Január, Boldogasszony hava

CSÍZIÓ

Boldogasszony havában igyál jó bort, és ha van, édes italt.
Az ürmösbor mellednek fájása ellen igen jó, borral és füvekkel timporált étkek hasznosak, azonképen a lekvárok és eleven gyömbér. Megeheted a kövér disznópecsenyét, kolbászt
és ludat mustárral vagy borsos eczettel. Eret ne vágass.
Ha mennydörgést hallasz e hónapban, kegyetleneknek halálát jelenti.
Kis-Karácson napján a reggeli vörös ég hadat és pokolidőt
jelent. De mikor fénylik szent Vincze, akkor telik meg a pincze; mikor fénylik szent Pál, minden termés szépen áll; ha
pedig havas, vagy eső leend, mértékletes esztendőt jelent.
Ha felleges vagy ködös lesz, könyörögjünk az Úristennek,
hogy hirtelen haláltól minket megoltalmazzon.
Kemény s kegyetlen hidegü a Boldogasszony havában
született gyermek, nedves ér rideg természetü leszen, tiszta
önöntermészetében, de nagyravágyó, kevély, igen akaratos,
minden szépséget szerető, tobzódó, tékozló, magamulató,
nyájaskodó a szép személyekkel, de haszontalan részeges
és kártyás lesz, az atyjától maradtat hamar felönti a közre
vagy garatra, és megemészti.

AFORIZMA
„A gonosz győzelmének záloga, hogy a jó emberek ne tegyenek
semmit.”
(E. Burke)

Kecske éve
A kínai horoszkóp egyre divatosabb az „európai” mellett.
Megnéztük hát az interneten
föllelhető, kínai horoszkópokat
tartalmazó honlapokat, és
megállapítottuk, lényegében
egyetlen azonos tényállást
tartalmaznak, e szerint 2015
a Kecske éve lesz. Ezen kívül
sok, egymással szöges ellentétben álló információval találkoztunk. Egyesek szerint az
idei év a nyugalom, a remény
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esztendeje lesz, mások pedig
sok konfliktust jósolnak.
Magunk az európai civilizáció híveiként legérdekesebbnek azt a statisztikai
összevetést gondoljuk, amelyet egy brit gazdasági lap végzett. Tudományosnak ez sem
tekinthető, de érdekes: megnézték évtizedekre visszamenőleg
azokat az éveket, amelyek a kecske jegyében álltak, és azt találták, hogy ezek
többnyire gazdaságilag sok nehézséget, feszültséget hoztak.

éve, 1990 januárjában kezdte meg működését a Sólyom
László elnökletével az első magyar Alkotmánybíróság,
amely nagy tiszteletet vívott ki magának nem csak itthon,
hanem nemzetközileg is.
*
15 éve, 2000 lépett hatályba a 2000. évi I. törvény Szent István
király államalapításának évfordulójáról és a Szent Koronáról.
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Eljön a fény
Örömhír a pátyiaknak, tavaly
év végén megszületett a döntés,
a község vissza nem térítendő
támogatást nyert egy pályázaton, összegszerűen 110 millió
forintot, hogy a közvilágítást
korszerűsítsék, új lámpatesteket
és energiatakarékos fényforrásokat szereljenek föl. Hab a
tortán, hogy a támogatás 100
százalékos, önrészt sem kell
fizetni utána.
Ennek keretében az idei évben
Páty teljes területén elvégzik a
felújítást.

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)

M

indenekelőtt hadd szögezzem le: én
szoktam vasárnap vásárolni. De amúgy
nem szeretek vásárolni, és ha vasárnap nem
lennének nyitva az üzletek, nem érezném
magamat jogfosztottnak.
Miközben a boltok nyitva tartása a belpolitika rangjára emelkedett, szeretném emlékeztetni a nyájas Olvasót arra, hogy ez a kérdés,
valamint vitatása igen ősi, mondhatni, a civilizációnkkal egyidős. Mózes II. könyvében ezt
olvassuk: „Gondolj a szombatra és szenteld
meg. Hat napig dolgozzál és végezd minden
munkádat. A hetedik nap azonban az Úrnak,
a te Istenednek pihenőnapja…” Mondhatná
erre persze valaki, hogy ez legyen a hívő emberek dolga, de nekik
azt válaszolom, hogy a tíz parancsolat majd’ kétezer éve az európai civilizáció alapja is. És szekularizáció ide vagy oda, új tízparancsolat nem lépett máig a helyére. Ami pedig a szóban forgó,
harmadikat illeti, olyan előírásról van szó, amely egyenrangú az
olyanokkal, mint például a ne ölj vagy a tiszteld apádat és anyádat, vagy a ne kívánd meg másét stb. törvényeivel. Hogy miért,
azon azért érdemes még a vallástalanoknak is egy kicsit elgondolkodniuk. Mint ahogyan azon is, hogy ezek a törvények mindmáig az etikánk, a világi etikánknak is alapját képezik. Ezek között
nem lehet válogatni, hogy a kettest és a hármast elfogadom, az
ötödiket és a nyolcadikat például nem, hiszen egy közös építmény
építőkövei.
Persze a szombat megszentelése mindvégig galibákat okozott.
Már rögtön a kereszténység államvallássá válásakor, hiszen a
rómaiak máris tettek egy engedményt saját maguknak; a zsidó
szombatot az általuk addig is pihenőnapként számon tartott
vasárnappal helyettesítették be. Az egyházvezetők ezt utólag azzal
magyarázták, hogy húsvét vasárnap hajnalban támadt fel Jézus,
vasárnap jött el a vigasztaló Szentlélek, és született meg az egyház
stb. Ám a kereszténységen belül is voltak, akik betű szerint ragaszkodtak az eredeti mózesi törvényhez, és kiállásukért sokszor üldöztetést, kiközösítést, de még halált is kellett elszenvedniük. Több
keresztény egyház egyébként máig az ősi szombatot ünnepli, sőt:
ez képezi a többi keresztény egyháztól való különbözőségük legfontosabb alapját.
Különleges az is, ahogyan mi, magyarok elneveztük a szóban
forgó napot vasárnapnak, vagyis vásárnapnak. Sehol másutt nem
találkozunk hasonlóval. Az eredete egyébként nyilvánvaló: amikor
a már letelepedett és megtért magyarok hetente összesereglettek a
közös templomba, a vasárnapi szentmisére, utána vásárt is tartottak. Így lett aztán a megszentelt napból vásárnap. Dacára annak,
hogy Szent László király és Könyves Kálmán szigorúan tiltották
(!) e név használatát.
Mindazonáltal nem hiszem, hogy a mai törvényhozóink rapid
döntésükben, amelyet a múlt év végén hoztak az országgyűlésben,
hogy tudniillik március idusától zárva lesznek az üzletek, Szent
László és Könyves Kálmán iránymutatásai vezették volna a nyomógombjukat. Inkább a politikai haszonszerzés motiválhatta őket:
egy gesztust tenni a mai kormányerővel igen csak összefonódott
történelmi egyházaknak, de méginkább előnyhöz juttatni a nekünk
kedves (mert nekünk kedvező) oligarcháinkat, és ütni egyet az általuk olyannyira rühellt multikon. Aki nem hiszi, figyelje csak meg,
mire a törvény hatályba lép, hogyan alakítják, módosítgatják, milyen kiskapukat nyitnak meg és zárnak be, míg majd végül kiderül,
kiknek az érdekeit is szolgálja valójában az intézkedés.
A magam részéről pedig azt mondanám, jobb, ha az evilági
hatalom nem avatkozik szellemi dolgokba, és az emberekre bízza,
hogy meggyőződésük szerint éljenek. Ja, és az sem ártana, ha a
piacot is inkább békén hagyná.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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KRÓNIKA

Szél tahómétere
Maksa Zoltán humorista tavaly
év végén az egyik kereskedelmi
tévében
megerőszakolásukra
sorban állva várakozó nőkkel
viccelődött. A tréfa sokaknál
kiverte a biztosítékot, a tahóméter annyira kilengett, hogy még
a csapszeget is kiütötte. Szél
Bernadett (Budakeszi), az LMP
társelnöke bejelentette, hogy a
pártja a Médiahatósághoz fordul
Maksa ízléstelen és sértő kijelentései miatt. A képviselő asszony
a beadványt az FB-oldalára is
kitette, s arra biztatta követőit,
bárki, akit szintén zavartak az
elhangzottak, beadhatja saját
nevében is.
orábban már ellenőrzött
önkormányzatok pénzügyi
gazdálkodását értékelő, célzott utóellenőrzéseket zárt le
az Állami Számvevőszék 2014
végén. Az ÁSZ először végzett
ilyen, önálló utóellenőrzéssorozatot. Pest megyében ez
öt várost érintett: Veresegyházat, Tápiószelét, Budaörsöt,
Gödöt és Százhalombattát.  
Az utóellenőrzések célja annak megállapítása volt, hogy
az ellenőrzött önkormányzatok
végrehajtották-e a pénzügyi
egyensúlyi helyzet helyreállítása
érdekében kidolgozott, és az ÁSZ
által elfogadott intézkedési tervekben megfogalmazott feladatokat. Budaörs kiválóan átment a vizsgán.

K

Jön a fekete leves
Az elmúlt kormányzati ciklus egyik legfontosabb intézkedése az állam pénzügyi működését
illetően az önkormányzatok állami adósságátvállalása volt. Ezt sok település örömmel
fogadta. Lehet, ennek a nagyvonalúnak látszó
gesztusnak most fogják/juk meginni a levét.
Valamivel egyébként már eddig is megfizettek
a helyhatóságok, igaz, ezt az állampolgárok
kevéssé érzékelik a mindennapi életük során, az
önállóságuk, döntési kompetenciájuk elvesztésével. De itt a történet valószínűleg nem ér
véget; pénzben kifejezve is utólag benyújtja a
számlát a központi hatalom.
Amely, amúgy, kormánypropaganda ide,
kormánypropaganda oda (adócsökkentés), az
elmúlt ciklusban példátlan módon több mint
három tucat új adód vezetett be! Ez a tempó
aligha folytatható, több jel mutat arra, most
az önkormányzatokon a sor, mármint ami az
adókivetést illeti. A 2015-ös állami költségvetés áttanulmányozása azt mutatja, hogy a hely-

