CSÍZIÓ

November, Szent András hava

Szent András havában tyúkmonyat és mézet egyél, nem árt
tehénhús és gyümölcs; a fürdő nem hasznos, békét hagyj
Vénusznak, semmi, állatnak a fejélt meg ne egyed, keveset
igyál, italodban álljon borsfű, zsálya és izsók; főtt ital galganummal, fahéjjal, spikával, gyömbérrel és ezerlevelű
fűvel; purgáczióval is élhetsz.
Igy próbálták a mi eleink, hogyha a hideg vagy meleg telet
előre érteni akarták; levágtak a nyers bükkfáról egy nagy
forgácsot, ha száraz volt, meleg telök fordult, ha nedves volt
a forgács, hideg telök lett.
Örvendezhet boldog szent András, mert drága, becsületes, nemes bölcseket, okosokat, takarékos életüeket és jó
elméjüeket szül e világra; minden dolgaiban jámbor, tökéletes, hű s igaz, istenfélő, igazságszerető, barátságos, jó,
szerencsés gyermeket szül, ha őtet valami mesterségre fogod, bizonyára rövid nap gyümölcsét látod.
Nagy Kálmán huszár főhadnagyot, nyugalmazott huszár
ezredest, hadtörténészt, a világ legidősebb huszártisztjét,
aki számos, a magyar történelem sorsfordító eseményének
volt tanúja és cselekvő részese, október 13-án helyezték
örök nyugalomra a budakeszi temetőben.
1909-ben született Nyíregyházán, 101 évet élt.
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eszközökkel végez áldozataival, amelyek megmentésüket kellene, hogy szolgálják.
(Montesquieu)
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Az önkormányzati választások
másnapján Kolontár, Devecser és
Somlóvásárhely térségében Magyarország történetének egyik
legnagyobb, ipari-természeti katasztrófája következett be. Több,
a választások után megalakult önkormányzat térségünkben első határozatainak egyikeként a katasztrófa sújtotta terület lakóival vállalt szolidaritás jeléül pénzügyi
támogatást szavazott meg. Vidékünk civiljei is megmozdultak.

A hónap fotója

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)

Az október a magyar naptárban elég zsúfolt,
szinte alig van nap a harmincegyből, amelyre
ne esnék valamilyen, sorsfordító esemény.
Jellemző a nagy történelmi évfordulókra,
hogy amikor megtörténnek, a kortársak, akik
benne élnek, szinte soha nincsenek tisztában
azzal, hogy velük most éppen a történelem
esik meg, hogy valami olyasminek a tanúi,
netán cselekvő résztvevői, ami egyszer még
benne lesz a történelmi olvasókönyvekben.
(Ha én ezt a klubban egyszer elmesélem!) Csak azért mondom
ezt, hogy az ember legyen résen, soha nem tudhatja, mikor, milyen idők tanúja. Így aztán mi sem tudhatjuk, hogy az idei őszről,
benne az októberről, egyszer nem fogunk-e még úgy mesélni az
unokáinknak, miközben a térdünkön lovagoltatjuk őket, tudod,
kis unokám, azon a 2010-es októberen… Mert abban ugyan,
hogy a hónap elején megválasztottuk négy évre a települési polgármestereinket és az önkormányzati képviselőinket, önmagában
még semmi rendkívüli nincs (legfeljebb annyi, mint a szökőévek
esetében, azok is csak négyévenként vannak), megszokhattuk,
hogy ezt cselekedjük, immár hatodik alkalommal az elmúlt húsz
évben, mondhatni rutinná vált a szavazás; de azt is látnunk
kell, hogy ezzel a második, helyhatósági választással (az első
az országgyűlési volt, idén áprilisban), nem én mondom, nálam
okosabbak - alighanem egy korszak is lezárult. Hogy aztán most,
hogy a Két választás Magyarországon megvolt (ha már Mikszáth
év van…), milyen idők következnek, szerintem még H. Bóna
Márta sem tudja, pedig ha valaki, az idő járásához ő aztán igazán ért, ráadásul közel van a tűzhöz, benne van a tévében. (Különben is az a véleményem, hogy jósolni kockázatos, kiváltképp,
ha az a jövőre vonatkozik. ) De nemhogy az időjósok, szerintem
még az időcsinálók se mindig tudják, mit csinálnak. Mindenesetre ha a hónap elején volt egy döccenés (mint amikor a vasúti
szerelvény áthalad a váltón), azt máris kijelenthetjük, hogy október utolsó napján viszont helyre zökkent az idő, merthogy a
nyári időszámításnak vége, mostantól egy jó darabig az öt óra
az valóban öt óra lesz („a krumplileves legyen krumplileves”),
és még azzal is hízeleghetünk magunknak, hogy hamleti cselekedetet hajtottunk végre, amikor az óramutatót előbbre állítottuk:
„Kizökkent az idő; - ó, kárhozat! Hogy én születtem helyre tolni
azt.” Hercegi érzés, ráadásul egy évben kétszer! És tudni, hogy
rajtunk kívül milliók ugyanígy csalakszenek!
Csak aztán nem árt vigyázni, el ne toljuk. Mint például én is,
az idei, utolsó októberi éjszakán. Történt ugyanis, hogy ahelyett, hogy előre toltam volna az óramutatót, lányos zavaromban
hátrafele toltam. Egy ujjal méghozzá! Mondhatnám nagyképűen
úgy is (ha már Mikszáth, meg Shakespeare szóba került), hogy
visszafelé forgattam a történelem kerekét. (Hogy ilyet se Shakespeare, sem Mikszáth soha nem mondott? Lehet, de biztosan valami nagy ember vót, aki mondta.) Aminek az lett az eredménye,
nemhogy egy – megérdemelt – órával tovább aludhattam volna,
hanem egyenesen két órával korábban keltem föl, mint kellett
volna. Így aztán ahelyett, hogy nyertem volna hatvan percet, százhúszat vesztettem. Már egyik felmenőm is figyelmeztetett, vasutasként kezdte pályafutását, tolatni mindig kockázatos. Amikor
rájöttem, mi történt (nem mondom, eltartott egy darabig), anynyira már kiment az álom a szememből, a kávé is kifőtt, nem
lett volna értelme visszafeküdnöm, és csak néztem bele a világba
bambán, és nem értettem, mitől érzem magamat olyan furcsán.
Ugyancsak eltartott egy darabig, amíg megértettem, hogy attól,
hogy nem vagyunk szinkronban, mármint a világ meg én.
Exabo Tibor
szellemi homeless
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KRÓNIKA
Választási panoráma

Tájkép csata után, csata előtt

A választások lezajlottak, az eredmények jogerőre emelkedtek, a testületek, bizottságok fölesküdtek, a fő posztok elosztattak, a kedélyek lecsillapodtak. Eljött
a mérleg ideje.
A civileket megregulázzák

A

kormány legújabb törvénymódosító javaslata elvenné a társadalmi
szervezetek azon jogát, hogy meghatározott ügyekben, az adott ügyhöz
kötődő céllal rendelkező szervezetek
beleszólhassanak
a
közigazgatási
eljárásba. Vagyis: szűkülne a társadalmi és érdekképviseleti szervezetek
jogosítványait.
A javaslat értelmében a civilek a közigazgatási hatósági
eljárások esetében nem indíthatnának
jogorvoslati eljárásokat. A jelenlegi szabályok szerint meghatározott ügyekben ugyanis a törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi
szervezeteket és azokat a társadalmi
szervezeteket,
amelyeknek
nyilvántartásba vett tevékenysége valamely
alapvető jog védelmére vagy valamilyen
közérdek érvényre juttatására irányul.
Gondolom, a Nyájas ingerküszöbét ez a
szöveg nem föltétlenül lépi át. De hadd
mondjak egy konkrét példát, ami már
más megvilágításba helyezik a változást.
Az elmúlt évtizedekben számos esetben
volt rá példa, hogy civil szervezetek,
egyesületek épp a ma még meglévő jogosítványuk alapján tudtak beavatkozni
különböző, hatósági eljárásokba. Gondoljunk például a különböző sztráda
vagy ingatlan-beruházások eseteire,
amelyek sértették egy-egy helyi közösség érdekeit. A vidékünk helyi közvéleménye is megtapasztalhatta a társadalmi egyesületek, kiváltképp a zöld
szervezetek erejét, hogy ne is menjünk
messzebbre térben és időben, emlékezzünk csak a pátyi golf-beruházás ügyére.
Nos, ha azok a törvénymódosítási javaslatok, amelyek a parlament asztalán
feküsznek, már korábban is érvényben
lettek volna, sokkal nehezebb dolguk
lett volna a pátyi és Zsámbéki-medencei
környezetvédőknek. Lehet, hogy kezdeményezésük elbukik. Nem kicsi tehát a
tét, még akkor se, ha tudunk eseteket arra
is, hogy ellenérdekeltek, konkurensek
pszeudo-civil szervezeteket alakítanak,
hogy a háttérből manipulálva ezeket, a
saját, valóságos, ám homályban maradó
érdekeiket csalárd módon érvényesítsék. Azonban ezek a visszaélések sem
indokolják a civilek jogainak ilyetén
való csorbítását.

