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Egy régi, ezerszer elpufogtatott újságíró szlogen 
szerint, a téma az utcán hever. Esetünkre azonban 
szinte a szó szoros értelmében illik a mondás, 
mégpedig két vaskos oszlop formájában, amelyek, 
ha nem is hevernek, de az utcán, a földbe ásva 
nehezítik meg egy budaörsi ingatlantulajdonos 
életét. A történethez ugyanakkor hozzátartozik, 
hogy Nagy Zoltán esetét mi sem az utcán találtuk, 
hanem egy HírTV-ben sugárzott riport hívta rá 
fel a figyelmünket. Úgy gondoltuk, azonban, mi is 
utánajárunk az ügynek. 

ÖNKORMÁNYZATI ÚTZÁR A FÜGEFA UTCÁBAN 

Évek óta húzódik a budaörsi önkormányzat és Nagy Zoltán kissé 
szürreálisnak nevezhető ügye. Történetünk főszereplője egy napon 
éppen fent kaszált a Fügefa utcai telkén, amikor figyelmeztették, 
azonnal jöjjön le autóval, mert két vasoszloppal éppen lezárják 
kertjének kapuját, úgy, hogy innentől autóval semmiképp sem tud 
majd ki- és behajtani. Nagy Zoltán ekkor az útügyi hatósághoz for-
dult, amely megállapította, hogy a lezárás jogszabályt sértett, így 
az önkormányzatot határozatban kötelezte, hogy haladéktalanul 
távolítsa el az utat lezáró fizikai eszközöket. 
Amikor ezt kézhez vettem, nagyon boldog voltam, hogy újra tudok 
közlekedni, majd amikor idejöttem, akkor láttam, hogy az elvitelt 
úgy értelmezte az önkormányzat, hogy az egyik sarokból a másik 
sarokba helyezték át az oszlopokat, ezzel így a gyalogos bejárás is 
szinte lehetetlenné vált – nyilatkozta a tulajdonos a Hír TV stábjá-
nak. Az ügy részleteiről, aktuális állásáról a tulajdonost kérdeztük.

Pontosan hogyan kerültek a mostani helyükre a vasoszlopok?
Ez a 15m2-es rész korábban az én területem volt, viszont a telekala-
kításnál le kellett adni az önkormányzatnak, amit én meg is tettem, 
ezt minősítették át úttá. Az ügyvédem utánanézett, és a jogszabá-
lyok szerint az úton semmilyen műtárgyat nem lehet elhelyezni. 
A két oszlopot eredetileg az úttest közelében helyezték el, és két 
vasból készült virágládát is letettek az oszlopok és a kertkapum elé, 
hogy autóval semmiképp se közelíthessem meg a telkemet. Ekkor 
jeleztük ezt a tényt az útügyi hatóságnál, akik határozatot hoztak, 
hogy el kell távolítani a műtárgyakat. Ezt az önkormányzat úgy 
oldotta meg, hogy a vasládákat kiszedték, a két oszlopot viszont 
közvetlenül a kapum elé helyezték, így most már szinte gyalogosan 
sem tudok közlekedni, pláne nem egy fűnyírógéppel vagy hasonló 
berendezéssel. Az áthelyezett oszlopokról készült fényképet is el-
küldtük az útügyi hatóságnak, akik erre azt válaszolták, hogy ott 
már nem zavarja őket. Azóta nem született újabb határozat az ügy-
ben, ráadásul a budaörsi műszaki osztályvezető azt javasolta, hogy 
miért nem csináltatom meg befelé nyílóra a kaput.

A telek elvileg egy felső útról, a Szél utcából is megközelíthető, 
sőt, egy határozat ki is mondja, hogy Önnek azt kellene hasz-
nálnia. Mi a helyzet azzal a résszel?
Amikor a telekalakítást végeztem, akkor határozatban közölték, 
hogy a telket személygépkocsival felülről lehet megközelíteni, és 
én ezt nem fellebbeztem meg, nem is tulajdonítottam neki nagy 
jelentőséget, mert évekig alulról jártam fel, nagyjából évi öt alka-
lommal. Azonban a lezárás után nem volt más lehetőségem, mint 
hogy felülről közelítsem meg a telket, az út viszont közlekedésre 
abszolút alkalmatlan, tele van hatalmas gödrökkel, és egy kiadós 
eső után fel sem tudok jönni rajta, előfordult, hogy a családomat 
kellett megkérni, hogy segítsenek, mert elakadt az autóm a sár-
ban. Kértem hát egy igazságügyi szakértői véleményt arról, hogy 
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a felső út balesetveszélyes, és ezt az ön-
kormányzat sem vitatta. 2018-ban zárták 
le az alsó utat és 2019-ben ígéretet tettek 
arra, hogy a felső út felújítását beleteszik 
a 2020-as költségvetésbe, de ez azóta sem 
történt meg. Az önkormányzattól mind-
össze egy számomra meglehetősen fura in-
doklást kaptam, amely szerint a kormány-
zati megszorítások miatt egyelőre nincs 
pénz a térség rendezésére, az út feljavítá-
sára, Nyilvánvalóan, ha nem kaszálnám le 
a füvet, azonnal feljelentenének parlagfű 
miatt, úgyhogy azért okkal-móddal felme-
gyek a felső úton, de ugye ha bármi történ-
ne velem vagy az autóval, senki sem fizetne 
semmilyen kártérítést. 