Diszkrimináció ellen

Tizenkét éve, 2003-ban lépett hatályba a
hivatalosan Egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőségről szóló, a hétköznapokban csak diszkrimináció-ellenesnek mondott
törvény.
A diszkriminációval nap mint nap találkozhat bárki, sokan mégsem tudnak arról, hogy
erről jogszabály szól. Még kevésbé, hogy
hova forduljon, ha hátrányos megkülönböztetést szenved el vagy ilyesmit tapasztal.
A mindennapi valóság és a jog asztala
közötti tátongó szakadék (A hónap képzavara – a Szerk.) áthidalását szolgálja az a
fogadónap, amelyet az Egyenlő Bánásmód
Hatóság (ilyen is van!) Pest megyei referense

hatóságok alulfinanszírozottsága (vagyis, kevesebb pénzt kapnak a központi költségvetésből, mint amennyi a működésükhöz szükséges)
továbbra sem szűnt meg. Ha a még megmaradt
feladataikat el akarják tisztességesen látni,
valahonnan bevételre kell szert tenniük. A térségünk önkormányzatainak egy része viszonylag jó helyzetben van, ugyanis az ezer főre jutó
vállalkozások tekintetében országosan élen állunk. Márpedig a vállalkozások adóznak; nemcsak a központi államnak, hanem a településnek is. Ahol azonban nincsenek vállalkozások,
vagy csak kevesen vannak, ott nem marad
más eszköz a bevételek növelésére. Ráadásul éppen a szegényebb helyhatóságok azok,
ahol a szociális segélyek aránya például tetemesebb részt tesz ki a kiadásaikból. Márpedig
január elsejével rendszeres szociális segély, a
lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás kiadásai teljes egészében
a településekre hárulnak majd. A tanácsoknak
saját maguknak kell majd dönteni a segélyezési politikájukról.
Bobosi Tzar
tart 2015. január 19-én, hétfőn 12 és 16 óra
között fogadónapot a Budaörsi Városházán.
Idézet a törvényből: Magyarországon az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (...) kimondja, hogy az esélyegyenlőség
előmozdítása elsősorban állami kötelezettség
és deklarált célja, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára. Lehetővé teszi a
közérdekű igényérvényesítést, a jogsérelem
esetén a bizonyítási teher megfordulását és
2005. évtől kezdődően speciális, az egyenlő
bánásmód megsértése esetén eljáró hatóság
felállítását rendelte el (Egyenlő Bánásmód
Hatóság).

Továbbra sem világos, lesz-e sícentrum a Normafánál vagy sem.
A helyi és az országos ellenzék
továbbra is hangoztatja, attól
tart, nagyszabású fejlesztéseket
terveznek a zöldfelület kárára.
A terület gazdája, a XII. kerület
illetékesei csak utcabútorokról,
sí- és futópályákról, valamint
kiszolgáló
létesítményekről
beszélnek a tervezett beruházás
kapcsán. Mindenesetre ha lesz
is valami, ígérik, akkor népszavazás is lesz róla.
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A Buda környéki Sybilla
„Ragaszkodom ahhoz, a nevemet nem temre, bár ez nem igazán ezoterikus témájú
szerkesztheti ki, és semmi olyasmit nem ír le, könyv. Ahogy nőtt bennem az érdeklődés,
egyre többet olvastam, végül találkoztam is
aminek alapján beazonosítható lennék.”
Miután a feltételeket elfogadtam, végre, hasonló érdeklődésű, de nálam előrébb tartó
hosszú várakozás után itt ülhetek M. M. emberekkel. Van, amit csak személyesen le(nevezzük őt meg ezzel a fiktív monogram- het átadni, könyvből nem tanulható. És az
mal) „rendelőjében”. A kicsiny, barátsá- ismereteim bővülésével párhuzamosan jötgos szobában semmi sem emlékezet egy tem rá arra, hogy hiszen bennem is szunyjósdára, pedig egy, a környékünkön egyre nyadnak bizonyos képességek, amelyekről
népszerűbb jövendőmondó társaságában korábban nem is tudtam. De ezek nem külvagyok. A miliő inkább egy tanárnő kuc- önleges adottságok, hanem mindenkiben ott
kójára emlékeztet, a rengeteg könyv a pol- vannak. Persze kiben-kiben más-más mértékben, hiszen az adottságok sem egyenlően
cokon, a mindenféle jegyzetek…
– Valóban, az eredeti szakmám tanár, oszlanak el az emberek között, de biztos,
igaz, nem sokáig gyakoroltam – válaszolja, hogy valamilyen szinten mindenkiben
amikor benyomásaimat vele is megosztom. megvannak. A kicsiny, két-három éves gye– Miért ragaszkodik az inkognitójához, rekekben egészen biztosan, amíg el nem
hiszen ön kifejezetten népszerű, az em- nyomjuk őket, és feledésbe nem merülnek.
berek egymásnak adják a nevét és az Ezeket a képességeket először elő kell ásni,
aztán, mint egy sportoló, sok-sok gyakorláselérhetőségét.
– Nincs semmi
titkolni valóm, de
az emberi kapcsolataimat szeretném egy bizonyos
dimenzión belül
tartani. Hogy magyarán
mondjam, a sajtónyilvánosságot azért
kerülöm,
mert
semmiképp nem
szeretnék
afféle
celeb lenni. Épp
elegen ismernek
így is, nincs szükségem publicitásra,
inkább nyugalomra
és intimitásra az el- Ez még a Rubikmélyüléshez.
kockánál is rejtélyesebb
– Említette,
hogy
tanár
az
eredeti
foglal- sal fejleszteni magunkban.
– Nem okozott önnek válságot, hogy az
kozása, hogyan támadt föl önben az
addigi világképe ennyire megváltozott?
érdeklődés az ezotéria iránt?
– Abban az értelemben nem, hogy én soha
– Biztos, hogy semmiféle családi indíttatásom nem volt, szüleim műszaki területen nem tagadtam meg a tudományt, aminek
dolgozó emberek, még csak nem is vallá- ugyanúgy megvan a szerepe a maga helyén.
sosak, olyan családban nőttem föl, ahol a Csak annyi történt, hogy a világ megisdolgokat általában racionálisan, praktiku- merésének egy másik dimenzióját, más
san közelítettük meg. Tanári végzettségem logikáját fedeztem föl, de ez nem tagadása
van, de elárulom, hogy reálszakos vagyok. a tudománynak, szerintem a kettő jól megCsak rövid ideig gyakoroltam a hivatáso- fér egymás mellett, a legfontosabb, hogy
mat. Hogy miként ébredt föl bennem az tudjuk, mikor melyik „darabban” vagyunk
érdeklődés? Nem tudok önnek egyetlen, éppen. Azt magam sem szeretem, amikor
nagy, megvilágosító pillanatot, vagy egy ezotériával foglalkozó emberek mindenféle
mindent eldöntő, katartikus találkozást tudományoskodó szövegekkel fűszerezik a
említeni, valahogy fokozatosan alakult mondandójukat, abban a hiszemben, hogy
ki bennem az érdeklődés is, meg annak a ezzel hitelesebbek. Kiváltképp akkor taszít
fölfedezése, hogy műveljem is. Ha mind- ez, ha látom, félművelt, tudományhoz mit
enáron egy támpontot keresek, talán a nagy sem konyító emberekről van szó. Ezeket én
pszichológus, Jung önéletrajzát említeném, sarlatánoknak gondolom, és az ezotériában
ami jelentős hatást gyakorolt a világnéze- kifejtett gondolataik is hiteltelenek a szá-

momra. Egy gondolat erejéig még maradva
a tudomány és ezotéria kapcsolatánál, nem
tudom, tudja-e, hogy például Einstein igen
komolyan foglalkozott ezoterikus tanokkal.
És nem egyszerűen játékból, szórakozásból,
többször is nyilatkozott arról, hogy milyen
mély értelmű fölismeréseket merített innen.
– Ezek szerin a modern tudomány és az
ezotéria összeegyeztethető?
– Túl azon, hogy a modern fizika fölfedezései legalábbis nem cáfolják az ezoterikus tanokat, azt gondolom, hogy a világ
megismerésének két különböző módjáról
van szó. Szóval nálam ez nem okozott világnézeti válságot.
– Önt legtöbben jóslásért keresik föl. Ez
mekkora felelősséget ró arra, aki ilyesmire
vállalkozik?
– Nagy felelősséget, de hadd mondjam
el rögtön, hogy aki azt szeretné megtudni,
hogy ki lesz a párja, mikor lesz az esküvője,
hány gyereke lesz, és milyen neműek, vagy,
hogy mikor fog meghalni a nénikéje – no,
az ne hozzám forduljon. Nem hiszem, hogy
van valahol egy sorsok könyve, ahol mindenkinek az élete előre meg lenne írva. Ha
van ilyen könyv, az kinek-kinek a saját énjébe van beleírva; a génjeibe, és azokba a
ki tudja, milyen „adathordozókba”, amelyek elődeink örökségét rejtik... Szóval igenis, az ember sorsa nagyon nagymértékben
meghatározott, de hiszem, hogy van szabad
akaratunk is. Én nem látok a jövőbe, inkább a
jelent látom, és a jelent tudom kivetíteni. Azt
tudom megmondani, milyen próbatételek,
választások várhatók valakinek az életútján.
Mert útelágazások mindig vannak, és hogy
ki merre indul, az rajta is múlik.
– Az, hogy ki hogyan dönt, választ, az
nem függ attól az örökségtől, amiről az imént beszélt?
– Dehogyis nem. Épp ezért fogalmaztam
úgy, hogy rajtunk is. Is…
– A szobájában nem látok se varázsgömböt, se kártyát, de még csak egy fekete macskát sem, nem használ efféle eszközöket?
– Macskám, mégpedig fekete, van, de
neki semmi köze a tevékenységemhez. Ami
az eszközöket illeti, ezek persze segítenek, de
végső soron nem ezeken múlik.
– Ön csak egyes embereknek mondja meg
a jövőt, vagy a világ jövőjéről is van képe?
– Az előző válaszomhoz hasonlóan, ha azt
szeretné megtudni, lesz-e 2015-ben cunami
Japánban, kitör-e háború a földrészünkön,
elterjed-e az ebola Magyarországon, akkor ne engem kérdezzen. Az előttünk álló
esztendőről annyit tudok mondani, hogy
nagyon nehéz próbatételek várnak ránk,
magyarokra is, de az egész emberiségre.
– És valami biztatót?
– Hogy cserébe izgalmas, érdekes évünk
lesz, nem fogunk unatkozni.
Tio Barbosz
(Márna Apó)
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FŐUCCA 179.

A Grand Boulevard fényárban
Igaz, sokan úgy tartják, az emberi lélek
kifürkészhetetlen, a politikának azonban
a legfontosabb feladata mégis az, hogy
megkísérelje a lehetetlent: kifürkészni
az emberek érzéseit. S nem is az egyes
emberekét (ez még csak hagyján), de
egyenesen az emberi közösségekét, ami,
valljuk meg, már-már gigászi feladat.
Nem csoda tehát, ha ebbe az eleve reménytelen vállalkozásba ezúttal beletörött a
budakeszi városvezetés bicskája.

