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A hagyományoknak megfelelően 
idén vízkeresztkor is megszentel-
ték a kormányfő Karmelita ko-
lostorban lévő hivatalát. A szer-
tartást ezúttal Bese Gergő atya 
végezte. A 38 esztendős katolikus 
pap ismerős lehet a budaörsi-
ek számára, hiszen korábban is-
kolalelkészként tevékenykedett a 
Szent Benedek Középiskolában. 
De az atya a mindennapok ese-
ményeit figyelők számára sem 
ismeretlen, hiszen közéleti tevé-
kenységével, karakteres megnyi-
latkozásaival egyre többször hív-
ja fel magára a figyelmet. Bese 
Gergővel a jelenkor adta felada-
tokról beszélgettünk, illetve szó 
esett budaörsi kötődéséről is.  

Budaörs valahogy mindig is közel állt a 
szívemhez – kezdi a beszélgetést Bese atya. 
Emlékszem, amikor még német nemzetiségi 
képviselő voltam, akkor többször is jártam 
itt. Már akkor valahogy megfogott a hely 
szelleme. Aztán, amikor idekerültem is-
kolalelkésznek, jót mosolyogtam, Istennek 
mekkora humora van, hogy megadta ezt 
nekem. Azóta elkerültem innen, de a mai 
napig sokat járok ide, rengeteg barátom van 
Budaörsön.

Katolikus pap, földrajz- és hittan tanár, 
blogger, német nemzetiségi képvise-
lő – ez csak néhány címszó, amit Bese 
Gergőről találhatunk, ha az önéletrajzi 
adatait böngésszük az interneten. De 
kicsoda valójában Bese Gergő atya?
Én azt szoktam mondani, hogy egy egysze-
rű paptanár vagyok. Alapvetően tanárnak 
indultam, földrajz-, német nemzetiségi ta-
nítóként, hittan-oktatóként, meg amire 
éppen nem volt tanár, azt a tárgyat oktat-
tam. Nekem a tanítás örök szerelem. Előbb 
voltam pedagógus, a Jóisten meghívása csak 
később érkezett. Úgy gondolom, életem 
alapvető célja, feladata az ifjúság nevelése. 

EGY ISMERŐS ARC – 
ÉN EGY EGYSZERŰ 
PAPTANÁR VAGYOK 

INTERJÚ BESE GERGŐ ATYÁVAL
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Az pedig, hogy pap is lehetek, egzisztenciá-
lisan is sokat segít abban, hogy a pályán ma-
radhassak tanárként, hiszen így mondhatni 
két lábon állok.

Mostanában pedig sajnos úgy tűnik, 
az egyházi kötődés egyre inkább ne-
hezítő tényező, csak hogy egy példát 
mondjak, egy viszonylag friss hír szerint 
Európa egyik legismertebb keresztény 
indíttatású pártja, a német CDU, azaz 
Kereszténydemokrata Unió bejelentet-
te, várhatóan kiveszi a „keresztény” szót 
a párt nevéből, mert az már nem vonzó 
a választók számára. Ez a nevezzük így, 
„hangulat” itthon is jelen van?
Igen, sajnos ki kell mondani, hogy a keresz-
ténység Nyugat-Európában ma már nem hí-
vogató szó, de azt is ki kell mondani, hogy 
bizonyos körök tudatosan és szép fokozato-
san züllesztették le a keresztény nevet, szim-
bólumokat, értékeket. Emlékezzünk vissza, 
korábban mekkora vihart kavart, amikor 
templomokat bezártak és szórakozóhelye-
ket csináltak a helyükön, amikor kereszte-
ket akartak eltávolítani főterekről, most 
már ezek a hírek el sem érik az ingerküszö-
böt. De ma már egy finn politikust, egykori 
belügyminisztert jogilag felelősségre lehet 
vonni azért, mert a Bibliából idézett. Ez egy 
iszonyatos precedens értékű ítélet lesz Finn-
országban, mert előre vetíti, hogy mi fog kö-
vetkezni. Onnantól fogva, hogy a Szentírás 
válik célponttá, a fundamentumunkat akar-
ják alólunk kiütni. Mert, amire mi építke-
zünk és kapaszkodunk, arról onnantól nem 
lehet majd beszélni. Mindezzel pedig egy 
újabb frontvonal nyílik. Ha megnézzük, je-
lenleg már támadás alatt van a család, front-
vonal van a nemzeti értékeink mentén. De 
támadás van az ifjúság neveléssel kapcsolat-
ban, az egyházak fennmaradásával, létével 
szemben is. Többfrontos háborút vívunk és 
sajnos úgy veszem észre, Nyugat-Európá-
ban feladták ezt a harcot. Mi vagyunk itt 
a Lajtán túl azok az országok, lengyelek, 
magyarok, szlovákok, horvátok, a Baltikum 
államai, akik még tartják ezeket a hídfőállá-
sokat. Én úgy látom, ebből a szempontból 
Nyugat-Európa haláltusája zajlik, amelynek 
a csapkodásából azért kapunk mi is.   

Az említett erők pedig úgy tűnik, jelen-
tős eszköztárral és komoly stratégiával is 
rendelkeznek, hogy elérjék céljukat. Jól 
látom ezt? 
Teljes mértékben. Ennek része az példá-
ul, hogy ha van egy társadalmi közösség, 
amelynek szava van és a szavának súlya van, 
az mindig célkeresztben van. Az egyház el-
len már régóta folyik ez az aknamunka. Ko-
rábban egy-egy településen meghatározó, 

közösségformáló szerepe volt. A liberális 
rendszer munkálkodásának köszönhetően 
azonban a papokat sokan már pedofilként, 
ingyenélő, a társadalmon élősködő, hitel-
telen semmirekellőként látják. De nézzük 
meg, hogy a politikát és a politikusokat 
hogyan degradálják le.   Említhetjük a pe-
dagógusokat is. Sokszor már nem is sorol-
ják az értelmiségiek közé, mert „az csak 
egy tanár”, és csak az megy el tanítani, aki 
alkalmatlan minden másra. Most pedig az 
utolsó mentsvár, a család kerül ugyanilyen 
támadás alá. A legalapvetőbb egységet rom-
bolják szét, hogy a szülő se szólhasson bele, 
hogy a gyerek hogyan és miként élje az éle-
tét. És ha már ezekkel végeztek, akkor jön 
a tevékenységük második fejezete, a meleg-
lobbival, a genderrel.  Mert az alapvető cél-
juk a pénzcsinálás, pénzt pedig csak olyan 
emberből lehet csinálni, aki mögött nincs 
az a társadalmi erő, amely felvilágosítaná, 
felhívná a figyelmét arra, hogy „most lopják 
ki a szemed!”.  