Mi az Ön elsődleges célja, távolítsák el 
az oszlopokat, vagy újítsák fel a felső 
utat?
Bármelyik megoldás jó a számomra, de a je-
lenlegi helyzettel több biztonságtechnikai 
probléma is akad. Egyrészt a kukásautónak 
is felülről kellene megközelítenie a telket, 
de jelenleg az az út járhatatlan. Másrészt, 
ha kiüt egy avartűz, akkor hogyan megy fel 
a tűzoltóautó? Két oszlop miatt leégne a fél 
utca? Vagy ha egyszer építeni szeretnék a 
3000 m2-es telekre, amely 15%-ig beépíthe-
tő, tehát egy 800 m2-es házat felhúzhatnék 
rá, és mondjuk talicskával vagy helikopter-
rel felviszem az építési anyagot, akkor ho-
gyan jön fel a szakhatóság? 

Nagy Zoltán szerint kálváriája hátterében 
az egyik szomszéddal folytatott vitája is 
állhat. Ő korábban az egyik önkormány-
zati cégnél dolgozott viszonylag magas be-
osztásban, így kapcsolatai révén jelentősen 
meg tudja nehezíteni a helyzetét. Termé-
szetesen az ügyben mi is megkerestük a 
budaörsi önkormányzat műszaki osztályát, 
lapzártánkig azonban nem reagáltak a leve-
lünkre. A hivataltól azt kérdeztük, mikorra 
tervezik, hogy korábbi vállalásuknak meg-
felelően felújítják a felső részt, azaz a Szél 
utcát, rendezve ezzel ezt a jogilag több ol-
dalról is támadható ügyet. Amennyiben 
erre választ kapunk, akkor azt valamelyik 
következő számunkban közöljük.

Immáron a második rendezvényét tartotta a megújult Budaörsi Polgár Kaszinó. A helyszín ezúttal is a jól 
megszokott Adler Kávéház volt, a vendég pedig napjaink talán legolvasottabb történésze, Borvendég 
Zsuzsanna. Ám, mielőtt rátérnénk az est részleteire, kicsit érdemes felidéznünk a lokális történelmet, azaz 
a Budaörsi Polgári Kaszinó múltját. Ebben pedig Keller-Deák Kristóf, a Kaszinó új vezetőségének tagja 
segített nekünk.

A Budaörsi Polgári Kaszinó eredetileg 2003-
ban alakult és 2019-ig folyamatosan szervez-
te a budaörsi Adler Kávéházban a rendezvé-
nyeit – kezdi az egyébként a helyi Fidelitas 
elnökeként is tevékenykedő Keller-Deák 
Kristóf a beszélgetést.

Kik voltak az alapítók, illetve kik vettek 
részt akkoriban a rendezvények szerve-
zésében? 
Olyan, a helyi polgári, konzervatív élet 
jól ismert és komoly tiszteletnek örvendő 
alakjai, mint például Lipták András és a 

sajnos időközben elhunyt Éhn József, majd 
Fejéregyházi Sándor és F. Megyesi Péter. 
Ők egymást váltva és segítve 2019-ig vitték 
a Kaszinó vezetését. Ez idő alatt nagyjából 
évente 5-6 rendezvényt, előadóestet szer-
veztek. Magas színvonalú, rengeteg em-
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bert érdeklő programok voltak, jó néhány 
országos szinten is elismert előadóval, a 
polgári elkötelezettségű embereket érin-
tő témákkal. 2017-ben azonban váratlanul 
meghalt Éhn József, akkor vette át Fejé-
regyházi Sándor a rendezéssel járó felada-
tokat, de a covid miatt az utóbbi két évben 
gyakorlatilag felfüggesztette működését a 
Kaszinó.

Kinek az ötlete volt az újjáélesztés?  
Igazából nem kellett ötlet hozzá, itt a helyi 
polgári értékrendű emberek közül nagyon 
sokan voltunk úgy, hogy a Polgári Kaszi-
nóra, a maga színvonalas programjaival 
mindenképpen szükség lenne. Végül az 
alapító Lipták András tavaly decemberi 
felkérésére hárman, Hardy Géza, Szilágyi 
András és jómagam vállaltuk, hogy átvesz-
szük a főszervezők szerepét. Ez egyfajta 
megosztott elnöki tisztséget jelent. Azért 
gondoltuk, úgy vesszük át a stafétát, hogy 
ezzel három generáció egy-egy képviselője 
kerül a vezetőségbe, ami pedig garanci-
át jelenthet a sokszínűségre, a különböző 
korosztályokban népszerű előadók szere-
peltetésére. 