A fényből a sötétségbe
Arról már volt szerencsém és alkalmam
írni, milyen jó érzékkel állította a 2010
után hivatalba lépett helyhatóság politikájának középpontjába a látványt, és a
főutca és környezete kicsinosításával minden korábbi ciklusnál érzékelhetőbb vál-

tozás érzetét adta az itt lakóknak. Hogyne, hiszen a főutca az, ahol az amúgy tetemes átmenő forgalom keresztülzúdul,
és az alkalmi vagy rendszeres átutazók
benyomásaikat túlnyomórészt innen
nyerik. De a helyi közvélemény formálásában is meghatározó a legfőbb utca
képe: itt a helyi lakosok is nap mint nap
megfordulnak, és ha az szemmel láthatóan
hónapról hónapra csinosodik, könynyen ahhoz vezet, lám, milyen szépen is
fejlődünk. És az egyes
lakók a saját szűkebb
környezetük elhanyagoltságát
hajlamosak inkább a saját
pechüknek tartani, arról nem is szólva, hogy
a főutcát és vonzáskörzetét leszámítva, a
többség a saját lakóhelyén kívül a mellékutcákba csak alkalmilag látogat el.
A nyerő filozófia
az elmúlt adventben
mégis
megbicsaklott. Nem azért, hogy
ne működnék, hanem
azért, mert egy kisebb
jelentőségű ügyben mintha erről megfeledkeztek volna; pedig tudniuk kell, hogy sokszor a kis ügyekből lesznek a nagyok.
De hogy egyik szavamat a másikba
ne öltsem, máris elárulom, a karácsonyi
díszkivilágításról van szó.

Pinceborozó és park eladó
Új év – új remények.
Még föl sem ocsúdott a
város az év végi ünnepek
bódulatából, a városi honlapon már meg is jelent több
pályázat, amiből kiderül,
miből is remél bevételhez
jutni Budakeszi 2015-ben.
Az egyik a pinceborozó.
Mára többen tudják, mint
pár éve, hogy a város polgármesteri hivatalának udvarán a föld egy csodálatos, több száz éves pincét
rejt. Annak idején, amikor
az előző ciklusban a városvezetés a városháza felújításába, korszerűsítésébe és
bővítésébe fogott, a tervek
része volt az is, hogy ezt
az értékes ingatlant valamiképpen hasznosítsák. És a
hasznosításához persze olyan
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állapotba is kellett hozni,
hogy lehessen vele kezdeni
valamit. A rekonstrukció
azóta lezajlott, a pince is
megnyílt, és az elmúlt években több rendezvény is alkalmat adott arra, hogy a
városlakók belülről is megismerkedjenek ezzel az étékes
ingatlannal. Egy vállalkozás
bérbe vette, és vendéglátóhelyet üzemeltetett egészen
a közelmúltig, amikor is a
szerződést felmondta.
A város, amely anno jó
bevételt remélt nyerni a bérleti díjból, valamint abban
bízott, hogy egy reprezentatív, a településközpont
szívében álló, több funkcióra
is használható ingatlannal
gyarapodik, azóta keresi az
új bérlőt.

Egyöntetű vélemények szerint ilyen
szegényes, kisszerű adventi kivilágítása
Budakeszinek még nem volt, amióta
díszkivilágítás egyáltalán van. Mert, jegyezzük meg az objektivitás kedvéért,
nem mindig volt neki. Somlóvári Józsefnénak köszönhető, hogy sok szervezéssel, jótékonysági akciókkal stb.
kibrusztolta, sok évvel korábban először
gyúlhassanak ki a karácsonyi fények a
főutca villanyoszlopain. Ahhoz képest
többek szerint egyenesen méltatlan volt
egy rangjára büszke, járási székhelyhez
az a néhány, a hetvenes évekből itt maradt karácsonyfát imitáló füzér, amit
díszkivilágítás gyanánt fölaggattak.
Hogy még ezekből is milyen gyéren jutott, arról már nem is beszélve. Volt, aki
úgy fogalmazott, akkor már jobb lett
volna, ha egyáltalán nem lett volna semmilyen fényjáték.
Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy
mi van a Somlóváriné által annak idején gründolt fölszereléssel. Nos, a
dolog természetéből adódóan azok jó
része, értesüléseink szerint, mára amortizálódott, bár más forrásaink szerint a
keretek jó állapotban vannak, kisebb
befektetéssel, és a polgármesteri hivatal rendelkezésére álló műszaki apparátus bevetésével föl lehetett volna
újítani.
Akármi legyen is az igazság, ha a
főutca-csinosítás bármelyik részével
összevetjük, nagyságrendekkel szerényebb ráfordítással, több figyelemmel
viszonylag sok elismerést lehetett volna
aratni.
Zoia Brots

Innen is üzenjük a vállalkozó kedvű vállalkozóknak:
nosza!
Eladják, pontosabban el
akarják adni azt a kilenc, ma
még a város tulajdonában
álló építési telket is, amelyek az Ethele Parkban fek-

szenek. A beépítetlen, ezer
négyzetméter körüli földrészletek kikiáltási ára
telkenként 26 millió körül
mozog. (A részleteket a
városi
honlapon
találhatják).
Biatoris Oz

Csapdát a csapadékvíznek
Nincs szerencséje a városnak legújabb büszkeségével, a megújult
piaccal. Pontosabban: nem a piaccal, hanem a kivi-telezést végző
céggel. Az árusok csak bosszankodnak, már nem is tudják pontosan számon tartani, hanyadszorra kell hol itt, hol ott fölszedni a
pár hónapja lerakott díszburkolatot, mert hogy az esővíz-elvezetés
problémája minduntalan kifog rajtuk. (No nem az árusokon, a
burkolókon.) Lehet, az a baj, hogy – eltérően Budakeszi több más
tereitől, ahol a domborzati viszonyok ennél változatosabbak – itt
történetesen sík a terep? S mint a fizika törvényeiből tudjuk, sík
felületen a víz megáll, nem folyik tova.
Mindenesetre jó lenne, ha a kivitelezők helyét végérvényesen
a zöldség- és gyümölcsárusok standjai foglalhatnák el.
eszt
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BUDAÖRS, LÁSS

Útvesztőben az útdíjazás
A kormánypárt krampuszai virgácsot hoztak december elején az agglomerációban
élő autósoknak: kiderült, hogy január
elseje után fizetőssé válnak az autópályák
fővárosi bevezető, és a körgyűrű eddig
ingyenesen használható szakaszai. Az
ellentételezés az éves, megyei matricák
bevezetése.
Amilyen ellentmondásos volt mindvégig a kormányzati-fővárosi kommunikáció a döntést illetően (pontosan mely
szakaszokat díjasítják, s melyek mentesülnek a fizetési kötelezettség alól, például),
olyan ellentmondásos volt a döntés hatályba lépése is. Az utolsó pillanatban hozták nyilvánosságra, hogy a gépjárművel
közlekedők némi türelmi időt kapnak, de
az év első napjaiban a stréberek nehezen
jutottak hozzá a matricákhoz, és továbbra
is tisztázatlan, hol kell, és hol nem kell
fizetni. Szinte az utolsó pillanatban derült
ki, hogy az ígéretek ellenére a ferihegyi,
gyorsforgalmi út mégis fizetős lesz, és
aki Budapestről a Balatonra utazik, mégsem ússza meg három, hanem csak négy
megyei matricával.
Az intézkedés a legnagyobb tiltakozást
az agglomerációs településeken élőkből
váltotta ki; hogyne, hiszen itt tömegével
élnek olyanok, akik napi rendszerességgel
használták eddig ezeket az utakat munkahelyük és otthonuk, iskoláik között. A
fölháborodás akkora volt, hogy még a
Fideszes vezetésű települések helyhatóságai, polgármesterei is egyöntetűen az
ellenzők táborát gyarapították. A leghangosabb tiltakozó akció Budaörsön volt,
pár nappal karácsony előtt, amikor a helyi
civilek egy időre lezárták az autópályák
Budaörsön áthaladó, bevezető szakaszát.
(A demonstráció egyébiránt rendben,
atrocitások nélkül lezajlott.)
Nem véletlenül Budaörs, hiszen
ez a település, Törökbálinttal együtt,
alighanem a leginkább sztrádadíj sújtotta
település.
Az ügyről Wittinghoff Tamás budaörsi
polgármestert kérdeztük.
– Váratlanul érte-e az agglomerációs
helyhatóságokat a kormány rapid döntése
az autópályák bevezető szakaszainak, ill.,
a körgyűrűnek a díjasításáról?
– Természetesen váratlanul. Ilyen
ésszerűtlen döntést nem feltételeztem…
De ahogyan nekem, úgy egyetlen agglomerációs településnek sem volt erről
információja. Amikor a döntés kiszivárgott és ennek nyomán „egyeztetésre”
hívták az érintett településeket, addigra
már a közútkezelő honlapján kész tényként jelentek meg az új tarifák. Jól mutatja a helyzet képtelenségét, hogy az újév

beköszöntével még egyáltalán nem állnak
fenn a matricavásárlás normális feltételei.
SMS-ben például csak februárban lehet
majd fizetni – ígérik.
– Hallhatnánk-e részleteket erről a bizonyos konzultációról?
– December 15-én Fónagy Jánossal, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
parlamenti államtitkárával találkoztam
többedmagammal, amit a legjobb indulattal sem neveznék egyeztetésnek, hiszen
gyakorlatilag csupán a kész tényeket
közölték velünk. És hiába ellenezte szinte az összes jelen lévő polgármester –
beleértve a többségben lévő kormánypárti
polgármestereket is – a körgyűrű és
bevezető autópálya szakaszok díjasításának tervét, az érveink süket fülekre

találtak. Az államtitkár pedig úgy kommunikálta a találkozót, hogy a jelenlévők
a javaslattal „lényegében egyetértettek”,
ami enyhén szólva is valótlan állítás volt.
– Mik a helyhatóságok főbb ellenérvei
a díjasítással kapcsolatban?
– A kapkodásból is teljesen nyilvánvaló, hogy semmilyen szakmai megfontolás nem áll a döntés mögött. Bármiféle hatástanulmány és egyeztetés nélkül vágnak
bele az útdíjak kiterjesztésébe. Már eddig
is meglehetősen túlterhelt volt az agglomerációs települések belső úthálózata, ehhez a legkisebb többletforgalom
is káoszhoz és elviselhetetlen körülményekhez vezethet.
Az elkerülő utakat a világon mindenhol azért építik, hogy tehermentesítsék a nagyvárosokat, ezért érdekeltté kell tenni az autósokat azok
használatában, nem pedig büntetni őket érte. Budaörs esetében még abszurdabb a
helyzet, hiszen az autópályák bevezető
szakaszai fölötti felüljárókat például az
itt megtelepült cégek építették ki. A pá-