A másik oldal stratégiáját, szándékait, 
a helyzetet tehát mondhatni tisztáztuk. 
De mit lehet ez ellen tenni? Akár intéz-
ményes szinten, akár egyénileg? 
Először is rendezne kell a sorainkat. Számot 
kell vetni arról, hogyan állunk a családokkal, 
az ifjúság nevelésével, a nemzeti értékeink-
kel, az identitásunkkal. Egyikben sem túl 
rózsás a helyzet, de reményt adhat, hogy az 
elmúlt 12 évben nagyon komoly elmozdulá-
sokat láttunk. Bátran kijelenthetjük, hogy 
jelenleg az ’50-es évek bűneinek gyógyítása 
zajlik. Az oktatási intézmények mintegy 
kétharmada például egyházi fenntartású 
volt a második világháború előtt. A kom-

munisták viszont mindössze 6 intézmény 
működését tűrték meg.  A felekezeti iskolák 
szerepe pedig óriási lehet itt Magyarorszá-
gon, ahol sajnos közismert, hogy az emberek 
az átlagosnál hajlamosabbak a lelki eredetű 
betegségekre. Az egyházi oktatás pedig a ha-
gyományos tanintézményekhez képest jóval 
komoly gondot fordít a gyermekek lelki fej-
lesztésére, megerősítésére is. A jelenlegi kor-
mány intézkedéseinek köszönhetően számos 
intézmény került vissza egyházi tulajdonba, 
és örömteli, hogy Budaörsön óvoda, általá-
nos iskola és középiskola is működik egyhá-
zi fenntartásban. Az azóta eltelt idő igazolta 
is e döntés helyességét, hiszen jelentősen nőt 
az egyházi iskolákban tanuló diákok száma.  
A korábban említett mélypont idején mint-
egy öt százalék volt, mára viszont mintegy 
15 százalékra nőtt, ami már közelít ahhoz 
a 20 százalékhoz, amely szerintem üdvös 
lehetne. Itt emelném ki, hogy a hangulat is 
jelentősen megváltozott, átélhettük példá-
ul azt a csodát, amelyet a tavaly Budapes-
ten rendezett eucharisztikus kongresszus 
nyújtott, benne Ferenc pápa látogatásával. 
A pandémia okozta problémák ellenére 
százezrek, köztük rengeteg fiatal vett részt 
a különböző programokon, fantasztikus 
hangulatban teltek ezek a rendezvények, és 
sehol sem tüntettek az egyház, vagy a Pápa 
ellen. Nyugat-Európában azt gondolom, ma 
már nem lehetne egy ilyen elsöprő sikerű 
egyházi rendezvényt megtartani. Ami pedig 
az egyénileg lebontott feladatokat illeti, azt 
gondolom, abban, amiben hiszek, a Bibli-
ában leírtakat, a keresztény erkölcsiséget 
mindig, mindenhol, minden körülmények 
között képviselnem kell. Én is a bőrömön 
érzem a mindennapok nehézségeit, és meg-
van a véleményem arról, hogyan lehetne, 
kellene jobbítani a helyzeten. Bár papként 
én nem lehetek egyetlen pártnak sem a tag-
ja, mégsem gondolom azt, hogy nekem min-
den oldalt képviselnem kellene, hogy úgy 
kellene beszélnem, hogy az mindenki szá-
mára megfelelő legyen. Nem viselkedhetek 
úgy, hogy megvan a véleményem bizonyos 
szerintem negatív dolgokról, de bemegyek 
a munkahelyemre, felveszem az álarcom és 
ott teljesen az ellenkezőjét mondom. Sajnos 
láttunk erre példát vezető ellenzéki politi-
kustól, aki azt mondta magáról, hogy bár 
katolikus és megvan a véleménye a homo-
szexualitásról, azt megtartja magának. Azt 
gondolom, kötelességem azt is elmondani, 
ha jó irányba mennek a dolgok, márpedig 
szerintem az utóbbi 12 évben ez történik. 
Áprilisban erről kell döntenünk, az álarcok 
mögé elbújt ismeretlenekre, vagy az őszin-
te, tettekben megnyilvánuló cselekedetekre 
tesszük le a voksunkat. 
 -fela-
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A kiüresedett baloldal már hazánkban is jó ideje igyekszik elérni 
azt, hogy ha bármelyik elvtársukat sarokba szorítják, csak ki kelljen 
mondani a bűvös ZÖLD szót, ez pedig csodafegyverként hallgattat 
majd el minden kritikus hangot. A klíma szót kiejtve pedig az 
ellenállás teljesen értelmetlenné válik, hiszen egyenesen haptákba 
vágja magát minden teremtett lélek. 

Persze vannak aljas és gonosz emberek, akik 
mégsem tesznek így; nos, ők természetesen 
egyszerűen nácik a baloldal szemszögéből. 
Láttuk ezt a hozzáállást Karácsony Gergely-
nél, aki tettek helyett mobilerdővel és méh-
legelővel érzékenyített, és jól ismerjük már 
Szél Bernadettet is, aki érvek helyett egy-
szerűen annyit mondott néhány hete, hogy 
Orbán Viktor nem csupán hazánk, hanem 
az egész bolygó ellensége. Megfontolt, értel-
mes és alátámasztott gondolatok, méltóak 
egy országgyűlési képviselőjelölthöz.

Pedig ilyen egyszerű ez, hiszen jó ideje 
tudjuk már, hogy aki nem ért egyet a bal-
oldallal, nem lehet más, csak a megteste-
sült gonosz. Nem csupán az ország, vagy a 
környező erdők, a tavak, hanem az egész 
teremtett bolygó ellensége. Szél Bernadet-
tet azonban sosem érdekelte, hogy harcias 
és szívhez szóló szavai mögött nincs semmi, 
hiszen a hőbörgésen, a Csordás Anett-rap-
pen kívül nem tud semmilyen valódi ötle-
tet vagy víziót az emberekkel megosztani. 
Számára ugyanis elég néhány érzékenyítő 
gondolatot kimondani, és a fű is harsogóbb 
zöld árnyalatot vesz fel, a fák magasabbra 
nőnek, a méhek pedig a belvárosi dzsungel 
legelkötelezettebb lényeivé válnak, fittyet 
hányva a természet törvényeinek.

Az üres, ám hamis és hergelő szavaknak 
azonban sok a hátulütője is. Sokan úgy 
érzik, hogy a lelkiismeretüket már meg 
is nyugtatták azzal, ha hevesen bólogat-
nak egy olyan hegyi beszédet hallgatva, 
mely vádol, ám nem bizonyít, ígér, de nem 
teljesít. Ha konkrét esetekről beszélünk, 
akkor még nagyobb a baj, a zöld máz pe-
dig hirtelen vörösbe fordul át, ahogy ez 
Szél Bernadettnél is történik. Pest megye 
2-es választókerületének ellenzéki jelölt-
je ugyanis előszeretettel „okoskodik”, ám 
a végeredmény rendszerint kiábrándító. 
Legutóbb a rezsicsökkentés, és az a fránya 
orosz gáz fájt a korábban LMP-s, most 
pedig a Momentummal kacérkodó poli-
tikusnak, aki szerint a „rezsilegenda” csak 
a kormánynak jó, a baloldal ezt sokkal 
jobban tudná csinálni. Arra viszont mind-
annyian emlékszünk, hogy 2010 előtt mi 
történt, amikor a baloldal kezében volt a 
kormánypálca, hiszen a háromszorosára 
növelt energiaárak a gyurcsányi időszak 
egyik legszebb vívmányai közé tartoztak, 
az emberek pedig egyértelműen nemet 
mondtak erre az útra 2010-ben. Szél azon-
ban a kedvezményes áron kapott orosz 
gázba is belekötött, mondván, hogy direkt 
nem adták ki számára a szerződés részlete-

SZÉL BERNADETT ÉS A ZÖLD KAMUGOMBÓC

it, a kontraktus ugyanis szerinte megkáro-
sította a magyarokat. A saját démonjaival 
küzdő, a tévészékházban önmagából tö-
kéletes hülyét csináló Szél Bernadett csak 
azt felejtette el, hogy egy ilyen szerződés 
a nemzetközi gyakorlat szerint titkos, te-
hát nem csupán egy magát zöldnek neve-
ző, tehetségtelen vándormadár nem tud 
róla, hanem senki más. Az azonban tény, 
hogy a szerződés jelenleg a piaci áraknál 
kedvezőbb feltételeket biztosít a magyar 
embereknek. Emellett minden gondolko-
dó honpolgárnak egyértelmű bizonyíték, 
hogy Nyugat-Európában egekbe szökött 
a gáz ára, nálunk pedig nem növekedett. 
De ez sem számít Szél Bernadettnek, nem 
hagyja abba.

