Október, Mindszent hava

CSÍZIÓ

Mindszent havában szabadon ehetel mindent, kiváltképp
sülteket; jó bort igyál és tiszta mustot, ha kaphatsz; borodban, melyet iszol, tarts zsályát; disznóhúst is ehetsz, borsos
étek sem árt, igyál kecske- és juhtejet, élhetsz purgátczióval
és érvágással.
Mikor a nyúl igen kövér a télnek elején, bizonnyal tudjad,
hogy még nagy tél van hátra és nagy hó; hogyha a fákról a
levelek nehezen hullanak, hideg telet éreznek, mely után sok
hernyó lesz, mely megeszi a növést. De Bőjtelő és Bőjtmás
hóban fészkeiket megégesd és elrontsd, mert ha csak lerázod és el nem veszed, mihelyt a meleg éri, azonnal ismét
lábra kel és kevés gyümölcsöt kaphatsz miatta.
Hideggel metsző Mindszent hava, te mint borzasztod és
búsítod szívünket, mert oktalan, gonosz természetüeket és
galád, akaratos, gonoszt gondoló embereket, észvesztőket,
fondorkodókat, háborúskodókat, házsártos és vakmerő
szivüeket, gonoszra igyekezőket, bosszúállókat, mormogókat, hamisakat, csalárdokat, minden háborúságnak és
álnokságnak tökéletlen elgondolóit szülsz e világra.

AFORIZMA
„Még egy zsarnok uralkodó sem viszi olyan romlásba országát,
mint a közjó iránti közönyösség a köztársaságot.”
(Montesquieu)

Csata a Budaörsi Csata utcában
1921. október 20-án tért vissza
második alkalommal IV. Károly
király Magyarországra, azzal
a céllal, hogy visszaszerezze
elveszített trónját. Az esemény a
későbbiekben „második királypuccs” néven vonult be a történelembe.
A „második királypuccs”
1921. október 20-án vette kezdetét. IV. Károly serege már
mintegy 6000 főre duzzadt, és
egészen Budaörsig ellenállás nélkül nyomult előre. Október 23án hajnalban aztán a nyugatról
érkező erők szembekerültek a kormányzó csapatával. A budaörsi
csata (a helyszínt ma utcanév –
Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország
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Csata – őrzi Budaörsön) tragikomikus jelleget öltött, hiszen
egyik oldal sem szánta el magát
a vérontásra. Horthy kormányzó
határozott fellépését látva a király
végül elrendelte a visszavonulást,
ám a fölénybe kerülő ellenséges
csapatok könnyűszerrel bekerítették Károly seregeit. Az uralkodót a sikertelenül végződött
hatalomátvételi kísérlet után őrizetbe vették, és előbb a tihanyi apátságban tartották házi
őrizetben, majd – brit segítséggel – Madeira szigetére internálták, ahol fél év múlva, 1922
áprilisában befejezte földi pályafutását.

Ritter a szószóló
Ritter Imre évtizedek óta állandó szereplője volt a budaörsi
közéletnek. A helyi, német nemzetiségi kisebbségi önkormányzat első embereként működött
elsősorban, de volt képviselő a
települési képviselő-testületben
és polgármester-jelölt is. Sokan
kérdezgették a városban, mi
történt, hogy egyik listán sem
látják a jelöltek között.
R. I. közleményben tudatta,
mivel
nemrégiben
választották meg a német
nemzetiség szószólójává az
Országgyűlésben, összeférhetetlenség nem indulhatott az önkormányzati választáson.

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)

Virág sincsen, te sem

M

ost ugye voltaképp a közelgő önkormányzati
választásokról
kellene
írnom, értékelni a kampány eddigi menetét,
a jelöltek programjait, latolgatni az esélyeket, biztatni a választópolgárokat, nem is
arra, hogy kire szavazzanak, hanem hogy
menjenek el szavazni minél többen, merthogy minden egyes szavazat számít, aki otthon marad, utólag aztán bánkódhat, ha nem
úgy alakulnak a dolgok, s a kitűzött nap ünnepnap, a demokráciáé, bla-bla-bla.
Szóval ezekről kellene írnom, ahogyan a
lap fennállása óta lezajlott öt választási évben tettük is tőlünk telhetőn, de nézem magam előtt az üres képernyőt, s valahogy nem akar betűvel megtelni. Fölírom tehát a kérdéseket, a témákat, amiket ki kellene
bontanom, de hát nincsenek válaszaim. Kapaszkodókat keresek: hogyan is csináltam négy éve, nyolc éve, tizenkét éve? S
azon kapom magam, hogy nosztalgiázom.
Már-már sóvárogva idézem föl azokat az időket, amikor augusztus 20. után mindenki, aki a helyi közéletben mozgott, mint
egy huszárló, aki meghallotta a kürtszót, sorompóba állt. Nosztalgiázom, pedig akkor nem fukarkodtam tudósításaimban a
szarkazmussal, s vitriolt is igen csak gyakran cserélgettem a
tintatartómban. Most mégis a régi időket sírom vissza, hol vannak azok emberek, akik izgatottan latolgatták buszon, piacon,
kávéházban ki indul, ki nem, s hogy váltott mezt ez vagy az? Az
meg milyen volt már este, kutyasétáltatás közben a doktor urat
rajta kapni, amint suttyomban ragasztja felül az ellenfél plakátjait? Már-már ellágyulok, ha a kocsmárost eszembe idézem,
aki kisfröccsért gyűjtötte komájának a kopogtató cédulát. Na
és a késhegyig menő viták a pártok közt a kultúrba, hogy kinek
mikor legyen a gyűlése? Óh, azok a gyűlések, fórumok, a botcsinálta szónokok, a meghívott nagyember, akinek tiszte abból
állt, hogy a nagyság dicsfényporából valamennyit a helyi jelölt
korpás gallérjára szórjon. És az ígéretek, az okos programok,
amelyekről mindenki tudta, jó, ha a fele megvalósul, mégis oly
édes volt hallani. Legalább négyévente nekibuzdulni, és hinni,
hogy eztán jobb lesz, másképp lesz. Na, nem nagyon, de legalább egy kicsit. Aztán ott voltak a notórius hozzászólók, akik
ugyanazt a kérdést intézik tíz, húsz, ki tudja, hány éve bárkihez,
polgármesterhez, miniszterhez, főépítészhez vagy a szennyvíztisztító mérnökéhez, aki valamilyen stallumot visel: ceterum
censeo, mikor helyezik már át azt a villanyoszlopot, ami pont
a Sütő utcai járda közepén éktelenkedik? És a pinceszerek, a
titkos haditanácsok? Istenem, mennyit bosszankodtunk, gúnyolódtunk, s most mégis, elvágyódással gondolok még ezekre a
sutaságokra, stiklikre is, mert akkor legalább szólt valamiről,
szólt valakihez a közélet.
Egyáltalán: volt közélet. A nyilvános, a helyi tévé egyenesben
közvetítette polgármester-jelölti viták még a legkisebb településen is nagyobb szellemi élményt nyújtottak, mint most a televízió
bármelyik politikai műsora. Hova lettek a résztvevők? Hol vannak azok, akikkel annak idején mindezt csináltuk, átéltük, részesei voltunk így vagy úgy? És ahogy kérdezem, úgy jelennek meg
az akkori arcok, s azt kell válaszolnom, de hiszen többségében itt
vannak. Itt vagyunk. Mi változott meg hát? Mi változtunk, vagy
az idők lettek mások? Vagy egyszerűen csak kiöregedtünk? Mi
történt hát? S legfőképp: miért hagytuk, hogy így legyen?.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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KRÓNIKA

Energikus premontreiek

Ultramaraton
Idén 7. alkalommal rendezik
meg a Bécs-Budapest-Pozsony Ultramaratont, de ha a
jogelődöt, a Bécs-Budapest
Szupermaratont is beszámítjuk,
akkor idén október 19-én
már 23. ízben vehetnek rajtot a bécsi Práterban az atléták. (Mielőtt bárki számtani
ismereteim
hiányosságaira
figyelmeztetne, jelzem, 2010ben az esemény pénzügyi nehézségek miatt elmaradt – a
Szerző).
Egykor, a rendszerváltás
hajnalán ez is egy szimbolikus
esemény volt, mára maradt a
sport.
Ahogy eddig, a futók idén
is október 22-én délután
érkeznek vidékünkre, hogy
Pátyon át a végső cél előtti
utolsó
állomásukra,
Budakeszire befussanak a helyeik
buzdításától kísérve a Knáb
J. utcába. Az utolsó, félmaratoni etapra a hagyományoknak
megfelelően sok amatőr a
városból és a környékről
is csatlakozik a sportolókhoz, hogy együtt tegyék
meg az utolsó kilométereket a Népstadionig.

Az energiaköltségeit csökkenti
a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola egy
Európai Uniós pályázat jóvoltából. A támogatás összege közel 30 millió forint volt.
A korszerűsítést februárban
kezdték és szeptember végén
fejezték be. Ennek keretében
hőszigetelést végeztek az épületen, nyílászárókat cseréltek,
illetve modern kazánt állítottak a régi helyére.
Az intézmény kiadásainak
jelentős csökkenésével hatékonyan növelhetik az oktatásra szánt összeget, miközben az iskola diákjai emellett
jobb körülmények között tanulhatnak.

Október 15. a nemzetközi Fehér Bot Napja.
A Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete (BULÁKE) csaknem egy évtizede
segíti a látássérülteket, úgy,
hogy az általa működtetett Budaörsi Masszázsstúdióban olyan profi, látássérült maszszőrök működnek, akik segítségkérés helyett immár másoknak nyújtanak segítséget
egészségük visszaszerzésében
vagy megőrzésében.
Céljaihoz az egyesület elnyerte Sztevanovity Zorán támogatását is. A neves énekes
koncertkörútjába iktatta Budaörsöt, amelynek sportcsarnokában – karitatív jelleggel,
tiszteletdíjra igényt nem tartva
– október 25-én fog fellépni.
A rendezvény teljes bevétele
a térség látássérültjeit segítő
BULÁKE egyesület tevékeny-

Elmégy a templom elé,
figyelsz, és utána jelented
nekem, ki mindenki volt ott.
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A Zsámbéki Premontrei
Szakközépiskola és Szakiskolát azok számára alapították,
akiknek családja nehéz anyagi
helyzetben van, ezért nem
tudják gyermeküket fővárosi
vagy más, távoli középiskolába
járatni. Az iskola célja, hogy
hátrányos helyzete miatt senki
ne legyen kénytelen lemondani
a továbbtanulásról. Bár tanulóiktól nem várják el a keresztény vallásgyakorlást, mégis
kötelező a hittan, hogy legalább megismerjék, hogyan gondolkodik a keresztény ember a
világról. Tanulóik teljesítménye
származásuk, családi hátterük
miatt nagyon különböző, ezért
differenciált követelményeket

Istentisztelet
a Pajtában
A
telki
reformátusok
évtizedek óta próbálkoznak
azzal, hogy állandó helyet találjanak összejöveteleikhez,
de templom vagy akár csak
imaház híján, végleges megoldás eddig erre nem volt.
Mostantól a Pajtában –
szerintem ennél jobb hely,
különösen adventben, el sem
képzelhető – tartják telki istentisztelet minden hónap
első vasárnapján 16 órakor.