lyaszakasz közvilágítását pedig a mai
napig mi fizetjük.
– Ha a kormány nem tud hatástanulmányokat felmutatni a díjasítást megalapozó döntés mellett, vajon a helyhatóságok tudnak-e hasonlót prezentálni
az ellenkezésük alátámasztására?
– A mi érvünk a valóság, ami például
Budaörs esetében bárki számára megtapasztalható minden reggel és minden délután. Aki ebben az időszakban jár nálunk,
láthatja, hogy a belső úthálózatunk már
nem bír el semmiféle többletterhelést.
– Érdekes, pártokon átívelő koalíció
jött létre a díjasítás ellen akár a budaörsi
képviselő-testületen belül, de az érintett
agglomerációs polgármesterek között is.
Ez valami újnak a kezdete, vagy csak egy
alkalmi együttműködés?
– A kormány szemmel láthatóan átlépett egy lélektani határt. Kapkod, koncepciótlan, és még
mindig abban a
hitben él, hogy a
kétharmados felhatalmazásával
bármit
megtehet. Azt hiszem,
a magyar társadalom az utóbbi hónapokban
érzékenyebb lett
az értelmetlen és
az életét tovább
nehezítő ügyekben,
beleértve
a kormánypárti
polgármestereket
és a szavazókat
is. Azt hiszem,
mostantól már nem mehetnek ugyanúgy a
dolgok, ahogyan eddig.
– A települések vezetése belenyugszik a megváltoztathatatlanba, vagy
folytatják-e a tiltakozást? Amennyiben
igen, hogyan és mikor?
– Nekem, mint Budaörs város polgármesterének kötelességem, hogy mindent megtegyek az itt élők érdekeinek
védelmében. Korai lenne még konkrétumokról beszélni, de saját hatáskörünkben
is hozhatunk olyan intézkedéseket, amelyekkel elkerülhetjük a belső úthálózatunkon zajló közlekedés összeomlását.
Keressük a törvényes lehetőségeket. De
a legjobb az lenne, ha nem kompenzáló
intézkedéseken kellene gondolkodni,
hanem visszavonnák ezt az ésszerűtlen
és kifejezetten káros rendelkezést.
Boros Zita
u.i. Lapzárta után érkezett a hír: Budaörs városvezetése felmondja a várost
átszelő sztrádaszakasz közvilágításának díjfizetését.
2015 JANUÁR • BUDÁNTÚL
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DOSSZIÉ

Vasárnap zárva!
Pártunk és kormányunk az elmúlt év utolsó heteiben többször is kegyesen megörvendeztette az ő szeretett népét: először az internet megadóztatásának az ötletével, amit aztán a nép kitörő örömujjongásait látva, egyelőre elnapolt, nemzeti
konzultációra bocsátott.
Jött aztán az útdíj, ami mára meg is való– Én azt mondom, nem kell ebből az
sult, nem kevés elégedettséget okozva vi- egészből akkora ügyet csinálni – kezdi a
dékünk autósainak is. A vasárnapi nyitva, java korabeli úr. – Régen nem volt még
illetve zárva tartás ügye régi belpolitikai szabad szombat sem, üzletből jó, ha három
téma, de idén ősszel újra fölmerült, oly- az egész településen, vasárnap pedig csak
annyira, hogy már törvény is lett belőle. a kocsma, cukrászda volt nyitva, mégis
Bár akkora hullámokat nem vetett, mint a boldogultunk. Nem emlékszem, hogy kemásik két ügy, de ennek oka alighanem ab- nyér nélkül maradt volna a család a vasárban keresendő, hogy gyakorlati bevezeté- napi ebédkor. Persze a háziasszonyoknak
sét legnagyobb nemzeti ünnepünkre, 2015. előzőleg végig kellett gondolniuk, mit
március 15-re időzítették.
főzzenek, mihez milyen hozzávalók kelVannak azonban, akik máris a saját lenek. Da azok még tudtak gazdálkodni,
bőrükön érezhetik a hatását.
nem úgy, mint ezek a maiak. Elnézem
Mint például régi ismerősöm, aki azzal néha az áruházban, van, hogy háromszor is
fogad az újév első munkanapján az éjjel- telefonál egyikük-másikuk, ha eszükbe jut,
nappali közértben, ahova friss péksütemé- hogy még ez is kéne, meg az is kéne. Az én
nyért ugrok le, hogy most
találkozunk
utoljára;
legalábbis itt, és ebben
a szereposztásban, mármint hogy ő az eladó, én
a vevő.
Amikor arról kérdezem,
mi történt, mondja, pár
hétre betegállományba
menne, de a főnöke
mondta, már vissza se
jöjjön, hiszen márciustól
egy fővel kevesebbel is
elketyeg a bolt.
– Ennyire meghatározó Idill záróra után
a forgalom szempontjából az az egy vasár- feleségem már napokkal előbb felírja, mire
nap? – kérdem.
van szükség, cetlivel megyünk a nagybev– A legnagyobb forgalmat akkor bonyo- ásárlásra. És nem szokott visszaküldeni,
lítjuk – válaszol a kereskedő, aki egyben hogy papa, ez vagy az lemaradt. Ne is külda cég könyvelésében is részt vesz, így van jön, mert mondanék is olyan cifrát…
rálátása a forgalomra. – És – teszi hozzá –
– Jaj, más idők voltak azok, tata, mondmég nem tudjuk, mi lesz az éjszakai nyitva ja a másik eladó, akit időközben talán a
tartással.
röpgyűlés hangai kicsalogatnak a hátsó
– Hogyhogy?
traktusból. – Az emberek álló héten át dol– A törvény nemcsak a vasárnapi nyitva goznak, este úgy esnek be az ajtón az otttartást szigorította meg, hanem a non stop honukba, mikor vásároljanak, este? Miért
üzletek számát is csökkenteni akarja, külön akkora baj, ha vasárnap elmegy a család
engedélyekhez kötik a működésüket.
egy kicsit bevásárolni, kirakatokat nézni,
– Hát akkor kell kérni engedélyt.
bámészkodni?
– Vagy megkapjuk, vagy nem… Még
Mivel látom, itt egyhamar nem lesz konminden bizonytalan, márciusig sok minden szenzus, inkább visszavonulok a kiflijeimváltozhat, megnyílhatnak és bezárulhatnak mel.
kiskapuk.
Még aznap találkozom kereskedő
Mialatt beszélgetünk, egy vevő lép be; ismerősömmel. Z. kis üzletet visz, tudom,
történetesen ő sem ismeretlen. Itt szinte szoktunk beszélni róla, igencsak megsenki sem ismeretlen, aki ide jár, többnyire keserítette a helyzetét, hogy pár éve a köa környék lakói közül való, akik itt intézik zelben megjelent egy multi is az ő piacán.
kisebb bevásárlásaikat. Elkapja a beszél- Mondom neki, miféle beszélgetésből
getésünk fonalát, neki is van hozzátenni érkezem éppen.
valója. A demokrácia jegyében megadjuk
– Mit remél, jobb lesz kicsit március
neki is a szót.
15. után? – kérdezem, hiszen a boltocs-
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kája igen csak alatta marad a törvényben
meghatározott kétszáz négyzetméternek,
és az üzletben ő a főnök és a tróger egy
személyben. Nem lehet tehát gond.
– Nemigen bízom én abban – legyint
lemondóan. – Különben is, már nem vagyok húszéves, nekem is kell a pihenés.
Meg aztán… Épp tegnap voltam a
könyvelőmnél, tájékoztatott, milyen adóváltozások és egyebek várnak az idei évben
a kisvállalkozókra, hát, uram, mit mondjak, nem vagyok feldobva. Ehhez képest
az, hogy vasárnap is kinyithatok! Eddig is
kinyithattam volna, de minek. Az emberek
nem vásárolnak, csak a legszükségesebbet. Úgy vagyok ezzel a vasárnappal, mint
Kohn bácsi a szombattal a viccben. Akkor
hozom be az egész heti veszteséget.
K. asszony örült, amikor pár éve az újonnan megnyílt multinál alkalmazták. Előtte
évekig hányódott: hol itt kapott munkát,
hol ott, hol bejelentette a főnök, hol nem.
Amióta az áruházban van, biztos a megélhetése. A fizetés nem nagy, de valahogy kijönnek belőle. A férje kényszervállalkozó,
kisebb felújítási munkákat vállal házaknál:
ereszcsatorna javítása, egy kis betonozás,
festés, mikor mi jön. Szerencsére kész
ezermester, de van, hogy a megrendelő
csak késve fizet. Néha szép pénzekkel állít
haza, de azért az ő fizetése mégis csak olyan, mint a kutya vacsorája; bizonytalan.
K. így aztán meg is becsüli magát a munkahelyén, nemrég az áruház dicsőségtábláján
is láttam a fotóját.
– Mit szól – faggatom –, hogy márciustól
már nem kell vasárnap bemenni dolgozni?
– Majd meglátjuk, messze még a
március, előbb a telet kell megúszni.
Ha egyáltalán bevezetik, akkor sem biztos, hogy eltörlik a vasárnapi munkát:
a törvény csak azt mondja, hogy nem
nyithatnak ki a boltok, de a munkavégzést nem tiltották be. Nem tudom…
– bizonytalanodik el. – Az a kis plusz
pénz, amit a vasárnapért eddig kaptunk,
nem mondom, jól jött. Nem tudom, hogy
csökken-e majd a fizetés. Ha csökken,
az bizony nagyon rosszul érint. De ha
meg arra gondolok, hogy ezentúl többször lehet otthon együtt a család, akkor
nem bánom. Tudja, szanaszét vagyunk
egész héten: a férjem hol itt, hol ott kap
munkát; a fiam, ő is az építőiparban
dolgozik, van, hogy egész héten távol,
a lányom iskolában, de iskola mellett
van egy félállása. Hét közben alig látjuk
egymást.
– És a kollégái?
– Hasonlóképpen vannak, mint én. De
ők sem tudják még, mi lesz. A főnökök
sem. Várunk. Kivárunk. Aztán csak lesz
valahogy. Még sosem volt úgy hogy valahogy ne lett volna.
Robot Szabi
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DOSSZIÉ
Pillanatfelvételek, Budakeszi, 2014. december