Vajon mikor lesz annyi esze ezeknek a 
magukat politikusnak nevező szerencselo-
vagoknak, hogy legalább nem ekkora po-
fonokba szaladnak bele? Végül érdemes 

az új populista ötletre is egy szót veszte-
getnünk, melyben Szél Bernadették a zöld 
védelmével takarózva le akarják zárni az 
agglomerációs településekre való költözést, 
azt a hangzatos, ám ostoba gondolatot 
harsogva, miszerint megteltek a városok, 
községek és falvak. Olcsó szavazatszerzési 
terv az irigységre apellálni, de a Budapest 
környéki települések mindig befogadták 
az újonnan érkezőket, hely mindig volt és 
a környezet sem károsodott. A kisembe-
rekre szavakban nagyon figyelő baloldal, 
köztük Szél Bernadett tényleg úgy gon-
dolja, hogy mások már nem érdemlik meg, 
hogy akár fiatal házasként ne a fővárosban, 
hanem akármelyik Buda környéki telepü-
lésen kezdjék meg közös életüket? Ér eny-
nyit néhány százalék népszerűség? Április 
3-a előtt biztosan, de aznap kiderül, hogy 
valójában ki is a bolygó ellensége! 

Szabó Gergő – a Pestisrácok munkatársa
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ENGEM A KIHÍVÁSOK ÉLTETNEK 
A hír közismert, három cikluson át tartó országgyűlési képviselői 
munka után idén már nem indul a választásokon Csenger-Zalán 
Zsolt. Választókörzetünk képviselője nyártól nagykövetként folytatja 
pályafutását, mégpedig Ausztráliában. A 64 esztendős politikussal 
kicsit értékeltük az elmúlt 12 évet, de az interjúban szó esett a jövő 
kihívásairól is.

2010 óta térségünk választott országy-
gyűlési képviselője. 12 év, három győz-
tesen megvívott választás Így vissza-
tekintve melyik a legemlékezetesebb,  
melyiket érzi sportos nyelven szólva a 
legnagyobb bravúrnak?

Csak a történeti hűség kedvéért, az a há-
rom, valójában öt győzelem, hiszen 2010-
ben Zsámbék polgármesteri címéért folyta-
tott harcot is sikerült megnyernem, illetve 
2006-ban megválasztottak megyei képvi-
selőnek. De, visszatérve az eredeti kérdésre, 
a legemlékezetesebb számomra mindenkép-
pen a 2010-es volt. Nemcsak azért, mert ak-
kor lettem először országgyűlési képviselő, 
hanem azért is, mert 2010-ben, nyolc évnyi 
baloldali kormányzás után nyert a polgári 
oldal és indultak el azok a mai napig tar-
tó változások, amelyek egész Magyarország 
számára újra a fejlődés lehetőségét hozták 
el. Csak gondoljuk abba bele, hogy milyen 
állapotban volt az ország 2010 előtt, mun-
kanélküliség, gazdasági gondok, mára pedig 
eljutottunk oda, hogy egy világjárvány után 
Magyarország tudta felmutatni világszin-
ten az egyik legkomolyabb gazdasági előre-
lépést, a 7,1 százalékos GDP-növekedéssel. 
Amire pedig talán a legbüszkébb vagyok, 
az a 2018-as választás, amikor, ha szorosan 
is, de le tudtam győzni Szél Bernadettet, 
aki akkoriban a baloldal egyik kirakatfigu-
rája volt, ráadásul itt a választókerületben 
gyakorlatilag akkor már megvalósult a bal-
oldali összefogás, tehát Szél Bernadett az 

összes baloldali és liberális erőt képviselte.  
A Jobbik még külön indult, de azt gondo-
lom az is inkább az én feladatomat nehe-
zítette, miután az akkor még jobboldali 
Jobbik sok szavazót elvihetett a polgári 
erőktől, így tőlem is. 

Ha az eredményeket nézzük, akkor mire 
a legbüszkébb, mit tart a legkomo-
lyabbnak itt a választókörzetben az el-
múlt 12 évben?  

A kollégáimmal nemrégiben készítet-
tünk egy összesítést, amely szerint 2010 óta 
ez a térség összesen több mint 50 milliárd 
forintnyi beruházást, támogatást kapott 
a kormánytól. Személy szerint én nagyon 
fontosnak tartom a jövő generációjába 
történő befektetést, így elsősorban azt 
emelném ki, hogy rengeteg új iskola, óvo-
da épült, de emellett utak, önkormányzati 
tulajdonokba tartozó épületek létesültek, 
újultak meg.  Amit viszont nagyon sajná-
lok, hogy nem sikerült megvalósítani a 
Zsámbéki-medence elkerülő útjának, az 
úgynevezett 102-esnek az ügyét. Több mint 
20 évnyi tervezés, munka után gyakorlati-
lag a kivitelezés megkezdése előtti utolsó 
pillanatban egy addig soha nem artikulált 
lakossági tiltakozás miatt az egész projekt 
megakadt, talán egy újabb évtizedre.

Budaörsiként óhatatlanul felmerül ben-
nem a kérdés, milyen viszonyt sikerült 
kialakítani polgármesterünkkel, a kor-
mánybarátnak nehezen nevezhető Wit-
tinghoff Tamással?

A vele való munkakapcsolatom korrek-
tnek nevezném, ami azt gondolom, sokkal 
jobb is lehetett volna, ha ő nem tuszkolná 
bele minden ügybe az országos politikát. 
Hogy egy példát említsek, itt volt a járások 
ügye. Én azért lobbiztam, hogy Budake-
szi és Budaörs két külön járás legyen, tőle 
azonban semmi támogatást nem kaptam 
ebben, mondván, ő nem tartja jónak a járási 

INTERJÚ CSENGER-ZALÁN ZSOLT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVEL

rendszert. Most nemrégiben is az ellenzék 
önkormányzati szakértőjeként azt hangsú-
lyozta, hogy ha hatalomra kerülnek, ők ezt 
az egészet megszüntetnék. De említhetném 
az önkormányzati adósságkonszolidációt is, 
ha csak rajta múlt volna, Budaörs nem kap-
ja meg azt a több milliárd forintot, ameny-
nyit a kormány adott erre a célra. A helyi 
médiában nyilatkozta is, hogy ez neki nem 
kellene. Ő úgy érzem, az országos politikai 
céljait előrébb helyezi a helyi ügyeknél, és 
ezzel sok esetben nem a város érdekeit szol-
gálja. És azt gondolom, ez egy komoly sze-
reptévesztés a részéről. 

Eddig beszélgettünk a múltról, most ki-
csit nézzük a jövőt. Nyártól tehát új fela-
dat, nagyköveti poszt, Canberra, Auszt-
rália. Hogyan készül erre?