Budajenő
Nem vagyok statisztikus, de hevenyészett
számításaim szerint a kistérség legnagyobb
arányú győzelmét Budajenőn a régi-új polgármester, Budai István aratta, megszerezvén a voksok több mint hetven százalékát.
A testület részben kipróbált, régi harcostársaiból, részben új erőkből áll. A majd’ tiszta
független testületben egy pártszínekben
(KDNP, a budajenei lakos Soltész Miklós államtitkár kötelez) indult jelölt kapott helyet.
És ugyancsak Budajenőé az elsőség a
„Nagy Vesztesek” versenyében: nem került
be a testületbe a nagy organizátor hírében
álló Schweder Károly, de ugyancsak kívül
maradt a puccsmester Szakács Tamás is.
Tamás Szóra Endre kiesésével, személyében
nemcsak egy több évtizedes múltra tekintő
helyipolitikusi karrier ért alighanem véget,
de a falu egyik befolyásos klánja is helyi
képviselet nélkül maradt.
Budakeszi
Budakeszin a papírforma érvényesült,
győzött a Fidesz helyi jelöltje, dr. Csutoráné
dr. Győri Ottilia, a város eddigi alpolgármestere. Igaz, egy, a kezét a város ütőerén
rajta tartó öreg politikai róka megjegyezte,
ha még egy hétig tart a kampány, akkor ez
az eredmény akár veszélybe is kerülhetett
volna. A Fidesz ugyanis úgy kampányolt,
hogy szinte alig kampányolt. (Nagy szégyen, minden párt szégyene, amelyik ebbe
beleegyezett, vagy nem egyezett bele, de
nem emelte föl ellene a szavát, hogy hosszú
hagyományt megszakítva, a polgármesterek
vitáját nem közvetítette egyenesben a helyi
tévé, állítólag azért, mert a közvetítés túl
sokba került volna. A jelöltek – akik közül
csak ketten, Csutoráné és Menczinger Tibor
jelent meg, miután az LMP polgármesterjelöltje épp azon a napon adott életet gyermekének – csak előre megadott kérdésekre
válaszoltak, vita gyakorlatilag nem volt,
spontaneitás, a többnyire rokonokból, aktivistákból álló közönség lehetősége, hogy
kérdéseket intézzen a jelöltekhez – delete).
Meglepte őket, hogy az az igen-igen furcsa
saláta (vagy Fradi – mindent bele) koalíció,
ami Menczinger mögé szerveződött, és
aminek egyetlen cementje az volt, hogy
megakadályozzák a Fidesz győzelmét,
ugyanis igen erőteljes és szervezett volt.
Ez láthatólag kizökkentette a Fideszt az

előre eltervezett ritmusából, de ez sem volt
elég ahhoz, hogy a győzelmét megakadályozza. A párt nemcsak a polgármesteri
széket, hanem a testületben a kényelmes
többséget is megszerezte. A nagy vesztesek
közül első helyen kell említeni az eddigi polgármestert, Tagai Istvánt, aki még képviselői
helyet sem tudott szerezni; pedig intő jel lehetett volna számára nagy elődje, Szemereki
Zoltán esete, akik ugyanerre a sorsra jutott
2006-ban, pedig neki három sikeres ciklus is
volt a hát a mögött. De nem jutott mandátumhoz Pálfy Gábor vagy Földes István,
pedig utóbbi még a hegedű mágusát, Mága
Zoltánt is bevetette a kampányában.
Nem szerepeltek jól a civilek sem: A Keszi
Kör egyáltalán nem szerzett mandátumot, a
Budakeszi Függetlenekre leadott szavazatok pedig csak arra voltak elegendőek, hogy
általuk n-edszer is mandátumhoz juttassák
Somlóvári Józsefnét.
A Jobbik taktikája, hogy különböző civil
szervezetek mögé bújva juttassa be embereit
a testületbe, csúfosan megbukott.
Budaörs
Bár sokan mondogatták bennfentesek, hogy
Wittinghoff Tamás ötödször is beveszi a
városházát (a történelmi igazság kedvéért
tegyük még hozzá, hogy az eddigi 4 cikluson kívül volt még egy fél ciklusa is 199294 között, de akkor a polgármestereket még
nem a választópolgárok, hanem a képviselőtestületek választották), de nem lehetett
eldönteni, hogy csak magukat biztatják,
vagy alappal mondják, amit mondanak.
Mi inkább hagyatkoztunk V. Bánki Erzsike
utolsó, lapunknak ez év januárjában adott
jóslatára (nyugodjék békében), aki már akkor megjövendölte az októberi győzelmet.
Nyáron még egyszerűnek látszott a helyzet,
amikor kiderült, hogy a Fidesz országos
szinten olyan háttéralkut kötött a KDNP-vel,
melynek értelmében egy ismeretlen és nem
igazán jó ómennel rendelkező KDNP-s politikust indítanának Wittinghoffal szemben,
de aztán a helyi pártszervezet tiltakozására
elálltak ettől, és a budaörsiek emberét, a helyi és az országos német nemzetiségi önkormányzatban is vitézkedő Ritter Imrét küldték pástra. Ám vagy, mert már késő volt,
vagy más miatt, a Fideszen ez sem segített,
legalábbis a polgármester-párbaj tekintetben
(érdekessége volt egyébként a küzdelemnek, hogy a térségben egyedülálló módon
két rivális küzdelmére csupaszodott a poli(Folytatás a 8. oldalon)
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DOSSZIÉ
Wittinghoff Tamás, Budaörs újraválasztott polgármestere október
végén nyílt levelet írt Stumpf István
nemrég megválasztott alkotmánybírónak, miután az AB egyhangúlag
megsemmisítette az országgyűlés által megszavazott, 98 százalékos különadót.
Bár az Ön kötődése a Fideszhez az
egész ország közvéleménye előtt nyilvánvaló, tisztességes, és egy alkotmánybíróhoz mél-tó lépésnek tartom, hogy
Ön pártkötődése helyett a jog tiszteletét
tartotta előbbre valónak, amikor kollégáival együtt megsemmisítette a különadót.
Ön nincs egyszerű helyzetben. Nem
irigylem érte. Megítélésem szerint azonban a felelőssége is igen nagy. Az eddig
– bármi történt is – evidenciaként kezelt
alkotmányos, jogi alapértékeink (melyek megfogalmazásában, kialakításában
Ön is és a hajdani Bibó Szakkollégium
tagjai is sokat tettek) látványos lebontására és megsemmisítésére irányuló
kormányzati törekvések egyre nyilvánvalóbbak.
Mindezekkel szemben sokan, sokféleképpen igyekeznek szót emelni.
Meggyőződésem azonban, hogy a mai
politikai helyzetben ezek hatása nem
lesz túl nagy.
Az Ön személye garancia lehet arra,
hogy álláspontját ne lehessen lényegtelen ellenzéki hőbörgésnek tekinteni.
Meggyőződésem, hogy a Lázár-féle
javaslat olyan támadás a jogállamiság ellen, mellyel szemben jó érzésű
közszereplőnek fel kell lépnie. Ez esetben a hallgatás is súlyos felelősség.
Kérem tehát, vesse latba tekintélyét addig, ameddig erre még van mód, mielőtt
nem dönt a javaslatról a parlament, melynek súlyos és nehezen megfordítható
következményei lehetnek.
Budaörs, 2010 október
Wittinghoff Tamás”

Magyar-magyar szótár: racizás

Szavak a múlt századból
Az én generációmnak még rémlik gyerekkorából a racizás kifejezés. Az ötvenes
években a racionalizálást becézték így
az emberek. A racionlizálás valójában
létszámleépítést jelentett (magyarul egy
eufemizmus volt), s mindenekelőtt azt a
célt szolgálta, hogy az államigazgatást
megtisztítsák az osztályidegen elemektől,
a politikailag megbízhatatlanoktól.
Lehet, hogy a kifejezést egyesek újra
divatba hozzák?
Kósa Lajos és Tarlós István, a Fidesz
két legismertebb önkormányzati politikusa, nem kíméli az erejét, már megszámolni sem lehet a nevéhez fűződő
törvénymódosítási kezdeményezéseket,
melyekkel az országgyűlést bombázza
társaival.
A legújabb törvényjavaslat szerint
immár az önkormányzatoktól is indoklás nélkül el lehetne bocsátani a
köztisztviselőket 2011. január 1. után. Az
indoklás szerint ez a minőségi szakembergárda kialakítását segítené.
Mások másra gyanakodnak.
Elsősorban arra, hogy az immár túlnyomó részt kormánypárti kézbe került
helyhatóságoknál a lehető legegyszerűbben megszabaduljanak azoktól

a köztisztviselőktől, akiket politikailag
nem tartanak lojálisnak. Mindenekelőtt az
új hatalomnak kevésbé parírozó jegyzők
érezhetik majd magukat bizonytalanságban, eddig ugyanis gyakorlatilag
leválthatatlanok voltak, de január elsejével ez helyzet megszűnik.
A javaslat feloldja továbbá a
köztisztviselői törvény, a vezetői szintek
számát korlátozó rendelkezését. Kimondja, hogy „helyi önkormányzatnál a főjegyzői,
jegyzői, aljegyzői kinevezésen túlmenően a
10 ezer feletti lakosú településen, valamint
a körzetközponti feladatot ellátó önkormányzatnál, a megyei jogú városi önkormányzatnál, a megyei önkormányzatnál,
a fővárosi kerületi, a fővárosi önkormányzatnál osztályvezetői és főosztályvezetőhelyettesi szintnek megfelelő vezetői
megbízáson túl további vezetői megbízás
is adható”. Az egyes területek fokozott
vezetői ellenőrzése növeli a munkavégzés
hatékonyságát – indokolja a Fidesz. Az
előterjesztés lehetőséget ad arra is, hogy a
munkáltatók eltérítsék az illetményt, és ezzel versenyképesebb fizetést adhassanak. A
törvényjavaslat a tervek szerint 2011. január
1-jén fog hatályba lépni.
Zsibora Bot

