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Amikor reggel meghallom, hogy a 
számlavezető bankomat felfüggesztet-

ték és zárolta számláimat, már éreztem, 
hogy nem ez lesz az én napom. Ilyenkor 
elkezd bizseregni a halántékom körül. 
Most is menetrendszerűen befutott a fur-
csa, de jó ismert érzés. 

Amikor jó későn végre hazaérek, már nem 
bizsereg, hanem lüktet is, és forróság önti 
el a fejem. Még szerencse, hogy finom ebéd 
vár, az anyukám főztje általában segít.  Ám 
nem bújhatok ki a bőrömből, bekapcsolom 
a tévét. Nem szokásom evés közben, de hát 
fontos kérdésekről döntenek ma az ország 

házában. Ma kezdik meg a vitát a reklámtörvényről, hogy azt 
kiterjesztik-e ránk, kicsikre is, s ha igen, milyen mértékben. 
Már az előzetes hírek is elegendőek ahhoz, hogy az emberben 
fölmenjen a pumpa; az úgynevezett önreklám sem mentesül 
az adózás alól. Önreklámnak számít például az is, ha a sa-
ját újságomat a saját újságjaimban népszerűsítem. Hogyan? 
Nem elég, hogy fizetem a papírt, a nyomdát, a grafikust (a 
saját szellemi munkámat már nem is számolom, már réges-
régen nem számolom), még adózzak is utána?! De inkább az 
élő közvetítést figyelem:  Annyira, hogy a kanalat a szám he-
lyett véletlenül a fülemhez illesztem, anyám meg is dorgál. És 
ahogy figyelek, érzem, hogy a harmadik fokozatba kapcsolok: 
már határozottan zúg is a fejem. De hősiesen követem a vi-
tát. Bár ne tenném. Egyre bizonytalanabbá válok. Se az nem 
derül ki, hogy akkor rám is vonatkozik-e a reklámadó, se az, 
hogy ha vonatkozik, hány százalék lesz. Egy, kettő, esetleg 
tíz? Nagyon nem mindegy ám. 

Aztán kikapcsolom a készüléket, részint mert közben a 
főzeléket is megettem, aztán meg más ügyek szólítanak. 
Feleségem hív garázsadó-ügyben. Az asztalon szétterítve 
mindenféle nyomtatványok, azok rejtelmeiben próbál eliga-
zodni. Hiába mondom neki, de hiszen nincs is garázsunk, 
váltig állítja, hogy akkor is be kell vallani a garázst, a Juli 
is megmondta, annak a nagynénikéje az önkormányzatnál 
dolgozik, igaz, gyámügyön. Nézem hát a papírokat, majd 
én! De nem olyan egyszerű a dolog, mint hinném. Majd este 
visszatérünk rá, mondom, mert meg kell szakítanom a tanul-
mányozásukat. 

A reklámadó és a garázsadó után egy másik adó ügyében 
kell eljárnom. De az legalább kedvemre való. Ez az egyet-
len adó, amit ismerek, ahol én vagyok ugyan az adóalany, 
de mégsem én fizetek, hanem nekem fizetnek. Na, nem nagy 
összeget, kapok érte a közértben, mondjuk, 20 deka juhtúrót, 
persze csak akciósat, de mégis.

Amikor az adózás helyszínére érkezem, kellemes meglepe-
tésben van részem, külön fogadóbizottság lesi jöttemet, és 
amikor a lépcső tetejére érek, köszöntenek. A szokásos 500 
forintos vásárlási utalványon kívül, amit most is majd csak 
adózás után kapok meg, ajándékot is választhatok abból az 
alkalomból, hogy most századszor adózom. A tréfás feliratú 
kötény helyett inkább a tréfás feliratú bögrét választom. Aztán 
a kis ünnepségnek vége, mehetek itt is kitölteni a számtalan 
papírt, majd orvosi ellenőrzés. Addigra a vérnyomásom is hely- 
reáll, 130/68, magas vérnyomással itt nem is engednének 
adózni. Aztán végre lefekhetem az ágyra, még egy asszisz-
tens is odaül mellém. Most már ellazulhatok, a gumi nyuszit 
ütemesen pumpálom a markomban, talán pár pillanatra el is 
szunyókálok közben. Vérem ütemesen csorog a tömlőbe. Szí-
vesen adom. Csak zabot, könyörgöm, zabot ne!

eXabo Tibor
szellemi homeless

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:  
a nyilvánosság; s a legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az, 

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

„Háborús időkben az igazság oly becses, hogy muszáj 
hazugságokkal aládúcolni.”

(W. ChurChill)
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UDÁNTÚL

Márczius, Bőjtmás hava

Bőjtmás havában eret ne vágass, semmi purgácziót ne 
végy hozzád, édes italt igyál és édes étkekkel élj, egyél 

mustárt és tormát eczettel; fürdő hasznos; ruhát vess a 
borba, melyet iszol, jó a levestikum is zsályával, spinyával, 
tárkonnyal, borral és gyömbérrel egyetemben. Ha e hónap-
ban mennydörgést hallasz, szeles és bő időt jelent. A mennyi 
köd van Márcziusban, annyi zápor lesz az esztendőben; és 
a mennyi harmat van e hóban, annyi hóharmat lesz húsvét 
után és annyi köd Kisasszony havában. E hónap két utolsó 
péntekén a mely fát levágnak, soha meg nem korhad; ha 
tiszta, jó esztendőt mutat. Időnyilatkoztató beteges Bőjtmás-
hóban született gyermek serény és minden dolgaiban gyors 
lesz, istenfélő, nagy igazságszerető, tökéletes, jámbor életű, 
nyájas, jó erkölcsü és bölcs lesz, minden rendbeli dolgaiban 
fölötte okos és kedves az emberek között..

CSÍZIÓ

Vidám, zenés esti temetés 
Budakeszin (Tűnj tova tél)

DK, Kakuk
Tisztújító kongresszust tartott 
február végén a Demokratikus 
Koalíció, ami alighanem mint a 
gitáros tisztújító fog bevonulni 
a magyar politikatörténetbe (az 

újraválasztott elnök, Gyurcsány 
Ferenc és alelnökei gitározást 
imitáló videókkal kampányol-
tak). Ami miatt foglalkozunk 
az eseménnyel, beválasztották 
a vidékünkön élő Kakuk Györ-
gyöt az elnökségbe.

Emlékeznek még az 1999-es napfogyatkozásra? Tizenhat év 
után hamarosan az akkoi előadás felújításának tapsolha-

tunk. Várhatóan nem lesz olyan látványos, hiszen márciusban 
ke-vesebb a valószínűsége a derült égnek, mint augusztusban 
(a 99-es nyáron volt), ráadásul a teljes napfogyatkozás élveze-
téhez jó messzire,  a Feröer-szigetekre kellene elutaznia. A 
Kárpát-medencében ezúttal a Nap harmadát nem fogja kita-
karni a Hold. Ami pedig a pontos dátumot illeti: 2015. március 
20. délelőtt.

Testvérvárosi kapcsolatra készül lépni Budakeszi a 
kínai Dong Hai városával. Utóbbi már továbbított is egy 
meghívást egy budakeszi delegáció részére. A városveze-
tés beruházásokat, gazdasági hasznot remél a kapcsolatok 
kiépülésétől.

*

Spányi Antal püspök leplezte le Gábor Emese portéját a 
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban, amelyet a bu-
dakeszi képzőművész az iskola névadójáról föstött.
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KRÓNIKA

Paksi erőmű – erőből
Március 3-án a magyar parlament kormányzati 
kezdeményezésre harminc évre titkosított gya-
korlatilag minden, a leendő paksi atomerőmű-
beruházással kapcsolatos dokumentációt. Tette ezt 
arra való hivatkozással, hogy nemzetbiztonsági 
okokból van szükség az intézkedésre. Az érvelés-
ben alighanem igazuk van: a – ma még, egyelőre 
– nem titkosított más közbeszerzések láttán joggal 
föltételezhető, ha netán kiderülne például, kik is 
jutottak a paksi kivitelezés során a tuti zsíros meg-
rendelésekhez és mennyiért, abból beláthatatlan 
következmményekel járó ribillió támadna.

Az ellenzék mindenesetre tiltakozott, 
legelsősorban is a budakeszi illetőségű LMP-
társelnök Szél Bernadett, aki azóta, hogy tavaly év 
elején nyilvánosságra jutott, hogy Orbán minisz-
terelnök megállapodott az oroszokkal a beruházás-
ról, az egyik legádázabb ellenzője a projektnek, és 
buldog módjára próbálja kikényszeríteni, persze 
jogi úton, hogy a nyilvánosság is értesülhessen 
például a szerződésekről.

A képviselő asszony odáig ment, hogy az egész 

projektet a hazaárulás minősített eseteként apo-
sztrofálta. Másokkal együtt felhívta arra is a fi-
gyelmet, szakemberek a beruházás úgynevezett 
korrupciós kockázatát (azaz: mennyit lehet el-
lopni belőle különösebb kockázat nélkül) úgy 
ötszázmilliárdosra becsülték. Szél kijelentette azt 
is a szavazás előtt, hogy azt legalább nem tudják 
majd titkosítani, hogy személy szerint kik szavaz-
ták meg az előterjesztést. (A képviselőasszony itt 
alighanem alábecsülte a kormány ez irányú ta-
lálékonyságát). 

Nem Szél, hanem mások arra is fölhívták a 
figyelmet, a titkosítás harminc éve a beruházás 
befejezésével kezd el ketyegni, mármost a leg- 
szerényebb becslések szerint is az építkezés más-
fél évtizedig is eltart.

Már ha ugyan felépül. Nem tudom, mennyire em-
lékeznek még Bős-Nagymarosra Olvasóim: ott egy 
végül is félig kész, horribilis összegeket fölemésztő 
létesítményt kellett elbontani. Én mindenesetre szí-
vesen elvállalnám az ötven százalékos készültségű 
Paks 2. bontási munkálatait, ha időközben kiderül-
ne, mégsem ez lesz az évszázad üzlete...

eszt

Halálozási anyakönyv

Egy Olvasónkat (idősebb hölgy) 
nemrég nagy bánat ért: egyetlen 
társát, egy kis keverék kutyát sú-
lyos, gyógyíthatatlan betegsége 
miatt kényszerült elaltatni. Lévén 
fegyelmezett állampolgár és eb-
tartó, az ebbe természetesen be 
volt ültetve az azonosító chip (az 
állat anyakönyvi kivonata), mely- 
nek adatait az orvosnak, miu-
tán az eutanáziát végrehajtotta, 
törölnie kell a nyilvántartásból. 
Ez meg is történt, azonban a gaz-
di valakitől azt hallotta, ez még 
nem elég, az önkormányzatnál is 
ki kell jelenteni a kutyust. Elbal-
lagott hát a hivatalba, ahol nem 
egészen értették, mit akar. 

Mi sem értjük. Hiszen ha van 
ebösszeírási kötelezettség (van), 
akkor az ebek kimúlásáról is 
értesülnie kellene a hatóságnak. 
Kérdés, kitől: a gazdiktól, vagy 
az illetékes állatorvostól.

