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Deczember, Karácson hava

Karácson havában gyakorold a hust, egyél meleg és hevitő
ételeket; nem árt azért a borétek és a jó bor, melyben
tárkonygyökeret áztattak, gyömbért, spikát, fahéjat és zsályát, a füves lekvár is hasznos; de ne egyél káposztát; élhetsz érvágással és köpölyözéssel.
Hogyha Karácson napja holdtöltére esik, a régiek számtatása szerint bő esztendő lesz, mennél közelebb van Hold fogytára, annál jobb. Továbbá mégis azt tartották öregeink, hogy
a mely fát levágnak Karácson havának két utolsó napján,
az meg nem rohad, a szú sem eszi meg, és mennél tovább
áll, annál erősebb és keményebb, ugy annyira, hogy végre
kőhöz hasonlíttatik.
Nagy örömmel és hálákat adjunk a született Krisztusnak,
mert hatalmas isteni igazságszerető embereket, kegyeseket
és kedveseket, jóságot cselekedőket az ő szentséges születésével hozott nekünk, Mert ők minden cselekedeteikben jámbor, tökéleteset, csak tiszta igazságszerető, jó szerencsés, jó
cselédes emberek, és egész életöket boldogul viselik.
Karácson napjáról
Ha Karácsoneste és éjjel tiszta, szél s eső nélkül van, azt
reméljed, kétség nélkül elhigyjed, hogy jövő esztendőre bor,
búza és mindenféle gabona nagy bőséggel terem, De ha
esős és szeles idő van. Buzának és bornak szűk termése lesz.
Ha napkeleti szél fúj, mindenféle baromnak dögletességből
halálát jelenti, a napnyugoti szél pedig királyoknak és
főuraknak betegséget és halálát jelenti, ki mind gazdagot,
mind szegényt egyaránt elhord. De örüljünk annak, hogy ha
az északi felszél fújdogál, mert bő és csendes esztendő lesz,
ha megérjük; hogyha pedig alszél délről támad, mindennapi
betegséget és bajt jelent minekünk.

AFORIZMA
„Háborúzni csak a szabályok áthágásával, kormányozni
csak betartásukkal lehet.”
(kínai)

Bach Keszin

December 18-án, csütörtökön 19 órakor a Kálvin teremben (Budakeszi, Fő u. 159.) Bach Karácsonyi oratóriuma és
a társművészetek címmel tart előadást Zászkaliczky Tamás
orgonaművész, zenetudós zenei, irodalmi és képzőművészeti illusztrációk kíséretében.
Lapunkat rendszeresen
szemlézi az Observer
Magyarország
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Haladó
karaván
Miközben a magyar közvélemény ádáz vitát folytat arról, legyenek-e nyitva a boltok, plázák, hipermarketek
stb.
vasárnaponként,
vagy
csak a sarki fűszerest illesse-e
kiváltság, addig a karaván
halad: novemberben újabb
üzlettel bővíti kiskereskedelmi
hálózatát a Tesco. A legújabb,
törökbálinti Tescóval 222-re nő
az áruházlánc hazai üzleteinek
száma. A bolt 16 embernek nyújt
munkalehetőséget, közülük 8 fő
új munkavállaló, és 6 fő helyi
lakos.

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)

Homok
Mondják, az ember életében minden megélt hét év egy korszak végét, s egy új kezdetét jelenti. Állítólag ennek még biológiai
alapja is volna, hogy tudniillik ennyi idő
alatt kicserélődnek teljesen a sejtjeink, de
ezt a tételt az élettudományok ez ideig még
nem igazolták. Nos, ha az emberi egyednek
ennyi időre van szüksége a teljes megújulásra, az emberi közösségeknek, társadalmaknak nyilván ennél picikét többre. Megfigyelhető, hogy húsz-huszonöt
évenként mennek végbe nagyobb változások a csoportok életében. Talán azért, mert ez épp egy emberöltő, az az időszak,
ami alatt egy korosztálynyi csecsemőből felnőtt, nemzőképes
ember lesz, s az előtte járó nemzedék belép az öregedők
táborába.
Hogy ezért-e, vagy azért, mert a száz évet viszonylag kevés
ember éri meg, tény, hogy a centenárium negyedét, ötödét is
jobban számon tartjuk, mint a közönséges évfordulókat egyegy jeles, sorsfordító esemény kapcsán. Mindenesetre az idei
év bővelkedett az efféle kiemelt jubileumokban. A Dózsa-féle
lázadás évfordulója érdekes módon semmiféle visszhangot
nem váltott ki, pedig idén múlt félezer éve. Szerintem mégsem a túlságos időbeli távolság miatt maradt visszhangtalan;
inkább azért, mert a ma élő emberek az elmúlt egy-két nemzedék alatt nagyobb távolságot tettek meg Dózsa világától,
mint előtte több száz év alatt. Gyerekkoromban éltek olyanok,
akikben még megmozdult valami a tüzes trón történetének
hallatán, a maiakban már semmi.
Az első világháborúhoz hasonló mészárszék soha korábban
nem volt még Európában. Mondják, a második tulajdonképpen nem is második, csak az első második fölvonása, a kettő
közti kurta emberöltő csak erőgyűjtéshez kellett. Hogy mégis
nosztalgiázunk inkább? Azok már a mi nagyszüleink, dédszüleink voltak, közülük néhányat még ismerhettünk gyerekkorunkból.
De a maiaknak az igazi, közvetlenül átélt, de mára már
egyértelműen történelemmé vált nagy életélmény 1989-90.
Lám, évszámot írtam, ugyanis, ha meggondoljuk, a korszaknak
még csak rendes, nemzetközileg elfogadott elnevezése sincs. A
„rendszerváltás” csak a magyar politikai-politológiai konyhanyelv terminusa. Napjainkban épp azt kell megélnünk, azt
látjuk, nem is olyan könnyű leváltani egy rendszert. Az örökre
leváltottnak hitt rendszer ugyanis, egészen más formában, de
vissza-visszatér. Erre mondják, kísért a múlt. Visszatér, mint
egy hazajáró lélek. Alighanem valamit elintézetlenül hagyott
itt a világban, azért nem tud nyugodni. És nyugtalanít bennünket, ma élőket is, akik megdöbbenve tapasztaljuk a mindennapjainkban a kísértő, más alakban újraéledő múlt ezernyi
megnyilvánulását. Elég bekapcsolni a tévét. Vagy kezünkbe
venni egy újságot. Olyan mondatokat találunk benne, amiket
már ezelőtt 30 évvel sem lehetett volna pironkodás nélkül
leírni. S lám, az a kor, amelyikben mi, újságcsinálók, azt
hittük, hogy – Heinével szólva –, hogy a szentlélek lovagjai
volnánk, mára végképp a múlté. Ez a hitünk is elenyészett.
Így aztán csak szomorúan nézzük lapunk impresszumát, a
huszadik évfolyam utolsó számát (lám, ez is egy emberöltő)
ahelyett, hogy örvendeznénk.
De talán majd a közelgő Luca újra meggyújtja a fényt, s
vele együtt a reményt.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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KRÓNIKA

A

z év utolsó harmadában
hagyományosan megjelennek a különböző összesítések,
rangsorok, például a 100 vagy
150 leggazdagabb magyarról.
Legutóbb a Népszabadság TOP
150-eskiadványátböngészhettük.
Első megközelítésben azt állapíthattuk meg, hogy miközben
volt idő, hogy térségünkből hárman is szerepeltek a TOP 150
TOP 10-ben, e téren mintha némiképp visszaestünk volna: az
idei listán az első 10-ben csak
egy ismerős névre bukkantunk,
Kovács Gáboréra.
Név

1.

Demján
Sándor
2. Csányi
Sándor
3. Bige
László
Tibor
4. Leisztinger
Tamás
5. Széles
Gábor
6. Rákosi
Tamás
7. Várszegi
Gábor
8. Kovács
Gábor
9. Veres
Tibor
10. Kovács
Bence J.

4
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Becsült
vagyon
(milliárd
forint)
170
154
88
81
71
63
62
61
56
54

Demszky a jós

Négy év háttérbe vonulás, külföldi tartózkodás
után a Budakeszihez több szálon máig is kötődő
Demszky Gábor, Budapest húsz éven át volt
főpolgármestere újra visszatérni látszik a hazai
közéletbe. Novemberben több, sarkos megnyilvánulásával, december elején pedig egy hoszszabb, a Népszabadságban megjelent írásával
hívta föl magára a figyelmet. Ez utóbbiban – A
civil engedetlenségről – megállapítja, hogy látványosan bomlik a posztkommunista kurzus.
(Ebbe beleérti a jelenlegi politikai kurzust, sőt,
elsősorban ezt érti bele.) D. G. szerint „az állami hivatalok eresztékei szivárognak, a kurzus

bizalmi emberei kapcsolatokat keresnek a civil
oldalon, hogy biztosítsák magukat”.
A politikus szerint a hatalom abban bízik,
hogy ez egy következmények nélküli ország,
ám az utóbbi hónapokban kirobban politikai
botrányok, elsősorban is a NAV eddig felfedett
ügyei arra mutatnak, hogy nem egészen. „A
rendszer úgy fog elolvadni, mint a fagylalt a forró pesti aszfalton – jósolja. – Thoreau csüggedt
lelkületű honfitársait arra biztatta: Adjuk le a
teljes szavazatunkat, ne csak egy darab papírt,
vessük latba egész befolyásunkat. A kisebbség
tehetetlen, amíg a többséghez igazodik. Így még
csak nem is kisebbség. De ha teljes súlyával opponál, akkor ellenállhatatlan.”