Családi nap
a Telki Óvodában

Zorán és a Fehér Bot

PÁRTHÁZ
Értettem, elvtársnő!

határoztak meg nekik. A legtehetségesebbek szakmai érettségit, technikusi végzettséget is
szerezhetnek.
tb

ségét fogja támogatni. Zorán
mellett színpadra lép Agárdi
Szilvia, a The Voice ifjú felfedezettje, aki személyében
is bizonyítja, hogy egy látássérült is megtalálhatja a helyét
a látók világában.
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Október
11-én,
szombaton délelőtt 10-13 óráig a
KOKUKK Egyesület Családi
Napot szervez az Erdők Hete
tiszteletére, a Telki Óvoda udvarán.
A délelőtt folyamán a természethez, erdőkhöz, fákhoz, madarakhoz kötődő programokkal várják az érdeklődő
kicsiket és nagyokat. Bemutatják a Madárkertet, madárvédelmi berendezéseket az óvoda
udvarán. Eredményt hirdetnek
a madáretető-készítő pályázat
résztvevőinek. S lesz kisállatbemutató erdei kisragadozókkal. A gyerekek kézműves
foglalkozásokon
vehetnek
részt, játékokban, ügyességi
feladatokban. Uzsionnára erdei
gyümölcsből készült készítményeket kóstolhatnak.

Útba ejti
Budaörsöt

PÁRTHÁZ
Elmégy a templom elé,
figyelsz, és utána
jelented nekem,
ki mindenki nem volt ott.

Értettem, főnök!
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A rendszerváltás titkai

Hogy volt, hogy nem volt
Idén emlékezünk az első világháború kitörésének századik, a második kitörésének
hetvenötödik, és a berlini fal leomlásának huszonötödik évfordulójára. Talán nem
érdektelen fölidézni, hogyan is ment végbe, milyen előzmények mellett a rendszerváltás helyben. Sorozatunk első részében Farkas Gyula egykori budakeszi
tanácselnökkel, későbbi polgármesterrel idéztük föl a nyolcvanas évek második
felének eseményeit.
– Mikor érezte először úgy, hogy a rend- tudni való, hogy a felsőbb pártvezetés
ideológiában gondolkodott, s ugyan a gyenszer bukásra áll?
– Hogy a rendszer nem állhat fenn ge teljesítményt sem nézte jó szemmel,
örökké, és egyszer óhatatlanul meg fog de a komoly teljesítménytől is tartott. Félt
bukni, először 1956-ban éreztem, amikor minden újítástól, öntevékenységtől. Az
édesapám hűtötte le a „forradalmi hevüle- volt a nyerő, ha valaki belesimult a nagy
temet”, lelkesedésemet. Máig a fülemben szürke átlagba. Márpedig Pék nem ilyen
csengenek bölcs szavai: „Fiam, ne menj volt, egyik hónapról a másikra pezsgő
csak te sehova, itt minden csepp kiontott kulturális, közösségi életet teremtett.
vér fölösleges. Ezt a rendszert kívülről Így aztán a felső vezetők kerestek egy,
megdönteni nem lehetséges, de egyszer megfelelőnek tartott személyt, akit Pék
magától fog összeomlani”. Bár ő sajnos helyére „ajánlottak”. Formálisan ugyanis
nem érhette meg, de a történelem igazolta a kinevezésekről, leváltásokról a tanácstestület döntött. Tudták, hogy az igazgató
az előrelátását.
– Ennyire talán ne menjünk vissza az népszerű a helyi vezetés körében is, ezért
időbe, s maradjunk helyben, Budakeszin. jó előre megdolgozták a párttagokat, akik
Mi volt itt az első jele annak, hogy valami többségben voltak a testületben. A számítás azonban nem vált be, és a tanácstagok
fordulat készül?
– Pék Lajos igazgatói kinevezése a kiálltak az igazgatójuk mellett. Ez akkor
országosan is figyelmet keltett, hiszen azt
művelődési ház élére.
jelentette, hogy a helyiek szembementek a
– Fölidézné a történteket?
– 1985-öt írtunk. Március 15-ével bízták felsőbb pártszervek akaratával, méghozzá
meg Pék Lajost mint művelődésiközpont- a helyi párttagság többségének egyetértése
igazgatót. Már ez sem volt akármilyen mellett.
– Két év múlva ön lett a tanácselnök,
esemény, egy fotóművész, vállalkozó
egy művelődési intézmény élén, ráadásul úgy tudom, az is egy érdekes történet volt.
– Kicsit hasonló Pék Lajos ügyéhez.
még csak nem is párttag! Enyhén szólva
szokatlan volt azokban az időkben. Ak- 1987. január elsejével súlyos betegsége
kor már negyedik éve, hogy fölavatták a miatt Bobály Mihály lemondott. A helyi
megye akkor legkorszerűbb művelődési tanácstestület engem szeretett volna tanácsházát, csak éppen megfelelő embert nem elnöknek, azonban a pártbizottságnak más
találtak, aki vezette volna: az igazgatók jelöltje volt.
– Minek köszönhette ezt a bizalmat?
egymás kezébe adták a kilincset. Az ak– Nagyon jó volt a viszonyunk a tanácskori faluvezetés figyelt föl a dinamikus, jó
tagokkal, hiszen mint a HN vezetője igen
szervezőkészséggel megáldott Pékre.
csak sok beleszólásom volt abba, hogy a
– Ki volt akkor a tanácselnök?
Hazafias Népfront, mint hivatalos jelölő
– Bobály Mihály.
– Úgy tudom, ön is viselt tisztséget a he- szervezet, kiket jelöljön tanácstagnak.
Egyébként sok konfliktusom volt ebből
lyi vezetésben.
– Akkor tájt a KIOSz (Kisiparosok a felettes szervekkel, többször tetemre is
Országos Szövetsége) budakeszi elnöke, hívtak. Én ugyanis komoly szerepet szánvalamint a Hazafias Népfront (HN) helyi tam a helyi sváboknak a tanácstestületben,
titkára voltam. Hogy a Pék-ügyre visszatér- ami aztán a választásokon igazolódott
jünk, megvolt tehát a jelölt, a tanácstagok, is. Az volt a véleményem, hogy a helyi
a helyi pártvezetés egyöntetűen támogatta, őslakosokra kell elsősorban támaszkodni,
és a megyei szervek is zöld utat adtak a ki- bennük nagy a lokálpatriotizmus; hogyne,
hiszen Budakeszit az ő őseik alapították
nevezésének.
újra, s inkább magukénak érzik, mint azok,
– Mi volt akkor a probléma?
– Akkor még semmi, a problémák csak akik csak az utóbbi időszakban telepedtek
ezt követően jelentkeztek, Pék Lajos ugya- be. Ez nem tetszett a felsőbb vezetésnek.
nis néhány hónapos működése alatt alapo- De meg kell mondanom, a viták ellenére
végül is hagyták érvényesülni az elképsan fölforgatta a települést.
zelésemet. Sok hercehurca, „elbeszélge– Ez miért volt baj?
– Az akkori rendszer működéséről tés” után végül 1987. augusztus elsején

nem lehetett tovább halogatni a dolgot,
összeült a tanácstestület, hogy megválassza
az új tanácselnököt. Zárt ülést rendeltek el,
ami meglehetősen szokatlan volt, amelyen a helyi párttitkár bevezetőjében félreérthetetlenül a tagok, s különösen a párttagok értésére adta, kire kell szavazni: na,
nem Farkas Gyulára. A 45 tagú testületből
41 mégis rám szavazott. Érdekes módon
a járási pártbizottság lenyelte a békát, tudomásul vette, elfogadta a testület döntését azzal a megjegyzéssel, hogy a kinevezésemet nem támogatja. Erre az én
válaszlépésem az volt, hogy kiléptem az
MSZMP-ből.
– Milyen indokkal lépett ki?
– Azzal, hogy a párt nem támogatott,
s különben sem meggyőződésből kértem
annak idején a fölvételemet, hanem csak
azért, mert ez volt a föltétele annak, hogy a
KIOSZ elnöke lehessek.
– Ez sem volt mindennapos dolog 1987ben, pláne nem a vidék-Magyarországon.
– Bizony nem. Hogy milyen világ volt
akkoriban, hadd idézzek föl egy kis történetet: már 88-ban, az úrnapi körmeneten,
amikor a templom és a plébánia közé
értünk, látom ám, hogy a szemközti oldalon,
a tanácsházán a dolgozószobám ablakában
valaki leskelődik a függöny mögül. Onnan
pont rá lehetett látni a hívekre. Másnap
megkérdeztem a jegyzőt, pardon, a VBtitkárt, hogy ki járt a szobámban vasárnap.
Kiderült, az egyik párttag, akinek az volt
a megbízatása, hogy az ablakból figyelje
és fényképezze, ki mindenki vesz részt a
körmeneten. Ekkor utasításba adtam, hogy
a távollétemben és a tudtomon kívül senki
a lábát a szobámba be nem teheti. Később
a pártbizottság titkárával közöltem, hogy a
tanácsházán pártszervezetnek helye nincs!
Nem tudom, miénk volt-e az abszolút
elsőség, de biztos, hogy a legelsők között
voltunk, akik feloszlattuk a munkahelyi alapszervezet.
– Ez már-már zendüléssel ért föl.
– Akár csak az, amikor nem sokkal
később megkeresett Németországból Fritz
János budakeszi sógora és Endele Mátyás, a régi, kitelepített svábok azt üzenik, testvérvárosi kapcsolatot szeretnének
létesíteni velünk. Az akkori neckarsulmi
polgármester meghívására Németh László
plébánossal és Kőrösiné Merkl Hildával
követségbe mentünk Neckarsulmban a hivatalos kapcsolatfelvétel miatt. Hadd meséljek el egy kis anekdotát: hazafelé jövet
a plébános úr odajött hozzám, és mondja,
van egy kis probléma. Valaki a kinti németek közül megvette a villanymotort a templom orgonájához, be kellene valahogy
csempészni. Megoldottuk. Ez volt az első
közös bűnünk.
– Most már elmondhatja, úgyis elévült.
(folytatás a 9. oldalon)
2014 OKTÓBER • BUDÁNTÚL

201410.indd 5

5

2014.10.03. 2:24:07

FŐUCCA 176.