Vajon mit szólnának ahhoz, 
példának okáért a budaörsi 
polgárok, ha egy dúsgazdag 
német gyáriparos azzal a 
kéréssel fordulna a városhoz, 
engedélyezze, hogy a telepü-
lés határában álló, második 
világháborús német katonai 
temetőben az egykori SS-
alakulatok közismert jelvényét 
fölvéssék, illetve olyan felira-
tokat helyezzenek el, amelyek 
az itt nyugvó katonák egykori 
haditetteit magasztalnák. A 
költségeket, természetesen, 
nagyvonalúan állná. (Hogy a 
kezdeményezés, mondjuk, a 
Német Hadisírgondozó Népi 
Szövetségtől indulna ki, any-
nyira abszurd, hogy föl sem 
vetném.) 

Mindez arról jutott eszem-
be, Magyarország legnagyobb 
politikai eseménye februárban 

kétségkívül Vlagyimir Putyin 
orosz elnök budapesti látoga-
tása volt. A villámlátogatás 
azóta is vitatott mozzanataként 
az elnök megkoszorúzta a Bu-
dapest 1944-45-ös ostromában 
elesett szovjet katonák sírem-
lékét, amelynek közvetlen kö-
zelében nyugszanak az 1956-
os forradalom harcaiban elesett 
katonák is. Ez idáig rendben 
is van, akár az 56-osok sírját 
is megkoszorúzhatta volna, 
hiszen azok nem tehettek ar-
ról, hogy a Szuezi-csatorna 
helyett Magyarországra vezé-
nyelték őket leverni a magyar 
forradalmat. Azonban az már 
nagyon nincs rendben, hogy 
a helyreállított síremlékeken 
az eredeti, még a múlt rend-
szerben fogalmazott feliratok 
olvashatók, például: „Örök 
hála és dicsőség a szovjet 
hősöknek, akik az 1956-os 
októberi ellenforradalomban 

életüket áldozták a magyar 
nép szabadságáért.” 

A kormány úgy próbálta 
magyarázni a megmagyaráz-
hatatlant, hogy a síremlékek 
felújítását egy orosz milliár-
dos finanszírozta. Ezek sze-
rint Magyarország egy olyan 
ország, ahol pénzzel a ma-
gyarokat meg lehet alázni, a 
saját hazájukban is?

Most mindenesetre nagy za-
varban lehetnek egyes helyi 
politikusok; nem tudják, merre 
lakik az Úristen; honnan fúj a 
szél? Avagy mi az éppen aktuá-
lis „vonal” (ha még érti valaki 
ez utóbbi terminus technicust.). 
Szinte látom lelki szemeim előtt 
X. Y. polgármestert óvatosan 
tapogatózni: „Imrém, kérlek, 
nem emlékszel-e, volt itt annak 
idején valami Sziklai-emléktáb-
la... Nem tudod mi történt vele? 
Megvan az még?”

Sza-T-ir

Örök körforgás

Megvan az utódja Navra-
csics Tibornak, de aligha 

örül neki.
Most már nemcsak nem 

lakóhelye Veszprém (pár éve 
bölcsőhelyéről Budakeszire 
költözött), de már nem is any-
nyira politikai otthona. A 
brüsszeli uniós biztossá avan-
zsált/bukott (tetszőleges válasz 
aláhúzandó) Fidesz-politikus 
azzal, hogy Brüsszelbe távozott, 
országgyűlési mandátumáról 
is le kellett mondania. Ezért 
aztán időközi, országgyűlési 
képviselői választást kel-
lett kiírni Veszprémben, ahol 
tavaly N. T. még fölényesen  
nyert mandátumot. Februárban 
azonban a Fideszes jelölt elbu-
kott a független Kész Zoltánnal 
szemben. Ennél azonban több 
is veszett Veszprémben: a Fi-
desz parlamenti kétharmada.
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Február 25-én 
például Bu-
dakeszin.

Ungváry a 
fiatal történész-
generáció egyik 
l eg i s mer t eb b 
k é p v i s e l ő j e , 
jellemző rá, 
hogy nem fél 
akár a leg-

kényesebbnek tartott témákhoz sem 
hozzányúlni. Írt a szakmai körökön 
messze túl visszhangot kiváltott könyvet 
Budapest 1944-45-ös ostromáról, de 
több tanulmánya foglalkozott a nyi-
lasokkal és Szálasival is. Nemrég 
feltűnést keltett egy tanulmánya, a- 
mely a hazai zsidóság vagyoni helyzeté-
vel foglalkozott a 20-as 30-as években. 

Budakeszi előadását azzal kezdte, hogy 
egy olyan eszme áldozataira emlékezünk, 
amely ugyan egy kizsákmányolás men-
tes világot ígért, és egy új, nemesebb 
ember történelmi „kikovácsolását”, de 
amely ezen, akár nemesnek is tűnő célok 
érdekében semmilyen emberáldozattól 
sem riadt vissza, és a történelem egyik 
legembertelenebb rendszerét hozta létre: 
olyan zsarnokokat szabadítva a világra, 
mint Sztálin, Mao Ce Tung, Ceausescu 
vagy éppen Pol Pot.

De, hangzott el az első tézis, nem le-
het kommunizmusról beszélni anélkül, 
hogy ne ejtenénk szót a fasizmusról, és ez 
fordítva is így van.

Mikor a kommunizmusról és a fasizmus-
ról beszélünk, az emlékező a következő 
nehézséggel találja magát szembe: ma 
a világ demokratikus felén se egyik, se 
másik nem szalonképes, szemben az el-
lenideológiákkal, vagyis az antifasiz-
mussal és az antikommunizmussal. Ma 
ezeknek az ellenideológiáknak a nyelvén 
beszélünk, de itt van az óriási nehézség: 
hogyan oldjuk föl az a feloldhatatlan el-
lentmondást, hogy a legnagyobb anti-
fasiszta a történelemben kétség kívül 
Sztálin volt, míg a legnagyobb antikom-
munista pedig Hitler! Hogy ez milyen 
problémákhoz vezetett már a két ideoló-
gia virulens időszakában is! Például Hit-
ler, akinek kitűnő információi voltak a 
Szovjetunióról, hiszen háborúra készült 
ellene, rengeteg igazságot mondott ki az 
ottani kommunizmusról, azonban nem-
hogy a kommunisták, hanem a polgári 
antifasiszták sem hihettek neki.

De nézzünk körül, folytatta gondolatme-
netét az előadó, kicsit a mi házunk táján. 
Sok vitát vált ki, hogy mi történt a nyila-
sokkal a Rákosi-diktatúra idején. Érdekes 
módon nem üldözték őket (most nem a 
vezetőkről beszélünk, őket még a háború 
után kivégezték vagy börtönbe csukták), 
hanem a kisnyilasokról. Sőt, közismert, 
hogy sokukat beszervezték az Államvé-
delmi Hatóságba. Érdekes módon 1956 
után kezdték elővenni őket, mivel a Kádári 
történelemmagyarázat szerint 1956-ot, az 
„ellenforradalmat”, elsősorban ők csinál-
ták a börtönből kiszabadult volt horthysta 
tisztekkel és hasonlókkal együtt.

Ungváry a maga téziseinek igazolására 
Kertész Imrét is idézte, aki többször is 
úgy nyilatkozott a Sorstalanság című 
regényéről, hogy a Kádár-rendszerben  
szerzett tapasztalatai nélkül nem tudta 
volna megírni a művét.

Aztán az is egy különös körülmény, 
hogy a kommunizmus áldozatainak több-
sége maga is kommunista vagy legaláb-
bis baloldali elkötelezettségű ember volt. 
Ebben a kommunizmus valóban egyedül-
álló a történelemben: hogy emberek, akik 
tudják, hogy nem követték el, amivel 
vádolják őket, mégis maguk kérjenek 
magukra halálos ítéletet! S teszik ezt azért, 
mert úgy gondolják, ezzel szolgálják az 
eszmét. Hiszen maguk is részei voltak a 
gépezetnek, maguk is csikartak ki hamis 
vallomásokat, de nem az áldozatok iránti 
gyűlöletből, hanem mert valamilyen ma-
gasabb, általunk nem is egészen átlátható 
szempontból azt gondolták, ez helyes. Így 
aztán találkozunk olyan államférfiakkal, 
akik naponta írnak alá halálos ítéleteket, 
tudván, hogy azok alaptalanok, miközben 
a feleségük vagy közeli hozzátartozójuk a 
Gulagon van.

Ez részben a kommunizmus intellek-
tualizmusával, részben azzal a totális 
diktatúrákra jellemző felfogással is ma-
gyarázható, miszerint az egyéni érde-
ket a közösség érdeke alá kell rendelni. 
Ezt nemcsak nyílt diktatúrák vallják, de 
az olyan társadalmak, amelyben a tár-
sadalom, a nemzet, az állam érdeke ma-
gasabb rendű, mint az egyéné, könnyen 
fordulhat diktatúrába.

Érdekes az is, hogyan viszonyulnak a 
kommunisták a holokauszthoz a második 
világháború után. Természetesen hazug 
módon, ugyanis azt állítják, Auschwitz-
ban nem a zsidókat, hanem a munkásmoz-
galmi embereket gyűjtötték össze és sem-

misítették meg. Ezzel voltaképp ugyanazt 
mondták, mint a nácik, hogy tudniillik a 
zsidók egyenlők a  kommunistákkal. Ez 
is az antifasizmus öröksége, mely máig 
mérgezi a közéletet.

A kommunizmus bűneivel azért nehéz 
ma szembenézni, mert mind az áldozatok, 
mind a bűnösök közül még sokan vannak, 
akik köztünk élnek.

A rendszer egyik jellemzője, hogy 
bárkiből bármikor lehetett akár áldozat, 
akár tettes is. A magyar totalitarianizmu-
sok összehasonlításakor érdekes az is, 
hogy míg kommunista vezetőből több 
is nyilas vezető lett, fordítva ez nem áll. 
Egyébként Sztálin utasította a magyar 
kommunistákat, hogy épüljenek be a nyi-
las mozgalomba bomlasztás céljából.

Az előadás végén a hallgatóságból egy 
tanárember arra kérte Ungváryt, foglalna 
állást a megint fölizzott Ságvári-pörben.  
Ungváry megismételte korábbi vélemé-
nyét, miszerint nem tartja szerencsésnek, 
hogy Ságvári Endre egy híres gimnázium 
névadója legyen, de ez elsősorban a helyi 
közösség dolga. Ságvári kommunista volt 
és bátor antifasiszta, ami miatt mégsem le-

het azonosulni vele, hogy a fasizmust nem 
demokratikus alapokról ellenezte. Viszont 
1944-ben meghalt, így kétség kívül nem 
tehető felelőssé olyan bűnökért, amiket 
a később hatalomra jutott kommunista 
rendszer nevében elkövettek. De ha már 
Budakeszin vagyunk, említette meg Un-
gváry, vegyük például Prohászka Ottokár 
esetét: ő sem tehetett arról, hogy az amú-
gy valóban nem problémamentes nézeteit 
utóbb kisajátították a hungaristák.

Fontosabb a névadásnál az, a példáknál 
maradva, akár a Ságvári, akár a Prohász-
ka Gimnáziumban mondják el őszintén 
a diákjaiknak, ki volt a névadójuk, mit 
cselekedett.

Ehhez elsősorban sok-sok alázatra van 
szükség.

lejegyezte: eXabo Tibor

Bűn és bűnhődés
Jól jártak a budai agglomeráció történelmi kérdések iránt fogékony lakói: Ung-
váry Krisztián történész több településen is tarthatott előadást a kommunizmus 
áldozatainak emléknapja alkalmából. 

