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Közeledvén az önkormányzati választá-
sokhoz, egyre több emberrel találkozom, 

persze nem elsősorban kormánypártiakkal, 
bár azokkal is néha, akik komolyan töpren-
genek azon, egyáltalán az urnák elé járul-
janak-e vagy sem. „A rendszerváltás óta 
minden egyes választáson, országgyűlésin, 
önkormányzatin részt vettem, a népszavazá-
sokon is kivétel nélkül ott voltam, de most 
nem vagyok benne biztos, hogy „eleget 
tegyek-e az állampolgári kötelességemnek” 
– mondja például egyik ismerősöm.

 Nincsenek egyedül ezzel az érzéssel. Poli-
tikusok, elemzők is kacérkodnak a távolma-

radás gondolatával. Általános – ellenzéki  - vélekedés szerint 
a választási törvényt a kormánypártok annyira kifacsarták, ki-
forgatták eredeti mivoltából, olyan nyilvánvalóan az ellenzék 
kárára és rovására módosították a szabályokat, hogy annak 
nincs is reális esélye a győzelemre, márpedig ha ez így van, ak-
kor miféle választás az olyan, ahol eleve csak az egyik fél nyer- 
het. Ezért aztán mind népszerűbb gondolat a bojkott, s ez az 
opció, gondolom, az ellenzék várható újabb veresége után csak 
felerősödik majd.

Mint ilyen esetekben általában, ezúttal is ajánlom figyelmébe 
mindenkinek, aki efféle idegen szavakkal él, érdemes megvizs-
gálni, valójában miről is van szó.

A bojkott egy 19. századi angol kapitány, bizonyos Charles 
Boycott nevéből származik. A fiatalon kvietált tiszt gazdag 
földbirtokosok uradalmi intézőjeként működött Észak-Íror-
szágban, és az ír bérlők körében gyorsan igen magasra hágott 
a népszerűtlenségi listákon. Hírhedt volt kegyetlenségéről és 
kérlelhetetlenségéről.

1880-ban történt, hogy zsandárok kíséretében megjelent a vég-
rehajtóval tizenegy bérlőnél, és közölte, hogy le is út, fel is út. Az 
elkeseredett emberek közül az asszonyok voltak a kezdeményezők, 
minden, kezük ügyébe’ eső tárggyal dobálni kezdték Boycottot 
és csapatát, akik elmenekültek a rájuk zúduló holmik zápora 
elől. Kísérete még a környékről is eliszkolt, Boycott magára ma-
radt a házában. Másnap a személyzet is elhagyta ,s legnagyobb 
meglepetésére a faluban az üzletekben sem voltak hajlandók őt 
kiszolgálni. Végül szégyenszemre meghátrált.

Ezt a is történelmi példát csak azért idéztem föl, hogy bemutas-
sam: a bojkottot sokan nálunk félreértelmezik. Azt hiszik, hogy 
az egyenlő a passzivitással, a teljes kivonulással a közéletből, 
afféle „műveljük meg kertjeinket” magatartás (ami szintén 
egy félreértés, de erről majd máskor), holott a bojkott eredeti 
értelme éppen az ellenkezője. Azt, amit az ír bérlők annak idején 
műveltek, mai szóhasználattal inkább polgári engedetlenségnek 
mondanánk.

De túl a nyelvészkedésen és a történészkedésen, az igazi kérdés 
az ellenzék számára ma nem az, hogy passzív rezisztencia vagy 
polgári engedetlenség, netán részvétel a Nemzeti Együttműködés 
rendszerében, ugyanis bármelyik stratégiát is választják, kérdés, 
hogy a még megmaradt híveiket rá tudják-e venni bármilyen 
politikai cselekvésre: akár arra, hogy szavazzanak rájuk, akár 
arra, hogy tömegesen maradjanak távol az urnától.

Amíg ebben nincs változás, addig magam sem mondhatok 
nekik mást, mint hogy ki-ki lelkiismeretére bízom, szüretelni 
megy-e, vagy szavazni október 12-én. 

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)

„Az lenne a világ legnagyobb spekulációja, ha egy politikust annyi-
ért vehetnénk meg, amennyit, ér, és annyiért adhatnánk el,  

amennyire tartja magát.”
(André KosztolAnyi tőzsdeguru)
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Szeptember, Szent Mihály hava

Szent Mihály havában éhomra igyál kecske- vagy juhtejet, 
mindent szabadon ehetsz, igyál borsos és szegfüves bort, 
italodban álljon zsálya és sarlófű, apró bojtorjánnal egye-
temben; nem árt, ha borsos tyúkhúst eszel, eret is vágat-
hatsz, purgátzióval is élhetsz.

Ha meg akarod tudni a jövő esztendőnek mivoltát, szent 
Mihály nap tájban mess ketté egy cserfagubát, és ím ezt 
vedd eszedbe: a gubában hogyha pók van, rossz esztendő 
következik; légy hogyha van, közép állapotu; féreg ha van 
benne, bő esztendőt, de ha üres, halálost jelent. Továbbá ha 
igen sok elején a guba, jól vigyázz a télre, mint kezdi; mert 
nagyon sok hóval jön karácsony előtt, azután nagy erős és 
hideg idő tart. Boros szent Mihály hava, mikor jó mustokat 
hordóba töltesz, szép személyeket, jó erkölcsűeket, igazakat 
és igazságszeretőket, nyájas beszédűeket és istenfélőket, 
rögzött életűeket és minden embernek kegyes kellemeteseket, 
de szeles természetüeket nemzesz e világra.

CSÍZIÓ

Díszdoktor

A Budakeszi Natúrpark atyját, Dr. 
Debreczy Zsolt dendrológust a 
nyáron  disztoktorrá avatták a Cor-
vinus Egytemen!

*
Szirmai Gábor, Budakeszin élő 
műgyűjtő és világutazó megkezdte 
felkészülését a 2015-ös Budapest 
Bamako Rallyra, mint a rajthoz 
álló Robur Expedíció szakértője.

Boycottól a bojkottig

Kiállítás és vásár
Új kezdeményezés Török-
bálinton: október 4-5-én a 
városban első ízben rendezik 
meg a „Törökbálinti Ősz” – 
Kiállítás és Vásárt.

Az érdeklődő vállalkozások 
szabadtéren felállított sátrak-
ban és fedett vásárterületen 
egyaránt lehetőséget kapnak 
az arra, hogy termékeiket, 
szolgáltatásaikat a kiállító és 

árusító standokon kínálják 
a látogatóknak. A rendezők 
– a városi önkormányzat, 
valamint a Kereskedelmi és 
Iparkamara - elsősorban helyi 
termelőkre és szolgáltatókra 
számítanak.

A vásárt kulturális rendez-
vények és szakmai programok 
egészítik ki. Érdekes szín-
foltja lesz az eseménynek a 
Török Bálint korát megidéző 
főzőverseny.

Vásár anno

201409.indd   3 2014.09.05.   13:31:38



BUDÁNTÚL   •  2014 SZEPTEMBER4

KRÓNIKA

Hír: Vitalij Klicsko többszörös világbajnok bokszoló, az ukrajnai Udar (Ütés) párt elnöke, Kijev jelenlegi főpolgármestere 
fölkérte Demszky Gábor volt budapesti főpolgármestert, legyen a tanácsadója.

Gabikám, nem szegőd-
nél el hozzám, mint a 
kijevi főpolgármester 

főtanácsadója?
?

Lehet róla szó, egy 
feltétellel.

 Én nem bokszolok, 
te nem politizálsz.

Több mint figyelemreméltó tanulmányt 
tett közzé a Korrupciókutató Intézet Buda-
pest a közelmúltban. A tavalyi évben em-
pirikus kutatások keretében vizsgálták meg 
368 magyar önkormányzat honlapját abból 
a szempontból, mennyiben szolgálják az 
érdeklődő állampolgárok tájékoztatását, s 
mennyiben tartják be a törvényt.

A Törvénytisztelők-e a magyar önkor-
mányzatok? – Városi önkormányzatok 
honlapjainak elemzése címet viselő dol-
gozat elsősorban azt vizsgálta, vajon men-
nyire lelhetők föl a honlapokon a testületi 
ülések jegyzőkönyvei, a meghívók és a na-
pirendek az ülések előtt, vagy éppenség-
gel a közbeszerzési eljárások, szerződések 
nyomon követhetők-e az interneten.

Külön érdekessége az anyagnak, hogy 
abban több, térségünkben működő önkor-
mányzati honlap is a vizsgálat tárgyát képezte, 
nevezetesen Budakeszi, Budaörs, Biatorbágy, 
Bicske, Diósd, Törökbálint és Bicske.

A tanulmány elég lesújtó képest fest a 
hazai önkormányzatokról, s különösen 
elszomorító, hogy az ország egyik legfej-
lettebb térségének tekintett budai agg-
lomeráció a nyilvánosság és a törvény-
tisztelet terén egyáltalán nem nevezhető 
példamutatónak (tisztelet a kivételnek).  
A tanulmány feltételezi azt is, ahol a 
nyilvánosságot nem tisztelik, a törvé-
nyeket lazán értelmezik, ott a korrupció 
előfordulásának valószínűsége is maga-
sabb. Érdemes az erre vonatkozó összegző 
passzust szó szerint idézni: „Mindennek 
következményeképp feltételezhető, hogy 
a törvényszegő önkormányzatok a kor-
rupciós kockázatok magas szintje mellett 
működnek. Másrészt az önkormányzatok 
törvényszegő magatartása messzemenően 
rombolja a törvénykövető magatartás 
ethoszát.”

A pár éve járásközponttá avanzsált 
Budakesziről különösen vigasztalan képet 

nyerhetünk a dolgozatból: a 198 magyaror-
szági járásközpont összehasonlításában 
a város a lista legvégén kullog, de a járás 
vagy a térség többi városa is jobb helyezést 
ért el a kutatók szerint. 

A következtetések levonását pedig bíz-
zuk a választópolgárokra. Mikor máskor, 
ha nem az önkormányzati választásokkor, 
október 12-én.

Sza-T-ir

Korrupció és önkormányzat

Nemzetiségi szavazás
Ne feledjük, október 12-én nemcsak hely- 
hatósági, hanem nemzetiségi önkor-
mányzati választás is lesz. Ponto-
sabban nem is választás, inkább sza-
vazás. Mert, hogy a dolgok jelenlegi 
állása szerint a nemzetiségi listák úgy 
születnek, hogy az adott országos 
nemzetiségi önkormányzat országos 
elnöke a megyei vezetőkkel együtt 
elosztja a mandátumokat, kijelö- 
lik a jelölteket, összeállítják a listát, 
amit formálisan megszavaztatnak a re-
gionális szervezetekkel. Ez követően 
nem marad más hátra, mint hogy a 
választópolgárok, pardon: szavazópol-
gárok az urnákhoz járuljanak és vok-
soljanak – az egyetlen  listára.