Damoklész és Wittinghoff

A

lighogy lezajlottak az október 3-i
önkormányzati és polgármesterválasztások, a kormánypárti honatyák, az
előző hónapokban megszokottak szerint,
vagyis önálló képviselői indítványként
tömegével nyújtják be törvény- vagy
törvénymódosítási javaslataikat. Mikor
e sorokat írom, még nem tudni, mi lesz
a sorsa például annak a törvényjavaslatnak, amelyet október utolsó hétvégéjén
adtak be Kósa Lajos és Tsai, miszerint
a jövőben az önkormányzati képviselő-

testületek saját belátásuk szerint csökkenthessék a polgármesterek fizetését.
Nem kell ahhoz politológusnak lenni,
hogy az ember kitalálja, hogy ezt az ostort a javaslattevők nem azoknak az önkormányzatoknak szánják, ahol a testület és
a polgármester egyaránt kormánypárti,
hanem azoknak, alig vannak néhányan,
ahol a polgármester nem.
Feltételezem, elsősorban Esztergomra,
Szegedre gondolhattak – vagy éppen
Budaörsre. Budaörsre, ahol a testület
többségét ugyan a Fidesz adja, de ahol
polgármesternek
Wittinghoff Tamást
választották meg ötödszörre is, és aki korábban SZDSZ színekben, október 3. óta
pedig a Budaörs Fejlődéséért Egyesület
színeiben nyerte el megbízatását. Bár az
esztergomihoz vagy a szegedihez hasonló
konfliktusok egyelőre nem hallatszanak
a Szabadság út felől, azonban a polgármester csuklóztatása mint lehetőség
Damoklész kardjaként Wittinghoff feje
fölött is ott suhog. (Nagyon jó, a Hónap
képzavara – a Szerk.)
Sobri Zabot
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FŐUCCA 179
Pályázatból újul meg a város

Kipofozzák a belsejét
Hatalmas tábla jelent meg nemrég a budakeszi főutca mentén,
a parkban: az ismert Új Magyarország logóval díszített
óriás plakát azt hirdeti, hogy
a városban hamarosan nagyszabású munkálatok kezdődnek, egy elnyert, európai uniós
pályázatnak köszönhetően.
Írtunk mi már erről többször,
először még valamikor 2008ban, amikor az önkormányzat
döntött a részvételéről, majd
amikor benyújtotta a pályázatot, s írtunk akkor is,
amikor tavaly, 2009 elején
jött az örömhír, hogy a mintegy hétszázmilliós pályázatot
az önkormányzat elnyerte.
(Itt szeretnénk megjegyezni, az amúgy ellazsált helyi
önkormányzati
választási
kampány kiemelkedő epizódja
volt, amikor a polgármesteri
szópárbaj – megmérettetés
– keretében a még csak polgármester-jelölt dr. Csutoráné
dr. Győri Ottilia a kampány
eme csúcspontján, a választás előtt órákkal volt anynyira fair, amikor a városrehabilitációs pályázat kérdése is
szóba került, hogy név szerint
is említést tegyen Szabó Ákos
elmúlt ciklusban volt szocialista alpolgármesterről, akinek
a lobbizása nélkül ez a projekt
aligha indulhatna el hamarosan.) A városközpont rehabilitációját támogató pályázat

három főbb részből áll.
Az első (ez nem időbeliséget
jelent!) keretében a parkot és
környezetét fogják megújítani.
A parkrehabilitáció mind a
növényállományt, mind a
területen lévő utakat érinti.
Lecserélik az úgynevezett utcabútorokat, új kandelábereket
helyeznek ki, és – az utóbbi
évek módija szerint – szökőkút
is épül. A park főutca felőli
közterületei is korszerűsödnek.
Maga a főutcai útburkolat
nem, hiszen az nem budakeszi
felségterület, de a főutca és
a házsorok közötti zöldfelületek, kocsibeállók egységes
tervek szerint épülnek ki az
Erkel és a Kossuth utca között.
Ezen a szakaszon a járdák is
díszburkolatot kapnak, mint
korábban a túloldali szervizút
melletti szakaszon.
A pályázat talán leglátványosabb, ugyanakkor legvitathatóbb része a városházarekonstrukció és bővítés lesz.
A teljes épületegyüttest
kívül-belül
modernizálják
(nem egyszerűen csak tatarozzák), a földszintes épületek padlásait beépítik, így új
terekkel bővül a hivatal. A
főbejárattól jobbra eső szárny
nagy részét elbontják, és egy
vadonatúj, de a 19. századi
házzal harmonizáló épületrész
nő ki a földből a helyén. S hogy
miért vitatható? Többen föltet-

ték a kérdést, önkormányzaton
belül is, vajon „pont a hivatal
korszerűsítése a legsürgetőbb
feladat ma Budakeszin?”.
A harmadik elem a katolikus
plébániatemplom környezete, a
romkerttel és a templomtérrel.
Ha elkészül, ez lesz alighanem a
történelmi Budakeszi legszebb,
legvonzóbb szeglete. A rehabilitáció a Nagy Sándor Józsefházat is érinti, ami nemcsak
az 1848-49-es szabadságharc
egy fontos emlékhelye, hanem
egyúttal a település egyik legrégibb lakóháza is.
Persze kérdés, hogy mindez
mikor válik valósággá.
Nos, a végét ma inkább látni,
mint a kezdetét és a közepét.
Méghozzá azért, mert 2011
végére a kivitelezésnek be
kell fejeződnie, ha nem akar-

A kis Nagy-házat renoválják

Zöldből soha nem elég

B

udakeszi szerencsés település, szokták mondani, hiszen erdők övezte
völgyben fekszik, és a településen belül is
sok a zöldfelület. Sőt, a település szíve a
több mint százéves park. Ha minden igaz,
jövő nyárra a park megújul, lásd fenti cikkünket.
Az örök Luciferek persze azt mondják, vajon érdemes-e ilyen sok pénzt ráfordítani, amikor még a mai állapotában
sem képes a város arra, hogy fenntartsa.
Bizony legszerényebb becslések szerint
egy háromfős kertész brigád kora tavasztól késő őszig napi nyolc órában kellene,
hogy gondozza, ápolja a zöldfelületet ahhoz, hogy... És a nyári aszályok idején
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juk elbukni a pályázatot. De
hogy mikor kezdődik maga a
beruházás, milyen ütemezésben, az még csak az elkövetkező
hetekben derül ki. A projektet
ugyanis több részre bontották,
a két közbeszerzési pályázatot
is kiírták. Az egyik (a park és
környezete) már lezárult, hamarosan eredményt is hirdetnek. A
másik még csak most zajlik.
Ha már megvannak a nyertesek, csak akkor kezdődnek a
tárgyalások a kivitelezőkkel az
ütemezésről stb.
A legvalószínűbbnek az
tetszik, hogy idén télen legfeljebb
bontási
munkák
kezdődnek, másba már nem
érdemes belefogni. De a tavaszt már az építési láz jegyében fogadja Budakeszi.
Márna Apó

locsolni is kellene. Minderre ma nincs
pénze Budakeszinek. Képzeljük el, ha sok
tízmillióért megújul a park, de nem lesz,
aki rendben tartsa, pár év múlva a mostani
színvonalára romlik.
Márpedig az már most világosan látszik,
miután a kormány benyújtotta az ország
jövő évi költségvetését, hogy az önkormányzatokra 2011-12-ben sem jut több,
mint eddig.
Ám szerencsére vannak, akik nem ilyen
pesszimisták, ellenkezőleg: már azt tervezik, hogy lehetne újabb zöldfelületeket,
közparkokat létesíteni a városban.
November végén, pontosan 24-én az
önkormányzat a Budakörnyéki Natúr-

parkért Egyesülettel, a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvánnyal és a Kohó Kulturális és Közművelődési Egyesülettel
közösen nyilvános előadóülést tart 16 órai
kezdettel az Erkel Ferenc Művelődési
Központban arról, „Hol és hogyan parkosítsunk?”.
A szervezők már rendelkeznek elképzelésekkel, hogyan tehetnénk Budakeszit
a fák városává. Elképzeléseik között szerepel például egy új városi park létesítéséről
a mamutfenyőknél. A
Dendrológiai
Alapítvány, megfelelő fogadókészség
esetén, szeretné a városban megrendezni
A fák világtalálkozóját. Mások évek óta
szervezik a Budakörnyéki Natúrparkról.
Hogy hol tart az ügy, arról a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület tisztségviselője
tart beszámolót.
Zoia Brots
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DOSSZIÉ

Szüret Somlai módra

S

züret persze van sokféle ma is, például az, amit direkte a turistáknak
szerveznek. Hogy az emberekben tovább
éltessék azt az idillt, ami már régen nincs.
Szemrevaló, rusztikus szépségek feltűrt
szoknyában, napbarnított combjuk kivillan, lábukkal ritmikusan, mintha csak táncolnának, tapossák az édes szőlőfürtöket, a
hatalmas kádak alján pedig csorog az édes,
illatos hegy leve, a must. Közben nyalka
legények, hátukon puttony, szaporán hordozzák a kádakba az utánpótlást. Kicsivel
odébb az üstben jóféle húsok rotyognak,
Gazduram pálinkát tölt egy stampedlibe,
egy hajtásra kiiszza, elégedetten törli
meg a bajszát. Kicsit odébb, a tőkék közt
éneklő menyecskék hajladoznak, vágják
le a fürtöket, töltögetik a puttonyokat, a
várakozó legények pedig legeltetik a szemüket a fehérnépen. A sor végén, ahova a
gazda szeme nem lát, épp egy csók csattan, de legyünk illendőek, s fordítsuk el a
tekintetünket a folytatásról, inkább térjünk
vissza a mába, a valóságba.
Mert hogy szüreten voltam, de nem egy
ilyen falvédősön, hanem igazi, main. Egy
kis családi szőlészet-pincészet mindennapi munkájába szerettem volna belelátni.
Somlai Ferenc kalauzolásában, mert hogy ő
ajánlotta, nézném meg, milyen is egy szőlőés bormíves munkája szüret idején ma.
A Telki út melletti szőlőfeldolgozóból
indulunk egy kis terepjáróval. Csak
ide, a közelbe, Somlaiék egyik büszkeségére, az új, általuk pár éve telepített
szőlőültetvényre. Amikor a látszólag
szelíd lankára felkapaszkodik az autó,
értem meg, miért javasolta, ülnék át az
én kocsimból az övébe. Fölkaptatunk a
dombtetőre, közben jobbra és balra sorakoznak az szőlők; van, ahol már csak
néhány aszott fürt jelzi, hogy itt már