Elsősorban alázatra 
van szükség

Egy régi kép 
a rettegett Gulag-ról
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Levelet hozott a postás. Feltételezem, sok 
más, Budakeszin lakó honfitársam is kapott-e 
hasonlót, melyben csak a címzésben lehetett 
a különbség. Felhívás volt a levél címe, és 
Tisztelt Ügyfelünk a megszólítás.

Eddig rendben is van, hiszen mi más is 
legyen egy adóbevallásra felhívó levélben.

Azt most ne firtassuk, hogy az „új ingat-
lan vásárlást” érintő 15 napos bejelentési 
kötelezettséggel kapcsolatos teendők célsze-
mélyei valóban ezzel a levéllel érhetők-e el 
a legnagyobb biztonsággal. Legfőbb üzenet-
ként a garázsok adómentességének kimon-
dására hívja fel ugyanis a figyelmet e levél.

Ezt értem. Persze nem örülök, hogy újabb 
fogást találtak a pénztárcám apasztására, 
de remélem, ezzel együtt még jobb közös-
ségi szolgáltatásokban fogok, fogunk majd 
részesülni az adót beszedők részéről. Nem 
is az újabb adó miatt háborgok, bár eddig 
sem volt túl sok felesleges, a „feneketlen 
kútba” dobandó pénzem, miként – felté-
telezem – sok más hasonló cipőben járó 
érintettnek sem. Egyszerűen csak azt néz-
tem meg, mire, és főleg hogyan hívott föl 
ez a levél.

Ez a Felhívás kezdetű papír csak arra a sz-
impla tényre világít rá, mi szerint február vé-
géig határidős adóbevallási feladatom kelet-
kezett, amit a csatolt „B” jelű betétlapon, 
vagy a www.budakeszi.hu oldalon keresztül 
rendezhetek. A bevallást e levél szerint egy 
űrlap kitöltésével és leadásával lehet telje-
síteni, ami látszólag nem is egy lehetetlen 
feladat.

Csakhogy sehol nem látok még csak 
utalást sem arra, mit tekintenek ezen adó 
szempontjából bevallandó garázs-nak. 
Nem szőrszálhasogatásról van szó, hiszen 
sejtem, mi is a garázs, de itt pénzről beszé-
lünk. A kérdőíven ugyanis a garázzsal 
kapcsolatos kérdésre csak pici x-el tudom 
megadni a válaszomat, ami mellett egy, 
az épület teljes, hasznos alapterületére 
kell beírni az értelmes számadatot négy- 
zetméterben. Nem, véletlenül sem csak a 
garázs alapterületére kérdez rá az ív, holott 
ezt tervezik most meg-adóztatni, hanem a 
teljes alapterületre (lásd: „B” jelű betétlap 
III. Épület jellemzői). Ennek az „egyéb nem 
lakást szolgáló épület” rovatába kell/lehet 
beikszelni a válaszomat. 

Azonban Budakeszin több épületet is is-
merve, ahol a garázs és a lakás egybe van 
építve, nem lehet a választ egyértelműen 
megadni a nem lakás célját szolgáló épület 
rovatba, hiszen az az épület egyben a lakás 
is. De ugyancsak bajban lehet a be-vallá-
sakor az az adóköteles állampolgár, aki egy 
soktulajdonú, de több különálló egységből 
álló lakásban él, és garázsa is van ebben az 
épületben.

Tudom, ez így furcsának ható kérdés, de 
ha a négy oldalas kérdőív „B” jelű betét-
lapját Arany János vagy Lőrincze Lajos 
venné kézbe, biztosan értelmeznék a sza-
vakat, s az nem vágna egybe a jogászok 
által elvárt válaszok jelentésével. Márpe-
dig sem a kísérő levélben, sem a kitöltendő 
űrlapon sem hivatkozás, sem magyarázat 
nem támogatja a megválaszolandó fogal-
mak értelmezését.

Igaz, a megoldást sikerült gyorsan és 
egyértelműen megtalálni a helyi adóhivatal-
ban, ugyanis az x-ek mellé folyóírással rá 
lehetett vezetni az épületek sajátosságával 
járó különös adatokat, bár erre nem volt 
külön rubrika. S a nagyközönségnek szánt 
irományt nem lehetne-e oly módon meg-
fogalmazni, hogy az a jogi bükkfanyelvben 
járatlan ember számára is eleve érthető 
legyen?

Mészáros Árpád

Pillanatfelvételek, Budakeszi, 2015. feBruár

Értsek-e vajon magyarul?

Lehet, vannak, akik szeretnek 
adózni, bár én ilyen emberrel 
még nemigen találkoztam, de 
jogtalanul, ezt  biztosan ki me-
rem jelenteni, nem szeret adóz-
ni senki. (Hacsak a bolondok 
nem.) Hát még, ha utóbb derül 
ki, hogy fegyelmezett állampol-
gárokként éveken át fizettük be 
a fiskusnak, ami jár, és utólag 
derül ki, lehet, nem is járt.

Budakeszi ingatlantulajdono-
sok egy csoportja vélekedik így 
mostanában, és arról, hogy jogi 
útra terelik az ügyet, ha nem 
lesz méltányos orvoslása a vélt 
vagy valós sérelmeiknek. Mint 
egyikük mondja, beérnék any-
nyival is, hogy a helyhatóság 
tegyen eleget annak, amire 
amúgy is kötelezettséget vál-
lalt, és aminek a hiányában sze-
rintük nem jogos az adó.

Néhány beépítetlen telekről 
van szó, elsősorban a Megy-
gyesben, de van ilyen pár a 
Gábor Áron utcában is, ahol a 
telkekre azért nem építettek a 
megadott határidőn belül, mert 
nem is kapnák meg a szükséges 

építési engedélyt. Ahhoz, hogy 
ez utóbbit megkapják, először 
megközelíthetővé kellene ten-
ni a tulajdonukat, amelyen 
se közművek, sem közvetlen 
közúti megközelíthetőség. An-
nak idején, amikor a telkeket 
kimérték, az önkormányzat 
vállalt kötelezettséget a közúti 
kapcsolat létesítésére, aminek a 
mai napig nem tett eleget.

Dohognak a helyi szőlő-
tulajdonosok is. Az isten tudja, 
hányszor áttervezett, s végre a 
megvalósítás szakaszába lépett 
új szennyvíztisztítóhoz ter-
mészetesen valamilyen szilárd 
burkolatú utat is kell építeni. 
A nyomvonala már megvan, a 
mostani, régi szennyvíztisztító 
közeléből indulna, itt csatlakoz-
na a városi úthálózatra, azon-
ban a nyomvonalba részben 
beleesik néhány szőlősgazda 
birtokának a széle.

Az önkormányzat kisa-
játítaná, s persze kompenzálná 
a földtulajdonosokat, akik 
viszont azt nehezményezik, 
hogy a városháza által aján-
lott ár mintegy tizede a piaci 
árnak.

Biator Oszi

Adósok

Kísértetkastély
A budakesziek az építés meg-
kezdésének pillanatától ta-
lálgatják, hogy mi lesz itt. S 
hiába mondták, mondtuk s ír-
tuk le százszor, ezerszer, hogy 
egy design centrum, érdekes 
módon e szavak nem voltak 
igazán értelmezhetők a he-
lyi közvélemény számára. Az 
elmúlt lassan két évtized, úgy 
tetszik, őket igazolja.

A budakesziek leginkább 
arra emlékeznek, hogy annak 
idején itt állt az egykori MOZI, 
így, csupa nagybetűvel, igaz, 
mire a VAM Design projekt a 
kilencvenes években felbuk-
kant, már csak a homlokzat 
maradt meg belőle. És ak-

kor a helyén épült a mostani 
félkész monstrum, a magyar 
ipari formaművészet nagyobb 
dicsőségére. 

Befejezni sosem tudták, és 
most már nem is igen fogják: 
február elején röppent föl az 
egyik internetes hírportálon 
a hír: a Király utcai VAM 
Design Centerből az irodákat 
bérlő cégeket kilakoltatják, 
maga a kiállító terem már 
január közepén bezárt. A cég 
már régóta nem fizette a bér-
leti díjat. Márpedig az óegyip- 
tomi álmoskönyvek szerint 
ez pénzügyi nehézséget jelöl. 
Az épület tulajdonosa még 
nem döntött arról, mi lesz az 
ingatlan sorsa.

Tosiba Broz

Új közterület-elnevezés: Csőd corner 
(egymás mellett a Design Center 
és a Buda Regionális Bank)
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Lehet, hamarosan bírósági tudósításra 
készülődünk? 

Legalábbis, ha hinni lehet a Fidesz-KD-
NP budaörsi szervezetének, amely állítólag 
jogi eljárást is kilátásba helyezett a város 
polgármesterével szemben. Az affér a 
képviselő-testület legutóbbi, rendkívüli 
ülésén robbant, amit az idei költségvetés 

megvitatására és elfogadására hívtak össze. 
Tekintve, hogy az ülés történetesen február 
25-ére esett, Gáspár Béla képviselő (Fi-
desz-KDNP) napirend előtt szót kért, és az 
évfordulóra tekintettel azt javasolta, hogy 
egyperces néma fölállással adózzanak a 
kommunizmus áldozatai emlékének.

Wittinghoff Tamás ezt kerek-perec eluta- 
sította, mondván, lesznek megfelelő 
megemlékezések a városban ezen a na-
pon, majd ott lehet némán fölállni, de az 
ilyesmit előre kellene egyeztetni; végül 
is tizenötödik éve, hogy az országgyűlés 
ezt az emléknapot kijelölte, lehetett tud-
ni előre, nehogy má’ a közgyűlést poli-

tikai performanszok 
színterévé tegyék. 
Hallgatás helyett 
így aztán parázs vita 
alakult ki, mely során 
a jobboldaliak azt 
hozták föl többek 
közt, ma is ott vannak 
a közéletben azok, 
akik felelősek a kom-
munista bűnökért, 
mire Wittinghoff csí- 
pősen megjegyezte, 
bizonyára a Fidesz- 

nek oly kedves Pozsgay Imrére 
vagy Szűrös Mátyásra gondolnak. 

Nagy Sándor András, a Fidesz bu-
daörsi szervezetének nemrég meg-
választott elnöke utóbb közleményben 
tiltakozott az eljárás ellen, szerinte 
a polgármester kétségbe vonta, hogy 

egyáltalán lett volna kommunizmus 
Magyarországon.

Márpedig, s ezt már én teszem hozzá, ha 
nem volt kommunizmus, akkor bűnöket 
sem követhettek el a nevében, ugye. 
Gondolom, ez a formállogikai rabu- 
lisztika vezethetett odáig, hogy utóbb 
elterjedt a hír, a helyi jobboldal följelen-
tést fontolgat a város első embere ellen 
a kommunizmus bűneinek tagadása mi-
att. (Ami, ugyebár, bűncselekmény.)

