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Nem sok mindenben értenek egyet ma 
Magyarországon a jobb- és a balolda-

liak, a magukat konzervatívnak vagy 
liberálisnak vallók, egy valamiben azonban 
alighanem konszenzusra jutnának, ha meg-
kérdeznék őket: abban tudniillik, hogy az a 
rendszer, amire a korábbit, az 1989 előttit 
fölcserélték, idén, 2014-es választási évvel  
véget ért. Becsüljük meg tehát azt a keveset, 
amiben egyetértünk, attól függetlenül, hogy 
ezt örömmel vagy szomorúsággal konsta-
táljuk. Ez már kinek-kinek a vérmérsékletétől 
és a világnézetétől függ. Mindenesetre jó 
tudni, hogy legalább van egy kályhánk, 

amitől el lehet indulnunk. A kályha melege odavonzza, együvé 
tereli az embereket, még a nagyon különbözőeket is.

Véletlen-e vagy sem, de az idén egyértelműen elbúcsúztatott 
rendszer egy emberöltőt ért meg. Nem tudom, szociálpszi-choló-
gusok lenhetnének talán a megmondhatói, a társadalom ciklu-
sai mennyire követik az egyes ember életének ciklusait, de tény: 
huszonöt év múltán megint váltottunk, és megint egy új rendszer-
ben élhetünk. Érdekes, kiváltképp ilyenkor, halottak napja táján 
visszatekinteni egy korszakra, amiről mát nem csak azt tudjuk, 
mikor kezdődött, de azt is, mikor zárult le. Ebben, remélem, 
segítségünkre van az a sorozatunk, amit a helyi társadalmakban 
végbement rendszerváltás egykori főszereplőivel készítünk, föli-
dézni a történteket, melyeknek részben magam is szereplője vol-
tam, nem annyira közvetlen alakítóként, mint inkább szemlélő és 
közvetítőként.

Végignézve azon a nemzedéken, amelyik többségében már 
csak a kora miatt is visszavonult (sokan pedig ezt a mostani, 
legújabb rendszerváltást már meg sem érhették), azt látom, hogy 
tagjai hol önmarcangolóan, hol kiábrándultan tekintenek visz-
sza az egykori (majd’ azt írtam, „daliás”) időkre. Holott nincs 
okuk az önvádra, a kiábrándultságra. Szerintem az a nemzedék, 
amelyik azokban az években megcsinálta, nem kell, hogy szem-
rehányást tegyen magának: felnőttek a történelmi feladathoz, 
sikerült rövid idő alatt végrehajtani a legnagyobb bravúrt, és 
a halászléből visszacsinálni az akváriumot. Hogy aztán ebben 
az akváriumban egyeseknek légszomjuk volt, mások szűknek 
érezték, amazokat pedig éppenséggel a tágassága taszította, 
azt hiszem, tulajdonképpen természetes is az efféle hatalmas 
változásoknál. Volt, aki a sült galambot, pardon, az aranyhalat 
várta a három kívánsággal, volt, aki maga játszotta el a három 
kívánságot teljesítő arany halacskát. De még többek szájában 
benne maradt a horog, és ott tátogtak partra vetetten, s tá-
tognak talán ma is, még többen. Voltak, akik pedig lubickoltak 
önfeledten, éltek, mint hal a vízben, mások úgy érezték magukat, 
mint karácsonyi ponty a szatyor alján. De azért az akváriumban 
víz volt, ha nem is makulátlanul tiszta, a levegőztető is működött, 
még ha az illetékesek időnként elfelejtették is bekapcsolni.

Talán nem kellett volna mást tenni, mint közösen rendbe tenni 
ezt az akváriumot. Vagy, hogy tovább ne erőltessem ezt a meta-
forát, ki kellett volna csinosítani, otthonossá tenni, belakni a 
hazát. Nos, a jelek szerint ez az, ami nem sikerült. De hadd nyug-
tassam meg az egykori rendszerváltók lelkét, nem rajtuk múlt, az 
ő érdemeikből a később történtek nem vonnak le semmit.

Én, s remélem, nemcsak koromnál fogva, egyre nagyobb nosz-
talgiával gondolok azokra az évekre, arra a szellemi pezsgésre, 
tenni akarásra, a képzelőerő áradására, amiben fürödhettünk. 
És aminek a nyomát most, ennél az újabb váltásnál, nyomát sem 
lelem az utánunk jövőknél. De hát ne dohogjunk, annyit igazán 
megtanulhattunk mostanra, hogy az ifjúságnak mindig igaza 
van. Ennek egyszerű, biológiai okai vannak.

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)

„Ha az emberiség történelme során minden az öregeken múlt volna, 
akkor még mindig, ha viszont a fiatalokon, akkor már 

megint barlangban élnénk.”
(Leszek kołakowski)
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November, Szent András hava

Szent András havában tyúkmonyat és mézet egyél, nem árt 
tehénhús és gyümölcs; a fürdő nem hasznos, békét hagyj Vé-
nusznak, semmi állatnak a fejét meg ne egyed, keveset igyál, 
italodban álljon borsfű, zsálya és izsók; főtt ital galganum-
mal, fahéjjal, spikával, gyömbérrel és ezerlevelű fűvel; 
purgáczióval is élhetsz.

Igy próbálták a mi eleink, hogyha a hideg vagy meleg te-
let előre érteni akarták; levágtak a nyers bükkfáról egy nagy 
forgácsot, ha száraz volt, meleg telök fordult, ha nedves volt 
a forgács, hideg telök lett.

Örvendezhet boldog szent András, mert drága, becsü-
letes, nemes bölcseket, okosokat, takarékos életüeket és jó 
elméjüeket szül e világra; minden dolgaiban jámbor, töké-
letes, hű s igaz, istenfélő, igazságszerető, barátságos, jó, sze- 
rencsés gyermeket szül, ha őtet valami mesterségre fogod, 
bizonyára rövid nap gyümölcsét látod.

CSÍZIÓ

Miközben a kormány kü-
lönadót vetne ki az in-

ternetre, Páty (helyi Fidesz, 
nem lesz ebből baj? – a Szerk.) 
ingyenes wifit létesít a telepü-
lés közterein. Első lépésben a 
Széchenyi téren és környezeté-
ben csatlakozhatnak rá az inter-
netezni vágyók a hálóra.

*

Bokrétaünnepséget tartottak az 
épülő budakeszi szennyvíztisz-
tító-beruházásnál. Az eseményen 
megjelent Kósa Lajos debre-
ceni polgármester is, aki gya-
kori látogatója a városnak. Az 
ő házának a bokrétaünnepségét 
már jóval korábban, szűk körben 
megtartották.

Gyászmunka, vagy másként: 
gyászfeldolgozó csoport in-
dul Zsámbékon az Ifjúsági 
Házban. Gyászban lenni, azt 
viselni, az egyik legnehezebb 
élethelyzet. A tapasztalatok sze- 
rint a sorstársi közösség segíti 
a veszteség feldolgozását és a 

továbblépést. Bálint Magdol-
na mentálhigiénés szakember, 
gyászcsoportvezető, a Napfo-
gyatkozás Egyesület tagja vár-
ja azokat, akik a közelmúltban 
vagy régebben veszítették el 
hozzátartozójukat, barátjukat. 
balint.mental@gmail.com

Gyászmunkás

Ezúton cáfoljuk a hírt, miszerint az 
országgyűlés első novemberi ülés-
napján törvénytervezetet készülnének 
benyújtani arról, hogy november 7., 
a Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lom 97. évfordulója alkalmából e jeles 
napot ismét munkaszüneti nappá ny-
ilvánítsák. Ugyancsak nem felel meg 
a valóságnak, hogy a budakeszi hősi 
emlékművet helyreállítanák.

NOSZF
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KRÓNIKA

Navracsics

Budakeszinek volt már 
minisztere, államtitkára (több 
is), főpolgármestere, de uni-
ós biztosa még nem. Most 
már ezzel is büszkélkedhet a 
város. A 2010-ben itt letele-
pedett Navracsics Tibort, nem 
kevés huzavona után, végül is 
megválasztották az Európai 
Unió kultúráért és oktatásért 
felelős „miniszterének”. A 
hercehurca egyébként nem 
annyira neki, mint inkább 
az előző Orbán-kormánynak 
szólt, amiben persze N. T. is 
benne volt, méghozzá vas-
tagon, hiszen igazságügyi 
miniszterként neki is meg-
volt a része azoknak a törvé-
nyeknek a megalkotásában, 
amelyek a jogállamiság 
kereteit feszegették és több-
ször is kiverték a biztosítékot 
Brüsszelben.

Kíváncsian várjuk, milyen 
az, amikor a hóhért akaszt-
ják, hiszen innentől kezdve 
Navracsics, csak hogy világos 
legyen, nem a magyar érdekek 
képviselője-lobbistája lesz 
az Unióban, hanem az uniós 
irányelveket, értékeket stb. 
kell majd érvényre juttatni, 
adott esetben a tagállamok, 
ne adj’ isten Magyarország 
ellenében is.

Nyughatatlan 
nyugdíjas

Azon azért kissé csodálkoz-
tunk volna, ha a Budakeszi-
hez máig több szálon kötődő 
Demszky Gábor, Budapest 
egykori, húsz éven át volt 
polgármestere afféle nyugdí-
jasként az emlékiratai sajtó 
alá rendezésével tengetné 
idejét. A jelek szerint máig 
szeret ott lenni a dolgok 
sűrűjében: arról már koráb-
ban írtunk, hogy tanács-
adói szerepet vállalt Kijev 
új főpolgármestere (Vitalij 
Klicsko) mellett, de az elmúlt 
hetek budapesti utcai tünte-
tésein, amelyeket a netadó 
bevezetése ellen szerveztek, 
civilként ő is megjelent.

tb

Most hadd ne süssem el a 
Churchillnek tulajdonított 
poént, miszerint „csak annak a 
statisztikának hiszek, amelyet 
én hamisítottam” (lám, máris 
megszegtem a szavam), pedig 
ez volt az első gondolat, amire 
az alábbi hír kapcsán asszo-
ciáltam. Ami egy teljes körű, 
Magyarország mind a 3200 
települését felölelő fejlettségi 
rangsor. Településrangsorokat 
persze időről időre, többnyire 
évről évre közzétesznek 
különböző kutatóintézetek, s 
mondhatni, elég jelentős az át-
fedés közöttük, bár a konkrét 

erősorrend nem föltétlenül azo-
nos. De tény, hogy, mondjuk, 
Hévíz mindegyikben előkelő 
helyen szerepel, még nem lát-
tam olyat, hogy az ország leg-
szegényebbjei között tüntették 
volna föl. Ezek a fölmérések, 
nem árt leszögezni, nem föl-
tétlenül azonos kritériumok 
szerint készülnek, és nem is 
pontosan ugyanazt fejezik ki: 
csak a felületes olvasó próbálja 
összemosni például a legtöbb 
személyi jövedelemadó 
alapján készült kimutatásokat 
a lakosság iskolai végzettsége 
szerint készült listával. 

