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2015 JÚLIUS 

OPTIKA

Szemüvegkeretek 
30% kedvezménnyel kaphatók!

Biatorbágy, Budakeszi

Geridor Optika • Budakeszi, Dózsa György tér 1/a
Tel.: +36-23-452-415 • Ny.: H-P 10.00-18.00.

Biatorbágy, Baross Gábor u. 3.
Tel.: +36-23-312-004 • Ny.: H-P 10.00-18.00., Szo. 9.00-13.00.

http://www.geridoroptika.hu

H I R D E T É S F E L V É T E L :  B u d a k e s z i ,  F ő  u .  7 6 .  •  T e l . :  0 6 - 2 0 - 2 1 2 - 3 8 0 8  •  m a i l @ b u d a n t u l . h u

Papír-Írószer Bolt
Budakeszi, Fő u. 76.

06-23-450-637
herrlisztpapir@t-online.hu

HerrLiszt

UDÁNTÚL
FÜGGETLEN HÍRMAGAZIN                         WWW.BUDANTUL.HU

FRÍÍÍ!

Ez nem kacsa!

Hogy lesz a rút kiskacsából 
hattyú. (És viszont.) 

Nem mese ez, nem is kacsa. 
(Írás a III. o-on)
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A HerrLiszt bemutatja

Töltsd újra, Sam!

Számítógépes nyomtatókba való utángyártott és új
Tintapatronok, tonerek széles választéka,  

valamint tintapatronok és tonerek 
újratöltése

A legjobb áron 20 km-es körzeten belül!  
Garanciával!

Herr Liszt papír-írószerbolt
2092 Budakeszi, Fő u. 76. T.: 06 23 450 637

Fotókidolgozás-akció!

Filmek, digitális adathordozók

Igazolványképek

Fénymásolás, szkennelés

Rendezvényfotózás

Keretek, keretezés

herrLiszt Papír- Írószer és Fotóbolt
Budakeszi, Fő u. 76.
T/F 06 (23) 450 637
Nyitva tartás: H-P 10-18, Szo 9-13 óráig
E-mail: herrlisztpapir@t-online.hu http://facebook.com/herrliszt

Keszi
FOTÓbolt

– A hitelkiváltás lényegé-
ben nem jelent mást, mint-
hogy korábbi kölcsönét plusz 
költségek nélkül előnyösebbre 
cserélheti az adós. A bankok 
többsége különféle akciókat 
is  meghirdetett, úgyhogy 
akár sok százezer forintos 
költségtől is mentesülhetnek a 
forintosított, korábban deviza 
alapú jelzáloghitelesek.

– Bárki élhet ezzel a 
lehetőséggel?

– A dolog azért nem ennyire 
egyszerű. Az MNB az Azén- 
pénzem.hu kérdésére elmond-
ta: ha a fogyasztó más hitelin-
tézetnél igényel hitelkiváltó 
hitelt – a Polgári Törvénykönyv 
által előírt szerződéses sza-
badság elvével összhangban 
–, utóbbi saját kockázatel-
bírálásán, adósminősítésén és 

döntésén múlik, hogy kíván-e 
erre vonatkozó szerződést 
kötni az ügyféllel. Nem min-
denkit hiteleznek szívesen a 
bankok, így egyáltalán nem 
biztos, hogy ha valaki fel-
mondja a hitelét, valóban talál 
új hitelezőt. 

– Mit kell tennie annak, aki 
élni kíván a lehetőséggel?

– Elvileg a dolog egyszerű: 
fel kell mondani a régi hitelt, 
amire az elszámolást követően 
60 nap állt rendelkezésre. Ki-
fizetni a felmondást 
követő 90 elmúltával 
kell. Jelezni kell persze, 
hogy hitelkiváltásról 
van szó. Addigra kell 
találni egy új bankot, 
akitől felvehető az új hi-
tel.

– Mik a fő buktatók?

– Mint említettük, a 
bankokat semmi sem kötelezi 
az új hitel nyújtására. Köny- 
nyen két szék között a pad 
alá eshet, aki nem elég 
körültekintő, a felmondott hi- 
telt ugyanis a felmondást köve-
tő legkésőbb kilencvenedik 
napon mindenképp vissza kell 
fizetnie. Olvasóink jelzései 
szerint van ugyan olyan bank, 
amely azt mondta, hogy tole-
ráns az ügyféllel, ha nem talál 
kiváltó hitelt, és „visszacsinál-
ja” az egész hitelfelmondást. 
Erre azonban semmi garan-
cia nincs. Tehát csak akkor 
célszerű a felmondó nyilatko-
zatot megtenni, ha a fogyasztó 
már rendelkezik új pénzügyi 
intézményétől a hitelkiváltó 
hitel megkötésére vonatkozó 
írásos ígérvénnyel. 

– Nem kell attól tartani, 
hogy a mostani alacsony ka-
matok hirtelen megemelked-
nek?

– Az alacsony kamat-
környezet biztos nem lesz 
örök. A most nagyon olcsó 
hitel gyorsan drágává válhat, 
amint beindul egy kamat-
emelései hullám. A hitelek ka-
mata ugyanis háromhavonta 
változhat, ez pedig időzített 
bombaként ketyeg a forintosí-
tott devizahitelekben. Ha lehet, 
hosszú távon fix kamatozású 
kiváltó hitelt kell keresni. Azt 
is érdemes szem előtt tartani, 
hogy az ingyen ebéd – mint 
mindig – jelenleg is biztosan 
tévhit. Naivitás arra gondolni, 
hogy a most pénzajándékot 
vagy valamilyen extra feltételt 
kínáló bankok később azt va-
lamilyen módon nem verik le 
ügyfeleiken. Az ígéretek és a 
látványosan alacsony hiteldíjak 
ne tévesszenek meg senkit!

A Budántúl-Omnibus és az 
Azenpenzem.hu közös 

rovata
Részletek az 

Azenpenzem.hu portálon 

Szívet cseréljen, aki bankot
A devizahitelesek a forintosítással mentesültek a további 
árfolyamkockázattól, és akikkel nem bánt tisztességesen 
a bankjuk, több-kevesebb vissszatérítéshez is juthattak az 
elszámolás során. Valamennyit tovább könnyíthetnek a 
helyzetükön a hitelkiváltással. Erről kérdeztük B. Varga 
Juditot, az Azénpénzem.hu portál főszerkesztőjét.

Ollót ide, kamatot 
akarok vágni
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A minap, séta közben, meg kellett, hogy 
dörzsöljem, először nem hittem neki; 

mármint a szememnek: az egyik ház hom-
lokzatán, bent, a lakóövezetben, nem is 
messze a településközponttól, egy zászlót 
lengetett a szél.