Wittinghoff kérdésünkre megerősítet-te, 
valóban mondott olyat, a Magyarországon 
1947 után létrejött Rákosi-diktatúra 
köszönő viszonyban sem volt a kommu-
nizmus eszméivel. Ezt a magunk részéről 
vitatnánk: ilyen alapon a keresztény egy-
házak keresztény voltát is meg lehetne 
kérdőjelezni, hiszen se szeri se száma 
azoknak a bűnöknek, amelyeket a nevében 
elkövettek a történelem során. De azzal a 
nyakatekert okfejtéssel sem értünk egyet, 
hogy a polgármester szavai a diktatúra ál-
tal elkövetett bűnök kétségbe vonásaként 
lennének értelmezhetők. A polgármester 
azt is elmondta, ha a Fidesz-KDNP any- 
nyira szeretné föltárni a múlt bűneit, miért 
nem hozza nyilvánosságra például az üg-
ynökaktákat; négy éve és két-harmados, 
alkotmányozó többsége volt arra, hogy 
megtegye.

Borz Tóbiás

Tagadom, hogy tagadtam

A budaörsi Fidesz-KDNP, 
országos politikájának 
megfelelően, a város egy-
házainak támogatását pri-
oritásként kezeli – derült ki 
a költségvetésről tartott, leg-
utóbbi (február 25.) rend-
kívüli testületi ülésen.

Kiderül ez többek között 
abból, hogy 2015-ben 50 
millióval megemelték volna 
azt a pénzösszeget, ami-
vel a település az egyházak 
működését segíti. (Csak jelez-
zük Olvasóinknak, hogy eb-
ben nincs benne pl. az a tétel, 
amivel Budaörs a közigazga-

tási területén működő egyházi 
iskolákat segíti.) 

A tetemes summa felét a 
görög katolikusok templom-
építésére szánnák. Mielőtt 
megkérdezné a Nyájas, vajon 
hány hívet számlál a helyi egy-
házközség, sietve leszögez-
zük, szerencsére ma Ma- 
gyarországon a vallási-egy-
házi hovatartozás szenzitív 
adat, de azt is elmondanánk, 
hogy a helyi görög katoliku-
sok nemcsak a budaörsieknek, 
hanem a környék híveinek is 
végeznének szolgálatot.

Az igényt egyelőre füg-
gőben hagy-
ták, hiszen, 
mint az ülésen 
kiderült, an-
nak idején, a 
város őszintén 
támogatta a 
kezdeménye- 
zést, mind-
járt egy in-
gyen telek-
kel. Amikor 
kiderült, hogy 

a tervezésre sincs pénz, a 
városháza azt is átvállalta. 
Most meg úgy hírlik, az épít-
kezésre sem futja: azért kel-
lene a huszonöt millió.

Az előterjesztést mindene-
setre a testület nem szavazta 
meg.

Zoborai Stb.

Ha lenne mibul

Nem ment át az a másik 
Fidesz-KDNP-s javaslat 
sem, ami kerek 55 mil-
lióval toldotta volna meg 
a helyi civil szervezetek 
támogatását. A városháza 
álláspontja szerint Bu-
daörs kiadásai március 
elseje után jelentősen nőni 
fognak, ugyanis számos 
szociális ellátást, amit 
eddig a központi költség-
vetés adott a települési 
önkormányzatoknak, ez-
tán a helyhatóságoknak 
maguknak kell ki-
gazdálkodniuk. Hogy ez 
pontosan milyen növeke-
dést jelent majd a bü- 
dzsére, ma még nem előre 
látható.

Nagy Sándor Andrást 
választották meg január 

végén a Fidesz új, budaörsi 
elnökévé.

A jogász-politológus, 
Amerika-szakértő negyed-
százada költözött Bu-
daörsre, és a helyi, Illyés 
Gyula Gimnáziumban érett- 
ségizett. Felsőfokú tanul- 
mányait az USA-ban foly-
tatta.  Az Egyesült Álla-
mokban törvényhozási kuta-
tással, politikai elemzéssel, 
valamint kormányzati és 
kommunikációs szaktanács-
adással foglalkozott, de 
működött lobbistaként is az 
amerikai törvényhozásban. 
Megszervezte az Ameri-
kai Magyar Képviselő 
Csoportot az amerikai 
képviselőházban a határon 
túli magyarok megsegíté-
sére. A Budapesti Corvinus 
Egyetem óraadó tanáraként 
amerikai kormányzatot és 
érdekérvényesítést tanít. PR 
és kommunikációs tanács-
adást is végez vállalati ügy-
felek és szakmai szervezetek 
részére.

Klasszikus görög katolikus 
templomalaprajz

A diktatúrák vonzódnak a nagysághoz. 
A fotón a Népstadiont építik. Vajon kik?
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Délután három órakor beültem az 
időgépbe és megindítottam: a csa-
varok, kerekek berregni kezdtek, szédítő 
sebességgel pörögtek a napot, hónapot és 
évet jelző óraszerkezetek. Zsebórám négy 
órát mutatott, amikor a gépet megállítot-
tam, körülnéztem, magas házak közt, 
egy kis téren állottam, homályosan úgy 
rémlett, mintha a Kálvin tér volna, de a 
házak nem azok. Megnéztem az évmérőt: 
2015-öt mutatott éppen, április hónap 
negyedikét. Az időgép órája délutáni 
hármat mutatott.

Kiszálltam a gépből, és találomra 
megindultam. Emberek siettek az utcán, 
lötyögős, bő szoknyájú férfiak, és feszes 
nadrágban nők. Egyik-másik megfordult 
utánam, meglökték egymást a párok. Fe-
jem fölött a levegőben hangtalanul cikáz-
tak keresztül-kasul a repülőgépek.

Az egyik olyan közel csapott el a fe-
jem fölött, hogy megriadtam, és gyor-
san beugrottam egy kapu alá, melyből 
márvány lépcsők vezettek az emeletre. 
Mikor magamhoz tértem egy kicsit, 
körülnéztem. Fiatal emberek futkostak 
föl-le a lépcsőn, könyvekkel, füzetekkel 
megrakodva, nyilván izgatott és nyugta-
lan társaság, észre sem vették különös, 
korszerűtlen megjelenésem. Az egyiket, 
ahogy elfutott mellettem, megfogtam; 
amint gyorsan felém fordult, majd’ 
elestem meglepetésemben: ez a fiatalem-
ber annyira hasonlított hozzám. Leküzdve 
csodálkozásom, udvariasan megkérdez-
tem, milyen épületben vagyok. 

– Ez a huszadik kerületi gimnázium – 
válaszolt sietve, és el akart futni. 

– Bocsásson meg – tartottam vissza –, 
kérem, nézzen rám, nem tűnik önnek is 
úgy, hogy mi ketten nagyon hasonlítunk 
egymáshoz?

Rám nézett, és ő is meglepődött.
– De igen – mondta aztán –, furcsa. De 

ön valamivel idősebb lehet nálam.
– Valamivel. Ön hány éves?

– Tizennyolc. Különben Paczka Pál a 
nevem. 

– Bizonyos ebben? Én már arra gon-
doltam, hogy valamelyik ükunokámhoz 
van szerencsém.

Az elmebetegeket megillető részvéttel 
nézett rám. Aztán idegesen vállat vont, 
és el akart sietni.

– Hová siet? – tartóztattam.
– Ugyan, kérem – mondta. – A leg-

nagyobb bajban vagyok, és ön rébuszokat 
ad fel nekem. Megyek, és felakasztom 
magam.

– No-no! Mi történt?
– Mi történt! Öt perc múlva érettsé-

giznem kell történelemből, már kikaptam 
a tételemet, és nem tudok belőle semmit. 
Nem volt időm készülni. A kilencszázti-
zenötös világháború! Az egyetlen tézis, 
amiből nem készültem. 

A világháború… 
Kilencszáztizenöt 
(mondtam magam-
ban)… no, ennek a 
fiúnak szerencséje 
van. Ha sejtené, hogy 
egy szemtanúval be-
szél! Már-már neki-
fogtam, hogy néhány 
szóban összefogla-
lom neki az egész 
tételt, aztán jobb 
ötletem támadt. Sze-
gény fiú, megmen- 
tem. Derék ember le-

het, hiszen annyira hasonlít hozzám. 
– Nézze – mondtam neki –, beme-

gyünk egy üres terembe, és ruhát vál-
tunk. Egy szót se, bízzék meg bennem! 
Senki nem veszi észre, annyira hason-
lítunk. Be-megyek, és leérettségizem 
maga helyett. Maga megvár; ne féljen, az 
Isten küldött engem, hogy megmentsem 
magát, fiatalember. Magával csoda tör-
tént.

– A tudomány nem ismer csodát – 
mondta ő habozva. 

– Jó – mondtam –, ha maga annyira 
bízik a tudományában, hát menjen, és 
érettségizzen belőle.

Ez hatott. Öt perc múlva átöltözve ott 
ültem a tanteremben, Paczka Pál helyén, 
előre örülve, milyen sikerem lesz a vizs-
gán. Éppen jókor készültünk el, egy perc 
múlva Paczka Pált hívta ki a tanár.

Büszkén siettem a katedra felé.
– Ön tudja, miből kell felelnie? – kér-

dezi a tanár szigorúan. 
– Tudom – feleltem bátran. – A kilenc-

száztizenötös világháborúból.
Izgatottan vártam a kérdéseket, 

előre örültem, milyen precíz, tökéletes 
válaszokat adok majd, és hogy meglepem 
az egész hallgatóságot a nagy tudásom-
mal.

– Tehát, Paczka Pál – kezdte a tanár –, 
mondja meg nekem, hogy akarta Anglia 
kiéheztetni Németországot?

Kinyitottam a szájam, aztán megint 
becsuktam. Tyű, az áldóját, jól nézünk 
ki… hogy is akarta? Ejnye, a kiskésit 
neki… lám, épp a múlt héten volt erről 
egy nagy cikk Az Újságban, el is akartam 
olvasni, de éppen jött a feleségem, hogy 
menjünk el cipőt venni, mert már le- 
megy a talpa. Tessék, az asszony elron-
totta nekem az érettségit.

– Hát, ezt nem tudja – mondta a tanár 
pár perc várakozás után. – Na, lássunk 
egy másik kérdést. Hogy viselkedett 
Olaszország az háborúban?

Hogy visel… hogy Olaszország hogy 
viselkedett. Né’ csak, ezt magam is sze-
retném tudni. De ennek igazán nem én 
vagyok az oka… sehol nem írták meg 
világosan.

– Kérek egy másik kérdést – hebegtem 
pirulva. 

– Maga, úgy látom, nem készült, Pacz-
ka Pál. Na, még egy kérdést kap. Mit 
beszélt Tisza István a német császárral?

– Januárban, ugye – kérdeztem.
– Persze, hogy januárban.
– Hát mit beszélt? – kérdeztem kíván-

csian, kiesve szerepemből.
– Mi ez! – pattant fel a tanár. – Maga 

vizsgáztat engem, vagy én vizsgáztatom 
magát? Takarodjék a helyére!

Jézusom, mi lesz azzal a szegény Pacz-
kával. Könyörögni kezdtem, hogy csak 
még egy kérdést. Hosszas kapacitálás 
után engedett. 

– Hol volt Hindenburg márciusban? – 
ezt kérdezte. 

– Bocsánatot kérek – válaszoltam mél-
tósággal –, ezt nekem nem is kötelessé-
gem tudni, hiszen ezt taktikai okokból 
nem közölték.

– Maga, úgy látom, egészen hülye – 
mondta a tanár. – Menjen a helyére.

