
pim
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BÜHNE
Bűnügyek a térségből, július

Fülesek és pofonok
A nyár heves, írta a költő, s milyen igaza volt: ilyenkor egyesek érzelmi élete is túlcsordul.
Túlfűtött erotikát rejtenek az áruházi próbafülkék, s egyeseknek bőségesen terem a fű.
Lássuk hát a termést.
Kocsmába nem illik kalapáccsal belül fél nyolc és fél kilenc ben a gépkocsiban anyagi kár
járni, de nem is célszerű. Ezt az között, az egyik budaörsi keletkezett.
ősi bölcsességet alighanem már nagyáruház ruházati részleEzt követően a 26 éves férfi
a 29 éves P. András is ismeri, gének próbafülkéjéből eltűnt bement a családi házba, ahol
csak kicsit későn tett szert erre egy táska a benne lévő hordoz- magához vett egy konyhakést
a tudásra.
ható számítógéppel és egyéb és azt az utcán álló testvére felé
Július utolsó szombatján, a értékekkel.
dobta, aki el tudott hajolni, így
kora esti órákban, egy tikkasztó,
Az elkövetőket végül is a személyi sérülés nem történt.
nehéz hét után csendesen dar- bankkártya buktatta le. Na,
V. Norbertet a budakeszi
vadoztak az emberek az egyik nem a sajátjuk, hanem az, amit rendőrök otthonában elfogták és
budakeszi ivóban, amikor belé- a táskával együtt szintén elvit- a Budaörsi Rendőrkapitányságra
pett történetünk főszereplője. tek, s pechükre megpróbáltak előállították,
ahol
gyanúKövette ő is a többiek pél- róla pénzt leemelni. Ez, és a sítottként hallgatták ki. A
dáját, iszogatott, darvadozott. nyomozás során gyűjtött egyéb büntetőeljárást ellene – szaKultúrember azonban nem csak adatok vezették el a rendőröket badlábon hagyása mellett – a
iszik, ha már nyilvános helyre végül is a gyanúsítotthoz és két, Budaörsi Rendőrkapitányság
tévedt, hanem kommunikál is. fiatalkorú tettestársához, akiket Bűnügyi Osztálya folytatja le.
A beszélgetés azonban rossz beazonosításuk után el is fogtak.
vágányra tévedt, mert intelli- Július 17-én házkutatást tartot- Füles és fű
gens eszmecsere helyett vesze- tak a lakásukon, melynek során
kedésbe torkollott. Olyannyira, az eltulajdonított értékeket meg- Hogy a fülest pontosan honnan
hogy emberünk rá is támadt találták.
kapták a budaörsi rendőrök,
az egyik vendégre, aki, talán a
K. Katalin 43 éves budapesti arról nem szólnak a sajtóközlekánikulára tekintettel, kitért a lakos és két társa ellen lopás mények (annyit tudni, hogy „álmérkőzés elől. P. András ak- bűntett elkövetésének megalapo- lampolgári bejelentésre”), mint
kor elhagyta a helyiséget, ám zott gyanúja miatt folytat eljárást ahogyan az is még tisztázásra
kisvártatva visszatért. De nem a Budaörsi Rendőrkapitányság vár, a fű honnan érkezett. De
magában jött, hozott szerszámot Bűnügyi Osztálya.
hogy a meseautó honnan, ami leis, hogy az legyen segítségére a
fékezett egy biatorbágyi családi
differencia elegyengetésében. Családi botrány Perbálon
ház előtt júliusban, azt tudjuk: a
Annak rendje és módja szerint rá
Budaörsi rendőrkapitányságról.
is rontott kalapácsával a vendéPünkt akkor, amikor a házigekre, de ezen a szombat estén
gazda is megérkezett autójával.
valahogy annyira nem akarózott
Érzékelvén a számára forró helysenkinek sem bunyóznia, hogy
zetet, autója ablakán gyorsan
hősünk megint hoppon maradt.
kidobott egy csomagot, azonFrusztráltságában az asztalokon
ban az aktus nem kerülte el a
és az oszlopokon vett elégtételt,
rend éber őreinek figyelmét: a
azokat ütötte jobb híján. Hogy a
Bűnmegelőzési
szombat este békéje a záróráig
meglegyen, erre már csak ritanácsok
asztották a zsarukat, akik „forró A Budaörsi Rendőrkapitányság
nyomon” indulva, hamarosan el Bűnügyi Osztálya eljárást indíBiztonságban külföldön
is fogták otthonában az izgága tott testi sértés bűntett kísérlet
– Ismerjék meg a felgarázdát, majd előállították a elkövetésének
megalapozott
keresendő ország legfontosabb
budaörsi kapitányságon.
gyanúja miatt V. Norbert 26
szabályait, szokásait.
éves perbáli lakos ellen.
– Külföldre történő utazás
Bűn a próbafülkében
A jelenleg rendelkezésre álló
előtt kössenek utas- és balesetadatok szerint V. Norbert 2014.
biztosítást.
Nem, nem arról van szó, hogy július 19-én 12 óra körüli időben
– Soha ne váltsanak pénzt ilvásott kamaszok egy áruházi perbáli ingatlanjuk területén –
legális pénzváltóknál.
próbafülkében vetkőző nőket előzetes szóváltást követően
– A szállodában vegyenek
meglestek, hasonló esetből – dulakodni kezdett két fiú
igénybe széfet, értékmegőrzőt.
rendőrségi ügy sem igen lett testvérével, majd megrúgta a
– Nyomatékosan felhívjuk
volna, márpedig abból, ami család tulajdonát képző szea külföldre utazni szándékozó
alább következik, lett.
mélygépkocsi
visszapillantó
magyar állampolgárok figyelJúlius 11-én este, körül- tükrét. A rongálás következté-