Ezen még nem kellett volna fönnakad-
nom annyira, bár elöljáróban annyit eláru-
lok, nem a nemzeti trikolórt aggatta ki az 
ismeretlen tulajdonos. Még csak nem is az 
Árpád-sávost. Bár ez utóbbi már föl sem 
tűnne, annyira mindennapossá vált, pedig 
még néhány éve sokan fölkaptuk rá a fejün-
ket első ízbeni kitűzésekor. Azt is hamar, bár 

nem könnyen, megszoktuk,  amikor a Kossuth térről indított di-
vat jóvoltából a városháza előtti árbocon megjelent a székely 
zászló az EU-lobogó helyén. De láttunk mi már sokféle zászlót 
lengeni mifelénk: britet, amerikait, sőt, egyszer még a tibeti 
lobogó is kikerült pár napig egy ismert ember ismert házának 
oromzatára.

Ez a zászló, amit ezen a kora nyári estén láttam lengedezni, 
azonban mind az említettektől különbözött; már csak abban is, 
hogy nem valamely nemzet vagy népcsoport jelképe volt, bár 
jelképnek jelkép, és ez is emberek egy bizonyos jól (?) megha-
tározható körének a szimbóluma. Csodálkoztam, bár a zászló 
színei kifejezetten szépek, és amire emlékeztetnek, az emberek 
többségének kedves: vörös, narancs, sárga, zöld, türkizkék, kék 
és lila

Gondolom, ha máshonnan nem, a fizikaórákról ismerősök: a 
szivárványéi. Ami az egyik legősíbb szimbólum.

A mitológiákban a szivárvány gyakran egy olyan híd, ami 
az égi és a földi világot összeköti. A sumer Gilgames-eposzban 
viszont az özönvízre emlékeztet. Alighanem innen került át a 
zsidó-keresztény kultúrába is, amelyben Isten az özönvíz után az 
emberekkel kötött szövetsége jelképének szánta.

A magyar néphit szerint azonban a szivárvány veszélyeket is hor-
doz, gyerekeknek például tilos volt föltekinteniük az égre, amikor 
ott a jelenség feltűnt. Több vidéken a közelmúltig élt a hiedelem, 
aki átmegy a szivárvány alatt, annak megváltozik a neme.

Hogy pontosan miként vált a nyugati meleg-mozgalmak jelké-
pévé, nem tudom, mint ahogyan azt sem, ki annak a háznak a 
lakója, aki a némiképp vakmerő gesztust megengedte magának. 
Bár városomat, amióta, és ez azért már évtizedekben mérhető, 
ismerem, mindig is nyugodt, toleráns helynek ismertem. De azért 
személyesen vállalni effajta meggyőződést mifelénk sem min-
dennapos.  Igaz, nem mindennapi volt az időszak sem, amikor 
a zászlókitűzésre sor került. Egy vagy két nappal lehettünk talán 
az után, hogy az amerikai legfelső bíróság az USA valamennyi 
államában legalizálta a melegházasságot.

A magam részéről nem szeretnék a kérdésben elvi álláspon-
tot kifejteni, ha fejet hajtok az ismeretlen zászlókitűző előtt, azt 
elsősorban bátorsága okán, semmint az ügyével való azonosulás 
miatt teszem. Megvallom, nem tartozom az ügy lelkes hívei, mint 
ahogyan ellenzői közé sem. Jobb az ilyesmit, szerintem, az életre 
bízni. Ha már lakóhelyemről van szó, megemlítem, ismerek a 
környezetemben egy párt, amelynek tagjai  évtizedek óta élnek 
együtt elválaszthatatlanul egymástól. Ők ugyan nem lobogóz-
ták föl a házukat az említett alkalomból, de környezetükben a 
kezdetektől fogva mindenki tudja róluk, hogy férj-feleség, bár 
mindketten az erősebbnek mondott nemhez tartoznak. Tudomá-
som szerint papírjuk nincs róla, és még soha, egyetlen egyszer 
sem hallottam ezzel kapcsolatban megjegyzést tenni rájuk a 
környezetükből. Igaz, erre semmiféle okot nem is adtak.

.
eXabo Tibor

szellemi homeless

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

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

„Mi a leggyorsabb a Földön? Az átmenet a jóból a rosszba”
(Lessing)
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Július, Szent Jakab hava

Szent Jakab havában megoltalmazd magadat borsos 
étkektől s egyéb hevítő szerektől és édes ízű lekvárok-

tól; eret ne vágass, ne élj purgáczióval, feleségeddel ne 
hálj; a fürdő árt, sokat ne aludjál, italodban tarts zsályát 
mind virágostul, ürmöt és ezerlevelü füvet. Sarlós-Boldog- 
asszony napján ha eső van, úgy, mint Medárd, negyven-
napi esőt jegyez.

Jaj te kánikulás heves idő, sok telhetetlen fösvényeket, 
utálatos álnokokat, hízelkedőket, magának takarókat, 
gonosz gondolatuakat, csalárdokat, álnokokat, vér-
ontókat, tökéletleneket, nyughatatlanokat, kedvetleneket, 
egyedül maguknak valókat, vakmerőeket és hívságra 
ösztönző természetüeket e világra nagy hiába szülsz.

CSÍZIÓ

Megállt az idő…
Több, kozmológiai szempontból érdeklődésre számot tartó esemény 
is történt az elmúlt hónapban. Itt van például az általam nagyon nem 
kedvelt Szent Iván, praktikusan a nyári napforduló. Szent Ivánt épp 
azon okból van szerencsém rühellni (mármint a napját, természe-
tesen), ami miatt a karácsonyhoz kötődő téli napfordulót szeretem. 
Szent Iván még a nyár elején van, épp hogy elkezdődött a legjobban 
várt évszak, de az onnantól rövidülő nappalok arra emlékeztetik a 
halandót, hogy semmi sem tart örökké, még ez a nyár sem…

Volt ennél örömtelibb jelenség is: az idő június 30-án éjfélkor 
megállt – egy másodpercre. Ennyivel lesz hosszabb ugyanis az 
idei esztendő. A Párizsi Obszervatórium még tavaly év végén be-
jelentette, hogy az idei év június 30-án szökőmásodpercet adnak 
hozzá a világidőhöz. 

A világidő a Föld forgási sebességén alapul, amely fokozatosan – 
naponta a másodperc kétezred részével – csökken a Nap és a Hold 
óceánokra gyakorolt gravitációs hatása, az árapály okozta súrlódás 
miatt.

Mai időrendszerünk alapja az atomidő, amellyel pontosabban lehet 
mérni az időt, mert független a Föld forgásától. A szökőmásodpercek 
beiktatására azért van szükség, hogy összhangba hozzák az össze-
hangolt világidőt az atomidővel. 

A szökőmásodperceket 1972-ben vezették be az összehangolt 
világidő (UTC) részeként.