Változik-e valamilyen szinten a kon-
cepció az új elnökséggel? 
Semmiképpen! Szeretnénk ugyanazzal a 
korábbi működésre jellemző intenzitással 
folytatni, azzal nagyjából kéthavonta tar-
tanánk egy-egy rendezvényt. Nem szeret-
nénk változtatni a helyszínen sem, hiszen 
az Adler Kávéház, a maga polgári hangu-
latával tökéletes hátteret biztosít. Termé-
szetesen a téma kiválasztásokkal sem sze-
retnénk eltérni a hagyományoktól, tehát 
továbbra is a polgári értékek mentén, a 
keresztény-konzervatív elkötelezettségűek 
körében népszerű témákkal foglalkozunk. 
Célunk, hogy az erre nyitott budaörsieket 
minél nagyobb számban megszólítsuk. 

Az új vezetőség első rendezvényét febru-
ár 11-én tartotta. A vendég az akkor még 
csak jelölt, időközben április 3-a után vi-
szont már országgyűlési képviselő Menczer 
Tamás volt. A második előadásunkon, 
ahogy azt a bevezetőben említettük, nap-
jaink talán legolvasottabb történésze, Bor-
vendég Zsuzsanna volt a Budaörsi Polgári 
Kaszinó vendége.  A Pázmányon végzett 
történész és jogász diplomával is rendel-
kező kutató már a diplomamunkáját is 
abban a témában írta, amellyel később a 
könyveiben foglalkozik. Ennek címe „Új-
ságírók és külkereskedők a Kádár-rendszer 
hírszerzésében” volt. Aztán szépen sorban 
jöttek a könyvei, többek között az Impe-
xek kora, a Cég megnyertjei – a megnyer-
tek cégei, A hálózat pénze, vagy a legfris-

sebb, A kádári Magyarország titkos élete. 
A téma pedig az e korban működő ügynö-
kök és hálózatok tevékenysége, a külkeres-
kedelmi cégek, azaz „impexek”, a gazdasági 
és politikai élet, valamint a média világá-
nak összefonódásai. A Budaörsi Polgári 
Kaszinó vendégeként e témában folytatott 
kutatásainak eredményeiről kérdezhették 
őt a jelenlévők. 

Természetesen szó esett a könyveiben, 
nyilatkozataiban megfogalmazott, sok 
esetben meglehetősen nagy port felverő 
kijelentéseiről is. Ilyen például a címben 
is említett mondat: „nekünk magyaroknak 
kommunistákból is a legrosszabb jutott”, 
amely arra utal, hogy ez a bizonyos elit, a 
rendszerváltásig magát hithű kommunis-
tának tartó, majd vállalkozóvá átvedlett 
réteg úgy folytatta hazaáruló tevékeny-
ségét, hogy abból Magyarország semmit 
sem profitált, sőt! A béketábor érdekeiben 
kiépített korábbi nyugati kapcsolatok a 
rendszerváltást követően gyümölcsöző üz-
leteket, befolyásos posztokat fialtak a há-
lózatnak. Sok esetben akár a politikai, kor-
mányzati világban, főként az SZDSZ-ben 
és annak holdudvarában. A multicégeknek 
pedig nyitott kaput és szinte korlátlan 
hozzáférést biztosított Magyarország erő-
forrásaihoz, amelyek hozományai külön-
böző offshore cégekben landoltak. Az így 
kihordott vagyon pedig már-már horro-
risztikus méreteket ölt, egyes kutatók ál-
lításai szerint 1980 és 2010 között mintegy 
230 milliárd dollárt síboltak ki az ország-
ból.  Hogy érzékeltessük az összeg nagysá-
gát, ez mintegy a háromszorosa Magyaror-
szág 2010-es államadósságának. 

Borvendég Zsuzsanna szerint ugyan-
akkor ilyen hálózat az összes posztkom-
munista országban működött, ám a ho-
zadékból időnként az anyaországok is 
profitálhattak. Kivéve Magyarországot, 
ahol a vagyon jelentős részét a multik zse-
belték be, az itteni „kommunisták” tulaj-
donképpen annak morzsáiért árulták ki 
és el az országot. Magyarországnak pedig 
maradt a súlyos eladósodás, a megszorítá-
sok és csak a vágya annak, hogy egyszer ta-
lán majd életszínvonalban is utolérhetjük 
a Nyugatot. Borvendég Zsuzsanna Polgári 
Kaszinóban tartott előadása végén azt is 
elmondta, tervezett új könyvének témája 
pontosan ez lenne, azaz összehasonlítaná 
a különböző posztkommunista országok-
ban tevékenykedő hálózatokat, elsősorban 
arra hangsúlyt fektetve, hogy az anyaor-
szágok hogyan, mennyit profitáltak ebből 
a munkásságból, igaz-e tehát az e címben 
is feltüntetett kijelentés a magyar kommu-
nistákról. 

fela
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Valaha nagy reményekkel indult a Jobbik, 
akikre nagyon sok nemzeti elkötelezett-
ségű ember úgy tekintett, mint egy ra-
dikális, véleményét akár szélsősegesen is 
megmondó, de a magyar nemzetet kép-
viselő társaságra. Az egykor 20 százalék 
körüli népszerűséget magáénak tudható 
párt szánalmas maradványa mára elju-
tott oda, hogy a szemkilövető Gyurcsány 
utolsó szövetségesévé silányodott, szél-
sőbaloldali retorikára váltott, az egykori 
karlendítős haverok pedig még mindig 
Jakab Péter lassan nullára erodálódó hol-
dudvarát gazdagítják. Eközben teljes er-
kölcsi nihil és fertő lengi körül a brigádot, 
ahonnan már a dögkeselyűk is undorodva 
fordulnak vissza.