Mint a berlini fal

Izgalmasan kezdődött az idei tanév a
budakeszi Széchenyi István Általános
Iskolában. Szeptember 12-én a gyerekek és a pedagógusok arra lettek figyelmesek, hogy az iskola úgynevezett
FORFA-épületének két tanterme, valamint a szertár és az ebédlő szétázott. Azt
a laikus is azonnal megállapíthatta, hogy
a súlyos beázás az elmúlt időszak nagy
esőzéseinek következménye, és hogy
a víz a mennyezetről, a világítótestek
mellett ömlött be az épületbe. Órák alatt
terjedt a hír, hogy a hírhedt FORFA teljesen tönkrement, életveszélyessé vált, és
ha már nem bontották el az egyébként
réges-rég bontásra érett épületet, akkor
majd most fog összedőlni – magától.
Az a hír is lábra kapott, hogy a bajt a
nemrég az épület tetejére kihelyezett
napelem okozta. Egyesek azt is tudni
vélték, hogy a berendezés súlya alatt a
födém szerkezete is megroppant.
Az iskolavezetés az azonnali balesetveszély
elhárítására
az
épületben tartózkodó osztályokat haladéktalanul átköltöztette a könyvtárba,
illetve az ebédlőbe, majd a városvezetéssel, a polgármester asszonynyal, a tankerületi igazgatóval, valamint
a hivatal főépítészével és az építéshatósági és a helyhatóság illetékes műszaki
szakembereivel bejárást tartottak.
A szakemberek megállapították –
megállapításukat
szakvéleménnyel
támasztották alá –, hogy a kár ugyan
komoly, életveszély azonban nincs. Intézkedtek a helyreállításról és a gyerekek visszaköltöztetéséről.
A könnyű szerkezetes FORFA-épület
már többször okozott riadalmat, de még
több fejtörést az iskolafenntartónak:
hogy el kellene bontani, azt legalább
húsz éve tudják, de azt már nem, hogy
bontás esetén hova helyeznék el az itt
tanuló gyerekeket. Az iskola így is túlzsúfolt. Megoldást jelentene persze egy
új iskolaépület, de ígéreteken és terveken kívül eddig más nem született.
Ahelyett, hogy azon lenne a város,
hogy bonthatná le a FORFÁ-t, inkább
szabadalmaztatni kellene, láthatóan elpusztíthatatlan. A szabadalmi díjakból
pedig épülhetne új tanterem.
Sza-T-ir
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Pár nappal a budakeszi általános iskolában történt riadalom után, egy hétvégi
délután a Petőfi Sándor utcába riasztották
a Fő u. 179. elérhető vezetőit. Az ott álló
Mezei Mária-ház oromfala úgy dőlt le,
mint a berlini fal. Azzal a különbséggel,
hogy itt még csákányokra sem volt szükség, magától indult meg. A nagy robajra
a szomszédok lettek figyelmesek, ők értesítették a városházát.
A szerkezet, mint az egyik szomszédtól
munkatársunk megtudta, nem először
kívánkozott le a helyéről, még valamikor
a 80-as években egyszer már engedett a
gravitációnak. Mezei Mária akkor már
nem élt, de özvegye, Lelbach János, aki
már szintén nincs az élők sorában, de
még életében a városra hagyta a közben
emlékházzá nyilvánított épületet, akkor helyreállíttatta. Az idei rendkívüli
időjárásnak azonban az újjáépített oromfal sem tudott ellenállni. Valószínűleg a
teljesen átázott, vegyes falazat ekkora önsúllyal már nem tudott mit kezdeni.
A budakeszi városháza utászai elsőként
azt vizsgálták meg, nem áll-e fenn a

Foghíjas járda

Foghíjas járda? (A hónap képzavara – a
Szerk.)
Ha van valami, amiben minden budakeszi lakos, nemre, korra és vallási
felekezetre, de még politikai hovatartozásra
nézvést is egyetért, hogy a járdák gyalázatos állapotban vannak. Sőt, a konszenzus
akkora e tárgyban, hogy még a városvezetés is ezen a véleményen van. Hogyne,
hiszen az ő bokáik sem ellenállóbbak a
gödröknek, lukaknak, kátyúknak, amelyek ott éktelenkednek sok helyütt. Így
aztán logikus volt, hogy ezen az áldatlan
állapoton változtassanak valamelyest,
így az elmúlt időszakban járdaépítési pályázatot írt ki a települési önkormányzat.
(Hogy ez egybeesett a választások előtt
kampányidőszakkal? Istenem, ennél
nagyobb bűnük soha ne legyen.) Ennek az
a lényege, hogy – csak elnagyolva mondom – a költségek hozzávetőleges a felét
a város, a másik felét a járdával érintett ingatlantulajdonos fizeti.
A mi utcánk is pályázott, s kevéssel a benyújtott anyag után már kaptuk is a jó hírt:
nyertünk. Örültünk mi is, a szomszédok is.
Jelentem, a munkák már meg is kezdődtek,
s mint a szerződés egyik mellékletéből
kiderül, legkésőbb november derekára el
is készülnek vele. Ahogy elnézem, nálunk
még határidő előtt.
Örömünkbe azonban csakhamar üröm
vegyült, amikor megtudtuk, a járda csak

veszélye, hogy további épületrészek –
cserép, tégla, gerenda stb. – zuhanjanak
le, ami elsősorban az utcai fronton lett
volna különösen kínos. Gondoskodni kellett arról is, hogy a vészhelyzet fennállása
alatt senki illetéktelen ne mehessen be az
udvarra, a házba.

Ha nem nőtte volna be a
borostyán, már összedőlt volna
A baleset azért is különösen kínos, mert
egy hónappal a hagyományos, Mezei
Mária Napok kulturális rendezvény előtt
történt, aminek egyik kedves és kedvelt
helyszíne a névadó hajdan volt otthona. A
műszakiak mindenesetre azt ígérték, addigra helyreállítják az épületet.
Hogy ez sikerül-e, hamarosan kiderül.
Zoborai Stb.
amolyan foghíjas lesz. Pár méter díszburkolat, utána repedezett, folytonossági
hiánnyal ékes aszfalt vagy beton, aztán
megint egy kis díszburkolat, utána kátyúk,
gödrök és így tovább. Mert, hogy nem mindenki élt a lehetőséggel, s aki nem, annak
ugye nem jár. Mármint járda. Járjon azon,
amije van.
Igen ám, de ha ez így lesz, akkor az
utcánkban továbbra sem lehet majd még
az egyik saroktól a másikig sem eljutni
rendesen babakocsival, kerekesszékkel,
vagy, mondjuk, az idősek körében mind
népszerűbb kerekes bevásárlótáskával, de
tűsarkú cipőben sem.
Tudom, nem lesz népszerű, amit mondok, s magam ellen is beszélek, ugyanis
ha az alábbi elvek érvényesültek volna,
valószínűleg nem épülne egyhamar járda
a házunk előtt, de fölmerül a kérdés, nem
lenne célszerűbb netalán azokat az utcákat
vagy utcaszakaszokat előnyben részesíteni
a beadott pályázatok elbírálásánál, ahol a
lakók egyöntetűen vállalják a járda rájuk
eső részét? Hogy legalább egy-egy szakasz
legyen rendezett, járható?
Tudom, hogy nem mindenkinek az anyagi teherbírása viseli el a kiadást, bár megjegyzem, a kevésbé tehetősek elsősorban a
soklakásos sorházakban laknak, ott sokkal
kevesebb összeg jut egy-egy lakóra. De ha
még ez is soknak bizonyulna, a szociálisan
bizonyíthatóan rászorultak esetében az önkormányzat magára vállalhatná az önrészt is.
Borz Tóbiás
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BUDAÖRS, LÁSS

A szavazatoknak ára van

Nincs új a nap alatt,
intermodális lóvasútállomás anno

Intermodális
Intermodális
közlekedési
csomópontot terveznek Budaörsre.
Az intermodális azt jelenti,
hogy a különböző típusú közlekedési eszközök (busz,
vasút, metró, személygépkocsi, kerékpár stb.) állomásait
egy helyre, egy rendszerbe
szervezik, hogy az átszállás
egyikről a másikra gyors és
könnyű legyen.

Tesó terjeszkedik
Budaörsön döntöttek a város
területén működő térfigyelő
rendszer második ütemének
megvalósításáról. A rendszer telepítése idén karácsonyig megtörténik. Napi
8 órában gyorsreagálású
erő áll készenlétben, amely
azonnal be tud avatkozni,
ha a diszpécserek rendkívüli eseményt érzékelnek. A
rendszer 24 órában rögzíti
a képeket.

Csiribí, csiribá
Emlékszem, pár éve a városmarketing volt az ügyeletes
varázsszó, nem volt komolyabb önkormányzati vezető,
aki naponta legalább egyszer bele ne foglalta volna
a beszédfolyamába. Aztán
egy ideje most találkoztam
vele újra. A hír arról szólt,
hogy az e célra alapított Budaörsi Városmarketing Kft.
több éve tényleges tevékenységet nem folytatott. Így
aztán csendben, mint ahogyan „működött”, ki is halt:
A képviselők kezdeményezték a jogutód nélküli megszüntetését.

Szeptember végén utoljára ült
össze a budaörsi képviselőtestület. Pontosítsunk: utoljára a
választások előtt abban az összetételben, amelyben az elmúlt négy
évben. Természetesen a tanácskozást persze, hogy áthatotta az
alig néhány nap távolságra levő
választási kampány. Kiváltképp,
hogy Budaörs a térség azon kevés
telepü-lései közé tartozik, ahol komoly tétje is lesz az önkormányzati és polgármester-választásnak.
(A meccs egyáltalán nem lefutott
sem a polgármester-választást,
sem a testületi többséget illetően.)
Ennek megfelelően szinte minden eseményt már kampány-kontextusban kell elhelyezni.
Még egy amúgy ártatlannak
látszó akciót is, mint egy terményosztás.
A helyi agrárbizottág, amelynek működéséről és aktivitásáról
mi is több ízben beszámoltunk
hasábjainkon, október első hétvégéjére terményosztást tervezett
a településen, méghozzá a főutca
(Szabadság út) szervizútjára, a
71. szám elé. Erről nem más,
mint maga Török István alpolgármester, a helyi Fidesz polgármesterjelöltje számolt be az ominózus testületi ülésen. Fő riválisa,
a város ez idő szerint regnáló
polgármestere, Wittinghoff Tamás
azonban kijelentette, hogy se hivatalos bejelentés, se közterületfoglalási engedélykérelem nem
érkezett a városházára. Nyilván,
mivel a szervezők is tudják,
hogy közúton efféle tevékenységre nem is kaphatnának
jóváhagyást.