Az alábbi hierarchiáról a 
következőket érdemes tudni: 

az adott települések fejlettségi 
mutatója alapján állt össze, 
ami több mint harminc indexet 
vett alapul.  Készíteni pedig 
maga a Központi Statisztikai 
Hivatal készítette. Tekintettel a 
dolog bonyolultságára és teljes 
körűségére, ezt a vizsgálatot 
nem is végzik el minden évben 
(nem is nagyon lenne értelme), 
hanem évtizedenként csak 
kétszer.  Ebben a kimutatás-
ban például a 2011-es adatokat 
dolgozták föl. A gazdasági, 
az infrastrukturális, valamint 
a foglakoztatási szempontok 
mellett 2011-ben már nézték 

a települések 
társadalmi és 
szociális mu-
tatóit is, így 
ez az eddigi 
legátfogóbb 
képet nyújtja 
az ország 
településeiről. 
Az adatok 
alapján egy 
komplex mu-

tatót alakítottak ki, amely 
alapján sorrendbe helyezhető 
Magyarország valamennyi 
települése.

Ami ugyancsak figyelemre-
méltó: az adófizetők pénzéből 
fenntartott, amúgy minden 
ízükben nyilvános adatokból 
készített fölmérés rangsorát 
a KSH nem saját jószántából 
tette közzé, azt kvázi ki kel-
lett kényszeríteni belőle, elég 
hosszadalmas levelezés útján. 
Hogy mit akart titkolni a Hi-
vatal, nem egészen világos, 
hiszen mint említettük, min-
den fölhasznált adat amúgy 
hozzáférhető. Hogy milyen 
esetleges politikai megfonto-

lások állhatnak a titkolózás 
hátterében, csak találgatni tud-
nánk, de ezt nyilvánosan nem 
tesszük meg. Inkább leplezzük 
le az említett adatok „szelíd 
kikényszerítőjének” ki/miben-
létét: a budaörsi városházát, 
amely hosszú és állhatatos 
kérésözön hatására juthatott 
végre az adatokhoz.

A lista amúgy sok tekintetben 
hozza a papírformát, de tartal-
maz jócskán meglepetéseket is. 
Értelmezésüknél azonban föl-
hívnám a figyelmet arra, hogy 
3 év (ennyi telt el az adatfelvé-
tel óta) nagy idő, különösen 
olyan települések esetén, mint 
például Felcsút, amely, ha mai 
adataiból indulnánk ki, bi-
zonyára sokkal előkelőbb he-
lyet foglalna el a rangsorban.

Még valami: tekintettel kiad-
ványunk speciális helyzetére 
és a papírtakarékosságra, nem 
a teljes listát adjuk közre (ez 
megtalálható az interneten), 
még csak nem is az első tízes/
ötvenes/százas rangsort, ha-
nem kiemeltük belőle vidé-
künk településeit – néhány kö-
zeli érdekességet (mint például 
a már említett Felcsútot vagy a 
fővárost) a listán szereplő he- 
lyezése szerint.

Sza-T-ir

1. Budaörs
2. Remeteszőlős
6. Telki
7. Törökbálint
9. Budapest
20. Nagykovácsi
26. Budajenő
32. Páty
41. Budakeszi
96. Zsámbék
211. Etyek
222. Tinnye
243. Felcsút
350. Tök

Hátulsó pár, előre...

A helyi önkormányzatok 
választásának végeredménye 
alapján október 21-én megtar-
totta alakuló ülését Pest Megye 
Közgyűlése. A megválasztott 
képviselők az ez alkalom-
mal átvették mandátumukat, 
valamint letették az esküt, és 
megválasztották az új megyei 
közgyűlés tisztségviselőit. (Az 
a hír, hogy a közgyűlés székhe-

lyét áttették volna Felcsútra 
– lásd Salgótarján–Balassa-
gyarmat –, teljesen légből ka-
pottnak bizonyult – a Szerk.)

Ezt követően Pest Megye 
Közgyűlése a jelenlévő 
képviselők 39 szavazatával 
Szabó Istvánt választotta meg 
a közgyűlés elnökének. Szabó 
István 2009 és 2014 között 
Pest Megye Közgyűlésének 
alelnöke volt.

eszt

Fölállt a megye

Egy rangsor a sok közül
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Sorozatunk második részében Kóthyné 
Herceg Máriával, a budakeszi németség 
egyik jeles képviselőjével, az akkori ese-
mények egyik főszereplőjével idézzük 
föl a nyolcvanas évek második felének 
eseményeit.

– Hogy kezdődött?
– Nem tudnék egyetlen olyan konkrét 

eseményt, dátumot mondani, ami szá-
momra a rendszerváltás kezdetét jelentené, 
így utólag sem. Inkább folyamatában lá-
tom mindazt, ami végül elvezetett 1989-
90-ig. Persze ennek a folyamatnak voltak 
számomra fontos, kitüntetett állomásai, 
epizódjai, ezeket szívesen fölidézem, 
előre is elnézést kérek, ha lóugrásokban 
haladnék.

– Mennyire vett részt az akkori rendszer 
közéletében?

– Mindenekelőtt el kell mondani, hogy 
nagyon sok kezdeményezés, ami utólag 
visszatekintve döntőnek bizonyult a 
rendszerváltás szellemi előkészítésében,  
az előző, lassan puhuló rendszer intéz-
ményi keretein belül jött létre, persze 
harcok, küzdelmek árán. Magam 1972-
től óvónőként dolgoztam az 1-es számú 
óvodában, ami a Bagolyvár földszinti 
épületében működött Téglás Istvánné  
vezetésével. Akkor kezdtük el ott a német 
nemzetiségi oktatást. Ezt azért fontos föl-
idézni, mert a budakeszi németség öntu-
datra ébredésének fontos szerepe volt a 
nyolcvanas évek második felében azok-
ban a történésekben,  amelyekről most 
beszélünk. Persze nagyon korlátok közé 
volt szorítva a német, a lehetőségeket 
az óvodai program szabta meg. Én ezt 

mint óvodapedagógus, őseire büszke bu-
dakeszi, lázadó fiatal pályakezdő – ke-
veselltem.  Ennek több helyen hangot is 
adtam, például a Magyarországi Németek 
Demokratikus Szövetségében, aminek a 
munkájába elég korán bekapcsolódtam.

– A fiatalabb generációk kedvéért, mi 
volt ez a Szövetség?

– A magyarországi nemzeti kisebb-
ségek, így a németek is, még az ötvenes 
években megalakították, megalakíthat-
ták a maguk szervezeteit, persze a poli-
tikai hatalom szigorú felügyelete mellett. 
Ezekre az volt a jellemző, hogy nem volt 
szervezeti pluralizmus, tehát egy-egy 
nemzetiség csak egyetlen országos szer-
vezetet alakíthatott. A tevékenységük 
pedig kizárólag a kultúrára terjedt ki, 
ápolhatták a táncaikat, zenéjüket, hagyo-
mányaikat, de más, politikai tevékenysé-
get nem folytathattak.

– Ez mit jelentett?
– Maradván a németségnél, például 

a kitelepítések kérdése szigorúan tabu 
témának számított.  Idővel, mint ahogy 
a rendszer egészében, 
persze a nemzetiségi 
szövetségekben is oldó- 
dott a merevség, már 
nyíltan fölvethettem, 
hogy a nemzetisé- 
gi oktatás igen hiá-
nyos, kevés, s ha 
így marad, lassan 
bekövetkezik a teljes 
asszimiláció. Ekkor- 
ra már, például az én 
szülőhelyemen, Buda-
keszin, ami a háború és 
az azt követő kitelepí-
tések előtt szinte szín-
tiszta sváb falu volt, 
ahol többnyire csak német szót lehetett 
hallani, nem beszéltek az utcán németül 
és már népviseletbe öltözött embert sem 
lehetett látni az ünnepeken. Amikor 
később megpróbáltuk fölgyűjteni a hagyo-
mányokat, köztük a viseletet, már tényleg 
a huszonnegyedik órában voltunk.

– Hogyan fogadták a kezdeményezé-
seit?

– A Szövetségben nem sok foganatja 
volt, ám a budakeszi helyi tanácsban, 
aminek szintén 1972-től a tagja voltam, 
több megértéssel találkoztam. De az i-

gazi változást ezen a téren 1979 hozta, 
amikor megalapítottam a magán nyelv-
iskolámat.

– Ez nem akármilyen vállalkozás le-
hetett akkor tájt.

– Bizony nem, hiszen magán-
nyelvtanárok persze léteztek, de olyan 
magánnyelviskola, ahol a gyerekeket a 
nyelven kívül a helyi nemzetiség táncaira, 
énekeire, hagyományaira tanítanák, nem 
hiszem, hogy sok lett volna azokban az 
időkben.

– Feladta az óvónői állását?
– Nem, az iskolát a munka mellett, 

szabadidőmben szerveztem.
– Nem ütközött ellenállásba a hatalom 

részéről?
– Mint említettem, helyben inkább 

a támogatást éreztem, a „felsőbb szer-
vek” viszont bizalmatlansággal figyel-
ték, amit csinálunk. 1985. május elseje 
mindenképp egy olyan epizód volt, 
amire a bevezetőmben utaltam: egy-
szerre fölemelő és félelmetes. Eddig- 
re komoly sikereket értünk el a gyere-
keinkkel a hagyományőrzés terén: a régi 
népviseleteinket is rekonstruáltuk. Any-
nyira, hogy a budakeszi május elsejei fel-
vonuláson, amit az erdei focipályához in-
dítottak, már német ruhákban vonultak föl. 
Ez akkor komoly érzelmeket  váltott ki a 
budakeszi svábokból, de kiváltotta a hata-
lom gyanakvását is. Annyira, hogy BM-
nyomozók is megjelentek az eseményen 
megfigyelőként. Az akkori helyi párt- és 

tanácsi vezetés komoly fejmosást kapott, 
sőt, megpróbálták rávenni őket arra, hogy 
szorítsák vissza ezeket a megmozdulá-
sokat, de  becsületükre legyen mondva, 
kiálltak mellettünk. Ugyancsak ebben az 
évben a gyerekeink nagy sikerrel léptek 
föl Budaörsön egy nemzetségi kulturális 
találkozón, ennek  még egy fotó is őrzi 
az emlékét. 85 után aztán fölgyorsultak 
az események: az előző, Farkas Gyulával 
készült interjúban már szó volt például ar-
ról, hogy elkezdődött szerveződni a civil 

a rendszerváLtás titkai

Hogy volt, hogy nem volt (II.)
 Idén emlékezünk az első világháború kitörésének századik, a második kirobban-
tásának hetvenötödik, és a berlini fal leomlásának huszonötödik évfordulójára. 
Vajon hogyan fognak emlékezni huszonöt, ötven év múlva 2014-re? Nem tudjuk. 
Inkább idézzük föl, hogyan, milyen előzmények után is ment végbe a rendszervál-
tás – helyben.

(folytatás a 8. oldalon)

Az egykori lázadó – ma

Budakeszi hagyományőrzők a budaörsi 
művelődési ház színpadán – anno
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Ha a kampány unalmas volt, az 
eredményről elmondhatjuk: érvényesült 
a papírforma. A budai agglomeráció 
településeinek túlnyomó többségében 
az országoshoz hasonló eredmény szül-
etett: tarolt a Fidesz-KDNP,  és az el-
lenzék csak nyomokban van jelen. Ami 
viszont jelentősen eltér az országos 
tendenciáktól, hogy a Jobbik igen sze- 
rény mértékben szerzett pozíciót 
a képviselő-testületekben. Ez a ta- 
vaszi, országgyűlési választások-
kal egyező tendencia. Polgármes-
tert egyáltalán nem adtak, hacsak a 
kripto-jobbikos(oka)t nem számítjuk. 
Utóbbi(ak) persze nem szemérmesség 
okán nem vállalt(ák)a a jelzett párt szí-
neit, hanem tudván, nem növelné, hanem 
csökkentené esélyi(ke)t.