Atkári megszólal: 
tanácsrendszer

Atkári János annak idején éveken át 
a budapesti városháza eszének számí-
tott, Demszky főpolgármester mellett 
előbb főtanácsadó, végül alpolgár- 
mester. De a 2010-ben színre lépett Tarlós 
főpolgármestertől is kapott főtanácsadói 
megbízást. Azt még legádázabb ellenfelei 
is elismerik, nála jobban kevesen ismerik 
a főváros irányítását, az önkormányzati 
szakmát általában. Nem érdektelen te-
hát, hogy a szakember miként vélekedik 
a jelenlegi, megreformált önkormány-
zati rendszerről mind Budapest, mind az 
ország egésze tekintetében.

Következzék néhány idézet egy inter-
júból, amit A. J. az Élet és Irodalomnak 

adott pár héttel ezelőtt.
„… ha egy önkormányzat nem dönthet 

önállóan arról, >> milyen terhet vethetek 
ki rád, polgár, és azért te mit várhatsz 
el tőlem <<, akkor az adófizető polgárnak 
nincs semmiféle lehetősége sem arra, 
hogy erről véleményt nyilvánítson. Pedig 
az lenne az önkormányzatiság alapvető 
feltétele. Ahol ez hiányzik, ott tanács-
rendszer van.”

„Most már annak a lehetősége is 
megszűnt, hogy az önkormányzatok (…) 
saját értékrendjük szerint elkölthető disz-
krecionális forrásokra is szert tegyenek, 
tehát, hogy autonóm módon hozhassanak 
döntést a feladataik mineműségéről.”

„Annak a jelentőségét, hogy hogyan 
fogják hívni a következő (fő)polgármes-
tert, a nullával egyenértékűnek látom.”

tb
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A Stadt étterem és Kávéház társtulajdonosa 
már annyira budakeszi, hogy ő is úgy mond-
ja, mint a legtöbb helybeli: budakeszis. 
Én mint afféle hajdan volt nyelvész nem 
ezért kedvelem. Hanem azért, mert egy 
olyan műfajt tart életben, egy leletmentő 
buzgalmával, ami a magamfajta, las-
san muzeálisnak számító zsurnalisztának 
éltető közeg: az étterem nemcsak nevében 
viseli a KÁVÉHÁZ címet, hanem őriz is 
valamennyit a hajdan volt műintézmények 
hangulatából. Szóval kérem a Nyájast, ne 
kérje most számon tőlem az objektivitást. 
De ne privatizáljunk, inkább fordítsuk 
tekintetünket írásunk tárgyára, s kutassuk, 
mi indította el ezt a derék férfiút a vendég-
látás felé.

– A válaszom prózai lesz, nem emlék-
szem, hogy lett volna egy kitüntetett pil-
lanat az életemben, amikor ráébredtem: ha 
törik, ha szakad vendéglátós leszek – kezdi 
vallomását Popper Tamás. – Inkább úgy 
kezdődött, hogy belenőttem. Sőt: beleszü-
lettem a vendéglátásba. Édesanyám ugya-
nis szintén ebben az iparágban dolgozott. 

– Hát az édesapja?
– Ő nem, bár rokon szakma az övé is: 

kereskedőként dolgozott. 
– Az embert a szülei példája vagy taszít-

ja, vagy követésre sarkallja.
– Az én esetemben ez utóbbi volt a 

meghatározó, már gyerekkoromtól kezdve 
ebben a miliőben éltem, és amikor pá-
lyaválasztásra került a sor, nem vol-
tak éjszakába nyúló családi haditaná- 
csok, egyértelmű volt, hogy a vendéglátást 
fogom kitanulni.

– Bár az elején jeleztük, hogy csak tisz-
teletbeli budakeszi („Csak”? Odaszületni 
valahova könnyű, elfogadtatni magunkat, 
az már rajtunk múlik – a Szerző), de mielőtt 
a vendéglőjét megnyitotta, hol élt, hol dol-
gozott?

– Pesti vagyok, a hetedik kerület-
ben nőttem föl, családommal jelenleg  
Zuglóban élek, de az időm nagy részében 
Budakeszin vagyok.

– Mióta vette át a Stadt Éttermet?
– Ha jól számolom…
– Nehogy egy vendéglős ne tudjon jól 

számolni! Az olyan már rég tönkrement 
volna.

– Szóval nyolc éve.
– Járt-e korábban Budakeszin? Például 

kirándulás vagy ilyesmi.
– A Vadasparkban, de magától tudom, 

hogy az csak a nevében Budakeszi, amúgy 

még a főváros közigazgatási területén van. 
Szóval egyáltalán nem jártam korábban a 
városban, legfeljebb átutazhattam rajta, de 
erre sem emlékszem.

– Akkor hát, hogy akadt erre a 
vendéglőre? Mert, hogy tisztázzuk: a föl-
szerelés, a berendezés, no meg a goodwill 
az öné és a társáé, de nem az ingatlan.

– Így van, a helyiséget béreljük. Hogy 
miként kerültem ide? Ezt megelőzően 
Nagymaroson üzemeltettünk egy vendéglőt 
Laci barátommal, akivel régóta máig  közös 
a pályánk, de már szerettünk volna eljönni 
onnan, közelebb kerülni az otthonunkhoz, 
elegünk lett a mindennapos utazásból. 
Böngésztük a hirdetéseket, és megakadt a 
szemünk az egyiken. Budakeszi… ízlel-
gettem. Mivel Laci barátom ide valósi volt, 
ő ismerte a helyiséget és a helységet is, 
meghánytuk-vetettük a dolgot, megnéztük, 
s a végén úgy döntöttünk: bérbe vesszük. 
Sokat nyomott a latba Laci helyismerete, 
így nagyobb bátorággal vetettük bele ma-
gunkat a vállalkozásba. 

– Megbánta?
– Egyáltalán nem, jó döntés volt. Azt 

hiszem, a helyi közönség körében is jó a 
hírünk.

– Mi lehet a kulcsa?
– Elsősorban is a csapatot említeném. 

Akik idejárnak, mint például ön is, tanú-
síthatják, hogy a gárda zömét ma is azok 
alkotják, akik már a nyitáskor itt voltak. 
Lacit már említettem, de Csajbók Bálint séf 
szintén a kezdetektől irányítja a konyhát, 
ami minden étterem kulcspozíciója. Azt 
hiszem, sikerült eltalálni a vendégkörünk 
ízlését, szokásait, igényeit, s mindezt úgy, 
hogy árban is versenyképesek legyünk. De 
a felszolgálók között is alig volt változás: 
Gomez, Öcsi, elnézést, hogy így nevezem, 
de őt mindenki így szólítja, szintén ott vol-
tak a kezdőrúgásnál.  

– Jól tudom, már a Michelinre is 
hajtanak?

– Nem hajtunk, vendégeinktől már el is 

nyertük a budakeszi fokozatát, de nem a 
Michelinnek, hanem a Mislennek. 

– Egy vendéglős sok mindent lát, sok 
mindent tapasztal…

– De semmiről sem beszél!
– Elmondaná, melyik volt a legemlékeze-

tesebb vendége az elmúlt nyolc évben?
– Nem egy vendégről van szó, egy szak-

mai alapon szerveződött baráti társaságról 
beszélek. Obsitos és máig aktív katonákból 
áll, többségük különleges küldetéseken van 
túl. Évente egyszer jönnek, és mesélnek a 
kalandjaikról. Nagyon értenek a számí-
tástechnikához, szerintem ma már egy 
katonának fontosabb a számítógép, mint 
hogy célba tudjon lőni. Nos, az egyik ilyen 
összejövetelükön veszik elő a kütyüjeiket, 
rákapcsolódnak a tévére, s percek alatt 
elindítanak egy videokonferenciát a Stadt-
ból a világ különböző helyein szolgáló baj-
társaik részvételével. Tényleg lenyűgöző 
volt.

– Gondolom, nem csak katonák járnak 
ide.

– Természetesen nem, sok különböző 
csapatot látunk vendégül. És vannak 
színészek, tévés személyiségek, újságírók 
– nem magára gondoltam –, sportolók 
akár helyből, de más településekről, 
Budapestről, akik több-kevesebb rend-
szerességgel járnak hozzánk. A legtöbben 
persze névtelen civilek, de mi név szerint 
ismerjük őket és a szokásaikat. Az egész 
nagyon családias, barátságos.

– Mondtam már, hogy ön pesti létére 
alighanem jobban ismeri a budakeszieket, 
mint az itt lakók, akár itt születettek több-
sége. Mint egyszerre idevalósi és kívülálló, 
milyenek a budakesziek?

– Nem udvarolni akarok, de tényleg 
barátságos, nyitott, élni, enni-inni szerető 
emberek, akik mértékkel élvezik az életet. 
Hiszi vagy sem, de nyolc év alatt még egyet- 
len balhénk, botrányunk nem volt.

– Ennyi év után nem unja még? Elég 
strapás foglalkozást választott.

– Szerencsére nem érzem magamon a 
fásultság jeleit, máig örömmel csinálom, 
bár néha valóban nagyon fárasztó. De min-
denért kárpótol, ha egy vendégen látom az 
elégedettség jeleit. Végül is ezért szeretem 
csinálni.

– És hol piheni ki a fáradalmait, szabad-
idejében mit csinál?

– Szívesen pecázom, ahhoz, hogy le-
gyen továbbra is türelmem az emberekhez, 
időnként ki kell vonulni a világból.

– Van-e valamilyen álma?
– Mindenkinek van egy álma. De az 

enyém nem maga lett!
– Erre nem is gondoltam. Az éttermével 

kapcsolatosra gondoltam.
– Az, hogy húsz év múlva is még itt 

legyünk.
Biatoris Oz

A Budakeszi Mislen nyertese
Hogy kit mennyi idő után fogad be egy közösség, az sok mindenen, nem utolsósor-
ban a közösség elvárásain, no meg a beilleszkedőn is múlik. Persze könnyű annak, 
aki finom ételekkel és italokkal, jó szóval veszi le a lábáról a közösséget. Mint 
például a ma már tiszteletbeli budakeszinek számító Popper Tamás vendéglős. 