Amikor a primitív szociális demagógi-
án, fenyegetéseken és ígérgetésen kívül 
már semmi mást sem üzenő Jakab Péter 
és utolsó haverjai eljutottak oda, hogy a 
híres disznóvágást megszervezték Ököri-
tófülpösön, talán még Földi kartárs sem 
gondolta volna, hogy a nagy buli nagy 
botrányt is hoz majd. A Jobbik erkölcsei 
már a mamuszos „párttitkárnő” feltűné-
sekor sem voltak kimutathatók, azonban 
az erőszakolós botrány olyan kiábrándító 
aljasságot tárt elénk, amelyet talán még 
a teljes összeomlásban lévő Jobbikról sem 
képzeltek el túl sokan. Pedig volt már itt 

minden: „melósba” belekötő, fenyegetőző 
Jakab Péter, aki krumplival és száraztész-
tával játszadozik valódi munka helyett, 
voltak karlendítők is szép számmal, a kö-
vetkezmények azonban sosem követték 
a tetteket. De ha valaki – ahogy a gyanú 
szerint Földi István tette – meghívja egy 
párttársa barátnőjét egy buliba, hogy ott 
megpróbálja megerőszakolni, az való-
ban kisnyilas vagy bolsevik mestereikhez 
méltó mutatvány, a bíróság pedig majd 
eldönti, hogy mi történt. A szexbotrány 
már önmagában rendkívül kínos volt, az 
erkölcsi nullák gyülekezete azonban rá 
tudott tenni még egy lapáttal a gusztusta-
lan ügyre. Földi Istvánra ugyanis szüksé-
ge volt Jakabnak a pártelnöki szavazáson, 
ezért az egész balhét el is tussolták, majd 
hetykén megkérdezték, hogy miért nem 
fordult rendőrséghez a sértett. Közben az 
is kiderült, hogy az akkori alelnök, Szil-
ágyi György barátnője volt az áldozat, 
akitől az elkövetők bocsánatot sem kér-
tek, Szilágyi és barátnője pedig nyíltan 
kimondták, hogy az eset valóban megtör-
tént.

Vajon kit képvisel egy ilyen ordas esz-
méket és züllött, erkölcstelen embereket 
tömörítő párt, ahol gátlástalan kisnyila-
sokat, és a kettős keresztet hashtag jelre 
lecserélő, lelküket eladó alakokat fújt ösz-

sze a szél, mint ahogy a szemetet az őszi 
utcán. A válasz egyszerű: pont azt a 3-4 
százaléknyi szimpatizánst, akiknek vagy 
nem esik el, hogy mekkora a baj, vagy az 
ilyen stílus és a hergelő demagógia fogja 
meg őket. A „régi” jobbikosok már régen 
elhagyták a Gyurcsány kikötőjébe irá-
nyított, ezer léktől süllyedő horrorhajót, 
ahol egy ideje csak Jakab talpnyalói kap-
hatnak posztot, és mivel van hozzá arcuk, 
bátran képviselhetik a szebb időket is lá-
tott pártot. Amikor a sorkatonaság és a 
hivatásos katonaság fogalmáról mit sem 
tudó Potocskáné alelnök lehet, aki szerel-
mesen néz Krumplis Petire és örömmel 
küldené meghalni a magyar katonákat 
Ukrajnába, akkor mit várunk? Amikor 
már a Puskás stadion alatt Orbán magá-
nalagútjáról deliráló, becsületét útközben 
elhagyó Stummer Jánosnak is elege van, 
akkor ki vesz részt még ebben az ámokfu-
tásban? Csak a legalja, akik közben nagy 
bátran át akarják venni a hatalmat Orbán 
Viktortól és tíz képviselővel is nagyobb-
nak érzik magukat 135-nél, akiknél nincs 
határ és nincs arcpirulás, akik a koncot 
elosztanák Gyurcsány Ferenccel. Azzal a 
Gyurcsánnyal, aki ellen anno létrejött a 
párt. Hullajtana ezért a Jobbikért bárki is 
könnyeket? Nem. A világ jobb hely lesz a 
mostani Jobbik nélkül.

A kép forrása:
vasarnap.hu/Szennyes Krisztián

JOBB LESZ 
A VILÁG 

A JOBBIK 
NÉLKÜL
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A KOVÁSZ MEG AZ ÍZESÍTŐ SÓ – 
EGYÉVES A BUDAÖRSI SZÉKELY KÖR 

A baráti kör kialakulása mondhatni törvényszerű volt, hiszen renge-
teg volt a közös pont. Nemcsak az, hogy mindannyian Székelyföldről 
érkeztek egykor és Budaörsön telepedtek le. Közös volt a hit bennük 
abban is, hogy úgy gondolták, minden jót, amit Isten adott nekik, azt 
a számukra nemes ügyek segítésével tudják megszolgálni. Aztán el-
jött a pillanat, amikor egyértelművé vált számukra, e tevékenységüket 
úgy tudják a leghatékonyabban folytatni, ha egyesítik erőiket. Így jött 
létre pontosan egy évvel ezelőtt a Budaörsi Székely Kör egyesület. Az 
eddigi eredményekről, a jövőbeni tervekről az egyik alapítóval, Gál-
Pál Sándorral beszélgettünk.