Jó másfél évvel ezelőtt kaptam meg a fel-
kérést Orbán Viktor miniszterelnök úrtól, 
amit nagy örömmel el is fogadtam. Már 
egy ideje külügyi, diplomáciai munkát 
is végzek, rengeteget utazom, Ausztrália 
sem ismeretlen számomra, így azt hiszem, 
nagyon-nagy újdonságot nem fog jelente-
ni, hogy ott kell élnem. Magát a feladatot 
ugyanakkor nagy kihívásnak érzem, egy 
kontinensnyi országban kell majd hazámat 
képviselnem, ráadásul egy olyan helyen ahol 
majd százezer magyar él, nagyon komoly 
intézményi háttérrel. Szóval komoly kihí-
vás a feladat, de engem valahogy mindig is 
a kihívások éltettek.  Soha nem szerettem a 
könnyű feladatokat, azok valahogy nem elé-
gítettek ki. De ez még a jövő kérdése, előtte 
még vár ránk egy nagy feladat, mégpedig 
áprilisban. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
mindazok, akik meg akarják őrizni a 2010 
óta elért eredményeket, a növekvő gazdasá-
got, a munkahelyeket, a családtámogatáso-
kat, a 13. havi nyugdíjat, azok szavazzanak 
a további fejlődésre, a folytatásra. Minden 
szavazatra szükség van! Magyarország előre 
megy, nem hátra!
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Nem kevésbé tapasztalható ez a jelenség elszakított országrésze-
inkben sem. Éppen emiatt soha nem fogok megbocsátani a 2004. 
december 5-én a kettős állampolgárság ellen szavazóknak. Fáj-
dalommal tölt el, amikor olyan kijelentéseket hallok, mint hogy 
„nem szeretem a magyarkodást” (sic!). Ugyan mifélék, kifélék 
az ilyenek? Szeretném, ha fohászkodásom meghallanák, meg-
szívlelnék mindazok, akikben még többé-kevésbé él a nemzeti 
öntudat.

Közeledik március 15., közeleg a jövőnket meghatározó válasz-
tás, erre való különös figyelemmel kérem, aki tudja, aki teheti, 
lobogózza fel házát, otthonát!

URBS NOSTRA

LOBOGÓRA FEL!
EGY BUDAÖRSI POLGÁR FELHÍVÁSA 
Márciusi 15-ére és a közelgő országgyűlési választásokra tekintettel felhívást adott közzé id. Heim Pál, bu-
daörsi lakos. A demokrata.hu oldalon is megjelent gondolatait úgy éreztük, nekünk is közzé kell tennünk. 

A rendszerváltás óta hiányolom, hogy honfitársaim a nemzeti 
ünnepeinken nem lobogózzák fel otthonaikat, házaikat. Azt né-
miképp megértem, hogy ezt a gyönyörű hagyományt a baloldali 
kormányok regnálása idején miért nem támogatták. Az viszont 
már aligha fogadható el, hogy húsz év konzervatív vezetés alatt 
sem érezte ezt senki lényeges kérdésnek. Családom és baráti 
köröm számos tagja fordult a különböző fórumokhoz – többek 
között a Százak Tanácsához is – indítványunkkal, érdemleges 
előrelépés azonban nem történt. Egyetértettek vele, „szép gon-
dolat” kijelentéssel nyugtázták, aztán minden változatlan ma-
radt.

Jómagam ifjabb koromban két évig éltem és dolgoztam az ak-
kor még „normális” Svédországban. Abban az időben a svédek 
nemzeti öntudata példamutató volt. Így pl. akinek kertes háza 
volt, ott az év 365 napján büszkén lengett a kék alapon sár-
ga keresztes, háromkoronás nemzeti jelkép. Nekem ez annyira 
tetszett, hogy hazatérésem óta nálam is egész éven át lobog a 
koronás piros-fehér-zöld zászló.

Nekem könnybe lábad a szemem és elcsuklik a hangom, amikor 
a magyar és a székely himnuszt éneklem, valamint ha nagyszerű 
költőink hazafias verseit olvasom, vagy Simándy Bánk bánjából 
a „Hazám, hazám”-at hallgatom. A televízió Öt kontinens – egy 
nemzet című adásaiban megható látni, hallani idegenbe szakadt 
honfitársaink igaz magyarságát, sokan vehetnének példát róluk. 

Arany Agancs Polgári Havilap
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GYŐZNI! MINDEN MÁS MEGALKUVÁS – 
MENCZER TAMÁS TELKIBEN

ELŐRE HALADVA

Az elmúlt hét és fél esztendő egyik leg-
jobb személyi döntése volt a részemről, 
hogy felkértem Menczer Tamást államtit-
kárnak – ezt Szijjártó Péter jelentette ki 
videóüzenetében. A miniszter úgy fogal-
mazott, aki ennyi éven át kitart mellette, 
az egészen biztosan komoly munkabírással 
rendelkező, kemény és szorgalmas ember. 
Mindezeket pedig úgy tűnik, folyamato-

san bizonyítja is Pest megye 2. számú vá-
lasztókerületének kormánypárti képvise-
lő-jelöltje, hiszen elhangzott, ez a Telkiben 
tartott rendezvény már a 190. találkozás, 
amely lezajlott Menczer Tamás és a térség-
ben élők között.  

„Ezeknek a beszélgetéseknek a folyomá-
nyaként pedig majd ötven fejlesztési pro-
jektet tudtam elindítani vagy segíteni itt 

a választókörzetben, többek között az M1-
es autópálya pátyi lehajtójának megépíté-
sét” – mondta Menczer Tamás, hozzátéve, 
hogy a budakörnyéki közösségekkel való 
találkozás a lehető, és mind közül a leg-
szebb feladat, amit valaha végzett. 

A gyűlésen természetesen szó esett a 
választási esélyekről és az ellenfelekről is. 
Menczer Tamás hangsúlyozta, mint em-
bert, mint nőt és mint családanyát tiszteli 
a térség baloldali ellenzéki jelöltjét, Szél 
Bernadettet, de a politika, amit képvisel, 
az nem tiszteletre méltó. Fontos kérdések-
ben, mint például a rezsicsökkentés, Szél 
Bernadett ugyanazt mondja, mint Már-
ki-Zay Péter és a Gyurcsány-féle baloldal 
– tette hozzá. 

Menczer Tamás emlékeztetett, a térség 
ellenzéki jelöltje 2014-ben bűvészkedés-
nek nevezte a Parlamentben a rezsicsök-

E cikk címeként idézett mondat volt a mottója Menczer Tamás 
Telkiben tartott politikai nagygyűlésén elmondott beszédének.  
A Globall Hotel nagytermében tartott rendezvényen mintegy félezer 
vendég jelent meg, és fellépett többek között Nemcsák Károly 
színművész és Szécsi Máté operaénekes. Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter pedig videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket.
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kentést, mondván nem lehet eltekinteni a 
piaci áraktól. Klímaadót vezetne be, amit 
le is írt a Facebook oldalán. A migránsok 
a nyugat-európai országokban nettó befi-
zetők, a határzárral semmire sem fogunk 
menni, Magyarországon pedig a bevándor-
lás nem probléma – idézte Menczer Tamás 
a baloldal jelöltjét, hozzátéve, hogy Szél 
Bernadett a 2014-es és a ’18-as választások 
előtt is elmondta, hogy a Gyurcsányékkal 
sosem fogna össze. Most viszont viccnek 
tartja, ha a négy évvel ezelőtti véleményé-
ről szó esik. Menczer Tamás ugyanakkor 
hangsúlyozta, ő veszélyt lát Márki-Zay Pé-
terben, Gyurcsány jelöltjében. Hogyha ez 
az ember Jézushoz hasonlítja magát, akkor 
én életemben egyszer büszkén leszek ‚hi-
tetlen Tamás’ – fogalmazott. 