Bíró Gyula, a Wittinghoffot
jelölő Budaörs Fejlődéséért
Egyesület képviselője maliciózusan azt is megjegyezte, érdekes módon a porciózásra hogy,
hogy nem, pont a Fidesz helyi
kampányfőhadiszállása
előtt
kerül sor.
Török ezt természetesen
kikérte pártja nevében, s kijelentette, semmi közük az
akcióhoz, ő csak mint egy támogatásra méltó civil kezdeményezés alkalmi szószólója hívta
föl rá a figyelmet.
Kérdés, hogy akkor miért adtak Fideszes képviselők a ter-

Nem bolhacirkusz, bolhapiac
Sok minden történt az elmúlt négy évben Budaörsön, de a termelői
piac kérdésével nem sikerült a városvezetésnek megbirkóznia. Még
csak odáig sem jutottak el, hogy eldöntsék: hol legyen. A kérdés
megosztja a képviselőket, s a törésvonalak nem föltétlenül az ideológiai vagy a pártpolitikai vízválasztóval esnek egybe. (Lásd a klasszikus anekdotát az atomreaktorról és a biciklitárolóról – a Szerző).
Termelői piac persze van Budaörsön, de többen szeretnék, ha az
óvárosban is létesülne. Korábban a régi postaépület belső udvara
merült föl mint lehetséges helyszín, azonban azt már bérbe adták más
célra. A városvezetés legutóbb a Templomteret javasolta. Azzal érvelt,
hogy évek óta rendszeresen szerveztek erre a térre kirakodóvásárokat,
és a terület bevált, miért ne lehetne, heti egy alkalommal, termelői
piacot is itt létesíteni?
Az érvek nem mindenkit győztek meg, olyannyira, hogy a kérdés
le is került napirendről. Tekintettel, hogy ennek a testületnek több ülése nem lesz, majd az új összetételű önkormányzatra vár megoldani
a kérdést.
Szerencsére a bolhapiac kevésbé bizonyult olyan kemény diónak,
mint a termelői piac. Talán csak nem azért, mert bolhapiacon nem
szokás diót árusítani, a termelőin viszont igen? (Ha-ha-ha – a Szerk.).
Vita nélkül fogadta el a testület, hogy az év hátra lévő részében a Patkó utca és Szivárvány utca sarkán lévő parkolóban működhet majd a
bolhapiac.
eszt

Budaörs és a monszun
A trópusira
emlékeztető,
monszunesőkben bővelkedő
nyár meglepő következményekkel járt Budaörsön is.
(Míg a szomszéd várban, Budakeszin, elsősorban az épületrongálásokban jeleskedett
az időjárás, addig Budaörsön
másfajta hatásokat könyveltek
el a városlakók.)
A védelmi bizottság ülésezett már néhányszor fennállása alatt, akár a legkülönösebb
ügyekben is (ezek közül, ha jól
emlékszem, a legextrémebb

ményosztást lebonyolító szervezetnek képviselői kereteikből
500, majd 300 ezer forintot?
– fordult Törökékhez a polgármester. Vajon nem tartottak-e
attól, hogy olyan látszat keletkezzék, mintha itt kampányeseménynek is felfogható terményosztás történnék közpénzből?
Miután erre nem érkezett
hathatós cáfolat, Wittinghoff
bevitte az újabb találatot: A
budaörsieket ilyesmivel nem
lehet megvenni!
(Erre az esetre írta fűzfapoétánk,
Glázer Bozsó az alábbi, alkalmi
kis rigmust: „Itt a termény!” „Mi
lesz az ára”./Beváltjuk a szavazatára.)
Ozirisz Abbot

az volt, amikor több, antraxot
imitáló, fehér poros küldemény
tűnt föl a városban), de hogy
árvízveszély miatt kellett volna
összeülniük, ilyen nekem nem
rémlik föl, de a helyieknek
sem igazán. Márpedig ezt történt, amikor is a szeptemberi
esőzések miatt a Hosszúrétipatak úgy megduzzadt, hogy
egyes, külterületi, relatíve alacsonyabban fekvő (ne feledjük,
hegyvidéken vagyunk azért)
övezeteket is elöntéssel fenyegetett. A patak végül nem

lépett ki a medréből, így rendkívüli intézkedésekre sem kellett sort keríteni.
Előre nem látható kárt okozott viszont az időjárás a tavaly megnyílt strandnak. A
rossz idő miatt elmaradt a tervezett vendégforgalom, s ennek
következményeként a tervezett
bevétel is. A szauna felújítása
ugyancsak bevétel-kieséssel
járt, ezért aztán az üzemeltető a
városházához fordult pénzügyi
segítségért. A városanyák és
-atyák végül is 25 milliót szavaztak meg az uszodának.
pim
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KÉK-ZÖLD

Gesztenye, gesztenye, te csodás
Az Ökotárs Alapítvány az elmúlt hetekben annak a politikai boszorkányüldözésnek egyik szenvedő alanya volt, amelyet a
kormány indított a civil szféra megfélemlítésére. E helyt azonban ezt a körülményt csupán megemlítjük, de ami miatt az
Ökotársat szóba hozzuk, az az általa idén
ötödik alkalommal meghirdetett az Év
Fája verseny.
Ennek keretében 15, döntőbe jutott
fa közül választhatja ki a közönség kedvencét szeptember 10. és október 31-e
között.
2010 óta több száz fát neveztek be az
Év Fája versenybe különböző civil közösségek, önkormányzatok és magánszemélyek. A versenybe a fákat egy történet kíséretében kell nevezni, mely kifejezi, hogy
az miért fontos az őt jelölő közösségnek. A
szervezők célja, hogy a természetvédelem
és a közösségek kapcsolatára hívja föl a
figyelmet. Az Év Fáját a közönség minden
évben online szavazás keretében választja
ki, a legtöbb szavazatot elnyert fa elnyeri
a megtisztelő címet és egy egészségvédő
kezelést.
A döntősökről részletes információ az
evfaja.okotars.hu oldalon található. A szavazás a http://evfaja.okotars.hu/dontosfak
oldalon szeptember 10-én indult, és október 27-től 31-ig titkos. A hazai Év Fája

részt vesz a jövő év elején rendezendő
európai versenyben is, amelynek győztese
az Európai Év Fája címet nyeri el.
Idén térségünkből több fával is neveztek, a 15-ös döntőbe közülük végül a budaörsi pályaudvar mellett álló gesztenyefa
jutott, amelyet a Budaörsi Kertbarátok
Egyesülete nevezett.

– A Túlélés Fája – szattai hársfa
– A „rácpácegresi” Nagyszederfa,
Lázár Ervin „égig érő fája”.
– Budaörsi vadgesztenye
– Szomorú japánakác Budapesten
– Dunaújvárosi vadgesztenye
– Örkényi vadgesztenye
– Tatai nagy platán
– Újlipótváros hős fája
– A pilisvörösvári 300 éves eperfa
– Római parti fehér nyárfa
Fotók a döntős fákról az evfaja.okotars.
hu/dontosfak oldalról letölthetők
tb

A

Az idei versenyben a következő fákra
lehet szavazni:
– A mikepércsi ezeréves (Rákóczi-)
tölgy
– A kápolnai Három Hársak
– Mese az Alsóbogáti odvas fáról
– Kálmánházi hárs
– Hársfánk Bartóki legendája

z utóbbi időben szemmel láthatóan
megszaporodtak azok az emberek,
akik a parkunkban az érett vadgesztenyéket gyűjtik. A korábbi években inkább
csak a gyerekek és szüleik foglalatoskodtak hasonlóval, s különböző figurákat
készítettek belőle. (Gyerekkoromban a
gyógyszertárakban pár fillérért átvették.) Az újabb divat titkát csak a minap
fejtettem meg: kiderült, a vadgesztenye
kiváló mosószer. Kipróbáltuk, s valóban:
este beáztatunk 5-6 szem vadgesztenyét
vízbe, másnap bevagdaljuk, mintha meg
akarnánk sütni, majd egy tüllbe vagy akár
zokniba belekötjük, a mosandó ruhák
közé helyezzük, s elindítjuk a mosógépet.
Olcsó, egész évben eláll a gesztenye – a
következő őszig. Lehet gyűjteni.

Barcogjunk együtt

Csapdahelyzet

Végrehajtás Pátyon

Mire e sorok megjelennek,
lehet fülelni az erdőben:
elkezdődött a barcogás. Persze
nem minden erdőben lehet
részünk az élményben, megfigyelni a természet e csodáját,
csak ahol dámvadak is élnek.
A barcogás, annak, aki nem
tudná, a dámvadak párzási,
üzekedési időszaka, illetve az
állatok által ilyenkor kibocsátott hang.
Egy kis barcogásért vidékünk természetjáróinak mindenesetre nem kell messzire
menni: a Budakeszi Vadasparkban és környékén könnyen
lehet, hogy tanúivá leszünk, ha
elég türelemmel viseltetünk.
Megkérdeztük
az
illetékeseket arról is, idén is
lesz-e az korábban rendezett
barcogásutánzó versenyt, amelyet néhány éve főszerkesztőnk
megnyert, de egyelőre nincs
döntés róla.
Sza-T-ir

Nem tudom, végül is hányan
igényelték, mindenesetre ha
abból indulok ki, hogy választási kampány van, akár föltételezhetem is, hogy kereslet
jókora van rá. Mármint csapdákra, amiket a pátyi önkormányzatnál lehet térítésmentesen igényelni, tekintettel az
igen csak elszemtelenedett,
már a faluközpontba is bebemerészkedő, a lakott területen ólálkodó ravaszdi rókákra.

Nem jött jól a hír a jelenlegi
faluvezetésnek, mely épp az
újraválasztásán serénykedik,
ami több hírportálon is megjelent szeptember végén: végrehajtást kezdeményeztek a
helyi önkormányzat ellen.
Ráadásul nem valami ki nem
fizetett Kft. vagy egy sértett,
igazát kereső Kolhaas Mihály
lett volna a kezdeményező,
hanem egyenesen a nagyhatalmú Nemzeti Adó és
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Állati nap
Október első hétvégéjén emlékeztek meg az állatbarátok
az Állatok Világ Napjáról. A
Budakeszi Állatvédők ez alkalommal különleges programmal
várták az érdeklődőket: a Vakkantó Kutyaiskola növendékei
tartottak bemutatót. Kutyák
és gazdik együtt adtak számot
ügyességből, engedelmességből,
idomításból.