többször az utóbbi győzhessen. Születésnapjukat december 4-én ünnepelték a Kolorban, illetve 5-én a Gödörben. A rendezvényen magyar
Az idén húszéves TASZ ma a hazai civil szfé- képzőművészek, rendezők, énekesek, táncora egyik legszélesebb jogvédő tevékenységet sok, közéleti szereplők beszéltek, slammeltek,
folytató, megkerülhetetlen szereplője. Húsz rajzoltak, festettek, táncoltak, énekeltek a szaéve változatlan eltökéltséggel küzd azért, hogy badságról, a közönség soraiban több ismerős
Magyarországon az állami kényszer, a hivatali arcot fedeztünk föl Budakesziről, Budaörsről,
hatalom, a szabadságkorlátozó gyakorlatok, il- Perbálról és a környező településekről is.
letve a hétköznapi polgárok csatájában minél
tb
kórházi leágazásától a Korányi Emmi-díjas
Garázda óriás
kórházig tartó szakasza vigaszÍtéletidővel köszöntött be a tél talan látványt nyújtott, amikor Sajtóértesülések szerint, a Pénzüa Buda-környékre. Decem- végre végighajthattunk rajta; gyi Szervezetek Állami Felügyeber 1-jén az ónos eső olyan olyan érzésünk volt, mintha lete (PSZÁF) egykori vezetője, a
pusztítást végzett, hogy két egy óriás hatalmas husángjával budakeszi illetőségű Szász Kánapig Budakeszi a főváros tarolta volna le az erdőt.
roly lesz a Semmelweis EgyeteXII. kerület irányából megköA károkat még igazán föl men (SOTE) első kancellárja.
zelíthetetlen volt (a forgalom sem mérték, de százmilliósra
A befutó pályázókra (a
Budaörsön keresztül bonyoló- becsülik.
többi egyetem is most kapott
dott). De Nagykovácsit csak
pim kancellárt) az EmMi (Em4-re sikerült kiszabadítani a
beri Erőforrások Minisztéfogságból a katasztrófavériuma) tett személyi javasdelemnek. A gondot az ágaikra
latot Orbán Viktornak, az
ráfagyott jég súlya alatt kidőlő,
egyetemeknek viszont gyakoreltörő fák okozták. Sok helyütt
latilag semmilyen beleszólása
a villanyvezetékek is megnem volt a folyamatba. Ennek
rongálódtak, több oszlop is
köszönhetően a nevek az utolsó
elfeküdt. A Budakeszi út BMpillanatig titokban maradtak.

A TASZ-ról jelentjük
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A rendszerváltás titkai

Hogy volt, hogy nem volt (III.)
Idén emlékezünk az első világháború kitörésének századik, a második kirobbantásának 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 rendszerváltás – helyben.
Aki ezúttal ebben a segítségünkre lesz, kezménye a dolognak. Kitettünk néhány
Wiedermann Gábor, Páty korábbi pol- Che Guevarás molinót meg vörös csillagármestere, a rendszerváltás előtt got, ők megnyugodtak, mi meg mentünk
népművelő. Kérdeznem sem kell, látszik, tovább a magunk útján. Mindenesetre
hajdani kollégával beszélgetek.
nem volt ínyemre sem ez, sem az, hogy az
„Akár pár kilométer is lehet nagyon ideiglenes állomáshelyünk igen beszűnagy távolság. Például Pátyon csak a kítette a mozgásteremet, így, amikor a könyolcvanas évek végén lehetett érezni az zeli ISG pazar művelődési házába hívtak
első jeleit annak, hogy nagy változások vezetőnek, igent mondtam, s vittem a csovannak készülőben, de ahol én működtem,
a népművelés területén, Budakeszin, még
a régi művelődési házban, majd az Ipari
Szerelvény Gyár – közkeletű nevén ISG,
régebbi embereknek meg még Prékó –
kultúrházában, a nyolcvanas évek eleje
óta más szelek kezdtek el fújni. Még
1972-ben kerültem fiatal népművelőként
a budakeszi művelődési ház élére, Balogh
Géza utódaként. Előtte egyébként a zárdaiskolában tanítottam. Akik éltek már
akkor, tudják, hogy a hetvenes évek a hazai művészeti amatőr mozgalmak aranykora volt, ebből a mi intézményünk, illetve a kebelén belül általam megalapított
Budakeszi Önképző Kör – közkeletű
nevén BÖK – is kivette a részét. Nem volt
véletlen a névválasztás: amatőr színjátszóink időnként igencsak odaböktek a
hatalomnak. Kapcsolatba kerültünk az akkori amatőr színjátszás sok nagy alakjával,
és néhány év alatt az egyik, országosan is
legelismertebb együttes lettünk. Több,
később nevet és rangot szerzett művész Ma is sok minden BÖKi a szemét
pályája indult nálunk. Természetesen a portot is. Nem vártam meg, hogy fölépülkor elvásásainak megfelelően rendszere- jön az új, a mai művelődési központ. Nem
sen szerepeltünk a május elsejei és a no- bántam meg a döntést, az intézményvember hetedikei ünnepségeken, de az is fenntartó is igen nagyvonalú volt, ami a
a korra és a helyre jellemző, bizony, volt, finanszírozást illeti. Nem tudtam olyat
hogy hivatalos ünnepségen is elhangzott kéni, már persze a realitások határán belül,
Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról- amit Csörsz József gazdasági igazgató ne
ja. És nem engedtünk a kor általános gya- adott volna meg. Persze, sejtem, azt
korlatának sem, nem nyújtottuk be előre a mondják erre, hadiüzem, naná, hogy volt
műsorainkat, nem hagytuk magunkat cen- mindenre pénz, de kevesen tudják, hogy
zúrázni. Amikor leégett a ház, az akkori addigra a hadiipari termelés már alig tett
pártház alagsorába költöztünk, és ott ki egy-két százalékot. Már a fényképezni
folytattuk a munkát. Sorainkban tudhat- tilos tábla is eltűnt. A BÖK tovább folytuk addigra Babics Lászlót is, aki 56-os tatta diadalútját, például a Magyar Televíelítélt volt, ült is vagy tizenöt évet, így zió Ady születésének 100. évfordulójára
volt ideje memorizálni a magyar líra leg- szervezett szavalóversenyét is megnyerszebb darabjait: órákon át tudott fejből tük. Nagyon szép korszaka ez az életemszavalni, ráadásul kiválóan. No, az akkori nek, az akkori próbák talán még a fellétanácselnök valahogy megtudta, ki is ő, és péseknél is izgalmasabbak voltak. Ezek
egy ülésen el is hangzott: „Az ellenfor- úgy zajlottak, hogy aki sorra került,
radalmi erők befészkelték magukat a készült egy verssel, föl kellett állnia egy
pártház alagsorába!”. De nem lett követ- narancsos ládára, majd utána mindenki-

nek kötelezően el kellett mondania a véleményét. Az utolsó Babics László volt
mindig. Az ISG-be akkor 32 településről
jártak be a dolgozók, és mint népművelőre
ugyanúgy rám várt a nyolc osztályt el nem
végzettek oktatásának megszervezése –
Mandola Annával dolgoztunk ezen közösen –, mint a különböző kiállítások,
előadások szervezése. Föllépett nálunk
Kabos László ugyanúgy, ahogyan Koós
János, de szerveztünk kiállítást Pék Lajosnak vagy Kuchta Nándinak is. Sokat
segített Levendel László tanár úr, a nagy
humanista orvos, akinek igen kiterjedt ismeretségi köre volt, és persze a kor
népszerű zenészei is jöttek, Deák Bill
Gyula, Demjén Rózsi. Az ISG-pályafutásom is egy Beatrice-koncert okán tört
derékba. A helyi KISZ-esek kérésére
meghívtuk a Beatricét.
Óriási híre ment, az egész
környékről,
de
még
Budapestről is sokan szerettek volna bejutni, azonban az utolsó pillanatban
letiltották a koncertet. Ez
volt talán addigi népművelői
pályafutásom
egyetlen olyan epizódja,
amikor ennyire direkte
szólt bele a munkámba a
politika. Munkatársaimmal azt találtuk ki, hogy
egy fekete, gyászkeretes
plakáton tudatjuk a rossz
hírt – emlékszem, Feszler
Tóniék nyomták ki a
Lipótmezőn lévő házi
nyomdában –, ennek ellenére a fiatalok elözönlötték a művelődési ház
környékét. Végül karhatalommal a háttérben kellett
értésükre adni, nem lesz Beatrice. Na, ezt
követően adtam be a felmondásomat.
Utána a szerzői jogvédő hivatalhoz kerültem, ahol három megye művelődési intézményei tartoztak hozzám. A rendszerváltás pedig érdekes módon a honvédségnél
ért: persze maradtam a szakmában, a
népművelésnél, a módszertani központban dolgoztam. Azt mondom, hogy érdekes fejlemény, mert nem igazán voltak
kellemes élményeim a seregről: fiatalon a
teológián kezdtem meg felsőfokú tanulmányaimat, és közismert, hogy bántak
akkor a seregben a papi pályára készülő
fiatalokkal. Mindeközben végig Pátyon
laktam, és a nyolcvanas évek második
felében már nemcsak aludni jártam haza,
egyre inkább bekapcsolódtam a község
életébe is. Persze korábban is sokan megkerestek mint írástudó embert, hogy
segítsek elintézni, megfogalmazni ezt-azt;
(folytatás a 8. oldalon)
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FŐUCCA 179.
Pillanatfelvételek, Budakeszi, 2014. november

Értesítések és változások
Mindig a körülmények a hibásak, az emberek csak a legritkábban...
Gyanútlanul vezettem járművemet, s
így történt, hogy a szokásos útvonalamon nem tudtam végigmenni, mert az
utcasarkon a kötelező haladási irány
nem a kedvem szerinti bal, hanem a jobb
irányt írta elő számomra.
Ismerőseimet kérdezgettem, mi történhetett, hogy egyirányúsították az utcájukat. Nem volt senki, aki tudta volna a
választ.
Vettem hát magamnak a fáradságot, és
a kor szellemének megfelelően belenéztem az internet kínálatába. Rákeresvén
Budakeszi Város Önkormányzatának
honlapjára, már a felkínált alcím sokatmondó volt: „Figyelem! Forgalomtechnikai változás!” Aztán jött a meglepetés…