Hágjon csak föl a létrára,
és tapassza oda a fülét!

leszüreteltek, másutt érett, kövér szemek
várják, hogy az ő sorsuk is beteljesedjék.
Szépen süt a nap, amikor fölérünk, ritka
szép idő ebben a cudar őszben, még a
darazsak is előjönnek, s a mézes bogyókat
dongják körül. Most épp a Bianka van soron, Somlai Ferenc az értő szőlész szemével nézegeti a tömött fürtöket, s egyegy bogyót megízlelve elégedetten bólint,
nem vall szégyent, ha minden jól megy, az
idei évjárattal sem.
Pedig sok panasz hallatszik mai napság
a szőlőskertek, szőlőhegyek felől. Ilyen
időjárásra, mint az idei, a legöregebb

műanyag csövek továbbítják az épületbe,
a tároló edényekbe. Mielőtt belépnénk, az
épület tűzfalán freskóra leszek figyelmes.
Évtizedekkel korábban festette a számomra ismeretlen alkotó a szőlészettel kapcsolatos jeleneteket, hiszen emberemlékezet
óta itt volt a szőlészeti tangazdaság feldolgozó üzeme. Vajon mi vezethette az üzem
akkori vezetőit, hogy freskóval díszíttessenek egy közönséges telephelyi falat?
Mindenestre az alkotó értette a szakmáját,
mert műve időtállónak bizonyult, még
most is jól kivehetők a színek, a formák,
hogy kültérbe került.
Odabent a műanyag tartályok többsége már tele, a must is sokban már forr.
Gyertyát nem viszünk magunkkal, amikor

Komámasszony, hol a puttony?
kertészek se nagyon emlékeznek. A
sok csapadék, a hűvös a leggondosabb
szőlészeket is próbára tette, hiszen sokszor permetezni sem tudtak, amikor kellett volna, mert esett, vagy ha nem, akkor
a fölázott talajra még gumicsizmával sem
lehetett rámenni, nemhogy géppel. Nehéz volt a szükséges munkálatokat így
elvégezni. Somlaiék a szerencsésebbek
közé tartoznak (persze szerencséje jobbára annak van a mezőgazdaságban, aki
korán kel, és későn fekszik): „Kiemelkedő
minőségre senki sem számíthat az idén –
magyarázza kísérőm -, így mi sem, és a
mennyiség is átlagos lesz csupán, de ha a
borkészítés során sem követünk el valami
végzetes hibát, tisztességes bort tudunk
kínálni jövőre is.”
Közben visszafelé megyünk, megnézni a szüretelő asszonyokat, jöttünkre
egyikük megigazítja kissé a frizuráját,
hiszen nem számított arra, hogy fényképezkedés is lesz a tőkék között. Puttony
helyett műanyag rekeszekbe szedik a
fürtöket, amiket nyalka legények helyett
kisteherautó visz le a szőlőfeldolgozóba.
Kövessük hát mi is a szőlő útját. Odalent,
az épület előtt acél gépsorok fogadják
magukba a gyümölcsöt, hogy szétzúzzák,
kipréseljék a levét. A végén az a must itt
is épp olyan aranyló színű és édes, mintha
szép női lábak tapodták volna. A mustot

belépünk, de a szükséges óvintézkedéseket, előírásokat ilyenkor, forráskor
itt is be kell tartani. Műanyag tartályokat
mondtam az imént, nyomát sem látom itt
holmi gönci tölgyfahordóknak, de amikor
kalauzom biztatására föllépek a létra
fokán, és az egyik edényre helyezem a
fülem, olyan zenét hallok, ami legföljebb a
méhes zsongásához hasonlítható. Legszívesebben ráfeküdném az egyik tartályra,
és ott szundikálnék egy nagyot, ha Somlai
uram nem hívogatna, hogy megmutassa a
kis házi laboratóriumot. Engem az iskolai kémia szertárra emlékeztet, kellemes
emlék, de nem a vegytan, hanem egy
osztálytársnőm iránti vonzalmam okán,
de ezt majd inkább máskor mesélem el.
Szóval itt mérik a must, majd a kiforrott
must és a bor fokát, a cukortartalmát, az
alkoholt, meg még ki tudja, miféléket.
– És mikor lesz ebből újbor, iható? – kérdem, hogy a nosztalgiázásról a „lényegre”
térjek.
– Márton napra már biztosan meg lehet
kóstolni egyiket-másikat – feleli a gazda.
– De mivel Márton napja még messze
van, azért, hogy nehogy addig is szomjan haljon, fogadjon el tőlem pár palack
bort. Igaz, tavalyi évjárat – kedveskedik
búcsúzáskor a borász, Somlai Ferenc. –
Egészségére.
Boros Zita
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KRÓNIKA
(Folytatás a 4. oldalról)
tikai verseny). Utólag az okosok, az elemzők
azt mondják, valójában Ritter azért nem
volt nyerő, mert nem nyerő típus, korábbi
próbálkozásai (nem először indult a polgármesteri székért sem) is kudarcba fulladtak, és ezen a hatalmas Fideszes hátszél sem
tudott segíteni. Egyesek úgy fogalmaznak,
érvényesült a régi mondás, senki sem lehet
próféta a saját hazájában (más, nyersebb,
de a lényeget illetően ugyanezt kifejező
verzióban: Ritter annyira nem népszerű Budaörsön, hogy még ekkora Fidesz-hátszéllel
sem volt esélye a népszerű Wittinghoffal
szemben. Aki egyébként egy, a választásokra
alakult egyesülettel, a Budaörs Fejlődéséért
Egyesülettel indult, amelyet régi, kipróbált,
harcedzett harcostársaival alakított. (Korábbi pártjából, az SZDSZ-ből, amelynek
Wittinghoff ügyvivője is volt, már tavaly, jó
érzékkel, kilépett).

az Országgyűlésben az elmúlt időszakban
hozott több törvény és törvénymódosítás
arra utal, hogy a kormányzó párt eltökélt a
tekintetben, hogy még abban az igen csekély
számú önkormányzatban is, ahol nem az ő
embere ül a polgármesteri székben, rövid úton
el lehessen lehetetleníteni a nem narancssárga vezetőket (lásd például azt az
országgyűlésnek már képviselői indítvány
formájában benyújtott javaslatot, miszerint
a képviselő-testületek saját hatáskörükben
csökkenthetik a polgármester fizetését. Ez
ad absurdum akár egy forint is lehet.) A budaörsi mindenesetre jobb a szegedi vagy az
esztergomi helyzetnél, ugyanis a budaörsi
Fideszesek is megtanultak együtt élni, berendezkedni a Wittinghoff polgármester
és jobboldali testületi többség elnevezésű
társbérletbe, de a végső szót aligha a helyi
pártszervezetek mondják majd ki ebben az
ügyben. Budaörs, bár lélekszám tekintetében
kisváros, igen vonzó és zsíros falat (hatalmas
sajátadó-bevételekkel még most, válság idején is), itt igazán nem nehéz sikereket elérni.
Az első hónap után mindenesetre sikerült
működőképes önkormányzatot alakítani,
formális értelemben legalábbis. Hogy aztán amikor a konkrét ügyek előkerülnek,
vagy például, mint hamarosan, a 2011-es
költségvetés, azt majd meglátjuk (a vak is
aszonta).

Székely javára, nehéz lenne megmagyarázni,
mint ahogyan azt sem könnyű, hogyan tudott
Bognár két ciklusban is székében maradni.
Az új polgármester, bár korábban különböző
politikai csoportosulásokban vitézkedett már,
öntörvényű emberként ezúttal függetlenként
indult. Couleur local, hogy ugyan nem kapott meghívót a Fideszes vagy legalábbis a
Fidesszel rokonszenvező jelöltek exkluzív
klubjába (lásd térségi együttműködés rendszere), azonban a helyi Fidesz a pátyi közvélemény értésére adta, az adott kínálatból
még mindig őt látná leginkább a falu élén.
A pálmát azonban ezúttal Zsarnóczay
képviselő vitte el; a rendszerváltás óta megszakítás nélkül képviselő környezetvédő in
absoluto a legtöbb szavazatot – 1297-et –
kapott, többet tehát, mint maga a polgármester, pedig abból csak három jelölt volt, míg
képviselőből sokkal több. Mindezt ráadásul
úgy, hogy betegsége miatt Zsarnóczay gyakorlatilag nem is tudott kampányolni.
Ellentétben vele, volt még valaki, aki a
rendszerváltás óta mintha örökbérletet váltott volna a pátyi képviselő-testületbe. Az
idei választások talán legnagyobb, pátyi
meglepetésekén, Sági György, a község
egyik legbefolyásosabb személyisége, ezúttal nem tudott mandátumot szerezni és kikerült az önkormányzatból. De ugyancsak

Nagykovácsi
Nagykovácsira csak perifériás látásunk terjed ki, ezért összefoglalónkban csak annyit
jegyeznénk meg, hogy a községben tiszta
független önkormányzat alakult, inclusive
a polgármestert, az újraválasztott Bencsik
Mónikát is. Persze, hogy kinél mit jelent a
függetlenség, arról lehetne már beszélni,
hiszen Bencsik is aláírta például a fideszes
Gulyás Dénes országgyűlési képviselő által kezdeményezett, a nagy NER (Nemzeti Együttműködés Rendszere) térségi
mutációját, a helyi polgármesterek alkotta
térségi együttműködés rendszere alapító
okiratát.
A legnagyobb meglepetése a budaörsi
választásoknak mégsem ez, hanem az volt,
hogy a szocialisták, akik nem voltak éppen gyengék a városban, idén mindössze
egy mandátumot tudtak szerezni listáról,
köszönhetően annak, hogy eléggé szétzilálódtak belső hatalmi harcaik miatt.)
Ezzel együtt kérdés, hogy az elmúlt években a Wittinghoff által a „Hogyan vezessünk
várost kisebbségben” című politikai játékban tökélyre fejlesztett praktikái ezúttal is
elegendőek lesznek-e ahhoz, hogy kihúzza
ezt a ciklust. Ugyanis a Fidesz is tanult
egyet és mást az elmúlt években (itt nem
a budaörsiekre gondolok elsősorban), és
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Páty
A Zsámbéki-medence középponti települése
mindig is bonyolult viszonyairól volt híres,
a község október 3-án sem hazudtolta meg
önmagát. A három polgármester-jelölt szoros versenyében, kevesebb mint száz szavazat előnnyel Székely László legyőzte az
eddigi, 2002 óta regnáló polgármestert, Bognár Andrást (Gurin doktor alig harmad annyi szavazatot kapott, mint az első-második
helyezett. A Bognár-korszak (a „Mi fiúnk”évei) egyelőre tehát véget ért, de hogy mi
jön ezután, az elkövetkező hónapokban dől
el. Hogy végül is mi billentette a mérleget

