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Manapság nagy a zaj egy bi-
zonyos, titokzatos miniszterelnöki 

főcsővezető, akarom mondani főtanácsadó 
személye körül, aki állítólag mindenféle 
munkaszerződés és ellenszolgáltatás nél- 
kül, csak úgy, merő ügyszeretetből és 
-buzgóságból ad jobbnál jobb taná-
csokat, amelyek nagy része állítólag meg 
is hallgattatik a magas fülek által. Mon-
dom, nagy a zaj, de mifelénk erre csak 
legyintenek még a kocsmában is. Nekünk 
itt, ezen a vidéken, nehéz bármi újat mon-
dani. Láttunk mi már karón varjút, no 
meg főtanácsadót, legalább ilyet, mint 

amilyen ez is. Dejá vu; vagy, ahogy Jenci mondaná a sön-
téspultból saját szabad fordításban: dézsafű.

Emlékszem például sok-sok évvel ezelőtt, amikor az 
egyik településen a frissen megválasztott polgármester 
szinte az eskütétel után máris megnevezte az ő politikai 
főtanácsadóját. Speciel ebben a tekintetben különbözött a 
jelenlegi miniszterelnöktől, mert ő legalább nyíltan vállal-
ta, nem pedig megtagadta a bizalmi emberét. A bejelentést 
jegyzőkönyvben, sőt, ha emlékezetem nem csal, határozat-
ban is rögzítették. De csupán annyit, hogy X. Y. a polgárm-
ester politikai főtanácsadója teljes körű fölhatalmazással, 
de ezért – és innen kezdődik a feltűnő hasonlóság mai, 
országos utódjával  – semmiféle javadalmazásban nem 
részesül. Tevékenységét pedig a lehető legszélesebb körben 
határozták meg, gyakorlatilag a „főnökétől” függött, hogy 
épp mivel bízza meg. Természetesen félhivatalosan az is 
meg lett mondva az apparátusnak, hogy mindenben segítsék 
a főtanácsadó urat, minden információt, amit esetleg kér, 
adjanak át neki, tekintsenek kéréseire úgy, mintha maga a 
polgármester intézte volna a tisztviselőkhöz. Nem egyszer 
fordult elő, hogy komoly tárgyalásokra küldte el nevezett 
urat a település első embere maga helyett, aki egy idő után, 
nemcsak hogy nélkülözhetetlenné tette magát, de számos, 
fontos kérdésben jobban képben volt, mint bárki más a pol-
gármesteri hivatalban, küldőjét is beleértve. A főtanácsadó 
érdeklődési köre elsősorban az ingatlanügyekre, a különböző 
befektetetésekre és befektetőkre terjedt ki. A főtanácsadó 
igen hatékonyan működött, hiszen őt bezzeg nem kötötte 
semmiféle formális egyeztetési kényszer holmi szakigazga-
tási szervekkel, szakbizottságokkal, nem tartozott beszá-
molási kötelezettséggel senkinek, kivéve a polgármestert. 
Olyan apróságok sem akadályozták, mint a bevezetőben em-
lített eskü, vagyis utólag nem volt számon kérhető hivatali 
titoktartás vagy más efféle bagatell ügyekben.

A vircsaftnak, bár olajozottan működött, mégis vége 
szakadt. A banánhéj éppen a már említett írásbeliség 
volt; a helyhatóság törvényességi felügyeletét ellátó szerv 
megvizsgálta ugyanis a főtanácsadói kinevezésről szóló ha-
tározatot (persze volt helyből, aki fölhívja rá a figyelmet, 
hiszen nem mindenki örvendezett egyértelműen ennek a 
kétségtelenül blikkfangos konstrukciónak), és fölszólította 
a helyhatóságot, helyezze hatályon kívül az említett ha-
tározatot. Így ért, legalábbis formálisan véget ez a történet. 
(A főtanácsadót persze ezután is gyakran látták a polgár-
mesterhez hajolva fülbe súgni, de onnantól kezdve, legalább- 
is mint polgármesteri alteregó megszűnt működni.)

Szóval mondom, mi már mindent láttunk, sőt, nem tartom 
kizártnak, hogy éppen a mi vidékünk volt a mintaadó pél-
da legfelső szinten is, hogy politikai főtanácsadót legjobb 
titokban, informálisan, mindenféle írás nélkül kinevezni.

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)

„Ne azt kérdezd, hogy mit tesz érted a hazád, hanem azt, hogy te 
mit tudsz tenni a hazádért.’ ”

(John F. Kennedy )
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UDÁNTÚL

Május, Pünkösd hava

Pünkösd havában jó eret vágatni kiváltképp a Basilikát, 
mely szolgál a gyomorra, tüdő- és oldalfájdalom ellen, 

orvossággal élhetsz és purgáczióval, hasznos a kádfürdő 
és írósvaj édes tejjel egyetemben. Igen hideg italt ne ig-
yál, semmi állatnak a fejét és a lábát ne egyed, vizelindító 
orvossággal élj, hüvösítő parékat főzess; apró bojtorján-
nal a te borodba vess ürmöt és levesticumot és ugy igyad; 
forrásból éhomra inni hasznos. Ha fénylik Orbán, termett 
a szőlő és a bor is jó lesz. Da ha e napon eső lesz, tartsd 
a korsódat a vízcsatorna alá, miképpen egy doktor mon-
dotta, hogy nincs jobb innivaló víz az esővíznél, akkor 
megpróbálhatod az ízét; Pünkösd  napján való eső rit-
kán hoz jót. Májusnak végén, ha bőven virágzik a makk, 
elég szalonna lesz. Gyönyörűségnek vidámsága, te nemes 
Pünkösd hava, együgyüeket, alázatosakat, tökéleteseket, 
igazságszeretőket, magabíró, jó, jámbor, emberséges 
személyeket és tiszta életüeket, gazdagokat, kegyeseket, 
nyájas és édes beszédü, jó erkölcsüeket és minden jóra 
igyekezőket szülsz e világra.

CSÍZIÓ

Kitelepítés
Márciusban Budakeszin, áprilisban Perbálon emlékeztek meg 
a németek 1946-os kitelepítéséről.

A 12-én rendezett megemlékezés a déli misével kezdődött, 
majd a Hősök terén koszorúzással ért véget.

Győzelem
A Győzelem Napján a má-
sodik világháború végét 
ünnepli a világ az európai 
hadszíntéren. 1945. ápri-
lis 25-én az amerikai és a 
szovjet csapatok találkoztak 
az Elbánál. Április 30-án 
a Berlint ostromló szovjet 
erők elfoglalták a Reichs-
tagot, Hitler öngyilkos lett. 
Május 8-án a III. Birodalom 
kapitulált, a német haderő 
feltétel nélkül letette a fegy-

vert. Május 9-én a szovjet 
hadsereg elérte Prágát, ez-
zel Európában a második 
világháború befejeződött, 
amely milliókat tett földön-
futóvá, országokat és váro-
sokat rombolt le és közel 60 
millió embert pusztított el. 
Európában a legtöbb helyen 
máj. 8. a Győzelem Napja,  
9-én pedig a fasizmus felett 
aratott győzelemről em-
lékeznek meg világszerte, 
mely Európában egyben a 
Béke Napja is.

Napja van a Földnek
Van, ami mit sem változik: például 
a pátyi környezetvédő civil Zsarnó-
czay István ásványbemutatója, amit 
évtizedes hagyomány szerint idén is 
megrendezett a budakeszi Erkel Fe-
renc Művelődési Központban a Föld 
Napja alkalmával. Zsarnóczay mint 
afféle egyszemélyes intézmény, 
ezúttal is fáradhatatlanul avatta be 
számtalan látogatóját az ásványok 
és a természet titokzatos világába. 
S szögezzük le, ahogy ő nem vál-
tozik, ugyanúgy nem változott a 
látogatók lelkesedése sem, legye- 
nek bár óvodások vagy felnőttek.
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KRÓNIKA

A kormány minden igyekezete ellenére, 
hogy elterelje a figyelmet a brókerházak, 
kiváltképp a jól érzékelhetően kor-
mánypárti kötődésű Questor botrányáról, 
a kérdés továbbra is élénken foglalkoz-
tatja a közvéleményt. Nincs ez másképp 
a mi vidékünkkel, már csak azért sem, 
mert, hogy a botránysorozat első ál-
lomásában igen csak érintett volt térsé-
günk. A Buda Cash krachba belebukott 
bankcsoport egyik tagja fiókhálózatot 
működtetett a budai agglomerációban.

Településeink lakóit mostanában töb-
bek között az foglalkoztatja, hogy vajon 
az önkormányzataink nem érintettek-e a 
Questor-afférban. Maga a kormány má-
sodik embere, Lázár János jelentette ki, 
hogy két tucat helyhatóság fektetett be 
jelentősebb összegeket bedőlt brókercé-
gekbe, és az ő pénzük bennragadt. Az ál-
lam gyors segítséget ígért ugyan a bajba 
jutott városházáknak, de nyugtával di- 
csérd a napot. Visszatérve a föltett kér-
désre, vajon a mi helyhatóságaink raj- 
ta vannak-e a 24-es listán, örömmel 
közöljük, végigböngészve a neveket, 
egyetlen egyre sem bukkantunk. Ez 
persze nem jelenti azt, hogy ne le-
hetne olyan település, amely más 

befektetőházakhoz ne helyezhetett volna 
ki pénzt, mint ahogy arra sincs garan-
cia, ha ezt megtette, akkor az adott vál-
lalkozás nem jut-e csődbe, mint ahogy 
tette ezt a Questor. Már ha van még 
egyáltalán Magyarországon olyan óvat-
lan önkormányzat, amelyik, ha volt is 
befektetetett pénze pénzügyi vállalkozá-
soknál, az eddigi botrányok nyomán még 
nem vette ki sürgősen onnan.

Más, hozzánk kötődő vonatkozásai is 
vannak a témának.

Bár az ügyek többségében még aligha 
látni tisztán, de annyi mindenesetre már 
kiderült, hogy a legszaftosabb svind-
lik az előző kormányzati ciklus idején 
zajlottak. Akkor, amikor a budakeszi 
illetőségű Szász Károly a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeletének volt első 
embere 2010 és 2013 között. Mindene-
setre pikáns, hogy legutóbb, március 15-
én, a nemzeti ünnepen, mint beszámol-
tunk róla, Szászt a Magyar Érdemrend 
középkeresztje polgári tagozata kitünte-
tésben részesítették. Az indoklás szerint 
„a korszerű és európai színvonalú hazai 
pénzügyi felügyelet megteremtésében 
játszott meghatározó szerepe, a Pénzü-
gyi Szervezetek Állami Felügyeletének 

folyamatos modernizálásával elért kima-
gasló eredményei és példaadó vezetői 
munkája elismeréseként”.