Állj, vagy jövök!
A cikk alatt nem találtam érdemi információt, csak annyit, hogy a Penta
Kft. dolgozik a területen, és a változás
2014. november 10-én délben lép életbe. Viszont négy lehetőségem is volt a
továbblépésre. A „forgalomtechnikai
változás” mellett döntöttem.
Azonnal létre is jött a kapcsolat, a Polgármesteri Hivatal fejléces lapja jelent
meg, csakhogy a normálisnak tekinthető
álló formátummal ellentétben fekvő
elrendezésben, függőleges sorokkal,
vagyis a fejemet az asztalra fektetve tudtam csak elolvasni a közleményt. Mégis
ez volt a kisebbik gond, a nagyobb az,
amilyen információt kap az, aki belenéz
ebbe az irományba. Az első érdemi
mondatból kiderült, hogy a TMM-1-0-0
Fő utcáról induló vezetékre november
10-én el kell kezdeni a kivitelezőnek a
rácsatlakozást, hogy a Magyar Közút
rendelkezéseit betarthassák. Ugye, mindenki mást is a vezetékszakasszal kapcsolatos azonosító kód izgatja, és persze
az is fontos adat a nagyközönség részére,
hogy kinek az előírásait kell betartania a
vállalkozónak.
A második mondat a 0+200 szelvé-
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nyig terjedő patakkeresztezésről beszél, amit természetesen minden helyben lakó álmából felébredve is tökéletesen tud, merre is keressen. Csak
az a kár, hogy egyetlen utcanév sincs
a szöveg környezetében, amit a földi halandók többsége megérthetne.
Az ezt követő vastagon szedett mondatban már szerepel a Táncsics Mihály utca, és hogy esténként hány órától
meddig nem hajthatnak be az ingatlanjaikra az arra tévedők.
A második érdemi bekezdés megint az
érintett szelvényszámokról tájékoztat,
miszerint a 0+208 – 0+312 közötti csatorna nyomvonal hol halad, igaz, itt már
szerepelnek utcanevek is. Majd a szöveg
folytatódik további szelvényszámokkal
és nyomvonalleírással. A legutolsó mondat tartalmazza a számomra legfontosabb
hírt, mármint hogy
melyik utca merrefelé
egyirányú a forgalom
átszervezése okán.
Azt, hogy mindezen
megpróbáltatásokra
meddig kell számítania az érintetteknek,
arra egyetlen betű
sem utal ezen az oldalon. A megoldás a
forgtechvaltoz2.pdf
lapon található, ami
természetesen ismét fekvő formátumban
tekinthető meg. Itt derül ki, hogy az idén
már nem várható befejezés, vagyis a téli,
egyébként is bonyolult közlekedési helyzeteket hozó időszak tovább nehezedik.
Van azonban további segítség is a
változások megértéhez a 3-as és a 4-es
végű becsatolt lapokon. Természetesen itt is akadnak furcsaságok, hiszen
egyebek mellett a szöveges részben
körülírt szelvényszámokat a kapcsolt
térképszerű részek nem tartalmazzák. A
rajzos rész címe is Átnézeti helyszínrajz,
mely – minő véletlen – ugyancsak fejre
állítva került fel a képernyőre. Egyébként a térképvázlat mellé nem csatoltak
jelmagyarázatot. Így éppen azt nem lehet felismerni rajta, hogy melyik vonal
a meglévő csőszakasz, és melyik a mostani tervezett építkezés része, vagyis
hol kell nagy gödrökre számítani, és hol
lelhető nyugalom.
A megtekinthető 4-es tájékoztató
lapon, a közlekedési változásokat bemutató rajzzal szemben is lennének észrevételeim. Ugyanis nemcsak egyirányúsítás
történt az elmúlt napokban, de némely
helyen a korábban szokásos elsőbbségi

viszonyok is megváltoztak az építkezés
megindulásával közel egy időben. Ezeket a változásokat bemutató adatokat
valamilyen számomra föl nem fogható
okból ugyanis lespórolták az illetékesek,
pedig ha már ennyi energiát ráfordítottak a tájékoztatásra, ez már talán beleférhetett volna.
Slusszpoénnak még annyit, hogy a Szél
utca felső végén fellelhető kitáblázás
nem felel meg a november közepén, az
interneten megismerhető állapottal.
Mészáros Árpád

Itt egy vadász,
a háttérben a hajtók
Nem tudok szó nélkül elmenni a Budakeszi Polgármesteri Hivatal által jegyzett értesítés mellett (aláíró dr. Remete
Sándor jegyző sk.). Ebben ugyanis
azt rögzítették, mi szerint Budakeszi,
Solymár, Nagykovácsi valamint Budapest II., III. és XII. kerületei területén,
az 5719-es kódszámú „Budapest-Budakeszi” vadászterületen hajtóvadászatot rendeznek. A vadászat időpontja:
2014. november 6. napjától kezdődően
2015. február 26. napjáig, hetente egy
alkalommal.
Nagyon dicséretes, hogy kihirdetik ezt
a tényt. De – és itt kezdődnek a gondjaim
– engem és feltehetőleg még sok természetet kedvelőt az is érdekelne, hogy
melyik napokon, mettől meddig van a
hajtóvadászat, s ugyan merrefelé. Menynyire érinti az erdővel csaknem teljesen
körbevett településünk szélső utcáit, s
melyikeket? A házaink kerítéseitől még
ugyan mennyire lehetek, lehetünk biztonságban (méterben kifejezve)? Ha
az óvodai csoport az erdő szélén makkot gyűjt, akkor veszélyezteti-e a felügyeletet ellátó felnőtt az apróságok épségét? Megközelíthető-e biztonságosan
a kijelölt utakon a Vadaspark? És egyáltalán, a fővárosba bejutás a két felsorolt,
és ezek szerint veszélyesnek tekintendő
fővárosi kerület erdein keresztül milyen
kockázatot jelent? Talán minden nap
hívjam fel a megadott 06-1-391-0540es telefonszámot, hogy a Szépjuhásznétól hazasétálhatok-e az erdőt átszelő
legrövidebb sétaúton Budakeszire, a
nagy forgalmú közút közelében?
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FŐUCCA 179.

Kapnak az elöljáróságok

kell dönteni mind a központi, mind a
helyi kormányzat szintjén, érdemes az
adófizető polgároknak figyelni, advent
ide vagy oda, mi fortyog ez ügyben a polgármesteri hivatalok és a közgyűlések boszorkánykonyháiban. Mi például megemeltük egy kicsit a fedőt a Budakeszi, Fő
utca 179. fölött, és máris érdekességekre
bukkantunk a fazékban: Budakeszi a rendelkezésére álló mindkét lehetőséggel –
adóemelés és új adó bevezetése – is élt.
Novemberi határozatában úgy döntött,
jövőre az ingatlanadót 50 (nem öt, ötven) százalékkal megemeli, és bevezeti
a garázsadót. Utóbbi célszerűségét sokan
vitatják, ugyanis a várható-tervezett bevétel nem sok, nem sokkal több, mint amit
az adminisztrálása elvisz majd. Öröm az
ürömben, ugyanakkor az adókedvezmények nem változnak.
Sza-T-ir

Amit az egyik kezükkel adnak, a másik- ügyi és az oktatási intézmények terheit
kal elveszik – ez lehetne a mottója a kor- is jórészt levette a vállukról az állam,
mány helyhatóságokkal kapcsolatos poli- annyit jegyeznénk meg, hogy épp elég
tikájának. (Asszociációk: „A kezemet anyagi terhet hagyott így is rajtuk, töbfigyeljék, csalok!”; vagy: „Ne
arra figyeljenek, amit mondok,
hanem arra, amit teszek” –
hogy két klasszikust is idézzünk
– a Szerző.) („Csak tiszta forrásból” – a Szerk.)
Január elseje után fogjuk
megfizetni mi, adófizetők annak a „nagyvonalúságnak”
az árát, amellyel a kormány
kegyesen „átvállalta” a helyhatóságok elsősorban a válság
előtt fölhalmozott adósságának
nagyobbik részét. (Arról Szabad folyást engednek a helyi adóknak
most szó se essék, hiszen annak idején bet, mint amit pénzügyileg többségükben
idékünk ugyan az ország legfejmegírtuk, mekkora igazságtalanság volt vállalni tudnának. Ebben a helyzetben, s
lettebb, leggazdagabb régiójában
az óvatosan gazdálkodó településekkel ehhez nem kell közgazdasági diploma,
van,
az országos átlagnál alacsonyabb
szemben, hogy a nyakló nélkül eladó- két lehetősége van egy gazdálkodónak:
a
munkanélküliség
és a helyi bevételek
sodók akár százmilliókkal könnyebbül- csökkenteni a költségeket, ami praktikuis
magasabbak,
mint
másutt, de jó tudtek meg, s az ő terheiket most mindany- san az általa nyújtott szolgáltatások színni,
hogy
2015-től
az
elöljáróságoknak
nyian fizetjük a központi költségvetés vonalának csökkenését is jelenti, vagy
maguknak
kell
kigazdálkodniuk
a szoadófizetőiként.) De most jön az igazság pénzt szerezni valahonnan. Az állam töbciális
segélyeket.
Hogy
miként
fogják
pillanata, ugyanis kiderült, hogy az állam bet nem ad, hitelt nem vehet föl (törvény
tudni
ezt
megoldani
például
olyan
köze gesztusért cserébe jóval kevesebb pénz írja elő ugyanis, hogy az elöljáróságok
ségekben,
ahol
se
közel,
se
távol
nincs
juttat a településeknek, mint korábban. csak a kormány jóváhagyásával folyamodműködő, adófizető vállalkozás, ahol
Kevesebbet, mint amiből működésüket hatnak banki hitelért – ennyit az önálló
több a munkanélküli, mint az aktív, nem
az eddig megszokott színvonalon fenn gazdálkodásról). Marad még valami:
tudni. Mint ahogyan azt sem, vajon az
tudnák tartani. Hogy fejlesztésekről szó adóemelés vagy új adók kivetése saját
intézkedéstől leginkább sújtott telepüse essék, mert ma, és ez nem csak a hely- hatáskörben. No, ez az, amiben a korábbilések számára elkülönített állami alap,
hatóságokra áll, fejlesztés csak ott van, akhoz képest a kormány nagyobb mozgásamire a kormány ígéretet tett, mire lesz
ahol valamilyen uniós pénz is van. Mielőtt teret ad, mint eddig.
elég.
Mivel a jövő évi adóemelésekről most
bárki azzal érvelne, de hát az egészségSzázalékos arány: 39,92
Remeteszőlős:
Bevallók száma: 590
Állandó népesség: 742
Százalékos arány: 42,66
Budakeszi:
Bevallók száma: 318
Állandó népesség: 14 357
Százalékos arány: 42,86
Telki:
Érdekes statisztikákra buk- Bevallók száma: 6 076
Állandó népesség: 3 783
kantunk a minap a hvg hon- Százalékos arány: 42,32
Törökbálint:
Bevallók száma: 1 652
lapján. Egy térkép segítÁllandó népesség: 13 571
Százalékos arány: 43,67
ségével települési bontás- Budaörs:
Bevallók száma: 5 668
  