kuszálva szabad végezni a szolgálatot. Az 
eszközeinkre, mint az életünkre, nyel-
vünkre, kultúránkra, hagyományaink-
ra Isten adományaként tekintünk és ha 
belegondolunk, ezekből az ajándékokból 
tudunk továbbadományozni. Hálával 
telik meg szívem, ha visszaemlékezek a 
„bástyás” gyerekekkel közösen eltöltött 
időkre, a sok örömtől csillogó szempár-
ra, boldog tekintetekre. Hasonlóan hálás 
vagyok a helyi közös főzésekért, kolbász-
töltésért, kürtőskalács sütésért és nótázá-
sokért. Nemrégiben, a születésnapunkat 
ünneplő találkozónkon még egy tároga-
tó is előkerült, szívmelengető érzés volt, 
ahogy mesélni kezdett. Igen, mert ezek 
igaz történetek, átélve, elmesélve, meg-
hallgatva. Valahol ez is az egyesületünk 
sajátossága, hogy nem ragad bele önma-
gába, hanem képes kitekinteni. Nagy 
szükség is van erre, hogy a földhöz tapadt 
gondolkodás határait a végtelenség meny-
nyei tárlatáig próbáljuk emelni. Mindent 
úgy, hogy a Teremtőt dicsérjük a terem-
tett világ végtelenségéért.

Kicsit értékeljük a megalakulás óta el-
telt időt. Milyen terveket sikerült eddig 
megvalósítani, mik azok, amivel elége-
dettek?
Programunk megvalósítása bizonyos te-
rületeken öles léptekkel halad – a szór-
ványban működő Bástya Alapítványon 
keresztül segítjük az ott emberfeletti 
erővel helytállókat –, ezen kívül nagy 
csapattal jelen vagyunk a településünk 
takarításában, szemétszedő akciókban; a 
székelységnek fontos megemlékezéseken 
és ünnepségeken aktívan részt veszünk, 
kalákákat szervezünk, hétvégenként kö-
zösen focizunk a nevelőotthonok ifjai-
val. Egy emberként mozdultunk az Uk-
rajnából menekültek megsegítésében, az 
adományok gyűjtésében és pakolásában. 
Ezenfelül sok helyi eseményben vagyunk 
a kovász és ízesítő só. Ezeket a valódi 
eredményekkel járó tevékenységeket bi-
zonyosan folytatni kell. Ugyanilyen bi-
zonyosan meg kell vizsgálnunk, hogy hol 
kell nyitni, esetleg változtatni, úgy, hogy 
a Krisztus-központú alapokból nem en-
gedünk.

Ahogy arról már beszéltünk, korábban 
több hasonló, de végül sikerrel nem járó 
kezdeményezés is volt már itt Budaör-
sön. Mi az, ami Önök szerint működőké-
pessé teheti a Budaörsi Székely Kört?
Szerintem egy jól működő egyesületnek 
az a titka, hogy soha nem magunkat fi-
togtatva, hanem az üdvözítő célt jól fó-

A jó ügyeket arról lehet felismerni, hogy-
ha győzedelmeskednek, akkor nincsenek 
vesztesek! Ilyen a Budaörsi Székely Kör 
ügye is – kezdi a beszélgetést Gál-Pál 
Sándor.  

Mikor született meg az egyesület ötlete?
Két évvel ezelőtt fogalmazódott meg 
bennünk az elszánás, hogy fogjuk keret-
be a városban élő, a társadalomba már 
beágyazódott, erős identitással és Isten 
dicsőségén szolgálattal elhívott és elhí-
vatott csapatot. Poroljuk le a zászlónkat, 
tereljük egységbe a tenni akarást és vol-
taképpen ugyanazt tegyük, mint eddig, 
csak szervezetten, egyesületként.  

Ha jól tudom, itt Budaörsön korábban is 
volt már néhány hasonló, ám végül si-
kert nem arató próbálkozás. Nem féltek, 
félnek attól, hogy ennek az egyesület-
nek is hasonló sorsa lesz?
A 96. évében járó, tiszteletbeli tagunk-
tól tudtuk meg, hogy sok nagy előd már 
próbálkozott hasonló tervvel, de nem 
jártak sikerrel. Így nekünk adatott meg, 
hogy városunkban zászlót bontva és 
megszentelve, áldást kérjünk az egyesü-
let céljaira. Hálás szívvel köszönjük meg 
itt is a budaörsi felekezetek vezető lel-
készeinek, hogy első hívásra elfogadták 
a felkérést és a szolgálatot. Ennek már 
egy esztendeje, azóta már kétszer kicse-
réltük a felvont lobogónkat a katolikus 
templomkertben.
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Meghívó
„Torkod remegve és ujjongva sírja,

Hogy líra, líra, líra, líra, líra!”
címmel

Áprily Lajos 
emlékestre

Közreműködnek:
Fekete Réka Thália – Jegercsik Csaba színművészek

Művészet a Nemzetért Alapítvány tagjai
Siklós Endre – Tomory Géza

Bevezetőt mond: Kada Erika újságíró, író, költő

Az emlékező est időpontja és helye:
2022. május 24-én, kedden, este 6 órakor a PostART Kulturális 

Színtér Szalon termében. (Klementis u.2.)