Székely László újonnan megválasztott
polgármester viseletben (archív)
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KRÓNIKA
felsült Wiedermann Gábor is, aki többször
is volt első ember a faluban, de most még a
képviselőségig sem jutott el.
Perbál
Lekörözte vetélytársait Varga László, akit
immár harmad ízben a község első emberévé választottak (egymaga majd’ négyszer annyi szavazatot kapott, mint a második
legtöbb voksot elnyert polgármester-jelölt,
Bódi Rafael). Ez azonban sem helyben, se
a tágabb környezetben nem okozott semmiféle meglepetést: Varga közmegelégedésre
vezette a falut az elmúlt nyolc évben, ráadásul ősfideszes is (tényleg, egyszer megkérdezem tőle, mi a tagkönyvének a sorszáma),
azokból az időkből, amikor amúgy errefelé
Fidesznyiket még mutatóba sem láttak az
emberek húsz kilométeres körzetben. Ilyen
múlttal és akkora politikai hátszéllel mondhatni, a papírforma érvényesült Perbálon. A
testületi tagok névsorát böngészve sem tűnik
úgy, hogy nehéz dolga lenne Vargának az
elkövetkező négy évben, legalábbis ami az
önkormányzaton belüli erőviszonyokat illeti.
Továbbra is ott lesz a testületben a kontinuitás és a lojalitás megtestesítőjeként az előd,
Kemeczei Kálmán is, meg a politikusként
még másodfű korában járó sakkmester, Pregitzer György tanár úr is.
Remeteszőlős
Hogy a Nagykovácsiból korábban kivált, a
budai agglomeráció legfiatalabb települését is megemlítsük, itt is százszázalékosan
független testületet választott a jó nép, élén
Szathmáry Gergely polgármesterrel.
Telki
Sokan mondták, hogy lefutott meccs már
október 3. előtt is, már ami Telkit illeti. Deltai Károly, bár csak néhány hónapja tűnt föl
a község közéletében (ez ugyanúgy lehet
előny, mint ahogyan lehet hátrány is adott
esetben), mint Danóczy Balázs korábbi, idén
kora tavasszal lemondott, de máig népszerű
és elismert polgármester kijelölt utódja,
medencehosszal végzett az élen a polgármesterek versenyében. Egymaga másfélszer
annyi szavazatot söpörhetett be, mint három
kihívója együttvéve. Akik között, fekete ló
gyanánt, ott volt az a Varga Mihály is, aki
1998 és 2002 között volt már hivatalban.
Ő mindenesetre nem tudta véghez vinni
a töki Főnix, Balogh Kálmán kambekjét.
A megválasztott képviselők képcsarnokán
pásztázva, első helyen (már csak az ABC
okán is) ott látjuk a már említett Danóczyt,
a névsor vége felé, Szigeti Antalra tévedvén
tekintetünk, az jut eszünkbe, neki lassan
ideje volna fölmentést adni a választások

alól és örökös tagságot megszavazni. S hogy
ne csak a győzteseket említsük, szólnunk
kell arról is, hogy Réthy Imre kibukásával
a testületből a „Nagy Csapat”, az tudniillik,
amelyik Kerese János négy cikluson át volt
polgármester vezetésével Telkit naggyá tette,
utolsó mohikánja is kikerült.
Tök
Vaskos meglepetés született Tökön, már
ami a polgármester-választást illeti, méghozzá kétszeresen is. Az az országosan
is ritka eset esett meg, hogy a Fidesz helyi
jelöltje, Menyhárt Kata elbukta a választást
(képviselőként sem lesz benne a testületben), annak ellenére, hogy a falu nem éppen a bolsevik tradícióinak ápolásáról híres.
(Gondolom, azóta valakik már a szőnyeg
szélére lettek szólítva a Párt illetékes korifeusai által…) De úgy látszik, hogy működött
az az általános tapasztalat, hogy politikai
ellen- és rokonszenvek ide, rokonszenvek
oda, kis településeken a választópolgárok
elsősorban mégis csak személyekre szavaznak, s nem pártokra. De, legalábbis sok
kívülálló számára, az sem okozott kisebb
meglepetést, hogy a célszalagot az a Balogh
Kálmán szakította át elsőnek (méghozzá
fölényesen), aki három ciklussal korábban
volt már első embere Töknek. De ugyanő
volt az is, aki regnáló polgármesterként
veszített is már el választást, holott minden
elsőéves politológus hallgató tudja, hogy
hivatalban lévő vezető, hacsak nem nagyon
elégedetlenek vele a választók, ritkán szokott
választást veszíteni. Mindegy, akkor elveszítette, igaz, mások voltak akkor a kihívói,
mint most. De hagyjuk a múltat. Ha szemügyre vesszük a testület összetételét, az
látjuk, hogy ugyanakkor a 7 befutó közül 3 a
Fidesz jelöltje, ami ugyancsak arra utal, hogy
nem a narancssárga színnel volt baj, amikor

a polgármester-jelöltjüket kiválasztották.
Hogy aztán Balogh hogyan boldogul az új
összetételű testülettel, az az elkövetkező
hónapokban megmutatkozik. Minden azon
múlik, hogy milyen koalíciók, szövetségek
köttetnek majd a képviselők közt.
Zsámbék
Aki mer, az nyer – mondhatja Csenger-Zalán Zsolt, akinek a 2010 alighanem szerencseszáma. Idén áprilisban az addig névtelen
Fideszes pártkatona (hosszú-hosszú évek kudarcai után, hiszen indult ő már képviselőnek
többször is, több helyütt is, több pártban
is…) országgyűlési képviselővé emelkedett,
éppen a Pest megyei 9-esben, ahova Zsámbék is tartozik), s úgy gondolhatta, ha már
lúd, legyen kövér, s hadd tetőzze be politikusi pályafutását egy polgármesterséggel,
nemrégiben választott új lakóhelyén, Zsámbékon. Ez aztán keltett némi feszültséget a
helyi közéletben, hiszen elődje, Lovas Lajos
ugyancsak narancssárga mezben volt polgármester az elmúlt négy évben, ráadásul
nem is tette rosszul a dolgát. Az ő nevéhez
fűződik többek között az is, hogy évszázadok után Zsámbék újra elnyerte a városi
rangot. Csenger-Zalán étvágya majdnem
megbosszulta magát október 3-án, mert éppen csak félszáz szavazattal kapott többet
egy másik riválisánál, Gasparek Ferencnél.
De Zombori László, egy másik kihívó is
466 szavazatot kapott Csenger Zalán 695
voksához képest. (A kriptokommancsnak
elkönyvelt Keserű János is begyűjtött 190et…) De át a szavazatarány, ha egyszer már
megvolt a választás, többé senkit sem érdekel. Az új polgármesternek nem lesz nehéz
dolga, már csak azért sem, mert a testületen
belül a Fidesz-képviselők nyomasztó túlsúlyra tettek szert.
Biator Oszi

Az új telki polgármester
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KULTUSZ
Budaörs

Kulturális ajánló,

Budaörsi Játékszín

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

November
3. szerda 19.00
Szeretem a feleségem –
pikáns zenés játék 2 részben
4. csütörtök 19.00
Mágnás Miska,
operett 2 felvonásban
10. szerda 10.00
Pinokkió története –
zenés mesejáték
Óvodás bérlet II.
14.00
Pinokkió története –
zenés mesejáték
Iskolás bérlet II.
11. csütörtök 11.00
Sógornők –
komédia 2 részben
Nyílvános főpróba A Budaörsi
Játékszín leányegyletének előadása.

21. vasárnap 11.00
Mágnás Miska –
operett 2 felvonásban.
Jótékonysági előadás Álmos
baba javára.
23. kedd 19.00
Retro szerelem, avagy özvegy
Karnyóné és a két szeleburdiak –
vígjáték egy részben
24. szerda 10.00
Pinokkió története –
zenés mesejáték
Napsugár bérlet II.
14.00
Pinokkió története –
zenés mesejáték
Gézengúz II.
19.00
Albérlet az asztal alatt –
lírai komédia

12. péntek 19.00
Zséda: A Zongorista és Én.
– koncert

28. vasárnap 10.00
A fűszermadár –
zenés mesejáték

13. szombat 15.00
Sógornők –
komédia 2 részben. Bemutató.
A Budaörsi Játékszín leányegyletének előadása.