ban tekinthetjük át, hányan Állandó népesség: 28 683
Százalékos arány: 41,77
Zsámbék:
adóznak és milyen arány- Bevallók száma: 12 832
Állandó népesség: 5 372
ban egy-egy településen. Mi Százalékos arány: 44,74
Tök:
Bevallók száma: 2 316
kigyűjtöttük Olvasóinknak a
Állandó népesség: 1 383
Százalékos arány: 43,11
budai agglomeráció adatait. Nagykovácsi:
A kimutatás készítői a lakos- Állandó népesség: 7 365
Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 2014-2015-ös téli szeságszámnál a 2013. január 1. Bevallók száma: 3 166
zonban az országos közúthálózaton 825 saját és 39 bérelt
szerinti állapotot vették alapul. Százalékos arány: 42,99
munkagépet állíthat hadrendbe. Szükség esetén úgynevezett
Íme (jó böngészést):
lehívható gépek is be tudnak segíteni a síkosságmentesítési
Páty:
és hó-eltakarítási munkákban, ez több száz további járművet
Biatorbágy:
Állandó népesség: 7 132
jelenthet havaria helyzet esetén. A téli feladatokat ellátó géÁllandó népesség: 12 680
Bevallók száma: 3 067
pek beüzemelésén túl azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt
Bevallók száma: 5 475
Százalékos arány: 43,00
évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási
Százalékos arány: 43,18
lehetősége, hófogó rácsokat és hálókat helyeznek ki a cég
Perbál:
szakemberei, összesen 396 kilométer hosszon, valamint 323
Budajenő:
Állandó népesség: 2 141
kilométernyi hóvédő erdősáv fenntartása is a társaság feladaÁllandó népesség: 1 984
Bevallók száma: 937
tához tartozik.
Bevallók száma: 792
Százalékos arány: 43,76

V

Hol, mennyien
adóznak

A
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1ÉN
(folytatás az 5. oldalról)
egy-egy levelet megírni a „Kádár-titkárságra” például, vagy a helyi hatalom
túlkapásai ellen kértek támaszt vagy
tanácsot. Azért engem kerestek, mert közismerten munka mellett mindig is szívesen írogattam lapokba, a legtöbb írásom a
Pest Megyei Hírlapban jelent meg. Ekkor
tájt, a nyolcvanas évek derekán jelent meg
például egy cikkem a pátyi fiatalokról
Csellengő fiatalok címmel, aminek nem
várt, hatalmas visszhangja keletkezett,
még a Szabad Európa Rádióban is be-

Útzár az ISG előtt
(keretben: a budakeszi
Magasvári Viktor, de ő
csak később csatlakozott
Feróékhoz)
olvasták. A cikk lényegében arról szólt,
hogy Pátyon mennyire kilátástalan a fiatalok helyzete, mennyire nincs semmilyen
lehetőségük, az egyetlen hely, ahol
összeverődhetnek, az a kocsma. Persze,
hogy a szőnyeg szélére állítottak. De pozitív hatása is lett, valami elindult. Képzelje,
a kocsmában a kocsmáros irodalmi klubot
indított; már-már szürreális, ha a mából
fölidézem ezt az epizódot. Talán ez volt az
első jele a faluban annak, hogy valami
készül, s 88-tól aztán, ahogyan az országban másutt is, egyre nagyobb lett a civil
mozgolódás. Kezdtek alakulni az egyesületek, a pártok helyi szervezetei. Talán a
kulcs a helyi sajtó, a helyi nyilvánosság
megjelenése volt. Többedmagammal
megalapítottuk a Pátyi Fórumot, ami a
Magyar Demokrata Fórum-ra rímelt,
mert, hogy akkor már alakult a helyi MDF
is. Bendl János szerkesztette, nekem külön rovatom volt, Színes mesék néven.
A legnagyobbat az a cikkem szólt, aminek
a címe így hangzott: Mit visz az IFA?, és
a helyi téesz visszásságait pertraktáltam
benne. Aztán a rendszerváltás után
megszűnt, pontosabban átalakult a helyi
rendszerváltás e legfontosabb szócsövefóruma: miután Bendl, a Pátyi Fórum-
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alapító az SZDSZ-ben folytatta, vitte
magával a lapot is, de új néven, Pátyi
Kurírként jelent meg. A helyi MDF vezetésében kettőnkön kívül mindenképp meg
kell emlékezni Székely Lászlóról, a jelenlegi polgármesterről, Soós Istvánról, aki
szintén sok kiváló cikket írt a Fórumba is,
a mostani alpolgármesterről, Szabó Istvánról és Wiedermann Ferencről. De volt
akkoriban szociáldemokrata alapszervezet
is, azt id. Mucsi Lajos kezdeményezte,
Gurinné pedig még országgyűlési
képviselőségig vitte mint helyi kisgazda.
Az SZDSZ-esek pedig Sztáray Misiék
körül csoportosultak.
A rendszerváltást Pátyon több nagy affér
kísérte, ilyenek voltak például a Bakonyi
László
református
lelkészt ért támadások; 89 decemberében a román forradalom hírére a
pátyiak is, akárcsak
az ország, felbolydultak, az országzászló alatt gyülekeztek, és ő volt a
gyűlés szónoka. Mégis az előző rendszerrel való kollaborálással vádolták, kisebb atrocitások is érték, mire
nyugalomba vonult. Az őt eltávolító
egyik presbiter hozott új lelkészt Pátyra,
majd tíz évig a lábát sem tette be a templomba. (Csak jelzem, épp nemrég, októberben tartottunk Bakonyi-emlékülést.)
Emlékszem még 1990. március 15-re is,
ekkor már közel voltunk a választásokhoz, az ünnep előestéjén híre ment, hogy
gyújtogatás történt a határban. Igen,
valóban kigyulladt két-három szalmakazal, s valószínűleg nem is öngyulladás
volt, de ennek semmi köze nem volt a
politikához; alighanem inkább egy biztosítási csaláshoz. Összességében, ahogyan 1956, úgy 1989 sem igazán rázta
meg a települést; néhány tucat ember
volt, aki részt vett az eseményekben, a
többség inkább kivárt. Az önkormányzati
választásokon is, 1990 őszén, a volt
tanácselnököt választotta meg polgármesterének.
Ha Pátyon túlra is tekintek, és különösen, ha ma szertenézek a hazában,
mint hajdani szavaló József Attila sorai
jutnak eszembe:
A munkásnak nem több a bére,
mint amit maga kicsikart,
levesre telik és kenyérre
s fröccsre, hogy csináljon ricsajt.

Az ország nem kérdi, mivégre
engedik meggyűlni a bajt
s mért nem a munkás védelmére
gyámolítják a gyáripart.
Szövőlány cukros ételekről
álmodik, nem tud kartelekről.
S ha szombaton kezébe nyomják
a pénzt s a büntetést levonják:
kuncog a krajcár: ennyiért
dolgoztál, nem épp semmiért.”
(Hazám)
Lejegyezte: Biatoris Oz

Az ISG anno

Brüsszelizők
Van, ahol floridáznak, a mieink inkább
brüsszeliznek.
Novemberben Gál Kinga Fideszes
EU-képviselő meghívására kétnapos
látogatást tett az Európai Parlament
brüsszeli székhelyén a budakesziekből,
zsámbékiakból és perbáliakból álló
Fidesz-delegáció. Értesüléseink szerint a jutalomutazást azért szervezték
számukra, mert hogy a helyi Fideszszervezetek kiemelkedően jól szerepeltek az idei, három választáson,
kiváltképp a helyhatóságin. (Arról nem
szól a fáma, vajon miért nem volt a küldöttségnek budaörsi tagja…)
A 30 fős delegációt Csenger-Zalán
Zsolt országgyűlési képviselő vezette.
A fideszeseket elkísérte útjára a Buda
Környéki Televízió stábja is.
Gál Kinga vacsorát is adott a tiszteletükre, majd politikai tájékoztatót
tartott.
A résztvevők a program keretében
ellátogattak az Európai Parlamentbe és
az interaktív kiállítást felvonultató Parlamentáriumba is.
Az ilyenkor elmaradhatatlan „családi
fotó” az Európai Parlament Antall József nevét viselő szárnya előtt készült.
Az út költségeit az Európai Parlament
e célt szolgáló keretéből fizették.
eszt
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DOSSZIÉ