A lapunk hatókörébe tartozó nyolc 
település közül hétben nem történt vál-
tozás a polgármesteri székben, Zsám-
békon is csak azért, mert Csenger-Zalán 
Zsolt az időközben hatályba lépett össze-
férhetetlenségi törvény miatt választásra 

kényszerült: vagy a parlament, vagy a 
Rácváros 2-4. Előbbi opciót választotta. 
(A kijelölt utód, Horváth László simán 
vette az akadályt.)

Az eredmények közül kettő az, ami 
komolyabb elemzésre szorul.

Az egyik Budaörs.
Azt már korábbi lapszámunkban 

jeleztük, még az eredmények ismerete 
nélkül, hogy Wittinghoff Tamásnak jó 
esélyei vannak arra, hogy megtartsa a 
pozícióját. Az a kiütéses győzelem – 
nemcsak W. T. nyerte meg fölényesen a 
választást a Fidesz-KDNP-s Török Ist-
ván Zoltán ellen, hanem a közgyűlésben 
is kényelmes többségre támaszkodhat 

majd az elkövetkező öt évben, s erre 
alighanem szüksége is lesz, mert sze-
rintem külön stáb dolgozik már azon a 
Lendvay utcában, mivel keseríthetnék 
meg a renitens Budaörs életét –, amit ő és 
csapata aratott október 12-én, alighanem 
még őket magukat is meglepte. Ehhez 
az ő teljesítményükön kívül azért más is 
kellett.

Értesüléseink szerint a Fidesz-köz-
pont szerette volna bevenni Budaörsöt, 
és erre nem tartotta alkalmasnak a helyi 
pártszervezet által töretlenül támoga-
tott Törököt. De a helyi Fidesszel, úgy 
látszik, törököt fogtak. Pedig okulhat-
tak volna 2010 tanulságaiból, amikor 
egyszer már alulmaradtak Wittinghoffal 
szemben az ő vezérletével. Ezzel tisz-
tában voltak a Lendvay utcában is, és 
több, kívülről hozott, poltikai  nagyágyú 
neve is fölmerült, akivel legyőzni remé-
lték az egykori szadeszos polgármestert. 
A budaörsiek azonban kitartottak T. I. Z. 
mellett, s a jelölés joga hivatalosan őket 
illeti meg, ugyebár. A makacsságuknak 
azonban az lett a vége, hogy a pártköz-
pont kihátrált mögülük: „Ha ti jobban 
tudjátok, csináljátok magatok. Mi mos-
suk kezeinket.”

Megfelelő ütős jelölt és  hátország nél-
kül vágtak tehát bele a kampányba.

A végeredmény ismert. Immár a követ-
kezmények is: pár nappal a választások 
után, meg se várva az új közgyűlés es-
kütételét, Török és két társa visszalépett 
a listán őket követő Fideszesek javára. 
Ezzel alighanem csak megelőzték azt 
a puccsot, ami várt volna rájuk, hiszen 
ilyen csúfos bukás után egyhamar aligha 
kapnak szerepet a budaörsi Fidesz első 
lépcsős alakulatában.

Egy  másik történet, amiről szeretnék 
beszámolni, még több tanulsággal szol-
gál, és Pátyhoz fűződik.

Pontosabban Zsarnóczay István-
hoz, aki közel negyed század után 
kényszerült távozni a helyi képviselő-
testületből. Aki nem ismerné, Zs. I. 
a honi zöld mozgalom egyik, Páty 
és a vidékünk határain túl is ismert 
aktivistája, aki számos, országos  
visszhangot is kiváltott ügy frontem-
bereként vált ismertté. Megalapítója 
és mindvégig vezetőségi tagja volt 
a Zsámbéki Medence Tájvédelmi 
Egyesületnek.  Ahányszor elindult az 
önkormányzati választásokon, mindig 
nagyon sok szavazatot kapott. 2010 
után alpolgármester is volt, de a cik-
lus végén leváltották. (Ez egy érdekes 
formula, mert alpolgármestert levál-

tani nem lehet, de ez részben másik 
történet, talán most, hogy lezajlottak 
a választások, erről is megtudhatjuk, 
a pátyiakkal együtt, az igazságot.) Ez 
már jelezte, hogy valami készül, de 
nem lehetett pontosan tudni, hogy az 
ellene indított puccs esetleg nem az ő 
malmára hajtja-e a vizet.

Hát nem az ő malmára hajtotta.
Bár most is sokan helyezték belé a bi-

zalmukat (a futottak még kategóriában 
ő az abszolút győztes, egymaga több 
mint háromszor annyi voksot gyűjtött 
be, mint a mögötte befutott második 
helyezett), pár szavazat híján, de lema-
radt a képviselői helyről.

Vajon miért?
Erre október 12. óta is keresik sokan 

a magyarázatot.
Azt hiszem, a történtek nem egyetlen, 

hanem több tényezőre vezethetők vissza.
Kétségtelenül van igazság abban, 

amit sokan felhoznak, hogy mára vég- 
leg bealkonyult a Zsarnóczay féle 
partizánoknak: vagy csapatban in-
dulsz, lehetőleg valamelyik párt tá-
mogatásával, vagy esélyed sincs. De 
önmagában ez még kevés lett volna, 
elég a szomszéd vár, Budakeszi önkor-
mányzatára vetni egy pillantást, ahol 
egy másik magányos farkas, Tömösi 
Attila másodszor is megcsinálta.

Közrejátszhatott Zsarnóczay buká-
sában az alpolgármesterség is. Azzal, 
hogy elvállalta a tisztséget, elvesztette a 
szüzességét: alpolgármesterként már ne-
hezen tudta fenntartani a kérlelhetetlen 
mozgalmár imidzsét. Nem vetem persze 
a szemére, csak megemlítem. És ezek 
szerint a közvélemény egy része sem 
egyszerűen csak az áldozatot látta benne 
a fent említett puccs kapcsán, hanem 
azt, aki lám, korpa közé keveredett, 
„politikussá”, nadrágos emberré vált, és 
hamm...

Borz Tóbiás

Az önkormányzati választás margójára

Jövőre a negyedszázados polgármes-
teri  jubileumát ünnepelheti

Csutoráné Győri Ottiliának 
nem volt miért izgulnia
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Nő mint a gomba

Az elmúlt időszak csapa-
dékos időjárásának nem 
sokan örültek, kivételt ké-
peznek a gombagyűjtők: 
régen volt ennyire sok erdei 
gomba, mint most, és nem 
csak a mennyiség, a változa-
tosság is szembeötlő.

A hír sok amatőrt is föl-
lelkesített, ám nem árt tudni, 
hogy gombát nem lehet csak 
úgy, mázsaszám szedni: jog-
szabály írja elő, hogy külön 
engedély híján személyen-
ként és naponta csak két kiló 
gomba szedhető. Nem mint-
ha sokba kerülne a passzus: 
ötszáz forint egy hétre, és a 
területileg illetékes erdészet 
hivatott kiállítani. Ez az ál-
lami erdőket illető szabály; 
magánerdőben a tulajdonos 
hozzájárulása nélkül egyálta-
lán nem szabad gombászni.

Az amatőr gombaszedés-
sel több probléma is van: 
mindegyik az ismeretek 
hiányából fakad. Ha valaki 
kellő szakértelem nélkül 
indul az erdőbe, könnyen 
lehet, hogy mérges gomba 
is kerül a kosarába, amivel 
a saját egészségén, életén 
kívül azokét is veszélyez-
teti, akik esznek belőle. De a 
mérgező gombák leszedése 
kárt okoz a természetnek 
is: míg tápláléknak veszé-
lyesek, szerepük az erdők 
ökoszisztémája fenntar-
tásában alapvető. Ne rúgjuk 
hát ki a mérgező vagy an-
nak vélt gombákat sem-
miképp, és ha nem bizony-
talanok vagyunk, inkább 
szegődjünk mikológiai 
ismeretekkel rendelkező 
erdőjáró kísérőjéül.

Bobosi Tzar

Nagyon ideje volt már!
Hogy mennyire, azt az 

elmúlt hetek történései iga-
zolják.

Budakeszinek nem vált 
dicsőségére az elmúlt hu-
szonöt évben az, ahogyan a 
piaca kinézett. Miközben a 
környezete, ha lassan is, de 
biztosan „a fejlődés útjára lé-
pett”, előbb az új élelmiszer-
áruházzal, aztán a rendőrség-
okmányiroda épületével.  S 
emlékezzünk meg a Kakasnak 
az idő vasfogával hosszasan 
dacoló faépítményéről is, 
aminek lebontásához még 
a bezárásánál is több idő és 
hosszabb procedúra vezetett 
el. S ahogy csinosodott, s kez-
dett körvonalazódni a város új 
alközpontja, a piacon megállni 
látszott az idő, s inkább me-
mentó volt egy letűnt korból. 
Pedig időközben voltak nem 
akármilyen beruházások, még 
milliárdosok is, nem értette 
tehát a helyi közvélemény, 
hogyhogy pont erre nem te-

lik néhány tíz millió.  Idén a 
városvezetés jó érzékkel mérte 
föl, hogy viszonylag szolid 
anyagi ráfordítással nagy ny-
ereséget könyvelhet el, ha kip-
ofozza a teret. E nyereség első 
jelei már látszanak. A Dózsa 
György tér az elmúlt időszak 
munkálatai után valóban kezdi 
méltó arculatát elnyerni, a piac 
pedig egy pezsgő gazdasági 
életű európai kisváros teréhez 
hasonlítani.

A piac évezredes intéz-
mény, a városiasodás egyik 
alappillére, s nem csupán a 
gazdasági élet egyik fő szín-
tere, hanem a városlakók ta-

lálkozásának, eszmecseréjé-
nek, közéletének is egyik 
fontos felülete.

Budakeszi új és kibővült 
piacával nemcsak a vásárlók 
és a kereskedők jártak jól, 
de mindannyian, hiszen egy 
olyan hely is létrejött, ahová 
akár bámészkodni, plety-
kálkodni is szívesen járnak 
majd – s mindkettő a polgári 
élet alapja.

Meg még valami: ha netán 
egy nyilvános illemhely is 
épülne (a parkosítással most 
már inkább várják meg a ta-
vaszt), az már valóban hab 
lehetne a tortán (A hónap 
képzavara, hab, az illemhely 
tortáján, nahát! – a Szerk.)

Ozirisz Abbot

Új felhozatal a Dózsa téren

Habent sua fata… – ahogy a 
latin szállóige tartja: megvan 
a könyveknek a maguk sorsa. 
De nem csak a könyveknek, 
a szobroknak is. Mint pél-
dául a Budakeszin nemrég 
fölállított német betelepülési 
emlékműnek.

Mondhat az avatott esztéta 
bármit, tény, hogy a lakosság 
egykettőre megszerette. Ma-
gam napjában többször járok 
arra, s az a ritkább, hogy ne 
látnék valakit ücsörögni az 
emlékművel szemközti padon, 

ami egyébként szintén része a 
kompozíciónak.