19.00
Szeretem a feleségem –
pikáns zenés játék 2 részben

19.00
Kocsonya Mihály házassága –
vidám népi válóper egy részben
14. vasárnap 10.00
Sampucli, az irigy perselymalac, avagy az árva nagyanyó –
családi mesejáték

29. hétfő 19.00
Kocsonya Mihály házassága –
vidám népi válóper egy részben
Budaörs bérlet
30. kedd 19.00
Mágnás Miska –
operett 2 felvonásban

BUDAKESZI

18. csütörtök 11.00
Albérlet az asztal alatt –
lírai komédia
Nyílvános főpróba

Erkel Ferenc Művelődési
Központ

19. péntek 19.00
Albérlet az asztal alatt –
lírai komédia. Bemutató

November 6-án, (szombat) 18
órától
Rojtos táncház

20. szombat 19.00
Albérlet az asztal alatt –
lírai komédia

November 7. (vasárnap)
„Erkel Ferenc Emlékév Budakeszin” zárása
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Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

2010. november 7-én ünnepeljük Erkel Ferenc születésének 200. évfordulóját.
Koszorúzás
15 órakor Erkel Ferenc háznál
(Erkel u. 14.)
15 órakor
Erkel Ferenc
szobornál (Fő tér)
Ünnepi beszédet mond: Dr.
Csutoráné Dr. Győri Ottília
Polgármester Asszony
16 órakor Filmvetítés
az Erkel Ferenc Művelődési
Központban
Keleti Márton: Erkel c. film
18
órakor
Semmelweis
Vonósnégyes hangversenye a
Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnáziumban
Műsor:
Joseph Haydn: F-moll vonósnégyes (op.20.No.5. Hob
III:35)
Dohnányi Ernő: C-moll zongoraötös (op.1.)
Közreműködik: Varga Csilla
zongoraművész és a Semmelweis Vonósnégyes tagjai:
Dr. Kelemen László – első
hegedűs
Dr. Székely György – második
hegedűs
Dr. Ostoros Gyula – brácsa
Dr. Asbóth Richárd – cselló
November 11-én, (csütörtök)
17 órától
Szent Márton Nap
a Német Önkormányzat rendezésében a Széchenyi Általános Iskolában
November 10-én, (péntek) 16
órától
Nosztalgia Party

NOVEMBER
November 20-án, (szombat)
10 órakor
Mesevirág Gyermekszínház –
Róka Rudi kalandjai
November 22-én, (hétfő) 19
órakor
Hadházi László – STAND UP
COMEDY ESTJE
November 24-én, (szerda) 10
órakor
Bon Bon matiné – „Nádizene”
– Budapest Klarinét Quartet
November 26-án, (péntek) 16
órától
Játszóház
November 27-én, (szombat)
18 órától
Rojtos Táncház
November 30-án, (kedd) 15
órától
Diabetes klub
Decemberi előzetes
December 6-án, (hétfő) 17
órától
A Mikulás Ajándéka – a Fabula Bábszínház előadása

AZ ERKEL MINI GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Október 25-november 7-ig
„Erkel Ferenc élete és
munkássága“ dokumentum
kiállítás
Megnyitó:
október 28. (csütörtök) 18 óra

November 14-én, (vasárnap)
16 órától
Zwickl Polka Partie

November 8- 21-ig
Dorkáné Bomba Joli festménykiállítása
„Múlt század asszonyai“

November 17-én, (szerda)
9.30 órakor
Bon Bon matiné
Hetedhét Kompánia – Szent
György és a sárkány

November 23-december 23.
Kőszeghi Edith és Hadikfalvi
Andrea
“Zöld ruhában piros díszben”
c. kerámiakiállítása
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KULT-MIX

Budakeszi garzon lett az Év Háza
Egy Budakeszin épült, garzonlakás nagyságú, energiatakarékos családi ház lett az Év
Háza. Az eredményt október
elején hirdették ki, s adták át a
vele járó díjat a tervezőknek,
Bártfai-Szabó Gábornak és
Bártfai-Szabó Orsolyának.
A díjazott épület egy 29
négyzetméteres ház, de az
építészek azzal is kalkuláltak,
hogy a család szaporodásával
a ház is bővíthető legyen.
Nos, az is kiderült, hogy
nemcsak az energiát, vagyis
a működtetést illetően takarékos az épület, hanem a
kivitelezése is meglepően jó
áron valósult meg. S minthogy
megvalósult, nem becsült ár,

Kortokraks
Rudolf Kortokraks festőművész képeiből első ízben
rendeztek kiállítást Magyarországon. A vernisszázsra
október 14-én került sor az
Újvárosháza aulájában. A
nyolcvan éves művész személyesen is megjelent a
kiállítás-megnyitón. A tárlatot
október végéig tekinthették
meg a képzőművészet iránt
érdeklődők.

Arany Rózsa
A Közép-magyarországi régióban Budaörs városa nyerte
el a Virágos Magyarországért Szervező Bizottságának
legmagasabb elismerését, az
Arany Rózsa-díjat. A díjat olyan települések kaphatják meg,
amely évek óta kiemelkedő
eredményt mutatnak fel a
környezetszépítésben.
*
Klotz Mária, a Pátyi Kurír
főszerkesztője írásban beadta
lemondását, miután Székely
László polgármesterrel folytatott megbeszélése során világossá vált számára, hogy a falu
újonnan megválasztott vezetése
az önkormányzati lap megújítását tervezi és munkájára a
továbbiakban nem tart igényt. A
szerkesztő asszony felmondási
ideje egy hónap.

hanem tényleges ár a négyzetméterenként bruttó 160 ezer
forint.. A Bártfai-Szabó Gábor és Bártfai-Szabó Orsolya
által tervezett háznak saját

szennyvíztisztítója van, pellettel fűtik, a minimális energiafelhasználást 30 centiméter
vastag, újságpapírból készült
hőszigetelés biztosítja.

Réka
selyemre

Kis ház, nagy díjjal

Illyés-diákok ad astra
Sok panasz hallható mostanában
arról, hogy a diákok természettudományos érdeklődése
hanyatlik, ami hovatovább az
ország gazdasági versenyképességét is negatívan befolyásolja.
Nos, úgy tetszik, Budaörsön ez
nem fog múlni. A budaörsi Ilylyés Gyula Gimnázium és Köz-

gazdasági Szakközépiskola csapata, Bucsi Karina, Bán Bence
és Molnár-Göb Márton nyerte
a Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós
Csillagászati Kutatóintézete által kiírt csillagászati versenyt. A
csapat felkészítő tanára Székely
Györgyi volt.

Nemzetközi
kerékpározási
stratégiát készít Budaörs Város
Önkormányzata hét európai
ország kilenc városával közösen. Az Európai Unió Central
Europe Programme-ja keretében megvalósuló, ,„BICY”

elnevezésű program emellett
városi kerékpárparkolók és a
hozzá kapcsolódó lopásgátló
védelmi rendszer tervezését és
megvalósítását is támogatja. A
2013-ig tartó projektre Budaörs
mintegy 175 ezer eurót költhet.

Budaörs két keréken

A

budapesti
Operaházzal kapcsolatban az idei
évad kezdete óta inkább
botrányokról szólnak a hírek,
nem annyira a művészetekről.
Az egyik legutóbbit azért
említjük e helyt, mert két,
budakeszi vonatkozása is
van. Kihirdették ugyanis a
most induló évad programját,
és kiderült, hogy kivették a
műsorból Kovalik Balázs két
új rendezését is.
Kovalik Balázs az egyik legtehetségesebb operarendezőnk,
ráadásul némi budakeszi kötődése is van. Munkáit nemcsak

Az Erkel Emlékév alkalmából, a nagy, 19. századi
zeneszerzőről
elnevezett
művelődési központ kezdeményezésére, vetélkedőt
hirdettek meg Pest megye
általános iskolásai számára.
A döntőt a budakeszi intézményben tartották november
5-én. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekek komolyan felkészültek, versengésük színvonalas volt. Egy
szépséghibája akadt, hogy
budakesziek nem értek el
számottevő eredményt.
A részletekről lásd:
www.efmk-budakeszi.hu

idehaza, hanem külföldön is
magasra értékelik, és szívesen
látott vendégrendező a világ
nagy dalszínházában is. Az
idei év egyik különlegessége
lett volna Bánk bán-rendezése:
a rendező ugyanis Erkel eredeti változatát vitte volna színre,
azt, amit az ősbemutató óta
szinte soha nem is játszottak.
Nos, az Operaház új
vezetői, mint hírlik, azt tervezik, hogy kiveszik az idei
évad műsoráról. Gondolom,
az Erkel Emlékév nagyobb
dicsőségére.
tb

A selyemfestő Somogyi
Rékának nagy sikerű kiállítása volt ismét. A budakeszi
illetőségű képzőművész képeivel ezúttal az Ybl palotában ismerkedhettek meg a
festészet szerelmesei.
*
A kortárs költészet fiatalabb nemzedékének egyik
legismertebb lépviselője,
Varró Dániel volt a vendége
októberben a Magyar Történelmi Szalon matinéjának,
amelyet a Jókai Művelődési
Központban tartottak. A
költő előadást tartott „Téli
szonett címmel.