Hiába, aki ügyes, az ügyes
A Hölgy – igen, így nagybetűvel írva –
végigvonult a bíróság folyosóján. Ehhez
a vonuláshoz tehetségre és kellékekre
volt szüksége. Mindenekelőtt bokáig érő
bundára volt szüksége, olyanra, ami felhívta magára a figyelmet. Mivel az idei
tél még nem érkezett meg, s így egyesek
még az átmeneti kabátjukat sem vették
elő, feltűnő volt a párducmintás, nagy
galléros, bokáig érő bunda viselése az
egyébként fűtött folyosón. De még ennél is feltűnőbb volt az, ahogyan a Hölgy
megjelent, mozgott benne.
Őstehetségnek látszott vonulásában.
Feltehetőleg a lánya kísérte, aki több
nagyságrenddel elmaradt az öltözködés
terén a bundás hölgy mellett. Mindketten
igen magas sarkú lábbelit viseltek, de
amíg a kísérő, vagyis a fiatalabbik hölgy
csak ment, a Hölgy a győzelme tudatában
mozgott a tárgyalóterem felé. A többi emberrel szembeni fölényét sugározta már a
bundájának viselése is. Hanyag eleganciával begombolatlanul lengett körülötte
a bunda két szárnya, és ezzel az egyébként sem teljesen nádszál karcsú termeténél sokkalta szélesebb sávot söpört végig
a folyosón, alig hagyva maga mellett szabad teret más halandó számára. Uralta a
környezetét.
A Hölgyet táska, netán szatyor nem zavarta fölényes megjelenésében, talán csak
az ápolt, gondosan rendezett hajfürtökön
lehetett volna még egy picit fokozni a
hatást, hogy teljesen össze is lehessen
téveszteni az operában a díszelőadására
készülő primadonnával. Még a hófehér,
legutolsó divat szerinti tűsarkú csizmája
is abban támogatta, hogy mindenki érezze, viselője fölényes, magabiztos, megtámadhatatlan.
Vonulásában nem felejtette el, hogyan is sugározza maga körül a feltétlen
győzelmet adó aprócska jelek tömegét.
Nem nézegetett oldalt, nem volt nyuszi,
mint aki először jelenik meg bírósági tárgyaláson, ő a győzelmének biztos tudatában érkezett meg a tárgyalóterem elé.
Nem állt meg bizonytalanul út közben,
nem keresgélte az ajtószámokat, nem
topogott, mint aki nem sejti, hogy várnia kell, vagy már régen áhítanak a megérkezésére.
Egy pillanatra megállt kísérőjével az
ajtó előtt, de talán csak annyi időre, amíg
számba vette a hatásos belépés feltételeinek összes jelenlétét a környezetében, majd egy határozott mozdulattal, de
előkelő lassúsággal feltárta az ajtót, és
belépett a terembe.
Nem tudom, miként üdvözölték őt bent

a tárgyalás színterén, de a folyosón tökéletes sikert aratott. Vonulása és belépője
innen, a tanúk padjáról nagyon hatásos
előadásnak tűnt. A várakozók mindegyike
érezte, már itt eldőlt a tárgyalás sorsa,
nincs mit tenni, itt mindenki alul maradt,
egy valaki győzött, és az az imént bevonult Hölgy.
Pár perc múlva ismét megjelent a
főszereplőnk az ajtóban, ám ezúttal mintha
veszített volna magabiztosságából. Persze
az is lehet, hogy csupán a várakozási
pozíció kényszere tette nézőközönségében
ezt az érzetet, de mivel most nem vonulhatott, így az előbbi jelenség most nem
ismétlődhetett meg. Ám ez a kis megtorpanás az imént átélt jelenséget elhomályosította, a Hölgy így ácsorogva a tárgyalóterem ajtaja előtt mintha földi halandónak
süllyedt volna vissza.

a várakozó tanúk között. Ekkor mindenki külön-külön értesült arról, hogy
a mai tárgyalást elhalasztották, mivel a
másodrendű vádlott kimentette magát. E
miatt a bíró újabb tárgyalási napot volt
kénytelen kijelölni. Így a mára beidézett
tanúk elmehettek meghallgatásuk nélkül,
majd egy későbbi alkalommal megint
megszervezhetik idejövetelüket, pénzt,
időt, fáradtságot, költséget felhasználva.
Igen, ez a tárgyalás elmaradt, vagyis
győzött a Hölgy, s már nem először. Több
éve húzódik az ügye, minden tárgyalást
valamilyen ügyes, jogszabály által elfogadott módon elnapoltatott. Persze ezt csak
a rossz nyelvek mondhatják, neki minden
bizonnyal tényleg olyan körülményei lehettek, ami meghiúsíttatta az esetleges
elmarasztalást. Hogy mi lesz a következő
trükkje, az már ma borítékolható: veszélyeztetett terhes lesz, vagy hóvihar miatt
nem tud majd megérkezni, netán majd
társára, a másodrendű vádlottra találnak ki újabb szerepet. De hogy ismét
nem sújthat le rá az igazságszolgáltatás,
az biztos. Hiába, hogy egy tettenéréses
cselekményben volt érintett a Hölgy, eddig megúszta, most már a sokadik éve.
Akkor fülelték le, amikor a társadalom
által elitélendő cselekményét elkövette,
ezért citálták most a jog képviselői elé. Ő
viszont tudja – és ezzel hosszú ideje él is
– hogy aki időt nyer, csatát nyer.
Mészáros Árpád

Kihűlés

Mégis bunda
a bunda
Nem sok lehetősége volt nézelődésre
a közönségének, mert ismét nyílt az ajtó,
és a teremből a jegyzőkönyvet vezetető
személy lépett ki egy kis cetlivel, amit
átadott a bundás Hölgynek. Az bólintott,
és újra felvette fölényes testtartását, majd
köszönés nélkül távozott kísérőjével.
Ezúttal talán még szélesebb sávot söpört
végig a terebélyes testének két oldalán
lengedező bundájával. Minden porcikája
a győzelmének hírét ontotta maga körül.
Igen, itt járt a bíróságon, és emelt fővel
távozhatott, megint úgy, hogy nem ő lett
a vesztes.
Hogy mi is történt a folyosóról nézve
a háttérben, vagyis a tárgyalóteremben, az csak jó sokára derült ki, amikor
a jegyzőkönyvvezető ismét megjelent

Az éjszakák immár egyre hidegebbek,
itt a tél. Ez komoly fenyegetést jelent a
fedél nélkül élőkre, azonban nem csak
ők vannak veszélynek kitéve, hanem
azok a többnyire idős, egyedül élő emberek is, akik korukra, egészségi állapotukra, vagyoni helyzetükre tekintettel vagy egyéb körülmények miatt - nem
tudják befűteni a lakásukat.
Sajnálatos módon minden évben
előfordul olyan haláleset, ami kihűlés
következménye. Az ilyen esetek
megelőzése össztársadalmi érdek, az
egyes állampolgároknak is fontos szerepe van ebben.
A rendőrség kéri a lakosságot, hogy
senki ne menjen el a hidegben, a
földön vagy padon fekvő ember mellett, illetve, ha tudomásukra jut, hogy a
környezetükben valaki fűtetlen lakásban
él, akkor értesítsék a hatóságokat a 107,
112 központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén.
Tegyünk együtt azért, hogy senki ne
essen a hideg idő áldozatául!
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Szexmegvonás
Zsámbékon
Izgalmas projektet indított útjárta a
Zsámbéki Színházi Bázis. A Lüszisztrátéról elnevezett performanszon a Zsámbéki Művelődési Ház nőklubjának tagjai, helyi, környékbeli nők, asszonyok,
fiatalok, idősek hősi, illetve hétköznapi
történeteiket mesélik el egymásnak,
amit a projekt gazdái gyűjtenek össze.
Terveik szerint az „adatközlők” meséit
később elektronikus formában rögzítik
és tárolják is. A prog-ramban részt vesz
a budakeszi Kompánia Társulat is, ők
azt tervezik, hogy a télen összegyűjtött
történetekből jövő nyáron egy színházi
előadást készítenek.
Az első összejövetelen a Kompánia
színésznői, Kemény Rozália, Szalai
Heni és Mayer Zita kortárs és antik női
költőktől, íróktól olvastak fel a részleteket,
hogy kedvet csináljanak a történetmeséléshez.
A projekt névadója az ókori görög drámaíró, Arisztophanész egyik színművének
hősnője, a korabeli „feminista”, „pacifista” Lüszisztraté, aki nőtársaival összefogva csikarja ki a békét a végeláthatatlan
háborúba bonyolódott athéni és spártai

férfiaktól. Azt találja ki, hogy szerelmi
sztrájkot szervez. Úgy véli, ha az aszszonyok, lányok nem engedik magukhoz
férjeiket, szerelmeiket addig, amíg le
nem teszik a fegyvert, előbb vagy utóbb
béke lesz. Elképzelése kedvező fogadtatásra talál társai körében, a terv beválik,
s számtalan groteszk és komikus jelenet
után – a végén kitör a béke.
Sza-T-ir

Nem az, nemez
A korábbi helytörténeti múzeum épületében új intézmény született: a Budakeszi
Tájházban november végén megnyílt a
kézműves műhely. A szervezők célja egy
olyan kreatív közösség kialakítása, ahol
a résztvevők együtt alkothatnak, tapasztalatokat, ismereteket, technikákat
cserélhetnek egymással.
A program nemezeléssel indult, Tóth
Nóra vezetésével.