Aki a hasát szereti, 
rossz ember nem lehet
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Persze voltak politikai szervezetek, ame-
lyek egy-egy településen az aláírásgyűjtő 
ívek átvételét követő egy-két napon belül 
már át is adták a választási bizottságnak a 
szükséges számú szignót, sőt, azon felül 
is, biztos, ami biztos, majd ugyanazzal a 
lendülettel folytatták az autogramkérege-
tést, mint addig. Ez főleg a Fidesz tak-
tikája, ezt csinálják már jó ideje. Értelme 
kettős: a gyors leadással és a prolongált 
utcai jelenléttel, leszólítgatásokkal 
erőt demonstrálni, illetve a voltakép-
pen fölösleges, további gyűjteménnyel 
elszívni a levegőt a riválisok elöl. (Nem 
mindenki olyan tudatos szavazó ám, van-
nak, akik viszonylag könnyen aláírnak, 
igaz, egyre kevesebben, és annak írnak 
alá, akivel először találkoznak. És hiába, 
hogy egy szavazópolgár több jelöltet is 
támogathat, egy idő után a leginkább 
béketűrő ember is megunja, hogy lépten-
nyomon zaklatják,  és aztán már meg se 
áll a bülbül szavú aktivistáknak.)

Mások pedig éppenséggel úgy tak-
tikáznak, hogy az aláíró íveket szinte az 
utolsó pillanatban adják csak le az ille-
tékeseknek, s így okoskodnak: hadd higgye 
az ellenfél, hogy gyengék vagyunk, hadd 
okozzunk minél nagyobb meglepetést 
az összeszámlálásnál. Ez hadművészeti 
szempontból egyébként ugyanolyan logi-
kus taktika, mint az előző.

Amúgy a kampány első szakasza kife-
jezetten unalmas, lagymatag volt eddig, az 
utcai, pártlogókkal fölszerelt, kitelepülő 
kempingasztalokon kívül még más kunsz- 
tot nemigen láthattunk, persze tudjuk, 
hogy a háttérben lázas előkészületek, pak-
tumok, latolgatások folynak. Mivel ezekre 
mi nem igazán vagyunk hivatalosak, latol-
gassunk hát mi is, abból az információból, 
ami jelenleg rendelkezésünkre áll.

Annyi azonban már megállapítható, 
ami a rendszerváltás utáni, hetedik önkor-
mányzati választási előkészületeket il-
leti, egyfajta tömörödés figyelhető meg 
mind a jelölőszervezetek, pártok, mind 
a képviselő-jelöltek tekintetében. A 
jelölőszervezetek között jóval kevesebb 
párt, civil szervezet neve, logója lesz ott 
a szavazólapokon, mint eddig. Immár 
csak szórványosan találkozunk azok-
kal a korábban burjánzó álszervezetek-
kel, amelyekről messziről szaglott, hogy 
pár hónappal a választás előtt csak azért 
alakultak, hogy egy-egy ember „társadal-
mi hátterét”, komolysági fokát bizonyítsa, 
s amelyek a választások elmúltával vagy 

végleg a cégbíróságok irattemetőjében 
végezték, vagy újabb négy évre önkéntes 
Csipkerózsika-álomba szenderültek. 

A tömbösödés ott is tetten érhető, hogy 
a valóságos politikai szervezetek is im-
már leginkább kötelékben „repülnek”. A 
FIDESZ-KDNP ezt már jó ideje csinálja, 
a módszert olyannyira tökélyre fejlesz-
tette, hogy a koalíciós partnerei már föl is 
olvadtak a PÁRT-ban, s már névleg sem 
jelennek meg, kivéve az egy KDNP-t, de 
ez utóbbi sem valóságos létének, hanem 
inkább státuszának – összekötő kapocs 
a FIDESZ és a hazai ultramontán körök 
között  – és a nevében szunnyadó szim-
bolikus értéknek köszönheti.  Az ellen-
zéket elsősorban a jelenlegi kormány 
által megalkotott új választási szisztéma 
kényszeríti a választási koalíciókötésre, 
amelyeket persze helyi szinten színezhet 
egy-egy kimaradt párt vagy csak helyben 
létező, a buliba bevett civil szervezet.

A legkisebb településeken továbbra 
is a legvonzóbb márkajelzés a népnyelv 
által fügének becézett „független”. 
Persze, nincs is szükség ezen a léptéken 
megkülönböztető jelzésekre, hiszen az 
emberek úgyis jól ismerik egymást, pon-
tosan tudják, ki ki fia borja, miféle ember, 
kell-e vagy sem. Még azt is tudják, ki a 
kripto-szoci vagy kripto-fidesznyik. Ezzel 
együtt is megfigyelhető némi elmozdu-
lás a korábbi állapotoktól: a pár ezer fős 

településeken is nagyobb pártjelenlétet 
tapasztalni, mint a korábbiakban. Hogy 
ez véletlen vagy tartósabb tendencia, több 
választás után állapítható majd meg.

Ami a jelöltek személyi összetételét 
illeti, a legtöbb esetben azt konsta-
tálhatjuk,  meglehetősen állandó az a 
személyi kör, ahonnan rekrutálódnak a 
jelöltek, legyen szó akár a polgármes-
teri székről, akár a képviselői helyről. 
Mind kevesebb a kalandor típus, a 

későn érő világmegváltó és az egyéb 
habókos. Többnyire bejáratott, a helyi 
közéletből, vagy éppen a most távozó 
képviselő-testületekből ismerős arcok-
kal találkozhat a szavazópolgár.

A polgármester-jelöltek között szinte 
alig találunk új arcokat, változás csak ott 
van, ahol az eddigi polgármester valami- 
lyen objektív körülmény folytán nem 
indulhat újra. Összességében megjó-
solható, unalmas kampány várható, és a 
papírforma nagyfokú érvényesülése.

Nem árt röviden áttekinteni a hely-
zetet településenként is.

Budajenő 

Budai István immár negyedik ciklusába 
vághat bele, ha megválasztják a falu első 
emberének. Sikeres polgármesternek 
tartják a helyiek, aki ráadásul jól alkal-
mazkodik és igazodik a mindenkori helyi 
és nagypolitikai széljárásokhoz is, ami a 
jelenlegi kurzus idején szinte már a leg-
fontosabb szempont. Ráadásul sikerült 
stabilizálnia az előző korszak igen csak 
viharos közéletét, a faluban rend van, 
a kor lehetőségeihez mérten fejlődés is 
volt. Bár, mint említettem, e sorok írása-
kor még nem zárult le az aláírásgyűjtés, 
így szeretett vezérünk szavaival élve  
„bármi megtörténhet”, reálisan meg kell 
állapítani, hogy eleddig Budainak komoly 
kihívójáról nincsenek híreink.

Budakeszi

Csutoráné Győri Ottilia  polgármes-
teri székét aligha fenyegeti bármi is. 
Kiváltképp, amióta kiderült, hogy az 
MSZP-DK-Együtt-PM-MLP (utóbbi 
nem összetévesztendő az LMP-vel – a 
Szerk.) nem is indít ellenjelöltet. Helyi 
baloldaliak közül van, aki ezt megfuta-
modásnak tekinti („félnek, hogy nagyon 
lebőgnének”), mások viszont titkos pak-
tumot emlegetnek. Az éppen aktuális 
összeesküvés-elmélet szerint a baloldal, 
némi pozíciókért cserébe, mondott vol-
na le az önálló polgármester-jelölt in-
dításáról. Lehet, a válasz ennél sokkal 
egyszerűbb. Magam ezt ráadásul egy 
helyi baloldalitól hallottam: „Nem tudtak 
komoly jelöltet állítani, ráadásul Ottilián 

A szavazásrul – prediktív bevitel
Mikor e sorokat írom, éppen csak, hogy elkezdődött a polgármester- és képviselő-
jelöltek aláírásgyűjtése, így csak részeredmények állnak rendelkezésemre, hogy 
mondjak is valamit az október 12-i tanácsszavazásról. 

Negyedik a ráadás, 
mondja Budai István

Vajon továbbra is az ül benne, 
aki építette?
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sem tudtak fogást találni.” Ugyane forrá-
som szerint „A jelenlegi polgármester asz- 
szony legalább nem khm... csent.”  (Nem 
pontosan így fejezte ki magát, de ez volt 
az értelme.)

Hogy az LMP (nem összetévesztendő 
a Magyar Liberális Párttal – MLP – a 
Szerk.) mire jut majd Szél Bálint elindí-
tásával polgármester-jelöltként félcik-
lusnyi képviselői múlttal a háta mögött, 
nem mernénk megjósolni, de hát az LMP 
amióta benne van, a magyar politikai élet 
sötét lova. 

A képviselő-jelöltek a hatásköri listáról 
származnak többnyire: már-már a dinasz-
tia-alapítás érzetét kelti bennünk olyan 
patinás nevek második generációs felbuk-
kanása mint a Farkas vagy a ’Sigmond.

Budaörs

Budaörs egy izgalmas helyzet. Az ex-
liberális polgármester vezette város erejét 
a Fidesznek az elmúlt négy évben nem 
sikerült megtörnie, olyannyira nem, köny-
nyen meglehet, a Wittinghoff Tamás nevé-
vel jelzett lista – Budaörs Fejlődéséért 
Egyesület – akár le is győzheti a helyi kor- 
mánypártiakat, ami nemcsak a térség-
ben kisebb szenzáció, de országra szóló 
eredmény is lenne. Ennek oka a rendkívül 
ügyesen politizáló  Wittinghoff. Budaörs 
két évtized alatt annyira bespájzolt, hogy 
négy év sem volt elegendő, hogy kiszik-
kasszák a település életerejét, annyira 
voltak emberi, szakmai és pénzügyi tar-
talékai, és még az „önkormányzatok négy 
fekete éveként ” (a keresztapaságért lásd 
a Szerzőt) a történelembe bevonuló 2010-
14-es ciklust sem egyszerűen csak túlél-
te, de még, szerényen,  fejlődni is tudott. 
A helyi Fidesz ehhez képest nem tudott 
igazi alternatívát kimunkálni. Rombolni 
sem tudott eleget, részint azért, mert nem 
találtak fogást a városvezetésen, részint 
meg azért, mert a saját városuknak késza-
karva ártani egy ponton túl bizonyára 
kontraproduktív lett volna. Ez idő sze-
rint Török István, a helyi kormánypárt 
polgármester-jelöltje, nem tűnik úgy, 
mintha egy súlycsoportban lenne a BFE 

listavezetőjével, de ahhoz elég erősnek 
bizonyult, hogy megakadályozza a Fidesz 
országos központját abban, hogy valami 
nagyágyút deszantozzon le helyette a bu-
daörsi reptérre.

A BFE csapata ráadásul kipróbált, 
tapasztalt harcosokból áll, s elég nagy a 
tekintélyük, hogy a helyi közvélemény-
ben ellensúlyozzák a Fidesz központi 
sugalmazását: ha fejlődni akarsz, szavazz 
a kormánypárti jelöltekre.