– Egyetlen kérdést még! – kiáltottam.
– Nem bánom – mondta a tanár –, poli-

tikából semmit se tud. Talán kultúrhistóri-
ai szempontból tud valamit arról a korról. 
Mondja meg, mondja meg, ki volt ennek 
a kornak a legnagyobb humoristája.

Nagyot lélegeztem, Paczka Pál meg 
van mentve! Diadalmasan, habozás nél-
kül vágtam ki a nevemet.

– Takarodjék a helyére! – üvöltött a 
tanár felugorva. – Ez mégis csak szemte-
lenség! Kitalál egy nevet, amit soha éle-
temben nem hallottam, ez már mégis 
csak arcátlanság!

Mit mondjak? Paczka Pál megbukott. 
Úgy kell neki.” 

karinthy frigyes:

Vizsgázom a világháborúból

A holt lelkek nekünk szurkolnak
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Megrázta a brókerház-bank-
botrány nemcsak az országot, 
szűkebb pátriánkat is. Hiszen ál-
dozatául esett a Buda Regionális 
Bank, amit amúgy a mai napig 
mindenki csak Takszövnek 
hívott. Hogyne, hiszen a régi 
takarékszövetkezetből alakult 
bankká mindössze pár éve. Az 
események gyorsan peregtek, 
március 2-án a Buda Cash bró-
kerházhoz kötődő DRB bank-
csoportból négynek a működési 
engedélyét viszszavonták. Hoz-
záértők szerint ez előre vetíti a 
pénzintézetek fölszámolását.

Az események pont egy 
héttel korábban, február 23-
án kezdődtek. Az ügyfelek 
meglepetéssel tapasztalták, 
hogy Biatorbágyon, Bu-
dakeszin, Budaörsön stb. a 
bankfiók, ahova legtöbben 
évtizedek óta jártak – zárva. 
Először még holmi műszaki 

hibára gyanakodtak, de aztán 
jöttek a hírek.

Az elkövetkező napok ke-
servesek voltak, főleg azoknak 
a nyugdíjas ügyfeleknek a szá- 
mára, akik ide utaltatják a 
nyugellátásukat. A botrány kitö- 
rését követő másnapon ugyan 
részlegesen megnyitottak a fió- 
kok, de a bejárati ajtók előtt kí- 
gyózó sorokat lehetett látni. Az 
embereket egyenként enged- 
ték be, és kizárólag a pénztárból, 
készpénzben vehették föl a pén-
züket – számlatulajdonosonként 
maximum hatvanezer forintot. 
Az ATM-ek természetesen ki- 
kapcsolva.

A szabad ég alatt ácsorgó 
ügyfelek jobb híján egymást, 
illetve a már kifelé jövőket kér-
dezgették: mi a helyzet. A sokk-
nál csak a zavar volt nagyobb. 
A közleményekből, amelyeket 
a Magyar Nemzeti Bank bo- 

csátott ki, nem lettek okosabbak; 
nemcsak a laikusok, még a pénz- 
ügyesek sem.  Ezt senki sem 
hitte volna! Ráadásul a bank 
az elmúlt években többlépcsős 
átalakuláson esett át, átvilágítot-
ták jobbról is, balról is, alulról, 
meg felülről: Hogy lehet, hogy 
soha semmi nem tűnt föl, most 
meg mint derült égből a villám-
csapás. Ráadásul hosszú évek 
óta folytak holmi visszaélések! 
Állítólag…

Biatorbágyon jártamban egy 
vállalkozó tőlem kérdezi, mik 
a legfrissebb hírek, de én sem 
tudok újdonsággal szolgálni. 
Pedig nagyon vágyna valami 
pozitív hírre.

– De képzelje, egy ismerősöm 
egy ingatlant vásárolt tőlem 
néhány napja. Az első részletet 
már át is utalta, több millió fo-
rintot. Na, azt soha nem fogja 
viszontlátni se ő, se én, akinek 
utalta.

Nem gazdag emberekről van 
szó, a vevő a vételárhoz a saját 

háza eladásából jutott, az eladó 
meg már el is költötte fejben, 
amihez jutott – volna.

Az emberek a napok múlásá-
val, a körülményekhez képest 
fegyelmezetten viselik a zavart. 
Lassan inkább a fásultság lesz 
rajtuk úrrá, mint a fölháborodás.  

Az információk egy hét eltel-
tével is zavarosak: az az érzése 
sokaknak szinte az első pillanat-
tól,  politikai ügyet próbálnak 
kreálni belőle. 

Egyik este, zárás után össze-
futok az egyik banki alkalma-
zottal, s hát persze, mi más is 
lehetne a téma.

– Az ügyfelek igazán nagyon 
megértőek. Pedig tisztában 
vagyunk vele, hiszen ez kis 
bank, kis település, sokat tud-
nak itt egymásról az emberek, 
sokuk számára komoly  meg-
próbáltatás ez az egész. Mégsem 
zúgolódnak, inkább bennünket 
vigasztalnak, mi lesz velünk. És 
az ő megszokott bankjukkal.

Biatoris Oz

Ha már a bank se fizet

Hogy mi lesz március 15. után, nehezen 
tudnánk megmondani. Hogy készül-

tek-e, s ha igen, mit tartalmaznak azok a 
bizonyos „hatástanulmányok”, amiket 
egy olyan horderejű intézkedés bevezetése 
kapcsán illik elkészítenie egy kormányzat-
nak, mint a kereskedelembe bevezetni szán-
dékozott új nyitva tartási rend, nem tudjuk 
továbbra sem, de attól tartok, az emberi 
viselkedés, kiváltképp, ha tömeges, talán 
a legnehezebben előre jelezhető jelenség, 
legalábbis az efféle bonyolult ügyekben. 
Szóval a pudingot ezúttal is akkor tudjuk 
majd minősíteni, ha megettük, föltéve, ha 
nem vasárnap akarjuk majd megvenni. 
Mert, hogy az új rend lényege, hogy vasár-
nap ezen túl zárva lesznek az üzletek. 

Az intézkedés kezdeményezői az-
zal érvelnek, legyen a héten egy közös 
munkaszüneti nap, amikor együtt lehetnek a 
családok, amikor nem kényszerítik vasárna-
pi munkára a nagy multik a dolgozóikat. Az 
ellenzők ennek eldöntését inkább magukra 
az emberekre bíznák, és azokkal a szakmák-
kal példálóznak, ahol időtlen idők óta ter-
mészetes a vasárnapi munka (vendéglátás, 
benzinkút, karhatalmi szervezetek stb.)

A viták mellett persze az érinttettek egy 
ideje a sopánkodás helyett az alkalmaz-
kodás taktikáját választották. Sorba jelentik 
be a nagy üzletláncok, hogy a várható 
forgalomcsökkenésüket a többi nap meg-
hosszabbított, este tíz óráig tartó nyitva 
tartással kompenzálnák. Ám vannak jelek, 
hogy ez sem lesz elegendő ahhoz. Több 
áruházlánc háza tájáról is jönnek a hírek a 

létszámcsökkentésről: míg a kisebb Tesco 
üzletek év eleji bezárása valóban nem volt 
fogható az új nyitva tartási rendre, a már-
cius elején bejelentett létszámleépítés már 
összefügghet vele.

A legnagyobb magyarországi lánc, a 
CBA nem jelentett be hasonlót, de az sem 
igazolódott eddig, hogy az egész felhajtás 
az ő érdekükben történnék.

A legelkeseredettebbeknek a non stop 
üzletek üzemeltetői tűnnek. Kevésbé esik 
róluk szó, de a törvénymódosítás kímé-
letlenül kimond-ja, hogy este tíz után nincs 
kereskedés, a non stop üzletekben sem. Az 
éjjel-nappal nyitva tartó vegyesboltok a 
rendszerváltás utáni években terjedtek el vi-
dékünkön csakúgy, mint szerte az országban, 
és igen hamar nagy népszerűségnek kezdtek 
el örvendeni. Ez egy sajátos kereskedelmi 
műfaj, akik ezt választották, nem tudnak csak 
úgy átállni a hagyományos üzleti formára. 

Persze mentességet ad a törvény, ha a tulaj-
donos maga áll be a pult mögé éjszakánként. 

– El tudja képzelni, meddig bírnám? – 
kérdezi méltatlankodva a lakásunkhoz közeli 
bolt vállalkozója. – Egész nap szaladgálok, 
akkor is, ha nem vagyok éppen az üzletben. 
Akik ezt eldöntötték, fogalmuk sincs arról, 
milyen egy kisvállalkozó élete.

Igazán nehéz helyzetben van, tudom, a 
családját évek óta ebből tartja fenn.

Vannak aztán, akik az alkalmazkodás-
nak egészen sajátos módját választot-
ták. Mint például a Zsámbéki Medence 
Idegenforgalmi Egyesület. Március 8-án 
a régi vasárnapi piacok-vásárok hangu-
latát szeretnék újra föltámasztani.  S ko-
rántsem csak erre az egyetlen alkalomra. 
Mint közleményükben megfogalmazták, 
„A bevásárló központok zárva tartásának 
elindulásával párhuzamosan még inkább 
szeretnénk felhívni a figyelmet a helyi ter-
mékekre, a helyi őstermelőkre.” A hagyo-
mányos, vasárnapi piac nem egyszerűen 
csak soppingolás volt, hogy ezzel a mai 

szóval éljünk: a vasárnap a 
hagyományos társadalmak-
ban találkozások, a társas élet 
kitüntetett napja volt. A piac 
nem csak a vásárlás helye, 
hanem fórum, agora is egy kis 
pletykálkodásra, a közösség 
ügyes-bajos dolgainak meg-
beszélésére.

Kíváncsian várjuk a kísérlet 
eredményét.

Boros Zita

Vasárnap zárva

Régi idők vásározói

201503.indd   9 2015.03.05.   21:01:00



BUDÁNTÚL   •  2015 MÁRCIUS

KULTUSZ

10

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

Március

7. szombat, 18.00 
Benkó Dixieland koncert
15. vasárnap, 10.00-tól 
Nemzeti ünnep
16. hétfő, 19.00 
Dumaszínház
21. szombat, 10.00 
Ládafia Bábszínház

ZSÁMBÉK
zsáMbéKi KözMűvelődési 
intézet és Könyvtár

Március

7. szombat, 20.00
Nőnapi bál a művelődési házban
8. vasárnap, 15.00
A Magyar Nóta Napja a művelődési 
házban
11. szerda, 10.00 
„Színezz zenét, Zsámbék!”
komolyzenei koncert gyerekeknek a 
művelődési házban
12. csütörtök, 18.00
Hasta la Vista!
Makray Krisztina filmklubja 
a művelődési házban

13. péntek, 18.00
Válóok-okozat – avagy az elengedés 
művészete
Beszélgetőkör Makray Krisztinával a 
művelődési házban
14-15. szombat-vasárnap 10.00-16.00
Múzeumok Hétvégéje Zsámbékon
14. szombat, 14.00
dr. Bozóki Lajos művészettörténész 
előadása a Romtemplomnál
17. kedd, 18.00
Zsámbékiak Szabadegyeteme
Huszár hagyományőrzés és művészet
18. szerda, 18.00
Ariadné női – a művelődési házban
21. szombat, 15.00
„A hölgy egy kissé bogaras...”
Dányi Magdolna fotókiállításának 
megnyitója a művelődési házban
22. vasárnap 10.00-20.00
Íjász Napforduló 
a Zsámbéki Hagyományőrző Baráti 
Kör rendezvénye a művelődési ház-
ban és környékén
24. kedd, 18.00
Sámánok – képek – szertartások
Nádorfi Lajos vetítéssel egybekötött 
előadása a művelődési házban 
25. szerda, 18.30
Családi Egészségklub
Előadó: Jobbágy Györgyi 
Új Medicina konzulens