Az idei volt a 26. alkalom, amikor szökőmásodpercet kellett 
hozzáadni az UTC-hez, legutóbb 2012. június 30-án „állt meg az 
idő”.

Szemben a nyári-téli időszámítással, a szökőmásodpercet igen-
csak kedvelem, mert ezt soha többé nem vehetik el tőlem, ha már 
egyszer megvolt. Kár, hogy ilyen rövid és ritka.

Június 17-i, ünnepi ülésén Bu-
daörs Város Önkormányzat 

Képviselőtestülete nevében 
Wittinghoff Tamás polgár-
mester átadta az idei a Budaörs 
Egészségügyéért Díjakat és 
a Szakály Mátyás Pedagógus 
Emlékérmeket, valamint dísz-
polgári címet adományozott 
Kis Róbertnek, Kisújfalu volt 
polgármesterének.
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Budakeszi, Fő tér 2.
(Az Angyal Patika épületében);
Biatorbágy, Szabadság út 37.

Nyitva tartás: hétfő zárva, K-V 11-18-ig
Telefon: 06 (30) 7091041

Nagyobb választék, több hely, több vendég

Andrész fagyit a kupába!

STADT ÉTTEREM és KÁVÉZÓ
2092 Budakeszi, Fő út 57. (Az Erkel utcai parkolónál)
RENDELÉS, HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS, TELEFON: (23) 451 327
E-MAIL: STADTETTEREM@CITROMAIL.HU
HONLAP: HTTP://WWW.STADT.HU

Piknikhangulat a város szívében

herrLiszt Papír-Írószer Bolt
Készüljön velünk az új tanévre!

Budmil, Herlitz, Belmil és Ars Una iskola-
táskák, hátizsákok, tolltartók kisikolásoknak 
és nagyoknak.

Raktáron lévő, kifutó iskolatáskák 
-20% engedménnyel kaphatók.

Egyéni igény alapján is vállalunk iskola-
csomag-összeállítást.

Rendelését akár interneten, e-mail címünkre 
is leadhatja. (Internetes megrendelés esetén 
telefonszámát, e-mail címét kérjük megadni!)

5000 forint fölötti vásárlás 
esetén 10% kedvezmény!

Beiskolázási utalványokat 
elfogadunk!

Fizetés bankkártyával is!

HerrLiszt Papírbolt
2092. Budakeszi, Fő u. 76.
Tel. 23/450-637
Nyitva tartás: h-p. 10-18, szo. 9-13 óráig.
e-mail cím: herrlisztpapir@t-online.hu
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Budakeszin csak a legfiatalabbak lehetnek, 
akik nem ismerik legalább látásból az In-
diánt. Ma már ugyan nyugdíjban van, és – az 
idejéből kitelik – a fővárosban szorgoskodik, 
kiegészítve vékonyka nyugdíját, de pihenni 
ide tér meg, itt érzi idehaza magát.

A minap futottam össze vele a Coop mel-
lett. Nem lehetett nem észrevenni, hiszen 
vakítóan fehér, frissen vasalt fehér ingben, 
és terepmintás zubbonyban üldögélt a bolt 
előtti beton virágtartó szélén egy doboz 
olcsó sör mellett. Beszélgetésünk lénye-
gét megpróbálom átadni, mely csak a sza-
vakat rögzítheti, a beszélő szellemiségét 
már kevésbé. Így az itt most olvasható sza-
vak hallomáson alapszanak, általam nem 
ellenőrzött adatok. Mind e mellett nincs 
okom kételkedni a gondolatok mögötti tar-
talom valóságában.

Az Indiánnal soha nem volt közelebbi 
ismeretségem, de mindig megsüvegeltem, 
ha találkoztam vele Budakeszin. Úgy is-
mertem meg,  mint aki vagy éppen tolja 
a kétkerekű kordéját, rajta a söprű, lapát, 
vagy még inkább: takarítja a közterületet. 
Folyamatosan teszi a dolgát. A feltűnő 
számomra az volt, hogy a hasonló beosz-
tású emberek többnyire csak teszegették 
a dolgukat, hol itt megpihenve, hol ott rá-
gyújtva, hol amott beszélgetve csak takarít-

gattak, míg az Indián akkor is tevékeny- 
kedett a köz érdekében, amikor mások csak 
mímelték a munkát.

S most ezt az embert panaszkodni hallot-
tam. Nyolc és öt évemet elrabolták, mondta. 
Előbb nem fogtam fel, miről is beszél, de 
gyorsan kiderült, hiszen a kulcsszó: nem 
jelentettek be. Nem bocsátkoztunk részletek-
be, de az egykori GAMESZ neve konkrétan 
elhangzott, s hogy annak idején többször is 
megnyugtatták, természetesen fizetik utána 
a járulékokat. Nos, a Nyugdíj Hivatal erről 
a bejelentésről nem tudott, s így a mostani 
juttatásai is ennek megfelelőek.

Indián a maga módján megpróbálta az 
utólag kiderült átverés következményeit 

semlegesíteni. A település vezetőitől kért 
segítséget, ami egy szembesítést is tartal-
mazott. Azonban akivel találkozott – nevet, 
beosztást nem említett –, az egy olyan va-
laki volt, akivel korábban még soha nem ta-
lálkozhatott. Ez talán érthető is, hiszen mint 
köztudott, időközben jelentős változások 
voltak a GAMESZ körül, így az ismeretlen-
ség kölcsönös volt.

Az Indiánt csendes embernek ismertem, 
bár ez az ismeretség eléggé felületes. Mé-
gis bele tudom képzelni magamat a helyze-
tébe, amint egy olyan emberrel szembesül, 
akivel szemben neki semmilyen követelése 
nincs, s így nem is tud neki mit mondani. 
Így az ügyet annyiba is hagyta az elmondá-
sa szerint, bár úgy érzi, az igazságtalanság 
megtörtént. Most neki egyedül kell viselnie 
annak a következményeit, hogy valaki an-
nak idején nem járt el tisztességesen egy 
olyan emberrel szemben, akit dolgos, be- 
csületes munkásként láthattunk sok-sok 
éven keresztül. Valaki, valakik az ő nem 
éppen sok fizetése körül úgy manipuláltak, 
hogy abból az Indián vesztesen került ki. 
Az, aki eljátszotta annak idején a becsületét, 
ma miként tud nyugodtan aludni? Tudjuk, 
hogy a becsület olyan, mint a szüzesség, 
csak egyszer lehet elveszíteni. De kárpó-
tolni, jóvátenni az okozott kárt nem kellene 
legalább megkísérelni? Vagy ennyit már 
nem ér a becsület?

Mészáros Árpád

Kuncog a krajcár, ennyiért...