Vámhivatal. Az információ
ráadásul szóban már úgy terjedt tova, hogy a község a csőd
szélén áll, ami nem ugyanaz.
Ami igaz, Páty volt már csőd
közeli állapotban, de az elég
régen volt, még a kilencvenes
években.
A községháza gyors közleményt adott ki az álhír felröppenése nyomán, amiből
annyi kiderül, hogy nem
zörög a haraszt… Pátynak
valóban volt egy be nem
fizetett pótléka, de csekély
20 ezer forint, s azt gyorsan kiegyenlítették. A kommünikében az is olvasható,
„Az önkormányzatnak az
elmúlt négy évben nem voltak
és nincsenek köztartozásai,
kifizetetlen szállítói számlái,
sőt a jó gazdálkodás eredményeképpen több százmillió forintos megtakarítása van.”
Amúgy a település adószámláján közel négymilliós többletet tartanak nyilván.
Biator Oszi
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1ÉN
(folytatás az 5. oldalról)
Hogyan fogadták, hogy az egyházakkal is
jó viszonyt ápol?
– A megválasztásomkor is elmondtam
a pártvezetőknek, én és a családom vallásos életet élünk. Soha nem észrevételezték, nem törődtek vele. De hogy folytassam, egri diákok segítségével a helyi
temetőt igyekeztem rendbe tenni, elég
méltatlan állapotok uralkodtak benne.
De volt, hogy az egyházzal is konfrontálódnom kellett, attól sem riadtam vissza. Elmesélek erről is valamit: amikor a
temető rendezési teve napirendre került,
megkértem Németh plébános és Merétey tiszteletes urakat, hogy fáradjanak
be hozzám a tanácsházára. Bejöttek, de
láttam, hogy a plébános úrnak ez nagyon
nem tetszett. Meg is jegyezte, hogy gondolom én, hogy csak úgy berendelem
őt magamhoz. Mondtam neki, nem rendeltem én be senkit, hanem megkértem
őt is és a kollégáját is, hogy beszéljük
meg nálam a temető dolgát, hiszen ez az
egész falu ügye, márpedig faluügyekről
a tanácsházán kell tanácskozni. Magánügyben majd én megyek a parókiára. Na,
erre visszavág, „bezzeg, ha az egyházé
maradhatott volna a temető, akkor most
nem így nézne ki!” Én sem késlekedtem
a viszontválasszal: „Ha a Kálvária a
falué lett volna, akkor a fele nem kerül
magánkézbe.” Persze ezt nem pontosan
így mondtam, hanem névvel együtt. Ez
után a szóváltás után jött a németországi utunk, és a plébános úrral nagyon jó
barátságban maradtunk.
– Ugyancsak fontos esemény volt az
egyházi ingatlanok visszaadása.
– Nem a személyem miatt, a történeti hűség kedvéért említem meg, hogy
országos viszonylatban elsőként az én
tanács-elnöki időmben adtuk vissza –
nem tulaj-donba, az akkori jogszabályok
ezt még nem tették lehetővé, hanem kezelésbe – az egyháznak a régi zárdaiskolát, amiből aztán a katolikus gimnázium
is kinőtt.
– A civil társadalom is megmozdult.
– Igen, a rendszerváltás előtti évek
egyik fő jellemzője volt, hogy nagyon
sokan kapcsolódtak be a helyi közéletbe, rengeteg spontán, ahogy mondani
szokták „alulról jövő” kezdeményezés
indult be és bontakozott ki azokban az
időkben Budakeszin. De már korábban
is sok öntevékeny kezdeményezés volt
például a közműépítések ügyében. Budakeszi sok mindenben országosan is az
élen járt. Itt volt például a nemzetiségi
kérdés, ami a nyolcvanas évek második
felében még mindig tabunak számított.
1986-ban például Törökbálinton volt egy
összejövetel, s ennek nyomán kezdett
éledezni a helyi németség. Budakeszi

részéről, ha jól emlékszem, Huber
Lenci és Herceg Mari vettek részt. Budakeszin nem sokkal később, Pék Lajos
igazgatósága idején például elindult a
Traccsparti, ami azóta is egy népszerű
intézménye a Buda környéki svábságnak. Bár ez egy szolid táncmulatság volt
sramli zenével, népviselttel, de jellemző
az akkori időkre, hogy a „hatóságok”
civil nyomozókat küldtek rendszeresen
megfigyelni az egybegyűlteket. Elterjedt
ugyanis, hogy az NSZK-ból titokban támogatják. Szintén 88 táján alakult meg
a Hagyományőrző Kör, benne a Herceg
Tánccsoporttal, kifejezetten a helyi sváb
hagyományok ápolására. És el ne feledkezzünk a Szépítő Egyesületről, ami
máig az egyik legaktívabb civil szervezet. Engedjen meg ezzel kapcsolatban
is egy anekdotát. 88-ban mint tanácselnök létrehoztam a Budakesziért emlékplakettet, amit a település érdekében végzett kiemelkedő teljesítményért ítélnek

Ki járkált a szobámban?
oda, mind a mai napig. Az elsők között
kapta meg például Gräfl János. A plakett
mellé egy gereblyét is. Ma már meg kell
ma-gyarázni, miért, de akkor persze mindenki értette: mint a nemrég újjáalakult
Szépítő Egyesület oszlopos tagja, ő tartotta rendben az akkor még egymással
szemközt álló szovjet emlékmű, illetve
a parókia melletti kőkereszt környezetét.
Ezt egyébként azért is meséltem el, mert
nem csak Janira, az egész akkori korra
nagyon jellemző volt. Mindez akkor történt, amikor Magyarországon még nem
volt egyesületi törvény.
– Közeledünk 89-hez, a rendszerváltás évéhez. És egyre élesebb dolgok esnek meg Budakeszin. Például a szovjet
emlékmű felrobbantása, pontosabban az
azzal való fenyegetés. Az hogyan is volt?
– Már 89-ben történt, hogy egyik nap
bejött hozzám Sz. Jóska, régi 56-os,
s mondja, hogy ideje lenne eltüntetni
a parkból a szovjet hősi emlékművet
(Nagyjából az Erkel Ferenc-mellszo-

bor helyén állt – a Szerk.). Persze nem
ilyen szépen kérte, hanem indulatosan,
sőt, azzal fenyegetőzött, ha nem intézkedem gyorsan, ő maga fogja fölrobbantani. Mondtam, hogy ez nekem sem
lenne jó, meg neki sem, mármint a robbantás, de megígértem, egy héten belül
hűlt helye lesz. Be is váltottam az ígéretemet. Igen ám, de amikor híre ment,
mi történik, egy öreg bolsi ront be a
hivatalomba, hogyhogy bontják a szovjet emlékművet. „Tanácsi vagy párthatározat nélkül!”. „Miért – kérdeztem
vissza –, amikor föl-állították, az akkori
tanács hozott róla határozatot?!”. Ma
már persze kedélyesen beszélünk ezekről
a dolgokról, de bizony akkor sok konfliktussal, fenyegetéssel, szenvedélyes
vitákkal kísért folyamat volt ez. Mint
például az utcanevek kérdése. Szintén én kezdeményeztem még mint tanácselnök, hogy a régi budakeszi utcaneveket
állítsuk vissza, ahol csak lehet.
– Hogyan összegezné az akkori évek
tanulságát?
– Talán nem szerénytelenség, ha azt
mondom, mindaz, amiről most beszéltem, jó alapokat adott ahhoz, hogy aztán a
hivatalos rendszerváltás végbe is menjen
mind Budakeszin, mind országosan. Az
akkor alakult pártok – köztük a kereszténydemokrata párt, amelynek megalakulásánál én és Pék Lajos bábáskodtunk –
bizalommal fordultak hozzám, a tanácselnökhöz tájékoztatásért, amit én meg is
adtam. Talán nem véletlenül ítélte nekem
1993-ban az akkor már demokratikusan
megválasztott képviselő-testület az egyébként imént említett, és általam alapított
Budakesziért Emlékplakettet a rendszerváltás korrekt bonyolításáért. Ugyanakkor megjelentek a politikában az új politikai kalandorok, az addig mellőzöttek,
„ellenállók” is. S jöttek a fregoli emberek,
a köpönyegforgatók, akik nem sokkal korábban még a szovjet emlékmű előtt úgy
hajbókoltak, hogy az szinte már sportteljesítmény-számba ment. Pék Lajosnak
akkor ez kedvenc fotótémája volt. Jó példa, ahogy az egyik új párt vezetője lett
egy helyi gyógyszerész, aki nemrég még
munkásőr-egyenruhában feszített. De
nem sorolnám tovább, amikor beléptek az
ajtómon, szinte mindegyikről tudtam mindent, hiszen húsz évig mint tévészerelő
a legtöbb budakeszi lakásba bejárásom
volt. Már akkor éreztem, hogy valami
van, de nem az igazi: több generációnak
kell távoznia, magamat is beleértve, amíg,
remélem, már nem is fogják érteni az akkori emberek azt a mérgezett légkört, ami
akkor kialakult s máig is tart. Hogy mikor
lesz, milyen lesz a tényleges rendszerváltás, a Jóisten a megmondhatója.
eXabo Tibor
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KULTUSZ
Pátyi Irodalmi Klub

Ízleletek a könyvtárban
Irodalom és konyhaművészet találkozása
a Pátyi Könyvtárban. Ezt az alcímet viseli
a Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubjának új
sorozata, melynek híre immár messze
túlnőtt a község határain. Molnár Rita
Krisztina költőnőnek köszönhetően az
elmúlt években megfordult itt a kortárs
irodalmi élet színe-java. Nem lesz ez
másként az idei őszi előadássorozatban,
elég, ha végignézünk az író-olvasó találkozók meghívottainak listáján. (Az első
alkalom már megvolt, szeptember 22-én,
mikor is Márton László vendégeskedett
Pátyon.) De akinek még a húzó nevek
sem elegendőek, azoknak is föl kell, hogy
csigázza az érdeklődését, hogy a klub
ezúttal a művészet két, látszólag távoli
területének összekapcsolására vállalkozott. Ha az irodalom a szellem tápláléka,
a gasztronómia a testé. Bár inkább viszszavonom állításomat, az ínyesmesterség
nagy filozófusai alighanem megköveznének érte.
Bízzuk inkább magunkat a szervezők
szándékára, akik így írnak erről: az Irodalmi Klub „ősszel induló előadássorozatában
olyan írókat vendégel meg, akiknek

BUDAKESZI

Október
2. csütörtök, 15.30
Idősek Világnapja
4. szombat, 14.00
Engedelmes Kutyák Napja
6. hétfő, 12.00 h
Aradi Vértanúk Napja
11. szombat, 8.00
Bababörze-Bolhapiac
28. kedd, 19.00
Dumaszínház

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Színházi és
Művészeti Bázis
Október
7. kedd, 18.00
Csodás álmok jönnek
Makray Krisztina filmklubja a
művelődési házban
11-12. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Múzeumok Hétvégéje Zsámbékon
11. szombat, 14.00
Vendel-napi állatsimogató és lovas
kocsizás a Tájházban és Lovász József birtokán
14. kedd, 18.00
Zsámbékiak Szabadegyeteme
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A soron következő vendég:
Cserna-Szabó András
Az irodalom és a gasztronómia kapcsolata már az ókori irodalomban sem
volt ismeretlen. Platón Lakoma című
dialógusának keretét is a közös étkezés

Kulturális ajánló,

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

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

írásművészetében úgy jelenik meg az
életöröm, akár egy jól elkészített töltött
káposztában. De nem csupán az életöröm,
hanem az életszeretet, annak minden ízével együtt. Az élet sava-borsa. Mert az élet
se nem könnyű, se nem édes. Vagy néha
mégis…? Igen, néha az. Mint a madártej.

adja. A közös étkezés pedig soha nem
csupán táplálkozás, több annál. A meghitt,
bensőséges együttlét alkalma. Az együttlété, ahol olyan kérdések is szóba kerülhetnek, amelyek más helyzetekben fel sem
merülnek. Ahol olyan igazságok hangozhatnak el, amelyek máshol nem. Jézus is
az ünnepi vacsorát választja, hogy átadja
legfontosabb üzenetét tanítványainak a
kenyérről és a borról.
A kortárs magyar irodalom meghívott
szerzői – a gasztronómiában talán
legjártasabb magyar író, Krúdy Gyula
művészetének szép hagyományát folytatva – ismerik az ételek elkészítésének
csínját-bínját, az örömmel és együtt elfogyasztott étel – vagyis az élet szépségét,
fontosságát.
Az irodalom és konyhaművészet kapcsolatát, a művészi alkotás különböző
rétegeit megismertető estek vendégségbe hívják a közönséget, és alkalmat teremtenek a szerzők legfontosabb
műveinek, legfrissebb könyveinek bemutatására is.”
Az őszi félévre tervezett irodalmi ínyencségek soron következő mesterszakácsai:
Cserna-Szabó András: október 20.
Kodolányi Gyula: november 10.
Dragomán György: november 24.
Esterházy Péter: december 15.