rágógumi-csomagolásban zöld
színű, növényi eredetű anyagot
találtak. Nem is nagyon kellett
kutatniuk odabent, a lebukott
férfi maga tárta föl, odabent jó
kilónyi marihuána vár (immár
hiába) arra, hogy a fogyasztók
körében szétosztassék.
A házkutatás igazolta I.
Tamás (23 éves) szavait, sőt: a
fű mellett 52 gramm fehér színű
port, valamint a kábítószer értékesítéséhez használt tárgyakat
is lefoglaltak.
A budaörsi nyomozók a férfit
őrizetbe vették.
Kábítószer birtoklása bűntett
elkövetésének
megalapozott
gyanúja miatt folytat ellene
büntetőeljárást a Budaörsi
Rendőrkapitányság
Bűnügyi
Osztálya.
Polgárőrverés
Két ökölcsapás. Ez lett a veszte.
Az elsőt egy parkoló autó
szélvédőjére irányította, ám
az ellenállt. A garázda megfékezésére riasztott rendőrjárőr
egyik tagja, történetesen egy
helyi polgárőr fizimiskája már
sokkal rosszabbul tűrte az ütést. Miután megfékezték, a
körzeti megbízott a Budaörsi
Rendőrkapitányságra
kísérte
D. Gábor 44 éves biatorbágyi
lakost, aki ellen a Budaörsi
Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya
indított
eljárást
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt.
Az oldalt írta és
szerkesztette: Robot Szabi
mét, hogy a kábítószerrel való
visszaélést a világ számos
országában nagyon szigorúan
büntetik.
– A magyar állampolgároknak Magyarország teljes
jogú schengeni csatlakozását
követően is maguknál kell tartani személyazonosításra alkalmas irataikat.
– Ha külföldön úti okmányaik
elvesztek, vagy ellopták azokat,
kérjük, feltétlenül vetessenek
fel erről jegyzőkönyvet a helyi
rendőrségen, és a rendőrségi
jegyzőkönyv birtokában forduljanak az illetékes magyar külképviselethez.
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BALSORS