Piknik
vérebekkel
Az „Állatok Világnapja”
alkalmából a Europe Direct Pest előadásokkal és
játékos
ismeretterjesztő
programokkal várták a
szervezők október 9-én
az érdeklődőket a budakeszi
Vadasparkban.
A program szerepelt még
madárgyűrűzés,
vérebbemutató. A legkisebbeknek pedig ott volt az
Ökocsigaház
játszóház
kézműves foglalkozásain és
a Bagolyvár birodalom kalandtúráján.
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SPORTSZELET
elismeréssel adóztak a rendezőknek, a Magyar Bécs helyett
Siker és kudarc Budaörsön résztvevők
Asztalitenisz Szövetségnek,
kudarc volt a magyar hogy ilyen sporteseményt ren- Budaörs városának és sport- Budakeszi
Amiasztalitenisz
sportnak, dezhessen a város, nemcsak egyesületének. Jegyezzük meg,
siker volt Budaörsnek.
A város, másfél évtizedes,
szívós munkával a hazai asztalitenisz egyik fontos bázisává
nőtte ki magát. Szakosztályuk
egyre jobb eredményeket ér
el, és Budaörs mind rangosabb
versenyeknek ad otthont. Ilyen
eseményre, mint októberben,
még soha nem került sor Budaörsön sem az asztaliteniszben, sem más sportágban. A
Pro Tour Asztalitenisz Torna
afféle Világ Kupának számít
a sportágban. Ahhoz persze,

a helyi sportolók sportsikerei
és a korábbi versenyszervezői
eredmények járultak hozzá,
hanem a hosszú huzavona után
idén végre megnyílt városi
uszoda és sportcsarnok 21.
századi színvonalú létesítményeinek is köszönhető.
Az intézmény a nyári nyitás óta a helyi lakosok szemében már jól vizsgázott, s
ezúttal a nemzetközi sportélet is tanúja lehetett: Budaörs
képes akár egy rangos világverseny megrendezésére is. A

hogy Pro Tourt nemhogy Budaörsön, de eddig Magyarországon sem rendeztek soha, pedig, legalábbis hagyományait
tekintve, Magyarország egykori asztalitenisz-nagyhatalom.
És akkor a kudarcról: sajnos, a magyar versenyzők
kiábrándító teljesítményt nyújtottak az ázsiai versenyzők
uralta mezőnyben. A „legjobb” eredményt Jakab János
érte el, de a nyolcaddöntőből
ő is kiesett.
eszt

zabó Ozor János Ozy
fél szemével (vagy talán
mindkettővel) már Las Vegasra
tekint. Decemberben ugyanis
ott lesz a szkander VB. Pedig
éppen, hogy megérkezett csapattársaival egy jelentős nemzetközi tornáról. A népszerű
budakeszi para-sportoló mind
fekve nyomásban, mind szkanderben ott van a világ legjobbjai
között, de energiájából arra is
futja, hogy sorstársait is sportolásra ösztönözze. Sportegyesületük, amelynek Ozy a vezetője
és alapítója, a Budakeszi Power
Station SE legutóbb, októberben

Svájcban járt, és ezúttal sem
hoztak szégyent Budakeszire. A
Swiss Open szkanderversenyen
(Dietfurt) Ozy a jobb kezesek
mezőnyében aranyérmes lett,
de a 3-5-6-8. helyet is magyar

versenyző szerezte meg, sorrendben Rojkó Zoltán, Seucz
Sándor, Gallyas Ákos és Kiss
Viktor.
A versenyen 10 ország 175
versenyzője indult.

S

Ozy és csapata

H

úsz év nagy idő; egy
emberöltő. Ennyi idő telt el
azóta, hogy az akkor még BécsBudapest (közben Pozsony közbeiktatásával bővült) szupermaratoni futóverseny résztvevői
először, 1990. október 22-én,
Pátyon keresztül befutottak Budakeszire, a Pátyi út-Szél utcaKnáb János utca útvonalon,
hogy az általános iskola előtti
célban megpihenjenek. Azóta
minden évben sokan várták,
hogy a sportolók – köztük az
utóbbi években kerekes székesek
is – megérkezzenek, hogy
buzdíthassák őket az utolsó métereken. Idén hiába várták. Egy
nagy sorozat megszakadt. (Jó
tudni, hogy teremteni valamit a
semmiből – nem semmi. De egy
sikeres sorozatot megszakítva
megpróbálni újraindítani – még
nehezebb.)
Budakeszi egyelőre azzal
vigasztalhatja magát, hogy az
utolsó, félmaraton megmaradt,
de persze más egy nagy nemzetközi verseny egyik fontos állomásának, s más egy félmaratoni verseny rajtállomásának
lenni.

PLÍZ

Jótékonysági rendezvény
Budakeszi Városi Polgárőrség
Kiemelten Közhasznú Szervezet
2092 Budakeszi Szél u.42.
Tisztelt Budakeszin élő, és Budakeszin
gazdasági tevékenységet folytató közbiztonságért tenni tudó polgártársam!
Tájékoztatom, hogy a Budakeszi Városi Polgárőrség 2010. október 30. án 20
órától vacsorával egybekötött jótékonysági rendezvényt szervez az Erkel Ferenc
Művelődési Központban egy terepjáró autó
megvásárlása céljából.
Az autó nagymértékben segítené szervezetünk
önkéntes
bűnmegelőzési
munkáját, melyet városunk közbiztonsága,
lakóinak nyugalma, a magán és a közösségi tulajdon védelme érdekében végez.
A terepjáró gépkocsi lehetővé teszi
azoknak a településrészeknek a megközelítését, melyek eddig számunkra elérhetetle-
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nek vagy csak gyalog voltak elérhetők.
Mivel a gépkocsizó járőri szolgálatainkat nagy gyakorisággal a helyi rendőrőrs
munkatársaival közösen szervezzük az
előzőekben említett területrészeken a
hatósági jelenlét is biztosított.
A realitásokat figyelembe véve kb.
nyolcszáz és kilencszázezer forint értékhatáron belül merünk gondolkodni, mert
ezért az összegért egy viszonylag fiatal
és megfelelő állapotú Lada Nivát lehet
vásárolni.
Kérem, lehetőségeihez mérten szíveskedjen támogatni a jótékonysági rendezvényünket, hogy a közérdeket szolgáló
céljainkat elérhessük, tervünket megvalósíthassuk.
Minden felajánlást szívesen fogadunk,
melyek lehetnek – a rendezvény színvonalasabbá tételét szolgáló étel ajándékok; – tombolán kisorsolható tárgyak, italok; szolgáltatási utalványok; pénzadományok, stb.

A pénzadományokról igény szerint természetesen Közhasznúsági Nyilatkozatot
adunk, mely az adóalapból leírható!
Tisztelettel a Budakeszi Városi Polgárőrség nevében
*
Telt ház az Erkel Ferenc Művelődési Központban a Budakeszi Városi Polgárőrség
jótékonysági rendezvényén. Színvonalas
szolgáltatás, jó műsor, remek közönség, a
polgárőrség céljaival azonosuló támogatok október 30.án este több mint egymillió
forintos adománnyal egy terepjáró megvételét tették lehetővé a Budakeszi Városi
Polgárőrség részére.
A Budakeszi Városi Polgárőrség köszöni
a belépőket megvásárolók segítségét és a
sok önzetlen támogatást, melyet a jótékonysági rendezvényük sikere érdekében
kaptak a szponzoraiktól.
Karvaly Nándor
elnök
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BÜHNE

Tizennégy karátos autó Keszin

P

ár hete, fényes nappal, Budakeszin egy
parkoló autóból ismeretlen tettes pénzt
lopott ki. A gépkocsi tulajdonosa a posta
alatti parkolóban hagyta a járművét, bement
a hivatalba, s pár perccel később, amikor
visszament a kocsihoz, már csak hűlt helyét
találta – a benne hagyott pénzének.
Kellemetlen, de idáig a történet akár
banálisnak is volna mondható. Szinte a
hírérték küszöbét is alig haladja meg, mínuszos hír, mondja erre az újságíró szakzsargon. Ami rendkívülivé teszi, az az
eltulajdonított összeg nagysága. Mintegy
tizenhatmillió forintról van ugyanis szó.
A rendőrség ugyan azonnal megkezdte a
nyomozást az ügyben, azonban mind ez
ideig a sötétben tapogatózik. Nagymértékben hátráltatja a detektíveket ugyanis,
hogy alig maradt nyom a bűncselekmény
után. Az autót ugyanis nem törték föl, a
záron sem találtak erőszakra utaló nyomot, még az is meglehet, hogy a kocsi
véletlenül nyitva maradt, ami végtelenül
megkönnyítette a tettes dolgát. Az sincs
kizárva, hogy alkalmi elkövetőről van
szó, aki egyszerűen csak észrevette a
lehetőséget, és talán maga lepődött meg
legjobban a zsákmányon.

O

któber elején történt,
szintén Budakeszin,
az Erdő utca főutcai torkolatánál lévő éjjel-nappali
közért előtti parkolóban.
Dél körül járt az idő, amikor
egy úrvezető leállította
a kocsiját a parkolóban,
gondosan bezárta, majd
átment a főutca túlsó
oldalára, a szemközti büfébe, hogy megebédeljen.
Amikor visszaért, legnagyobb megdöbbenésére
azt tapasztalta, hogy az
autó egyik ablakát betörték, a kocsiját kiforgatták.
Bár a parkoló tele volt, a
közeli üzletekben is jöttekmentek a vásárlók, az idő
is szép volt, ám az esetnek
sem szem-, sem fültanúja
nem volt. A helyszínre
érkező rendőrök, hiszen
az esetet a kárvallott azonnal bejelentette, rögzítették a nyomokat, és forró
nyomon elindultak kézre
keríteni a tettest. Kiléte,
indítéka azonban a mai
napig ismeretlen.
tb