Budakeszi, Átrium Üzletház, Fő utca 43-45.
Nyitva: H-P 10-19, Szo 8-12 óráig
Telefon: 06/70-620-1100
E-mail: plankkatalin.hu@gmail.com

Kati Butik• •

a különleges ruhák kutatóinak

•

Árzuhanás!! 
Nyári akciók! Divatos 
ruhák, pólók, farmerek, 
táskák bizsuk! 

Minden héten új áru, napi akciók! 
Minden 20. vásárló 5000 ft-os 

ajándekutalványt kap! Jöjjön az 
Átrium Üzletházba a Kati butikba!! 

Indián: Kordé nélkül 
vonult nyugdíjba
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Zártkert-tulajdonosok, 
figyelem!  

Jó hír a zártkert 
minősítésű ingat-
lannal rendelkezők 
számára, hogy a jö-
vőben egyszerűsödik 
a zártkertek átminő-
sítési eljárása, s ezzel 
az értékesítési lehe-
tőségek is javulnak.

Egy törvénymódosí-
tásnak köszönhetően 
az 1997. évi CXLI tv. 
akként változik, hogy 
2016. december 31. 
napjáig kérhető lesz a 
zártkertként nyilvántar-

tott ingatlan művelési ágának művelés alól kivett 
területként történő átvezetése. 

A művelési ágból való kivonás azért fontos, 
mert amennyiben az megtörténik, úgy a zártkerti 
ingatlanok értékesítésekor már nem lesz szükség 
azokra a több hónapos engedélyezési eljárásokra, 
amik az eddigiekben sok ügyletet meghiúsítot-
tak, vagy jelentősen elnehezítettek. Egy adásvé-
tel során minden résztvevő fél számára lényeges, 
hogy az ügylet belátható időn belül befejeződjön, 
a vételár teljes egészében ki legyen fizetve és 
a birtokátadás is megtörténhessen. Mindezek 
akadályba ütköznek, amíg maga a szerződés  
hatályba lépése is bizonytalan, hiszen ahhoz 
különböző engedélyek beszerzése szükséges. 

Így ez a zártkert tulajdonosok számára jelentős 
változás talán az ingatlan értékesítések számának 
emelkedéséhez is vezethet majd, és természetesen 
az ügyleteknél segítkező szakemberek munkáját 
is megkönnyíti. 

A jogszabályhoz kapcsolódó végrehajtási ren-
delet még várat magára. Amennyiben az meg-
születik, várhatóan minden zártkert tulajdonos 
megteszi az átminősítéshez szükséges intézke-
déseket.

Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd 

Dr. Moravcsik Krisztina 
ügyvéd

Új cím: 
2040 Budaörs, Budapesti út 70.
Tel/Fax: +36 23 789-771
Mobil: +36 20 414-33-43
Web: www.moravcsik.hu
Ügyfélfogadás időpontegyeztetés 
alapján!

Könyvelés
A St-R-AS Bt. vállalja egyéni és társas vállalkozások 
számviteli feladatainak teljes körű ellátását
ügyvédi és könyvvizsgálói háttérrel.

Könyvelés: főkönyv, naplófőkönyv, pénztárkönyv
Munkaügy: bérszámfejtés, egyéni nyilvántartá-
sok, SZJA-bevallások, adatszolgáltatások (APEH, 
MEH, NYENYI), magánnyugdíjpénztár

Analitikák, nyilvántartások: tárgyi eszköz, áfa, szigorú 
számadású, vevő-szállító stb.

Apeh-ügyintézés teljes garanciával, szerződéssel, elérhető 
árakon.

St-R-AS Bt. • Budakeszi, Fő u. 121.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033

E-mail: stras@interware.hu

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is
Viseljen követ a testén!

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek
Óra és Ékszer

Átrium Üzletház
Budakeszi, Fő u. 43-45. 
I. emelet
Telefon: 06 (20) 9566 300
Nyitva tartás: 
hétfőn zárva, K-Cs: 10-18., 
P: 14-18., Szo: 9-13.

Ékszer-eladás, -javítás és 
-készítés méltányos áron. 

Cserearanyból is
Egyedi ékszerek készítése 

(egyedi rendelés)
Fájdalommentes 

fülbelövés, ékszer
Óra és óraelem-csere

Ügyvédi Irodánk helyi, és nemzetközi vállalatok, va-
lamint magánszemélyek teljeskörű jogi képviseletét 
látja el az Amerikai Egyesült Államokban.

Dr. Goldberger Péter
Tel: 001 212 390 1430 
Fax: 001 212 390 1342
Email: peter@goldbergerlawfirm.com
Web: www.goldbergerlawfirm.com

Szakterületek:
• BEVÁNDORLÁS
• Csődeljárás
• Peres képviselet
• Cégjog
• Ingatlanjog

Az Ön jogi partnere 
az Amerikai Egyesült 

Államokban
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MŰSZAKI VIZSGA – 
EREDETISÉGVIZSGÁLAT

márkafüggetlen 
autószerviz 

karosszéria-javítás, -fényezés
biztosítási ügyintézés

Egy kisebb csapat hango-
san érvelve bizonygatta az 
összejövetelen, hogy ki is 
a nagyobb magyar, ki tesz 
többet, hasznosabbat a mag-
yarság megmaradásáért. Az 
élet úgy hozta, hogy vala-
mennyien a Föld valame-
lyik másik sarkában élték 
mindennapjaikat, ahová ki 
önszántából, ki ősei okán 
keveredett. A többséget ebbe 
a szétszórattatásba a törté-
nelem kiszámíthatatlan ka-
vargása sodorta bele, hiszen 
voltak közöttük olyanok, 
akiket elcsatoltak, de olya-
nok is, aki csupán a jobb élet 
reményében vándoroltak el 
Ma-gyarországról.

Már senki sem emlékszik, 
miért és hogyan is vetődött 
fel ez a magyarság téma, 
ám ez talán nem is fon-
tos. Az sem érdekes, ki és 
miként bizonyította először 
tetteinek súlyát a magyarság 
megőrzéséről. Szépen, 

egymás történeteit meghall-
gatva adták elő, ki mit is tett 
az elmúlt napokban, hetek-
ben, években, hogy ez a kis 
maroknyi magyarság el ne 
vesszen. Nem vitatkoztak, 
hiszen teljes volt az egye-
tértés abban, hogy minden 
magyarnak tennie kell azért, 
hogy a nemzet megmarad-
hasson. 

Az egyik az oktatásról 
mesélt. Magyar nyelven 
tanítanak az iskolában. Gyer-
meke a szavaló versenyen 
szép helyezést ért el. Máshol 
egy nagy könyvtárat hoztak 
létre, ahol a könyvek több-
sége magyar. A harmadik 
beszámolt róla, milyen re-
mek papot sikerült sze- 
rezniük, aki magyarul imád-
kozik a hívőkkel, a hívekért. 
Volt, aki a vasárnapi isko-
lájukról mesélt, ahová csalá-
dostul  mennek el rendszere-
sen, sőt, a hittant is magyarul 
tartják, és szinte soha sem 

hiányoznak onnan a beíratott 
gyerekek.