Meditálás út közben
Ha nem is Ádámtól és Évától, de legalább
a török időktől, ha vizsgálódunk, Budakeszi útszerkezete lényegében mit sem
változott. Na jó, a Fő utcai árkot lefedték
közel nyolcvan esztendeje, de a valamikori
pincesortól (Pátyi út és környéke), vagyis
az alvégen meghúzódó présházaktól a hegyek közötti hágókig (ma Szépjuhászné és
környéke) ma sincs több, netán szélesebb
út a fővárosunk felé, mint négyszáz esztendeje volt. Pedig az eltelt évszázadok
óta egyebek mellett feltalálták az autót,
s a középkorban oly gyakori gyalogos
vagy lóhátas közlekedés helyett ma már
a busszal történő helyváltoztatás sem ritkaság. Sőt – mint legújabban –, kitalálták
már a nullás körgyűrű használati díját is.
Igaz, őseink idejében is voltak olyan
emberek, akik a mai Gyermekvasút hídja
melletti egykori vámháznál nem igazán
akartak leperkálni egyetlen fabatkát sem.
Ilyenkor, hogy messzire elkerülhessék
a pálosok egykori kolostorának romjait,
pontosabban a vámosokat, a mai Makkosmária felé vették az irányt, s az azóta
Disznófő, esetleg Normafa néven ismert
térséget érintve mentek Buda felé, ahol
a díjszedők ritkaságszámba mentek.
Persze ennek a kis kerülőnek is volt ára,
többnyire az, hogy a helyenként meredek
lejtők miatt előfogatot kellett kötni a kocsi
elé. Persze az út is hosszabb ideig tartott.
Mára ez a kis vargabetűs kitérő csaknem
teljesen feledésbe merült, leginkább
csak gyalog használják. Kinek kell ma a
földutak nyújtotta döcögős zötykölődés,
ha van aszfaltcsík is, amelyen – ha nem is
teljesen hepe-hupák nélkül, de – be lehet
jutni a nagyvárosba?
Hajdanában nem volt mindennapos,
hogy valaki elhagyja a szülőfaluját. Volt,
aki egész földi létét úgy élte le, hogy a faluja területéről sem lépett ki. Ma azonban
kicsit más a helyzet, vannak, akik akár naponta többször is ide-oda mennek két fontosnak ítélt célpont között. Ehhez persze
használni kell az utakat, azokat, amelyek
száma inkább csökkent, mint szaporodott
az elmúlt évszázadokban, az autópályákat
most ide nem értve.
Igen, a növekvő járműforgalom ellenére csökkent az utak száma, amit a
mai átlagember nehezen hisz el. Ennek
magyarázata a korokkal változó út fogalom definíciójában keresendő. Hiszen ha
jó kétszáz éve Budajenőről, netán Perbálról valakinek, mondjuk Óbudán volt
dolga, eszébe sem jutott Budakeszin átmennie. A hegyek közötti völgyek útjain
Nagykovácsi felé vette az irányt, és az
Ördögárok partján egészen a Dunáig – az

akkori fogalmak szerint – jól járható utat
használhatott. S az az út talán nem is volt
olyan emelkedős és meredek, mint a mai
Budakeszin a Fő utca, s folytatása, a Budakeszi út.
Persze a Fő utca sem volt mindig olyan
lankás, mint manapság. Egykoron komoly kapaszkodók voltak rajta, melyeket
mára kissé lefaragtak. A mai Laktanya térsége mellett a Rózsa utca környéke volt
a legkritikusabb, ahol – a főleg a nyári
záporok, zivatarok után – időnként más
nyomvonalra kényszerültek az utasok. Így
alakulhatott ki a mai Gyöngyvirág utca
vonala, mely egykoron csak alternatív
út volt Buda felé, hiszen közel kétszáz
éve a falu széle még a mai Kossuth utcai
kőkeresztnél volt. Ennek a többféle – közel párhuzamos – útnak a nyomai még
ma is felismerhetők, különösen, ha a mai
Szarvas tértől a Korányi felé benézünk az
erdőbe. Több párhuzamos árokszerű hajdani járatot látunk ott a fák között, melyeket időről időre használtak is a szekerekkel közlekedők a szerint, hogy az aktuális
nyomnál találtak-e járhatóbbat.
Igaz, volt még alternatív nyomvonal
felfelé a hegyre, vagyis a város felé. Ez
a mai Széchenyi utca vonalának felelne
meg. De ezt inkább csak a szőlőművelők
részesítették előnyben, akik a mai Batthyány, Rózsa és Szanatórium utcák
környékén lévő ültetvényeiket igyekeztek
megközelíteni. Ja igen, minden út mellett
állatitató közkutak is voltak, ahol a megfáradt igásállatok felfrissülhettek. Ezek
nyomait itt-ott még fel lehet ismerni, de
többnyire már csak elbeszélésekből, régi
fotókról tudhatunk róluk.
Nos, ez a hajdan volt útválasztási szabadság mintha jelentősen csökkent volna.
Nem, nem sírom vissza az egykori sáros,
vagy csúszós, netán nem is kicsit poros
utak világát, de hajdanában mások voltak
az elvárások és a lehetőségek is. Mintha
annak idején több lett volna a választási
lehetőség, bár fizetni akkor is kellett vagy
így, vagy úgy a helyváltoztatásért.
Aztán eljött a Kánaán, s megszoktuk, hogy az utak miértünk vannak. Az
életünk könnyebbé tétele miatt burkoltatták le az útjainkat az arra illetékesek (a
mi adópénzünkből, esetleg hiteleinkből).
S ha netán egy irányba túl sokan akartak
közlekedni, hát új nyomvonalat jelöltek
ki, s így megépültek az autópályák. A mai
idősebb generáció talán még emlékszik
rá, egykor (még a kilencvenes években
is) minden út használata nem csak hogy
ingyenes állampolgári, de emberi jog volt,
hiszen a külországbeliek is díjfizetés nél-

kül gördülhettek végig az aszfalt, illetve
betonszőnyegeinken.
Persze, ahogy haladtunk a korral, egyszer csak kitalálták, hogy akkor fizessünk
– az egyéb adóinkon felül – a nullás pályán
kívüli autópályák használatáért. Persze akkor sem a közlekedők extra megsarcolása
volt a cél – az csak mellékes, pontosabban
járulékos bevételi forrást jelentett a nagy
közös kasszának –, hanem bejelentéseik
szerint a tudatosabb útvonaltervezésre
kívánták rászoktatni a nagyközönséget.
Ma sem az állami bevételek növelése
a célja a megyei autópálya-matrica bevezetésének, már hogy is lenne az, hiszen
ezt sok fórumon többször ki is jelentették
az illetékesek. Az állampolgáraink pénztárcáinak kímélése miatt találták ki ezt a
kedvező úthasználati díjat.
Persze nem tudjuk, kit mennyire győzött
meg az a sok fórumon jó előre meghirdetett, alaposan körbejárt, az érintettek
különféle képviselőivel megvitatott, alternatív módon is előkészített, pénzkímélő,
újfajta úthasználati megoldás. Nem tudjuk azt sem, hogy lesznek-e ügyeskedők,
s főleg, hogy mennyien, akik megkeresik
majd a kiskaput, s csak azért sem fizetik
be ezt az új, megyei rendszerű tarifát. Nem
tudhatjuk azt sem, lesznek-e, akik még
az életmódjukat is megváltozatják majd,
csak hogy ne kelljen a fizetési kötelezettség alá eső útszakaszokra ráhajtaniuk. Vajon hányan lesznek, akik csak azért sem
fizetnek a nullás pálya használatáért, hogy
borsot törhessenek az idő szavát hallató
iránymutatóknak?
Igen, ezen renitensek közül kerülhetnek ki azok, akik dafke áthajtanak majd
Budakeszin, azon az egyetlen úton, amely mára megmaradt az egykori többféle lehetőségből. Hogy többen lesznek
ezek az ellenállók, mint azok, akik tényleg spórolni akarván, megváltják az autópálya használati díjat, ki tudja? Még
egy pár hét, pár nap, s tapasztalatból
fogjuk látni, hogy Budaörs tömegmegmozdulással járó félelmei voltak-e jogosak, vagy Budakeszi várakozó álláspontja lett a célravezető.
Egy azonban már igen régen bizonyított. Közép-Budát, ha el akarja érni
valaki a Zsámbéki-medencéből, vagy
az a mögötti térségből, közlekedési alternatívái Budakeszit illetően pár száz
éve alig változtak az útvonalak száma
tekintetében. S most, ebben a kérdéses
időszakban hatalmas szerencse, hogy
még nem épült meg a fővárost körbefogó autópálya hegyeket átmetsző
utolsó szakasza, mert akkor biztos,
hogy még többen mennének át az egyetlen utunkon, a Fő utca, Budakeszi út útvonalon.
Mészáros Árpád
2015 JANUÁR • BUDÁNTÚL
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KULTUSZ

Péter páter Pátyon

Az elmúlt év december idusán Esterházy
Péter volt a Pátyi Irodalmi Klub vendége.
Az alábbiakban a klub alapító-szervezője,
Molnár Krisztina Rita blogjából idézünk,
amit ebből az alkalomból írt.
„Na, tessék. Rögtön elgépeltem. Így: Esterházy Páter.
Kérdés: Vannak-e véletlen elütések?
Pedig nyilván utálná, ha csak azért tisztelnénk, mert. Miért is?
Pedig nyilván imponálna is neki, hiszen
páter, tényleg, ha farmernadrágos is. Van
négy saját gyereke –, és felnőtt már egy
nemzedék a könyvein. Egy nemzedék,
melynek meg kellett küzdeni vele, az
origóval, hogy ne legyen ócska vagy remek E.P.-utánzat, amit ír, de mégse kerülje se ki, se meg, mert azt meg nem lehet.
(Hogy üssön is meg ne is az apjára a gyerek?)
Különben pedig: hogy jön ahhoz az
ember, hogy ajánlót írjon hozzá? Ha ő ír
valakiről –, hát igen. Az igen.
Ajánlani őt: sorra-rendre nem megy. Csak
összevissza.
Mert arisztokrata. Vagyis nem. Mert
posztmodern. Vagyis nem.
Mert matematikus. Vagyis nem. Mert katolikus. De nem úgy.

Budaörs

Január
5. hétfő, 18.00
Legyetek jók, ha tudtok!
6. kedd, 19.00
100 év Orfeum
7. szerda, 19.00
Hazatérés
8. csütörtök, 19.00
Hazatérés
10. szombat, 15.00
Legyetek jók, ha tudtok!
11. vasárnap, 11.00
Momo
19.00
Ármány és szerelem
13. kedd, 19.00
Hazatérés
17. szombat, 17.00
Régi szép idők...
18. vasárnap, 15.00
Legyetek jók, ha tudtok!
20. kedd, 19.00
Képzelt beteg
21. szerda, 18.00
Szellemidézés – Gobbi Hilda
19:00
100 év Orfeum
22. csütörtök, 12.00
A kézmosás fontosságáról
25. vasárnap, 17.00
Tépem a számot
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*
A budakeszi KÉSZ- szervezet (Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége) legközelebb,
január 8-án, 19 órakor egy hospice osztályon dolgozó gyógytornászt lát vendégül a Budakeszi Szent László Közösségi
Házban (Fő u. 206-208.). Schmotzer Edit
előadást tart A halál árnyékának völgyében járok, és Téged dicsérlek én címmel.
A KÉSZ klubestjei minden hónap második csütörtökén!