A fideszes politikus szerint a baloldal 
lenézi őt. Engem lenéztek, amikor huszo-
névesen olyan eseményekről közvetítettem 
és dolgoztam, amelyeket milliók néztek és 
hallgattak, lenéztek, amikor 26 évesen az 
ország vezető politikusaival beszélgettem 
élő adásban, lenéztek, amikor a külügy-
minisztériumba kerültem sajtófőnöknek, 
lenéztek, amikor helyettes államtitkár let-
tem, lenéztek, amikor államtitkár lettem 
– nyomatékosította. Majd folytatta, a le-
nézésük jele az is, hogy a baloldal egy belső 
anyagában a „kötelezően megnyerendők” 
közé sorolta Pest megye 2. számú választó-
körzetét. Azaz, a baloldal már eredményt 
hirdetett, jóval azelőtt, hogy a verseny 
elkezdődött volna. Ez azt jelenti, hogy a 
baloldal azt gondolja, hogy mi vesztesek 

vagyunk – jelentette ki. De akik lenéztek, 
azok minden alkalommal ráfizettek, és 
minden alkalommal pórul jártak, ugyanis 
mindig tudtam győzni. És ha ez a közös-
ség mellettem lesz, most is győzni fogok.  

Az üzenetem egyszerű: a lelkem erős, a 
lelkiismeretem tiszta, nem félek tőletek. 
Nyílt testtartással állok minden és min-
denki előtt, számíthattok rám – zárta be-
szédét Menczer Tamás.

Új vezetősége lett a Budaörsi Polgári Kaszinónak. Az ügy-
ben kiadott közlemény szerint az eddigi főszervezők, dr. 
Lipták András és dr. Fejéregyházi Sándor megromlott egész-
ségügyi állapotuk miatt nem tudják vállalni a folytatást, így 
helyettük Dr. Hardy Géza, Szilágyi András és Keller-Deák 
Kristóf viszi tovább a Budaörsi Polgári Kaszinó szervezését 
és vezetését. 

Közleményük hangsúlyozza, igyekezni fognak, hogy ren-
dezvényeik színvonala megmaradjon olyannak, amilyen az 
elődeik munkássága idején volt. 

– Tudjuk, nehéz lesz, de vállaljuk. Szeretnénk megteremteni a 
jobboldali, demokratikus, polgári gondolkodású budaörsi polgárok 
közös táborát – áll a dokumentumban.

Február 11-én lezajlott az új vezetőségű Budaörsi Polgári 
Kaszinó első rendezvénye is. A vendég térségünk kormány-
párti képviselő-jelöltje, Menczer Tamás volt. Az Adler kávé-
zóban telt ház fogadta a politikust. A beszélgetésen szó esett 
Budaörs problémáiról, a helyi politikai élet kihívásairól, le-
hetőségeiről, majd Menczer Tamás is beszámolt arról, milyen 
elképzelésekkel, tervekkel vág bele a most induló kampányba. 

A politikus elmondta, nagy örömmel töltötte el, hogy eleget 
tehetett a Budaörsi Polgári Kaszinó meghívásának, valamint 
hangsúlyozta, a budaörsiek számíthatnak rá.  

Az eseményen elhangzott az is, hogy a Budaörsi Polgári Ka-
szinó tervei szerint tavasztól havonta kerül sor a mostanihoz 
hasonló rendezvényre. 

Gulyás Gergely videóüzenete:
Ha mindenki azt szeretné, hogy továbbra is polgári kormánya legyen az 
országnak, ha el akarjuk kerülni, hogy Gyurcsány Ferenc és Márky-Zay Péter 
koalíciója jöjjön vissza, és ugyanazt a rombolást vigyék végbe, amit egyszer 
már egy szocialista kormány nyolc éven át ebben az országban véghez 
vitt, akkor az előttünk álló bő 50 napban mindent meg kell tennünk annak 
érdekében, hogy a Pest megye 2. számú egyéni választókerületében is fideszes 
országgyűlési képviselő legyen.”
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ÉLŐ EMLÉKEZET
125 ÉVE SZÜLETETT TAMÁSI ÁRON

„Énlaka felett, a Firtos lova hátán, lehajtott fejjel elaludt a 
Gondviselés” – elfogultan állítom, hogy ez a világirodalom egyik 
legszebb mondata. A Tamási emlékév kapcsán most mégis inkább 
az 1937-es Vásárhelyi Találkozó szervezésében, lebonyolításában 
vállalt tevékenységére emlékezem. Nagybátyámnál a Hitel Múze-
um Galériában állnak a Kolozsvári szerkesztőségi megbeszélése-
ken használt székek. A két világháború között nagy szellemi és 
közéleti kiválóságok ültek ezeken. Valahányszor ott járok, liba-
bőrös lesz a hátam, hogy Márton Áron, Tavaszy Sándor, Kemény 
János, Mikó Imre, Kós Károly, Dsida Jenő vagy éppen Tamási 
Áron székére ülhetek. A Hitel – a fiatal értelmiség nevelésével 
párhuzamosan feladatának tekintette a művelődés és tudomá-
nyosság széleskörű terjesztését is. Így törvényszerű, hogy Tamási 
a Hitel-csoporttal szövetkezve szervezi meg a találkozót. A kez-
deményezés egy jószándékú békejobb nyújtás, egy szerető nép 
nyíltságával.

„Hogy mit jelent nem csak egy népet, hanem végül egy nemze-
tet is képviselni azt ő az ösztöneiben tudta”, így emlékezett Illyés 
Gyula Tamási Áronról. Ő maga azt vallotta, hogy a nemzet ereje 
az Isten hitben és a magyar nyelvben gyökeredzik: „…a magyar 
szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület ille-
ti őt…” Mi, Budaörsön élő székelyek ezzel a lelkülettel azonosulva 
szeretnénk megismertetni a világ népeivel ezt a tiszta, nemes szé-
kely arcot, amely Európa sok évszázados védelmében, a vallássza-
badság kivívásában és saját nemzeti szabadságáért folytatott küz-
delme során edződött acélossá. „Hősökhöz nehéz időkben” volt 
a címe a vitaindító nyitó beszédnek, hangsúlyozva az összefogás 
szükségességét. Nagyapám szerint, aki részt vett a megbeszélése-
ken: a találkozó puszta összehívása már óriási eredmény volt. El-
képzelhető-e napjainkban ilyen kegyelmi pillanat? Megvan-e még 
az a szellemi erő, ami az egység felé nyitó fordulatot tud kínálni? 

Féja Géza bizakodó sorait idézem az eseményről: „A Marosvá-
sárhelyen három napig tartott kongresszusra a legellentétesebb 
világnézeti irányok és társadalmi rétegek képviselői gyűltek egy-
be: papok és baloldali szociológusok, grófok és munkások, polgá-
rok és kisiparosok. Azt hitték, bábeli eszmezavar fog uralkodni a 
gyülekezetben, és kiderült, hogy megszületett a magyar nemze-
ti egység Erdélyben.”  A határozati javaslatokat figyelembe véve 
„Hitvallás” néven fogalmazták meg a zárónyilatkozatot. Kiraga-
dom üzenetük a sajtó szerepéről – ma is irányt mutathatnának. 