Akadt, aki magyar nyelvű 
emléktábla kihelyezésével 
vonta magára a figyelmet, s ar-
ról mesélt, hogy most tervezik 
egy Kossuth szobor felállítását. 
Már gyűlik a pénz a szoborra, 
a művész kiválasztásánál tar-
tanak. Egy másik a magyar in-
díttatású pártjuk sikeres válasz-
tási eredményeiről számolt be, 
amiben a gondosan összeállí-
tott programjuk nagyon fontos 
szerepet játszott.

Szóba került a magyar 
nyelvű színjátszás, és a gyako-
ri irodalmi est is, ahová rend- 
szeresen magyar írókat, köl-
tőket hívnak meg, fizetve az 
összes költsé-
geiket. Egy u- 
gyancsak kül- 
országba sza-
kadt sorstárs 
a dalárdájuk 
sikerével dicse-
kedett, és a 
kis gyerekkó- 
rusukkal bi-
zonygatta, van 
utánpótlásuk is. 

Valaki a kilencedik magyar 
nyelvű könyvét emlegette, 
aminek most készíti elő a má-
sodik kiadását. Volt, aki az 
omladozó félben lévő kiüre-
sedett kastély megmentéséért 
most szervezi a jobb érzésű 
honfitársait.

Aztán valaki csendet kért, és 
felszólította az addig hallgató 
társukat, szólaljon meg végre 
ő is. Kurta volt a székely em-
berünk hozzászólása: „Nekem 
nincs mivel dicsekednem. Fel-
neveltem három gyereket, s 
mindhárman magyarral háza-
sodott. Mindhárom családban 
három-három unokám van, s 
ott élnek a közelemben.”

Mészáros Árpád

PiLLanatfeLvéteLek, Budakeszi, 2015. június

Ki a nagyobb magyar?

Ők is magyar(ab)ok

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA 
BUDAKESZIN

www.keszijogsi.hu
Budakeszi, Dózsa Gy. tér (alsó CBA-parkoló)

ELMÉLET: az iskola székhelyén
VEZETÉS: (indulás és érkezés) Budakeszin, 
NÁLAD vagy a Dózsa Gy. téren

ÉRDEKLŐDNI: személyesen az Autósiskolában: 
H. és P. 10-16; K. és Cs. 10-18; Sze 10-18 és 18.30-20 óráig

Tanfolyamok egész évben, 
kéthetente csütörtökön

Iskolavezető: KUTI TAMÁS
06 (30) 948 2435 (hétvégén is)
info@keszijogsi.hu

HA TALÁLSZ NÁLUNK VÉGZETT, ELÉGEDETLEN TANULÓT, 
NAGY KEDVEZMÉNYT KAPSZ!

• Mérsékelt árak – türelmes oktatók – 
 klímás, manuális és automata autók – 
 kedvezmény (A+B= –15.000 Ft)
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
• Gyorsított képzés (B: 5 hét, A: 4 hét)
• Elsősegélynyújtás-tanfolyam 
 és vizsga helyben!
• Oktató házhoz megy 
 (egyéni elmélet 2 főtől házhoz)
• Vizsgadíjak honlapunkon: 
 www.keszijogsi.hu

Autó Motor
B SM A-1 A-2 A B-vel A-1

Elmélet 31e 20e 20e 20e 20e 10e
Gyakorlat 93e 30e 48e 49e 81e 6e
Összesen 124e 50e 68e 69e 101e 16e
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LAKATOSMUNKÁK, 
BETÖRÉSVÉDELEM

TELEFON: 06 30 900 4238

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi
E-mail: kapcsolat@durnipal.hu

Honlap: www.femmunka.hu

Kerítés, korlát, előtető, 
ajtó-ablakrács, úszó-tolókapu, 
zárcsere, hevederzár, 
ajtócsukó olajfék, 
lépcsők, aknafedelek, 
üvegezett fémszerkezetek

SZOMBATON IS NYITVA!

MOLNÁR KŐFARAGÁS
Sírkő készítése márvány, gránit, mészkő 
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.
Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés, 
temetésre való bontás, helyreállítás.

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!
Egyszemélyes sírkövek bruttó 260 ezer forinttól, márvány urnasírok bruttó 100 ezer 

forinttól, gránit urnasírok bruttó 130 ezer forinttól.
2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 42.

Molnár Tibor: 06/20-518-4960; 06/23-453-777

www.molnar-sirko.hu

Batsoft31 Kft.

javítása
Számítógépek 
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés, 
archiválás

www.batsoft31.hu
e-mail: batsoft31@t-online.hu

tel: +36 30 973-2502
Budakeszi, Fő utca 56.

Számítógépek GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

TV, video, rádiósmagnó,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó,
lemezjátszó, távszabályozó

és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával

Budakeszi, Széchenyi u. 4.
kemeny.endre@mailbox.hu

Kemény Endre
műszerész

Tel./Fax: +36-23-455-251
Mobil: +36-20-971-1120

Páty Nagyhegy 
(Öreghegy) 

2000nm-es telek
 

ELADÓ
Páty, Nagyhegy utca 39. 

A telek méreténél fogva 
házépítésre is alkalmas, 
a környéken sok új ház 
épült az utóbbi időben.

Érdeklődni: 70/606 8338
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Március végén döntött a magyar 
országgyűlés, hogy a visszalépő Guadala-
jara helyett Budapest rendezi meg a 2017-
es vizes világbajnokságot. Két hónap sem 
telt el, és a sportrendezvény költségvetése, 
aminek ismeretében (is) a honanyák és  
-atyák döntöttek, rejtélyes és máig hite-
lesen meg nem indokolt módon több mint 
kétszeresére nőtt. (De erről természetesen 
már nem a parlament határozott, az csak a 
kormánynak adott bianco csekket, hogy a 
szükséges pénzügyi garanciát nyújtsa…) 
S láss csodát, újabb két hét, és hivatalo-
san is bejelentik: az ország, ahol mindez 
különösebb botrány nélkül megtörtén-
hetett, jelesül a magyaroké, pontosabban 
a fővárosa, megpályázza a 2024-es olim-
piai játékok megrendezését. 