Legutóbb arra  lettem fi-
gyelmes, hogy valaki, a hűvös 
október végi időjárásra tekin-
tettel, még sálat és kardigánt 
is adott az alakokra. Na, 
ezt közelebbről is meg kell 
néznem, gondoltam, megáll-
tam hát az autóval a közeli 
parkolóban, és gyalog indul-
tam el a helyszínre. Ahol még 
az öltöztetésnél is érdekesebb 
jelenetbe futottam bele. A pa-
don „szokás szerint” ücsörgött 

valaki, amikor 
megfordult, lát-
tam, egy asszony, 
aki jöttömet s 
s z á n d é k o m a t 
észlelvén, fényké-
pezni akarok, föl-
pattant helyéről, 
s a szobor és a 
gépem közé állt. 
Először azt hittem, 
azt akarja, inkább 
őt fényképezzem, 
de beszédéből 
kiderült, ő a szob-

rot védelmezné tőlem, mert-
hogy az az övé – mondta. Én 
hiába érveltem, hogy nem úgy 
van az, hanem mindenekelőtt 
a városé, szellemi értelemben 
pedig az alkotójáé, szavaim 
nem győzték meg. Ehelyett 
bonyolult tulajdonjogi és ér-
tékelméleti fejtegetésekbe 
bonyolódott, amikor sorolni 
kezdte, hogy kik is vettek 
részt ennek a kis emlékműnek 
a fölállításában, látszott,  fi-
gyelemmel követte már a készí-
tését  is, pedig nem idevalósi, 
ősei sem igazán svábok, egyik 
félmondatából tudom meg, 
hogy Kovászna megyéből jött 
ki (nem át) Magyarországra. 
Szóval azt próbálta meg nagy 
vehemenciával értésemre adni, 
hogy neki bizony hiányoznak 
azok a nevek, akik két kezük 
munkájával ugyancsak hozzá-
járultak ennek a számára 
kedves szegletnek a kialakí-
tásához.

Végül azzal tudom megnyug-
tatni, hogy közös fotót készítek 
róla és az ő szobráról, amit 
ezennel itt közzé is teszek.

Szóba Bitor

Tulajdonjogi vita

Töklámpá-
sok egy 

budakeszi 
kapun

Ez az enyém
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társadalom: a Szépítő Egyesület, a Traccs-
parti, és köztük a mi hagyományőrző 
egyesületünk is akkor tájt alakult. És a 
civil társadalom megmozdult, egyre töb-
ben vettek részt a helyi közéletben. Hogy 
a mi egyesületünknél maradjak, sikerült 
például rábeszélni Kőrösiné Merkl Hildát, 
hogy vállalja el a hagyományőrző egyesü-
let elnökségét.

– Ha jól tudom, a régi, kitelepített 
németekkel is ekkor kezdtek újraszövődni 
a kapcsolatok.

– Valóban, de ez nem volt egy könnyű 
történet. Nemcsak a magyarországi 
hatalommal, hanem a kintiek bizalmat-
lanságával is meg kellett küzdenünk. 
Amikor az első lépéseket megtettem, 
és levélben fordultam a németországi 
kitelepítettekhez, bizony elég elutasító 
válaszokat kaptam.

– Ennek vajon mi lehetett az oka? Azt 
gondolnám, inkább örülniük kellett vol-
na.

– Tudni kell, hogy volt ugyan, főleg csa-
ládi szinten, óvatos kapcsolat a kitelepített 
és az itthon maradt svábok között, de a két 
közösség amúgy elég bizalmatlanul tekin-
tett  egymásra.  Ennek több oka volt. Az 
itthon maradtakban még mindig nagy volt 
a félelem, hogy vállalják nemzeti identitá-
sukat; a kitelepítettekben pedig volt egy-
fajta, meglehet, irracionális harag azokkal 
szemben, akik itthon maradtak. Ez több 
mindenből táplálkozott, leginkább abból 
a föltevésből, biztos csináltak valamit, 
ami miatt ők megúszták, maradhattak 
a szülőföldjükön. Sok levélváltásomba 
került, amíg megérttettem, hogy mi már 
egy másik nemzedék vagyunk, amelyik 

nem tehet az akkor történtekről, és ame-
lyet a legtisztább szándékok vezetnek. 
Szemrehányások helyett inkább segítsé-
get várnánk tőlük. Lassan, de megválto-
zott a hozzáállásuk. Ebben szerepe volt a 
tánccsoportunk leimeni vendégszereplésé-
nek 1988-ban, ahol a Budekesser Gemein-
schaft tagjaival, akik eljöttek megnézni az 
előadást, személyesen fölvettük a kapcso-
latot. Deponte József és Fritz János akkor 
mellénk állt, és meghívták az együttest 

Neckarsulmba is, ahol a kitelepített 
budakeszi családok az éves ta-
lálkozójukat tartják.  Ott aztán az 
iskolák közötti együttműködést is 
elindítottuk

– A táncnak, a zenének ezek sze-
rint ilyen varázsereje lett volna?

– Integráló szerepe minden-
esetre, és itt hadd mondjam el azt 
is, hogy a csoportban egyáltalán 
nem csak a helyi sváb családok 
gyerekei jártak, tehát jelentős sze-
repe volt abban, hogy a második 
világháború után szétzilálódott társadalmi 
szövet újra összeálljon a településen.

– Ennek az új, többfelől érkezett, régi 
és betelepült budakeszi embernek hogy 
alakult az identitása?

– Hadd meséljek el egy fontos ese-
ményt, ami már 1987-ben történt. Az ak-
kori tanács egy új rendezési tervvel állt 
elő, de nem mint egy javaslatot, hanem 
mint eldöntött tényt közölték. Ez sokakat 
felbőszített, részint, hogy nem tekintik 
őket partnernek, de sok érdeksérelmet is 
okozott volna, ha elfogadják. Én akkor 
elkezdtem szervezkedni, s ez már túlmu-
tatott a nemzetiségi tematikán, ez már 
javában politikai ügy volt. Többek között 
megkerestem Feledy Pétert, a Magyar 
Televízió Ablak című műsorának ripor-
terét, és tőle kértem tanácsot, mit lehetne 
tenni az ügyben. Pék Lajostól pedig azt 
kértem, hogy az ügyben megszervezendő 
falufórumot a művelődési központban 
tarthassuk. Nos, erre a falufórumra ki-
jött a televízió stábja, s annyian voltunk, 
hogy a ház földszintjén kivetítőket kellett 
beállítani, mert nem fértek el a nagyte-
remben. Nem akarok a részletekbe menni, 

de végül is sikerült meg-
torpedózni a rendezési ter-
vet. Mellesleg így váltam 
ismertté községszerte azok 
körében is, akikkel még nem 
találkoztam személyesen ad-
dig. 

– Úgy tudom, az nyel-
viskolájának nemcsak a 
nemzetiségi kultúra feltá-
masztásában volt szerepe.

– Valóban, és lassan a 
nyolcvanas évek vége felé 
közeledünk, az iskola több 

politikai szervezet és párt bölcsőhelye is 
volt. Én ugyan egyik pártba sem léptem 
be, de helyet adtam a kereszténydemokra-
táknak, vagy akár a demokrata fórumo-
soknak az összejöveteleikhez.

– Azért, úgy tudom, a politikába csak 
belekóstolt.

– Igen, de maradtam mindig a 
kaptafánál, vagyis a nemzetiségi poli-
tizálásnál: később szerepet vállaltam az 
országos német önkormányzatban is, meg 

magam is ott bábáskodtam a kisebbségi 
törvény előkészítésénél, 1993-ban, de ez 
már valóban rendszerváltás utáni történet.

– Milyen érzésekkel emlékszik a szóban 
forgó évekre?

– Nagyon szerteágazó és intenzív 
időszaka volt az sokunk életének, azt 
hiszem, nem kevesek számára életük-
ben a társadalmi cselekvés csúcspontját 
jelentette. Végül is nem tudnám megmon-
dani, mennyire volt eredményes, sikeres 
időszak. Ha arra gondolok, hogy például 
az iskola-csere program, amit még a nyelv- 
iskolámmal elindítottam, és nagyon 
eredményes  volt, nem sokkal a rend- 
szerváltozás után elhalt, elszomorodom.

– Miért?
– Nem tudnám a pontos okát, minden-

esetre 90 után az új politikai vezetés a 
kezdeményezésemet áttette az önkor-
mányzati iskolavezetés kezébe, aztán ez 
lett a vége. Más szinten, de a diákcsere-
program máig megmaradt a nyelviskola 
szervezésében, de ez jóval kisebb kört 
érint. Ugyanakkor, ha arra gondolok, 
hogy a Márton napi hagyományokat…

– Hogy időszerűek legyünk.
– Igen, szóval azt is a mi kis csoportunk 

a Herceg Tánccsoport indította el 1986-
ban, s mára az egyik leglátványosabb, 
legnagyobb szabású városi rendezvénnyé 
vált, örül a lelkem. Valóban impozáns, 
ahogyan a lampionok imbolygó fényeinél 
vonulnak végig a városon a gyerekek, a 
családok, nem csoda, más településekről 
is ellátogatnak megcsodálni a felvonulást. 
Szóval ez biztosan fennmarad. Úgy mint 
a Táccsoport, hiszen a lányom, Faludiné 
Kóthy Eszter vezeti, és immár 30. éve 
minden péntek délután táncolnak, próbál-
nak. Büszke vagyok rá, hogy a Herceg 
Tánccsoport minden tagja nemcsak hogy 
táncol, de németül is beszél. Fontos talán 
az a gondolat is, amit mindig igyekez-
tem a gyerekekbe, a fiatalokba elültetni, 
hogy Budakeszi elsősorban azoké, akik 
tesznek érte. Becsüljük meg őseinket, 
hagyományainkat, nyelvünket, becsüljük 
azokat az embereket, akik előbbre vit-
ték Budakeszi sorsát, de nem az a fontos, 
ki honnan jön, hanem ki mit tett és mit 
cselekszik ma az itt élő emberekért.

Biatoris Oz

(folytatás az 5. oldalról)

Népviseletben a népi tornácon

Ma már felnőttek, de 
a táncokat nem felejtik
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Történt, hogy a minap összefutottam 
rég nem látott ismerősömmel. A sok di-
csekvés mellett panaszkodott is. Egyik 
nagy fájdalma volt, hogy nemrégiben 
megint el kellett mennie a rendszeres 
felülvizsgálatra kezelőorvosához, egy 
fővárosi szakintézetbe. Panaszolta, hogy 
már megint csak másodpercekre volt 
bent a rendelőben, ahol a doki leginkább 
a papírok aláíratásra koncentrált, vele – 
mint érző lélekkel – nem is foglakozott. 
Panaszaira látszólag nem is reagált, fel-
jegyzéseit olvasatlanul félretette, vagyis 
a beteg-orvos találkozó messze nem ar-
ról szólt, amiként azt az ismerősöm elter-
vezte. Így aztán ilyen-olyan jelzővel illette 
az egészségügynek ezt a szakemberét, és 
indulataiból, előadásának módjából úgy 
láttam, negatív véleménye megalapozott. 
Szerinte – és még ez a legfinomabb kap-
csolódás – a doki egy érzéketlen valaki 
(itt egyéni jelzőt alkalmazott), aki a beteg-
gel mit sem törődik, csak a saját papírjait 
alakítja. Máshogy fogalmazva, csak az 
adminisztráció érdekli, a rászorultban az 
embert meg sem látja.