„Nemzeti érdekeink megparancsolják, hogy a magyar népki-
sebbség létérdekeit érintő döntő kérdésekben a sajtó teljesen azo-
nos álláspontot foglaljon el. Ne szolgáljon tehát idegen érdekeket. 
Legyen mértéke a tárgyilagosságnak, őrzője a nép jövőbe vetett 

jogos reménységének, öntudatosítója a népünknek, ápolója a kö-
zösség szellemének, mert szerepe mindenekelőtt a nemzet neve-
lése”. A szellemi tőke hála Istennek megmaradt, máig hasznosít-
ható támpontjai képesek segíteni. Tamási a „Hegyi patak” egyik 
szereplőjének bőrébe bújva búcsúzom:

„… bétöltjük reménységgel a világot, amely minden percében a 
kezdet és a vég”. 

 Békesség Istentől
 Sz.A.

Mikor ereszkedem le a Baknya-tetőről és elém tárul Szentlélek és a háttérben 
Farkaslaka, önkéntelenül keresem az Énekes madár színpadát. Igen, mindaz, 
amit tündéri szülőföldjéről elmond Tamási Áron, ilyen többletet nyújt, és 
segédlet közéleti szereplésének megértéséhez is.
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„1988. február 1. – Magyarországon tün-
tetés zajlik a román nagykövetség előtt a 
romániai falurombolás miatt.” – olvasom 
egyre megrendültebb lélekkel az emlé-
keztető hírt. 

A román állam akkori államfője, az is-
tenített „mindenható”, Nicolae Ceausescu 
volt. Politikusnak készült és országa egyik 
legkegyetlenebb, gyűlöletes diktátora lett. 
Kérdezem: hol van ez a józan politikától? 
Természetesen, mint minden hatalmat 
egy kézben tartó, saját népével szemben 
is erővel fellépő teljhatalmú uralkodó, 
neki is voltak feltétlen és hű kiszolgálói, 
akik egységbe tömörülten (lásd securitá-
te) az értelem szavát, a szív hangját meg 
nem hallva, saját népüket gyötörték. Ez 
többszörösen igaz volt a román nemzettel 
kénytelen-kelletlen együtt élő nemzetisé-
gekre: magyarokra, szászokra, cigányokra. 
Többször elhangzott róla a román nacio-
nalisták részéről a nagyszerű dicséret: az 
eddigi legjobb kormányfő, akinek egyet-
len álma, sőt, valóságos szándéka volt: Ro-

Élet évgyűrűkben számolva…

A hetven év kényszer nélküli számadásra ösztönzi az embert. Visszatekintve a megtett útra, 
a kezdettől számítva, hogyan alakította, rendezte be életét, azaz milyen pályát választott, azt 
hogyan futotta be napjainkig, ez bizony tőlünk függ. S az ünnepelt „oszt-szoroz”, csoporto-
sít, minősít, elmulasztott célok, cselekvések listáját állítja össze. Emlékezetét felfrissíti, rég- 
és közelmúltjába merül. Fényképek sokaságát nézi át, közben egy-egy sóhaj, könnycsepp 
vagy éppen az öröm pirosa jelzi: már-már érzelmileg túlfűtött. Csendet teremt önmagában.  
Azonban vannak olyan szívbe, lélekbe rögzült emlékképek, amelyek maga alá gyűrhetik. És 
jön a segítség, akivel, akikkel megosztja érzelmi viharainak csendesítését. 

     Kevés embernek adatik meg a gondnélküli, sikerekben gazadag, fényben fürdő életút. 
Siklós Endre

Útravaló…
„Embernek lenni ének,

gyere énekeljünk!”

Puszta Sándor (1911-1983) papköltő

Ajánló
Dante: Isteni színjáték –  

(La Divina Comedia)

Az emberélet útjának felén
egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,

mivel az igaz útat nem lelém.
Ó, szörnyü elbeszélni mi van ottan,
s milyen e sűrü, kúsza, vad vadon:

már rágondolva reszketek legottan.
(Babits Mihály fordítása) 

Ki ne ismerné fel az Isteni színjáték (La 
Divina Commedia) kezdő sorait. Minden, 
az európai kultúrkörhöz tartozó polgár is-
kolái során találkozott Dante-val, a közép-
kori Itália és a világ egyik legjelentősebb 
költőjével, aki hírnevét többek között az 
Isteni színjátéknak és örök szerelméhez, 
Beatricéhez írt verseinek köszönhette. Ere-
deti nevén Durante Alighieri (1265-1321), is-

mertebb (bece)nevén Dante, saját korának 
belpolitikai küzdelmeit, hitbeli világképét 
szenvedélyes és feszültséggel teli sorokba 
szedve írta meg híres művében.  A hármas 
szám és annak többszörözése vezérfonál a 
műben. Dante a három túlvilági birodal-
mat racionálisan és teológiailag megala-
pozott morális struktúrára építi. A Pokol 
alapvetően - a tornácnak, az első és hatodik 
körnek a kivételével - a bűnök arisztotelé-
szi osztályozásán nyugszik. A Purgatórium 
struktúrája a hét főbűn szerint szervező-
dik, míg a Paradicsomé a három teológiai 
(hit, remény, szeretet) és a négy kardinális 
erény (okosság, lelkiség, mértékletesség, 
igazságosság) fényében épül ki. A Pokol 
tölcsér alakú mélysége Jeruzsálem városa 
alatt nyílik meg, s oldalán egyre szűkülő 
körökkel halad a Föld középpontjáig, a 
jégbefagyott Lucifer székhelyéig. A Purga-
tórium kúp alakú hegye is három fő zónára 

tagolódik. A Purgatórium a hét főbűnnek 
megfelelően a kevélyek, irigyek és harago-
sok, a jóra restek, a fösvények és pazarlók, 
a falánkok és az érzékiség rabjainak lakhe-
lye. A Paradicsom struktúrája is hierarchi-
kus rend szerint épül ki: a hét bolygó, majd 
az Állócsillagok és a Kristályos ég fölött 
az Empireum, a legfelső Menny található. 
Míg a Pokol időtlen, történelemtől mentes 
örök világ, a Purgatórium időleges: az utol-
só ítélettel elveszíti létjogosultságát. A Pa-
radicsom időn kívüli, örök és harmonikus 
világ. Ez a festői ábrázolásmód szintézise 
a középkor gondolkodásának. Dante uta-
zása során minden idegszálával a Három-
személyű Egy Istent keresi, Ő áll művének 
középpontjában. Napjainkban is érvényes, 
mély hitből táplálkozó sorait, egyetemes-
ségük miatt érdemes újra elővennünk, ol-
vasnunk.
 - Etefi - 

mániából egységes nemzetállamot létre-
hozni. Ennek az ördögi tervnek volt egyik 
gyakorlati megvalósítása a falurombolás. 
Ebben az időben az európai nemzetek 
még jobban figyelték és hellyel-közzel be 
is tartották a nemzeti, a nemzetiségi jogo-
kat. A humánum, az erkölcs még jelentett 
valamit. Ez eredményezte a nemzetközi 
tiltakozást, amelynek nyomására az embe-
ri életek otthonából, meghitt hajlékából a 
földgyaluk keveset tudtak elpusztítani, 
semmivé tenni. 