BUDAKESZI

December
5. péntek, 20.00
Virgácsparti
6-7. szombat-vasárnap egész nap
Városkarácsony
11. csütörtök, 15.00
Nyugdíjasok karácsonya
12. péntek, 16.00
Német nemzetiség karácsonya
14. vasárnap, 10.00
Születésnapi meglepetés-koncert
15. hétfő, 18.00
A Hagyományőrző Kör karácsonya
17. szerda, 15.00
Borostyán Nyugdíjas Klub karácsonya
18. csütörtök, 15.00
Fenyőgyömgye Nyugdíjas Klub karácsonya
20. szombat, 17.00
Székely Kör karácsonya
30. kedd, 19.00
Rojtos Táncház előszilveszter
1970. 01. 01. 00 órakor
Időutazás (44 évet vissza az időben)
Szilveszter éji harangszó a Himnuszszobornál
A Nagy Gáspár Városi Könyvtár ünnepi nyitva tartását keresse a könyvtár
honlapján. Áldott ünnepeket kívánnak
a könyvtár munkatársai!
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A nőkérdés mintha megint a magyar társadalom érdeklődésének középpontjába
került volna. Erről tanúskodik több, vidékünkön mostanában indult kezdeményezés. Még egy olyan, küldetésében
kifejezetten a hagyományőrzésre vállalkozó civil szervezet is például, mint a
Magyar Történelmi Szalon, idei budaörsi rendezvénysorozatát ennek a kérdésnek szentelte.
A rendezvénysorozat záróeseményének, amely A magyar női
művelődéstörténet fejezetei a 16-19.
században címet viselte, meghívójából
idézünk: a 18–19. század fordulójától
pedig a társadalom egyre jelentősebb
szerepet szánt a nőknek a nemzeti
művelődés – irodalom, képzőművészet,
nyelvművelés – honleányi támogatásában: „Ti vagytok a polgári erény s
nemzetiség védangyalai…” – jellemezte
a nőket a Hitel előszavában Széchenyi
István.
A
november
14-i
programban közreműködött Dr. Papp Júlia
művészettörténész,
Bálint
Márta
színművész és Dr. Szabó András
előadóművész.
eszt

Kulturális ajánló,

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

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

Nők minden időben

Budaörs

Latinovits Színház

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu
December
10. szerda, 15.00
Momo
Premier
12. péntek, 10.00
Momo
12. péntek, 15.30
100 év Orfeum
13. szombat, 10.00
Borka Mumusföldön
13. szombat, 19.00
Képzelt beteg
17. szerda, 10.00
Momo
17. szerda, 17.00
Operabeavató – Ünnep és opera
18. csütörtök, 20.00
Legyetek jók, ha tudtok!
20. szombat, 11.00
Diótörő
20. szombat, 15.00
Diótörő
20. szombat, 17.00
Diótörő
21. vasárnap, 19.00
Ármány és szerelem

DECEMBER

23. kedd, 11.00
A muzsika hangja
26. péntek, 11.00
Momo
26. péntek, 17.00
Momo
27. szombat, 15.00
100 év Orfeum
27. szombat, 19.00
100 év Orfeum
28. vasárnap, 11.00
Legyetek jók, ha tudtok!
28. vasárnap, 15.00
Legyetek jók, ha tudtok!

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Színházi és
Művészeti Bázis
December
6. szombat, 16.00
Mi van a puttonyban?
Domi Bábszínháza
Falu-Mikulás a művelődési házban
13-14. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Múzeumok Hétvégéje
13. szombat, 14.00
  
„Menjünk Betlehembe….” – lucázás
és betlehemes játék
előadják a Keresztelő Szent János Ál-

talános Iskola 2. osztályos tanulói élő
állatokkal a Romtemplomnál, Vizeli
Judit vezetésével
14. vasárnap, 17.00
Ötórai Tea-party
A Zsámbéki Táncsport évadzáró rendezvénye
17. szerda, 18.00
A Sziget
Makray Krisztina filmklubja a művelődési házban
19. szombat, 19.00
Karácsonyi Musical Gála
a művelődési házban
20. szombat, 18.00
Höcögő Karácsony
a művelődési házban
21. vasárnap, egész nap
Mária Napforduló a Zsámbéki
Hagyományőrző Baráti Kör szervezésében a művelődési házban
21. vasárnap, 13.00
VI. „Úton Betlehembe…”
Kiállítás-megnyitó az Iharos Népművészeti Egyesület kézműves pályázatára érkezett gyermekmunkákból

B.U.É.K.
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Emlékezés Csepregi Gyulára

Esterházy Pátyon
A Pátyi Irodalmi Klub őszi
sorozatának talán legjobban várt eseményére kerül
sor december idusán: a helyi
könyvtárba látogat egy íróolvasó találkozóra Esterházy
Péter.
Az összejövetel este 19
órakor kezdődik (Páty,
Rákóczi u. 37.).

Krumpliebéd
Telkiben van „Faludisznaja”, „Falukáposztája”, és
„Krumpliebéd” is, valamennyi a helyi közösségi
házban, a Pajtában. Az Erzsébet naphoz kapcsolódó
Krumpliebéd idén advent
második vasárnapjára esett. A helyi Karitász jótékonysági rendezvényén a
résztvevők a vasárnapi ebédjük árát a telki szegények
javára ajánlhatták föl. Az
adományokból pedig ajándékok lesznek karácsonyra.
Az ebéd mellett játszóházzal
várták a gyerekeket.

Miklós és Luca
A telki gyerekek idén az iskolában várták a Mikulást december 6-án. A várakozás
izgalmait
csillapítandó,
no meg a karácsonyi ajándékozást megkönnyítendő,
a gyerekeknek kézműves
foglalkozást tartottak, míg a
rénszarvasok vontatta szán
befutott a parkolóba.
Luca napja viszont az
idősebbek jegyében telik
majd a faluban: ekkor tartják
ugyanis a helyi nyugdíjasok
hagyományos, karácsonyi
összejövetelüket, amelyre a
tagságon kívül az új, csatlakozni vágyókat is várják a
szervezők.

Az egész magyar zeneszerető
társadalmat megrázta a hír,
hogy fiatalon, mindössze 56
éves korában elhunyt Csepregi Gyula, a szakma által
egyértelműen a kortárs magyar dzsessz szaxofonosok első
számúnak tartott képviselője.
A 80-as évek elejétől a kortárs
magyar dzsesszmuzsikusok
közül szinte mindenkivel, aki
számít, játszott: Kőszegi Imrével, Babos Gyulával, Szakcsi
Lakatos Bélával, Pege Aladárral, de a pop-rock világába is
szívesen tett kiruccanásokat:
zenélt együtt Presser Gáborral
csakúgy mint a Bikinivel vagy
éppen Cserháti Zsuzsával.
Húsz éven át tanított a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.
Nemzetközileg is ismert
és elismert volt, sikereit
elsősorban
Skandináviában
és a kontinentális Európában
aratta.
A nagy tudású muzsikus ugyanakkor rendkívül szerény
ember volt, választott lakóhelyén nem restellte, hogy helyi, amatőr zenekarokkal is
föllépjen, ezekre az előadásaira
ugyanolyan lelkiismeretesen

állt ki a dobogóra, mint a nagy
színpadokra. Budakeszi, ahol
a zenész élete utolsó éveiben
letelepedett, kiváltképp szívébe zárta a zenészt.
Tanítványai között volt a
szintén a vidékünkhöz kötődő
St. Martin. Az ő FB-oldaláról
idézünk egy bejegyzést, melyben mesteréről tesz vallomást.
A visszaemlékezés a főiskolai
felvételiről, megismerkedésük
és barátságuk kialakulásának
kezdetéről szól: „Rengetegen
voltak a jelentkezők között.
Azt mondta, nincs hely. Kértem, hogy tegye meg, és keressen időt, szánja rám, és én
bebizonyítom
neki, hogy szorgalmas
diák vagyok és nem
fog csalódni bennem. Megtette, szorított helyet a sok
elfoglaltsága
mellett! Először 5-10
perceket tudott csak
meghallgatással foglalkozni velem. A
harmadik
héten
nem jöttek a diákok,
lógtak. Felajánlotta, hogy maradhatok, ha van időm.

Tóth R. Margit (1928-2014)
Tavaly nyáron készítettem egy
riportot e lap hasábjain Margit
nénivel Most még tükör által,
homályosan címmel, ahol igyekeztem részletesen bemutatni,
mi mindent tett a közösségért.
Most ezeket foglalnám újra
össze: 27 évig vezette a budakeszi bölcsődét, dolgozott a
Szépítő Egyesületben, ügyelt
a Művelődési Központban,
kirándulásokat szervezett a
nyugdíjas klubban, kiállították képzőművészet alkotásait.
Nehéz sorsa volt. Családját
üldözték a Rákosi-korszakban, így nem tanulhatott orvosnak, „csak” védőnőnek.
Élete szerelme az 56-os harcok áldozata lett. Már idős
korában balesetet szenvedett,
ezt követően már nehezen
mozgott, végül már el sem
tudta hagyni a lakását, így a

látogatók jelentették számára
a kapcsolatot a külvilággal. Én
ebben az időszakban ismertem
meg, időről időre meglátogattam, amikor pedig bekerült a
Márta Mária Otthonba, akkor
kéthetes váltásban látogattuk
kolléganőmmel. Nehéz sorsa
miatt sokszor megkeseredett
volt. Bár önzetlenül tette a dolgát egész életében, de többször
fölemlegette, egy kis elismerés
azért jólesne neki... Szerencsére még megérhette, hogy
idén dr. Csutoráné dr. Győri
Otília polgármester elismerő
oklevéllel tüntette ki a város
egészségügyéért végzett tevékenységéért. Hitem szerint
most, hogy (ismét Szent Pált
idézve) már „színről színre
lát”, elégedetten tekint le
azokra, akikkel hosszú élete
során jót tett, és ha személye-

Maradtam,
muzsikáltunk,
beszélgettünk, zenéltünk és
összebarátkoztunk.
Megismertük
egymás
gyereknevelési módszereit, megosztottuk tapasztalatainkat. Egyre többet mehettem hozzá
órára, közösen fújtuk a dalokat,
impróztunk, nevettünk. Közben a többiek lemorzsolódtak.
Felvettek a főiskolára. Kiváló
tanárok foglalkoztak velünk.
Szerettem Őt! Sajnálom,
hogy már nem köszönhetem
meg Neki a sok zenei élményt,
barátságát, tanítását! Kedves Csepregi Gyula tanár úr,
Gyuszi, kedves távoli barátom,
köszönök mindent, nyugodj
békében!”.
SzB

sen nem is neki köszönték
meg ezeket a jótéteményeket,
de az talán még nagyobb
öröm, ha folytatják a láncolatot, és Hozzá hasonlóan ők is
jót tettek másokkal. Tóth R.
Margit temetése december 10én 11 órakor lesz a budakeszi
temetőben.
Margit néni, nyugodj békében!
Szőts Dávid
könyvtáros
November 3-án Andrejkó
Bernadett, „Detti néni”,
a Pitypang Sport Óvoda
vezetője hosszan tartó
betegség után elhunyt.
Kiemelkedő
szakmai
munkájáért, az általa vezetett intézmény és a város
érdekében tett áldozatos
erőfeszítéseiért
2012-ben
a város képviselőtestülete
„Budakesziért Emlékéremmel” tüntette ki.
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KÉK-ZÖLD