2011-ben Szőcs Géza államtitkár kezdeményezésére, az 1948-as alapítású filmintézet
bázisán létrehozták a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet (MANDA).
Azzal a feladattal, hogy az ország teljes
kultúrkincsét – könyvek, színházi előadások,
képzőművészeti alkotások filmek – digitalizálják. A központi szervert Ózdra tervezték
telepíteni, s ehhez társult volna egy oktatásikulturális centrum.
A MANDA megalapítását Lovas Lajos,
Zámbék volt polgármestere készítette elő,
megalakulásakor ő lett a főigazgató, és csapatában több zsámbéki is fölbukkant. Négy
év alatt a célokból nem sok valósult meg, de
2014 utolsó napjainkban a projekt új lendületet kapott: a kormány határozatot hozott
közel egymilliárd forint juttatásáról Ózdnak
egy filmes élménycentrum létesítésére. Kár,
hogy ilyen már van (Etyeki Korda Stúdió), a
mi térségünkben.

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

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

Mert túl messze. Mert túl közel.
(És aznap van a születésnapja, mint a
matekos öcsémnek.)
Mert gimnazista voltam, amikor az első
könyvet vásároltam tőle.
Mert kölcsönadtam, és nem kaptam vissza.
Mert ismerek egy férfit, aki a legnehezebb időket az ő könyveivel vészelte át.
Mert amikor felolvastam a Csokonai Lili
vallomásaiból, megértettem néhány alapvetést.
Mert amikor előttem ült a közgyűlésen, jó
volt, hogy ő is unta.
Hogy ott volt a sok, puha haja.
Hogy valóságos. Hogy fiktív.
Tehát, hogy jó.
Jó, hogy van Esterházy Péter.”

31. szombat, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem
Február
3. kedd, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem
4. szerda, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem
6. péntek, 19.00
100 év Orfeum
7. szombat, 11.00, 15.00
A muzsika hangja
8. vasárnap, 11.00, 15.00
Legyetek jók, ha tudtok!

BUDAKESZI

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
Január
Danis János fotókiállítása
az Erkel Galériában
11. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Party
20. kedd, 15.30
Véradás
22. csütörtök, 18.00
Magyar Kultúra Napja

JANUÁR

24. szombat, 20.00
Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda bálja
27. kedd, 15.00
Diabetes Klub
28. szerda, 19.00
Stand Up Comedy
31. szombat, 20.00
Nagy Sándor József Gimnázium Bálja
Február
1. vasárnap, 15.00
Nyugdíjasok Bálja
6. szombat, 20.00
Nemzeti Polgári Bál
7. vasárnap, 20.00
Pitypang Óvoda Bálja
13. szombat 20.00
Polgárőr Bál és jótékonysági est

ZSÁMBÉK

Művelődési Ház
Január
6. kedd, 18.00
Álomőrzők
Makray Krisztina filmklubja
8. csütörtök, 18.00
A fognyűvő manótól a fogas kérdésekig

Dr. Labancz Katalin fogorvos ismeretterjesztő előadása
10-11. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Múzeumok Hétvégéje Zsámbékon
10. szombat, 14.00
Nótaszó a Lámpamúzeumban
A Zsámbéki Nótaszeretők Társaságának műsora
11. vasárnap, 15.00
Pótszilveszter az Aranyakor Nyugdíjas Egyesülettel
15. csütörtök, 18.00
KAUKÁZUS 2005 EXPEDÍCIÓ
Somkuti Nándor úti beszámolója a
könyvtárban
17. szombat, 15.00
A természet játéka
Srankó Róza festménykiállításának
megnyitója
23. péntek, 20.00
KÁRPÁTIA koncert
24. szombat, 18.00
Gálaműsor a MAGYAR KULTÚRA
NAPJA alkalmából
27. kedd, 18.00
OBJEKTÍV – fotózásról nem csak
fotósoknak
Szarka Klára: A sajtófotóról. vetítés
és előadás
28. szerda, 18.30
Családi Egészségklub
Boldogságterv
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Mezei-ház – ázz
Mezei Máriát sokan a ma élő
budakesziek közül is személyesen ismerték. Hogyne, hiszen
élete utolsó évtizedeiben ezt
a települést választotta otthonául. A kis ház, a Petőfi
utcában még áll. (Még! – a
szerző.) A művésznő özvegye
évekkel korábban a városra
hagyta a házat, de cserébe, többek között kikötötte, hogy az
épületnek továbbra is őriznie
kell a színésznő emlékét,
hagyatékát, berendezési tárgyait. Az egyre romló épület így ma emlékház, benne a
nagyrészt még feldolgozásra váró hagyatékot is őrzi.
Az épület azonban évek óta
egyre rosszabb állapotban
van, legutóbb ősszel omlott

Megmenekül
a KOGART
A Telkiben
megtelepült,
a 100 leggazdagabb magyar-listákon bérelt hellyel
rendelkező Kovács Gábor
művészeti alapítványáról és
az általa alapított és épített
Telki Magánkórházról rendszeresen tudósítottuk eddig is
Olvasóinkat.
Ami a már korábban bezárt
egészségügyi intézményt illeti, egyelőre még mindig
nincsenek nyilvános és autentikus információk az ingatlan
jövendőbeli sorsáról.
A KOGART (Kovács Gábor
Művészeti Alapítvány) háza
tájáról azonban vannak friss
híreink.
Azt már egy ideje lehetett
tudni, hogy az alapítvány komoly anyagi gondokkal küzd,
jó ideje takaréklángon folytatta tevékenységét. Az Andrássy

A

le az oromfala. A város még
az állagát sem igazán tudja
megóvni, vállalt kötelezettségei dacára sem.
Nem tudja, vagy nem akarja?
Vannak, akik szándékosságot sejtenek a negligencia
mögött. (Régi, jól bevált fogás
addig hagyni leromlani egyegy védett épület állagát, amíg
az vagy magától össze nem omlik, vagy életveszélyessé válik,
s hivatalból kell elbontani.)
Tény, hogy a kis ház
gyönyörű telken fekszik, ami
épület nélkül is jelentős értéket képvisel.
Nem tudjuk, mi az igazság,
csak abban reménykedünk, hogy
Mezei Mária hívei, Budakeszin
és országszerte, nem fogják hagyni összeomlani.
Sza-T-ir
úti székhelyükön jó fél éve se
kiállítás, se komoly rendezvény nem volt. Ráadásul bennfentes körökben az terjedt,
hogy az épület eladó.
2014 utolsó napjai aztán
váratlan fordulatot hoztak
mind az alapítvány, mind
az ingatlan további sorsát
illetően. Kormányhatározat
született ugyanis arról, hogy
a kormány a gyűjtemény
segítségére siet egy állami
ingatlannal. (Így Kovács
eladhatja az Andrássy úti villát, hogy már lesz hova vinnie a kollekciót.) Ugyancsak
döntés született arról, hogy
három éven át évi 200 millió forint állami támogatással
a KOGART működéséhez is
hozzájárul.
Ez mindenesetre pikáns fordulat, tekintve, hogy korábban
a bankárt úgy tartották számon, mint aki nem áll nagyon
távol a szocialistáktól.
eszt

vidékünkhöz kötődő kormánymegbízott, Hegedűs Zsuzsa öt éve, január 21én hozta létre a Minden Gyermek Lakjon
Jól Alapítványát. A közvélemény elsősorban
onnan ismeri, hogy az ő kezdeményezésére
osztottak szét nagy számban házi állatokat
(főleg napos csibéket) nélkülöző családoknak azzal, hogy majd fölnevelik, és így
jutnak húshoz, tojáshoz. (A csibék nagy
részét vagy eladták, vagy a hozzáértő gondozás hiányában elpusztultak, esetleg elfogyasztották.)

Kölcsey Ferenc:
Himnusz
Isten, áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.
Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.
Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villamidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!
Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett, s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág, és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.
Vár állott, most kőhalom;
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!
Szánd meg, isten, a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
Cseke, 1823. január 22.

Kölcsey Himnuszát minden magyar ember ismeri. Vagy legalábbis ismerni véli. Hogyne, hiszen tanítják az iskolában; s
első szakaszát, mivel egyúttal nemzeti himnuszunk is, ki ne
fújná kívülről? Még a lelátók legmegátalkodottabb közönsége is.
Mindazonáltal az a tapasztalatom, hogy ezt az első szakaszt
kivéve, a többi hetet ritkán idézzük, kevesen tudjuk, kevesen
olvassuk. Most, hogy közeleg január 22., az a nap, amikor 191
esztendeje Kölcsey letette tollát, és befejezettnek nyilvánította
művét, azzal tisztelgünk a nagy költő és műve, valamint a magyar kultúra előtt, hogy teljes terjedelmében idenyomtatjuk. Abban a reményben, hogy minél többen el is olvassák. Az egészet.
Higgyék el, érdemes. Ma talán még inkább, mint tegnap.

Pusztulnak a csibék
A Magyar Narancs nemrég olyan dokumentumok birtokába jutott, amelyekből többek között az derül ki, hogy a csibéket Spanyolországból hozatták, a kacsákat pedig
Franciaországból. (Hegedűs korábban Franciaországban dolgozott évekig.) Csak a szállítás 160 millió forint volt. Rejtély, mi szükség
volt ilyen messziről beszerezni az állatokat.
Az alapítványi beszámolókból az is
kiderül, hogy állami tulajdonú cégek

bőkezűen támogatták az alapítványt (tehát
az adófizetők forintjaiból), de magánvállalkozások is buzgó adományozók voltak.
H. Zs. mindenesetre ritka nyilvános szereplései alkalmával sikeresnek ítéli az
alapítvány tevékenységét, és több nyilatkozata szerint ennek köszönhetően csökkent a
szegénység Magyarországon.
Kár, hogy épp a január első napjaiban nyilvánosságra került KSH-adatok ennek az
ellenkezőjét támasztják alá.
tb
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KÉK-ZÖLD

De hod med be a Mikulás?
Talán nem vagyok egyedül, aki még
emlékszik Bilicsi Tivadar halhatatlan dalára, melyben egy kis srác
folyamatosan érdeklődik apukájától,
hogy „hod med be az elefánt az oroszlán barlangjába”. Valahogy hasonlóan
jártam én is december első napjaiban,
amikor a Mikulás-várás az óvodás és kisiskolás korosztálynál a legintenzívebb
szakaszában volt. Nem, az az egyik fiatal
ismerősömet sem érdekelte, hogy van-e
Mikulás, hiszen abban teljesen biztosak
voltak, hogy van. Eddig is mindig meghozta az ajándékokat a Fehérszakállú, és
többnyire azt, amit a jövő generációjának
apró képviselői elvártak. Tehát igen, van
Mikulás, tudja és teljesíti is kötelességét
emberemlékezet óta, de hogyan tud bejutni a bezárt szobába?
Bizony, e rejtélyes témában többen is
közrefogtak akkoriban a legfiatalabb korosztály képviselői közül. Mellébeszélést
nem tűrő, egyenes kérdésekkel követeltek
magyarázatot, miként lehetséges, hogy
az általuk is ellenőrzött, bezárt ablakok
mellett, a ki nem nyitott ajtó ellenére a
piros ajándékcsomagok bekerülhettek a
cipőcskéikbe.
Hogy miként találtak meg kérdéseikkel
mint „illetékest”, azt nem tudhatom. De
tény, hogy majd két évtizeden keresztül
gyakoroltam e szép és felemelő alkalmi
„hivatást”. Évente négyszer, volt úgy,
hogy hatszor is „felléptem” mutatványommal. Ilyenkor görnyedt háttal mentem be egy-egy terembe az összesereglett
apróságok közé, hátamon a degeszre
tömött piros zsákkal. A görnyedtség nem
volt teljesen véletlen. Aki már felemelt
egyszerre nyolcvan, netán százhúsz mikuláscsomagot, az megérti, miért nem fiatalos tartásban jelentem meg a hol félő, hol
bátorságban túltengő gyerekek között.