A műsor támogatására felajánlásokat elfogadunk.

Emlékezzünk együtt Áprily Lajosra, Erdély felejthetetlen 
pedagógusára, költőjére.

A szervező:
Művészet a Nemzetért Alapítvány

Hangfelvétel: „Mikor megtép a bánat csipke-bokra,
(…)” Áprily L. Feldkirchi hangulat c. verséből

Elmondja: Jegercsik Csaba

Hangfelvétel: Havasi kürt

Hangfelvétel: Elindúltam szép hazámból /Vörös Györgyi 
hegedűn játszik/

Hangfelvétel: Áprily Lajos: Vadlúd voltam /néhány perces 
kisfilm  - a verset elmondja: Csernák János

Hangfelvételről a költő saját versét mondja

Legyen újra köztünk

fohász Áprily Lajosért
Ó. költő

hiába írtad fájó lelked ritmusán
„ ’Dacia dat tumulum…’ Erdély adja a sírt”

sorsod másképpen rendeltetett
de hiszem, álmod felett

a visegrádi völgy hűséggel őrködik!

Erdély azóta sirat:
a parajdi pisztrángos patak
vízivárad, a drága Küküllő

Galbina csillagfénnyel szikrázó pásztortüzei
a havasok erőt, méltóságot üzenő fenyvesei

Rapsonné várának „soktitkú” rengetegje
Kolozsvár, Hója, s az enyedi csend!

Hiányod nem csak Erdélynek fáj
e kis haza végvár-védőinek is fáj! –

„harangtisztán csendülő”
dallamaidat, szavaidat

őrizzük szívhangjainkban!

Urunk, kérünk
tégy csodát értünk

támaszd életre síri álmából
Áprily Lajost a költőt

ha csak egy napra, egy percre is
mert jön, jön iszonyatos áradattal

hol kéken, hol vörösen korunk hordaléka
s betör otthonainkba

lelkeinket, jövőnket pusztítva!

Urunk, kérünk
tégy csodát értünk

támaszd életre síri álmából a költőt
ha csak egy napra, egy percre is
legyen újra köztünk példát adva

ahogy „homlokát felszegve”
Szent Ferenc-i lelkülettel

pirosló vággyal a vártán a kor dühével szembeszáll!

- Siklós Endre

Harangszó volt … a déli …
(…)

Hiába volt már némaság –
pap prédikált a csöndön át –
Szűz Mária leszállott közénk
lenyújtva hozzánk fénykezét.
S megérintett lelkünkön át -
megzengette az orgonát –

S mi csöndben mondtunk egy imát:
„Üdvözlégy Mária … Szűzanyánk!”
/Szeptember 8. Szűz Mária-nap –

részletek/
2013.09.08. Szűz Mária születésnapján

(MakkosMária Fogolykiváltó 
Boldogasszony temploma)

Az 1956-ról szóló vers nőjön óriássá a 
jövő magyarjainak  emlékezetében is!

Álltatok, álltok, s álljatok!
Mint állt Mindszenty bíboros,

mint, 56-ban álltak Ők:
ártatlanok …

(…)
Álljatok, mint a vértanúk
míg a törzsetek összenő

s lészen belőle erő,
- örökzöld lelket hirdető,

-  mely nem hajlik meg, mint a fű
-   mit nem győzhet le az idő:

2012.10.13.

Versei szerkezetileg egyszerűek, tiszták, 
világosak. Sötétbe hajló versei idővel 
az írás végére megvilágosodnak, 
pozitív erővel hatnak az olvasóra. Ez 
így van jól, így természetes. 

Íme, akiről, akiért szólnom kellett!
Gábor Emese írásait, meséit, verseit, 
szobrait elsősorban azoknak az 
olvasóknak ajánlom, akik felelősséget 
éreznek és tenni is akarnak nemzetünk 
kultúrájáért, akik olyan szépirodalmi 
műveket olvasnak, amelyek eligazítják, 
tisztán látást adnak magyarságunk 
jelenéről, remélt, boldogabb jövőjéről.

Siklós Endre

AKIRŐL, AKIÉRT SZÓLNOM KELL! 
Siklós Endre, a Művészet a Nemzetért Alapítvány elnökének írása 2. rész 

Gábor Emese szobrász, költő, meseíró, könyv illusztrátor, valamint a Táltos Könyvkiadó megálmodója és létrehozója. 
Gábor Emese Istenhívő, magyar költő: magyarul érez, gondolkodik. Vallomást tesz erről műveiben: nem felejthető 
szobraiban, meséiben, verseiben.
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 „Magyar az, akinek fáj Trianon.” - Trianoni meg-
emlékezés a budaörsi Fidesz és KDNP, valamint a he-
lyi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége közös szer-
vezésében. 2022. június 4-i a Nemzeti Összetartozás 
Napja. Ezúttal is várunk minden érdeklődőt 15 órától a 
budaörsi Templom téri Trianon emlékműnél, ahol a ko-
rábbi évek hagyományát megőrizve, a történelmi egy-
házak közösségeivel és helyi civil szervezetek bevoná-
sával egyetlen nagy koszorút helyezünk el közösen az 
összetartozásunkat jelképezve. 

„Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé lenni 
hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja meg; s akármi más kezdődjék ezentúl, az a 
régi többé nem lészen. Az időtől fogva eltűnt a nemzet.”                  Kölcsey Ferenc 
 

Meghívó 
A Magyar Történelmi Szalon tisztelettel meghívja 2022. június 4-én, 

szombaton 15 órára a budaörsi Trianon szobornál (Templom tér) 
tartandó koszorúzásra, majd a PostArt Kulturális Színtérben 

16 órakor kezdődő Összetartozás Konferenciára. 
„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az 
egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s 
egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme” 

(részlet a 2010. évi XLV. törvényből) 
 

Program: 
Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója 

bevezető előadása: Trianon 
Szabó András előadóművész - Sajó Sándor: Magyarnak lenni 

Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház 32. püspöke (Erdély) előadása: 
Mi a szabadság? 

Baricz Lajos papköltő (Székelyföld): Köt a gyökér 
Vári Fábián László Kossuth- és József Attila-díjas költő (Kárpátalja): Kisebbségben 

Petrás Mária csángó származású 
Príma Primissima- és Magyar Örökség-díjas népdalénekes, keramikus 

(+ alkalmi kiállítás és vásár a műveiből) 
• Szünet • 

Timár Táncegyüttes szólótáncosai: (nevek) Erdélyi táncok 
Szabó András előadóművész – Szentmihályi Szabó Péter: Trianon sebei 
Dr. Duray Miklós geológus, politikus, közíró, egyetemi tanár (Felvidék):  

„Magyar megmaradás a Felvidéken” 
Bálint Márta Kossuth díjas színművész – Székely János: Semmi soha 

Tari István József Attila-díjas író, költő (Vajdaság): Előadás címét küldi!) 
Szabó András előadóművész - Wass Albert: A bújdosó imája 
Zichy László fizikus, pszichológus: Mit tehet az Anyaország? 

Ambrus András színművész - Reményik Sándor: Nagy magyar télben 
Budaörsi Sapszon Ferenc Kórus, karnagy Krasznai Gáspár 

(Reményik Sándor-Vasile Cazan: Templom és iskola; 
Liszt Ferenc: Magyar ünnepi dal; Erkel Ferenc: Éljen a haza!; 

Erkel Ferenc: Bánk Bán II. felvonás – Fohász: ,,Ó ég Ura, kérünk, légy te velünk, halld 
buzgó imánkat, ó, óvjad szeretett hazánkat / Hogy a magyar szabad legyen, ősi áldott 

földeken, / Isten, halld meg fohászunkat, fohászunkat, ó óvjad, óvjad, óvjad a magyart!") 
 

                                                         ********* 
"Ne tagadd meg a fajt miből eredtél, /lángoló vért miből születtél,/  

a földet mely éltet s eltakar,/ ha magyarnak születtél, /hát maradj  MAGYAR ! " 
Wass Albert 

 

Magyar Történelmi Szalon - +36-23-428 333; A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

Vegán kurkumás répakrémleves 

(Korcsmáros Nóra, a Konyhatündérország facebook oldal 
alkotójának receptje)

Tavaszi napokon kedve támad az embernek egy egészséges, 
friss, zöldséges, zamatos, krémes, könnyű, de tápláló, és nem 
utolsósorban szép színű leveshez! Legalábbis szerintem. 

Hozzávalók:
•   7-8 szép répa
•   1 vöröshagyma
•   1 evőkanál kókuszolaj
•   2 dl kókusztej
•   fél kiskanál kurkuma
•   só, bors

Először az olajon megpirítjuk az apróra vágott hagymát, 
majd rádobjuk a répakarikákat. Pár percig forgatgatjuk őket, 
amíg nem kezdi el betölteni a konyhánkat a finom, semmihez 
sem hasonlítható sült répa illat! (Vajban is süthetjük, ha 
nem vagyunk vegánok vagy tejérzékenyek!) Ezt követően 
felöntjük vízzel, hozzáadjuk a fűszereket, ha megpuhult a 
répa, mixeljük, majd a kókusztejjel még egy kicsit tovább 
főzzük!

A tetejére répa és cukkini chips került! :)

Philosophia
Sacra

Türjei Zoltán
verse 

Ha van merszed mondj egy imát
kérd az Úrtól tegye azt mi neked jó
szeressen úgy mint egyszülött fiát

 
Vedd el belőlem, mi nélküled alaktalan szunnyad

alvadó vér egy fáradt szívben
de melletted izzón dobog, kusza ritmusával

lépted csöndjeit töltve ki
végy magadhoz

s ereidben keringve
életed leszek

Bennem a fa. Ágai nőnek. 
Karjaim, ujjaim, megszentelődnek. 