Való világ – virtuális világ
Makray Krisztina előadása a
művelődési házban
16. csütörtök, 18.00
Jeruzsálemben jártam – Dr. Xerovits
Géza egyetemi tanár, tanszékvezető
előadása
Zsámbékiak a nagyvilágban – úti
beszámolók a könyvtárban
18. szombat, 15.00
Színek és fények – Tarcsányi Otília festménykiállítása a művelődési házban
28. kedd, 18.30
Zsámbéki Fotós Szalon a művelődési
házban
29. szerda, 18.30
Családi Egészségklub a művelődési
házban
Immunerősítés, regenerálódás,
teljesítőképesség növelése
Ásványi anyagok hiányának következményei
Könyvtári Napok lesznek októberben a budakeszi Nagy Gáspár
Városi Könyvtárban
Október 6-án, hétfőn 18 órakor A
Smaragd Buddha, az Úszó Piacok és
a mosolyok országa: Thaiföld 2014
címmel Lázár Ádám író, újságíró tart
vetítettképes előadást.
Október 8-án, szerdán 18 órakor
Fenyő D. György magyartanár,

OKTÓBER

szerkesztő, szakíró lesz a vendégünk.
Az előadás és beszélgetés témája: A
gyerekek és az olvasás.
Megjelent a Helka történetének
folytatása: Ciprián, a Balaton hercege.
Október 11-én, szombaton délelőtt 10
órakor Nyulász Péterrel, a meseregény városhoz kötődő szerzőjével
találkozunk.
Október 13-án, hétfőn 18 órakor
Bözödújfalu – egy táj megközelítése
címmel Szávai Géza író, a Székely
Jeruzsálem című esszéregény szerzője
tart vetítettképes előadást.
Megjelent a Kerékmesék folytatása, a
Pedró, a tűzoltóautó. Október 15-én,
szerdán délelőtt 10 órakor Mechler
Anna mutatja be mesekönyvét nagycsoportos ovisoknak.

Budaörs

Latinovits Színház

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu
Október
2. csütörtök, 17.00
Illyés Gyula: Testvérek
4. szombat, 17.00
100 év Orfeum

20.00
100 év Orfeum
9. csütörtök, 17.00
Szellemidézés – Páger Antal
10. péntek, 19.00
Ármány és szerelem
12. vasárnap, 17.00
Az utolsó tekercs
16. csütörtök, 17.00
Operabeavató I.
18. szombat, 19.00
Kultúrkulinárium I.
21. kedd, 11.00
Legyetek jók, ha tudtok!
22. szerda, 19.00
Legyetek jók, ha tudtok!
23. csütörtök, 17.00
„Magyar állapotok”
23. csütörtök, 19.00
Ármány és szerelem
24. péntek, 19.00
100 év Orfeum
26. vasárnap, 15.00
Legyetek jók, ha tudtok!
19.00
Legyetek jók, ha tudtok!
27. hétfő, 17.00
100 év Orfeum
28. kedd, 19.00
Afrika
30. csütörtök, 17.00
Régi szép idők
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Reng a föld a Bázis alatt

Inog a bázis, pedig elképzelhetetlenül sok vasbetont rejt
itt a föld. De nem szeizmológiai mozgások ingatják lété- nemcsak
Magyarországon,
ben. Ott, ahol nyaranta, így az de nemzetközi viszonylatban
idei szezonban is művészek, is. Hogy középkori várakat,
színészek harsánysága verte erődöket gondosan őriz az
föl az erdő csendjét, szeptem- utókor, civilizált országokber végén szomorú hangulatú ban természetes. De hogy
kirándulók járták be az egyko- egy, nemrég még élesben
ri zsámbéki légvédelmi raké- működő, katonai létesítményt
tabázis területét. Többnyire védetté nyilvánítsanak, heolyan egykori katonák, akik lyén múzeumot létesítsenek
évekig szolgáltak vagy itt, az épp csak elmúlt (valóban
vagy az ország más, ma már el- elmúlt? – a Szerk.) hideghagyott laktanyájában. De ott háború mementójaként, s
voltak azok is, akik rengeteg művészeti
alkotótáborokat,
munkát áldoztak azért, hogy a színházi előadásokat szervezkilencvenes években elhagyott zenek a gyönyörű természeti
erődöt újra életre keltsék, és új környezetben fekvő rakétafunkcióval ruházzák föl. Igaz, silók és laktanyaépületek közé
nem volt itt az, mert már nem – páratlan teljesítménynek
lehetett, aki az egyedülálló lé- számít. Mint ahogyan az is,
tesítmény fő megálmodója és hogy a múzeum és a színház
létrehozója volt, Mátyás Irén. működésének gondját egy, szinTársai idézték föl alakját.
tén Mátyás Irén által „grünA Légvédelmi Múzeum dolt” civil szervezet vegye a
különleges intézmény volt vállára, a Zsámbéki-medence
Külpolitika – donyecki tudósítónk jelenti

A Nagy álom

Krúdy óta biztosan tudjuk, hogy az
álmok valós titkokat rejtenek, de a Bibliában olvasható József és a fáraó álma
történet is nagyszerűen rávezet mindenkit az álmok valóságtartalmára.
A minap négyéves kis unokám úgy
döntött, csakis a nagyszülők között érzi
magát biztonságban éjszaka, mit sem
törődve azzal, hogy ezzel az ősei nyugodt alvását korlátozza. De hát ez az ő
joga, boldogsága, és szerencsére meg is
teheti.
Így adódott, hogy álmomban ismét
ellátogattam Donyeckbe, ahol valóban
jártam már egyszer, még a szovjet
időszakban. Még Gorbacsov idejében
levelezőpartneremet látogattuk meg a
feleségemmel, azt a Tányát, akivel akkorra már húszonegynéhány éve voltam
kapcsolatban egy gyerekkori személyes találkozás folyományaként. Akkor
repülővel és vonattal küzdöttük le a
távolságot, most álmomban teherautóval
voltam arrafelé. Akkor apró ajándékokkal érkeztünk, most egy kamionnyi sajtot
szállítottam.
A Donyecki Városi Színháznál álltam
meg a soktonnányi sajttal teli járművel,
mert valamiért álmomban a színház
irodájában intéztük el az átadás formaságait. Itt kértek meg, várjak egy kicsit,
mindjárt jönnek a szakértők, akik az áru

Idegenforgalmi Egyesületet.
Nem is olyan régen történt,
mégis, mintha a ma Magyarországa fényévekre távolodott
volna attól a helytől, ahol ezt
még meg lehetett csinálni.
Egyedülálló vagy sem,
mindenesetre a Honvédelmi
Minisztérium nemrég hivatalos levélben tájékoztatta a
zsámbéki Légvédelmi Múzeum
üzemeltetőjét arról, hogy terv
szerint 2014. december 31-ig
több ütemben elszállítják a katonai műtárgyakat a zsámbéki
Légvédelmi Múzeumból és a
jövőben azok más kiállítóhelyeken kerülnek bemutatásra.
Így a hidegháborús korszak
kiemelkedő emléke szűnhet
meg, amely tematikusan mutatja be az 1950-es évektől
az 1900-as évek végéig a
honi légvédelemben használt
eszközöket, mindezt eredeti

átvételének részleteit egy sajtkóstolás
keretében fogják elvégezni. Valóban,
nem is sokára megérkeztek az ízmesterek, minden sajtféleségemből mintát
véve leültek velem szemben, és kielemezték szállítmányom erényeit.
Csakhogy a sajt ízlelgetése közben
úgy éreztem, mintha engem mások is
figyelnének. Hátrasandítottam, és ekkor
jöttem rá, hogy a szoba a valóságos színpad díszlete, és mi egy előadás részeként
ott ülünk a nőzők előtt, igaz, én háttal a
közönségnek. Nem volt mit tennem, az
előadás részévé váltam, szerepemet tehát
végig kellett játszani. Igyekeztem hangosan és érthetően beszélni, hogy így,
háttal is jól értsék a beszédemet. Érdekes, nyelvi problémák nem mutatkoztak
meg az álmomban, pedig annak idején
nem jeleskedtem a szláv nyelv kötelező
tanulásában.
Nemsokára lement a függöny, véget
ért az előadás, s ekkor tudtam meg, hogy
ünnepi előadásnak voltunk részesei;
a háború végét, a győzelem napját ünnepelték. Egyúttal itt jöttek össze az
iszlám szélsőségesek és az addig üldözött keresztények a közöttük létrejött
kibékülés megünneplésére.
Kicsit csodálkoztam, miként kerül
Donyeckbe a muszlimkérdés, de hát
egy álomban minden lehetséges, még a

műemlék környezetben a
Műemlék Rakétabázison.
Az Egyesület és a város,
amelynek egyik attrakciója volt a múzeum, most
erőfeszítéseket próbál tenni
azért, hogy megváltoztassák
a döntést, amely félő, hogy
csak az első lépése egy, az
egész művészeti bázis létét
fenyegető folyamatnak.
Robot Szabi

Svábok, fel Budára
Új
kezdeményezés
indult
szeptember 21-én
hagyo-mányteremtő szándékkal a MOM Művelődési
Központban. A „Budai
Svábok Dél-utánja” című
rendezvény a Buda környéki
élő sváb hagyományőrző
csoportoknak kíván otthona
lenni. Az első alkalommal
a többek között a zsámbéki
Lochberg Tánccsoport lépett
fel.