Páty

Lapzártakor két polgármester-jelöltről 
tudtunk, az egyik a jelenleg is regnáló 
Székely László, és régi-új kihívója, Bod-
nár András, aki ült már a polgármesteri 
székben, éppen Székelyt megelőzően.

Székely nem a Fidesz jelöltje, persze 
nem is baloldali, sőt: a Fidesz-KDNP 
valószínűleg azért nem integrálta a maga 
soraiba, mert még tőle is túlságosan job-
bra áll. Az a mából visszanézve már csak 
ártatlan vitézkedésnek tűnik, amikor anno 
ő állt országosan elsőként nyilvánosság 
elé a Horthy kormányzót rehabilitáló 
akcióival. A pogány hitvilág iránt vonzódó 
(hogy ez miként fér meg egy emberben a 
református és echte magyar úr Horthy-
kultuszával, csak ő a megmondhatója), 
ősmagyar kacagányban szívesen és nyil-
vánosan mutatkozó férfiú a nem túl nagy 
névadói fantáziáról tanúskodó Összefogás 
a Faluért – ÖF – civil szervezet mezében 
lép pástra (a hónap képzavara, kacagány, 
mez, pást, hűha! – a Szerk.), de hogy 
olyan nagyon nem állhat távol fideszes 
barátaitól, mutatja, hogy több képviselő-
jelöltet az ÖF a Fidesszel koalícióban in-
dít.

Bodnár András jó helyen kapiskál, 
amikor érzi, hogy a helyi jobboldal tulaj-
donképpen megosztott: a helyi Fidesz iga-
zán nem tudott saját jelöltet kitermelni az 
elmúlt négy évben sem, Székelyre inkább 
csak ráfanyalodott, de nem igazán az ő 
emberük. Ehhez ő túlságosan öntörvényű. 
Ezért gondolhatta a politikai sakktáblán 
lóugrásokban helyezkedő Bodnár, talán 
lehetne valami keresnivalója. Márpedig, a 

könyvben is az áll, aki keres, az talál. 

Perbál

A rendszerváltás óta Fidesz-sasfészekként 
nyilvántartott Perbálon biztos befutónak 
számít az ősfidesznyik Varga László,

Telki 

Kívülről nézve semmi sem látszik, ami 
veszélyezteti telkiben a NENYI-t (Nem-
zeti Együttműködés Nyilatkozata) az 
elsők között Gulyás Dénessel 2010-ben 
aláíró Deltai Károly újrázását Telki első 
embereként.

Zsámbék

Érdekesen alakulhat a helyzet Zsám-
békon. Az eddigi polgármester, Csenger-
Zalán Zsolt, áprilisban országgyűlési 
képviselői mandátumot szerzett, s mivel 
az új jogszabályok kimondták az össze-
férhetetlenséget a két tisztség között, 
választania kellett. A budapesti Kos-
suth teret választotta. A maga politikai 
karrierje szempontjából alighanem jól 
döntött, de hogy a helyi Fidesz szem-
pontjából is jó választás volt-e, az majd 
október 12. után kiderül. Lehet, még 
aznap késő este. Az utód kinevelése 
ugyanis nem biztos, hogy telitalálat-
nak bizonyul majd; a FIDESZ-KDNP 
ugyan-is az eddigi alpolgármestert, 
Horváth Lászlót indítja, aki egyelőre 
nem látszik, hogy rendelkeznék Csen-
ger-Zalán kvalitásaival. Alighanem erre 
éreztek rá többen is, hiszen a városban 
(a történelmi hűség kedvéért jegyezzük 
meg: a várossá válás 2009-ben a már 
akkor is polgármester Csenger-Zalán 
nevéhez fűződik) többeknek is kedvük 
szottyant a megmérettetéshez: Hajdú 
Tamás a Zsámbék Polgárai Egyesület 
színeiben, Vasvári Péter Lajos pedig 
függetlenként áll rajthoz.

Borz Tóbiás

Ki a legszebb a halpiacon?

Szaporodnak a világi szószékek 
mostanában (a képen a pátyi 

református templom belülről)

Vajon ki szakítja át a 
célszalagot (Csenger-Zalán 
Zsolt rendőrörsöt avat)
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Kis nyelvi leleményt is 
megengedtek maguknak a 
töki szervezők, amikor au-
gusztus 4-én ünnepélyes 
alapcső-letételre várták a falu 
lakosait. A jókedvre minden 
okuk megvolt, hiszen régi 
adósságát törleszti a most 
kezdődő beruházással a köz-
ség. A most indult fejlesz-
tésnek köszönhetően végre 
megvalósul a település teljes 
csatornázása.

Tök annak idején valahogy, 
alighanem az akkori vezetők 
bénázásának köszönhetően, 
kimaradt a kilencvenes évek 
csatornázási boom-jából, így 
a megyében is azon kevés 
község számát gyarapította, 
ahol még nem volt korszerű 
szennyvízelvezetés. A kétez-
res években aztán valameny-
nyit sikerült ledolgozniuk a 
hátrányból, de a teljes csa-
tornázás azzal a beruházással 
sem valósult meg.

2015-re azonban igen.
Az összesen 8,5 kilomé-

ter hosszú csőfektetés persze 

nincs ingyen, előzetes számí-
tások szerint 570 millió fo-
rintról van szó, ami nyil-
vánvalóan nem áll a helyi 
önkormányzat rendelkezésére. 
Ekkora összegre hitelt sem iga- 
zán tudnának fölvenni, még 
ha a kormány engedélyezné 
is számukra a banki kölcsönt. 
(Emlékeztetőül: a jelenlegi 
politikai kurzus, miközben 
átvállalta az önkormányza-
tok adósságát, „cserében” 
jelentősen korlátozta a hely-
hatóságok mozgásterét, el-
vonta számos jogosítványu-
kat, többek között banki hitel 
fölvételét sem engedélyezi, 
csak kormányzati jóváhagyás 
esetén – a Szerk.) A megoldás, 
mint az utóbbi években szinte 
mindig, most is Brüsszelből 
érkezett.

Jövő tavasszal, ha minden 
jól alakul, megkezdődhet a 
próbaüzem. A projekt ered-
ményeként majd’ félezer töki 
ingatlan köthet rá a hálóza-
tra, ami a szennyvizet a kö-
zeli Zsámbék tisztítóüzemébe 
vezeti majd.

tim

Ami a csövön befér Cél a 100 százalék
Ritkán születik írás Telkiről, 
amelyben valahogy ne szere-
pelne a község epitaton or-
nansa (állandó epikai jelző), 
„az ország leggazdagabb 
települése”. Ez ellen a helyiek 
nem is tiltakoznak, de az igaz-
ság kedvéért említtessék meg 
az is, van, hogy ennek nem az 
előnyeit, hanem a hátrányait 
érzik. Itt van például a csa-
tornázás. Miközben a telepü-
lés az elmúlt két évtizedben 
valóban lélegzetelállító (ugye 
így kell ezt mondani? – a 
Szerző) ütemben nőtt, a régi 
településrészen, az úgyne-
vezett „ófaluban” sok helyütt 
foghíjas a közműellátás: pél-
dául a szennyvízcsatorna is 
hiányzik. 

A hiánypótlásra persze gon-
dolt a helyi vezetés, csakhogy 
erre önerőből aligha lett volna 
pénze. (Erre szokták mondani 
a községházán, hogy nem 
a telki önkormányzat a leg-
gazdagabb, hanem a telki la-
kosság.) Pályázni pedig nem 
tudott, ugyanis az eddigi be-

sorolás szerint Telki a teljesen 
csatornázott település kate-
góriájába tartozott. Miután a 
kritériumok időközben változ-
tak, immár a telkiek számára 
is nyitva áll a lehetőség, 
hogy a csatorna-beruházás 
költségeinek maximum 85 
százalékára pályázzanak. 

A polgármesteri hivatalban 
már gőzerővel dolognak a 
300 milliósra becsült projekt 
előkészítésén, ami a szennyvíz-
tisztító bővítését is magában 
foglalná: reményeik szerint el-
nyerik a támogatást, és 2016-
ra tényleg elmondhatják majd: 
Telki 100 százalékig csatorná-
zott település. 

Szobi Rita

A szennyvízcsatornát már 
az ókori egyiptomiak is 
ismerték, sőt: építettek is 
ilyet

Telki büszke az iskolájára. Meg- 
jegyzem, méltán. A Zsámbéki-medence 
legkorszerűbb oktatási intézményét még 
a kétezres évek elején adták át, az idén 
elhunyt Kerese János polgármestersége 
idején. Ki gondolta volna akkor, hogy 
röpke tíz év után a község kinövi az 
iskoláját? Szerencsére volt, aki gon-
dolta, ugyanis mind a telekalakítást, 
mind az épület tervezését úgy intéz-
ték, hogy legyen lehetőség egy majdani 
bővítésre.

Nos, a faluvezetés lobbierejé-
nek köszönhetően a kormány a tel-
ki iskolabővítést kiemelt, államilag 
jelentősen támogatott fej-
lesztéssé minősítette. Az 
erről szóló megállapodást 
a kormány illetékese és 
Deltai Károly polgár-
mester augusztusban alá 
is írta.

A beruházást százmil-
lió forintosra becsülik, 
és ennek az összegnek a 
hetvenöt százalékát a köz-
ponti költségvetés utalja 
át a falunak. Mindennek 
eredményeképp a Telki 

Pipacsvirág Magyar-angol Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola épületén a 
Nemzeti Sportközpontok és Telki Köz-
ség Önkormányzata együttműködésében 
emeletráépítéses intézménybővítést 
valósít meg.

A projekt 1. üteme várhatóan még az 
idén megvalósul. 2015-ben viszont a 
program folytatódik, annak részleteivel 
még adós az önkormányzat.

Hamarosan kiírják a közbeszerzési 
eljárást. Valószínűleg még szeptemberben 
lehet majd megejteni az első kapavágást. 
A munkák várható időtartama két hónap.

A kivitelező kiválasztásánál fontos 
szempont lesz, hogy az építkezés alatt a 
tanítás zavartalanul folytatódhassék.

Sobri Zabot

Fölfelé terjeszkedik

Süss fel nap

A város egyelőre még nem fotoszin-
tetizál, de a budakeszi napelem-program 
jelentős szakaszába jutott az új tanév 
kezdetére: a Széchenyi István Általános 
Iskolában, a Pitypang óvodában és több 
önkormányzati intézményben már a 
napenergiát is fölhasználják az áramel-
látásban. A fejlesztések nagyobb részét 
pályázatokból nyerte el Budakeszi, de 
az igazi üzlet a működésben van: a sa-
ját áramtermelés jóvoltából keletkező 
megtakarítás, ami az eddigi áramdíj 
felét is elérheti, a város kasszájában 
marad. Számítások szerint néhány év 
alatt megtérül a beruházás.