Sofőr és kalauz egy személyben
Munkatársunk nem csinált semmi olyat, amit máskor nem, egyszerűen csak közlekedett. Pár óra alatt nyert tapasztalatait betűbe öntötte. Érdemes elolvasni.
Öreg néne ez úttal nem a Mátra alján,
hanem a 22-es busz végállomásánál, a Kert
utca felől érkezett, amikor szélvédőmön
keresztül Páty felől közeledve megláttam.
Feje leszegve, mintha a cipője orránál fontosabb dolog nem is létezne a közelében.
Kistermetűként, így összetöpörödve egy
nagyobbacska gyermek méretét is alig
érte el. A lényeg, hogy komótos lassúsággal, leszegett homlokkal közelített a zebra
felé. Amikor csak egy pillanatra fölemelte
a fejét, elkaptam a tekintetét, és jeleztem
neki a kocsim lámpájának felvillantásával,
miszerint látom, figyelem a mozgását, át
is engedem a gyalogátkelőn. Levettem
lábamat a gázpedálról, hagytam gurulni
a kocsit, s figyeltem az anyóka igyekezetét. Nehezen mozgott. Látszott rajta, hogy
minden lépésért meg kell küzdenie, s neki
nem az úttesten száguldozó autók, hanem
a mindenkori következő lépés megtétele a
legnagyobb ellenfél.
Nem kellett teljesen megállnom, a lendületemet is alig kellett csökkenteni ahhoz,
hogy elkerüljük a találkozást. Lábam a biztonság okán a féken, szemem a botorkáló
nénikén. Ám ekkor egy villanást vettem
észre a visszapillantó-tükrömben, egy
kocsi közeledett mögöttem. Nem, nem engem követett, hiszen nem vette fel a helyzet pillanatnyi ritmusát. Gyorsított. Indexet nem láttam rajta, de balra kivágott,
s máris megkezdte az előzésemet.
A türelmetlen autós helyett nem léphettem a fékre, de a dudát ösztönösen
megnyomtam. Az éppen előttem botorkáló idős néni ettől megijedt, felkapta

Vedelj és vezess
A miniszterelnök immár a
közlekedésbiztonság és a
KRESZ terén is közvetlenül illetékesnek tartja magát. Utasítására ugyanis módosították a
jogszabályt (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM-BM együttes rendeletet) , s e szerint mostantól
a biciklis ihat is, vezethet is.
Már amennyiben „a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban” van. A Kormányzati Információs Központ által
kiadott közlemény szerint azt,
hogy a kerékpáros fogyaszthat alkoholt, az indokolja,
hogy a biciklisták esetében
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a fejét, megtorpant. Szerintem a váratlan
hangtól ijedt meg, s nem a közeledő autótól. Ez az ijedtség talán az életét, épségét mentette meg. Nem, nem lépett volna
a szabálytalankodó jármű elé, de annak a
szele feltétlen elsodorta volna. Vagy lehet,
hogy az úton dübörgő kocsi oldala sodorta
volna el. Bárhogyan is, de esemény, könynyen végzetes esemény lett volna belőle.
Ezúttal a szabálytalankodó vezető tovább
nyomta a gázpedált, féklámpája ugyanis
nem villant fel. Rohant, talán éppen abba
a hivatalba, ahol a balesetek elleni védekezés módszereit dolgozzák ki, vagy az
ilyen esetről szóló statisztikákat gyártják.
Előzékeny hölgyek

P

ár órával később találkoztam a türelmetlenség újabb képviselőjével. Az
Erkel utcától indultam lefelé a Széchenyi
utcán járművemmel, s mint aki ismeri a
KRESZ jelzőtábláit, lassítottam a József
Atilla utca torkolatánál. Aki nem ismeri
a helyszínt: ott előttem egy „mackósajt” becenevű, csúcsára állított tábla figyelmeztet a forgalmi helyzetre, hiszen
az egyenes útba ott egy elsőbbséggel
rendelkező útvonal csatlakozik jobbról.
Ezzel együtt elkövettem egy nagy hibát,
mivel az út jobb szélét választottam, s nem
az út közepén haladtam lefelé. Nem volt
tudatos ez a manőverem, bár a Széchenyi utcából fölfelé egy piros teherautó
közeledett, s parkoló kocsik is voltak a
kereszteződés utáni útszakaszon, tehát
nem is fértünk volna el egymás mellett,