26. csütörtök, 18.00
Sokszínű Grúzia
Kristály Istvánné és Elekes Lász-
ló előadása
28. szombat, 18.00
HODOZSÓ-DEMENYIV koncert
jótékonysági hangverseny egy zon-
goráért a művelődési házban

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

Március

7. szombat, 11.00 
Borka Mumusföldön
19.00 
100 év Orfeum
8. vasárnap, 19.00 
Hazatérés
9. hétfő, 19.00 
Százhalombatta 
Képzelt beteg
10. kedd, 15.00 
Momo
11. szerda, 10.00 
Városi Ifjúsági Klub 
Kököjszi és Bobojsza

18.00 
Ők tudják, mi a szerelem
15. vasárnap, 19.00 
Ők tudják, mi a szerelem
17. kedd, 17:00 
Ármány és szerelem
18. szerda, 10.00; 14.30 
Városi Ifjúsági Klub 
Kököjszi és Bobojsza
18.00 
Szellemidézés – Simándy József
21. szombat, 19.00 
Gózon Gyula Kamaraszínház 
Legyetek jók, ha tudtok!
28. szombat, 19.00 
BEMUTATÓ 
Az egérfogó
29. vasárnap, 19.00 
Ők tudják, mi a szerelem
30. hétfő, 15.00 
Momo

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

Philip megy

Több mint négy év után távozik a 
közmédiából Rákay Philip, az MTV 
vezérigazgató helyettese.

Rákay országos ismertséget először 
mint a Fidesz-rendezvények animátora 
szerzett (leghíresebb produkciója a két-
milliós, Kossuth téri nagygyűlés volt).

Elsősorban ötletembernek tartják,  
nevéhez fűződik például a Maradj talpon!, 
a Gasztroangyal, a Mindenből egy van, a 
Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a 
torkán, a Magyarország, szeretlek!, a Fáb-
ry, a Virtuózok és A Dal című műsorok.

Sokan találgatják, hol folytatja, a Bu-
dakeszihez több szálon kötődő médiasze-
mélyiség azonban enigmatikusan csak any- 
nyit nyilatkozott, hogy levegőváltozásra 
van szüksége.

Nyakas Jazz

Elindult a dzsesszévad Zsámbékon. 
Február 28-án este Winand Gábor 
énekes-szaxofonista és Elsa Valle tar-
tott nagy sikerű koncertet a táj névadó 
településén. A soron következő koncert 
április 25-én lesz, amikor is az Eich-
inger - Csurkulya Projekt ad koncertet 
szabad téren, a helyi művelődési ház 
udvarán

Zsámbék budapesti partnere a Moha 
Jazz Klub, és a zsámbéki koncertek a 
fővárosban is hallhatók pár napos kü-
lönbséggel.

A zsámbéki koncertek különleges-
sége, hogy a hangverseny szüneté-
ben lehetőséget adnak egy-egy helyi 
kézművesnek termékei bemutatására.

Tarr Koreában

Nemrég Zajlott le a Busani Nemzetközi 
Filmfesztivál (Dél-Korea), amelyen Tarr 

Bélát (Tök) életműdíjjal tüntették ki. A 
neves filmrendező az Ázsiai Filmaka-
démia vezetőjeként érkezett a fesztiválra, 
ahol fiatal koreai filmeseket tanított.

Tarr nem először járt az ázsiai ország-
ban, 2012-ben már járt ugyanezen a 
rendezvényen mint zsűrielnök. A Busani 
egyébként a legrangosabb ázsiai filmbe-
mutató.

Őrült spanyolok
A Protestáns Kör (Budakeszi) szervezésé-
ben március 19-én, csütörtökön 19 órakor 
a Kálvin teremben (Budakeszi, Fő u. 159.) 
Őrült spanyolok? címmel tart előadást 
különös spanyol farsangi és nagyheti 
szokásokról Fábián Márton tanár.

pátyi pilvax

Pál Imre helytörténész előadása, 
valamint  Danhauser Zoltán, Jáno-
si András népzenészek és vendé-
geik
Művelődési Ház, 2015.03.13. 
19 óra

Már többször lépett föl nagy sikerrel 
február 14-én a Takáts Eszter Beat Band 
kíséretében  Karafiáth Orsolya költő 
és Góbi Rita táncos. A két művésznő 
kirándulását a zenés performansz 
műfajában az is különlegessé tette, hogy 
föllépő ruháikat a budakeszi Somogyi 
Réka selyemfestő képei díszítették. Az 
eseményről készült sajtóbeszámolók ezt 
külön is kiemelték,  Rékával pedig ripor-
tot készített a Magyar Televízió.
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Nem, nem kell megijedni, nem a 
múlt héten kitört, és egyébként eltit-
kolt járványról van szó, hanem egy 
előadásom címét kölcsönöztem jelen 
írásomhoz. Történt ugyanis, hogy kicsit 
több mint fél évvel ez előtt felkértek, 
tartsak a Zsámbéki Városi Könyvtár-
ban néhány előadást a település törté-
netével kapcsolatos valamilyen érdekes 
témában. Mivel múlt ősszel a zsámbéki 
zsidóság odaérkezéséről, mindennap-
jairól, lélekszámuk lassú apadásáról, 
majd a végleges eltűnéséről beszéltem, 
beleértve a mikve, a zsinagóga, a héder 
és a temető ma még fellelhető nyomairól, 
második előadásomban a pestisjárvány 
körüli eseményeket jártam körül. 

A könyvtárba bekészített székek 
nem voltak elegendőek a hallgatóság-
nak. Elő kellett szedni a tartalék 
ülőalkalmatosságokat is, mert olyan 
témát sikerült megpendítenem, amely 
sok kíváncsi embert vonzott oda február 
5-én az esti órában. 

Szerencsére ebben a témában nem a 
saját közvetlen élményeimről kellett 
beszámolnom, hanem csupán a koráb-
ban mások által rögzített ismereteket 
gyúrtam át újabb szempontok szerint 
diavetítéses prezentációval kiegészített 
előadássá. Mindenekelőtt Gellér Dávid 
és Verrasztó Gábor ide vágó, pár éve 
publikált cikkeire támaszkodtam, de sa-
ját kutatásaimat is felhasználtam.

A pestis, mint a középkor rettegett 
fertőző betegségének bemutatása volt a 
téma nyitó gondolata. Kerestem, és is-
mereteim alapján rá is mutattam, hogy 
honnan és miért került Európába ez a 
többször is támadó borzalmas járvány, 
mikor és milyen mérvű pusztításokat 
végzett, s miként próbáltak az emberek 
ellene védekezni. 

A téma körüljárása során érintettem 
a hazai történelmet is befolyásoló ha-

tásait a fel-feltörő pestis járványoknak. 
Így szó került a II. (Dobzse) Ulászló 
által 1496 nyarán a fekete halál elől a 
királlyal együtt Zsámbékra menekített 
koronáról, és a II. Rákóczi Ferenc sza-
badságharcának kimenetelét is érintő 
közegészségügyi megpróbáltatásokról.

A fő hangsúly természetesen az utolsó 
nagy, a mai ember emlékezetében is fel-
felbukkanó járványra irányult. Az 1737-
ben kitört, ám 1739-re kicsúcsosodott 
csapással kapcsolatban bemutattam a 
megyei és a helyi hatóságok, a kato-
naság, és az egészségügy lehetőségeit 
és valós tevékenységét. Beszéltem a 
Budát körbevevő karantén szerepéről, 
hatásosságáról, és az egyes emberek 

által megélt élet-
helyzetekről, a 
parasztok és a 
területet birtokló 
Zichy család ak-
kori sorsáról.

Mivel a legtöbb 
írásbeli és képi 
anyag a teme-
tésekkel kapcso-
latban maradt 
hátra, megkerül-
hetetlen volt e 
tragikus élethely-
zet részletes be-
mutatása. Igaz, a 
legtöbbször nem 

konkrétan zsámbéki volt az emlékek 
keltezése, de a megmaradt tömeges 
panaszok alapján okkal feltételezhető, 
hogy az arányaiban legnagyobb vesz-
teséget elviselő Zsámbékon sem volt 
sokkal kedvezőbb a helyzet a teme-
tések terén. Ott és akkor a közel 1500 
fős lakosságból 828-at vitt el a fekete 
halál, míg az akkor közel ugyanakkora 
Budakeszin „csak” 354 embert kellett 
eltemetni. A legtöbb gondot ugyanis a 
temetést végző emberek magatartása 
jelentette, akik a kegyeleti elvárásokat 
sokszor semmibe véve, italozó és egyéb 
elitélendő magatartás miatt állandó kri-
tikának voltak kitéve.

Szóba kerültek a ma még fellelhető, 
a járvány elmúltára emlékeztető tárgyi 
emlékek is. Ezek közül a Scharle Gyula 
(1933-2013) építészmérnök tevékeny 
közreműködésével helyreállított, a Páty 
és Zsámbék közötti út mellett álló kis 
kápolna, valamint hogy a Telkiben, és 
a Budakeszin álló pestiskeresztek van-
nak a legjobb állapotban. Ugyan jó 
két évtizede a zsámbéki Angyalárok 
melletti Paulai Szent Ferenc Kápolna 
megújult, de állaga ismét romlik. A sze-

memben azonban a legtöbb figyelmet 
az országban is párját ritkító zsámbéki 
barokk Immakuláta szobor összedőlés 
előtti pillanatai érdemlik. Hogy miért 
nem fordítanak megóvására több fi-
gyelmet (no és pénzt), csak találgatni 
tudom, de leginkább az akaratot kell 
legfontosabb tényezőként megjelölnöm 
külső szemlélőként.

Az előadás végeztével még be kellett 
mutatnom, hogy az elmúlt években hol 
és milyen arányban aratott ez a nálunk 
Európában egyre jobban feledésbe 
merülő betegség. Ugyanis az elmúlt 
évek csaknem mindegyikében nem csak 
hogy megjelent, de áldozatot is sze-
dett ez a borzalom. Sajnos nem csak a 
háborús övezetekben, vagy a tragiku-
san elmaradt vidékeken, de például az 
USA-ban is voltak e betegséggel kap-
csolatban halálos áldozatok az elmúlt 
évtizedekben.

Az előadást követő kötetlen beszél-
getés csak nehezen ért véget a számos 
egyéni emlékfoszlány és kérdés-javaslat 
miatt. Összességében – bár előadóként 
láttam az érdeklődőket, így befolyásolt 
állapotban értékelek – nagyon hasznos 
és tanulságos volt e téma felvetése.

A következő előadásomra az ősz ele-
jén kerül majd sor „Sejtések, titkok, 
rejtélyek Zsámbék körül” címmel, u-
gyancsak a helyi Városi Könyvtár falai 
között.