Nem mintha Magyarország ne volna 
képes egy ilyen világverseny lebonyolí-
tására. Minden bizonnyal akad e hazában 
elég szakember, aki e kétségkívül rop-
pant bonyolult vállalkozás pénzügyi, 
műszaki, logisztikai stb. megtervezésére, 
megszervezésére és kivitelezésére alkal- 
mas. Ha pedig valamely kompetencia hely- 
ben netalántán mégis hiányoznék, azt 
meg lehet vásárolni. Ma nincs a világon 
szinte semmi, ami ne lenne megvehető, 
még az is, ami nincs, de majd lesz, ha a 
tisztelt fizetőképes vevő megrendeli. Ezt 
azok kedvéért mondom, akik, elég sokan 
vannak szerte a világban, még mindig 
abban az illúzióban élnek, hogy egy-egy 
nagyesemény megrendezése afféle nem-
zeti teljesítmény. Amennyiben a futball-
nagyhatalom Katar labdarúgó VB-t ren-
dezhet (s ne legyen kétségünk, hacsak a 
FIFA-botrány miatt vissza nem veszik a 
jogot, meg is fogja rendezni, méghozzá 
példásan fogja megrendezni), mit nekünk 
egy nyári olimpia! 

Ha netalántán elnyernénk a rendezés 
jogát, legjobb lenne az egészet úgy, aho-
gyan van, kiadni gebinbe egy nemzetközi 

konzorciumnak, szigorú pénzügyi ga-
ranciák mellett, hogy aztán nehogy úgy 
járjunk, mint Görögország. (Csak em-
lékeztetném rá a Nyájast, Athén 2004-ben 
látta vendégül a világ sportolóit. Amikor 
a játékok után a zárszámadás elkészült, 
bebizonyosodott, amit persze addig is 
sejtettek a bennfentesek, hogy az ere-
detileg tervezett büdzsét többszörösen 
túllépték. Mértékadó közgazdák már ak-
kor figyelmeztettek, hogy az ország ezzel 
úgy eladósította magát, hogy a hiteleit a 
büdös életben nem lesz képes visszafizet-
ni. Pedig akkor még hol volt a gazdasági 
világválság?! Persze a huhogókra akkor 
sem figyelt senki.) 

Azoknak, akik egy efféle megold-
ástól az olimpia magyar jellegét fél-

tenék, megnyugtatásul köz-
löm: a nemzetközi stylistok, 
arculattervezők, marketingesek 
és PR-esek bizonyára tudnák a 
dolgukat, és olyan magyarosch 
olimpiát rittyentenének nekünk 
Rubik-kockát forgató pulikutya 
kabalaállattal, a diszkoszvetés 
mellé a versenyszámok közé 
beiktatott malomkőhajítással 
bocskaiban, mint a pinty (a 
hónap képzavara – a Szerk.), 
minden magyar megnyalná a vé-
gén mind a tíz ujját.

Mielőtt defetizmussal vádolna 
bárki, sietek kijelenteni, a mag-

am részéről akár támogatnék is egy olyan 
olimpiát, ahol népszavazást rendeznének 
arról, akarják-e a magyarok egyáltalán, 
és persze a referendum előtt ismertek 
lennének a főbb pénzügyi mutatók, sőt: 
azok utólag gránitba lennének vésve 
(Alaptörvénybe beleírva). Ahol az egész 
projektre egy nyílt, tőzsdére bevezetett 
részvénytársaság alakulna, és a támogató 
magyarok (és külföldiek is) olimpiai rész-
vényeket vásárolhatnának a bizonyára 
busásan megtérülő 
befektetésük remé-
nyében. Ahol Couber-
tin magyar hívei az 
adójuk egy százalékát 
fölajánlhatnák a szent 
cél érdekében. Ahol 
az utolsó similabda 
beszerzéséig, min-
den egyes rajtkő kivi- 
telezéséig minden 
nyílt, átlátható, nem-
zetközi közbeszer-
zési pályázatokon 
dőlne el. Ahol min- 
den résztvevő komoly 

és szigorú pénzügyi garanciákat nyújtana, 
ill. kapna arra, hogy a költségek az eredeti 
keretek között maradnak.

Mivel Magyarország nem ilyen ország, 
természetesen ilyen olimpia nem lesz 
nálunk se 2024-ben, se -28-ban, se -32-ben. 
Biztosak lehetünk abban, hogy az olim-
pia ügyére az első pillanattól fogva 
rátelepedik majd a politika. Azzal persze 
boldogan kiegyeznénk, ha ez nem állna 
másból, mint hogy minden államtitkárra 
jutna legalább egy hivatalos díjátadás 
potya puszival, de tartok tőle, a dolog 
korántsem állna meg itt. És akkor még a 
klientúrák, az oligarchia stb. Pénzszag- 
ra gyűl… És az olimpia, ha lesz (ezt tes-
sék akár jóslatnak is venni, bár ritkán és 
nem szívesen bocsátkozom jövőbe lá-
tásra) biztosan többszörösébe kerül majd 
az eredetileg kalkuláltnak. És nem azért, 
mert ne lennének képesek a magyarok 
ésszerűen gazdálkodni. Hanem azért, 
mert így lehet minél többet lopni. Lop-
ni egyébként mindig és mindenütt lop 
az elit. És nemcsak az elit. Már Spiró 
György is megírta: „Ahol nem lopnak, 
nem is épül semmi”. Csak az arányok, 
azok nem mindegy, hogyan alakulnak: 
mintha nálunk sok és túl mohó lenne a 
sápszedő. No meg az se közömbös, hogy 
egy szegényedő néptől lopnak sokat, 
vagy egy amúgy prosperáló nemzettől 
– méltányosan és mértékkel.  Biztos 
vagyok benne, ha rendezünk olimpiát, 
az éremlistára tekintve, meg a boldog 
tudattal, hogy hetekig rajtunk csüggött 
a világ szeme, sok honfiúi kebel dagad 
majd. Ki törődik akkor majd azzal, hogy 
mi mibe került. „A nagymamától sem 
kérdezzük meg a karácsonyi bejgli árát”, 
hogy egy élő klasszikust idézzünk. Volt 
ebben a népben mindig is dzsentris 
nagyvonalúság, és van ma is. Pénzről 
beszélni, elszámolni, amikor nagy nem-
zeti ügyünkről van szó? Hogy közben a 
kevés kiváltságosnak nemcsak a keble, 
hanem a pénztárcája is dagad? Ugyan, 
micsoda kicsinyeskedés!

eXabo Tibor

taLLózás a neRetLen 2éves BLog íRásaiBóL

Pulikutya Rubik-kockával

NERetlen kétéves
eXabo Tibor blogja

neretlen.blog.hu

Kérem, feltűnés nélkül kövessen!