Amilyen az élet, pár 
órával a véletlen találkozá-
sunk előtt éppen egy régi 
cikksorozattal foglalkoz-
tam. Majdnem egy tucat 
esztendővel ezelőtt ugyanis 
egy barlangi kutató-búvár 
csoport egyik tagja, Zsolt, 
az ismeretlen mélységbe tett merülé- 
sük vége felé elvesztette a zegzugos 
víz alatti járatban a vezetőkötelet, és a 
merülőbázis helyett egy addig ismeretlen 
járatban emelkedett föl. A levegőt elérve 
egy másfél méter átmérőjű gömbszerű 
üregben találta magát, melynek semerre 
sem volt folytatása. Palackjában annyi 
levegő már nem volt, hogy ismét a víz alá 
merüljön…

Szorult helyzetében kiabálással keresett 
kapcsolatot, amit társai – igen gyengén, 
de – észleltek. Kimentésére az akció azon-
nal megkezdődött, de a társak nem tudták, 
hogy az utolsónak úszó fiú hol szakadt 
el az előtte úszó társától. A kétségbe- 
esett keresés eredménytelen volt, mivel 
nem találták a víz alatti járat elágazását, 
ahonnan vissza lehetett volna vezetni az 
eltévedt társukat.

Riasztottak mindenkit, s a segítség – 
amilyen gyorsan csak lehetett – meg is 
érkezett. Két irányban is próbálkoztak, 
egyrészt a most először bejárt víz alatti 
útvonalon az elágazás keresésével, más-
részt a hang forrása irányában a levegős 
kapcsolat feltárásával.

A nagy igyekezet azonban az addig kris-

tálytiszta vizet felkavarta, és most már egy 
ujjnyit sem láttak előre az egyre gyakrab-
ban merülő búvárok. A barlangászok pe-
dig megállapították, hogy nem csak hogy 
járható, de még jól átkiabálható rés sincs a 
kútkávaszerű peremen kuporgó, eltévedt 
búvártársuk felé. Tehát ha szárazon akar-
ják elérni a 26 éves fiatalembert, alagutat 
(szaknyelven: tárót) kell építeni az alka-
lmi börtöne felé.

A munkába a magyar barlangi mentők 
mellett a szlovák és a cseh hasonló szer-
vezetek emberei is bekapcsolódtak a hiva-
tásos katasztrófaelhárító szervezetek mel-
lett. Sem a víz alatti járatkeresés, sem a 
sok tucat méter mély tó feletti függőleges 
falban fúrandó táró építése nem volt 
egyszerű feladat. 

Közben a szorult helyzetben lévő, 
arasznyi sziklaperemre szorult fiúnak 
egyre fogyott mindene. A lámpájával ta-
karékoskodnia kellett, de ha elalszik, a 
vízbe esve nincs esélye a túlélésére. Ruha-
cserére, meleg takaróra gondolni sem le-
hetett, és étel is régen volt már a szájában. 

Ugyan halotta társai szólongatásait, de az 
egyedüllét és a nedves hideg kikezdte a 
tűrőképességét. 

A harmadik nap vége részleges siker-
rel járt. Az egyik búvár felfedezte azt a 
kútszerű szűk járatot, ahol mintegy húsz 
méter mélyben tévesen fölemelkedett 
az elveszett társ. Így az alkalmi börtön 
parányi vízfelületén végre megjelent 
az első ember, aki az életet jelentette az 
addig-ra már fizikálisan és pszichésen is 
leromlott állapotban lévő, bennszorult 
búvárnak. Nemsokára egy pécsi búváror-
vos váltotta fel a felfedező társat, aki 
megvizsgálva a napok óta itt gunnyasztót, 
már nem tartotta alkalmasnak a komo-
lynak tekinthető merülésre a szabadabb 
világ felé, a mintegy húsz méteres mély-
ségben lévő szűk átjárón való eredményes 
átjutásra.

Addigra Zsolt végtagjai elgémberedtek, 
átfagytak, pulzusa jelentősen lecsökkent, 
testhőmérséklete a vészes kihűlés határát 
súrolták. Pszichésen is kezdte a reményt 
feladni, hogy valaha is találkozhat még 
szeretteivel. Csak a társaiban való biza-
kodás tartotta benne a lelket.

Ekkor lépett színre a fent emlegetett, 

általam máshonnan is ismert „szívtelen, 
érzéketlen” orvos, aki búvárszakvizsgával 
és merülési gyakorlattal is rendelkezett. 
Hacsak nem névazonosságról van szó, 
akkor ez volt az az orvos, akit ismerősöm 
az imént nem éppen dicsérő jelzőkkel 
illetett. Ez az ember beúszott ebbe a 
parányi kis üregbe, miközben forró teát, 
szőlőcukrot, vitaminokat hozott magával 
vízmentes hordóban, és huszonnégy órán 
át igyekezett feljavítani a feladás határán 
lévő búvártárs állapotát a lehetetlen körül-
mények ellenére.

Közben építették a tárót, amiben főleg a 
szlovák barlangászok jeleskedtek mikro-
robbantásos módszerükkel. Bár senki sem 
tudta, jó irányban fúrnak-e, s főleg, hogy 
milyen hosszú lesz a járat, szorgalmasan 
lazították a kőzetet, míg mások a törmel-
éket hordták ki a járatból. 

A negyedik napon már Zsolti mene-
dékhelyén is oxigénhiány mutatkozott, 
amit előbb csövön keresztül benyomott 
oxigénnel igyekeztek pótolni. Ám a cső 
valahol megtörött, így hirtelenjében csak a 
palackos utánpótlás maradt megoldásnak. 
Addigra Zsolt pulzusa már ismét elérte a 
hatvanat, és már képes volt néhány falat 
szilárd ételt is magához venni a búváror-
vos, vagyis közös ismerősünk kezelésé-
nek eredményeként.

A szabadulás bekövetkezte mégis újabb 
egész nap várakozást követelt. Hatalmas 
szerencsével a tárót jó irányba építették, 
és sikerült is annyira kitágítani tízméteres 
járatot, hogy Zsolti a saját erejéből négy-
kézláb végigmászhatott rajta pontosan 
ötnapos fogsága után. A táró kijáratánál 
a függőleges falon már várta a barlangi 
mentők hordágya és az alkalmi kötélpá-
lya, amelyek segítségével átadhatták a 
polgári mentőszolgálat ott várakozó sze-
mélyzetének.

Nemsokára a Miskolci Kórházból 
felépülve távozhatott Zsolt a sok-sok sze- 
rencsés véletlennek és az önfeláldozó 
segítőinek köszönhetően. Mindenki 
megtette azt, amire képes volt. A men-
tésben részt vevők egyikének sem volt 
kisebb vagy nagyobb szerepe, de a fent 
több oldaláról is bemutatott orvos talán 
egy gondolattal többet is tett, mint amit az 
ismerősöm a pár perces látogatásai alkal-
mával megtapasztalt, s elképzelt róla.

Nagyon érdekes volt látni az ismerősöm 
tekintetének változásait, amikor en-
nek a szabadítási folyamatnak az egyes 
részleteit taglaltam. Először nem hitte, 
hogy ugyanarról a személyről beszélünk, 
de aztán egyeztettünk egyes részleteket, 
és kiderült, valóban ő volt. 

Igen, az előítélet, egy felületes benyo-
más, az ellenőrizetlen vélemény bárkit 
félrevihet.

Mészáros Árpád

Egy történet az előítéletről
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BUDAKESZI
ErkEl FErEnc 
Művelődési Központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

November

6. csütörtök, 18.00
Wass Albert irodalmi est
9. vasárnap, 16.00 
Zwickl Polka Party
15. szombat, 16.00
Halász Judit koncert

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

November

7. péntek, 19.00 
Régi szép idők...
8. szombat, 19.00 
Ármány és szerelem
9. vasárnap, 11.00 
A székely menyecske meg az ördög
10. hétfő, 19.00 
Képzelt beteg
11. kedd, 18.00 
Ármány és szerelem
12. szerda, 10.00 
A brémai muzsikusok
12. szerda, 19.00 
Bródy János önálló estje

13. csütörtök, 17.00 
Szellemidézés – Zenthe Ferenc
14. péntek, 19.00 
Régi szép idők...
15. szombat, 15.00  és 19.00
A muzsika hangja
16. vasárnap, 11.00 és 15.00
Legyetek jók, ha tudtok!
16. vasárnap, 17.00 
Jónás könyve
17. hétfő, 19.00 
100 év Orfeum
18. kedd, 19.00 
Afrika
19. szerda, 10.00  és 14.30
A brémai muzsikusok
19. szerda, 19.00 Mátészalka 
A muzsika hangja
19. szerda, 19.00 
A kaktusz virága
20. csütörtök, 13.00 
A kézmosás fontosságáról
Bemutató – Városi Ifjúsági Klub 
20. csütörtök, 18.00 
Opera beavató II. – Ármány az ope-
rában
21. péntek, 19.00 
Képzelt beteg
22. szombat, 17.00 
Tépem a számot
22 szombat, 19:00 
Régi szép idők...

23 vasárnap, 17:00 
Görgey 85
26 szerda, 10:00 
A brémai muzsikusok
26 szerda, 14:30 
A brémai muzsikusok
27 csütörtök, 19:00 bemutató 
Hazatérés
30 vasárnap, 11:00 
A székely menyecske meg az ördög
30 vasárnap, 17:00 
Régi szép idők...

ZSÁMBÉK
zsáMbéKi színházi és 
Művészeti bázis

November

8. szombat, 19.00
Nyakas Smooth Jazz klub  
Sztárvendég: Kató Zoltán (szaxofon)
Házigazda: Pálinkás Gergely és 
együttese
8-9. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Nyitott Múzeumok Hétvégéje
8. szombat, 14.00
Márton-napi kézműves játszóház 
11. kedd, 18.00
Zsámbékiak  a nagyvilágban – Korzika

13. csütörtök, 18.00
A ZIKK ZAKK MŰHELY kiállí-
tásának megnyitója a könyvtárban
13. csütörtök, 18.00
Zsámbékiak  Szabadegyeteme
15. szombat, 15.00
Bors Gyula fotókiállítása a műve-
lődési házban
16. vasárnap, 15.00
Nosztalgia délután 
Az Aranykor Nyugdíjas Egyesület 
rendezvénye a művelődési házban
18. kedd, 18.00
Zsámbékiak  Szabadegyeteme
19. szerda, 18.00
Morzsák a régi zsámbéki Piactér életéből
Mészáros Árpád helytörténeti elő-
adása a könyvtárban
23. vasárnap,  16.00
NAPKELTÉTL NAPNYUGTÁIG
A Budajenő-Telki Székely Társulat 
ősbemutatója a művelődési házban
26. szerda, 18.30
Családi Egészségklub
29. szombat, 16.00
Hárman egy szoknyában
A DESZKA DIÁKSZÍNJÁTSZÓ CSO-
PORT előadása a művelődési házban
30. vasárnap, 18.00
15 zsoltár – Sebestyén Márta, Gryl-
lus Dániel és Gryllus Vilmos adventi 
koncertje a művelődési házban

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

Nem élnénk az újságírói közhellyel, hogy 
„hagyományteremtő szándékkal”, bár nyil- 
ván, hogy azzal, de hát idén mégiscsak 
mindössze harmadik alkalommal rendezték 
meg az elsőfilmesek animációs nemzetközi 
fesztiválját, a PrimAnima-t Budaörsön. Mi-
vel az esemény lapzárta után kezdődött, az 
eredményekről, díjazottakról még nem szá-
molhatunk be, arról azonban igen, hogy a 
nevezések alapján a budaörsi fesztivál máris 
az egyik legrangosabb a hasonlóak között. 
Ezt az idei seregszemlére benevezett, másutt 
már komoly díjakat kapott filmek sokasága 
is mutatja. Bennfentesek azt is beszélik, 
alighanem a vetített filmek között több Os-
car-esélyest is láthatott a közönség. 