Mészáros Árpád

Pestis Zsámbékon és környékén

Szerzetesek Éve

2015-öt a magyar katolikus püspöki kar 
a Szerzetesek Évének nyilvánították. 
Az egész éven át tartó programok célja, 
hogy megismertessék minél szélesebb 
körben a különböző rendeket, múltju-
kat és jelenüket egyaránt. A meghir-
detett túrák keretében a résztvevők 
fölkeresnek egy-egy kolostort, ahol pár 
órát tölthetnek el a barátok és nővérek 
társaságában, bepillanthatnak minden-
napi életükbe. A programok nyitottak, 
bárkit szívesen látnak, aki érdeklődik a 
téma iránt.

A Szerzetesek Éve Budakeszin 
kezdődött februárban. A helyi domonkos 
nővérek az erdőn át érkező zarándokok 
elé mentek a Kálváriához, majd együtt 
folytatták útjukat a rendházba.

A soron következő túra a pálosok-
kal való ismerkedés jegyében telik. 
Mint ismert, a pálos magyar alapí-
tású rend, a közelünkben, a Pilisből 
indult, és legfontosabb bazilikájuk 
Budaszentlőrincen látható, ma már 
csak romokban.

A március 14-i túra Nagybörzsönyön 
át Márianosztrára vezet.
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KÉK-ZÖLD

A népszerű rejtvénylap-család 
legfrissebb számának sokadik 
oldalán, a megfejtések hálózat-
ba írása és a kacskaringós 
határvonal jelölése a feladat 
(rejtvénysziget). A segítségkép-
pen előre és szórtan megadott, 
tucatnyi zárt betű, alig segít az 
erdésznek az indulásnál.

De, hoppá! A függőleges so-
rokhoz ömlesztve megadott 
első meghatározás: „Erdészeti 
termék”. No, itt lehet keresni 
valamit. 

Nagy az esélye, hogy f-fel, 
vagy n-nel kezdődik ennek a bi-
zonyos terméknek a neve. És, ha 
f-fel kezdődődik, akkor nem le-
het több kétbetűsnél, ez kiderül 
a következő sorba kívánkozó 
hosszabb szó beírásakor. Ha  

f-fel kezdődik! Ám, úgy se nagy 
fogás, itt, a kétszáznegyvenes 
hálózatból. Csak pőre ’FA’, ami 
nagy általánosságban, szinte 
fabatkát se ér, akkor sem, ha er-
dészeti termék.

Ha meg nem f-fel kezdődik? 
Az első függőleges oszlopban 
nincs nyilvánvaló támpont az 
’en’ kezdőbetűs erdészeti ter-
mék néven nevezéséhez. 

Ez a rejtvénysziget, a titkainak 
feltárására szánt idő eltelte után, 
alig háborgatott, és erdészeti ter-
mékmentes övezet maradt.

Egészen a ’megfejtések’ ol- 
dalhoz lapozásig. Ott, a kitöltött 
hálózatból jól kiokosodhatott az 
erdész: ’NYÁRFA-TÖNK’ (ld.: 
nyárfa-tőke; nyárfa tuskó; jobb 
esetben rönk) az a bizonyos rej-
télyes, rejtvényes erdészeti ter-
mék, aminél kurrensebb, köz- 

ismeretre érdemesebb, 
kapásból nem is jöhe-
tett szóba. Ahogyan 
pld., az ősi SAJTÓ-
GÉP, mint nyomdaipari 
eszköz, lehetne felad-
vány fejtörő nyom- 
dászoknak.

Apatóczky István

Erdészeti termék

Ifj. Schirilla az oviban

Ifj. Schirilla György nagy futá-
sa március 10-én a budakeszi 
óvodákban folytatódik.

A sportember néhány 
hónappal ezelőtt új projektbe 
fogott, amelynek keretében a 
legkisebbek körében próbálja 
népszerűsíteni a sportot és 
az egészséges életmódot. Az 
előző időszakban futott már 
Budaörsön, Biatorbágyon és 
Törökbálinton, hogy csak a 
szomszéd várakat említsük. 

Ezúttal Budakeszi került 
sorra.

A futó valamennyi bu-
dakeszi óvodában rendez egy 
kis műsort, amelyben egyaránt 
lesz torna, rövid futás és az 
egészséges táplálkozással 
kapcsolatos játékos vetélkedő. 
És természetesen futólépés-
ben érkezik, és futólépésben 
távozik

A gyerekek számára egy 
kis emléklappal teszi em-
lékezetessé a látogatását.

VB Budaörsön
A budaörsi kézilabda föltá-
madása mindössze 4 évre 
nyúli vissza.  2011. év nyarán 
Kálóczi Imre kezdeményezé-
sére újjászervezték a helyi 
szakosztályt, azzal a céllal, 
hogy a környéken lévő telepü-
léseken, valamint a főváros 
budai kerületeiben összefogja 
és megszervezze a gyerekek 
kézilabdázási lehetőségeit

Jó lóra tett Budaörs a kézi-
labdával (a hónap képza-
vara – a Szerk.), hiszen egyre 

népszerűbb világszerte ez a 
sportág.

Budaörs ilyen előzmények 
után igazán nagy fába vágta 
a fejszéjét, amikor úgy határo-
zott,  részt kíván venni a 2018-
as junior kézilabda világbaj-
nokság megrendezésében. A 
város képviselő-testülete nem-
rég támogatási szándéknyi-
latkozatot adott a Magyar 
Kézilabda Szövetségnek a be-
nyújtandó pályázathoz.

Közgyűlés után, 
ítélet előtt
Február 6-án tartotta meg a Pá-
tyi Sportegyesület rendes, éves 
közgyűlését.

A nagy múltú egyesület jelen-
leg tíz szakosztállyal működik. 
A labdajátékok közül a focit 
(gyerek és öregfiúk) és a ko-
sárlabdát művelhetik helyben, 
de népszerű a torna és a tánc is: 
van ritmikus sportgimnasztika 
szakosztály csakúgy, mint sport-

tánc és talajtorna-akrobatika. 
Külön foglalkoznak az utánpót-
lás-neveléssel. az óvodásoknak 
óvodástornát és mozgásfejlesz-
tést szerveznek.

Talán legnépszerűbbek 
a küzdősportok: Pátyon az 
ökölvíváson kívül van judo és 
kyokushin karate.

Bár atlétikai szakosztály 
nincs, de sokan szeretik a 
futást, ők külön csoportba 
szerveződtek.

Pátyon a közgyűlésen kívül 
most az a fő sporthír (hiába, még 
nem kezdődött el a bajnokság), 
hogy a PSE újfent elhatároló-
dott a rivális Pátyi Labdarúgó 
Egyesülettől (PLE), amellyel 
évek óta tartó jogvitája van a 
helyi futballpálya használatáról. 

Az előzmény, hogy a PLE 
korábban, szponzori segítség-
gel jelentős fejlesztéseket haj-
tott végre a futballpályán, és 
jogot formál a pályahasználatra, 
azonban a PSE ezt vitatja.

Az ügy jelenleg bíróság 
előtt van, de még nincs 
jogerős ítélet.

eszt

A korábbi években bevált 
éjszakai kalandtúrák a Bu-
dakeszi Vadasparkban idén 
március-áprilisban folytatód-
nak. A gyerekek, fiatalok fan-
táziáját igen csak megmozgatja 
a lehetőség, hogy e szokatlan 
napszakban ismerkedjenek meg 
az élővilággal, amely egészen 
más arcát mutatja ilyenkor, 
mint nappal. Az éjszakai ka-
landtúrákra természetesen min- 
den korosztály képviselőit szí- 
vesen látják a Vadaspark szak- 
emberei.

Az éjjel a vadasparkban af-
féle fordított világ: itt azok 
az élőlények élénkülnek föl, 
amelyeket nappal esetleg 
nem is nagyon láthatunk, 
de a többi állat viselkedése 
is egészen más. S minden-

nek titokzatos hátteret ad az 
éjszakai erdő.

Különösen az éjszakai élet-
módot folytató állatok megfi-
gyelése izgalmas ilyenkor; ezek 
a lények ilyenkor a legaktívab-
bak, hasonlóképp a ragadozók 
is, amikor fölkel a Hold.

Az érdeklődőknek négy-
négy alkalommal mutatják be 
a különös, éjszakai életet. Az 
„idegenvezetők” azok a gondo-
zók, akik amúgy is közeli kapcso-
latban vannak védenceikkel, tőlük 
sok érdekes információt, törté-
netet hallhatnak a résztvevők.

A pontos időpontokról a 
vadaspark honlapján lehet 
tájékozódni. Az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján azonban 
legbiztosabb, ha regisztrálunk, 
ha nem akarunk lemaradni a 
különleges élményről.

Éjszakai élet

Ez egy fatönk. Miheztartás végett

Sompolyogi éjszakai vadászatra indul

Vajon lesz-e köztük 
egy Nagy László? 

(Budaörsi gyerekek 
kézilabdaedzésen)
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Vannak éber, mindenre figyelő szom-
szédok is. Mint az alábbi törté-

netünkben.
Délelőtt tizenegy körül érkezett meg 

február 21-én az autó egy budaörsi 
telekhez, majd a kocsiból kiszállt fér-
fiak elkezdték fölpakolni az ott föllelhető 
vasat, kerítéselemeket. Nem is lett vol-
na talán semmi probléma, ha az egyik 
szomszéd nem fog gyanút, és nem vonja 
kérdőre az illetőket, akik ettől megijedtek. 
Egyikük autóval próbált elmenekülni, de 
idegességében összeütközött egy parkoló 
kocsival. A nagy randalírozásra most 
már több szomszéd is előjött, és látván, 
hogy valami nem kerek, értesítették a 
rendőrséget. 

A rendőrök hamar kézre kerítették J. 
Lászlót (43 éves) és Sz. Szilvesztert (21 
éves), azonban a harmadik társuk elme-
nekült. Jelenleg is körözik.

Az érdi tolvajokat a budaörsi rendőrök 
előállították, majd a nyomozók gyanú-
sítottként hallgatták ki mindkettőjüket. 
Ellenük a Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya indított eljárást lopás 
vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt.

Erőművész

Feldönteni egy szemeteskukát – nem nagy 
ügy. De egy trafót felrúgni úgy, hogy ki-
forduljon a helyéből, az már valami. A 
rendőrök mégsem értékelték a 17 éves, 
budakeszi fiatal teljesítményét, amire 
február 14-én éjjel került sor. Az ifjú 
barátaival mulatérozott a Templom téren, 
s ennek keretében mutatta be produkcióját. 
Amikor a berendezés fölborult, ő és társai 
elszeleltek a helyszínről.

A performansz többek figyelmét is 
fölkeltette, és kihívták a rendőrséget. 
Néhány órás nyomozás után el is fogták  
a túlhevült ifjút, és beszállították a kapi-
tányságra.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya rongálás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt indított 
eljárást ellene..

Pofonok a buszon

Három fiatal férfi utazott a buszon Bu-
dakeszi irányába február 13-án, 16 óra 
körül. Hangoskodásuk az utazóközönség 

nemtetszését váltotta ki, annyira, hogy 
egyikük rájuk is szólt. A rendre utasítot-
tak közül D. László (24 éves, budapesti 
lakos) ezt zokon vette, visszaszólt, végül 
megverte az illetőt.

Közben a busz befutott a Dózsa Gy. 
téri végállomásra, garázda emberünk 
leszállt, és felszívódott. Az ügyhöz ri-
asztott rendőrök azonban fél órán belül 
föllelték, majd elő is állították Budaörsi 
Rendőrkapitányságon.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya indított eljárást ellene garáz-
daság vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt.