Egy volt pártállami politikus (!!!), Szű-
rös Mátyás nyilatkozatával (Hitel 21. évf. 
12. számában, 2008) zárom emlékező so-
raimat.

Állásfoglalása a Kossuth Rádióban (a 
Rádió Napló című műsorban) egy inter-
jú keretében hangzott el: „Egyértelműen 

le kell szögeznünk, hogy a határainkon 
kívül élő magyarság a magyar nemzet 
részét képezi. Joggal elvárhatják, hogy 
Magyarország minden körülmények kö-
zött felelősséget érezzen érettük, és kellő 
határozottsággal szóvá tegye hátrányos 
megkülönböztetésüket. Nemzetközi kap-
csolatai alakításában is tekintettel legyen 
rájuk, érvényesítse az ő érdekeiket is.” 

 Siklós Endre
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A PAJZSMIRIGY 
EGÉSZSÉGES MŰKÖDÉSÉHEZ 

NÉLKÜLÖZHETETLEN 
TÁPANYAGOK

Nézzük meg először, mi árthat a pajzsmirigy működésének 
táplálkozás szempontjából:
• Nincs elég jó minőségű, telített zsiradék az étrendben;
• Helyette transzzsírokat, többszörösen telítetlen omega-6 zsírsa-

vakat juttatunk a szervezetünkbe, amelyek gyulladást generálnak;
• Elégtelen a fehérjebevitel és emésztés;
• Olyan típusú fehérjéből próbáljuk fedezni a fehérjeszükség-

letünket, ami a beleinkben gyulladást kelt;
• Low-carb étrenden vagyunk, ami alkatilag nem biztos, hogy 

optimális;
• Olajos magvakkal kompenzáljuk az elégtelen zsír/keményí-

tő/fehérjebevitelünket, ami a bélfalunkat tönkreteszi;
• Az étrendünk nagy részét nagy inzulinválaszt kiváltó, egy-

szerű szénhidrátok alkotják.

A pajzsmirigy nemcsak megérzi az elbillenést, hanem valóban 
szüksége van minőségi, megfelelő arányban levő zsírra, fehérjére 
és keményítőre.

Van továbbá több vitamin és ásványi anyag, amelyek a pajzs-
mirigy működését kifejezetten befolyásolják. Mind az étren-
dünkből, mind külső forrásból törekednünk kell arra, hogy be-
juttassuk a szervezetünkbe ezeket. Nézzük sorban:
• C-vitamin szükséges a megfelelő gyomorműködéshez, 

emésztéshez, így a T4-T3 pajzsmirigyhormonok konverzió-
jában szerepet játszik, illetve mint antioxidáns az oxidáci-
ós folyamatok közömbösítéséhez nélkülözhetetlen, amelyek 
(autoimmun) gyulladást keltenének.

• A D-vitamin nélkülözhetetlen a megfelelő immunműködés-
hez. A pajzsmirigy zavarainál, Hashimoto hátterében gyako-
ri az alacsony szintje.

• Az A-vitamin a hipotalamusz-agyalapi mirigy-pajzsmirigy 
tengely működéséhez kulcsfontosságú, illetve szabályozza a 
jódfelvételt. D-vitamin pótlás retinolbevitel (az A-vitamin 
aktív formája) nélkül az A-vitaminszint lecsökkenésével jár 
és a pajzsmirigy zavaraihoz vezet. A béta-karotin zöldségek-
ből történő fogyasztása pedig nem elegendő, ilyen esetben 
nem konvertálódik át retinollá.

A pajzsmirigy-problémák gyakorlatilag ma már 
népbetegséggé váltak. Rengeteg nő kap hor-
monpótlást és jár rendszeresen endokrinológus-
hoz, sajnos már kisebb korától kezdve.
Azonban nagyon sokan nem tudják, hogy a pajzs-
mirigy működéséhez konkrét tápanyagokra van 
szükség, amelyek hiányában a hormontermelés 
hosszú távon egyre inkább eltérhet az optimálistól.

• A B-vitaminok a metilációs folyamatokhoz kellenek. B12 pl. 
ezen belül is a vérképzéshez nélkülözhetetlen, hiánya vérsze-
génységhez vezet, ez pedig a pajzsmirigy működésének rom-
lásához. 

• A vas a pajzsmirigyhormonok szintézisében játszik fontos 
szerepet. Elégtelen szintje szintén gyakran áll a pajzsmirigy 
működésének zavarai mögött. Amivel biztosra mehetünk a 
bejuttatását illetően az nem más, mint a rendszeres májfo-
gyasztás.

• A cink a pajzsmirigyhormonok konverziójáért felel, hiánya 
igen gyakori.

• A szelén a pajzsmirigyhormonok képzéséhez, konverziójá-
hoz és lebontásához nélkülözhetetlen. Ételek közül a halfé-
lék és a paradió tartalmazzák, de utóbbival érdemes óvatosan 
bánni a toxinok miatt, illetve azért, mert a belőle felszívódó 
mennyiség nem mérhető. A szelén rendszeres pótlása ezért 
elengedhetetlen.

• Jódra a szelén mellett szintén szükség van a pajzsmirigyhor-
monok képződéséhez. A japánokhoz képest borzasztó kevés 
tengeri ételt eszünk, a jódhiányunk emiatt pedig megfelelő 
mennyiségű pótlás nélkül súlyos, és ezt a pajzsmirigy is meg-
szenvedi (különösen babavárás és szoptatás után). A jódpót-
lást azonban komplexen szükséges megalapozni.

Látható, hogy a pajzsmirigy szerkezetét, működését meny-
nyire meghatározza, milyen táplálékok vannak, illetve milyen 
tápanyagok nincsenek megfelelő mennyiségben a szervezetünk-
ben. Egy egyensúlytalanság kezdődhet a bélflóránál, tovább 
gyűrűzve minden főbb, hormonális folyamatot ellátó szervre.

Ne hanyagoljuk el a pajzsmirigy pillangó igényeit, jelzéseit, 
konkrét tápanyagokra van szüksége!

Ételem – Életem, Csonka Júlia funkcionális táplálkozási 
szakreferens és dúla

https://www.etelemeletem.hu/
https://www.facebook.com/etelem.eletem.julia
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 FEBRUÁRI KEREK ÉVFORDULÓK

• 100 évvel ezelőtt, 1922. február 5-én, Budapesten, Friedländer György néven megszületett Szepesi György († Budapest, 2018. július 25.) magyar 
rádiós sportkommentátor, „az Aranycsapat tizenkettedik játékosa”.

• 100 évvel ezelőtt, 1922. február 10-én, Budapesten megszületett Göncz Árpád († Budapest, 2015. október 6.) József Attila-díjas magyar író,  
műfordító és politikus, a Magyar Köztársaság elnöke 1990 és 2000 között.

• 75 évvel ezelőtt, 1947. február 10-én a párizsi békeszerződések kényszerű aláírásával lezárult a második világháború Magyarország, Finnország, 
Bulgária, Olaszország és Románia számára. Németország számára az 1990. október 1-jei New York-i nyilatkozat zárta le hivatalosan a háborút.

• 100 évvel ezelőtt, 1922. február 12-én iktatták be hivatalába XI. Pius pápát (szül. nevén Achille Ratti; Desio, 1857. május 31. – Róma, 1939. február 10.).