(Mi lenne, ha a budakeszi modellt a 
paksi beruházás előtt tanulmányozták 
volna a döntéshozók?)

Itt a legújabb modell, 
a bionapkollektor

Vigyázz, a tetőn dolgoznak
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Még ki sem kászálódtam a biztonsági öv, 
a volán és az ülés szorításából, amikor már 
felfigyeltem az időjárás által megkövetelt 
öltözetnél jobban becsomagolt, egyébként 
jó mozgású, kimondottan csinos hölgyre. 
Felém közeledett, pedig nálam semmi érde-
kesre sem számíthatott. Fiatalasszonynak 
már nem mondanám, hiszen – ha nem is 
oly régen –  mégis csak átlépte ezt a kort a 
külseje alapján. Talán ha a negyvenes évei 
derekán járhatott. Céltudatosságot sugár-
zott a testtartása, amit határozott lépései 
kellően alá is támasztottak.

Megvárta, míg kiegyenesedem, s csak 
akkor szólított meg. Kulturált stílusban a 
Családsegítőt kereste, ebben kért tőlem 
iránymutatást. Nem tudtam egyértelmű 
választ adni, mert az adott településen 
még a tavasszal hallottam egy tervről, mi 
szerint a nyáron ideiglenesen elköltözik 
ez a hivatal az épületük felújítása miatt, 
s nem tudtam, befejeződött-e már a visz-
szaköltözés. Az ideiglenes irodáról pedig 
semmilyen értesülésem sem volt. Ezért 
javasoltam, menjen be a pár lépésre lévő 
testvérintézménybe, ott keresse a kimerítő 
választ. Javasoltam ezt azért is, mert on-
nan a családsegítő állandó helye már az 
ablakból is látható, míg innen a parkolóból 
takarásban van.

Történetesen e testvérintézményhez vit-
tem egy csomagot, ám azt még ki kellett 
vennem a kocsi hátuljából, majd lezárnom 
a járművet. Emiatt talán húsz lépés előnye 
is volt a most már hátulról is megcsodál-
ható, igen szemrevaló hölgynek. Mire 
utolértem, már megtalálta a beszélgető 
partnerét.

Akihez nekem érkezésem volt, még 
úton volt az irodájába, az imént, idefelé 
jövet integettünk egymásnak. Talán két 
perc várakozásra kellett számítanom, 
tehát letettem magam mellé a csoma-
got és leültem az előtérben. Így adódott, 
hogy akaratlanul is tanúja lehettem an-
nak a párbeszédnek, ahogy az intézmény 
vezetője eligazította a helyismeret nélküli, 
újdonsült ismerősömet.

Így tudtam meg, hogy a családsegítő az 
eredeti helyén működik. Ám ma csak dél-
után lesz ott félfogadás. Azonban ügyfél-
jelöltünk most valamiért nem volt olyan 
céltudatos, mint az imént velem. Több 
bővített mondattal is ecsetelte, hogy napok 
óta semmit sem evett, mert egy morzsányi 
kenyér sincs odahaza, és a családja többi 
tagjai is éheznek. Csak nézik egymást, 

mióta ide érkeztek, s így jutottak arra 
az elhatározásra, hogy a családsegítőnél 
keresnek ez ellen megoldást.

A beszélgetésből kiderült, hogy leg-
alább két eladósorban lévő lánya és 
azoknak a bátyja, no meg a hölgy férje 
számolja odahaza a felhőket már napok 
óta, s „egyfolytában az evés körül jár az 
agyuk”. Igen szemléletes volt mesélőnk 
helyzetleírása, lelki szemeim előtt láttam 
is az öt éhezőt, amint hiába lesik a man-
nát, az csak nem akar megérkezni.

A megkérdezett intézményvezető sem 
volt érzéketlen. Rögvest beszólt a nyitott 
ajtón az egyik kollégájának: hozna ki egy 
szegetlen kenyeret egy nylonzacskóban, s 
tegye mellé a reggeliztetésből megmaradt 
felvágottakat, meg két vajat.

Ekkor ért a meglepetés, feltehetőleg nem 
csak engem. A segítséget kereső hölgy 
hangnemet váltott, az eddigi alázatos stí-
lust öntudatosra cserélte. Egyértelműen 
eligazította a segíteni szándékozót, hogy 
ő bizony élelmiszer-alamizsnát nem 
fogadhat el, hiszen ő ilyenkor mindig  
pénzt szokott kapni, azon majd ő megveszi 
azt, ami kell neki. „Nekünk jár az a pénz-
segély”, volt a kenyér elutasításának szó 
szerinti indoklása.

Csak egy apró megjegyzés még a törté-
nethez. A segélyosztó helyét kereső hölgy 
egész beszélgetés alatt egy feltűnően 
kiszínezett, félarasznyi betűkkel megírt 
kartonlappal szemben állt, rajta: AL-
KALMI MUNKÁST KERESÜNK, 
ÉRDEKLŐDÉS ITT. Hősünk e részletek 
után nem kíváncsiskodott, csak sértődötten 
távozott. Hogy a betűismeret hiánya indí-
totta-e váratlan távozásra, vagy a kilátás-
ba helyezett kenyércipelési feladat, nem 
tudhatom…

Mészáros Árpád

PillAnAtfelvételeK, BudAKeszi, 2014. Augusztus

Öntudat, avagy munkát, kenyeret

Hol a te fullánkod
Megvallom, mindig is sej-
tettem, hogy halál tulaj-
donképpen nincs, az, amit mi, 
emberek annak gondolunk, 
voltaképpen átmenet egy lét-
formából egy másikba. Vala-
hogy úgy képzel(t)em, mint a 
születést: innen, a mi életünk 
felől nézve valami újnak a 
kezdete, de odabentről vala-
mi elmúlásának tetszik. Ha-
lálérzetünket ráadásul erősíti, 
hogy előző és éppen aktuális 
életünk között nincs igazán 
átjárás, nem emlékezünk 
semmire, illetve csak kivé-
teles, ellenőrizhetetlen és bi-
zonyíthatatlan információink 
vannak róla. Csak halvány 
sejtéseink vannak arról, hogy 

létezhetnek keskeny, csak 
kevés vakmerők által járható 
ösvények, „féregjáratok” e 
különböző világok között.

Nos, aki hasonlókép-
pen gondolja, az nemrég 
tudományos érveket is 
olvashatott sejtései igazo-
lására.

Sose halunk meg, a halál 
nem létezik – állítja Robert 
Lanza fizikus. A kutató sze-
rint, amikor a test „elemei” 
lemerülnek, még 20 watt 
„információs energia” ma-
rad. A kvantumfizika ered-
ményein alapuló elmélet az 
egyetlen univerzum helyett 
„multiverzumról”, párhuza-
mos világokról beszél, alap-
ja a biocentrizmus. E sze- 
rint végtelen számú univer-

zum létezik, és minden, ami 
megtörténhet, meg is törté-
nik ezekben. Ami viszont 
nem történhet meg, az csak a 
halál. Mivel ezek az univer-
zumok egymással párhuza-
mosan léteznek, lényegtelen, 
hogy mi történik egyikben, 
a történet a 
m á s i k b a n 
folytatódik. 
Ha egy test 
elpusztul az 
egyik uni-
verzumban, 
akkor a 20 
wattos ener- 
getikai mag-
ja, ami az a-
gyat számító-
g é p k é n t 
működtette, 

nem semmisül meg a testtel. 
A fizika jó ideje bebizonyí-
totta, hogy az energia nem 
vész el, csak átalakul, ez 
alapján pedig az információs 
energiakútja egy másik uni-
verzumban landol.

Ozirisz Abbot

Találkoztam igazi szegényekkel is
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ZSÁMBÉK
Zsámbéki sZínháZi és 
Művészeti Bázis

Szeptember

9. kedd, 18.00
Békés harcos útja
Makray Krisztina filmklubja a 
művelődési házban
12. péntek, 18.00
Milyenek a magyarok?
Könyvbemutató és beszélgetés Lackfi 
Jánossal a könyvtárban
13-14. szombat-vasárnap, 10.00-
18.00
Nyitott Múzeumok Hétvégéje Zsám-
békon
13. szombat, 19.00
Nyakas Smooth Jazz klub a Lám-
pamúzeumban (rossz idő esetén a 
Művelődési Házban)
Sztárvendég: Micheller Myrtill 
(ének)
Házigazda: Pálinkás Gergely és 
együttese
14. vasárnap, 16.00
A Magyar Dal Napja a művelődési 
házban
A Zsámbéki Nótaszeretők 
Társaságának rendezvénye
16. kedd, 18.00
Zsámbékiak a nagyvilágban – 
úti beszámolók a könyvtárban
Kalandozás a Berni-Alpokban: a  
Jungfrau megmászása
Előadó: Somkuti Nándor

20. szombat, 15.00
Janus két arca
Medveczki Katalin és Rónai Eszter 
közös fotókiállításának megnyitója a 
művelődési házban
24. szerda, 18.30
Családi Egészségklub a művelődési 
házban
Mellékhatás-mentes, természetes 
gyógymódok; Ízületi porc visszaépü-
lése műtét nélkül; Mozgás, masszázs, 
helyes életmód
27. szombat, 14.00-1.00
Szüreti lovas felvonulás (Zsámbék– 
Tök–Zsámbék) és bál a művelődési 
házban 
 28. vasárnap 
Pálos Napforduló  a Művelődési Ház-
ban és a környéken 

Zsámbéki báZis

Szeptember

13. szombat, 19.00 
Mándy Ildikó Társulatának 
produkciója

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

1-19.
Lócsodák
a Biatorbágyi Fotóklub vándorkiállí-
tása
5-11.
A magyar beat aranykora
Archív anyagok, relikviák a 60-
as évekből – kiállítás a Mohai-
gyűjtemény anyagaiból
12. péntek, 17.00
Drogmegelőzés
Zacher Gábor toxikológus előadása
13. szombat, 8.00-tól
Bababörze-bolhapiac
16.00-tól
Zwickl Polka Partie
16. kedd, 17.00
Zöld Pixel Fotópályázat
Eredményhirdetés, Díjkiosztás és kiállí-
tás a pályázatra érkezett anyagból