Madarak és madártanászok
A Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület (MME) Nógrád Megyei
Helyi Csoportja 2014. november 8-án, szombaton
tartotta előadásokkal színesített rendkívüli, ünnepi
közgyűlését, melynek a
Novohrad-Nógrád Geopark
új, eresztvényi központ adott
otthont. A közgyűlés beszámolóját a Budakeszin élő
Haraszthy László, az MME
egyik alapítója és jelenlegi elnökségi tagja tartotta
meg. (H. L. korábban, amig
volt a természetvédelemnek
minisztériuma, a természet
és a környezetvédelméért
felelős zöld tárca szakállamtitkára, valamint WWF
igazgatója is volt.)
Az MME 1994-re már
10000 taggal rendelkezett, és
majdnem minden megyében
helyi csoport is működött.
Tagságuk jelenleg 8000–
10000 fő között mozog, de
a családi tagság bevezetésével nehéz pontos számokat

megadni. A szervezet történelme során mintegy 35500
ember fordult meg soraikban.
Ugyancsak
a
madártanászokkal és a WWF Magyarországgal
kapcsolatos legfrissebb (december
3-ai) hír, hogy Magyarország három legnagyobb természetvédelmi civil szervezete – a WWF Magyarország, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
és a Magyar Természetvédők
Szövetsége – aláírásgyűjtésbe
kezdett, hogy megerősítse a
hazai természetvédelem helyzetét. Céljuk, egy új társadalmi mozgalmat indítani és ennek szimbólumaként kezdeményezni, hogy létrejöjjön
a Magyar Természet Napja.
A természeti értékeink iránti
tiszteletet szimbolizálja majd
ez a kitüntetett nap, amelyen
mindannyiunk közös kincsét, és jólétünk zálogát ünnepeljük: a természetet.
Zoborai stb.

Budakeszi felülről 1978-ban
(archív felvétel egy fészbukos jóvoltából)

NERetlen kétéves
Azokkal, akik nem csatlakoztak a Facebookhoz,
nem honosak a blogoszférában, de használják a világhálót, ezúton tudatjuk,
hogy lapunk főszerkesztője,
eXabo Tibor a közelmúltban blogot indított NERetlen kétéves – http://neretlen.

Eredményt hirdetett
az Ökotárs
Az Ökotárs Alapítvány idén ötödik alkalommal rendezte meg az Év Fája versenyt,
melyben olyan fák vetélkednek, melyek különlegesen fontosak a körülöttük élő közösségeknek. A 66 jelölt közül a szakmai zsűri 15
döntőst választott, ezekre pedig a közönség
szavazhatott: közel 25 ezer voks érkezett.
Az Év Fája címet 7230 szavazattal a „Tatai
nagy platán” nyerte, mely az Öreg-tó partján
áll. A Hős Fa díjat Újlipótváros jegenyefája,
az Országos Erdészeti Egyesület különdíját
pedig a mikepércsi ezeréves Rákóczi-tölgyfa
nyerte el.
A hazai Év Fája részt vesz a jövő év elején
rendezendő európai versenyben is, amelynek győztese az Európai Év Fája címet nyeri
el. A nemzetközi megmérettetésen kétszer
nyert magyar fa, idén pedig több mint 30 ezer
szavazattal a gödöllői botanikuskertben álló
vackor tíz közül a második lett.
A vidékünkről egy nevezett fa jutott
döntőbe, a budaörsi vadgesztenye 13. lett.
Az alapítvány az Év Fája versennyel a
közvetlen környezetünkben élő fákra és általában a természet fontosságára, mindennapi
életünkben betöltött szerepére szeretné felhívni a figyelmet.
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blog.hu/ – címen.
Blogjában szerzőnk folyamatosan
kommentálja
szűkebb és tágabb környezete
eseményeit, szemlézi
a hazai, alkalmanként a külföldi sajtót.
A Szerkesztőség

irtását, a nemkívánatos emberi tevékenységek okozta károk helyreállítását.
A projekt a budaörsi Kő-hegyet, Odvashegyet és Út-hegyet is érinti, sőt: a Kopárok területén egy új tanösvényt is létesítenek.
Borz Tóbiás

Budaörsi Kopárok
Nem is olyan régen írtunk e hasábokon
a Budaörsi Kopárokról. A kiemelkedő
jelentőségű természeti fenomén életében fontos változást hoz az a projekt,
amelyről a közelmúltban született döntés.
A Duna-Ipoly nemzeti Parkban egy 600
milliós projekt indul a száraz gyepek védelmében. A munkák több mint 650 hektáron folynak majd. Az évezredek során
kialakult száraz gyepes élőhelyek fontos
szerepet játszanak a biodiverzitás, vagyis
az élet sokszínűségének megőrzésébenfennmaradásában, ezért is támogatja az Európai Unió pénzzel is a természetvédelmi
munkát. Nem is kevéssel: a 2 millió eurós
költség háromnegyedét fedezi, a fennmaradó összeget az agrártárca teszi hozzá.
A program nemcsak egyszeri beavatkozást jelent, hanem folyamatos
gyeprekonstrukciót, az adott ökoszisztémába nem illő, azt veszélyeztető cserjék

Szüret Tökön
Ugyan már az újbort is megkóstoltuk
Márton napján, de az elmúlt hetek, akárcsak az előttünk állók – a számvetés ideje.
Borászoknak kiváltképpen.
– Milyen volt az idei szüret? – kérdeztük
Körmendi Józseftől, a töki Nyakas Pince
szőlészeti üzletág-vezetőjétől.
– Kétarcú – hangzik a lakonikus válasz,
majd a folytatásban a magyarázat. – Télen
és június végégig a vegetáció vízhiánytól
szenvedett, mivel nem nem hullott elegendő
csapadék, ezért a jó kötődés után már termést ritkítottunk a tőkék túlterhelésének
megelőzésére. Júliustól azonban rekord
mennyiségű csapadék érkezett. A korai fajtáknál ez gondot még kevésbé okozott, annál inkább jelentkezett szép termésmennyiségekben. Az idén megint nem a mustfokoló,
hanem a savak határozták meg a szüret
időpontját, így az egészséges szőlőből szép
illatokat rögzítettünk a borban.
eszt
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Bűn és bűnhődés
Két szexuális bűncselekmény zaklatta föl a budakeszi közvéleményt az elmúlt
hónap elején. Visszhangja az országos sajtót is elérte.
November első hétfőjén, munkahelyén, a város egyik óvodájában vettek
őrizetbe egy személyt, aki pedagógusként működött az intézményben
évek óta. Őrizetbe vétele után kihallgatták, majd nem sokkal később a bíróság

Fiúszerelem az ókori görögöknél
elrendelte az előzetes letartóztatását.
Gyerekek rovására elkövetett szexuális
bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják.
A helyhatóság mint intézményfenntartó
pár nap után rendkívüli testületi ülést
hívott össze – zárt ajtók mögött.
Az esetről elsőként a bulvármédia
adott hírt, amely az illető kezdőbetűinek
közlésén kívül számos olyan részletről
is beszámolt (már nem az esettel kapcsolatban), amely alapján könnyű volt
beazonosítani a személyt.
A rendőrség egy rendkívül szűkszavú
közleményen kívül egyelőre nem hajlandó semmilyen információt megosztani a publikummal.

Arzenál a főutcán
Volt, mint e sorok írója is, aki
épp, hogy fölébred a vasárnap délutáni szunyókálásból,
rákattant a fészbukra, s egyből
fölriadt: idővonalán ott a hír,
nemrég kisebbfajta fegyverraktárra leltek budakeszi lakók.
(November 9-ét jelzett a naptár.) Nem is akárhol, a főutcán,
közterületen. A helyszín az
alsó szervizút, a régi óvodával
szemben. Az egyik lakóházból
kitett lomok között egy arra
járó hölgy érdekes, fegyvernek
látszó tárgyakra bukkant. Hívta
az egyik szomszédját, aki kato-

Az óvoda vezetősége, érthető módon,
ugyancsak hallgat, bár egyes hírek szerint az eset mélyen megrázta a kollektívát. Egyes kiszivárgott információk
szerint formailag az intézményvezetés
kezdeményezte a rendőrségi eljárást.
A szülők a
futótűzként
terjedő hír hallatán azon nyomban élénk diskurzusba kezdtek elsősorban az internetes közösségi oldalakon,
s két pártra
szakadtak:
az
óvó bácsi védelmére keltek
nem győzik dicsérni nevelői
kvalitásait, hogy
nagyon szereti a gyerekeket és mennyire
szeretik a gyerekek őt. Elképzelhetetlennek tartják, hogy valóban elkövette volna szörnyű tettét. Arra gyanakszanak,
valami rosszindulatú rágalmazás állhat
az ügy hátterében. Aláírásgyűjtést is indítottak a pedagógus mellett. Kevesebben vannak, de akadnak anyák, akik nem
zárják ki, bűnös dolgok történhettek az
óvodában. Nyilván így gondolhatta ezt
az a szülő is, akinek a panasza nyomán
pattant ki egyáltalán az affér.
A történetnek mindenesetre vannak
furcsa mozzanatai. Például az őrizetbe
vétel körülményei. Fegyveres rablókat
szokás így előállítani. Hogy mi indította mégis a rendőröket a rajtaütésszerű

naviselt ember lévén, azonnal
be is azonosította azokat: egy
géppisztoly- (AMD, a precízek
kedvéért) tárat, fullra töltve,
mellette pedig egy RPG-gránátot. (Hadművészetben kevéssé
jártas Olvasóink kedvéért: az
RPG vállról indítható, kézi
páncéltörő gránát.) Az még
nem lenne akkora hír, hogy találnak, mondjuk, világháborús
lövedékeket, fegyvereket, de az
említett harci eszközök a világháború idején még nem léteztek. Ráadásul igen jó, megkímélt állapotban vészelték át
a Varsói Szerződés feloszlatása
óta eltelt időket, láthatóan akár

elfogásra, kiváltképp, hogy az akció
helyszíne egy gyermekintézmény volt,
egyelőre nem tudható.
Elgondolkodtató a bíróság rapid eljárása is, amellyel előzetes letartóztatásba
helyezték a férfit. Ezt csak igen-igen
indokolt esetben szokták alkalmazni,
nagyon súlyos bűncselekmények esetén
(ez, ha igaz, mondjuk, fennáll), illetve
akkor, ha tartani lehet szökéstől vagy
bűnismétléstől.
Pletyka rengeteg terjed, bizonyosságot alig valamennyit tudunk. Várjuk
tehát a fejleményeket, bár szeretném lehűteni azok várakozását, akik
gyors válaszokban reménykednek. Az efféle ügyekben kiváltképp lassan őrölnek
az igazságszolgáltatás malmai.
Bobosi Tzar