Sza-T-ir

Fialtató házak és svindlerek

Hogy nem a levegőbe beszélünk, amikor 
a fenti cikkben azt a kérdést feszegetjük, 
vajon vannak-e önkor-mányzatainknak 
brókercégekhez fialtatásra átadott pé-
nzeik, arra példa Budaörs. Az április-
ban a közgyűlés elé tárt negyedéves 
pénzügyi jelentésben szerepel ugyanis 
ilyen tétel. A helyi ellenzék ezt firtató 
kérdésére Wittinghoff polgármester 
igyekezett megnyugtatni Sokolowski 
Márk (Fidesz-KDNP) képviselőt, hogy 
a pénz nem Questor- és Buda Cash 
részvényekben volt. Ezt az intézményt 
ráadásul nem Szijjártó Péter vezeti. 
Olyan vállalkozásokról van szó, ame-
lyek a polgármester szerint „betartják 
az államháztartási törvény előírásait – 
mondta. Az önkormányzatnak kizárólag 
olyan pénze van, amely célhoz kötött, 
ezért ezeket csak a kifizetésig tartják 
1-2 hónapra lekötve pénzintézeteknél. 
A bankokat pályáztatták, és ez alapján 
a legjobb ajánlatot tévőknél (OTP és 
Sberbank) van lekötve 3 milliárd forint, 
2.4 százalékos kamattal. (A jegybanki 
alapkamat 1.8 százalék.)”

tb

Ha lenne olyan díj, hogy Arany 
furkó, akkor arra a kancellári-
aminiszter legutóbbi megnyil-
vánulása méltán pályázhatna. 
Ez elég nagy szó, mert a ma-
gyar parlamentben már sok 
minden elhangzott, ha nők 
megalázásáról volt szó. Nem 
tudom, miért, de a jobboldali 
politikusok kedvenc célpontja 
a budakeszi Szél Bernadett, az 
LMP társelnöke, képviselő. Az 
előző ciklusban Illés Zoltán tett 
rá alpári megjegyzést, misze- 
rint – szabad fordításban 
idézem – „szép lehetsz, de 
okos nem”, most meg Lázár 
János illette útszéli megjegy-
zésekkel. 

A történet ott kezdődött, 
hogy a parlament április 20-i 
ülésén Szél Lázár Jánost inter-
pellálta. A képviselő asszony 
többek között a minisztert 
titkos külföldi útjairól kér-
dezte, amelyekről tavalyi ki-
robbanásuk óta nem tudjuk, 
kivel, milyen céllal utazott 
különböző európai fővárosok-
ba és legfőképp mi indokolta 

a kiugróan magas szálloda-
számlákat (amiket amúgy a 
státusférfiú már visszafizetett, 
de azt sem tudni, miért, ha 
egyszer indokolt volt). Lázár 
erre azt válaszolta, semmi 
köze a képviselőasszonynak 
az ő magánéletéhez, és a maga 
részéről nem is tervezi „ezt 
a stádiumot”, mármint hogy 
beavassa a magánéletébe, 
ami legalábbis kétértelmű ki-
jelentés. De amikor Szél ked-
venc vesszőparipáját, a paksi 
atomerőművet és a fűtőelemek 
témáját vette elő, a miniszter 
elvetette a sulykot, és azzal 
alázta meg képviselőtársát, 
gyakori, hozzá intézett in-
terpellációi mintha Szél 
képviselőasszony számára 
ürügyet jelentenének arra, 
hogy ezúton elégítse ki női 
érdeklődését iránta. „Ma sűrű 
beszédre nyílik lehetőség önnel. 
Vagy mindenről én jutok eszé-
be, vagy sok közös témánk van, 
remélem, hogy ezt a speciális 
érdeklődést más minisztertár-
sammal is megosztja majd”.  

Mindenkinek lehet rossz nap-
ja, lehet egy rossz mondata, de 
az sokat elárul a T. (?) Házban 
székelőkről, hogy frakciótár-
sai élénk derültséggel nyug-
tázták Lázár bunkóságát. Szél 
keményen visszautasította a 
megjegyzést, mire a kormány-
tag, talán sikerén felbuzdulva, 
ahelyett, hogy észhez tért vol-
na, még rá is tett egy lapáttal. 
Miután látszólag elnézést kért a 
történtekért, a következő megj-
egyzést adresszálta a politikus 
asszonynak: azt mondta, nem 
akarta megbántani vagy fe-
lidegesíteni, „eszembe se jutott 
ilyen önnel kapcsolatban”.

A Magyar Narancs az eset 
nyomán körkérdést intézett 
több országgyűlési képviselő 
asszonyhoz, ellenzékiekhez 
és kormánypártiakhoz egy-
aránt. Mi ezek közül egyet 
idéznénk, ugyanis attól a 
Hegedűs Lórántné Kovács 
Enikőtől származik, aki poli-
tikai pályafutását anno a bu-
dakeszi képviselőtestületben 
kezdte, alpolgármesterként 
folytatta, s jelenleg a Jobbik 
frakciójában van. 

„Megmondom őszintén, 
hogy a „szexizmus” kifejezést 
nagyon nem tartom szeren-
csésnek, így kérem, engedje 
meg, hogy átfogalmazzam kér-
déseit.

Otrombán kétértelmű meg-
jegyzésével faragatlanságáról 
tett-e tanúbizonyságot Lázár 
János? Igen.

Viselkedése mennyire e- 
gyeztethető össze a kormánya 
által hirdetett konzervatív, 
keresztény értékrenddel? Se-
mennyire.

eszt

Szexizmus a Parlamentben
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Régen találkoztunk. Pedig egy időben 
nap mint nap láttuk egymást. Néha még 
fröccsöztünk is a lugasban, emlékszem. 
Az Annus néni lugasában. Mert hogy az 
Annus néninél laktam akkoriban albérlet-
ben, ti meg nem olyan régen költöztetek 
a házba. Az első házrész volt az Annus 
nénié, a másodikban laktak a Vicáék, 
hű, te, az micsoda nő volt, de senki 
nem mert kezdeni vele, Zsolti, a férje a 
falu legerősebb emberének számított, és 
olyan féltékeny volt, mint egy Otelló. 
Ti a harmadik lakók voltatok. De voltak 
még mögöttetek is, már nem emlékszem 
a nevére annak a srácnak, valami vállal-
kozóféle volt, ott állt a kis furgonja a be-
járatnál, többször állt, mint hogy fuvarja 
lett volna. Az Annus néninek mindig volt 
albérlője, nemcsak én. Volt az udvaron 
egy sufni, még azt is kiadta an-
nak a nagydarab embernek, már 
az ő nevét sem tudom, de akkor 
szabadult a börtönből. Nem 
tyúklopásért ítélték el… Igen, 
emlékszem, mennyire meg vol-
tatok ijedve, amikor kiderült, 
miféle társaságba csöppentetek, 
főleg a Julid, hetekbe telt, míg 
megnyugodott. Pedig mondtam, 
hogy nem rossz emberek az itt 
lakók, én akkor már évek óta 
voltam ott albérlő, és soha még 
csak egy szóváltás sem volt. 
Nem mondom, a Jóska gye- 
rek, ha néha-néha ivott, ami, 
valljuk meg, elő-előfordult, 
akkor szeretett okoskodni, de 
könnyen le lehetett csillapítani. 
Főleg az Annus néni értett a nyelvén, rá 
valahogy hallgatott, mint mindenki más 
is az udvarban. Volt, hogy még családi 
nézeteltéréseket is elsimított, valahogy 
mindenki hozzá ment panaszra. 

Akkor még jó életem volt, albérlet, 
munka, levélkihordó voltam, magyarán 
postás. Mindenki ismert, és mindenkit 
ismertem a faluban, hiszen hol ezen, hol 
azon a területen hordtam ki a leveleket. 
Föl tudom mondani a falu összes utcáját 
sorrendben, a térkép itt van a fejemben 
máig. Sok névre is emlékezem, vannak itt 
olyan részek, hogy nem változott szinte 
semmi, a lakók sem, csak ha valaki meg-
halt, vagy megházasodott. De a táskát már 
nem igazán bírnám el, látod, hova jutot-
tam. Nem, nem vagyok beteg, igaz, nem 
tudom, mikor látott orvos, de ötven kilót, 
ha nyomok, pedig nem vagyok egy mély 
növésű figura. És öregnek sem mondanám 
magam, legalábbis az életkorom szerint. 
Még a nyugdíjkorhatárt sem értem el, azt 
hiszem. Azt hiszem, de nem tudom, any-

nyira már nem figyelek ilyesmire, minek. 
Úgysem lesz nyugdíjam, már az évet sem 
tudom, amikor utoljára rendes munkahe-
lyem volt. 

Amikor a postát otthagytam, egy közeli 
kórházban helyezkedtem el, jó dolgom 
volt, még az Annus nénihez képest is. Egy 
nővérke volt akkoriban a barátnőm, ő vitt 
be, nemcsak fizetést, kosztot is kaptam. 
Szerettek a konyhások, jutott annyi, 
hogy ételre ne is kelljen költeni. Hiszed 
vagy sem, de jól főztek! És a nővérkék 
is szerettek, talán emlékszel, akkor még 
nem így néztem ki, mint most. Nemcsak 
megvolt mind a harminckettő, de csinos 
is voltam, legalábbis így mondták a fi-
atalasszonyok. Talán ez lett a vesztem, 
jó dolgomban nem tudtam, mit csinálok, 
összevesztem a barátnőmmel, egy másik 

nővérkével buktam le. Aztán úgy vol-
tam, hogy akkor már jobb, ha nem dol-
gozunk egy munkahelyen, elmentem. 
Onnantól fogva csak csapódtam, hol itt, 
hol ott vállaltam munkát, akkoriban még 
nem volt olyan nehéz munkához jutni, 
no meg fiatalabb is voltam, meg erősebb, 
ha úgy adódott, mentem én kubikolni is, 
építkezésre. Azóta valahogy sehol sem 
tudtam igazán lehorgonyozni, se munka-
helyen, se nő mellett.  Még olyan is volt, 
hogy a többszörösét megkerestem egy hé-
tvégén annak, mint amit a kórházban egy 
hónapra kaptam, de persze ez olyan, mint 
a kutya vacsorája. Egyszer hopp, máskor 
kopp. Amikor pénzem volt, fizettem a 
haveroknak. Ha meg a másiknak volt, az 
fizetett. Persze nem akkor kezdődött ez az 
egész ital dolog, ittam én már korábban is. 
Na, nem arra gondolok, amikor hébe-hóba 
fröccsöztünk az Annus néni lugasában, az 
egy rendes, polgári fröccsözés volt. Meg 
nem is arra,  amikor vittem a nyugdíjat 
még mint postás, és nyáron behívtak, a 

kisnyugdíjasok voltak a legjobb szívűek, 
jöjjön, ebben a nagy melegben biztosan 
jólesik. Télen ugyanez, csak akkor a hideg 
ellen kellett védekezni, arra meg a jó kis 
házi pálinka való. Meg abban sincs semmi 
rossz, ha az ember munka után benéz a 
törzskocsmájába, és iszik egy-két pohár-
ral. Aztán hazaballag, otthon várja az asz-
szony, meg a finom vacsora. De ez még 
nem volt az. Nem tudnám megmondani, 
mikor kezdődött, talán akkor, amikor már 
nem ment haza az ember, hanem maradt 
záróráig. Meg hát hova is menne. Nem 
várja se asszony, se vacsora. Akkor már 
inkább a barátok. A szesztestvérek. Nem 
csak szó az, hogy szesztestvér. Ez igaz 
fogalom. 

Mondok én neked valamit, volt egy 
haverom, ő is alkoholista, mint én, mert 
mondjuk ki, az vagyok, nem szégyellem, 
járt már így más is. Szóval volt ez a ha-
verom, sokat ittunk együtt a kocsmában. 
Aztán egy nap nem jött. Mindenki nézett, 
senki nem emlékezett olyanra, hogy akár 
egy napot is kihagyott volna, talán a 
nászútját leszámítva, de hát azt sem tu-
dom, volt-e nászútja egyáltalán. Amikor 
összebarátkoztunk, már nem tartotta a 
kapcsolatot a családjával. Szóval telt az 
idő, már záróra volt, nézett mindenki, 
hogy mi van, de csak nem jött. Biztosan 
beteg. Beteg? Akkor jött volna csak iga-
zán, mert nincs jobb patika, mint a pálin-
ka. De másnap, harmadnap sem jött. Las-
san  mindenki megszokta. Aztán hetekkel 
később összefutottam vele az utcájukban, 
nézek ám, hát hiányzik térdből mind a 
két lába. Amputálni kellett, azt mondja, 
érszűkület. De ezt csak úgy tárgyilago-
san, szinte érzelmek nélkül. Akkortól nem 
járt a kocsmába, csak hébe-hóba, ha va-
laki odavitte, neki nem tellett ilyen rok-
kant robogóra. Megkért, hogy menjek le a 
közértbe és hozzak pár üveg sört, mert azt 
szerette. Onnantól a haláláig minden nap 
én vittem neki föl a sörét, persze együtt 
ittunk meg egy-egy üveggel. Na, ez a  
szesztestvérség. Ez működik. Mindha-
lálig. Nem élt soká, talán még másfél 
évet. 