• 100 évvel ezelőtt, 1922. február 21-én, Budapesten megszületett Illovszky Rudolf († Budapest, 2008. szeptember 23.) magyar labdarúgó, edző, 
a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya.

 forrás: ujkor.hu

 JELES TÖRTÉNELMI NAPOK FEBRUÁRBAN

• 1971. február 7. – Svájc, a nyugati demokráciák közül utolsóként adott választójogot a nők számára.

• 1929. február 11. – A lateráni egyezmény megkötése, melyben Olaszország elismeri a Szentszék Vatikán feletti kizárólagos és teljes hatalmát.

• Kr. e. 399. február 15. – Szókratész kiissza a méregpoharat, a híres görög filozófus, akit az athéniak istentelenség – aszebeia – vádjával 
ítéltek halálra.

• 1962. február 20. – John Herschel Glenn volt az első amerikai űrhajós, aki megkerülte a Földet, a Friendship 7 fedélzetén közel öt órát töltött 
a világűrben.

• 1711. február 21. – II. Rákóczi Ferenc örökre elhagyja Magyarországot.

• 1956. február 25. – Hruscsov beszéde az SZKP XX. kongresszusán, melyben élesen szembefordult Sztálin politikájával.

• 1933. február 27. – Lángokban áll a berlini Reichstag, a tűzesetet egy holland férfi, Marinus van der Lubbe okozta, aki kommunistának  
vallotta magát.

• 1785. február 28. – Horea és Closca erdélyi román parasztfelkelés két vezetőjének kivégzése Gyulafehérváron.

 forrás: rubicon.hu/kalendarium

 A budaörsi Latinovits Színház társula-

tának tagja, Böröndi Bence kapta idén a 

pályakezdő tehetségek elismerésére lét-

rehozott Soós Imre-díjat a MASZK Orszá-

gos Színészegyesület díjkiosztó gáláján.  

A 32 esztendős színművész 2016 óta tagja 

a budaörsi színháznak. Az egyesület köz-

leménye szerint az elismeréseket a járvány 

helyzettől függően egy későbbi időpont-

ban adják át.

 Február 9-én töltötte volna be 60. 

életévét Kesjár Csaba, Budaörs egyik 

általános iskolájának névadója. A rend-

kívül népszerű autóversenyző mindösz-

sze 26 éves volt, amikor egy németorszá-

gi Forma3-as verseny edzésén mintegy 

200 kilométer/órás sebességgel a falnak 

csapódott. Sérülései olyan súlyosak vol-

tak, hogy már nem tudták megmenteni az 

életét. Nevét, a diákok kezdeményezésére 

1992-ben vette fel az Őszibarack utcai 4. 

számú Általános Iskola.
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Hogyan érintett, hogy idén elnyerted „Az év fiatal jazz-zené-
sze” szakmai díjat?
Rendkívül meglepett már önmagában a jelölés is, hiszen a verseny-
re az iskolák összesen három diákot nevezhettek, és végül a zsűri 
nyolc személyt választott ki a döntőre. Mivel kiváló kollégákkal 
mérhettem össze a tudásomat, egyáltalán nem számítottam arra, 
hogy ilyen eredménnyel fogok végezni, úgyhogy nagyon megtiszte-
lő volt számomra a zsűri döntése. 

Pontosan mi volt a döntő menete?
Egy 20 számos repertoárral kellett neveznünk, amiből egyet kellett 
választanunk, egyet pedig a verseny napján jelöltek ki nekünk. Ez 
utóbbit aznap próbáltuk el, hiszen a Pintér Zoltán nevével fém-
jelzett esemény különlegessége, hogy magával a zsűrivel kell zenél-
ni, és ez egy egészen egyedi atmoszférát teremt. Miután minden-
ki előadta a darabjait, a zsűri megvitatta, hogy kivel milyen volt 
zenélni. A szempontrendszert illetően ilyenkor azt nézik, hogy ki 
hogyan zenél, és főleg, hogyan muzsikál együtt másokkal, mennyire 
kommunikatív a színpadon, mennyire jó az előadókészsége, vala-
mint mennyire jó technikailag.

A Magyar Jazz Szövetség immár hetedik alka-
lommal rendezte meg „Az év fiatal jazz-zenésze” 
tehetségkutató versenyt és mentorprogramot, 
amely 2022. január 30-i döntőjében a szakmai 
zsűri díját a budaörsi Sárközi Edina nyerte el. Az 
elért sikerhez ezúton is gratulálunk, és megkértük 
Edinát, hogy értékelje a versenyt, és meséljen ne-
künk a jövőbeni céljairól.

Miután előadtad a darabjaidat, hogy érezted magad?
Igazából az esélytelenek nyugalmával indultam a versenyen, ezért 
nem is volt bennem extra versenyszellem. Mielőtt a színpadra lép-
tem, lélekben arra készültem, hogy végre olyan személyekkel zenél-
hetek együtt, akik már régóta benne vannak a szakmában. Úgyhogy 
végül nagyon boldogan jöttem le, mert átéltem azt az élményt, 
amit vártam.

2016-ban te lettél a budaörsi Ki mit tud? verseny győztese. 
Hogyan alakult azóta a szakmai pályafutásod? 
Rengeteget köszönhetek Selmeczi Ágnesnek, a PostART alapító-
jának, kvázi felkarolómként tekintek rá, mivel anno hallott éne-
kelni a náluk rendezett versenyen, és számos koncertet adhattam 
ott a későbbiek során egyedül, illetve Gremsperger Júliával duóban. 
Emellett immár ötödik éve zenélek a Veszprémi Utcazene Fesztivá-
lon, amely egy szintén szívemhez közel álló esemény. Majd felvéte-
liztem a Bartók Konziba, és most a jazzé a főszerep, de az egyszál 
gitáros produkciómat sem szorítottam háttérbe.

Miként, minek a hatására fordultál a jazz felé?
Egész gyerekkoromban rendkívül érdekelt az a fajta zene, ami na-
gyon szabad, amikor az ember a saját szájízére formálhat valamit; 
a ritmusok sokszínűsége és az izgalmas akkordok. És ez igazából 
maga a jazz, úgyhogy viszonylag logikus volt, hogy ez egy otthonos 
terep lesz a számomra. Illetve nagyon értékelem azt, amikor egy 
zenész nem csak az ösztöneit, hanem az elméjét is használja a zené-
ben, márpedig a jazz egy rendkívül összetett és bonyolult műfaj, és 
igényli azt, hogy az ember mesteri módon használja a hangszerét. 
Úgyhogy végül ezzel a céllal kezdtem jazzt tanulni, hogy ne csak 
intuitívan, hanem okosan is zenéljek.

Végül árulj el nekünk néhány gondolatot az idei évi terveidből!
Most a HunJazzFed zenekarral, tehát gyakorlatilag a zsűri tagjai-
val turnéra indulunk a verseny eredményeképp, úgyhogy 2022-ben 
jelentős jazz fesztiválokon zenélhetünk a közönségdíjas Majsai 
Rolanddal együtt. Legközelebb Nagykanizsán lépünk fel, március 
3-án pedig a Budapest Jazz Clubban lesz az első önálló koncertem a 
zenésztársaimmal. Illetve a saját előadói pályámat tekintve az a cé-
lom, hogy idén egy rövid albumot tudjak készíteni, úgyhogy most 
elsősorban a dalírásra fókuszálok.

 
 – boroo –

AZ ÉV FIATAL  
JAZZ-ZENÉSZE EGY 

BUDAÖRSI TEHETSÉG