megbékélés is. Sajnos, csak az álomban
van béke, a valóság kissé keményebb:
a kibékíthetetlen ellenétek, a bosszú és
a válaszbosszú, az anyagi és ki tudja,
milyen érdekek hatásosan működnek a
béke ellen.
Felébredve a megbékélés világából
rájöttem, mi mozgatta a fantáziámat. Unokám fészkelődése közben addig-addig
helyezkedett az ágyamban, amíg a súlyarányos helyelosztás az ellenkezőjére
változott. Ő uralta az ágyam döntő
részét, nekem pedig csak az ágy peremén
maradt egy keskeny sáv, valahogy a közelben lévő fotelba kapaszkodva. Édesdeden aludt továbbra is. Nem is háborgattam, hagytam neki életteret, legyen
békés, nyugodt élete, legalább nálam.
Mészáros Árpád
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SPORTSZELET

Új sportcsarnok Örsön
Sokat fejlődött az elmúlt években Budaörs
sportélete, köszönhetően nem utolsósorban
azoknak a létesítményeknek, infrastruktúráknak, amelyek fölépültek ebben az
időszakban.
A legfrissebb hírek most egy újabb tornacsarnok tervezett létesítéséről szólnak. A
beruházó a két helyi sportegyesület, az Aramis, illetve a diáksport-egyesület (BDSE)
lenne, forrásként pedig pályázati pénzeket használnának föl. Az önrészt a városi
költségvetésből kívánják megteremteni.
Bár az én kívánságaim teljesülnének úgy,
mint az övéik: az önkormányzati képviselőtestület búcsúülésén, szeptember végén úgy
határozott, hogy a csarnok építéséhez jó 44
és félmillió forinttal hozzájárul. A vállalást a
jövő évi költségvetés terhére tették meg.
Maga a létesítmény tehát 2015-ben épülne meg, és az Illyés Gyula Gimnázium adná
hozzá a helyet az udvarán.

Pátyon két keréken
Családi bicikliverseny volt Pátyon október
első hétvégéjén. A rendezvény központja
a helyi sportpálya volt, s a gyerekek és a
felnőttek különböző nehézségi fokozatú terepeken és távokon mérhették meg tudásukat.

szeptember 19-én megnyílt sporttörténeti
kiállítás. Köszönhetően egy nagyszerű
perbáli férfiúnak, Molnár Zoltánnak, a falu
rendíthetetlen krónikásának, a port igaz
barátjának, aki magas kora ellenére vállalta, hogy összeszedi és kiállítássá rendeziszervezi azokat a kordokumentumokat,
relikviákat, amelyek értékes tanúságtételei
a múltnak.
Aláírás

Sportnagyhatalmi múlt
Kevesen tudják, még a helyiek közül se
mindenki, kiváltképp az újonnan betelepültek, hogy a csendes kis falu, Perbál, néhány
évtizede még afféle regionális sportnagyhatalom volt – némi túlzással.
Ebben alighanem belejátszott az is, hogy
a községnek kiváltságos szerepet szánt az
akkori hatalom. A település lakosságának
egyik része a közeli állami gazdasághoz
kötődött, másik része a jól menő téeszekbe járt dolgozni. É sokan pedig a mányi
bányákba szegődtek. Csupa olyan munkáltató, amely, a kor szokásának megfelelően,
nemcsak a dolgozóit dotálta, de, mert akkoriban rendelkezett elég anyagi forrással,
bőkezűen patronálta a kultúrát és a sportot.
Ennek az aranykornak állít, többek
között, emléket a helyi művelődési házban

Váratlan találkozás esti sétán
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A Chan Wu a kínai hagyományos
harcművészet egyik ága. Magyarországon
is egyre többen művelik, így Budaörsön is.
Nem véletlen, hogy ez a város kapta meg
idén júliusban az országos Chan Wu bajnokság rendezési jogát.
Budaörs városa támogatta a bajnokságot
infrastruktúrával és anyagiakkal. Utóbbiakkal persze el kellett számolnia a rendezőknek
a várossal. Nyárom be is nyújtották a
papírokat, azonban az akták fennakadtak a
hivatal könyvelésén. A képviselő-testület a
pénzügyesek jelentése alapján nem fogadta
el az elszámolást.
Egyébként a Chan Wu szövetség honlapján
olvastam, hogy küldetésüknek tekintik nemcsak a harcművészet oktatását, de művelőitől a
szigorú erkölcsöt is megkövetelik.
eszt

KÉK-ZÖLD

Pillanatfelvételek, Budakeszi, 2014. szeptember

Szokásos egészségügyi sétámon hagytam
magam mögött a lábnyomomat. Kellemes,
langyos, szellőmentes idő volt. Ha nem lett
volna olyan erős a fényszennyezés, talán még
a csillagok ragyogásában is lehetett volna
gyönyörködni.
A régen látott csillagos égbolttal kapcsolatos emlékeim fölötti elmélkedésemet valami egyszer csak megzavarta. A
szemem sarkából vettem észre a mozgást,
talán nem is figyeltem föl rá az első pillanatban. Egyedül voltam az utcán, bár
a lakótelep ablakainak közel fele világos
volt, és az utca túloldalán, a családi házakból is több helyen fény szűrődött ki.
Az a bizonyos árnyék azonban megint
megmozdult. Most már odanéztem,
hiszen, ha nem is pontosan felém mozdult,
de közelített hozzám. Csinos kis alak volt,
szép, áramvonalas test. Szeme értelmesen
csillogott, ide-oda tekintgetett, de nem
félelem, hanem érdeklődés sugárzott
belőle. Rám is pillantott, de mintha nem
kelthettem volna fel benne túlságosan az
érdeklődést.
Lassan, komótosan jött át az aszfaltúton. Nem izgatta, hogy esetleg egy autó

Sport és pénz

átszáguldhat felette, talán nem is sejtette
az ilyen jellegű veszélyt.
Jól megfigyelhettem sétáló társamat.
Majdnem a feje fölött árasztotta fényét az
utcai világítótest.

Szépen, komótosan közeledett. Még
egyszer rám nézett picike, fekete gomb
szemeivel, majd újra nekivágott a sétájának. Látszott rajta, hogy nem vacsorát keres, azon már túllehetett, talán a
nyugvóhelyének kiválasztása volt a célja.
Szőre ápolt, fényes volt. Feltehetőleg
nem éhezhetett korábban sem, és betegséggel sem kellett megküzdenie. Csinos
orrocskáján, picike lábujjain sem volt

nyoma semmilyen sérülésnek. Fajtájának
gyönyörű példánya volt.
Ahogy átért az úton, még egyszer
megállt az út szélén, visszanézett rám,
majd a köszönés ezen elegánsnak tűnő
megnyilvánulását követően bebújt az
útszéli növényzet közé, amely elrejtette
csaknem arasznyi testét. Csupasz, egyre
vékonyodó farka kicsit később tűnt el, finoman követve testének nyomait.
Furcsán éreztem magamat a rámtört
egyedüllét miatt. Tanácstalan voltam. Helyesen jártam el, amikor csak megszemléltem e csodásan arányos élőlényt, amint
átkel az úton? Mit kellett volna tennem?
Keresnem kellett volna egy féltéglát, és
vágtam volna hozzá? Netán hessegettem
volna el, mint egy legyet, megtörve békés
nyugalmát?
Nem tudom, mi lett volna az ideális
eljárás, amikor csak egy kapukulcs volt az
egyetlen ruházaton kívüli felszerelésem.
Igen, hallottam róla, hogy nemkívánatos,
sőt káros, haszontalan lényről van szó, de
hát mit tehettem volna? Valahogy igen jól
és biztonságban érezte magát az emberek
között. Nem félt tőlem, vagyis nem volt
rossz tapasztalata az emberekkel kapcsolatban. Pedig el kellett volna pusztítanom.
Hiszen patkány volt a sétáló társam.
Mészáros Árpád
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BÜHNE
Bűnesetek a Buda-környéken szeptemberben

Fogyasztó- helyett fagyasztóvédelem
Hogy lesz egy rossz laptopból hűtőrongálás? Vagy ágyrajáróból priccsre járó?
Hát még, amikor a pasi nekiment a falnak! Minderről az alábbiakban olvashat
bűnügyi rovatunkban.
Nem szeretnék pofont kapni
attól a férfitól, akivel az alábbi
eset történt, szeptember 21-én
délután.
A 39 éves, budakeszi
illetőségű úr ekkor egy budaörsi áruházba ment be, hogy
átvegye a korábban javítás
céljából ott hagyott laptopját.
A hordozható számítógép el
is készül, mégsem kapta kézhez, ugyanis a jogosultságát
bizonyító iratokat elfelejtette
magával vinni. A frusztrált úr
ettől olyan dührohamot kapott,
hogy az üzletből kifele menet
úgy rávágott egy hűtőre, hogy
annak behorpadt az ajtaja.
Másnap visszament, ám
újabb, az előző napinál is súlyosabb kudarc várta a budaörsi
körzeti megbízottak képében,
akik a kapitányságra invitálták. A Szabadság út 160-ban
aztán kihallgatták – gyanúsítottként.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály indított eljárást rongálás vétség
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt R. Csaba ellen.
Nem tudom, mentőkörülménynek számít-e majd,
hogy azzal a bizonyos ütéssel milyen nagy szolgálatot
tett akaratlanul is a fogyasztóvédelemnek; én legalábbis
nem táplálnék bizalmat egy
olyan hűtő ellen, amit egy
ökölcsapással ilyen súlyosan
meg lehet rongálni.

– gondolhatta, de ekkor meg
egy jármű állta útját. Most
sem volt szerencséje, mert az
meg egy meseautó volt. Nem
ült benne senki, mint ahogy
az épület is üresen állt. Ekkor
már jobbnak látta elhagyni a
helyszínt.
Mit tesz isten, egy helyi
polgárőr épp arra járt, amikor
a furcsa manőversorozat történt, és gondosan felírta a kocsi rendszámát, majd értesítette a rendőröket. Nem volt
nehéz dolguk se az autótulajdonos azonosításával, sem
föllelésével. O. Róbertet a
lakásán fogták el, majd vérvételre kísérték. Csak ezután
állították elő a kapitányságon.
A vérvizsgálat utóbb megállapította, hogy a krisztusi
korban járó férfi aznap este
alkoholos befolyás alatt állt. A
Budaörsi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti
Osztálya lefolytatta az eljárást
járművezetés ittas állapotban
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
Az ügyet a rendőrség
szeptemberben lezárta, és a
keletkezett iratokat bíróság elé
állítási javaslattal megküldte
az illetékes ügyészség részére.
Körözés

Keszi faltörő
Pedig már az óegyiptomi álmoskönyvek is megírták, nekitolatni egy épületnek – rosszat
jegyez. Hát még, ha a ház egy
rendőrőrs!
Július 18-án este 10 óra körül
egy budakeszi úrvezető rükvercbe kapcsolta a sebességváltóját, majd elindult. Nem
jutott messzire, kocsiját egy
fal állította meg; épp a helyi
rendőrőrsé. „Ha hátrafelé nem
megy, próbáljuk meg előre!”