Hogy én meddig élek, nem tudom, a 
lábam mindenesetre még megvan, nem 
tudok róla, hogy érszűkületem volna, de 
alig van már rajta hús. Nem is tudod, hon-
nan is tudnád, fiatal koromban futó vol-
tam, egyszer még a megyei bajnokságot 
is megnyertem. Nagyon büszke voltam, 
amikor a nyakamba akasztották az ara-
nyat. Nem tudom, hol lehet az az érme, 
pedig sokáig őrizgettem a többi trófeával 
együtt a vitrinben, aztán, gondolom, va-
lamelyik költözésnél veszhetett el. Ta-
lán annál, amelyiknél én is elvesztettem 
magam.

Borz Tóbiás

Ki segít megtalálni magam
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Last minute akció keretében, de végül 
csak elkészült Budakeszi új szennyvíz-
tisztító telepe. Last minute, vagyis az 
utolsó pillanatban, mert ha idén nem 
fejeződik be a legnagyobb részt európai 
uniós forrásból megvalósult beruházás, 
azért nagyon nagy árat fizetett volna a 
település. 

Az előzményekről annyit, hogy az 
uniós pályázatot még a 2006-20010-es 
ciklusban uralkodott városvezetés nyerte 
el, nem utolsósorban az akkori szocia- 
lista alpolgármester, Szabó Ákos hathatós 
lobbizásának köszönhetően. S hogy miért 
csúszott a kivitelezés ilyen sokáig? Az 
új, 2010-ben hatalomra jutott városveze-
tés menet közben megváltoztatta a kon-
cepciót, többek között új helyszínt jelölt 
ki, ami az addigi tervek átdolgozását 
(engedélyeztetési eljárásokkal együtt) 
tette szükségessé. Az eredetileg megha-
tározott önrésszel is baj volt, láthatóan 
azt sem tudták kigazdálkodni, így aztán 

többször is a kormányhoz fordultak pénz- 
ügyi mentőövért, amit meg is kaptak. 
(Brüsszel türelméért is folyamodni kel-
lett, azt a kormány illetékesei vállalták 
magukra.)

A beruházás alighanem az évtized 
legfontosabb fejlesztéseként fog majd 
bekerülni város krónikájába. Jelentősége 
ugyanis, ahogy mondani szokás, túlmu-
tat önmagán. A régi szennyvíztisztító 
már a település jelenlegi szükségleteit 
sem volt képes kielégíteni, folyamatosan 
túlterheléssel üzemelt, és a 21. század 
környezetvédelmi előírásait sem volt 
képes kielégíteni. Ilyen föltételek mel-
lett komolyabb fejlesztésben, legyen 
az lakóövezeti vagy vállalkozói, aligha 
gondolkodhatott volna a helyhatóság. 
Az új üzem hadrendbe állításával ezek 
a lehetőségek megnyíltak: a kapacitás – 
3300 köbméter per nap – bírja (idővel, 
szükség esetén akár még bővíthető is), és 
a ma legkorszerűbbként ismert membrán 
szűrős technológiának köszönhetően a 
környezetvédelmi szabványokat is mara-
déktalanul képes kielégíteni (a tisztított 

szennyvíz baktériummentessége 100 
százalék!). A próbaüzem ideje alatt a régi 
szennyvíztisztítót fokozatosan állították 
le, az első hónapban még párhuzamosan 
futott a két technológia. Ha a fél évet 
sikerrel abszolválja, már csak a pénzü-
gyi elszámolás lesz hátra, ami ismerve 
a brüsszeli pénzügyeseket, szintén nem 
kis próbatételnek ígérkezik. (Hogy a régi 
teleppel mi lesz, ki fogja rekultiválni és 
miből, azt ma még senki nem tudja.).

Boros Zita

Last minute

Tök stigmátlanítása

Tök sokáig azzal a kétes hírnévvel 
„büszkélkedhetett”, hogy a Zsámbé-
ki-medence egyetlen települése, ahol 
nincs korszerű szennyvízcsatorna és  
-tisztítómű.   A stigmát ünnepélyesen és 
végérvényesen április 30-án vehették le 
a község arculatáról, ekkor volt ugya-
nis a hivatalos átadása és fölavatása az 
Európai Uniós támogatásból megvaló-
sult szennyvíz-kezelési vízi közmű 
beruházásnak.

Nem tudom, végeztek-e Bu-
dakeszi gazdái költség-haszon 
elemzést, de ha végeztek, biz-
tosan jó eredményt kaptak. 
Számos elődjükkel szemben a 
mostaniak fölismerték (talán, 
mert az ivararány a vezetésben 
a nők felé billen), hogy sokszor 
apróságokon milyen sok mú-
lik. Vegyük például a főutcát. 
Évtizedek óta bosszankodom, 
hogy miközben a minden-
kori városvezetés ilyen-olyan 
nagyszabású projektekben, 
beruházásokban gondolkodik, 
a település leginkább szem előtt 
lévő része, a főutca (itt zúdul 
keresztül a hatalmas átmenő 
forgalom és a város sajátos he-
lyzete miatt a helyiek számára 
is megkerülhetetlen) környezete 
mennyire elhanyagolt. Milyen 
sok gazos, sóderes, régi, ki 
tudja, mikor és miért odakerült 
„tankcsapda” stb. csúfítja el a 
település „kirakatát” a végál-
lomástól a Szarvas térig. Holott 
némi odafigyeléssel és nem is 
túl sok pénzből ezek a szé- 
gyenfoltok eltüntethetők lenné-
nek. Nos, ez a felismerés vezeti 
néhány éve a helyieket, aminek 
legújabb eredményeként két és 
félezer virágpalántát ültettek el 
idén tavasszal, nagyrészt a fő 
utca közelében.

Persze ahhoz, hogy a lát-
vány meg is maradjon, ah-
hoz ápolni is kell a felfrissült 
zöldterületeket, gazolni, füvet 
nyírni, locsolni a növényzetet, 
különben az erőfeszítés hamar 
elenyészik.

Bizonyság rá a pár éve 
megvalósított főutcai jár-
darekonstrukciós program. 
(Hogy ne csak dicsérjek – a 
Szerző.) A burkolatok sok he-
lyütt süllyednek, a vízelvezető 
fém idomok vetemednek, 
kifordulnak a helyükből, a 
fémgyűjtők örömére. Pár év, 
és ha így folytatódik, majd 
megint ugyanolyan baleset-
veszélyes lesz végigmenni 
a főutcán gyalog, mint 2011 
előtt. Hogy a kivitelezés volt 
gyenge, vagy, mint sokan 
gyanítják, már a tervezést is 
elcsellózták (gyenge minőségű 
anyagokkal próbáltak minél 
többet kihozni a rendelkezésre 
álló EU-s forrásokból), nem 
lévén műszaki ember, nem 
tudom eldönteni. De azt igen, 
hogy minél inkább engedi 
a városgondnokság romlani 
a viszonyokat, annál többe 
kerül majd a helyreállítás. 
Mert egyszer, remélem, hely-
re kell állítani.

Robot Szabi

Akinek járdányi ereje van, figyelem!

Az önerős járdaépítési program évek óta folyik Budakeszin, és 
örömmel tudatjuk, idén sem áll le. Sőt, a városháza úgy döntött, 
hogy megduplázza a tavalyi keretet, és 5 millió forintra emeli, 
gondolom, felbuzdulva a tavalyi sikeren. (Hamar elfogyott a 
keret 2014-ben.) A lakossági önrész továbbra is két és félezer 
forint négyzetméterenként. (A részletekről a városházán szemé-
lyesen vagy a település honlapján lehet tájékozódni.)

Akik pályázni szeretnének, május 22-éig kell megtenniük.
Észrevételem, amit bátorkodtam tenni e lap hasábjaink, hogy jó 

lenne előnyhöz juttatni azokat a pályázókat, akik egy-egy kom-
plett utcaszakasz járdásítására vállalkoznak, nem talált vissz- 
hangra. Pedig érdemes lenne megfontolni…

Nemcsak a lakossági járdaépítés folyik a városban, hanem a 
közintézményeknél lévő közterületek csinosítása is. Nemrég az 
iskola miatt igen forgalmas Temető–Knáb János utcai csomó-
pont kapott új járdát önkormányzati beruházás keretében.

eszt

Csín a budakeszi főutcán

Sokan nem is tudták eddig, hogy amikor az Agip-kút 
után jobbra lekanyarodtak a Budaörsi útról a Kert 
utca irányába, egy hídon mentek keresztül, csak most, 
hogy új híd épül
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Az év elején puccsszerűen bevezetett 
útdíj ügye talán Budaörsöt érintette 

legrosszabbul. A település első embere azó-
ta sem vette le napirendről a kérdést. Van is 
rá jó oka. Több is. 

A budaörsi polgármester arra hívja fel a 
figyelmet legutóbbi, az útdíjjal kapcsola-
tos közleményében, hogy azoknak is Pest 
megyei matricát kell venniük, akik csak a 
főváros belterületén használják az M1–M7-
es autópálya bevezető szakaszát. Wittinghof 
Tamás szerint a kormány csapdát állított az 
autósoknak.

„Annak, aki a kormányzati tájékoztatás-
ban bízva arra gondol, hogy Budapestet 
elhagyva az első lehetséges helyen lejön az 
M1–M7-es autópályáról, és akkor nem kell 
megyei matricát vennie, nagy meglepetésben 
lehet része, amikor a büntetést kézhez véve 
rájön, hogy a kormány egyszerűen becsapta. 
Az M1–M7-es autópálya bevezető szakasza a 
37/2007. (III. 26.) GKM-rendelet szerint u- 
gyanis már jóval a megyehatár előtt, az Egér 
úttól útdíjköteles, és ebben nem hozott vál-
tozást a januári jogszabály-módosítás.” 

A polgármester teljes mértékben elfogad-
hatatlannak és diszkriminatívnak tartja, hogy 
az M1–M7-es bevezető szakaszán nem 
érvényesül a kormány által hangoztatott, 
az ország más területein bevezetett alapelv 

(a megyehatárt követő első lehajtónál még 
következmények nélkül el lehet hagyni az 
autópályát), ami sérti az egyenlő bánásmód 
követelményét.

Wittinghof emlékeztet arra, hogy a kor-
mányzati kommunikáció szerint a legfon-
tosabb változás az volt február 1-jével, hogy 
a megyei matricák nem a megyehatár előtti 
utolsó, hanem a határ utáni első lehajtóig 
érvényesek, ám mivel fővárosi matrica 
nincs, vagyis Budapesten belül elvben nem 
fizetősek az utak, értelemszerűen ennek a 
díjmentességnek a városhatár utáni első le-
hajtóig kellene tartania. Ez azonban nem így 
van, és a városhatárt követő első lehetséges 
alkalommal elhagyják azt.