Fehér tigris
Felcsúton
Hagyományos évzáró ünnepségét tartottak a Zsámbéki-medence kempo egyesületei december végén. 2014 legsi-keresebb
magyar kempo klubja is ebből a
régióból került ki: a felcsúti Fehér Tigrisek a szigethalmi Dojo
Lovásszal holtversenyben érdemelték ki ezt a címet.
Három tornagyőzelem és
három második hely volt a
mérlege a Felcsúti Fehér Tigrisek Kempo HSE-nek a 2014-es
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Igen, volt, aki megráncigálta a szakállamat, ellenőrizendő, hogy igazi-e. Egyetlen ilyen bátor nebulónak sem okoztam
csalódást; nem lazult le a vattaszakállam.
A Technokol ragasztó csodákra képes, ha
az ember ismeri a trükköt. Mégpedig a
fellépés napján nem szabad borot-válkozni, hogy az arcbőrön keletkező sok-sok
mikro sérülésnek legyen módja begyógyulni a ragasztós kezelés idejére. Ha ezt
elfelejti az ember, akkor az arcra felkent
ragasztó úgy csíp (vagy még jobban), mint
a Pitralon arcszesz. A jelmez-hez mindenhol és teljesen be kell kenni az arcot a
ragasztóval, ahol az a fehér szakáll elvileg kinőhet. A vatta műszemöldökökről
sem szabad megfeledkezni. Oda vattából
kell műszempillákat ragasztani. A szájat
persze egy kis mértékben szabadon kell
hagyni, hogy lehessen beszélni, különösen a gyerekek üdvözlése és beszéltetése,
énekeltetése miatt. A hajat a piros süveg
takarja, tehát azzal nem kell foglakozni.
Az igazi megpróbáltatás persze a
szakáll és az egyéb fehérségek leszedése a búcsú után. Minden tiszteletem
a hölgyeké, akik rendszeresen és önként
vállalják az epilálás gyötrelmeit. Nekem
az arcomról a ragasztót letépni sem volt
sohasem élvezet, de a szemöldököm helyreállítása volt mindig a csúcs. Vagyis
valóban van némi tapasztalatom Mikulás ügyben, de erről az apróságokat
a legkisebb mértékben sem tájékoztattam.
Nos, a lényeget már megértő korosztály képviselői valahogy ráéreztek, hogy
a Mikulás témában engem érdemes faggatni. Nem adtam rá nekik semmi tudatos rávezető okot, de hát az apróságok sajátja, hogy megérzik a Mikulást, miként
a Mikulás is kifigyeli már messziről a jó
gyerekeket. Tehát bekerültem a csapdá-

versenyszezonban. Az eredményekért járó díjat a szövetség
januári rendezvényen adják
majd át.

Csarnokavató
a Prohászkában
Szent Miklós ünnepének előestéjén, december 5-én ünnepélyes keretek között fölszentelték
a budakeszi Prohászka Ottokár
Katolikus Gimnázium tornacsarnokát és Kaszap István-termét.
A ünnepségen részt vett
többek között Spányi Antal

ba, s felelnem kellett, miként is jut be a
Mikulás a bezárt szobába.
Bizony, ismét bebizonyosodott, hogy
a szorult helyzetben jönnek a legjobb
ötletek. Hát aztán melyikőtök ismeri a
polipot, érdeklődtem? Majd mindegyik
jelentkezett, hogy bizony tudják, milyen
állatról kérdezem őket. Az egyik még a
víz alatt is látta, amikor búvárkodott a
szüleivel a tengeren.
Innentől egyszerű volt a dolgom.
Rávezettem őket, hogy a polip a nálánál
sokkal kisebb résen is átpréseli magát
úgy, hogy semmi baja sem lesz. Sokan
megerősítettek, hogy bizony láttak ilyen
témájú filmeket, ahol a polip valamilyen
szűk akadályon átküzdi magát.
A Mikulás pedig még ügyesebb – bizonygattam – hiszen a polip csak egy
tudatlan állat, míg a Mikulás értelmes,
jóakaratú ember, aki a gyerekek öröme
érdekében mindent elkövet. Még azt is,
hogy más számára elképzelhetetlen helyeken is átküzdi magát.
Faggatóim körében kimerítő válaszom
hatására teljes volt a megelégedettség.
További kérdést nem is kaptam, pedig
lehet, hogy akkor már keményebben is
meg kellett volna küzdenem a nehézségekkel. A gyerekek belenyugodtak,
hogy a küszöb alatt, a kulcslyukon, az
ablaktábla résein, a kéményen át mindig
talál a Mikulás olyan rést, ahol bejuthat
a reá váró gyerekekhez, különösen, ha
azok jók voltak, s megérdemlik az ajándékot.
De jó lenne, ha ezek az apróságok
felnőve is olyan bizalommal és jó érzéssel fordulhatnának majd az előttük állókhoz, vezetőikhez, párjukhoz, mint ma
tehették ezt velem! S főleg, nem érné
őket soha sem csalódás akkor, amikor a
jóra, szépre várnak! Csak öröm legyen
az életük, s megértsék, hogy néha az élet
megköveteli a valóság kozmetikázását!
Mészáros Árpád

megyéspüspök és Soltész
Miklós, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának államtitkára,
számos helyi világi és egyházi
méltóság, notabilitás, neves
egykori és mai sportember.
A beruházáshoz több mint

SPORTSZELET

félmilliárd forinttal járult hozzá
az egyházmegye. A Prohászkacsarnok mellett az épületszárnyban található az új Kaszap
István-terem, mely szintén a
mozgást szolgálja ezentúl, például táncoktatással.

Kaszap István (1916-1935)
A jezsuita novíciust betegsége miatt elbocsátották a rendből, s 19
évesen általános vérmérgezés következtében halt meg a székesfehérvári kórházban. Kultusza igazából halála után kezdődött.
Személye kap-csán nagy hangsúlyt kapott az aszkézis és a szenvedéskultusz propagálása, ugyanakkor mint korszerű elem szerephez
jutott a sport szeretete is, mivel tizenhárom évesen dunántúli ifjúsági tornászbajnok lett.
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BÜHNE
Visszatekintés az elmúlt év végére bűnügyi szempontból

A zsebestől az anyakönyvvezetőig
Az elmúlt adventben, a szeretet jegyében volt, aki a barátját, volt, aki tulajdon
szülő anyját károsította meg. Hozzájuk képest a fekete bőrű házasságszédelgő
inkább diákcsínytevőnek tetszik, a garázdaságot meg írjuk az ünnepek előtti
frusztráció rovására.

C

súcsidőben, délután két óra tájt (múlt év
november 8-át írunk) egy illető bement
az egyik budaörsi gyorsétterembe, hogy
bekapjon valamit, ám legnagyobb meglepetésére, amikor a péztárhoz ért és fizetésre
került volna a sor, hiába kutatta végig a
zsebeit, nem találta sehol sem a bukszáját.
Pedig megesküdött volna, hogy amikor
belépett a vendéglátóhelyre, még ott volt.
Az ügyből kisebb ribillió támadt, s mivel
emberünk biztos volt a dolgában, előbb a
biztonságiak, majd a rendőrség segítségét
kérte. A budaörsi nyomozók természetesen
lefoglalták az étterem biztonsági kameráját,
amelyek érdekes felvételeket készítettek
azokról a percekről, amikor az eset történt.
Most csak Olvasóinknak, megmutatunk
egyet a felvételekből, azzal a nem titkolt
hátsó szándékkal, hátha valaki felismeri a
képen látható embereket, akikről a rendőrök

azt gyanítják, közük lehet a pénztárca rejtélyes eltűnéséhez.
A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, hogy
aki felismeri a képen látható ismeretlen személyt vagy a bűncselekménnyel kapcsolat-

Ki vagyok én?
Tavaly ősszel egy 24 éves nigériai férfi jelentkezett be a
polgármesteri hivatalba, hogy
szeretne házasságot kötni egy
magyar állampolgárságú személlyel. A budaörsi lakos az ehhez szükséges iratokat beadta az
anyakönyvvezetőnek. A hivatali
eljárás során azonban kiderült,
hogy a férfi részére Spanyolországban kitöltött (EU-s)
tartózkodási engedély hamis:
az adatok egy másik nigériait
takarnak. A vizsgálatból az is
kitűnt, hogy a férfi tudatában
volt annak, hogy ő nem ő. Vagyis

ban érdemleges információval rendelkezik,
hívja a Budaörsi Rendőrkapitányságot a 0623/505-400-as telefonszámon, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 „Telefontanú” zöld számán (h.cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy a 107, 112 központi
segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

megalapozott gyanúja miatt J. Zoltán 42
éves pátyi lakos ellen.
Anyatolvaj
Mindenekelőtt tisztázzuk, nem emberrablásról, pláne nem annak súlyosbított esetéről
van szó. A férfi ugyanis, akire a címben utalunk nem el-, hanem meglopta saját édesanyját.
De ne szaladjunk előre, a minősítést
bízzuk inkább a bíróságra, ahol végül az
alábbi ügy alighanem kiköt, s lássuk inkább
időrendben, mi történt.