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

Szeptember

13. szombat 17.00,  Adler Kávéház 
Zenés-mesés Koltai Róberttel
20. szombat, 19.30, Régi Posta 
Samuel Beckett: Az utolsó tekercs – 
Lukács Andor
21. vasárnap 15.00, Adler Kávéház 
Kuriózum
A magyar Dráma Napja
20.00, Színházterem
Igenis, miniszterelnök úr 
22. hétfő 19.00, Színházterem 
Parasztopera
Pintér Béla és Társulata
25. csütörtök, 17.00, Adler Kávéház 
Nádgarnitúra
Andrusko Marcella és Dinnyés Dá-
niel Parti Nagy Lajos-estje
30. kedd, 1900, Színházterem 
Hosszú  út az éjszakába
Kecskeméti Katona József Színház

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

Mr. Jupitert, vagy, ahogy idehaza, Bu-
dakeszin és a szélesebb hazában hívják: 
Molnár Gergely bűvészt aligha kell 
Olvasóinknak bemutatnom. Nemegyszer 
szerepelt már interjúalanyként lapunk 
hasábjain. Innen is tudhatják, hogy a 
lakitelki kisfiút már gyerekkorában 
elbűvölte egy vándorcirkusz bűvésze, s 
ekkor határozta el, hogy követi példáját. 
Innen nem is volt megállás egészen a vi-
lághírnévig. Könnyebb fölsorolni azokat 
az országokat, ahol nem járt, mint azokat, 
ahol már turnézott. Elismertségét is bi-
zonyítja, hogy nemcsak a Magyar Bűvész 
Szövetségnek elnöke, de tiszteletbeli el-
nöke a Bűvészek Világszövetségnek is. 
Kitüntetéseinek, elismeréseinek se szeri 
se száma, most ezt a gyűjteményt gyarapí-
totta augusztus 20-án.

A nemzeti ünnepen Áder János, 
Magyarország köztársasági elnökének 
megbízásából Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere – kiemelkedő szín-
vonalú munkája elismeréseként – Magyar 
Érdemrend Tiszti kereszt polgári tago-
zat kitüntetést adott át Molnár Gergely 
bűvésznek.

Világhírnév ide vagy oda, Molnár 
Gergely szerény, közvetlen ember, min-

dig kész arra, hogy másoknak segítsen; 
Budakeszin, lakóhelyén ugyanúgy, mint 
ott, ahol éppen jár. Szívén viseli és egyen-
geti a fiatalabb pályatársak sorsát.

Zoia Brots

Kereszt Jupiternek

Az élő Nyakas

A Nyakas-hegy nemcsak Tök, de az 
egész Zsámbéki-medence egyik szim-
bóluma, meghatározó geológiai eleme. 
Még akik a közvetlen közelében élnek, 
sem mind tudják, a hegytető milyen 
kincseket rejt. Az arra sétáló könnyen 
bukkanhat az itt átvezető, ókori római út 
porában érdekes régészeti vagy geoló-
giai leletekre. 

A  Nyakas-hegy élővilága című kiállí-
tás (Kútvölgy 3. ) október közepéig 
tekinthető meg.

Szakály in veritas
Szakály Sándor hónapok óta viták 
pergőtüzében ténykedik. A történész 
először azzal verte ki sokaknál a biz-
tosítékot, amikor a magyar Holokauszt 
előjátékának tekintett kamenec-podolszki 
tömegmészárlást (1941-ben) a ma-gyar 
hatóságok által végrehajtott „idegenren-
dészeti eljárás”-nak minősítette. Olaj volt 
a tűzre, hogy a vitatott kijelentése után 
nem sokkal következett a bejelentés: a ko-
rmány, nem tudni pontosan, mi végre, egy 
új történettudományi intézetet alapít a már 
meglévőkön felül, s annak élére a szóban 
forgó kutatót nevezi ki.

A történet a hazai zsidó szervezetek 
körében is felzúdulást keltett, és a MAZ-
SIHISZ még a tavasszal kérte is a ko-
rmányt, vizsgálja felül döntését.

Szeptember 18-án, csütörtökön 19 óra-
kor a Kálvin teremben (Budakeszi, Fő u. 
159.) ez a Szakály Sándor tart előadás – 
nem Kamenec-Podolszkról, hanem – Sza-
rajevó és következményei címmel az első 
világháborúról.

Érdeklődéssel várjuk az első vi-
lágháború újraértelmezését a legújabb 
kurzus-történelemtudományi kutatások 
jegyében.

Bobosi Tzar

09.21. A MAGYAR DRÁMA NAPJA
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Tarr Béla, a Tök községhez kötődő, 
világhírű filmrendező, a Magyar 
Filmművészek Szövetségének elnöke 
augusztus közepén nyílt levelet írt a 
Magyar Filmakadémia alapítóinak. Az 
írást az alábbiakban teljes terjedelmében 
közöljük. 

„Kedves Kollégák,
Köszönöm, hogy meghívtatok, de 

őszintén azt gondolom, hogy kicsit későn 
tettétek. Ahogy látom, ennek az aka-

démiának (ami az amerikai mintára jönne 
létre) nincs más funkciója, mint a hagyo-
mányos filmszemle ellenében létrehozni a 
magyar „Oscart”, egy ellenfesztiválját a 
Filmszemlének. Ez az „akadémia” a Vaj-
na szatelit-szervezete.

Ne haragudjatok, de ezt a hülye is látja. 
Ez az „akadémia” legitimálná az „egy- 
ablakos” rendszert, asszisztál a szakmai 
önkormányzatiság maradékának felszá-
molásához is. Hozzájárul szakmánk 
végzetes szétszakításához, leválaszt-
va egymásról a játékfilmet és a „kis-
műfajokat”. Veszni hagyja a mozikat, a 
szaklapokat és a filmoktatást.

Ti ebben tényleg részt akartok venni? 
Hisztek ebben? Nem gondoljátok, hogy 
a magyar filmnek saját arca volt, van és 
lesz is?

Mi itt sok-sok éven keresztül felépítettünk 
valamit, ami most porrá van zúzva.

Nekem el kellett mennem az ország-
ból, be kellett zárnom a TT Filmműhelyt, 
mert nem tudtam elfogadni a „Vajna”-
kondíciókat!

Nem vagyok boldog, száműzöttnek 
érzem magam!

Most ti arra kértek, hogy csatlakozzam 
valamihez, ami teljes mértékben elfogadja 
ezt a rendszert?

Sajnos nem tehetem meg.

Értsétek meg, én magyar filmes voltam 
és vagyok, és azt hiszem, hogy maradok is 
életem végéig.

Nem tudok kiszolgálni antidemokrati-
kus rendszereket, és nem tudok asszisz-
tálni semmihez, ami ezeket segíti.

Nem bántani akarlak titeket, csak a meg- 
értéseteket kérem.

Biztosak lehettek abban, hogy én éle-
tem végéig demokrata maradok és (már 
a korom és a tekintélyem miatt is) ebben 
„megkövültem”.

Arra kérlek, gondolkozzatok el azon, 
hogy tényleg ez az „akadémia”-e a me-
goldás? Én személy szerint biztos vagyok 
abban, hogy nem.

Ti tudjátok. Lelketek rajta.
Minden jót,

Tarr”

Elmegyek, elmegyek

A fiatalabbak kedvéért: anno a 
mozikban a villanyoltás után, 
a kisfilm, majd a nagyfilm 
előtt, még heti filmhíradót 
is vetítettek a tisztelt publi-
kumnak. Ez még akkor volt 
szokásban, amikor nem volt 
tévé, illetve a televíziózás 
hőskorában, amikor a legtöbb 
háztartásban nem volt minden-
napos a távolbalátó készülék. 
Aztán ahogyan terjedt a tech-
nika eme csodája, úgy szorult 
ki lassan ez a műfaj a filmszín-
házakból. 

A megmaradt filmhíradók 
viszont páratlan anyagot szol-
gáltatnak egy-egy kor kutatói 
számára. Az internet jóvol-
tából már nemcsak a törté-
nészek, hanem bárki számára 
hozzáférhetők ezek a régi, 
érdekes és értékes dokumen-
tumok. Magam nemrég a Fa-
cebook jóvoltából láthattam 
egy híradót az 1948-as évből. 
A pár perces beszámolóból ar-
ról értesülhet a mai néző, ho-
gyan is nézett ki akkoriban a 
Budakeszin fölépülő, korszerű 

sertéstelep. A legérdekesebb 
azonban az akkori emberek 
arca, akik ott sürgölődnek a 
beruházás megszemlélésére 
érkezett magas rangú vendé-
gek, többek között Dobi István 
körül.

A korabeli filmhíradó 
szövege: „A mezőgazdaság 
szakszerű fejlesztésére Bu-
dakeszin létesült ez a hatalmas 
telep, amely körülbelül 1949 
tavaszán kezdi el a munkáját 
teljes üzemmel. Dobi Ist-
ván érdeklődéssel szemléli a 
telepet, amelynek elsőrendű 
feladata, hogy a tudomány 
l e g ú j a b b 
eredményeit 
kikísérletezze 
és eljuttassa 
a parasztság-
hoz. A modern 
állattenyész-
tés minden 
lehetőségét 
megvizsgálja 
ez a kísér-
leti állomás, 
hogy fokozza 

a magyar nemes állatfajták 
sikeres tenyésztését.”

Javaslom mindenkinek, 
akit érdekel a településé-
nek múltja, legalábbis, ami 
a filmhíradók által rögzített 
időszakot illeti, hogy bön-
gésszen e régi filmek között, 
hátha olyan felmenőkre, 
ismerősökre bukkan, akikről 
nem is tudta, hogy annak ide-
jén megörökítették, de lehet, 
hogy csak egy régi, ma már 
teljesen megváltozott ut-
carészletet lát viszont.

S a végére illő, hogy azt is 
leírjuk, kinek köszönhető e 
felvétel közzététele: Borda 
Mihály mozigépésznek.

Bató Borisz

Nagy Gáspár költő, aki fél 
életét annak befejezéséig 

Budakeszin töltötte, idén au-
gusztus 20-án a Budakeszi 
Díszpolgára címet nyerte el az 
önkormányzattól – posztumusz.

A költő kapott életében 
számtalan elismerést, töb-
bek között Kossuth- és Jó- 
zsef Attila-díjat is. Budakeszi 
kitüntetést azonban korábban 
valóban nem kapott. Ám nem 
azért, mert, hogy a minden-
kori városvezetés elfelejtette 
volna, sőt: több polgármester 
is kezdeményezte Nagy Gáspár 
kitüntetését. A költő azonban 
ezeket mindannyiszor elhárí-
totta. Úgy érezte, hogy ő bér-
baltavári, ahol született, és az 
is maradt egész életében, még 
ha nem is ott élt. Azt gondol-
hatta, egy díszpolgári cím el-
fogadásával hűtlen lenne az ő 
bérbaltaváriságához.