Hogy lesz-e körükben olyan, aki az egész 
fesztivált végignézi, kétlem: száztíz ani-
mációs film öt nap alatt gombócból is, ínyen- 
ceknek is sok.

Príma PrimAnima

Erős vár a mi Bázisunk

Halálsikolynak indult a Zsámbéki Me-
dence Idegenforgalmi Egyesület szeptem-
ber végi közleménye, amit még a kultúrára 
fogékonyabb, jobb országos sajtó is átvett.  
Azt olvashattuk, a Honvédelmi Minisz-
térium úgy döntött, az egykori, zsámbéki 
rakétabázis elhagyott területén kialakított 
Művészeti Bázisról elvinnék a légvédelmi 
múzeum felszereléseit.

Annyi történt azóta, a döntést elhalasztot-
ták, jelenleg is folynak a tárgyalások az érin-
tett felek között arról, hogyan maradhatna 
meg mégis a városban az érdekes hadtörté-
neti kiállítás.

 Úgy látszik, a Bázisnak erősebb a bázisa, 
mint azt a honvédség hitte.

Tisztújító közgyűlést tartott október-
ben a Magyar Művészeti Akadémia, 

amely egyik tagját, a Telkiben letelepe-
dett neves építészt, Callmeyer Ferencet is 
kitüntette. C. F.  köszönetképp  felolvasta 
Október, te szent hónap című versét.

A vadász és az Ekhó

A Budakeszi Protestáns Kör november 
20-án, csütörtökön 19 órakor a Kálvin 
teremben (Budakeszi, Fő u. 159.) tartja 
soron következő rendezvényét. Ezúttal 
Dr. Bene Sándor irodalomtörténész tart 
előadást a lírikus Zrínyi és a Balassi-
hagyomány kérdésköréről A vadász és 
Ekhó címmel.

Az előadás ingyenes.  Adományokat 
a budakeszi Protestáns Kör tevékenysé-
gének támogatására a helyszínen elfo-
gadnak.

Pátyi Irodalmi Klub

A Pátyi Iskolai és Községi Könyvtár 
Irodalmi Klubjáról nem először adunk 
hírt. A Molnár Krisztina Rita költő szer- 
vezésében a helyi, irodalombarátok 
évek óta találkozhatnak a kortárs mag-
yar irodalom legjelesebb képviselőivel. 
November 24-én a világhírű Dragomán 
György látogat a községbe, s bizonyára 
beszél majd nemrég megjelent, legújabb 
regényéről, s már most szólunk előre: 
december idusán Esterházy Péter lesz az 
Irodalmi Klub vendége.

Az író-olvasó találkozók egyébként 
este hét órakor kezdődnek a Rákóczi utca 
37. szám alatt.

201411.indd   10 2014.10.31.   21:52:11



2014 NOVEMBER •   BUDÁNTÚL

KULTUSZ

11

Októberben érdekes hírre bukkanhatott 
a Magyar Közlönyben az, aki ilyesmit 
szokott lapozgatni. Hivatalosan vé-
detté nyilvánították a magyarországi 
kaptárköveket. Amikor elújságolom 
ismerőseim körében a hírt, többnyire 
értetlenkedés fogadja közlésemet. „Mik 
azok a kőkaptárok”? – kérdi egyikük. 
Tőlem tudják meg, 
hogy egy rövid séta 
keretében gyönyörű 
kő képződményeket  
csodálhatnak meg 
lakóhelyünktől egy 
kőhajításnyira: bár több 
hazai vidék is őriz effé-
léket, de a Budai-hegy-
ség kiváltképp gazdag 
bennük.

Hogy mik is ezek a fülke alakú 
sziklatünemények, geológiai képződ-
mények vagy régi korok emberei vájták 
ilyenre a puha mészkövet, nem tudjuk. A 
kaptárkövek formáját valószínűleg a ter-
mészet erői (szél, víz, fagy, rátelepedett 

növények) hozták létre, a fülkéket pe-
dig az ember faragta bele.  A tájképileg 
is megkapó földtani alakzatok így aztán 
egyszerre geológiai, régészeti, történel-
mi, néprajzi értéket is képviselnek.

„A kaptárkő olyan sziklaalakzat, mely- 
nek felületén egy vagy több faragott 
fülke, esetenként egyéb megmunkálás 

látható, ezért a táj- és természetvédelem, 
valamint a kulturális örökségvédelem 
szempontjából egyaránt értéket képvisel-
nek: biatorbágyi Kő-hegyen, a budakeszi 
Kecske-hegyen, a diósdi kőfejtőben, 
az egerszalóki Menyecske-hegyen és 
az Öreg-hegyen, az egri Mészhegyen, 

a sóskúti Kálvária-dombon és a tardi 
Pokol-oldalban.

 Az erdők mélyén rejtőző vagy a 
dombhátakon meredező kaptárkövek – 
különösen a szabályos kúpformájúak – 
tekintélyt sugárzó méreteikkel, sötétlő 
üregeikkel misztikus-mitikus hangulatot 
árasztanak. A kaptárkövekről számos 
legenda, tudományos feltevés született. 
Egy néphagyomány szerint egy Szent 
István korabeli pogánylázadás emlékét 
idézi fel. Ugyancsak szájhagyomány 
megőrizte történet arról szól, hogy a 
török időkben méhészkedésre használták 
a fülkéket. A legújabb kutatások nyomán 
a népvándorlás kora és az Árpád-kor mi-
tológiai örökségét látjuk e fülkés sziklák-
ban, melyek a hun-avar-magyar népesség 
ősi hitvilágával hozhatók összefüggésbe. 
A fülkéiben áldozati tárgyakra leltek, 
és az elnevezései is arra utalnak, hogy 
ezek ősi kultuszhelyek lehettek egykor 
(pl. ördögtorony, kőasszony, királyszéke 
stb.). Az újabb kutatás több fülkekészí-
tési periódussal számol a IV-XIV. század 
között, de a korai szakasz régészetileg 
még nincs igazolva.

Zoborai Stb.

Védik a kaptárköveket

Pálos revival

Az egyetlen magyar alapítású 
férfi szerzetesrendet, a budai és 
a pilisi hegyekből indult pálo-
sokat mutatja be az a látványos 
kiállítás, amely októberben 
nyílt Pécsett, a Modern Magyar 
Képtárban.

Az Országos Széchényi 
Könyvtár és a Magyar Pá-
los Rend közös rendezésében 
létrejövő, négy hónapon át lá-
togatható tárlat felidézi a pálo-
sok történetét.

A rend huszonöt évvel ezelőtt 
jelent meg újra bölcsőhelyén.

A rend kultúráját, szellemi-
ségét máig átható remeteség-
gel kapcsolatban a névadó 
Remete Szent Pál alakját a 
pálosok egykori központja, 
Budaszentlőrinc bemutatásán 
keresztül jelenítik meg, és fel-
idézik a kultuszt, amely Reme-
te Szent Pál egykor ott őrzött 
test- és fejereklyéje nyomán 
kialakult. A kiállítás anyagában 
megjelenik a 18. század má-
sodik felének virágzó korszaka, 
amikor a rend iskoláival, vala-
mint Ányos Pál, Kreskay Imre, 
Virág Benedek, Verseghy Ferenc 
pálos költők és más szerzetesek 
révén jelentősen hozzájárult a 
szellemi élet felpezsdítéséhez. 

A rend 1786-os feloszlatását 
követő a lengyeleknek köszön-
hette túlélését.

A tárlat hangsúlyos elemei 
a Budapesten, a Gellérthegy 
oldalában működő Sziklatemp-
lom történetéhez köthető in-
formációk.

tb

Szüret a falon

Az idei szüret október derekán 
nagyjából véget ért. Hiába, a 
Budai Hegyközség nem Tokaj-
Hegyalja, itt sosem hódoltak 
az aszúknak. 

Ami a mennyiséget illeti, 
nem vagyunk elégedetlenek 
– mondja Somlai Ferenc, a 
Buda-környéki borászok mai 
képviselője. – A csapadékos 
időjárást azonban több fajta is 
megsínylett. Ezzel együtt re-
mélem, hogy Márton napján, 
amikor hagyományosan az 
újborokat megkóstoljuk, nem 
fogunk csalódni, sem csalódást 
okozni.

Szintén az idei szüret ihlette 
azt a kiállítást, ami az idén ti-
zenegy éves, budaörsi Magyar 
Történelmi Szalon szervezé-
sében volt látható az elmúlt 
hetekben a budakeszi Erkel F. 
Művelődési Központ kiállító-
termében. A tablók dokumen-
tumait elsősorban azt a célt 
szolgálták, hogy képekkel és 
szavakkal idézzék föl a hajdan 
híres Budai Borvidék életét. Az 
anyag centrumában a Zsám-
békon született, a budapesti 
Kertészeti Egyetemen taní-
tott és kutatott, s Budaörsön 
otthonra lelt Luntz Ottokár 

szőlőnemesítő állt. 
A fiatal kutató úgy került 

Budaörsre, hogy itt ismerke-
dett meg későbbi feleségével, 
akivel itt élt élete végéig. 
A Víg utcában ma is áll az 
ódon présház, ahol a közeli 
kis szőlőskert bogyóit nemes 
nedűkké változtatta. Luntznak 
a szabadidős hobbija is az volt, 
ami a munkája. Találmányát, a 
klónozásos fajtanemesítő mód-
szerét 1983-ban bejegyezte a 
szabványügyi hivatal.

Nevét 2001-ben a budaörsi 
kertbarátok egyesülete föl-
vette.

A kiállítás másik törzsa-
nyaga  Kankovszky Ervin 
fotóművész gyűjteményéből 
származott, aki értően és 
gyakran fényképezte a bu-
daörsi szőlősgazdákat száz 
esztendeje akár szüret, akár 
egy-egy pinceszer közben.

Bot Zsibora

Özséb a tetőn

Tizenhét méter magas új kilátót 
alakítottak ki a Dunántúli-
középhegység legmagasabb 
pontján, a Pilis-tetőn. A ter-
mészetjárás és a parkerdő-
gazdálkodás emblematikus 
helyszínén, a 756 méter magas 
Pilis-tetőn most átadott kilátó 
egy meglévő vasbeton geodéziai 
torony átalakításával jött létre, 
amelyet a Pilisi Parkerdő Zrt. 
felerészben saját, felerészben 
pályázati forrásból finanszíro-
zott. A középkori pálos szer-
zetesek alapítójáról, Boldog 
Özsébről elnevezett kilátót ok-
tóberben adták át a nagyközön-
ségnek.

A felfelé igyekvők előtt foko-
zatosan nyílik meg a Pilis-tető 
körül elterülő táj, és egymás 
után pillanthatják meg a Vörös-
vári-medencét vagy a Budai-
hegységet.