Meglopta felebarátját Pátyon
Ennek a barátságnak a másik fele is odalett.
Hiába, így jár, aki megszegi a törvényt. Hogy
a BTK szerint pontosan milyen a számozása
a lopásnak, most nem tudnám megmondani,
de hogy a 10. mózesi parancsolatba ütközik,
ami történt, az elég egyértelmű.
Egy pátyi koma, J. Z. (42 éves) december 11-én délután három óra után besétált jó ismerőse hétvégi házának kertjébe,
majd a kertből a kis házba: mind a kertkapu, mind a házajtó nyitva volt. A gazda
meg épp a kertben matatott. Eddig ez még
nem olyan nagy bűn, még magánlaksértésnek sem mondanók (jó ismerősök között
ez megengedhető), az viszont már nem,
ami ez után következett. A betolakodó ugyanis meglátta a házigazda pénztárcáját,
és eltette. Azaz hogy csak eltette volna, de
ekkor megjelent „vendéglátója”, és rajtakapta. A tetten érés után nem engedte ki az
ingatlanról (hogy miként akadályozta meg a
távozásban, arról nem szól a fáma), együtt
várták meg a rendőröket, akik a tolvajt a
kaptányságra kísérték egy kihallgatásra.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya – szabad lábon hagyása mellett –
indított eljárást lopás vétség elkövetésének

az okmányokban szereplő adatok nem őrá vonatkoznak.
A hatóság a következő ügyintézés időpontjáról – 2014. december 9. – már a rendőrséget
is értesítette. A polgármesteri
hivatalba érkező férfit legott elfogták.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított eljárást közokirat-hamisítás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt A. Charles 24
éves törökbálinti lakos ellen.
Hogy mi lett menyasszonynyal, annak nem leltük nyomát
a bűnügyi naplókban.
Sza-T-ir

Az ékszereket
még keresik
Mikulás napján, azaz 2014. december
6-án egy budapesti illetőségű fiatalember
fölkereste a szülői házat. Nem az ajtón ment
be, hanem az ablakon. Ez már szokatlan,
hiszen, ha már, a Mikulások sem az ablakon
járnak ki-be, hanem a kéményen, de hát ne
akadjunk fenn ezen a körülményen, az illető
ugyanis nem piros almát vagy mogyorót
vitt oda. S nem is adni ment, hanem vinni.
Ehhez betörte a szóban forgó nyílászárót,
behatolt a lakásba, ahol összeszedte a Mikulás-ajándékokat, kár, hogy azokat nem neki
szánták. A többnyire ékszerekből és egy
laptopból álló szajréval Budaörsre távozott,
ahol ez idő szerint dekkolt.
Másnap délután csöngetett nála a jard,
házkutatási paranccsal egyetemben. Az intézkedés során a laptopot meg is találták, az
illetőt így a kapitányságon előállították.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya indított eljárást lopás bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
B. Dávid 25 éves budapesti lakos ellen.
eszt

Adventi bosszú Keszin
Az advent nem kifejezetten a
bosszúállás időszaka, két budapesti fiatalember, L. Botond
(19 éves) és N. Szilárd (19 éves)
mégis ezt az időszakot választotta arra, hogy egy budakeszi
ismerősükön korábbi sérelmüket megtorolják.
December 20-án este tíz óra
körül a buszfordulóban várakozott az áldozatuk. Amikor
észrevették, megközelítették,
majd szó nélkül ütni kezdték.
Persze minek is szóltak volna
egy szót is, mindhárman tudták,
miről van szó. Az ütések súlya

alatt az áldozat a földre zuhant,
támadói ekkor rúgásokkal folytatták bántalmazását, minek
következtében sérüléseket szenvedett. A két garázda fiút már a
helyszínen elfogták, hogy Budaörsre átkísérjék. A nyomozók
már a kapitányságon hallgatták
ki mindkettőt gyanúsítottként.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított eljárást testi sértés bűntett
kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt L. Botond és N. Szilárd 19 éves budapesti lakosok ellen.
Tio Barbosz
(Márna Apó)
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Tűzzel búcsúzott és érkezett
Minden szigorú szabályozás ellenére a
szilveszteri-újévi petárdázás egyetlen
évbúcsúztatón-köszöntőn sem múlik el
kisebb vagy nagyobb galibák nélkül.
A megvadult, világgá szökött kutyákról,
macskákról ezúttal szó se essék, az Orpheus állatvédői tudnának mesélni; s arról
is, hogy újévkor is akadt teendőjük az előző
éjszaka fáradalmainak kiheverésén túl.
Azonban a katasztrófavédelem és a
rendőrség sem tétlenkedett. Mint általában, legtöbb dolguk idén is a fővárosban
és az agglomerációjában akadt. Alighanem
összefüggésben azzal, hogy ez az ország
leginkább urbanizált térsége, és itt engedhetik meg maguknak legtöbben a petárdázást és a maszek tűzijátékozást,
amivel akarva-akaratlanul, de környezetük
szórakoztatásához is hozzájárulnak. Kivéve, ha egy-egy pirotechnikai eszköz, akár
selejt, akár szakszerűtlen kezelés következtében gyönyörködtetés helyett riadalmat, még rosszabb esetben kárt okoz.
Gondolom, annak a nyolc motornak a

N

agy figyelmet kapott annak idején az izsáki
rendőrgyilkosság esete. Nem,
nem rendőrt gyilkoltak meg
elvetemült bűnözők, hanem
rendőrök gyilkoltak. Méghozzá
nem „civilben”, hanem hivatásuk gyakorlása (?) közben.
Mint emlékezetes, 2013. április 13-án előállítottak a helyi
rendőrőrsön egy férfit, akit
láncfűrész ellopásával gyanúsítottak meg. Kihallgatása gyakorlatilag kényszervallatás volt,
Bara Józsefet azért ütlegelték
szisztematikusan, hogy vallja
be a bűncselekményt. Az áldozatot a vallatás során agyonverték. A két érintett rendőrt
vizsgálat alá vonták, s tavaly
év végén a kecskeméti bíróság
első fokon életfogytiglani, illetve 20 év fegyházbüntetésre
ítélte a két elkövetőt.
Az eljárás során azonban nemcsak az derült ki,
hogy Barát ártatlanul hurcolták meg (nem ő lopta el a
láncfűrészt), hanem azt is, hogy
a rendőrőrsön bevett gyakorlat
volt a gyanúsítottak ilyetén módon való megpuhítása.
Azért idézzük föl az ügyet
(Izsák nem tartozik amúgy a
látókörünkbe), mert kutatások
szerint a rendőri túlkapások,
testi kényszerítés, kényszerval-
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tulajdonosa sem az önfeledt mulatozás
emlékét fogja megőrizni 2014-2015
éjszakájáról, akinek a járművei gyulladtak ki a budaörsi udvaron. Nem holmi
látványos akrobatikai szám gyakorlása
során, hanem céljukat tévesztett petárdák
következtében. (Térségünkben egyébként
ez volt a legsúlyosabb pirotechnikai baleset a jeles éjszakán). Személyi sérülésről
sem ebben, sem más esetekben nem
érkezett hír.

valamint az együttes munkájuk eredményeként hamar lokalizálták és eloltották a
tüzet. A legnagyobb veszélyt az a hét gázpalack jelentette, amelyek odabent voltak,
és sikerült a mentőknek kihozniuk és biztonságba helyezniük.
Amikor végre alaposabban átkutathatták az épületet, bukkantak rá egy személyre. A mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
Hogy mi okozta a tüzet, a hatóságok hivatottak kideríteni. A halálesetet egyelőre
közigazgatási eljárás keretében vizsgálják.
Szóba Bitor

*
December utolsó vasárnap éjjelén
tűzesetről érkezett bejelentés a
katasztrófavédelemhez. Elsőnek a
budaörsi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, ahol azt tapasztalták, hogy budaörsi háromszintes családi ház egyik szobájában
törtek föl a lángok. Hamarosan
megérkeztek a törökbálinti hivatásosok is, és a gyors kivonulás,

Kínozni tilos

latás nem korlátozódnak az említett esetre, sokkal gyakrabban
fordul elő, mint azt hihetnők.
A kriminológusok szerint
ennek nem csak a rendőrök az
okai, akik sokszor szakmai fogyatékosságaik, hiányosságok,
túlterheltség, sürgetés stb. okán
folyamodnak ehhez a könnyebbik „megoldáshoz”, hanem az
is, mert a társadalmi közeg,
amelyben működnek, kedvez az
effajta visszaéléseknek.
A
közvélemény
hajlamos arra, hogy a gyanúba
keveredett embereket eleve
bűnözőkként kezelje, holott: 1.
még a bűnözőket is megilleti
a jogszerű, méltányos eljárás,
amibe semmiképp sem fér bele
a verés, a kínzás; 2. azoknak,
akiket gyanúsítottként kihallgatnak, csak egy töredékéből
lesz terhelt, pláne bíróság által,
jogerősen elítélt bűnelkövető.
Ilyen közhangulat mellett a
rendőrök is, már amelyik, a
könnyebbik végén fogják meg
a dolgot (a gumibotot vagy a
telefonkönyvet), hiszen kicsi az
esélye annak, hogy lebukjanak.
A bántalmazottak többsége ugyanis nem tesz följelentést,
örül, hogy megszabadult, ha
megszabadult szorult helyze-

téből, és a tapasztaltak miatt inkább nagy ívben kerüli az újabb találkozást a
rendőrséggel. Más sem hiányzik
neki, mint egy jogi hercehurca,
egy ki tudja, mibe torkolló „elbeszélgetés”, meghallgatás, netán bosszú. A rossz beidegződés
fennmaradásához társul még
az is, hogy a rendőrök kollégái között alapérték a bajtársiasság; még azok is, akik egyébként nem folyamodnak efféle
módszerekhez, szemet hunynak,
ha tudomásukra jut egyik-másik
kollégájuk eljárása. A rendőrség
Magyarországon máig katonai szervezet, ahol a bajtársi
szolidaritásnak, összezárásnak
rendkívüli értéke van. Ha egy
rendőr „feldobná” kollégáit,
még ha bebizonyosodna is az
igaza, a testület örökre kivetné
magából az „árulót”, ellehetetlenülne, s búcsút mondhatna hivatásának.
De vajon mi a teendő, mármint persze akkor, ha az állami
erőszak-monopóliummal való,
ezen
durva visszaéléseinek
gátat akarunk vetni társadalmunkban.
Szükséges lenne elsősorban a
rendőrség demilitarizálására,
átszervezésére, valamint a

Enteriőr tűz után
bűnüldözők jobb kiképzésére,
a belső ellenőrzés hatékonyságának a javítására. Ugyancsak fontos lenne a bűnügyi
statisztikák, eredményességi
mutatók fetisizálását megszüntetni. De mindenekelőtt
a társadalom, a közvélemény
vélekedésének átformálására,
jogérzékenységének fejlesztésére lenne leginkább szükség.
Illúzió azt várni, hogy egy
rendőrség jobb, különb legyen,
mint az a társadalom, amelyben működik. Törekedni kellene arra, hogy széles körben
elfogadottá váljék az a felfogás,
hogy jogot korlátozni csak
kivételes esetekben és maximális körültekintéssel szabad; és
hogy az alapvető emberi jogok
minden embert kivétel nélkül,
tehát még a bűnözőket is megilletik. Hol kellene elkezdeni?
Talán onnan, hogy igyekezzünk érvényt szerezni az egyébként ismert, de kevéssé tisztelt
elvnek, mely szerint valamennyiünket megilleti az ártatlanság vélelme. Mert hogy bárki
kerülhet, akár tévedésből is,
egy rendőrségi kihallgató helyiségbe. Képzelje el hát ki-ki,
milyen bánásmódot szeretne
a maga számára, ha már oda
került.
Zoborai stb.
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