Hogy igaza volt-e vagy sem, 
azt senki el nem döntheti, ez az 
ő szíve joga volt. Kérdés, van-e, 
és kinek joga ezt az érzést 
utólag felülírni akkor, amikor 
Nagy Gáspár már meg nem 
szólalhat az ügyben.

Sza-T-ir

Telepi sertések Keszin

Száműzetés

A filmügyi kormánybiztos

Állítólag tervezik 
újra bevezetni
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KÉK-ZÖLD

Nyár végén, Piliscsabán rendezték a 2014. 
évi, juniorok számára kiírt judo Magyar 
Bajnokságot.

A Budaörs SC színeiben három 
versenyző állt tatamira. A lányok között a 
legalacsonyabb súlycsoportban, a 44 kg-
ban Beringer Fatime két győztes és egy 
vesztes mérkőzés után az eredményhirde-
téskor bronzérmet vehetett át. Az év ele-
jén még 70 kg-ban szereplő Siroki Ibolya, 
megjárva a 63 kg-os súlycsoportot is 
(2014. évi Junior diákolimpia aranyérem) 
ezen a versenyen 57 kg-ban is próbára 
tette magát. Csapattársához hasonlóan két 
nyert és egy vesztett mérkőzés után szin-
tén a dobogó harmadik fokára hághatott 
föl.

A fiuk 73 kg-os súlycsoportjában az if-
júsági korú Sárhegyi Gábor képviselte a 
klubot. Két nyert mérkőzés után vereséget 
szenvedett, és így búcsúzni volt kénytelen 
a folytatástól.

Judós juniorok Sportnak szentelt 
kilencven év

Az idei évben ünnepli a Budaörsi Sport 
Club alapításának 90. évfordulóját. Az 
ünnepségsorozat csúcspontja volt az 
augusztus végén megrendezett Ünnepi 
Sportnap, ahol az egyesület szakosztá-
lyai, korábbi és jelenlegi sportolói és 
sportvezetői, valamint a BSC-t az elmúlt 
időszakban és jelenleg is támogató 
önkormányzat és szponzorok közösen 
ünnepelték a nem mindennapi esemé-
nyt. A rendezvényt azzal a jókívánság-
gal zárták, hogy tíz év múlva, a 100. 
jubileumon ugyanilyen jó hangulatban, 
újabb sikerekkel gazdagodva találkoz-
zanak ismét.

Hetvenegy méteren is túl

Budaörs évek óta fektetett a sportba, s ez 
mind jobban meg is látszik az eredmé-
nyeken. (A labdarúgáson nem annyira, 
de hát, mint tudjuk, a magyar focin átok 
ül, oda eddig akárki, akármennyit fek-
tetett, nem térült meg a beruházás, Bu-
daörsnek sem annyira.) Újabban a Bu-
daörsi Sport Club (BSC) atlétái hívják 
föl egy-egy eredményükkel a figyelmet. 
Mint például pár hete Nick Ádám. A kö-
zelmúltban megrendezett atlétikai orszá-
gos bajnokságon a fiatal sportoló a férfi-
ak mezőnyében állt rajthoz, és 71 méter 
fölötti dobásával bronzérmet szerzett. 

A tisztesség is úgy kívánja, hogy a 
sikerek kovácsáról, a „Mesterről” is tör-
ténjék említés: a BSC gerelyhajítóit a vi-
lágcsúcstartó Parragi Ferenc trenírozza 
egy ideje.

A probléma lassan húszéves.
Még a kilencvenes évek 

derekán kezdődött. Akkori-
ban figyeltek föl először, 
legalábbis ez idő tájt adott 
rosszallásának nagyobb nyo-
matékot  a helyi közvélemény, 
hogy időnként elviselhetetlen 
bűz teríti be Perbál Tök felőli 
végét. A kellemetlen jelensé-
get összefüggésbe hozták az 
épp akkor tájt a Tök határába 
telepített gombakomposzt-
üzemmel. Áldatlan, éve- 
kig tartó vita alakult ki a 
perbáli önkormányzat és az 
üzemvezetői között, akik 
hol kétségbe vonták, hogy 
a bűz forrása az ő telepük 
lenne, hol túlzónak érezték 
a kritikát, hol megígérték, 
hogy a technológia begyakor-
lásával, nagyobb odafigyelés-
sel a panaszok enyhülnek 
majd. De nem enyhültek. A 
község már ott tartott, hogy 
szagértőket is bevont igaza 
bizonyítására, akik külön-
legesen kifinomult szagló-

szerveikkel felvértezve, szag- 
lási napló vezetésével i- 
gyekeztek szállítani az 
érveket megbízóiknak. 

A helyzet ugyan valame-
lyest javult, de ez vagy ideig-
lenesnek bizonyult, vagy elég- 
telennek.

Gyökeres fordulatot hozott, 
amikor az ezredforduló után 
komoly technológiai fejlesz-
téseket hajtott végre a vállalat, 
minek következtében, ha meg 
nem is szűntek a panaszok, de 
érzékelhetően és tartósan jobb 
lett a helyzet.

Amikor aztán tavaly az 
üzemet bezárták, sokan föllé-
legeztek: szippantottak egy 
jót a levegőből, de azt érezték, 
hogy valami bűzlik…  Na, nem 
Dániában, hanem a faluvégen. 
Kiderült, hogy a titokzatos 
bűzforrás nem a gombakom-
poszt-telep, vagy legalábbis 
nem egyedül az.

A község dinamikus, fiata-
los vezetése aztán kinyomoz-
ta: bizonyos meteorológiai 

együttállások esetén támad a 
szag. Azt is kiderítették, hogy 
szerves trágyától származik. 
Ami azért megnyugtató, mert 
legalább az egészséget bizto-
san nem veszélyezteti. Kel-
lemetlennek viszont rend-
kívül kellemetlen. Ráadásul 
nem is a helyi mezőgazdasági 
tevékenységből származik, 
hanem a hegyen, mármint a 
Nyakason túl fekvő gyerme-
lyi és szomori földekről. Igaz 
ugyan, hogy légvonalban ezek 
közel fekszenek Tökhöz és 
Perbálhoz, de közöttük ott ma-
gasodik a Nyakas. Ezek sze- 
rint nem elég- 
gé, mert bizo-
nyos széljárá-
sok behozzák 
a Zsámbéki-
medencébe a 
bűzt. Elsőként 
a két említett 
telepü-lést éri 
el, s mire eljut 
B u d a j e n ő i g , 
már megjuhá-
szodik, de 
hatása ott is 

érezhető.
Közben a gombakomposzt-

üzem is újraindította tevé- 
kenységét, új tulajdonosok-
kal. Vannak, akik szinergikus 
hatástól tartanak, de eddig en-
nek nem volt igazán jele. Úgy 
fest, az ittenieknek bele kell 
törődniük, a trágyának szaga 
van. A mezőgazdasági üzemek 
ennél vigasztalóbbat is tudtak 
mondani: megígérték, hogy 
szakaszosan trágyáznak majd, 
egyszerre csak egy kisebb 
területet, amit azonnal be is 
szántanak.

Babits Zoró

Dán effektus  Perbálon

Ide egy igazi nagy orr kell

Lóról lő

A budakeszi illetőségű  Ruszák Mátyás 
a nyáron újabb bravúrt hajtott végre. A 
több világversenyen győztes sportoló, 
aki a lovas íjászat tradicionális ágát 
űzi, ezúttal egy rangos, hazai versenyen 
ért el kimagasló sikert: a Verőcén ren-
dezett viadalon két kategóriában is első 
helyet ért el.
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Őrizetbe vette a Budapes-
ti Nyomozó Ügyészség L. 
F.-et, a Budapesti Rendőr-
főkapitányság egykori életvé-
delmi főnyomozóját – tudta 
meg a köztévé Híradója. 

A jelenleg magánnyo-
mozóként dolgozó volt rendőrt 
a Terrorelhárítási Központ 
műveleti egysége fogta el.

A férfit vesztegetést állítva 
elkövetett befolyással üzérke-
déssel, valamint önbíráskodás-
sal gyanúsították meg. Az 
ügyészség szerint 50 ezer eurót 
és 220 ezer angol fontot vett 
át egy brit vállalkozótól, aki-
nek azt ígérte, hogy rendőrök 
megvesztegetésével adatokat 
szerez meg hatósági nyilván-
tartásokból. 

A volt rendőr tagadta, hogy 
elkövette volna a gyanúsítás-
ban szereplő cselekményeket. 
Az ügyben a Híradó szerint 
őrizetbe vettek egy ismert bu-
daörsi ügyvédet is.

Szülinap a Yardon 

Alighanem túl sok volt ez 
egyszerre: Szent István-nap, 
nyárbúcsúztató, ráadásul még 
születésnap is. Vagy csak az 
alkohol volt több a kelleténél. 
Augusztus 20-án a pátyiak ut-
cabállal búcsúztatták a nyarat, 
ám a hajnali órában az ünnep-
be csúnyán belerondított egy 
helyi, születésnapját ünneplő 
fiatalember, S. Attila (22 éves). 
Már korábban feltűnt, hogy ki-
hívóan, agresszíven viselkedik, 
még az „élő fába is beleköt”, 
ahogy mondani szokták, de 
amikor elkezdte a padokat föl-

borogatni, majd megrúgott egy 
rendezőt, akkor már fölmerült, 
esetleg  a rendőröket kel-
lene riasztani. A budakeszi 
járőrök elég hamar ki is értek, 
de ezalatt a kontrollját vesz-
tett ember már egy sörösüveg 
nyakát is leütötte, hogy azzal 
támadjon egy őt lecsillapítani 
igyekvő emberre. Erről szer-
encsére sikerült őt lebeszélni, 
közben a járőr is megérkezett. 
A meseautóval szállították a 
budaörsi kapitányságra, ahol 
legott gyanúsítottként ki is 
hallgatták.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya 
garázdaság vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja  
miatt indított eljárást ellen. A 
férfi szabadlábon védekezhet.

Családi tűzfészek Keszin

Kevés szomorúbb dolog 
van, mint amikor apa és fia 
összeverekednek.

Augusztus 24-én hat óra tájt 
egy budakeszi családi házban 
egy férfi és élettársa vesze-
kednek. A vita hevében a férfi 
akkorát taszít az asszonyon, 
hogy az elesik. Szerencsére 
nem sérül meg. A közös fiúk 
édesanyja védelmére kel, ám 
apja lefejeli. Utóbb derül ki 
az orvosi látleletből, hogy 
eltört az orrcsontja. Rendőrt 
hívnak, L. Attilát (48 éves) a 
helyszínen elfogják, elviszik, 
és a Budaörsi kapitányságon 
gyanúsítottként kihallgatják. 
A jegyzőkönyv felvétele után 
a garázda családfőt bűnügyi 
őrizetbe veszik, és kezdemé-
nyezik előzetes letartóztatását.