„Az ellentmondást Budaörs város pol-
gármestereként Fónagy János közlekedési 
államtitkárral folytatott személyes meg-
beszélésünk során is felvetettem, ám annak 
orvoslására nem kaptam érdemi ígéretet. 
Ezért felszólítjuk a kormányt, hogy ha már – 
számunkra teljességgel elfogadhatatlan mó-
don – fizetőssé tette Budaörs belső úthálóza-
tának egy részét, legalább a saját maga által 
meghatározott alapelveket tartsa be. Ennek 
megfelelően az M1–M7-es autópálya ne 
az Egér úti csomóponttól váljon fizetőssé, 
hanem a városhatárt követő első kijáratnál, 
azaz a budaörsi benzinkútnál” – írja a bu-
daörsi polgármester. 

Útdíj még mindig

A példa ragadós. De nem eléggé. Pár hónap-
ja Zugló újdonsült polgármestere, Kará-
csony Gergely kezdeményezésére döntött 
úgy a helyi képviselő-testület, hogy eztán 
az önkormányzat honlapján elérhetővé 
teszik valamennyi, az önkormányzat által 
külső cégekkel kötött üzleti szerződéseit, a 
meghirdetett közbeszerzéssel kapcsolatos 
információit. Reménykedtek, hogy a pél-
da követésre talál, s ha nem, a helyi köz-
vélemények nyomást fognak gyakorolni a 
településvezetésre, hogy csatlakozzanak a 
zuglóiakhoz. Információink szerint eddig 
nem sokan voltak, akiket magával raga-
dott volna a példa. A kevés követő egyike 
Budaörs. Áprilisban a helyi polgármester 
előterjesztését szavazta meg a közgyűlés, s 
ennek értelmében Budaörs jövőben minden 
szerződést, értékhatártól függetlenül oldalhű 
másolatban feltesz a város honlapjára. 

Fontos további változás az is, hogy 
júniustól nemcsak a Közbeszerzési Hatóság 
honlapján jelennek meg a közbeszerzési 
felhívások és más, a jogszabály által előírt 
közbeszerzési dokumentumok, hanem az 
önkormányzat weboldalán is elérhető lesz 
minden, a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
információ. 

Wittinghoff Tamás polgármester az új ren-

delet kapcsán kijelentette: az átláthatóság 
ilyen mértékű növelése egyúttal jelzés a 
vállalkozások és a lakosság felé is, hogy a 
városháza maximálisan elkötelezett a sza-
bályos, korrupciómentes működés mellett 
és nincs takargatnivalója. Hozzátette: saj-
nálatos, hogy ez a hozzáállás nem általános 
az önkormányzatok körében, holott a tit-
kolózás még abban az esetben is bizalmat-
lanságot szülhet, ha a háttérben egyébként 
minden rendben zajlik. 

A helyi jogszabály megalkotását pozi-
tívan fogadta a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság is, amelytől 
írásos véleményt kért a polgármesteri hi-
vatal. Válaszlevelében dr. Péterfalvi Attila, 
a hivatal elnöke kifejtette: a szóban forgó 
adatok közzétételének nincs akadálya, sőt, 
a Hatóság üdvözli és támogatja a kezdemé-
nyezést.

Tio Barbosz (Márna Apó)

GlasznosztyKorlátozott parkolás
Beadta a derekát Budaörs is. Május 
elsejétől korlátozzák a parkolást. (A dön-
tés alighanem az év elején bevezetett útdíj-
jal összefüggő forgalomátrendeződéssel 
is kapcsolatban lehet. A településen az 
utóbbi hónapokban érezhetően megne-
hezült a belterületi parkolás.) Munka-
napokon, délelőtt korlátozott ideig lehet 
parkolni ezután Budaörs belvárosában. A 
parkoló gépkocsikon időmérő tárcsát kell 
elhelyezni, amely városszerte több helyen 
kapható lesz, fizetni azonban továbbra 
sem kell a parkolásért. 

Az intézkedés a Szabadság úton, a Petőfi 
Sándor utca és a Clementis utca–körfor-
galom közötti szakaszon lesz érvényben.  
A parkolás továbbra is ingyenes lesz, de 
08.00 óra és 12.00 óra között az érintett 
területen legfeljebb két órán keresztül le-
het folyamatosan várakozni.

Ezzel egyidejűleg a parkolási övezetet 
tovább bővítenék. A fejlesztés első 
szakaszában június 1-étől a Károly király 
utcát érinti a Szabadság út és a Baross 
utca között, valamint a Nefelejcs-közt. A 
várakozási övezet pontos határait KRESZ-
táblák fogják jelölni.

A budaörsi lakosok gépkocsinként egy, a 
budaörsi telephellyel rendelkező cégek két 
időmérő tárcsát kapnak térítésmentesen.

Az övezeten belül található (a vára-
kozási területről kiszolgált) ingatlanok 
tulajdonosai időkorlátozás nélküli parko-
lásra jogosító engedélyt (úgynevezett 
várakozási hozzájárulást) kérhetnek a 
városházától.

Nyitott kapukat dönget
Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a jobbik?

A budaörsi Kőhegyen folyó építkezésről 
korábbi lapszámunkban már beszámol-
tunk. Legfrissebb információk szerint 
szabálytalannak nyilvánította az Érden 
működő Járási Építésügyi és Örökség-
védelmi Hivatal a nagy vihart kavart 
Kőhegyi építkezést. A tulajdonost kötelez-
ték az eredeti állapot visszaállítására. Az 
önkormányzat nemrég változtatási tilal-
mat rendelt el a területen.

A budaörsi Fidesz-KDNP frakciója, 
amely maga is megszavazta, most vitatja a 
Kőhegyen elrendelt változtatási tilalom szük-
ségességét. Közben a térség országgyűlési 
képviselője, Csenger-Zalán Zsolt nyitott 
kapukat dönget, és a már bevezetett változ-
tatási tilalom elrendelését követeli,

Úgy tetszik, a budaörsi Fidesz, amely 
a tavalyi önkormányzati választáson, 
csúnyán leszerepelt, továbbra is a zavaro-
dottság jeleit mutatja.

tim

A példa ragadós
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A kilencvenes évek végén, 
amikor az akkori polgár-
mester, Kerese János azzal 
állt a helyi közvélemény és 
képviselőtársai elé, hogy egy 
korszerű, 21. századi iskolát 
építsenek, kevesen hittek az 
ötlet életrevalóságában, hát 
még abban, hogy az meg is 
fog valósulni. A 2001-2002-
es tanévnyitót viszont már az 
új, építészetileg is jelentős 
értéket képviselő épületben 
kezdte meg az intézmény. De 
azt valószínűleg még Kerese 
János sem hitte volna, hogy 
még ugyanebben az évtized-
ben kétszer is bővíteni 
kell majd az épületet. A 
település akkor tájt ugyan- 
is olyan dinamikusan nőtt, 
a betelepülés olyan gyors 
ütemű volt, hogy a tanter-
mek nem tudtak vele lépést 
tartani. Így aztán 2005-ben 
két új tanteremmel, 2007-ben 
pedig egy multifunkcionális, 
osztható, korszerű tornate-
remmel bővült az iskola.

Az eredeti beruházáshoz 
jelentős állami támoga-

tást sikerült szerezni, de a 
bővítések már alapvetően 
önerőből valósultak meg.

S lám, csupán másfél 
évtized múltán most újabb 
fejlesztésekre készül az azó-
ta a Pipacsvirág nevet fölvett 
alma mater. A település de-
mográfiai helyzete továbbra 
is messze kedvezőbb mint 
az országos átlag, és a magas 
szintű pedagógiai munka is 
kívánja az új tereket. Egy szó 
mint száz, az iskola kinőtte 
az eddigi épületét. Az önkor-
mányzat jó egy évvel ezelőtt 

közvetlen állami támogatá-
sért fordult a kormányzathoz, 
hogy a helyzeten javítani le-
hessen. A Kormány elfogadta 
a Nemzeti Köznevelési In-
frastruktúra Fejlesztési Prog-
ramot és annak keretében Tel-
ki fejlesztési koncepcióját. A 
vonatkozó kormányrendelet 
szerint a beruházás hivatalos 
közbeszereztetője, bonyolító-
ja és műszaki koordinátora a 
BMSK Beruházási Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemelte-
tési és Közbeszerzési Zárt-
körűen Működő Részvény- 
társaság, a beruházó és épít-
tető pedig a Nemzeti Sport-
központok.

A fejlesztés részben állami 
támogatással, részben önkor- 
mányzati hitelből valósul 
majd meg. A hosszas egyezte-
tésre azért volt szükség, mert, 
mint köztudott, ma már önko-
rmányzat csak kormányzati 
jóváhagyással vehet föl hitelt. 

Az első ütem három tan- 
teremből plusz kiszolgá-
lóhelyiségekből áll, amihez 
egy új vizesblokk is épül 
emeletráépítés és átalakítás 
formájában. A bővítés az 
emeleten, a lapos tetőkön, a 
tornaterem felé valósul meg. 
Nincs rá sok idő, ugyanis au-
gusztus végére, az új tanév- 
nyitó előtt be is kell fejezni, 
és a munkák még csak most 
kezdődnek. 

Az első ütem megvalósí-
tásának határideje augusztus-
ban van, így feszített munka 
mellett, még a több hónapos 
várakozás dacára is van reali-
tása a szeptemberi átadásnak

A második tervezett ütem-
ben, mely leghamarabb egy 
év múlva képzelhető el, az 
első átrium lefedésével egy 
multifunkciós nagyterem 
jönne létre.

Szóba' Bitor

Tovább nő a Pipacsvirág

Budakeszin dühöng a hétfő reggeli 
csúcsforgalom. Aki él, az mozog, s 
lehetőleg személygépkocsival. Csupán 
igen lassan, hiszen a Fő utca telített, 
autó autót ér. Csak a szerencsésebbek 
azok, akik nem a főváros irányába igye- 
keznek, hiszen arra felé a lehetséges 
egyetlen forgalmi sáv telített. 

Aki Páty felől, vagyis a település 
alsó fertályából érkezve kényszerül az 
araszolgatásra, az bízva az időleges 
vakságában, választhatja az Erdő utca – 
Rákóczi utca útvonalat is az Erkel utcai 
csomóponthoz. Igen, időleges vakság 
kell errefelé, hiszen a Rákóczi utca alsó 
végén ott van a tábla, mi szerint oda 
csak célforgalommal szabad behajtani. 
Vagy nem szabad meglátni ezt a táblát 
(időleges vakság), vagy az a cél, hogy 
minél hamarébb átérjünk ezen a tiltott 
szakaszon.

Aki még bátrabb – ilyenekkel is ta-
lálkozhatunk – az végig felmegy a 
Rákóczi utcán, és annak a Mezei Mária 
utcai folytatásán már fent is van a Him-
nusz szobor mellett. Onnan pedig már 
csak a pillanatnyi forgalmat kell elvisel-

nie a főváros felé. Ja, igen, aki nem tud-
ná, a Mezei Mária utca végig egyirányú, 
de a Fő utca felől a Rákóczi utca felé. 

Akik megrettennek az Erkel utca 
nyugati szakaszán kialakuló sok tucat 
gépkocsiból álló dugótól, vagy a Bat-
thyány utca, vagy a Széchenyi utca felső 
szakaszán át már fent is vannak a Rózsa 
utcán. Igaz, hogy itt a Fő utca felé el-
vileg nincs tovább, de hát erre való a 
szürke állomány ott a hajas fejbőr alatt. 
Egyesek valószínűségi alapon mér-
legelik a kockázatát, hogy tovább fel-
felé a Szanatórium utca felé ugyan mit 
veszíthetnek, de inkább mit nyerhetnek. 
A bátrabbak orral előre, az óvatosabbak 
tolatva hajtanak bele a lefelé egyirányú 
lejtős utcákba. Ha szerencséjük van, 
máris szabad az útjuk a főváros felé.