az önveszélyességen túl nem
áll fenn a közveszélyesség
lehetősége.
Több szakember és civil szervezet is ezt vitatja. Legfőbb
érvük, amiért nem tartják elfogadhatónak a KRESZ ilyetén módosítását, hogy tudniillik nem igaz az, hogy az ittas
kerékpárosok csak önmagukra
veszélyesek. Először is, az
alkoholfogyasztásról ismert,
milyen következményekkel
jár a reakcióidő és a mozgáskoordináció
tekintetében.
Gondoljunk például arra, hogy
ilyen állapotban egy nem tervezett irányváltoztatás például
olyan balesetet eredményezhet,
melynek más is áldozata lehet.
Arról már nem is beszélve,

ha középen tartom a járművemet.
Bevallom, nagyon óvatosan közelítettem
meg az utcasarkot, mert tudtam, nagyon
rosszul, sőt, szinte egyáltalán nem látható
be ez a kereszteződés felülről érkezvén.
A sarok után egy-két lépéssel ugyanis
embernél magasabb, áttekinthetetlenül
sűrű bokrot ültetett valaki. Ráadásul általában rögtön mögötte egy kocsi is szokott
parkolni, ami tovább rontja a kilátást az
elsőbbségi forgalom irányába.
Így jobbra kukucskálva, hagytam a
keresztezésbe becsurogni a szekeremet,
amikor a szemem sarkából láttam valamit
fölvillanni a baloldalon. Egy világos színű
személyautó volt két hölggyel. Csikorgó fékkel álltak meg, alig pár centire az
egyenesen haladó kocsim bal első kereke
mellett.
Hőség volt, minden ablak letekerve
mindkét kocsinál. Így a hátulról érkező, a
kocsimat éppen előzni szándékozó, és egyben jobbra bekanyarodni akaró hölgyek
azonnal ki is fejtették véleményüket. Az
elmaradt csattanás okán egymás mellett
voltak az üléseink, így a szomszéd kocsiban ülők leheletét is éreztem. Már a
felém küldött megszólításuknál konstatáltam, hogy nem sok ragadt rájuk Arany János egyébként igen bőségesnek mondható
szókincséből. Ezért aztán – mivel nem
beszélem a hölgyek által használt argó és
trágár keverék-nyelvjárást – nem is alakult
ki közöttünk párbeszéd. Mindenesetre sajnáltam, hogy ezúttal jobb volt a fékjük,
mint a közlekedési intelligenciájuk, vagy
akár a kulturált társalgási módhoz való
affinitásuk. Ugyanis ha beleütköznek a
mára kissé elaggott kocsim elejébe, a biztosító a totálkár okán tisztesen kárpótolt
volna az elszenvedett inzultusért. Persze a
hölgyek számlájának terhére.
M. Á.

hogy egy súlyos sérüléssel járó vagy halálos áldozatot követelő baleset esetén
hosszas bírósági eljárás, költséges szakértői vélemények
alapján lehet, ha lehet megállapítani, a kerékpáros a „jármű
biztonságos vezetésére képes
állapotban” volt vagy sem.
Sza-T-ir

Ha iszom, én viszem

Súlyos baleset
Súlyos baleset bénította meg
a gépjárműforgalmat július
18-án 21 óra körüli időben a
8102-es számú út Budakeszi
és Budaörs közötti szakaszán
Eddig ismeretlen okból
összeütközött két személygépkocsi. A balesetben három
személy sérült meg, két fő
súlyos, míg egy fő könnyű
sérüléseket szenvedett.
A rendőrök teljes útlezárás
mellett folytatták le a helyszíni szemlét. A forgalmat Budakeszin a Dózsa György
téren elterelték, Budaörsön
pedig az 1-es számú főútra
irányították.
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