Luca gépe

A rezsicsökkentés ugyan folytatódik, 
de ingyen, egyelőre, még nem tankol-
hatunk

Lehet, hogy stílszerűen erre a dátumra 
– Luca napja volt ugyanis, 2014. decem-
ber 13. –, időzítette tulajdonosa a kocsija 
összeszerelését és a nagy sietségben a 
rendszám lemaradt, mindenesetre a nélkül 
állt be az egyik budakeszi benzinkútra, 
megtankolt, majd padlógázzal, fizetés nél-
kül olajra lépett.

A 18 óra körül történteket a töltőállomás 
kamerája rögzítette. A kocsiról annyit tud-
ni, hogy Wolksvagen volt, az úrvezető pe-
dig 180 cm magas, vékony testalkatú férfi.

A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, 
hogy aki az ismeretlen tettesről vagy a 
bűncselekménnyel kapcsolatban érdemle-

ges információval rendelkezik, hívja a Bu-
daörsi Rendőrkapitányságot a 06-23/505-
400-as telefonszámon, illetve tegyen 
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-
555-111„Telefontanú” zöld számán (h.-cs.: 
8-16, p.: 8-13), vagy a 107, 112 központi 
segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Bunyó az ivóban

Több órája ivott egy zsámbéki kocsmában 
N. Melinda (39 éves bicskei lakos) férfi 
ismerősével február 21-én, amikor 
viselkedése egyre agresszívabbra váltott. 
A pultost pécézte ki magának, s kezdte el 
előbb csak hangosan szidalmazni, aztán 
tettleg bántalmazni. A lökdösődés odáig 
fajult, hogy a nő hamutartót és sörösüve-
get vágott az alkalmazotthoz. Az egyik 
vendég a pultos védelmére kelt, mire 
az N. Melinda társaságában lévő férfi is 
bekapcsolódott a dulakodásban, és állon 
vágta a lovagias vendéget. (Az utóbb föl-
vett látlelet szerint a sérülések nyolc na-
pon belül gyógyulnak.) 

Ekkor hívták a rendőröket, akik 
mindkettőt előállították a Budaörsi 
Rendőrkapitányságon. 

Ellenük a garázdaság vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt indult 
eljárás.

Lopás a művházból

Nem a művelődés vágya vezette azt a buda-
pesti férfit, aki február idusának délutánján 
megállt a zsámbéki művelődési ház közelé-
ben. Miközben két társa a kocsiban vára-
kozott, ő határozott léptekkel bement az 
irodába, majd jó érzékkel egy táskából ki-
emelte a bukszát: bankkártyát, iratokat, és 
készpénzt tartalmazott. Ezt követően, mint 
aki jól végezte a dolgát, kiment, visszaült 
az autóba, majd elhajtott a városból.

A rendőrök forró nyomon indultak el, 
és másnap már el is fogták mind a három 
férfit Budapesten.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya eljárást folytat lopás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
P. András (60 éves), F. László (50 éves) és 
B. Antal (53 éves) budapesti lakosok ellen.

Az oldalt írta és szerkesztette 
Boros Zita

Válogatás az elmúlt hetek bűnügyeiből

Garázdák a Medanszban
Talán az orvosmeteorológusok inkább tudnának mondani valamit ennek a se 
nem tél, se nem tavasz februárnak a hatásairól, inkább, mint a kriminológusok. 
(A kremlinológusokról meg már nem is beszélve.) Az elmúlt hetek bűnügyei min-
denesetre azt bizonyítják: valami van a levegőben. 

Hírzárlat pedofilügyben
Sokan keresték meg szerkesztőségünket, vajon mik a legfrissebb fejlemények a tavaly 
év végén lebukott, budakeszi, pedofíliával gyanúsított óvóbácsival kapcsolatban.

Ki kell ábrándítanom Olvasóinkat, annál többet, mint hogy az ügyben az eljárás 
jelenleg is folyamatban van, nem tudunk mondani. Fejleményekről, ha vannak, a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányságnak „a nyomozás érdekeire tekintettel” nem áll 
módjában a nyilvánosságot tájékoztatni. Annyit sikerült mindössze megtudni, hogy a 
gyanúsított továbbra is előzetes letartóztatásban van..
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Az elmúlt hetekben több mint félezer 
szuper traffipaxot állított hadrendbe a kö-
zlekedésrendészet. Az új sebességmérő 
készülékek nemcsak a gyorshajtást rög-
zítik, hanem olyan szabálytalanságokat 
is, mint például a záróvonal-átlépés, a 
buszsáv illetéktelen használata, a ti-
los lámpán való áthajtás. De jobb, ha 
azok is jobban figyelnek eztán, akik 
előszeretettel nem kapcsolják be a biz-
tonsági övüket, illetve vezetés közben 
telefonálnak. És ez még nem minden: 
a készülék képes kiszűrni a lejárt for-
galmival vagy kötelező biztosítás nélkül 
közlekedőket is.

Természetesen a hírre megszólaltak a 
kétkedők is: például milyen elbírálás alá 
esik az a záróvonal-átlépő, aki ezt egy 
baleset megelőzése érdekében tette? 
És ott van az „örökzöld” téma, a piros 
lámpa (A hónap képzavara az örökzöld 
piros lámpa – a Szerk.): nem egyszerű 
biztonsággal megállapítani, hogy a 
tilosba hajtó sofőr azért folyamodott-e 
ehhez a manőverhez, mert figyelmetlen 
volt, vagy azért, hogy ne kelljen vész-
fékezni. A mobiltelefonálást sem min-
dig könnyű bizonyítani. Természetesen 

akármennyire szuper is az új beren-
dezés, bizonyos hibaszázalék óhatat-
lanul lesz: sokat számítanak például a 
fényviszonyok vagy a szög, amiből a 
felvételek készülnek.

De nem csak az autósok megrend-
szabályozása a cél: az új intelligens 
készülékek ugyanis alkalmasak lesznek 
a forgalomszámlálásra, a körözött 
járművek megtalálására, a veszélyes 
árut szállító gépjárművek kiszűrésére, 
sőt a torlódások észlelésére is.

Az autósokat persze igencsak izgatja, 
hol lesznek telepítve a második gene-
rációs traffipaxok: az 525 berendezés 
közül 160 fix telepítésű, de változtatható 
helyzetű lesz, a többi mobil. Vagyis 
nincs menekvés, mostantól bárhol, bár-
mikor számíthatunk arra, hogy kitüntet-
nek figyelmükkel.

A rendszert fokozatosan vezetik be: 
február még teszt-időszak volt, már-
ciustól viszont már élesben mérték 
volna a gyorshajtást. Az utolsó pil-
lanatban azonban szoftverproblémák 
miatt a rajtot bizonytalan időre el-
napolták.

Bot Zsibora

Csapás a szabálytalankodókra

Az Európa Tanács 1990. 
február 22-én tette közzé a 
bűncselekmények áldozatainak 
chartáját. Ez a nap azóta az 
Áldozatok Napja, melyről 1993 
óta Magyarországon is megem-
lékeznek.

Minden társadalomban van-
nak olyan egyének, akik nem 
képesek, nem hajlandók be-
tartani az emberi együttélés 
szabályait, néha súlyosan meg-
sértik azokat, s bűnelkövetőkké 
válnak. Hosszú ideig a bűntető 
igazságszolgáltatás közép-
pontjában kizárólag az elkövető 
állt, fő célja a cselekmény 
földerítése és a megtorlása volt. 
Az áldozatokkal a pszichológia 
fejlődésével párhuzamosan 
a múlt század elején kezdtek 
foglalkozni.

Áldozatnak tekintünk min-
denkit, aki bűncselekmény 
vagy tulajdon elleni szabály-
sértés sértettje, illetve azok is, 
akiket a fenti cselekmények 
következtében testi, lelki sérel-
met szenvedtek (hozzátartozó, 
szemtanú).   

A Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya kiemelt figyelmet 
fordít az áldozattá, sértetté vá-
lás megelőzésére, az áldozatok 
széles körével való törődésre, 
a megelőzés leghatékonyabb 
módszereire, az áldozati jogok 
érvényesülésre.

A kiemelt kockázatú áldozati 
csoportba tartozó kisgyermekek, 
időskorúak és fogyatékkal élők 
prevenciója mellett az áldozattá 
válás megelőzése érdekében a 
cél minél több ember megszólí-
tása és bűnmegelőzési taná-
csokkal kapcsolatos üzenetek 
eljuttatása részükre.

A legfontosabb feladat a 
segítségnyújtás, melyet a sérel-
met szenvedett személy  vagy a  
hozzátartozó kaphat.

Az áldozatok által igény-
be vehető konkrét segít-
séggel kapcsolatban a 24 
órában ingyenesen hívható 
Áldozatsegítő Vonalon tudnak 
személyre szabott tájékoztatást 
adni az Áldozatsegítő Szolgálat 
munkatársai.

Jegyezze meg ezt a számot: 
06 (80) 225 225 (Áldozatsegítő 
Vonal)

Bűnmegelőzési felhívás 

Áldozatok Napja

Súlyos közlekedési baleset helyszíne 
volt február 9-én este Perbál. Lezuhant 
egy személyautó egy felüljáróról. A 
kocsi mintegy tíz métert zuhant, mire 
földet ért (szó szerint, mert egy földúton 
landolt), és a tetején állt meg. A riasz-
tott Pest megyei tűzoltók emelték ki a 
vezetőjét, egy középkorú férfit, majd a 
traumatológiára szállították a mentők. A 
körülményeket vizsgálják, egyelőre nem 
világos, hogy mi okozhatta a balesetet.

Érdekes, hogy szinte ezzel egy időben 
egy másik baleset is történt a közelben: 
a Perbált Tinnyével összekötő úton ka-
mion fordult keresztbe, valószínűleg a 
csúszós úttest miatt.

Sokat fejlődött az elmúlt más-
fél évtizedben a Budaörsi 
Tűzoltó Egyesület. Bizonyság 
rá, hogy nemrég önálló bea-
vatkozó egység lett, amit csak 
néhány önkéntes szervezet 
mondhat el magáról.

Mindennek hátterében az áll, 
hogy a város hathatós anyagi 
támogatásával igen sok áldo-
zatot hoztak annak érdekében, 
hogy a lehető legkorszerűbb 
eszközökkel tudják föl-
venni a harcot a különböző 
balesetekkel. Persze mit sem 
ér a technika, ha nincs ember, 
aki tudja is megfelelően ke-
zelni: a műszaki fejlesztések 
mellett a főcsapás iránya a 

képzés-továbbképzés volt. 
Az ezredfordulón még csak 
mintegy 10-11 fős csapat mára 
megkétszerezte a létszámát, 
amiben egy nyugállományú 
hivatásos tűzoltónak, Hodut 
Jánosnak volt kiemelkedő sze-
repe, aki 1999 óta parancsnoka 
a budaörsi csapatnak.

Terveik között szerepel a 
„főhadiszállásuk” felújítása, il- 
letve egy olyan tűzoltóautó 
beszerzése, amivel magasból 
is tudnak menteni. Erre például 
olyan baleseteknél lehet szük-
ség, mint egy leszakadt faág 
vagy a lakótelepi házaknál 
egy-egy emeleti tűzeset.

tb

Önkéntes tűzoltók, Budaörs

A mumus egyelőre gyengélkedik
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