Nem kőkaptár, kaptárkő – Budakeszin
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Sajnálattal kellett megállapíta-
nom, hogy a Bécs–Pozsony–
Budapest ultramaratonit övező 
közhangulat mára alábbhagyott. 
Emlékszem, még a kilencvenes 
években, mekkora lelkese-
dés fogadta az október 22-én 
vidékünkre érkező futókat a 
budakeszi Széchenyi István 
Általános Iskola célszalagjáig 
vezető, több kilométeres 
szakaszon, de már Pátyon is, 
ahonnan aztán másnap, a nem-
zeti ünnep reggelén sok helyi 
sportbaráttal együtt vágtak neki 
az utolsó távnak, hogy a Puskás 
Ferenc Stadionba beérjenek: hi-
vatásosok és amatőrök, gyere- 
kek és veteránok, épek és ke-
rekes székesek együtt.

Igaz, az időjárás idén sem 
kedvezett az eseménynek.

Ami viszont nem csappant 
meg az idők folyamán, a spor-
tolók elszántsága és kitartása.

Az idei verseny abszolút 
győztese Zabari János, aki 
megvédte tavalyi címét. 
Mögötte végzett Bogár Já-

nos, aki szintén többszörös 
címvédője a versenynek.

Az ultramaratonnak egyéni-
ben két női versenyző vágott 
neki, s a svéd Frida Södermark 
gyorsabbnak bizonyult Czibók 
Ágnesnél.

A csapatversenyben a Dover 
Nyelviskola csapatának két tag-
ja végrehajtotta azt a bravúrt, 
hogy több mint 300 kilomé-
terrel a lábában, a félmaratoni 
betétverseny teljes mezőnyét 
megelőzve ért célba. Józsa 
Gábor és Oláh Tamás kéz a 
kézben haladtak át a célkapun. 
A Dover stafétája mind az öt 
szakaszt megnyerve szerezte 
meg a végső győzelmet.

Ultramaratoni

A Budakeszin megtelepedett, 
civilben amúgy állatorvos, 
a Széchy-istálló első gene-
rációjának legeredménye-
sebb versenyzőjét, a világ- és 
Európa-bajnok Hargitay And-
rást választotta utánpótlás-
kapitánynak a Magyar Úszó 
Szövetség elnöksége. H. A.-nak 

Észrevettem, hogy minden havi bankzárás 
– bárhogy  igyekeztem is – negatív 
előjellel zárult. E tényről minden hónap-
ban a bankra jellemző precizitással meg 
is kaptam az írásbeli értesítést. Rendsz-
eresen megírták, hogy 6, azaz hat forint-
tal adósa maradtam a nagynevű pénz- 
intézetnek. 

Nosza rajta, három sorban rögzítettük 
a kérdésemet, és türelmesen vártam a 
beígért írásbeli választ. Türelem rózsát 
terem, szól a közmondás, hát még ha egy 
nagy pénzintézet ígérete van mögötte! 
Vártam tehát türelemmel. Harminc 
nap – gondoltam – elég a szerintem két 
bekezdéses válaszhoz, de még rátettem 
tíz napot, hogy a postának is adjak esélyt 
a kézbesítésre. Ám akkor éppen nem ér-
tem rá, így még egy héttel megtoldódott 
a személyes megjelenésem a banknál.

Az ügyintéző kedvesen fogadott. 
Nem ez volt az első találkozásunk. Meg 

vagyok-e elégedve a válasszal, amit ő 
postázott talán három hete, érdeklődött. 
Azonban két malomban őröltünk, hiszen 
én éppen a levél elmaradása miatt 
jelentem meg. Nem, egy pillanatra sem 
emeltük meg a hangunkat, kölcsönös-
en udvariasan kezeltük a témát. Hogy 
ne maradjon állítása nyomaték nélkül, 
elővette az iktatókönyvet, és bizony ott 
ált golyóstollal beírva, hogy a huszonki-
lencedik napon a levél a postának át 
lett adva. Vagyis a bank az elvárhatót 
megtette, időben válaszolt. Hogy 
még inkább igazolja a nagynevű szer- 
vezet ügyfelekkel való törődését, pillan-
atok alatt kinyomtatta az elküldött levél 
másolatát, melyre így és ekkor természe-
tesen az aláírások nem kerülhettek rá. 

Két dolog vált ekkor előttem világossá. 
Egyrészt a 6 forintos tétel a számlanyitás 
legelső napján okozott keveredést, mivel 
az egyik nap intéződött el az ügy egyik 
fele, a másik napon a maradék része, és 
közben ugye volt egy banki nap. Ennek a 
differenciának volt – számomra tovább-
ra sem átlátható módon – 6 forint a kül-
önbözete, melyet havonta rendszeresen 

göngyölített magával a számlaelszámo-
lás. Ez egy egyszeri készpénzes befize-
téssel feloldható – volt a megnyugtató 
írásbeli ajánlat –, melyre azonnal ugrot-
tam is a pénztár felé. (No, az adminisz-
tráció a bevételezett összegről már csak 
papírárban is messze több volt a kezelt 
összegnél, de így legalább egyenesbe 
jöttünk.)

A másik gondolatom sokkal messzeb-
bre vezetett. Budakeszi, Fő utca a bank 
címe, ahonnan a levél elindult az ug-
yan ezen településen lévő lakásom felé 
a dokumentumok szerint. Csakhogy az 
iktatókönyvben szereplő feladási dátum-
hoz képest a tizenhetedik napon – ekkor 
történt a fent leírt eszmecsere – a lev-
elemnek még se híre, se nyoma a posta-
ládámban. Igaz, nem sürgősséggel adták 
fel, nem is volt annyira fontos.

A fenti találkozó után négy nappal 
délután csengettek a lakásomon. Egy 
postásegyenruhás valaki csöngetett be, 
mert egy kupac levelet hozott. Valóban, 
így egyszerűbb volt átvenni a húszon-
valamennyi küldeményt, mintha a ládá-
ba gyömöszölte volna bele a borítékokat. 
„Mától én vagyok az új postás, ez az 
első munkanapom” – mutatkozott be a 
fiatalember. 

Mészáros Árpád

PiLLanatfeLvéteLek, 2014. október

Mekkora Keszi? 

PLÍZ

A fű mű, a rák igazi
Vajon csak a fű mű, vagy a balhé is?

Miután éveken át ünnepeltük, helyben is, a műfüves pályák 
telepítését, amit országos pályázat bátorított, az elmúlt hetekben 
vészjelzések érkeztek a korszerű technika e vívmányával kap-
csolatban.

A riasztás ezúttal Amerikából, pontosabban Seattle-ből indult, 
ahol is egy futballedző, aki gyerek- és tinédzser korú sportolók 
nevelésével foglalkozott, egy bizonyos Amy Griffin évekkel 
korábban felfigyelt arra, hogy rövid időn belül már a második 
kapusánál daganatos betegséget diagnosztizáltak az orvosok. 
Kiderült, több tucat futballista fiatalt kezeltek különböző vér-
rákokkal az ismeretségi körben, s többségükben mind kapus.  
Ideje lenne a saját házunk táján is körülnézni…

pim

Hargitay kapitány

nem ez az első kapitányi meg-
bízatása, már a kilencvenes 
években is dolgozott a felnőttek 
élén. Az utánpótlás korúak sem 
ismeretlenek az úszó előtt: ed-
dig patrónusként felügyelte a 
Jövő bajnokai programot

Hargitay András Gyárfás 
Tamástól, a MÚSZ elnökétől 
vette át megbízó levelét, majd a 
sajtónak is nyilatkozott: „Azon 
az alapon kell elindulni, amit 
Széchy Tamás lefektetett. A Széchy-istálló
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Mintha egy thriller jelenete 
elevenedett volna meg a békés, 
kora esti órában: a szürkület-
ben hirtelen föltűnt egy ro-
hanó férfi, törött sörösüveggel 
a kezében, vészjósló iramban 
közeledve kiszemelt áldozata 
felé, a járókelők legnagyobb 
megrökönyödésére.  A tá-
madó az éles üvegcseréppel 
fenyegető, kaszáló mozdu-
latokat tett, s félreértések el-
kerülése végett emelt hangon 
adta tudtára mindenkinek, aki 
hallotta: nemcsak ezt az em-
bert, de mindenkit kinyír, aki 
az útjába kerül.

Az eset amúgy Zsámbékon 
történt, egy söröző előtt, 
október 18-án. A garázda 
illetőt a rendőrök a Budaörsi 
Rendőrkapitányságra szállí-
tották, ahol sor került kihall-
gatására. Ekkor derült ki, 
hogy H. Csanád, 26 éves, bu-
dapesti lakosnak nem először 
gyűlt meg a baja a zsarukkal: 
ellene több elfogatóparancs is 
érvényben van. 

Hívatlan lakó

Itt van az ősz, hűvösebb az 
idő. Ez onnan is tudható, hogy 
a víkendesek lassan téliesítik 
a vityillóikat, már csak ritkán 
látogatnak ki, mások pedig 
ezt kihasználva, illetéktelenül 
beköltöznek az üresen álló 
nyaralókba.

Így tett N. Attila, 25 éves 
budapesti fiatalember, aki 
jó időben, már szeptember 
elején kinézett magának egy 
lakot a budaörsi külterü-
leten. Szemrevételezés után 
levágta a szúnyoghálót a 
fürdőszoba ablakáról (ha 
már, legyen összkomfortos), 
betörte az üveget, bemászott 
– és beköltözött. Majd’ egy 
hónapig élt itt, de valamiért 
úgy érezte, tovább kell állnia, 
egy szomszédos ingatlanba.

 Ez lett a veszte, mert a bu-
daörsi körzeti megbízottak el-
fogták, majd a kapitányságra 

kísérték. 
Lehet, hogy fedéllel a feje 

fölött, de egy állami intéz-
ményben fog kitelelni?

Egyet fizet. Mennyit kap?

A módszer kétségkívül szel-
lemes, mégsem biztatnék sen-
kit az utánzására. Hogy miért 
nem, arra vonatkozóan szol-
gáljon tanulságul az alábbi 
történet, amiből kiderül, mi 
is az új szisztéma, no meg, 
hogy a bűnözők képzelőereje 
kimeríthetetlen. De nincs az 
a módszer, amivel előbb vagy 
utóbb le ne buknának. P.-K. 
Róbert 42 éves érdi lakosnak 
ez idén márciusban sikerült.

A vég kezdete március 5. 
Ekkor történt ugyanis, hogy 
ismeretlen társával fölkere-
sett egy törökbálinti bevásár-
lóközpontot. Mindketten egy-
egy bevásárlókocsival léptek 
az üzlet területére, és meglepő 
módon pontosan ugyanazon 
holmikkal pakolták tele a ko- 
csijaikat. Kettejük útja innen-
től kettévált: az ismeretlen 
férfi a kasszához tolta jár-
művét, ahol szabályszerűen 
kifizette a benne lévő árut. 
Kisvártatva azonban vissza-
ment, de már kocsi és cuccok 
nélkül, és ismét csatlakozott 
P.-K Róberthez. Átvette tőle 
a másik, tele kocsit, újra a 
kasszához járult, elővette a 
blokkot, majd közölte, meg-
gondolta magát, mégsem kéri 
a már kifizetett árut, szeretné 
visszakapni a pénzét. 

Ekkor került először homok 
a gépezetbe: az áruházi kame- 
ra rögzítette P.-K. Róbert is-
meretlen társát. De a lebu-
kás még váratott magára. 
A két férfi addig még 
hatszor követett el hasonló 
bűncselekményt: Budapesten 
és Budakeszin március 8-án. 
Másnap Budakalászon jártak, 
majd a fővárosban további  
négy alkalommal. De hát, ad-
dig jár a korsó a kútra…

P.-K. Róbert az egyik eset-
nél lebukott, de a társának 
sikerült kereket oldania, azóta 
is keresik.