Számtalanszor leírtuk már ezeken a
hasábokon, hogy értéket az autóban hagyni veszélyes. De még értékesnek látszó
tárgyakat is, ugyanis egy filléres digitális
fényképezőgép vagy egy mobiltelefon
is arra csábíthat embereket, feltörjék a
kocsit, s meglehet, a feltöréssel nagyobb
kárt okoznak, mint az elvitt szajréval.
Ugyancsak előfordul, hogy csalódottságukban, amikor kinyitják az ülésen
felejtett tárcát, s nem találnak benne se
készpénzt, se bankkártyát, bosszúból még
meg is rongálják az autót.
Szóval mindenképpen kockázatos értéket vagy annak látszó holmit benne
hagyni az autóban, pláne látható helyen.
Ha mindenképpen erre kényszerülünk
(nem valami kényelmes például a laptopot bevinni a boltba), akkor legalább ne
az utastérben, hanem a zárható csomagtartóba tegyük, bár ekkor is jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy ezt illetéktelenek kifigyelhetik, márpedig egy profi
betörőnek egy csomagtartó feltörése nem
okoz különösebb gondot.
Érthető persze azok aggodalma is, akik
például, nem szívesen mászkálnak az utcán
például nagyobb összeggel a kezükben

vagy a zsebükben. Szemfüles bűnözők ezt
valóban egykettőre észrevehetik, hiszen
gondoljuk meg, nekik ez a szakmájuk,
erre jár az agyuk, a szemük, és váratlanul
kitépni valakinek a kezéből a táskáját,
majd gyorsan elszaladni vele, jó eséllyel
kecsegtet azzal, hogy örökre elbúcsúzhatunk a szóban forgó értékünktől. Szóval
ez sem százszázalékosan biztonságos,
de egy, a belső zsebbe rejtett bankóköteg
(pláne akkor, ha nem forgalmas közterületen, hanem diszkrét körülmények között
helyezzük oda) még mindig sokkal kisebb
kockázatokat rejt, mint egy őrizetlen autóban hagyni becses dolgainkat.
Ha ennél is nagyobb biztonságot szeretnénk, kiváltképp ilyen extrém esetben,
mint amiről cikkünk elején szóltunk,
hogy ugyanis milliókkal kell közterületen
mozognunk, vigyünk magunkkal legalább
egy másik személyt, aki az autóban marad, és amíg mi egyéb dolgainkat intézzük,
vigyáz az értékekre. Másik jó tanács, hogy
az ügyintézést úgy szervezzük meg, hogy
az első állomás az legyen, ahol a pénzt
célba juttatjuk, aztán már fölszabadultan
siethetünk az egyebek intézésére.
Fölmerül az is, hogy minden olyan
esetben, amikor csak lehet, kerüljük a készpénz-fizetést, ma már gyakorlatilag mindenkinek van bankszámlája, bankkártyája.
Borz Tóbiás

Kábítószer-termesztés Telkiben
Kannabiszt termesztettek Telkiben, egy családi házban. A
dolog feltűnt valakinek a lakás
környezetében, mert gyanúját
megosztotta a rendőrökkel,
akik a kapott füles alapján
előkészítették az akciót, hogy
a termesztő(ke)t lefüleljék és a
kábítószer előállítására alkalmas növényeket mint tárgyi
bizonyítékot lefoglalják. A
megyei nyomozók gondosan
előkészített akciója azonban
csak félsikert hozott. (Lehet,
hogy a tetteseknek is voltak
informátorai?) A lakásban
valóban megtalálták a kendertöveket, több százat, ami elég
tetemes mennyiségnek számít,
azonban a „kertész” kereket
oldott, senki nem sikerült
elkapni. Az egyik feltételezett
elkövetőt beazonosították, ő
egy román állampolgárságú
személy, aki szökésben van.
A rendőrök körözést adtak ki
ellene. Társai kilétét azonban
homály fedi.
A nyomozás tovább folyik.

Kétszázmillió forintból újítják
fel a Budaörsi Rendőrkapitányságot
Elkészült
a
Budaörsi
Rendőrkapitányság
felújításának első szakasza. A
beruházás eddigi, 100 millió
forintot meghaladó költségeit,
Budaörs Város Önkormány-

zata finanszírozta, amelyből
többek között egy rendőrségi
szállót is kialakítottak. Az
épületrészt dr. Ármos Sándor
Pest megyei rendőrfőkapitány
és Wittinghoff Tamás polgármester adta át 2010 október 1-én ünnepélyes keretek
között.

A kapitánysági fogda a felújítás alatt is üzemel
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nagy
értékre elkövetett lopás bűntettének a gyanújával nyomoz
ismeretlen tettes ellen. Aki a fenti ügyekben bármilyen, a
nyomozást segítő információval tud szolgálni, hívja a Kapitányságot vagy tegyen személyesen bejelentést. Budaörs,
Szabadság út, telefon 06/23-505-400.
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BALSORS

Baleseti krónika
Átlagos hónap volt az elmúlt október baleseti szempontból vidékünk közútjain. Egy súlyos balesetet jegyeztek föl a baleseti
naplóban a budaörsi kapitányságon. Érdekesség, hogy ilyen
tájt már sokan leállítják a kerékpárjukat, mégis, két balesetben is szerepelt a kétkerekű jármű. A helyszínek között ezúttal Zsámbékról történik a legtöbb megemlékezés. Lássuk.
Budaörs, Kaktusz u.
K. Dorottya egy általa vezetett személyautóval közlekedett
a Kaktusz utcában a 8102-es út irányába. A kereszteződéshez
érve, rá akart kanyarodni a védett útra. Manővere során, annak ellenére, hogy ki van téve a „Elsőbbségadás kötelező!”
jelzőtábla, nem adta meg az elhaladási elsőbbséget egy, a védett
úton, számára balról jobbra közlekedő gépkocsinak, amelyet R.
Balázs vezetett. A két jármű összeütközött. K. Dorottya nyolc
napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett.
Zsámbék, Gagarin utca
Hogy a sephia (tintahal, a lábasfejűek osztályába sorolt tengeri
állat) élt-e valaha is a Zsámbéki-medencében, e helyt ne firtassuk, mindenesetre tény, hogy a zsámbéki Gagarin utcában egy
Kia Sephia haladt az említett időben. Volánja mögött Sz. Péter Lajos. Amikor a jármű a Bartók Béla utcai kereszteződésbe
ért, vezetője nem adta meg az elsőbbséget a másik utcában neki
jobbról érkező Sz. István vezette teherautónak. Az ütközést nem
tudták elkerülni, s ennek következtében Sz. Péter Lajos és utasa,
M. Melinda előre láthatólag könnyű sérüléseket szenvedtek
Tinnye
Ittasan semmilyen járművet, kerékpárt sem szabad vezetni közúton, De nem is ajánlott, ahogyan azt az alábbi eset is mutatja.
Egy tinnyei asszony, M. Lászlóné Úny felé kerekezett bicikli-

vel, amikor egy lejtős szakaszon elveszítette uralmát a járműve
fölött, és az út menti árokba hajtva felborult.
Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy ki kellett hívni a
mentőket, s természetesen megjelentek a helyszínen a rendőrök
is. Megszondáztatták a hölgyet, s miután a készülék gyanúsan
elszíneződött, a kórházban, ahol ellátták, egyúttal véralkoholvizsgálatot is végeztek, ami igazolta az ittas állapotot.
Zsámbék
A zsámbéki belváros legkellemetlenebb kereszteződése az, ahol
az Etyeki és a Mányi utca találkozik a Szent István tér sarkán. A
meredek Mányi út itt egy éles kanyart ír le, mielőtt beletorkollanék a térbe. S. András gépjárművezető Herceghalom felől jött
az Etyeki úton a mi autónkkal, akarom mondani az autójával,
egy Suzukival, amikor az említett forgalmi csomóponthoz közeledett; vele egyidejűleg egy kerékpáros hölgy, R. Mariann
érkezett a mányi úti lejtőn a kanyarba. Az úrvezető a tábla ellenére sem adott neki elsőbbséget és elütötte. A baleset viszonylag szerencsés kimenetelű volt, a biciklista csak könnyű, nyolc
napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
eszt

A tökállvány felborult, de nem a rendőrautó lökte fel

Jó tanácsok autósoknak

Készülődik a tél, készüljön Ön is

A közlekedés a téli időszak tudatos
felkészülést igényel. Megváltoznak az útés látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt
alkalmazkodniuk kell.
Ami a gépjárműveket illeti, elengedhetetlen például az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer és
az ablaktörlő ellenőrzése.
A téli viszonyok között célszerű, ha a
gépkocsik állandó fölszerelésében van jégkaparó, jégoldó spray, megfelelő ablakmosó folyadék vagy éppen páramentesítő.
Mivel ilyenkor a látási viszonyok
gyakran rosszak, korán sötétedik, hoszszabb ideig kell használni a gépjármű
világítóberendezéseit, nagyon fontos,
hogy azok megfelelően működjenek. A
fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor
gyakrabban kell tisztítani.
Szintén a rosszabb látási viszonyok
okán, nagyobb követési távolságot
célszerű tartani, és lassabban, óvatosabban kell vezetni; így kisebb a balesetek
bekövetkezésének kockázata, rossz manő-
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verezés esetén pedig a hibák könnyebben
korrigálhatók.
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a fékút télen
általában hosszabb. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló, a kerekek
gyorsan leblokkolnak, a jármű könnyen
kormányozhatatlanná válhat és könnyen
kicsúszhat az úttestről.
Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékről,
hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor fékezzünk, amikor az autó már újra a
kívánt irányban áll.
Ajánljuk, akár a legtapasztaltabb
gépkocsivezetőknek is, hogy próbálják ki
a téli tanpályás vezetési gyakorlást. Így a
gépkocsivezető éles helyzetben is tudni
fogja, mit kell tennie, ha a jármű megcsúszik, kifarol vagy letér az úttestről.
Bár Magyarországon ez idő szerint még
nem kötelező, a csúszós, jeges utakon való
biztonságos közlekedéshez téli gumikra
van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen nincs hó.
A nyári gumik már +7 fok alatt csúszni

kezdenek, fagypont körüli hőmérsékleten
megmerevednek, tapadásuk nagymértékben csökken, ami balesetveszélyes lehet.
A téli gumikat ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten
megnő a tapadási értékük. Ezek az
abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva,
és rendkívül alacsony hőmérséklet esetén
is rugalmasak maradnak.
A téli gumival rövidebb a fékút is.
Ügyeljünk arra is, hogy a nyomás a téli
gumikban 0,2-0,3 barral legyen magasabb, mint a nyári abroncsokban, mert a túl
alacsony nyomás befolyásolja a profil öntisztuló képességét. A téli gumikkal kapcsolatban néha elhangzik, hogy azok igen
drágák, ezért egyes szakemberek áthidaló
megoldást javasolnak: bár a négy évszakos gumi nem helyettesíti a téli gumit,
de lényegesen jobb, mint nyári abroncscsal télen vezetni.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró
esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melyet érdemes a hajtott tengelyen lévő
kerékre rakni, így kormányozható marad
az autó.
A hólánc feltételét és levételét érdemes
még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben.
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