Mások a Széchenyi–Rózsa utca sarkánál 
a szanatórium felé fordítják a kocsijuk or-
rát, aztán betolatnak a mozdonyhoz, mint-
ha csak parkolni szeretnének, s nem a Fő 
utcára kihajtani. Mivel nem látnak ott 
rendőrt, megint megváltoztatják a kocsi or-
rának irányát, és most már bátran bekéredz-
kednek a fővárosba igyekvők közé.

Persze akadnak kevésbé gyakorlott 
vezetők, akiknek e kétszeri kocsiorr-
irányváltás körülményesnek tűnik, ám 
van utasuk. Nos, ezek kiszállítják uta-
sukat a Széchenyi utca legfelső pontján, 
és előre küldik rendőr után kémkedni. 
A heves integetés módja alapján aztán 
már egyszerű a döntés, merre is men-
jen a kocsi, bele a tilosba, vagy vissza 
a sorba.

Igen, Budakeszin – főleg reggelente – 
közelharc folyik a Fő utca minél gyor-
sabb eléréséért. A legfifikásabb nyugat 
felől érkező trükközők az Erkel utca 
végén kielőzik, megkerülik a sorban 
ácsorgókat, majd a Fő utca szervizútján 
lemennek a Kossuth utcáig, és itt 
lámpás segédlettel ráfordulnak a Pest 
felé vezető útra. Magán megfigyelések 
szerint itt, a szervizúton lefelé haladó 
kocsik döntő többsége azonnal megint 
a hegy felé veszi az irányt. Igaz, hogy 
majd fél kilométert veszítenek ezzel, 
de megnyernek sok-sok értékes percet 
a reggeli tülekedésben. Hogy aztán a 
Széll Kálmán téri átalakítás mennyire 
befolyásolja majd a további előrejutást, 
az már egy másik történet, hiszen az ott 
már másfajta trükkökkel működik.

Mészáros Árpád

Trükk-példatár kezdő autósoknak

A sportpályán fű se nő, mert műanyag,  
nemhogy pipacsvirág
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Végre kedvemre tehettem egy sétát a 
környék egyik hagyományosan leg-
nagyobb piacán. Volt mit nézegetnem, 
hiszen mintegy fél évszázada még 
magam is az eladók között ácsorogtam 
e piacon. Akkor, a pár éve lebontott zsi-
nagóga helyén kettős sorba rendezve a 
poros földre lerakva árultuk szegényes 
cikkeinket. Almát és kisgalambokat 
kínálgattam annak idején. A galambokat 
soha sem kellett hazavinnem, míg az 
almával néha újra megtettem a lakásom 
és a piac közötti utat.

Akkor régen, a hatvanas évek köze-
pén a piac már átköltözött a mai Szent 
István térről, hiszen a ma is használa-
tos, íves vonalvezetésű aszfaltút a ko-
rábbi piac helyére került pár nap alatt. 
Történt ugyanis, hogy a Vörös Had-
sereg egyik rakétaszállítója nem tudta 
a meredek kanyart 
bevenni a mai 
Mányi út sarkán, s 
a veszélyes fegy- 
verrakomány  a 
Nyakasról lezúdu- 
ló csapadékot el- 
vezető árok fe-
nekén állapodott 
meg. Pár nap múl-
va az éles kanyar 
a patika előtti tér 
alapos átalakítása 
k ö v e t k e z t é b e n 
teljesen megvál-
tozott, megjelent a 
töltés, és azonnal 
meg is kapta a ma is használatban lévő 
aszfaltszőnyegét.

Mára a piac – többszöri ide-oda telepí-
tés után – a frissen díszburkolatot kapott 
Akadémia utcára és környezetére ván-
dorolt. Igen, mutatós ez a díszburkolat, 
mára jellegzetessége is a környéknek. 
Bizony, jobban is néz ki, mint a korábbi 
sáros padkás, aszfaltréteggel nyakon 
öntött egykori makadámút. Vigyáznak 
is rá a helyiek, erősen korlátozott felté-
telekkel hajthatnak csak rá a járművek. 
A buszok végállomását, pontosabban 
indulási helyét emiatt át is helyezték.

Nos, a piacra igyekeztem a Piac-köz 
felől. Az Akadémia utca alsó torkolatát 
a közterületet leszűkítő két nagyméretű 
beton virágtartó zárta el, míg korábban 
szabad kijárás volt a nagy forgalmú Piac- 
köz felé. Már itt, a leszűkült utcatorkolat-
nál feltűnt, hogy milyen nagy a gya-logos 
forgalom, de hát éppen e miatt készült a 
díszburkolat. Pár lépés után már nem csak 
emberekbe botlottam a szó valós értelmé-
ben, hanem az árusok cuccaiba is. 

Valami rejtélyes módon most, ahogy 
eltűnt az utca hosszában futó korábbi 
aprócska árok és a mellette húzódó 
hepe-hupás gazos sáv, mintha keske-
nyebbé vált volna a közterület. Pedig 
ennek nem lehet valós oka, hiszen az 
épület falától a szemben lévő kerítésig 
mindenhol ott a díszburkolat. Nem, vé-
letlenül sem optikai csalódás áldozata 
vagyok. A teret másként használják, 
mint tették ezt korábban.

Az elmúlt években – és akkor is, 
amikor már itt, az Akadémia utcában 
volt a piac – a Széna tér felé készülődő 
buszok az árusok és a vevők tömegén 
átevickélve álltak be az indulási helye-
ikre. Ma – mivel a buszok forgalmát 
innen elterelték – az árusok az utca 
tengelyéhez jóval közelebb települ-
tek. Jellemző az Akadémia utca teljes 

hosszában, hogy két cekkerrel felpakolt 
ember piacnapokon nem fér el a kira-
kodók állványai között. Több helyen is 
beszorultam sétám során, hiszen ha va-
laki megállt egy-egy ismerősét köszön-
teni, továbblépni már képtelen voltam. 
De nem csak én találkoztam ilyen ne-
hézségekkel, mindenki csak araszolt a 
tömegben. Eltöprengtem, mi történik itt, 
ha a nagy tömegben valaki rosszul lesz, 
valamiért pánik tör ki, netán menekülni 
kell? Egymást fogják agyontaposni a jó 
szándékú emberek csupán azért, mert a 
közlekedési utakat nem hagyják szaba-
don. Nem kellene egy határozott sávban 
e gyalogosok szabad mozgását bizto-
sítani? Meg kell várni, amíg valami-
lyen tragédia történik, mert az árusok 
vélelme szerint, ha az utca közepéhez 
közelebb tolják a portékáikat, akkor 
többet fognak forgalmazni? Nem lenne 
e szabályozás a helyi hatóság, például a 
piacfelügyelet dolga?

Igaz, e felügyelővel, vagy legalább is 
egy ilyennek kinéző alakkal találkoztam. 

Az árus által igénybevett terület hosszát 
mérte le kicsi kerekes, némileg sétapál-
cára emlékeztető mérőszerkezetével. 
Feltehetőleg a helypénzt ez alapján szab- 
hatják ki. Azonban a gyalogosok szűk 
helye nem tűnt fel ennek az embernek, 
hiszen senkit sem terelt a telekhatárok-
hoz közelebb, legalább is addig nem, 
amíg figyelemmel kísértem ténykedését. 
Pedig az árusok és a kerítések között még 
bőven volt hely, tehát az utca közepétől 
„hátrább lehetett volna őket tolni”.

Feltűnt még egy – számomra – nagyon 
fontos kérdés. A díszburkolaton mind-
össze egyetlen egy víznyelőnek látszó 
öntöttvas szerkezetet vettem észre a 
sétám útvonalán. Azért nem merem ha-
tározottan állítani, hogy ez lett volna 
a víznyelő szerkezet, hiszen azt más-
hol szokás a mélyedések legmélyebb 
pontján elhelyezni. Ez a valami itt a 
friss díszburkolaton azonban a posta kö-
zelében a víz elvezetését szolgáló mé-
lyedés oldalában, annak fenekétől mint-
egy fél arasszal magasabb részén lapult 
meg. Nem értem ennek a működését, de 
lehet, hogy errefelé a vizet rábeszélik, 
ugyan folyjék már felfelé. Így azt sem 
értem, ki rakta oda a rézsű oldalába azt 
az egyetlen ilyen szerkezetet, és ki ve-
hette át azt a kivitelezőtől? S ugyan a 
természetfelelős tud-e erről az anyag-
takarékos megoldásról? Lehet, hogy a 
helyiek már meg is egyeztek az égiek-
kel, és ezért majd nem fog a környékre 
nagyobb mennyiségű csapadék többé 
lezúdulni, nehogy a hömpölygő víz-
folyam utat készítsen magának a dísz-
burkolat rovására?

Mindent egybevéve, a környék egyik 
legnagyobb piacán gyönyörű áruk 
garmadával találkoztam. A felhoza-
tal kínálata a máshol átlagos piacokét 
meg-haladja. A kereslet is jelentős, 
legalább is a tömeg alapján azt kell 
sejteni, hogy mindenki megtalálja azt, 
amiért kimegy az áruk cseréjének e 
színterére. 

Aki teheti, javaslom, pénteken délelőtt 
keresse fel Zsámbék közepén ezt a pia-
cot. Érdemes körbejárni a kínáló aszta-
lokat, elmerülni a színes forgatagban, 
szemlélődni a nyüzsgő látványosság-
ban. Ilyenkor javasolt megkóstolni a 
frissen sült lángost, válogatni a meg-
annyi zöldségből, gyümölcsből. Igaz, 
a körséta ideje nem percben, hanem 
órákban mérendő már csak a sok árus 
szebbnél szebb portékájának okán is, 
hiszen csupán az iparcikkek kínálata 
bizony több kisebb áruház kínálatát is 
felülmúlja, s akkor még nem beszéltünk 
a kertészekről, húsosokról, sajtosokról. 
Ezt az élményt érdemes átélni!

Mészáros Árpád

Séta az új zsámbéki piacon

Ezt nézze meg, 
olcsón adom!
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BudAörS
Latinovits színház
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Május

9.  szombat, 19.00 
Egérfogó
10.  vasárnap, 19.00 
A muzsika hangja
14. csütörtök, 19.00
Gózon Gyula Kamaraszínház 
Legyetek jók, ha tudtok!
17. vasárnap, 11.00 
Városi Ifjúsági Klub 
Kököjszi és Bobojsza
17. vasárnap, 18.00 
Gózon Gyula Kamaraszínház 
Legyetek jók, ha tudtok!
19. kedd, 10.00 
Hapcikirály
19. kedd, 14.30 
Hapcikirály
20. szerda, 18.00 
Szellemidézés – Mensáros László
22. péntek, 19.00 
Figaro házassága – nyilvános főpróba 
23. szombat, 17.00 
Esztergom 
A muzsika hangja
23. szombat, 19.00 
Figaro házassága
BEMUTATÓ ELŐADÁS 
24. vasárnap, 19.00 
Egérfogó

26. kedd, 19.00 
Ők tudják, mi a szerelem
27. szerda, 19.00 
Sanyi és Aranka Színház 
Hazatérés
30. szombat, 19.00 
Ármány és szerelem
31. vasárnap, 11.00 
Városi Ifjúsági Klub 
Kököjszi és Bobojsza

ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

Május

9-10. szombat-vasárnap, 10.00-18.00
Zsámbéki  Múzeumok Hétvégéje
9. szombat, 16.00
Égi és földi szerelem 
Sebestyén Márta és Andrejszki kon-
certje a Romtemplomnál
10. vasárnap, 18.00 
Apák és fiúk
Nyerges Attila zenés irodalmi estje
11. hétfő, 11.00
SICC – Pszt!
Gyermekszínházi előadás 