Kidobott pénz
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Németh Ingatlaniroda – Minden, ami ingatlan

Németh Piroska
2092 Budakeszi, Fő u. 38.

www.nemethingatlan.hu
Nyitva tartás: H-P 10-18-ig

Tel.: +36/23-451-729
+36/20-390-55-98

E-mail: nemethingatlan1@pr.hu

BUDAKESZI középső 
részén 155 m2 nettó 

lakóterületű 4 szobás, 
két lakószintes, garázsos 

sorházi lakás eladó.
Ára: 32 mFt

*

BUDAKESZI felső részén, 
Reviczky u-ban 4 szobás 
(+2 szobával bővíthető), 
téglaépítésű, önálló 332 

m2-es kertrésszel 
utcafronti házrészes 

ingatlan eladó.
Irányár: 32 mFt

*

BUDAKESZI erdei 
lakóövezetében, 

Szász u-ban 1146 m2-es 
panorámás építési telek 

eladó. 
Irányár: 21,5 mFt

*

TELKIBEN 178 m2 
lakóterületű, 4 szobás, 

kétszintes ikerház fél 700 
m2-es parkosított telken 

eladó. 
(Elegáns, igényes, 
kulturált ingatlan.)
Irányár:  62 mFt

*

BUDAKESZI óvárosi 
lakóövezetében 

(Széchenyi u-ban) 
6 szobás, kétgenerációs, 

két utcára nyíló önálló 
családi ház  626 m2-es 

parkosított telken eladó.
Irányár: 51,8 mFt

*

Hulladékszállítás-feldolgozás
Ha nemveszélyeshulladék-gyűjtéssel és -kezeléssel kapcso-
latos szolgáltatásokat keres a Zsámbéki-medencében vagy 

a környéken, forduljon bizalommal hozzánk!

Építési törmelék, inert hulladék (sitt) elszállítását és lera-
kását, valamint feldolgozását, újrahasznosítását lakossági 

és közületi ügyfeleknek egyaránt vállaljuk.

Földmunka-végzést vállalunk!

Zsámbékiak, figyelem! A település lakosai díjmentesen 
beszállíthatnak évi 0,5 t inert hulladékot feldolgozásra.

30 km-es körzeten belül 20% kedvezményt 
adunk a szállítási költségből.

Bio-RECycling Kft.
Telephely: Zsámbék, Mányi út 059/1
Telefon: 06 (70) 386 64 03
e-mail: bioreczsambek@gmail.com

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
1980 óta működő cég minőségi szolgáltatása!

porolás, biotisztítás, mélytisztítás, szagtalanítás, 
fertőtlenítés, szegés, javítás

http://www.tisztaszonyeg.hu 
Szállítás-megrendelés: központ 06 30 680 0078

TISZTASZŐNYEG
A szőnyegtisztító

Zsámbéki telephelyű cég 
Projektvezető munkatársat keres 
külföldi és belföldi munkavégzésre.

Elvárás: legalább középfokú 
műszaki végzettség, magabiztos 
német nyelvtudás.

Önéletrajzát 
a hirdetes@fovill.hu 
e-mail címre várjuk. 
További információ: www.fovill.hu

Budakeszi Házak 
Ingatlaniroda

2092 Budakeszi, Kagyló u. 5.
Telefon: 06 (23)457 172; fax: 06 (23) 457 173; mobil: 06 (20) 25 93 179
web: www.budakeszihazak.hu; e-mail: budakeszihazak@gmail.com
Várjuk kedves ügyfeleink megbízását!

Lencz Judit

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk 
Budakeszin és környékén 

ügyfeleink számára.
*

Tekintse meg választékunkat honlapunkon!

A részletek felől 
érdeklődjék 

üzletkötőnknél!
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Bár a Budakesziről indult s 
máig a városban alkotó Gá-
bor Emesének immáron ez 
az ötödik szobra, amit Wass 
Albertről mintázott, ekkora, szó 
szerint detonációszerű vissz- 
hangot, mint az Egerben június 
elején fölavatott büsztje, még 
egyik sem váltott ki.

Hogyne, hiszen kevéssel a 
leleplezése előtt felrobbant a 
szoborba beépített chip, ami 
egy szenzációs effektust lett 
volna hivatva előidézni: a mik-
roprocesszor vezérelte volna 
azt a mechanizmust, amely-
nek jóvoltából a műalkotás, 
némiképp rendhagyó módon, 
emberi hangon szól. Nem is 
akárhogyan: versben (nem 
ám csak úgy, prózában). A 
működést úgy tessék elképzel-
ni, hogy a szobor, a beleépített 
intelligens szerkezet segítsé-
gével, ha azt érzékeli, hogy va-
laki a közelébe ér, megkérdezi, 
melyik versét szeretné hallani a 
delikvens, aki egy képernyőn 
választhat Wass Albert művei 
közül. 

(Sajtóhírek szerint néhány 
héten belül a technikát ki-
javítják, és így immár a maga 
teljességében élvezhetik az 
egriek a műalkotást.)

A rendkívüli happening 
azonban még ezzel sem ért 
véget: az alkotó beszámolt u-
gyanis arról, hogy a bronz szo-
bor néhány nap alatt csodás 
átváltozáson ment keresztül: 
patina képződött rajta, ami 
rendes körülmények között 
csak hosszú idő alatt alakul ki. 
Gábor meggyőződése, ez csak 
úgy volt lehetséges, hogy a 
bronz Wass valódi könnyeket 
hullatott, s ezek hatására gyor-
sult föl a kémiai folyamat. 

Nem ez az első csoda, ami 
Gábor szobraival időnként 
megesik. A budakesziek, 
akiknek városában az első 
Wass-szobor állíttatott a 
bevezetőben említett öt közül, 
emlékezhetnek rá, hogy pár 
éve ellopták a parkból a 
művet. Föltalálása akkor is 
csodás körülmények között 
ment végbe.

Nem voltunk  jelen, így a 
beszámolókra hagyatkozva 
próbáljuk kitalálni, hogy az alko-
tás és az avatási ceremónia egy 
performansz részeit képezik-e, 
amellyel a művész egyszerre 
kívánta megfricskázni a vak-
buzgó álhitet, az akadémikus és 
a pszeudoneopop művészetet, 

egyáltalán, a mai, időnként 
valóban abszurdba hajló vi-
lágunkat; vagy ezt az egészet 
valóban komolyan gondolta. 

Magáról a szoborról, a 
megjelent fotók alapján egyéb-
ként kijelenthető, hogy tisztes-
séges szobrászi munka.