A Budaörsi Rendőrkapitányság
Bűnügyi
Osztálya eljárást folytat 130102568/2014.
bűnügyszámon
lopás vétség elkövetésnek
gyanúja miatt ismeretlen tet-

tesek ellen.
A jelenleg rendelkezésre
álló adatok szerint ismeretlen
tettesek 2014. július 19-én 17
óra 55 perc és 18 óra közötti
időben a nyitott bejárati ajtón
keresztül bementek egy budakeszi család házba és onnan eltulajdonítottak egy női
táskát, amiben készpénz, igazolványok és iratok voltak.
A családi ház kamerája fényképfelvételt készített az ismeretlen tettesekről.
A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki felismeri a fényképeken látható
ismeretlen tetteseket vagy a
bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval
rendelkezik, hívja a Budaörsi
Rendőrkapitányságot a 0623/505-400-as telefonszámon,
illetve tegyen bejelentést az
ingyenesen hívható 06-80555-111 „Telefontanú” zöld
számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13),
vagy a 107, 112 központi segély-hívó telefonszámok valamelyikén.
Betörő az albérlőm
Nem tudom, ismeri-e a színdarabot vagy a belőle készült
filmet az a perbáli fiatalember, akinek nemrég gyűlt meg
a baja a hatóságokkal. Mindenesetre, ha ismerte volna,
tudhatná, a főbérlőkkel nem
célszerű kukoricázni.
F. Ákos (21 éves) alighanem
magasról tett a kultúrára, s
mozi vagy színház, netán az
ágy helyett a főbérlője értéktárgyaira járt rá az ágyrajáró. Őrá meg a rúd járt rá,
mivel a háziúrnak gyanús lett
a dolog, hogy csak úgy eltűnik
a lakásából a holmija, s nem
holmi matató szellemekre,
hanem a befogadott lakóra
kezdett el gyanakodni. Pláne,
amikor kiderült, hogy a lába
kélt cucc újra fölbukkan,
csak éppen más tulajdonosnál, általában zsámbékinál.

A tolvaj nem számolt azonban azzal, hogy utóbbiak ezt
elmondják majd a pórul járt
főbérlőnek, ami végül arra az
elhatározásra indította, hogy
följelentést tegyen a zsámbéki
rendőrőrsön.
Szeptember 8-án a zsaruk az
albérletéből vitték be az őrsre.
Arról már nem szól a
fáma, vajon továbbra is
följelentőjénél lakik-e.
A specialista
Alighanem már gyakorlott specialistának gondolhatta magát L. Zsolt, amikor
szeptember 14-én oda lépett
a budakeszi áruház mobiltelefonos pultjához. Rutinos
mozdulatokkal
választotta
ki a készüléket, amellyel az
üzlet próbafülkéjébe vonult
vissza. De nem azért, hogy,
mondjuk, tükörben szemlélje meg, a készülék illik-e
a nyakkendőjéhez, hanem
azért, hogy a telcsi biztonsági
dobozát lefeszítse. A művelet
sikeres végrehajtása után a
vágy nem is annyira titokzatos
tárgyát a csomagjába rejtette,
majd, mint aki jól végezte dolgát, elindult a kijárat felé. A
kasszánál természetesen nem
egyenlítette ki a vételárat.
A rend éber (biztonsági) őre
azonban megállította. Hogy
miből gondolta, hogy a budakeszi férfi (32 éves) rosszban sántikál, arra a rendőrségi
közlemények nem térnek ki,
így saját föltételezésünkre
hagyatkozva,
megkockáztatjuk azon feltevésünket,
hogy a kamerák jóvoltából
a Nagy Tesó már odabent
követhette mozgását, amit
gyanúsnak talált. Mindenesetre az útja innentől a Budaörsi
Rendőrkapitányságra vezetett,
méghozzá kísérőkkel az oldalán. Kihallgatásakor derült ki,
már korábban is voltak efféle
kísérletei. Ezúttal azonban
lebukott.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
indított eljárást lopás vétség
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt ellene.
Az oldalt írta és
szerkesztette: Robot Szabi
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em mindenkinek felhőtlen az öröme a
feltartóztathatatlanul terjedő közterületi kamerák miatt.
A közbiztonságért aggódók persze helyeslik, sőt, követelik mindennek a bekamerázását, lassan már a hálószobákba
is jut belőlük. Szerencsére ma még nem
ez a helyzet Pátyon, de a tendencia itt is
az, hogy a Nagy Testvér életterünk egyre
nagyobb felületeit ellenőrzi.
Szeptemberben Biatorbágy, Telki és
Budakeszi felől Pátyra bevezető főutakon
megkezdték a sebességmérő táblák szerelését, amelyek jelzik az autósoknak,
éppen mennyivel haladnak az úton, s ha
netán túllépnék a megengedett maximális
sebességet, legyen módjuk visszavenni a
gázból. A berendezésekre azonban egyúttal
kamerák is fölkerülnek, amelyek rögzítik is
az elhaladó járműveket. Egyelőre azzal a
céllal, hogy ha valamilyen bűncselekmény
vagy baleset történnék, a felvételek alapján
rekonstruálni lehessen az eseményeket, illetve azonosítani a részvevőket. De itt
hívnám föl a figyelmet arra, ezek a felvételek pél-dául arra is alkalmasak, hogy a
gyors-hajtókat identifikálják. Közel az idő,
hogy számítógépes robotok a bírságokat is
azonnal kiküldjék az „elkövetők” okos telefonjára például. Igaz, ennek egyelőre még
hiányoznak a jogszabályi föltételei, de hát,
mint tudjuk, honunkban, ha valamit, hát
jogszabályokat hozni vagy módosítani nem
ütközik komoly akadályokba, ha egyszer a
törvényhozó úgy kívánja.
*

A

rendőr afféle fregoli ember, igen sokféle
feladata van, és rengeteg, váratlan helyzettel találkozik munkája során, amit meg
kell oldania. Mint az alábbi esetben is.
Szeptember 20-án este hét óra magasságában a megyei rendőrkapitányság
diszpécser-központjába érkezett egy bejelentés az egyik biatorbágyi ügyeletes
orvostól, hogy egy balesetet szenvedett
embert kellene ellátnia, azonban ehhez a
hatóság segítségét kéri. Elmondása szerint
az Iharos erdőben, a patakmederben fekszik egy férfi, kijönni nem tud, de ő, mármint az orvos sem képes őt megközelíteni.
Vélhetően súlyos állapotban van, mert
kommunikálni sem tudnak vele.
Elsőként a törökbálinti rendőrőrs járőrei
érkeztek a helyszínre, akik azonnal megkezdték a mentést. Lemásztak a meredek
partfalon, majd egy faág segítségével kihúzták a partra az iszapos mederből. Ezt
követően biztonságos helyre szállították
az 53 éves helyi férfit, és ott várták be az
időközben elindult mentőket, akiket az
ügyeletes orvos értesített, miután végre
megvizsgálta és elsősegélyben részesítette
a szerencsétlenül járt embert.

14
201410.indd 14

Itt már Ferenc sem segíthetett
Szeptember 27-én délelőtt a Budakeszi tragédiáknak. A kocsi pozíciójából laiúton komoly dugó alakult ki a főváros kusként is köny-nyen megállítható volt,
irányába. A lassan araszoló gépko- alighanem előzés következtében rohant
csival bő húsz per alatt értem el azt az árokba az autó. (Valószínűleg egy szemútszakaszt, a Korányi Kórház és a lak- be jövő járművel próbálta elkerülni az
tanya között (nem messze Szent Ferenc ütközést, mivel viszsza, a saját forgalmi
erdei szobrától, …), ahol megpillantottam sávjába már nem tudott besorolni az
a torlódás kiváltó okát. A Budapest felé előzött jármű miatt.)
vezető oldalon, orral Budakeszinek, egy
Újra és újra elgondolkodom, vajon
kék színű középkategóriás autó tartóz- mi visz rá embereket arra, hogy efféle
kodott az út és az erdő közötti, betonnal útszakaszokon, amúgy teljesen fölöslegesen,
kibélelt vízelvezető árokban. A jármű any- ilyen manőverekbe fogjanak, s veszélyeztesnyira összeroncsolódott, hogy még a sék saját és utasaik testi épségét, netán életét.
márkáját-típusát sem lehetett kivenni.
Boros Zita
A baleset jóval korábban
történhetett, mivel már
csak a helyszínt biztosító
rendőrök terelték a forgalmat. A kocsi utasait,
mint utóbb az internetről
megtudtam, addigra már
elszállították a helyszínről,
súlyos sérülésekkel.
A nevezett keskeny,
kanyargós, nehezen belátható
útszakasz nem
először helyszíne efféle A felvétel illusztráció
Bűnmegelőzési tanácsok

Trükkök, tanácsok, utazók
Gyakran előforduló bűncselekmény,
hogy bűnözők az autópályán, autóutakon
megállítanak autósokat, azt mutogatva,
hogy valami nem stimmel a járművükkel.
Míg a leállított autós keresi a hibát
gépjárművén, addig az elkövetők a nyitott gépkocsiból eltulajdonítják pénztárcájukat, táskájukat, egyéb értékeiket.
Ha utazásuk közben bármely okból
megállnak gépkocsijukkal, az ajtókat
minden alkalommal zárják be!
Ne hagyjanak kívülről látható értéket a
jármű utasterében!
Elindulás előtt ellenőrizzék a gépjármű

Uszkár fekete dobozban
Kisasszony napján, hétfőn, a déli órákban
repülőgép-baleset történt a pátyi erdőben.
Pár perccel korábban a Farkashegyi
Repülőtérről szállt föl a szuperkönnyű, Pille

gumiabroncsait!
Értéket kézitáskában vagy a ruházatban úgy helyezzék el, hogy az a látótérben maradjon, kívülről illetéktelen személy ne férjen hozzá!
Abban az esetben, ha gyanús külsejű
és megjelenésű személyeket észlelnek
a pihenőhelyeken leparkolt gépkocsi
körül, vagy lopás áldozatává válnak, illetve környezetükben kér valaki segítséget hasonló bűncselekmény miatt, a
névtelenség megőrzése mellett tegyenek
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80555-111 „Telefontanú” zöld számán.

kisrepülő, s eddig tisztázatlan okból a közeli
település fás területén – na, nem landolt,
mert földet nem ért – akadt fenn egy fán.
(Lám, a szuperkönnyű repülő előnyei, avagy
hátrányai, nézőpont kérdése.)
A helyszínre érkező katasztrófavédelem
megállapította, hogy a sajátos légi manőver
egy kényszerleszállás végállomása volt. A
szakemberek kimentették a gép két utasát,
egy férfit és a vele utazó kutyáját, egy uszkárt.
Egyes források szerint a gépen kisebb tűz is
keletkezett.
Az utasoknak komolyabb bajuk szerencsére nem történt, a légügyi hatóság vizsgálja az esetet.
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