Koronám a teremtés, 
arany-haja csecsemőmnek. 

Tenyeremben gyümölcs serken. 
Visszaadom teremtőmnek.
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„EZ NAGY GYŐZELEM VOLT FIATALÚR” – 
VÁLASZTÁSÉRTÉKELŐ ÖSSZEJÖVETEL MENCZER TAMÁSSAL 

A hivatalos meghívó választás utáni kötetlen ta-
lálkozóra invitálta a címzetteket, feladója pedig az 
a Menczer Tamás volt, aki ha nem is fölényesen, 
de a vártnál jóval magabiztosabban nyerte meg 
Pest megye 2. választókerületét az áprilisi parla-
menti voksoláson. „Április 3-án sorsdöntő győzel-
met arattunk Budakörnyékén! Nélkületek ez nem 
sikerült volna! A munka és a siker közös, most pedig 
a közös ünneplésre van alkalom” – állt a meghívó 
szövegében.

A szívélyes invitálást majd’ 350 ember fogadta el. A biatorbágyi 
Faluház udvarán bográcsos gulyásleves és sült kolbász várta az 
egybegyűlteket. A házigazda Menczer Tamás képviselő volt, aki 
egy meglepetésvendéggel is szolgált, mégpedig Kocsis Mátéval, a 
Fidesz frakcióvezetőjével. 

Mielőtt a meghívóban említett kötetlen beszélgetés és fala-
tozgatás megkezdődött volna, rövid beszédet mondott Menczer 
Tamás, majd Kocsis Máté is. A frissen megválasztott fideszes or-
szággyűlési képviselő rövid felvezetőjében ismételten köszönetet 
mondott mindenkinek, aki hozzásegítette őt ehhez a győzelem-
hez, amelyet ő az egész választás egyik legnagyobb sikerének tart. 
Szerinte ugyanis előzetesen nem sokan mertek arra tippelni, hogy 
hozza a körzetet egy nála jóval régebben politizáló, ellenzéki ki-
rakatember ellen. Példaként említette az egyik balliberális, vá-
lasztási jóslással foglalkozó internetes oldalt, amely még április 
3-án is Szél Bernadettet jelölte meg várható győztesnek, mintegy 
3,5 százalékpontos előnnyel. No, ehhez képest sikerült őt közel 1,5 
százalékkal megelőznöm – mondta Menczer Tamás. 

A politikus ugyanakkor hangsúlyozta, az igazi munka csak 
most kezdődik, mert egyben kell tartani azt a tábort, amely rá-
szavazott, illetve programokkal, értékes kezdeményezésekkel meg 
kell mutatni a most még kívülállóknak, hogy ez egy olyan közös-
ség, amelyhez érdemes tartozni. Menczer Tamás hozzátette, hogy 
sikerének a párton belül is mekkora elismerése volt. A választások 
után néhány nappal a Parlamentben Orbán Viktorral találkozott, 
aki odament hozzá és csak annyit mondott: „Ez nagy győzelem 
volt fiatalúr”. 

Ezt követően a körzet új országgyűlési képviselője a Fidesz frak-
cióvezetőjének adta át a szót. Kocsis Máté kiemelte: meggyőző-
dése, hogy Menczer Tamás sikeres lesz az új szerepkörében. Mint 
rámutatott, erre biztosítékot lát abból, ahogy Menczer Tamás ed-
dig államtitkárként teljesít. Ezt követően némi választási értéke-
lést kaphattak a politikustól az egybegyűltek. Április 3-án eldőlt, 
hogy Gyurcsány Ferenc „iszik vagy vezet” – fogalmazott. Szerinte 
ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy továbbra is Gyurcsány 
Ferenc az ellenzék vezetője, a többi parlamentbe jutott párt csak 
a DK egy-egy tagozatának felel meg. Az LMP például a DK zöld-, 
a Momentum az ifjúsági, a Jobbik a fasiszta, a Párbeszéd a tenge-
rentúli, a szocialisták pedig a Gyurcsány-párt nosztalgiatagozata 
– jelentette ki. 

Kocsis Máté továbbá aggasztónak nevezte a kampány hangvéte-
lét. Példaként említette, hogy korábban még sohasem fordult elő 
az, hogy valaki ellenfele gyerekeit támadja – az ellenzék minisz-
terelnök-jelöltje azonban ezt megtette. Márki-Zay Péterrel kap-
csolatban azt emelte ki, hogy már-már megsajnálta, amikor a vá-
lasztás estéjén egyedül, pontosabban csak a családja kíséretében 
kellett a színpadra állnia. A mi közösségünkben ilyen soha nem 
fordulhatna elő, sőt, ha veszítettünk volna, akkor Orbán Viktor 
mögé még annál is többen álltak volna, mint most a győzelmi 
beszédekor. Végezetül ő is köszönetet mondott az érintetteknek 
a választási kampányban való részvételükért. A Buda környékén 
élők megmutatták, hogy semmi sem lehetetlen. Nehéz helyzet-
ből indultak és rengeteg munkájuk van Menczer Tamás és a Fi-
desz-KDNP győzelmében. Köszönjük nekik, nagyszerű képvisele-
tük lesz az Országgyűlésben – zárta szavait.