12. kedd, 18.00
Válóok – okozat, avagy az elengedés 
művészete 3.
beszélgetés Makray Krisztinával
16. szombat, 15.00
Úton, útfélen...
a Zsámbéki Fotós Szalon éves kiállí-
tás-megnyitója
19. kedd, 18.00
Világok arca BARAKA – Makray 
Krisztina filmklubja
20. szerda, 19 óra
ARIADNÉ KLUB 
Dal- és történetcsokrok a Zsámbéki 
medencéből
21. csütörtök, 18.00
A KAUKÁZUS 
dr. Xeravits Géza úti beszámolója 
23. szombat, 16.00
A Zsámbéki Keszkenő Népdalkör 
népzenés, néptáncos hagyományőrző 
rendezvénye 
26. kedd, 18.00
Isten házai és szolgái
dr. Fogarasi Klára fotótörténész 
előadása és kiállítás-megnyitója 
27. szerda, 18.30
Családi Egészségklub 
Both Gábor előadása 
29. péntek, 18.00
Tóth Icó előadása a méhnyakrákos 
nőkről 

30. szombat, 18.00
Stencinger Norbert vetítéssel egy-
bekötött előadása az I.világháborúról
31. vasárnap, 10.00
A felújított I. világháborús emlékmű 
átadása a Barokk Plébániatemplom 
előtt

ZSÁMBÉKI 
SZÍNHÁZI BÁZIS
Május 26. kedd, 18.00
Évad-megnyitó
Köszöntőt mond: Preisinger Éva
18.30
A Zsámbéki Nyári Színház képes törté-
nete  (1983-2014)
Kiállítás-megnyitó Ilovszky Béla 
fotóművész színházi fotóiból
A kiállítást megnyitja: Artner Szilvia 
újságíró 
FAL – Fiatal Alkotók Színházi Fesz-
tiválja (május 26-31.)
A fellépő társulatok: GlobArt Társulat, 
KoMod, Közért Színházi Társulás, Sz-
isz Társulat, Szin Medias Res, Picaro 
Társulat, Trainingspot Társulat 
A fesztivál részletes programja: 
www.ujbudakulti.hu
Facebook: https://www.facebook.com/
falfesztival/info?tab=page_info

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

Mert adni jó

Több civil szervezetnél is visszhangra 
talált a budakeszi városháza szolidari-

tási felhívása. Május 9-én a helyi Protes-
táns Kör szervezett adománygyűjtő esetet 
a Kárpátalján élő családok megsegítésére a 
Prohászka gimnázium aulájában. 

A műsorhoz sikerült megnyerni töb-
bek között a Budakeszin élő énekművészt, 
Kristóf Ágnest. A házigazda Budakeszi 
református Kórus mellett fellépett a 
Hagyományőrző Kör Kórusa. Az est ünnepi 
szónoka a nemrég Kossuth-díjat kapott Al-
bert Gábor volt.

Veled vagyunk, Beregdéda

Miközben a mai Magyarország sok aggasz-
tó jelét adja annak, hogy a társadalomban 
a korábban sem túlbuzgó szolidaritás vé-
szesen csökken és fogy a bizalom az em-
berekben egymás iránt, néha ellenkező 
előjelű kezdeményezésekkel is találkozunk. 
Budakeszin a városvezetés néhány hete 
erőteljes kampányba kezdett a, ha közvetve 
is, de háború sújtotta Kárpátalja megsegí-
tésére. Budakeszi egyik testvértelepülése 
az ukrajnai Beregdéda, az ottani emberek 
(nemcsak magyarok) támogatására nem-

rég jótékonysági bált rendeztek a városban. 
Ennek eredményeképp jó 1,2 millió forint 
adományt gyűjtöttek.

Ambu baba Páty

Amióta tavaly új vezetés állt a járási Vörös 
Kereszt élére, helyi szinten is újjáéledni 
látszik ez az egyik legrégibb és legpatiná-
sabb nemzetközi humanitárius szervezet. 
Legutóbb Pátyról érkezett a hír, hogy régi 
és újonnan jelentkezett aktivistákból új-
jáalakult a helyi csoport. Az újjáéledt (vagy 
stílusosan: újraélesztett) Vörös Kereszt 
mindjárt egy jó hangulatú és sok-sok embert 
vonzó rendezvénnyel debütált.  A jótékony-
sági céllal meghirdetett zenés-táncos esten 
a helyi VK-sok bemutatkozhattak a közvé-
leménynek, és kezdeményezésüknek azon-
nali, kézzelfogható eredménye is lett. Az 
esten gyűjtött adományokból (133 ezer fo-
rint) összejött annyi, hogy vásárolhassanak 

egy úgynevezett Ambu babát, ami elenged-
hetetlen az elsősegély-nyújtás és az újraé-
lesztés oktatásában. Hamarosan megkezdik 
tehát az elsősegély-oktatást Pátyon.

A rendezvényen amúgy helyi művészeti 
együttesek léptek föl – ingyen, mint például 
a zumbások, a Fürgelábú Romák, a Kék 
Nefelejcs Tánccsoport, a pátyi hastáncosok, 
de még Budakesziről is voltak fellépők a 
Tarkabarka Óvodából. És ne felejtsük ki a 
felsorolásból Páli Istvánt és a No Comment 
Tánciskolát, Nedelkovics Katalint, Kismo-
gyorósi Annát és Both Martint (Pátyi SE 
Táncszakosztály) se.

Robot Szabi

Bereczky come back
Bereczky Zoltán nagytiszteletű úrra, a töki 
gyülekezetben 1987 és 1997 között szolgált 
lelkészre ma is sokan emlékeznek nemcsak 
a faluban, de szerte a Zsámbéki-medencében. 
Nemrég tért vissza vidékünkre, igaz, nem 
lelkészként, hanem egyszerű lakosként az 
időközben a Károli Gáspár Református Egye-
tem speciális kollégiumán tanító B. Z. Ezúttal 
Zsámbékra költözött. De ebben a minőségében 
sem tagadta meg reformátori énjét, nagy lel-
kesedéssel vetette bele magát a helyi közéletbe 
és a tudományos ismeretterjesztésbe.

pim

Őt élesztik újra
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A budakeszi Kiss József a Nem-
zeti Múzeumba tört be társaival, 
írásunkat mégsem a bűnügyi 
rovatba szánjuk, hanem a 
kulturálisba. És nem azért, 
mert hogy a műkincsrablás 
végső soron legalább annyira 
tartozik a kultúrához mint a 
bűnügyekhez. Ha még azt is 
hozzáteszem, hogy Kiss sza-
badon mászkál a városban, és a 
legkevésbé sem tart attól, hogy 
a rendőrök letartóztatnák, sőt, 
ha összefut egyik-másikkal, 
még barátságosan integetnek 
is egymásnak, akkor megál-
lapítható: elég rejtélyt hordtam 
itt össze ebbe a pár bevezető 
mondatban, hogy végre föl- 
lebbentsem róluk a fátylat.

Nos, Kiss József főállásban 
építőipari vállalkozó, és csak 
másodállásban szállt be a 
műkincsrablásba, ami persze 
még nem mentőkörülmény, de 
az már inkább, a szóban forgó 
bűnügyet nem a való élet, 
hanem Árpa Attila írta egy 
film forgatókönyvébe bele.

Évek óta vártak a mozi hívei 
a kultuszfilmnek számító 
Argo régen beígért folyta-
tására, ami több éves halasz-
tás után idén el is készült, 
és április végétől játsszák a 
mozikban. Mikor e sorokat 
írom, még csak alig pár nap-
ja vetítik a filmszínházak, de 
máris negyvenezren látták. 
Ez a nyitónézettséget illetően 

alighanem rekord az utóbbi 
évtizedben.

A sikerek egyik kovácsa a bu-
dakeszi Kiss József, akit barátai 
csak Tysonnak szólítanak, aki 
társaival, a börtönből frissen 
szabadult Balogh Tibivel, Bo-
drival (Scherer Péter alakí-
tásában) és a néma pszichopata 
gyilkossal (Bicskey Lukács 
játssza) készül a nagy bulira. A 
filmben fontos alakítást nyújt 
még Oszter Sándor és Kulka 
János is.

– Örülök, hogy végre elké- 
szült a film – nyilatkozta meg- 
keresésünkre az amatőr film-
színész Kiss József –, és 
nagyon jó érzés, hogy ilyen 
sokan voltak kíváncsiak rá 
egyetlen hétvégén. 

– Mit élvezett legjobban?
– A forgatást. Bár nem 

először vettem részt hasonló 
kalandban, hiszen az Argo 1-et 
megelőzően is több kisebb sze-
repet játszottam különböző 
filmekben, de minden egyes 
forgatás nagyon nagy élmény. 
Csodálatos emberekkel ta-
lálkozhatom, és életre szóló 
sztorik, kalandok esnek meg. 
Mintha egy másik világba 
csöppentem volna, egy másik 
ember bőrébe bújnék.

– A siker mennyire változ-
tatta meg az életét?

– Nem igazán, most megint 
véget ért egy időszak, és én 
visszatérek a normális éle-
temhez. Nem tervezek film-
színészi karriert, de ezután is, 
ha hívnak, boldogan vállalok 
majd szerepet.

Zoborai stb.

Műkincsrabló KeszirőlA Nagypince visszatért
Már most jelezzük, vidékünk 
egyik legkülönlegesebb nép-
ünnepélye, a Pátyi Pincenapok 
idén június 12-14. között lesz 
az ország egyik legfestőibb 
pincefalujában, a helyi Pince-
hegyen.

A program még alakul, 
de egy szenzációval máris 
szolgálhatunk: a Nagypince 
hosszú idő után újra a közös-
séget szolgálja majd. Évek óta 
tartó pereskedés végére került 
pont nemrég, amikor is a 
Kiscsillag Kft. és Páty Község 
Önkormányzata peren kívüli 
egyezséget kötött. Ennek ered-
ményeként a Nagypince újra 
a község tulajdonába került. 
Április 21-én a pincekulcs is 
visszakerült a városházára.

*

Életmű-kiállítás nyílt nem-
rég a budapesti Holokauszt 

Emlékközpontban. Fekete Edit 
munkáit sokkal többen ismerik, 
mint a nevét: az ötvenes évektől 
a világszínvonalra vergődött 
magyar rajzfilmművészet egyik 
megújítójának számított. Gye- 
rekek több nemzedéke (és szü-
leik) látta filmjeit. 

Később a képzőművészet 
különböző műfajaiban is alko-
tott, munkáit két évvel ezelőtt, 
kilencven éves korában mutat-
ták be Budakeszin is. De en-
nél sokkal mélyebben kötődik 
a városhoz: gyerekkorában 
sok hétvégét és a szünidők 
egy részét töltötte a híresen 
jó budakeszi levegőn nagy-
mamájával és lánytestvéreivel 
egyetemben.

*
Fürgelábú Romák
Hatalmas tapssal kísérte a 
közönség a pátyi Fürgelábú 
Roma tánccsoport produkcióját 
a közelmúltban Hajdúszobo-
szlón megrendezett V. Orszá-
gos Nyugdíjas KI MIT TUD 
középdöntőjében.  Előadásukat 
a zsűri is méltányolta, kérdés, 
a kapott pontszámuk (142) 
elegendő lesz-e a döntőbe ju-
táshoz. Erre legkésőbb május 
végéig választ kapunk, addig 
a pátyiakkal együtt izgulunk a 
folytatásért.