P

ár nap különbséggel a fenti esethez
képest, a budakeszi polgárőrség internetes oldalán jelent meg egy, utóbb
eltüntetett hír fotók kíséretében, hogy
egy 39 éves, budakeszi férfit elfogtak
a rendőrök. Állítólag Ürömön érték
tetten – őt exhibicionizmussal gyanúsítják –, s hosszas üldözés után Óbudán
kattant kezén a bilincs. A mutogatós
bácsi üzelmeit állítólag gyerekek jelenlétében is folytatta. Ismert emberről
lévén szó, lakóhelyén azt beszélik,
nemcsak Ürömön voltak efféle ügyei,
hanem Budakeszin is, és már korábban
a hatóságok látókörébe került.
A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság érdeklődésünkre a következő
tájékoztatást adta: a Budaörsi Rendőrkapitányság szeméremsértés vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytat eljárást K. Dávid 39 éves
budakeszi lakos ellen. A nyomozás
jelenlegi szakaszában bővebb információt nem adtak az ügyről.
t.b.

ma is készen arra, hogy éles
helyzetben valaki bevesse őket.
Katonaviselt emberünk látván, hogy nem játékszerről van
szó, értesítette a rendőröket,
akik kisvártatva megérkeztek,
biztosították a helyszínt, amíg a
tűzszerészek meg nem érkeztek
és el nem szállították a veszélyes hadianyagot.
A rendőrség egyelőre nem volt
hajlandó annál többet elárulni,
mint hogy a talált eszközök
valódiak, élesek voltak. De hogy
miként kerülhettek oda, kinek
a tulajdonában lehettek, azt
egyelőre homály fedi.
Artosz Bobi

Töki bunyó
Rosszul alakult a hétvégéje annak a két férfinak, aki november
1-jén keveredett szóváltásba egy
töki kocsma előtt. Ahogy az írás
is mondja, először volt az ige, aztán testté lőn. A szitkozódás dulakodássá fajult, melynek során
M. Gábor, egy 34 éves zsámbéki férfi meglökte a másikat, aki
a földre esett. Nem csak elesett,
de meg is sérült, beverte a fejét.
Az eliszkolt tettest egykettőre
elfogták a zsámbéki zsaruk, és
előállították a budaörsi kapitányságon.
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BALSORS

Rendőr verbunk
A Magyar Rendőrség a tiszthelyettesi állomány utánpótlása érdekében olyan fiatalokat
keres, akik a rendőri szolgálatot választanák hivatásuknak.
A lehetőség Pest megyében is
adott.
A Magyar Rendőrség rendészeti szakközépiskolai, érettségire épülő, nappali tagozatos
szakképzést indít az országos
képzési jegyzékben szereplő
rendőr szakképesítés megszerzésére 2015. szeptemberében. Az iskolai végzettség a
rendőrségnél tiszthelyettesi,
zászlósi beosztás betöltésére
jogosít.
A 2015. szeptember 1-jén
induló képzés jelentkezési határideje: 2015. február 13.
A jelentkezés feltételei
között szerepel többek között
a jelentkezés évében betöltött
18. életév, a magyar állampolgárság, az állandó belföldi
lakóhely, a büntetlen előélet és
a hivatásos szolgálat vállalása.
A felvételi döntésre az iskolai
szakmai műveltségi teszt és a

pályaalkalmassági vizsgálatok
eredménye alapján kerül sor.
Pest megyében az Adyligeti
Rendészeti Szakközépiskolába lehet jelentkezni, melynek
elérhetőségei:
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Telefon: 06-1-391-3545
Honlap: www.arszki.hu

Tél
A hideg éjszakákon a szabadban „alvó” gépkocsik
szélvédője az autón belüli és
kívüli hőmérsékletkülönbség
miatt bepárásodik, majd a
fagypont körüli és az alatti
hőmérsékleten a lecsapódott
pára ráfagy a szélvédő külső
oldalára.
– A jármű ablakmosó tartályát töltsük fel jó minőségű téli
ablakmosó folyadékkal!
– Ellenőrizzük az ablaktörlő
lapátokat!
– Minden elindulás előtt
mentesítsük
a
szélvédőt
belülről a párától, kívülről a
ráfagyott csapadéktól!
– A gépkocsi fűtését állítsuk
a szélvédőre!

A jogos védekezés
és határai
A Büntető Törvénykönyv (BTK) szerint
nem büntethető, akinek a cselekménye a
saját, illetőleg a mások személye, javai
vagy közérdek ellen intézett, illetőleg
ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan
támadás elhárításához szükséges.
Fontos megjegyezni, hogy jogtalan
támadás esetén illeti meg a védekezés a
megtámadottat, és kitérési kötelezettsége nincs. Minden más esetben feltétel,
hogy védekezésünk arányos legyen a
támadással, kivéve, amikor az elhárítás
szükséges mértékét valaki ijedtségből
vagy menthető felindulásból lépi túl.
Az arányosságot vizsgálni fogja a
bíróság, például a testi erőnlét, a fizikumok közötti eltérés mérvadó lehet,
és természetesen az eszközök is sokat
számítanak.
Nem szükséges megvárni azt a pillanatot, amikor már megkezdődött a támadás,
elégséges az, amikor a bekövetkezése közvetlenül fenyeget. (Az elkövető már kérte
az értékek átadását, de még nem történt
bántalmazás.) Ugyanakkor a menekülő
támadót nem bántalmazhatjuk, nem állhatunk rajta bosszút.
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Éjszakai túra

Életüket nem,
csak a vérüket adták

et sanguinem

Idén harmadik alkalommal adtak vért a Budaörsi
Rendőrkapitányság munkatársai, hogy életeket
mentsenek.
A véradásra a kapitányság épületében került sor
a Magyar Vöröskereszt
és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai közreműködésével. A
donációra egy jeles napot,
november 7-ét választották, 40 alkalmi donor részvételével.
A
rendőrökön
kívül
középiskolások is csatlakoztak az eseményhez.

Az elhárító magatartás nem korlátozódik kizárólag önmagunk védelmére,
társunk védelmére is kelhetünk. Kiprovokált helyzetben már nem illeti meg a jogos védelem, így egy kölcsönös adok-kapok verekedés során az abban résztvevők
mindegyike elkövető.
Nincs jogos védelem a verbális becsületsértés esetén sem, amikor csak
szidalmazás zajlik, támadás ezt nem
követi.
Mindenki számára ajánljuk, hogy támadás során figyelje meg az elkövetőt,
hogy tudjon személyleírást adni
róla, valamint a nála lévő eszközről,

Esti sétának indult, kórház
lett belőle. Még jó, hogy nem
még nagyobb baj.
November 3-án este egy
37 éves, budakeszi asszony
sétálni indult a Vadasparkba. Néhány óra elteltével
környezete aggódni kezdett,
hogy túl hosszúra nyúlik a
kiruccanás, és értesítették
a rendőrséget. A budaörsi
járőrök elindultak a keresésére. Nem sokkal éjfél után
meg is találták a parkolóban.
Látván az állapotát, értesítették a mentőket, majd az
intézmény dolgozóitól kért
pléddel betakarták, forró
teával megitatták.
A szerencsétlenül járt aszszony elmondta, hogy az
egyik meredek részen megcsúszott, megsérült, mozdulni sem bírt. Órákig feküdt
így, majd erőt vett magán,
és valahogy elvergődött a
parkolóig, ahol rábukkantak.
A mentők kórházba szállították.
Zoia Brots

a menekülés irányáról, mindazon
körülményről, mely fontos lehet a tettes
kézre kerítése szempontjából.
Haladéktalanul értesítse a hatóságot,
maradjon a helyszínen, és ne eszközöljön változtatást. Ha elmenekült,
menjen vissza a helyszínre és a
rendőröket is oda hívja. Minden bejelentést követően azon nyomban a
rendőrség forrónyomon üldözést kezdeményez, melynek során a nyomozó
csoport a tettes nyomába ered és ennek érdekében összegyűjti az adatokat,
rögzíti a nyomokat.

A

rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.
A program minden általános- és középiskolában tanulógyermek családja számára
elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus
levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntetői-gazságszolgáltatást
érintő kérdésekben.
Az Önök drogprevenciós tanácsadója:
Gyovainé Szödényi Zita r. főhadnagy
Budaörsi Rendőrkapitányság
Telefonszám: 06-23-505-400/92-82
E-mail cím: szodenyi@pest.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: Budaörsi Rendőrkapitányság, minden hónap első keddjén
16:00 és 17:00 óra között
Telefonos ügyelet ideje:páros hét szerdán 15:00 és 16:00 óra között
Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!
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