Belőtt az autóba

Autóra, illetve autóban ülőkre 
lövöldözni nem szép dolog. 
Még akkor sem, ha a lövedék 
gumiból van. Képzeljük el, ha 
egy mozgó jármű utasteré-
be belőnek egy airsoft lég-
puskával, és a jármű vezetője 

megijed; akár tragédia is lehet 
a dologból. Nyilván nem gon-
dolta át mindez az a 14 éves 
fiú, aki Biatorbágyon, augusz-
tus 13-án, egy ház erkélyéről 
belőtt egy autó utasterébe, ami 
ugyan éppen állt, de a motorja 
járt. A kocsiban az úrvezetőn 

kívül egy utas is volt. Az ijedt-
ségen kívül más bajuk nem 
esett. 

Annál kellemetlenebb követ-
kezményekre számíthat a srác, 
akit a riasztott budakeszi rend-
őrök elfogtak és a kapitány- 
ságon elő is állítottak.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya 
eljárást indított garázdaság 
vétség elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt a fiú 
ellen.

Augusztusi BetAKArítás 

A nyomok mindig ugyanoda vezetnek
Pedig nem is voltak erős napkitörések mostanában. Feltűnő, hogy mégis sok erőszakos 
bűncselekmény került az augusztusi bűnügyi naplóba. Ez ellen még a doktori cím se véd, 
meg a családi élet melege. Az igaz ünneprontó azonban Pátyról került ki.

Az oldalt írta és 
szerkesztette: Robot Szabi

Életfogytiglan 
tescósokra 

Annak idején nagy port vert 
föl az ügy: 2005. május 14-
én este a budaörsi Tesco 
áruház parkolójában S. Pé-
ter bandájával rátámadt egy 
pénzszállító autóra. A tá-
madók az egyik pénzkísérőt 
combon lőtték, hogy társát a 
pénz átadására kényszerít-
sék. A kiérkező rendőrökkel 
tűzharcba keveredtek, me-
nekülés közben kézigránátot 
dobtak az egyik rendőrautóra, 
és végül 30 millió forinttal 
elmenekültek. A rendőrök 
utóbb földerítették az ügyet, 
tisztázták az elkövetők kilétét 
és el is fogták őket. A perük 
idén ért végső szakaszába. 
A nyomozás során az is 
kiderült, nem ez volt a legsú-
lyosabb bűncselekmény, amit 
S. Péterék elkövettek: 2004 
novemberében, Kalocsán az 
otthonában megtámadtak egy 
házaspárt. A házban 30 millió 
forintnyi aranyat, készpénzt 
és műszaki cikkeket szedtek 
össze. Az akció közben a pénz-
váltással foglalkozó férfi fele-

sége megpróbált elmenekülni. 
Támadóinak valahogy sike-
rült feltartóztatniuk őt, majd 
a férjével együtt egy autóba 
kényszerítették. Kalocsától 
Zsámbékig autóztatták, ahol 
S. utasítására társai kivégez-
ték a házaspárt. A holttestüket 
megpróbálták elégetni, ez 
nem sikerült, ezért Héreg és 
Tatabánya között egy erdős 
részen ásták el. Ám egy évvel 
később a hatóságok megtalál-
ták a holttestek maradványait, 
a pénzváltót sikerült is azono-
sítaniuk.

Ez év februárjában nyere-
ségvágyból, több emberen 
elkövetett emberöléssel és 
más bűncselekményekkel vá-
dolt S. Péter és társai ellen 
indult per a tescós rablásként 
elhíresült büntetőügyben. 
Augusztus elején a Fővárosi 
Fellebbviteli Főügyészség a 
tescós rablás három vádlott-
jára kért tényleges életfogy-
tig tartó szabadságvesztést, 
köztük S. Péterre. A férfi, 
mindazok alapján, amivel az 
elmúlt 18 évben megvádol-
ták, a magyar kriminalisztika 
egyik legkülönlegesebb figu-
rájának számít. 
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Csí és a kis Poirot-k

A csi a hagyományos kínai világnézet 
szerint magát a világegyetemet betöltő, 
alkotó alapanyag, energia vagy természeti 
erő. Eszerint a világon minden létező a csi 
mozgásának és átalakulásának eredmé-
nye. Tudom, mi vezette a Csiki Pihenőkert 
vezetőit és a rendőröket (per definitionem 
biztosan a csi), mindenesetre ezen a néven 
szerveztek idén egy kalandos táborozást 
a budaörsi és környékbeli gyerekeknek. 
A teljes nevén „CSI Budaörs helyszínelő 
és krimi tábor” a gyerekek részére játékos, 
interaktív feladatokon keresztül vezeti el 
őket a rendőrök kalandos világába, és sok, 
a mindennapi életben is hasznos ismeretet 
is nyújt a résztvevőknek. Az egyhetes tábor 
a nyomozás köré szerveződik, melynek 
során a kis Poirot-k többek között a bűnügyi 
technikával is megismerkedhettek. A szi-
mulált ingatlanbetörésnél nyomrögzítési-, 
adatgyűjtési-, tanúkutatási feladatokat 
kellett végrehajtaniuk, valamint ki kellett 
hallgatniuk a „bűncselekmény” sértettjét 
is. Természetesen nem hiányozhattak a 
rendőrkutyák, a rendőrautók és a motorok 
sem, de volt KRESZ-gyorstalpaló, sőt:  

A tábor utolsó napján a résztvevők 
beszámoltak a héten szerzett bizonyí-
tékokról, továbbá arról, hogy a „betörés” 
ügyében, valamint a hét közben történt két 
kisebb „lopás” ügyében mire jutottak, ki 
követhette el.

Babits Zoró

Idén augusztusban 10. alkalommal 
rendezte meg a Pest Megyei Baleset-

megelőzési Bizottság és a Pest Megyei 
Polgárőr Szövetség a  Polgárőr Közleke-
désbiztonsági Verseny Pest megyei for-
dulóját a Budaörsi Rendőrkapitányságon.

A megmérettetésen 13 települési és egy 
megyei illetékességű polgárőrség 2-2 fős 
csapata vett részt. A közlekedési ismerete-
ket és szakmai kérdéseket tartalmazó teszt- 
lap kitöltése után a versenyzőknek veze-
téstechnikai pályán kellett számot adniuk 
a gyakorlati tudásukról.

Csapatverseny nyertesei:
1. Őrbottyáni Polgárőr Egyesület
2. Ócsa Városi Polgárőrség
3. Tápiósági Polgárőrség
 Egyéni kategória helyezettjei:
1. Lévai Sándor- Őrbottyáni Polgárőr 

Egyesület
2. Gacsal István- Ócsa Városi 

Polgárőrség
3. Klszák Tamás- Dömsödi Polgárőrség
Az egyéni kategóriában legjobban 

teljesítő két polgárőr képviselheti Pest 
megyét a 2014 szeptemberében Budapes-
ten megrendezésre kerülő X. Országos 
Polgárőr Közlekedésbiztonsági Versenyen.

Mozgássérült haladt elektromos 
járművével közúton. Épp elhagyni készült 
a körforgalmat, amikor egy jármű nekiüt-
között, és felborította. Az illető a földre 
zuhant. Az ismeretlen jármű vezetője 
megállás és segítségnyújtás nélkül el-
hagyta a helyszínt.

Az eset még májusban történt, 22-
én délelőtt negyed tizenegy körüli 
időpontban. A helyszín Biatorbágy, a 
Szabadság utca–Szent István utca–Nagy 
utca kereszteződésben lévő körforgalmi 
csomópont. 

A Budaörsi Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya eljárást indí-
tott  segítségnyújtás elmulasztása bűntett 
elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen 
tettes ellen.

A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, 
hogy aki az ismeretlen tettesről vagy a 
bűncselekménnyel kapcsolatban érdem-
leges információval rendelkezik, hívja 
a Budaörsi Rendőrkapitányságot a 06-
23/505-400-as telefonszámon, illetve 
tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 

06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán 
(h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy a 107, 112 
központi segélyhívó telefonszámok va-
lamelyikén.

Rokkant-cserbenhagyót köröznek

Nemsokára beköszönt az ősz és a tanin-
tézményekbe is becsengetnek. Az iskolás 
gyerekek – különösen az alsó tagozatos 
diákok - figyelmetlenül közlekedhetnek 
iskolába menet-jövet, illetve az intéz-
mény környékén, ezért szeptembertől 
fokozott körültekintés ajánlott minden 
gépjárművezető részére.

Tanítási napokon reggel és a dé-
lutáni órákban nagyobb a gyermek-
balesetek kockázata. A veszélyhelyzetet 
tovább növeli, hogy a „szabadságo-
lási időszak” után jelentősen megnő a 
gépjárműforgalom a közutakon.

Ezekre tekintettel a Budaörsi Rendőr-
kapitányság ezúton is felhívja az autó-
sok, illetve minden szülő figyelmét:

Az iskolák környékén a kijelölt 
parkolóhelyen álljanak meg, a KRESZ 
szabályait betartva. Különösen a Bu-
daörs, 1. számú Általános Iskola eseté-
ben.

Gépjárművezetőként oktatási in-
tézmény közelében vezessenek még 
körültekintőbben és számítsanak az út-
testen figyelmetlenül áthaladó diákokra!

Mielőtt a gyereket útnak indítják, beszél- 
jék, illetve ismételjék át velük az alapvető 
közlekedési szabályokat!

Járják be közösen az iskolába vezető 
útvonalat, és menetközben hívják fel fi-

gyelmet a lehetséges veszélyforrásokra!
Hívják fel gyermekük figyelmét, hogy 

útközben ne álljanak szóba idegenekkel, 
ne üljenek be ismeretlenek autójába és ne 
fogadjanak el tőlük különböző tárgyakat, 
ajándékokat! 

Alakítsanak ki őszinte kapcsolatot, 
hogy baj esetén bizalommal fordulhas-
son Önökhöz a gyermekük. 

Ha mégis bekövetkezik valamilyen, 
nem várt esemény…

 Jó, ha már egészen fiatal korban tisz-
tában van vele a gyerek, hogy probléma 
esetén bátran fordulhat a rendőrhöz, va-
lamint ismerje az ingyenes segélyhívó 
telefonszámokat: rendőrség 107; mentők 
104; tűzoltóság 105; általános 112. 

Rendőrségi tanácsok 
őszre 

Vigyázz rá!
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