Nagy Gáspár Díj
Nagy Gáspár költő május 4-én 
született Bélbaltaváron 1949-
ben. Az emlékét ápoló és 
nevét viselő Alapítvány min-
den évben az irodalmár szüle-
tésnapja körüli dátumra időzíti 
az általa alapított irodalmi 
és művészeti díj átadását. Az 
ünnepi aktusra minden évben 
más, de a költőhöz valamilyen 
módon kapcsolódó helyszínen 
kerül sor. Az idei évben Bu-
dakeszire esett a választás. 
Részben azért, mert évtizede-
ken át, élete végéig ennek a 
városnak volt lakója, és a bu-
dakesziek máig nagy szeretet-
tel emlékeznek rá, részben 
azért, mert a helyi könyvtár 

országosan is az első kulturá-
lis intézmény volt, amely föl-
vette a nevét.

Az idei ünnep főszereplője, 
a Nagy Gáspár Irodalmi és 
Művészeti Díj átvevője Tóth 
László dunaszerdahelyi költő, 
író volt.

Az ünnepségen  föllépett 
Fóris Szilárd zongoraművész, 
Kristófi Ágnes énekművész és 
Lázár Csaba színész, rendező.

Rost és Cura
Nagyszabású koncert színhelye 
volt május első vasárnapján a győri 
Audi Aréna. A vizek városának 
új, impozáns arénájában (mint 
a létesítmény elnevezéséből 
kitűnik, nem a Questor brókerház 

be-ruházásában készült) két világ-
sztár operaénekes adott koncertet. 
A neves argentin tenor, José Cura 
partnere a budaörsi Rost Andrea 
volt, akinek az utóbbi egy év 
föllépései során nyújtott teljesít-
ménye alapján sokan új művészi 
korszakról beszélnek.

Az énekeseket a vendéglátó 
Győri Filharmonikus Zenekar 
kísérte Berkes Kálmán vezényle-
tével.

Tyson (középen)
a banda oszlopos tagja

Az újjászületett 
rost Andrea
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Nemrég rendezték az  idei Katolikus 
Iskolák Diák Sportszövetsége Atlétika 

Kupát a  Budapesti Honvéd Iharos sport-
pályáján, amelyen mintegy 40 (!) budakeszi 
diáksportoló vett részt a helyi Prohászka Ot-
tokár Katolikus Gimnázium színeiben.

A prohászkások arattak: alig volt verse-
nyszám, ahol legalább helyezést ne értek 
volna el, de bőségesen kijutott az érmekből 
is:  9 arannyal, 7 ezüsttel  és 6 bronzzal tér- 
tek haza.

Annyival, hogy mi most csak az 
aranyérmeseket fogjuk név szerint fölsorolni.

aranyosak:
Csáki Flóra – magasugrás – V. korcsoport
Szabolcsi Júlia – magasugrás – VI. kor-
csoport
Szabolcsi Júlia – távolugrás – VI. korcso-
port
Márton Dóra – távolugrás – V. korcsoport
Bődi Márton – 400 méteres síkfutás – IV. 
korcsoport
Nagy Blanka – 800 méteres síkfutás – IV. 
korcsoport
Jelli Klára – 1500 méteres síkfutás – VI. 
korcsoport
4x400 méteres fiú váltónk – Bődi, Bridge, 
Németh, Mészáros – IV. korcsoport
Németh Csongor – 100m síkfutás – IV. kor-
csoport

Két keréken a Medanszba

A Budavidék Zöldút Szövetség idén is meg-
rendezi hagyományos tavaszi kerékpár-
túráját, május 9-én.

 A 2015 évi célpont a vidék névadó települ-
ése, Zsámbék. A környék településeiről 
indulnak csillagtúra-szerűen kerékpárral a 
helyi érdeklődők egy-egy túravezető segít-
ségével.

A Romtemplomnál kulturális program-
mal, finom harapnivalókkal és nagy sze-
retettel várják a résztvevőket a zsámbékiak 
11 és 12 óra között.

Programok:
11.30 és 12 óra: Tárlatvezetés – Zsámbéki 

Romtemplom
12.30 óra: Az érkezőket köszönti Horváth 

László polgármester (Zsámbék, Józsefváro-
si gödör)

13-14 óra: Érkezés, megvendégelés élő 
zenével

14 óra: A Ládafia Bábszínház 
előadás (Zsámbék, Józsefvárosi gödör)

13-15 óra: Kézműves játszóház gyere-
keknek és felnőtteknek: Íjászat, lovagolta-
tás, játékos totó Zsámbékról, borkóstoló, 
kézműves sajtkóstoló és vásárlási lehetőség

16 óra: Égi és földi szerelem – Sebestyén 
Márta és Andrejszki Judit koncertje.

Lacza verhetetlen

A Budajenő Kempo Klub sikereiről eddig 
is rendszeresen adtunk hírt. A mindössze 
néhány éve alakult keleti harcművészet 
klub máris több, nagy reményekre jogo-
sító fiatal sportolót nevelt ki. Közülük is 
kiemelkedik a mindössze tizenkét éves 
Lacza Ábel Ádám, aki máris világbaj-
noknak és világkupa-győztesnek mond-
hatja magát. A Budajenő Kempo Klub 
és a Hegyvidék Harcosai Küzdősport 
Akadémia kettős igazolású kempósa 
2003. április 23-án látta meg a napvi-
lágot. Négyévesen, Budajenőn kezdte 
harcművészeti pályafutását

A 2013-ban, Törökországban rendezett 
X. IKF Kempo Világbajnokság és Világ-
kupán aranyérmes lett, akárcsak a buda-
pesti nyílt világkupán is. Teljesítményét 
egy évvel később megismételte, ráadásul 
a hazai rendezésű XI. IKF Kempo Vi-
lágbajnokság és Világkupán tette mind-
ezt. A jelentős tradíciójú Juhász Ferenc 
Emlékversenyen nem kevesebb, mint 
kilencszer diadalmaskodott mostanáig. 
A Nemzetközi Sport JiuJitsu Szövetség 
(ISJA) világbajnoki címét is megszerezte 
2013-ban, Lengyelországban.

(forrás: PecsuPress)

KÉK-ZÖLD

Erdő mellett jó lakni

Hogy pontosan mi köze a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatalnak (NÉBIH) 
az erdőkhöz, számomra nem egészen vilá-
gos, de lendüljünk tovább ezen a kérdésen. 
Legyen elég annyi, hogy ez a hivatal végezte 
azt a tanulságos és igen hasznos  fölmérést 
a közelmúltban, amely azt vizsgálta, hogy 
az egyes települések területének mekkora 
százalékát borítja erdő. Az érdem, hogy a 
vidékünkre vonatkozó adatokat kigyűjtötte 
és táblázatba rendezte, a Mi kis városunk 
blogé. 

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy 
az első helyezést Nagykovácsi érte el, de 
szorosan a nyomában ott van Budakeszi is.

Erdősültség a településeinken

A harc örök
A harc a kutyások és a gyerekesek között 
örök. De a békítést föladni azért nem kell. 

A gyerekesek érthetően irritálja, ha 
a kutyatulajdonosok kedvenceiket a 
játszótereken egzecíroztatják, pláne, ha a 
homokozót használják ebbudinak. A ku-
tyások pedig diszkriminációt emlegetnek, 
és emlékeztetnek arra, néhány renitens 
ebtartó miatt nem szép az egész kutyás tár-
sadalmat megbélyegezni.

Mi mindenesetre már láttunk példát a két 
szubkultúra békés egymás mellett élésére. 
Feltehetőleg Budaörs önkormányzata is 
erre törekszik. Hamarosan lakossági fóru-
mot tartanak a végett, hogy kijelöljék a 
településen létesítendő kutyafuttató helyét.

A tanácskozásra a Városháza II. emeleti 
tanácstermében (2040 Budaörs, Szabad-
ság út 134.), május 6-án, szerdán, 18 órai 
kezdette kerítenek sort, ahol két lehetséges 
helyszínt mutatnak be a Polgármesteri Hi-
vatal munkatársai, akik egyúttal várják az 
érintettek javaslatait és észrevételeit is.

Fogas a Normafánál
Nem, arról szó sincs, hogy horgásztó lé-
tesülne a Normafánál! Arról már inkább, 
hogy a Normafa (Budapest XII. kerü-
let) „rendezése” továbbra sem került le 
a napirendről. A legfrissebb hírek, talán a 
Széll Kálmán tér rekonstrukciójától nem 
függetlenül, arról szólnak, elkészült a Nor-
mafa rehabilitációjának szerves részeként a 
tömegközlekedési kapcsolatok bővítésének 
és racionalizálásának koncepciója.  En-
nek legfontosabb eleme a Fogaskerekű 
vonalának meghosszabbítása lenne a Széll 
Kálmán tér és a Normafa felé, ami köz-
vetlen, „autómentes” elérést teremtene 

Buda legforgalmasabb csomópontja és leg-
látogatottabb pihenőövezete között.

Aláírás
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Előzetesben van Polgár Tamás, a hazai 
szélsőjobboldali szubkultúra Tomcat 

néven közismert alakja. Az intézkedésre 
egy, április 26-án, Budakeszin történt 
bűnügy kapcsán került sor.

Tomcat egy, Tolvajkergetők elnevezésű 
csoportot is vezet, amely többek között 
azzal gondolja szolgálni az igazságot, 
hogy csapdákat állít vélt vagy valós 
bűnözőknek, majd az abba belesé-
tálókat saját hatáskörben megfenyíti. 
Ami, ugyebár, jogi nyelven szólva ön-
bíráskodás. A budakeszi eset is így in-
dult. T. társaival az utcán mintegy ott 
felejtett egy GPS-szel ellátott „csali-
biciklit”, majd várt, hogy valaki ellopja. 
Ez be is következett, és a GPS szerint a 
biciklitolvaj Budakeszire vitte a zsák-
mányt. A tolvajkergetők a nyomába 
eredtek, és követelték a járgányt, ám az 
illető férfi azt állította, hogy már tovább 
is passzolta. Erre úgy megverték, hogy  
nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket 
szenvedett. A csapat egy része lefogta, 
a többi ütötte; Tomcat fejbe is rúgta az 
acélbetétes bakancsával.

A sértett följelentette a csapatot, amely 
így került rendőrkézre. Önbíráskodás, 
garázdaság és súlyos testi sértés gyanúja 
miatt helyezték előzetes letartóztatásba 
Polgár Tamást. Sajtóértesülések szerint 
Tomcat ellen a Tolvajkergetők csoport 
kapcsán két másik ügyben is folyik vizs-
gálat önbíráskodás és súlyos testi sértés 
miatt.

Török átok Keszin

Rossz szomszédság török átok – szól az 
ősi szentencia. Ezt az alábbi eset is alá-
támasztja.

Délelőtt háromnegyed tizenegy felé járt 
az idő, szombat volt, április 11-ét muta-
tott a naptár. Egy budakeszi udvaron egy 
ott lakó férfi (38 éves) úgyszólván min-
den előzmény nélkül rátámadt a szom-
szédjára, egy nőre. Ököllel többször az 
arcába vágott, majd, amikor a földre 
esett, rugdosta és egy tárggyal ütlegelte. 
A szomszédasszony segítségért kiáltott, 
mire a támadója abbahagyta a bántal-
mazást és távozott a helyszínről. Az áldo-
zat sérüléseit orvosnak kellett ellátni. A 
rendőrök otthonában kisvártatva elfog-
ták a garázdát, és kihallgatásra bevitték 
a Budaörsi Rendőrkapitányságra.

A Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya indított eljárást testi 

sértés bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt B. Dávid 38 éves bu-
dakeszi lakos ellen.

Egérlopó Zsámbékon

Már épp pakolta össze a konfigurációt, 
amikor egy idegen váratlanul megza-
varta. Menekülőre fogta a dolgot, és 
így csak egy monitort és egy egeret vitt 
magával. A 16 éves zsámbéki fiatalem-
ber április 11-én surrant be egy családi 
házba, és a számítógépet tartozékaival 
együtt szerette volna megkaparintani. 
Ebben akadályozta meg az egyik szom-
széd. A monitort és az egeret elrejtette 
egy közeli pincében. Az volt a terve, 
hogy eladja, de erre már nem került sor: 
a helyi rendőrök gyorsabbak voltak nála. 
Nemcsak őt találták meg, de a számí-
tástechnikai eszközöket is.