Körözés

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság kéri, hogy aki 
az ismeretlen tettesről, 
vagy a bűncselekménnyel 
kapcsolatban érdem-
leges információval ren-
delkezik, 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 köz-
ponti segélyhívó telefon-
számok valamelyikén.

Tömegverekedés örsön

Már csak pár perc van hátra 
a vasárnapból, holnap hétfő, 
kezdődik a meló, vége a dög-
unalom hétvégének, és még 
csak egy jó kis verekedés sem 
színesítette az életet. Október 
19-ét írunk, helyszín egy bu-
daörsi söröző. Ekkor azonban 
megélénkül az úri közönség: 
az egyik asztalnál szóváltás  
zaja veri föl a csendet. A 
fölcsattanó szavak után egy 
pofon is elcsattan egy férfi 
arcán. Aki adja,  K. Béla (40 
éves) budaörsi férfiú. Aki 

kapja, ellenáll, majd ketten 
is a védelmére kelnek, ek-
kor viszont K. Zsolt 35 éves 
tornyospálcai lakos száll so-
rompóba – K. Béla oldalán.

A kisebb fajta tömegvereke-
désnek a helyszínre riasztott 
rendőrök vetettek véget, akik 
két verekedőt állítottak elő a 
kapitányságon.

A Bűnügyi Osztály garáz-
daság vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
folytat eljárást K. Béla és K. 
Zsolt ellen. Szabadlábon vé-
dekezhetnek.

Bűn a családban

Még május idusán történt, 
családi veszekedés miatt 
hívták ki a rendőrséget. A 
járőröket sokkoló látvány 
fogadta a budaörsi lakásban. 
Odabent egy idős asszonyt ta-
láltak az ágyon magzati póz-
ban, láthatóan nagyon rossz 
fizikai állapotban. Mindenütt 
térdig lehetett járni a fölhal-
mozódott szemétben. Azonnal 
hívták a mentőket, akik, miu-
tán megállapították, a néni 
kiszáradt és előrehaladott de-
menciában szenved, kórházba 
szállították. 

A tapasztaltak alapján a 
hatóság nyomozást indított. 
Ennek során megállapították, 
hogy az idős nő több, súlyos 
betegségben is szenved, ame-
lyek mindegyike állandó fel-
ügyeletet és rendszeres orvosi 
kezelést igényel. Kiderült az 
is, hogy közös háztartásban 
a lányával, aki a fölmerült 
gyanú szerint nem gondozta, 
ápolta, ami nemcsak erkölcsi, 
hanem jogszabályban foglalt 
kötelezettsége is lett volna. 
Az édesanya rendkívül rossz 
állapota elsősorban e mulasz-
tások következménye.

A gyanúsítottként kihall-
gatott N. Ibolya (54 éves) 
ellen folytatott eljárást a 
nyomozóhatóság a napok-
ban befejezte és a keletkezett 
iratokat vádemelési javaslat-
tal (gondozási kötelezettség 
elmulasztása bűntett) meg-
küldte az illetékes ügyészség 
részére. 

bűnügyi szüret a budakörnyéken

A kocsmától a zárt osztályig
Ha az innováció egyik fő hajtóereje a bűnözés, azért még nem kell támogatni. Verekedni 
sem kell föltétlenül egy-két pohár bor után. A szüleinkről viszont kötelességünk gon-
doskodni. Lakhatásunkról szintúgy. Íme múlt havi szüretünk néhány tanulsága.

Az oldalt írta és 
szerkesztette: Robot Szabi
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Közelít a tél. Ilyenkor a közlekedésben 
résztvevőknek a legtöbb problémát a 
csúszós utak és a romló látási viszonyok 
okozzák. Ezért fontos, hogy minden 
járművezető megfelelően felkészítse 
járművét a megváltozott időjárási körül-
ményekre. Elengedhetetlen az akkumu-
látor, a gumiabroncsok, a világítás és 
a fékrendszer ellenőrzése. Emellett a 
következő hónapokban a gépkocsival 
történő közlekedés fontos kelléke lehet 
a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a 
jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó 
folyadék vagy a páramentesítő is. 

A sebesség időjárási viszonyokhoz 
igazodó megválasztása a biztonságos 
megállás egyik alapfeltétele. A követési 
távolság betartása is kiemelten fontos 
szempont, hiszen ilyenkor megnövek-
szik a fékút. 

Esős, latyakos időben, amikor a járda 
mellett széles sávban áll a víz, nehéz az 
úttesten átkelni. A gyalogos ilyenkor 
jellemzően arra figyel, hogy ne lépjen 
a tócsába. Az autósnak számítania kell 
arra, hogy a járda szélén leszegett fejjel 
álló gyalogos a következő pillanatban 
az úttestre, a jármű elé kerülhet.

Az Országos Rendőr-főkapitányság 

és az ORFK Országos Baleset-
megelőzési Bizottság évekkel koráb-
ban csatlakozott egy, európai szinten 
indult kezdeményezéshez, aminek cé-
lja a közlekedésbiztonság javítása. En-
nek keretében idén is útjára indította a 
„Látni és látszani” elnevezésű orszá-
gos közlekedésbiztonsági kampányát, 
melynek keretében a személy-, illetve 
tehergépkocsik, a motorkerékpárok 
és kerékpárok vezetői október 2-től 
december 12-ig ingyenesen élhetnek 
a lehetőséggel, hogy az akcióhoz cs-
atlakozott szervizekben járművüket 
szakemberek átvizsgálják. Az akcióhoz 
optikusok is csatlakoztak, akik ugyan-
csak térítésmentes látásellenőrzéssel, 
továbbá hasznos tanácsokkal várják a 
járművezetőket. 

2014. november 6-tól december 12-
ig tart majd az országos fokozott közúti 
ellenőrzés, melynek során a rendőrség 
teljes körűen és kiemelten vizsgálja a 
személy-, illetve haszongépjárművek, 
a motorkerékpárok és kerékpárok vi-
lágítását, láthatóságát, továbbá a 
vezetői engedélyben szereplő sze-
müveg viselését, illetve a kiegészítő 
szemüveg meglétét. Tavaly kétszáznál 

is több autós szakszerviz és közel száz 
optika állt a Látni és látszani szlogen 
mögé, míg a másik oldalon csaknem 
15 ezer gépjárművezető csatlakozott a 
kampányhoz, és közel ezer ingyenes lá-
tásvizsgálatot végeztek el.

 A kampányban résztvevő szervizekről 
és optikusokról a www.latnieslatszani.
hu weboldalon tájékozódhatnak.

Ne játssz: láss és látssz 

Ismerek egy embert, akinek 
a szeme láttára vitték el a 
kocsiját, amiből éppen csak 
kiszállt, még a motort sem 
állította le, de az régen volt, 
másutt volt. Nem is tudom, 
miért jutott eszembe.

Ennek az esetnek a 
helyszíne Biatorbágy, pon-
tosabban egy helyi kocsma. 
Időpont: október 4., este fél 
tíz. Egy úrvezető, most ne 
firtassuk, miért pont itt, talán 
bement meginni egy bambit, 
nem tudjuk, az említett ven-
déglátó-ipari egység előtt 
parkolta le járművét. Nem 
tervezhetett hosszabb bent 
tartózkodást, mivel a kocsi 
ajtaját be sem zárta, de még 
a motort sem állította le. 

Adódik-e ennél csábítóbb 
alkalom annak, akinek épp 
kedve szottyan egy kis fu-
rikázásra? Márpedig az 
arra tévedt T. Csabának 
szottyant, nem is volt rest, 
beült a volán mögé, és illa 
berek, nádak, erek, elporzott 

a kocsival. Messzire minda-
zonáltal nem jutott, még a 
település közigazgatási ha-
tárán belül megállni kény-
szerült, miután balesetet 
okozott az illetéktelenül 
elkötött autóval. A 20 éves 
fiatalembert a budaörsi 
rendőrök fogták el, miután a 
jármű tulajdonosa értesítette 
őket, amikor a kocsma előtt 
hűlt helyét találta autójának. 

Az illetéktelen furikázóval 
szondát is fújattak, no meg 
véralkoholt is mérettek egy 
laborban nála, majd a bu-
daörsi kapitányságra szállí-
tották, ahol gyanúsítottként 
kihallgatták

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztá-
lya indított eljárást jármű 
önkényes elvétele bűntett, 
valamint ittas állapotban 
elkövetett járművezetés vét-
ség elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt a 20 
éves biatorbágyi lakos ellen. 

eszt

Kocsi, pia, karambol

Kerékpáros-halál

Eddig tisztázatlan okból és körülmé-
nyek között gázolt el egy személyautó 
egy kerékpárost október 23-án 6 óra 50 
perc körüli időben Tárnokon a Sóskúti 
út és Kiskert utca kereszteződésében.

A baleset következtében a kerék-
páros olyan súlyosan megsérült, hogy 
a helyszínen életét vesztette.

Rejtély
Megérkezett az ajánlott levél. 
Várni nem vártam, de számítot-
tam rá. Egy csekk volt benne. 
Büntetés: tilosban parkoltam. 
Valóban. A tényállást nem vi-
tatom, a penitenciát jogosnak 
tartom. Nem szokásom egyéb-
ként az efféle renitenskedés, de 
szükséghelyzet volt, a büntetés 
kockázatának vállalásával, 
tudatosan parkoltam tilos-
ban. Nem részletezném az in-
dokaimat, nem is említeném az 
egészet, ha nem lett volna az 
ügynek egy látszólag lényegte-
len, ám számomra mégis fontos 
mellékszála.

Az orvosi rendelőben vára-
koztam (a szabálysértés tudatos 
vállalása ezzel volt összefüggés-
ben), az autóm még a tilosban 
vesztegelt, amikor egyszer csak 
megszólalt a mobiltelefonom: a 
hívó fél, egy rendőrfőhadnagy, 
ha jól emlékszem, rákérdezett, 
enyém-e az ilyen és ilyen for-
galmi rendszámú autó, ami itt 
és itt (utcanév, házszám) áll. 
Kérdezte, mikor tudnék elállni, 

mivel akadályozom a forgal-
mat. Tíz perc múlva már ott 
is voltam, a szélvédőmön az 
ismerős cetlivel.

A telefonhívásra az első 
reakcióm az volt, lám, a techni-
ka csodája, milyen egyszerűen 
megoldódnak a problémák, 
még ha jó pár ezer forintom 
bánja is. Amikor azonban job-
ban belegondoltam a történtek-
be, inkább a kérdőjelek szapo-
rodtak: hogy tudniillik honnan 
tudhatta a rendőr az én telefon-
számomat. Odáig értem, hogy 
a rendszám alapján a tulaj- 
donos neve szempillantás alatt 
előkereshető az adatbázisokból 
– legálisan. A bökkenő csak az, 
hogy a telefon viszont nem az 
én nevemen, hanem a családi 
vállalkozásunk neve alatt sze- 
repel. Az autóm viszont nem. 
Nem vagyok paranoiás, kíván-
csi azonban fölöttébb:  vajon 
milyen adatbázisból tudták 
tehát meg az én nevemet? Aki 
tudja a választ, kérem, tudassa 
velem. Levélben, a telefonszá-
mom nem nyilvános.

SzaTir

201411.indd   14 2014.10.31.   21:52:11