A fiatalkorú fiút a Budaörsi Rendőr-
kapitányságra állították elő, ahol a nyo-
mozók gyanúsítottként hallgatták ki.

Tabletet loptak

Tabletet, nem tablettát – ezt informa-
tikában kevésbé járatos Olvasóink ked-
véért tartottuk fontosnak pontosítani. 
Tablettát egyébként már csak azért sem 
lophattak a tolvajok, mert hogy nem  

gyógyszertárban, hanem egy budaörsi 
bevásárlóközpontban követték el cseleke-
detüket.

Április 14-én este nyolc körül ment 
be a két fiú az áruházba, ahol előbb 
kiválasztottak maguknak egy tabletet 
(táblagépet), majd különböző ruházati 
cikkeket. A kisebbik srác az áruval be-
ment egy próbafülkébe, de valószínű 
egyik ruhadarab sem nyerte el a tetszését, 
mivel hiánytalanul visszahelyezték a pol-
cokra. Még a tabletet is. De legalábbis a 
dobozát. Ezután magukhoz vettek néhány 
nyalánkságot, kifizették a pénztárnál, és 
már mentek is volna kifelé, amikor a biz-
tonságiak feltartóztatták őket. Kiderült, 
hogy egy ideje már figyelték mozgásukat, 
sőt: azt is fölfedezték, hogy a helyére visz-
szatett tabletdoboz – üres. Persze, hiszen 
a számítógép az egyik srác ruházatában 
volt elrejtve.

A rendőrök elvitték a srácokat, de 
azonosításuk után az egyiket elengedték. 
Kiderült, hogy 13 éves, még gyerekkorú, 
nem büntethető. 17 éves társa ellen a Bu-
daörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz-
tálya indított eljárást lopás vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt.

Ingyenes akciós pofonok

Hogy mi válthatta ki az agressziót a két 
férfiból, azt majd még csak eztán, az el-
lenük indított eljárásnak kell tisztáznia, 
ugyanis semmilyen, erre utaló szóbeli 
közlést nem intéztek áldozatukhoz, 
mielőtt ököllel leütötték volna. Action 
gratuite, ahogy a művelt francia mondja, 
ami szó szerint ingyenes akciót, amúgy 
indokolatlan cselekedetet jelent.

Az eset Törökbálinton történt egy kocs- 
mában, április 16-án kora este. A két 
negyvenes úr itt támadt a sértettre, aki 
az ütés következtében a kocsmapadlóra 
zuhant. Az agresszorok ekkor tovább ü-
tötték, taposták, rúgták, amíg csak meg 
nem érkezett a rendőrjárőr. A pandúrok 
mentőt hívtak a pórul járt férfihoz, majd 
miután azok megérkeztek, Sz. László 41 
éves és H. Gábor 44 éves törökbálinti 
lakosokat a meseautóba ültették és a Bu-
daörsi kaptányságra szállították. 

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Bűnügyi körkép a MedencéBől

Verőlegények és ütődöttek
Tom személyében igazi nagymacska akadt a rendőrség horgára (a hónap képza-
vara – a Szerk.), de az egeret nem ő lopta el Zsámbékról. 

Staniclik a szatyorban
Agyagozás helyett anyagozás volt a hobbija. Rajta veszett.

A helyi fogdmegek egy füles alapján látogatták meg budaörsi otthonában P. Lajost 
(24 éves) április 21-én délután. Házkutatási paranccsal érkeztek, és valóban: egy rek-
lámszatyorba elrejtett staniclikban gyanús, kábítószernek látszó anyagot találtak. Le-
gott elvégeztek egy gyorstesztet is, ami pozitív eredményre vezetett, így a fiatalem-
bert előállították a kapitányságon.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kábítószer birtoklása vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást ellene.
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A TISPOL (European Traffic Police Net-
work), az Európai Közlekedésrendészeti 
Szervek Hálózata az Európai Bizottság 
kezdeményezésére jött létre1996-ban. Az 
érintett tagállamok közlekedési rendőri 
szerveit magába foglaló TISPOL legrep-
rezentatívabb, gyakorlatilag valamennyi 
járművel közlekedő személyt érintő te-
vékenysége, hogy nemzetközi közleke-
désrendészeti ellenőrzéseket szervez. 
Ezek a kampányok Európa területének 
jelentős részére kiterjednek (jelenleg 28 
európai ország rendelkezik teljes joggal a 
szervezetben). A TISPOL által szervezett 
nemzetközi ellenőrzéseket a tagállamok 
rendőri szervei – előre tervezetten - egy 
időben, s azonos céllal hajtják végre.

Hasonló akcióra legutóbb április 14-
16. között került sorra, amelyben Ma- 
gyarország, benne a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság is részt vett. Célja a gy-
orshajtás megfékezése, a száguldozók 
kiszűrése és a gyorshajtás szempontjából 
kritikus közlekedési szakaszok azonosítása 

volt. További különlegessége volt az idei, 
3 napos műveletnek a léptékén túl, hogy 
a rendőrök igyekeztek bevonni a lakos-
ságot is a kampányba. Idén például azzal, 
hogy kifejezetten kérték a részvételüket a 
sebességmérő helyszínek kiválasztásában.

A rendőrség honlapján közzétett fel-
hívás igen nagy látogatottságot generált. A 
három nap alatt (2015. április 14-16 között) 
kétszázkilencven ezren voltak kíváncsiak 
az ellenőrzési pontokra.

Az akció az országos és a helyi sajtóban 
is nagy visszhangot kapott. Ennek és a 
közlekedők jogkövető magatartásának is 
köszönhető, hogy a szóban forgó 3 napban 
a megye útjain nem volt halálos kimenetelű 
közlekedési baleset.

Végül némi statisztika: az ellenőrzés 
ideje alatt megyénkben a 151 helyszínen 
a sebességellenőrző berendezések előtt el-
haladó 33502 gépjármű közül 987 lépte túl 
a megengedett sebességet.

A rendőrség a most nyert tapasztalatok 
alapján más közlekedési akciók szervezése 
során is figyelembe kívánja venni az állam-
polgárok észrevételeit, javaslatait.

Speedmarathon 

Súlyos balesettel indult a 
május: Nagyszénászugban 
(Budakeszi) az ünnepi napon 
egy személyautó vezetőjét és 
négy utasát a mentők vitték 
el a helyszínről.

De mi is történt? 
Az eddigi értesülések sze-

rint a BMW vezetője a Su-
gár utcában óriási sebesség-
gel (szemtanúk szerint jóval 
száz kilométer per óra fölött) 
hajtott, amikor is egy hup-
panó megdobta a járművet. 
Vezetője elveszítette ura-

lmát a kocsi fölött, és a Ger-
le utcai kereszteződésben 
előbb a villanyoszlopnak, 
majd egy betonkerítésnek 
ütközött.

A sofőr nyílt lábszártörést 
szenvedett, őt azonnal meg-
műtötték, mihelyt beszállítot-
ták a traumatológiára. Három 
utasát, két férfit és egy nőt, 
szintén a mentők szállították 
el a helyszínről.

A helyszínelés során azt 
is megállapították, hogy 
egyikük sem használta a biz-
tonsági övet.

tb

Nyílt törés 

Rend- és tűzőrnap

A fegyverbarátságra és a két jeles nap közelségére tekintet-
tel a rendőrök és a tűzoltók együtt ünnepelték védőszentjüket: 
a rendőrökét, Szent Györgyöt, illetve Szent Flóriánt, a 
tűzoltókét. 

Szent György április 24-re, Flórián május 4-re esik, ezért 
aztán idén május 3-án, Cegléden tartották a Pest megyeiek a 
közös ünnepségüket.

A Rendőrség Napja amúgy hivatalos emléknap, egy 1992-es 
kormányhatározat óta.

Sárkányölő szent György alakja az ikonográfiából jól ismert, 
nem igényel különösebb magyarázatot, miért e lovagot válasz-
tották védőszentjükül a rendőrök.

Flórián, keresztény hitre tért római légiós katona a 3. század 
második felében élt és vált hite miatt mártírrá. A tűzoltók azért 
tisztelik, mert a legenda szerint ifjúkorában imádságára ki-
aludtak egy égő ház lángjai.

eszt

Húsvéti tütü

A húsvét évtizedek óta a legkritikusabb 
időszak az ittas vezetés szempontjából. 

A Pest megyei rendőrök is tartottak cél-
irányos közúti ellenőrzéseket, melynek 
keretében kiemelt figyelmet fordítottak az 
ittas állapotban közlekedő, szabályszegő 
gépjárművezetők kiszűrésére és ez által a 
közlekedési balesetek megelőzésére. 

A Pest megyei rendőrök az intézkedések 
során 2195 közlekedőt szondáztattak meg, 
közülük 19 személy ellen indult eljárás it-
tasan vezetés miatt. Kilencnek a vezetői 
engedélyét is bevonták a helyszínen.

Az internet nagyszerű eszköz, de 
veszélyeket is rejt. A gyermekek 
és a fiatalkorúak védelme az in-
ternet káros tartalmaival szemben 
egyre fontosabb kérdés napjaink-
ban. A tisztességes weboldalak 
mellett találkozhatunk olyan ol-
dalakkal, amelyek megtévesztő, 
hamis információkat vagy az 
egészséges erkölcsi- és szellemi 
fejlődésre káros tartalmakat, így 
pornográf és erőszakos tartalmú 
információkat közölhetnek.

Az internet számos veszélyt rejt 
a gyermekekre nézve, hiszen ők 
még képtelenek helyesen szűrni 
és értékelni a kapott információt, 
megkülönböztetni az értékest az 
értéktelentől. Képzeljük el az in-
ternetet úgy, mint egy hatalmas 
labirintust, aminek nincs kijára-
ta, bármerre elindulhatunk, mert 
folyton változik, bővül. Minden 
ajtó mögött van valami, de hogy 
mi, azt csak akkor tudjuk meg, 
ha már kinyitottuk. És képzeljük 
el, hogy ebbe a labirintusba egy 
gyereket engedünk be, egyedül.

Ajánlás szülőknek:
– Készítse fel gyermekét az 

internet helyes használatára, az 
internet világára!

– A szülő irányítsa a gyermek 
internetes tartalmakkal kapcsola-
tos érdeklődését!

– A szülő mindig legyen 
érdeklődő akkor, ha a gyermek 
valamilyen általa felfedezett 
netes újdonságról számol be, 
vagy éppen valami olyanról, 
amely számára nem tetsző! 

– Alkalmazzon szűrőprog-
ramokat a biztonságosabb in-
ternetezés érdekében! Ezek 
segítségével megválogathatja 
a gyermeke számára elérhető 
oldalakat, megelőzheti a pedofil 
jellegű zaklatásokat, valamint 
azt, hogy gyermeke erőszakos 
tartalmakra bukkanjon a vi-
lághálón! 

– Szakítson időt a közös 
szörfözésre, így gyermekét 
hozzászoktathatja ahhoz, hogy 
az internetezés lehet közös prog- 
ram is!

– Amennyiben tudomására 
jut, hogy gyermekét bármilyen 
formában zaklatják az interneten 
keresztül, azonnal forduljon a 
rendőrséghez!

Akik káros, veszélyes tartal-
makkal találkoznak az interneten 
és nem tudják, hogy mitévők 
legyenek, tanácsadást kaphatnak 
a Kék Vonal holnapján vagy a 
116-111-es ingyenes számon.

Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály

Az internet veszélyei
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