Tio Barbosz (Márna Apó)

A könnyező Albi gróf

Melocco-Borsos 1:0

Úgy néz ki, hogy júniusban a Budavidék szobrászai ugyan-
csak tréfás kedvükben voltak. A Zsámbékon élő és alkotó Me-
locco Miklós az elmúlt hónapban adta hírül, hogy a budapesti 
Clark Ádám tér közepére egy hatalmas, tizennégy méter magas 
tornyot építene, s a hegyibe egy óriási, maga szoborta Mako-
vecz Imre-portrét képzelne el. Látomásáról a Heti Válasz-
ban számolt be, de az interjúból nem derül ki, miért éppen a 
Lánchíd budai hídfőjét választotta helyszínül (túl azon, hogy a 
városnak ez az egyik legfrekventáltabb része), miközben sem 
a téren, de még csak a közelében sincs Makovecz-épület vagy 
bármi, ami az építészre utalna. Mint ahogyan arra sem kaptunk 
választ, egy magát konzervatívnak valló alkotó hogyan gon-
dol az elődök tiszteletére, ugyanis a körforgalom közepén álló, 
a városhoz hozzánőtt 0 kilométer szobrát, aminek a helyére a 
Makovecz-emlékmű kerülne, nem akárki, hanem a jeles, néhai 
kolléga, Borsos Miklós faragta.

Állítólag az elképzelést a főpolgármester és a miniszterel-
nök is támogatja. És még csak nem is mondhatjuk, hogy igazi, 
napszúrást okozó kánikula lett volna az elmúlt júniusban…

Sza-T-ir
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Friss tej  
a termelőtől!
Budajenő MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS

 hétfő, csütörtök
Budakeszi, Ady E. u. 1.

 hétfő, szerda, péntek: 
7.00-10.00 14.00-17.00
Budaörs, Nefelejcs u.

 hétfő, szerda, péntek: 7.00-10.00
Budaörs, Szivárvány u. (Posta)

 kedd, csütörtök: 14.00-17.00
Budaörs, Lévai u.

 hétfő, szerda, péntek: 14.00-17.00
Nagykovácsi MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS

 hétfő, csütörtök
Páty MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS

 kedd, péntek
Telki, Új iskola (közelében)
 kedd, csütörtök: 7.00-10.00

Tök, Kútvölgy tér (Coop áruház parkolója)
 hétfő, csütörtök: 14.00-17.00

Törökbálint 
MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS

 hétfő, csütörtök: 
MÁV Ltp., Újtelep

szerda, szombat: 
Tükörhegy, Annahegy, Rudák telep

Zsámbék, Akadémia u. (postával szemben)
 hétfő, kedd, péntek, szombat: 7.00-10.00

szerda: 14.00-17.00, 14.00-17.00
Zsámbék, Akadémia u. Focipálya mögötti 

lakóövezeten 
MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS 

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos

Budajenő, Szőlőhegy u. 1.
Rendelés hétfőnként 
18-20 óra között 
Bejelentkezés telefonon:
+36 30 291 8414

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás 

dohányzásról
• Szaktanácsadás
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ZSÁMBÉK
Zsámbéki sZínháZi báZis

Július

9. csütörtök, 18.00
Az Ördögkatlan Fesztivál vendég-
játéka
19.00 
Shakespeare: III. Richárd
20.00 
Mrožek: Mulatság
helyszín: Művelődési Ház
10. péntek, 19.00
Shakespeare: III. Richárd
a Romteplomnál
20.00 
Szép Ernő: Lila akác
Zárdakert
12. vasárnap, 20.00
Keresztül Európán
Tompos Kátya zenés estje
a Romtemplomnál
20.30 
Molnár Ferenc: Az üvegcipő
a Beregszászi Színház előadása
Zárdakert (esőnap)
20.30 
Szép Ernő: Lila ákác (esőnap)
17. péntek, 19.00
Arany János: A nagyidai cigányok
Csavar Társulat
Zárdakert
19. vasárnap
Kérész Művek 
(Kompánia Társulat)

22. szerda, 20.00 
Esterházy Péter: Hrabal könyve
R.S.9 Stúdiószínház
Rakétabázis
24. péntek, 20.00
Dan Artus: Forró fej
Rakétabázis
25. szombat, 20.00
Lüzisztráté keresése – Nők a 
Zsámbéki-medencében
Rakétabázis – Pulcinella-tető
20.00 
Dan Artus: Forró fej
Rakétabázis
26. vasárnap, 19.00
Lüzisztráté keresése – Nők a 
Zsámbéki-medencében
Rakétabázis – Pulcinella-tető
27. hétfő, 20.00
Nem – de hogy nem?
Rakétabázis – Pulcinella-tető
28. kedd, 20.00 
Nem – de hogy nem?
Rakétabázis – Pulcinella-tető
20.00 
Aiszkhülosz: Prométheusz
Romtemplom
29. szerda, 20.00 
Aiszkhülosz: Prométheusz
Romtemplom
20.00 
Tallér Edina: Egy perccel tovább

Stúdió 13
Rakétabázis
30. csütörtök, 21.00
Gárdonyi Géza: A bor
Vajdasági Tanyaszínház
Józsefvárosi Gödör, Zsámbék
31. péntek 10.00
Workshop a Divadlo Continuo 
Együttessel 
a Műemlék rakétabázison, Passió-
hangár
20.00 
Berecz András ének- és mesemondó estje
Zárdakert

PrEMontrEi EStÉK
Zsámbék, 
r. k. plébániatemplom

július

11. szombat, 19.00
Ujjongjatok az Istennek
Bodrogi Éva és Borsányi Márton 
koncertje
18. szombat, 19.00
Kántor Zsolt orgonaestje
25. szombat, 19.00
Róbert György, Szabó István és Déri 
András egyházzenei kamarahang-
versenye

MAKKOsMárIAI 
orgonAEStÉK
Július

12. vasárnap, 18.00 
Kiss Zsolt
26. vasárnap, 18.00
Handl György
Belépődíj nincs, adományokat a temp-
lom javára köszönettel elfogadnak

NyárI dzsessz-
KONcerteK
a biatorbágyi 
Café Chaplinben

Július

10. péntek, 20.00
Relax Lite
14. kedd, 20.00
Jambalaya

AnnA nAPi BúcSú
perbál

2015. július 24-25-26.
a programot a település honlapján 
érhetik el: www.perbal.hu

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

– Nyolcévesen kezdtem el 
zongorázni – mutatkozik be a 
művésznő a koncert után – a 
budakeszi Czövek Erna Ze-
neiskolában, Túry Évánál. 
97-ben pedig felvettek a 
Weiner Leó Zeneművészeti 
Szakközépiskola zongora 
szakára…

– Magyarán a konzervatóri-
umba.

– Igen, Szerencsés Márta 
tanítványa lettem.

– Most mégis egy másik, 
igaz, rokon hangszer, az orgo-
na megszólaltatójaként hall-
hattuk.

– Abban az évben, amikor a 
konzervatóriumba is fölvettek, 
édesanyám, aki a makkosmári-
ai templom kántor-orgonistája, 
megkérdezte, volna-e kedvem 
kipróbálni ezt a hangszert. Ott 

lényegében eldőlt a sorsom, 
bár akkor még nem tudtam. 
2000-ben fölvettek a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem orgona szakára. 

– Kik voltak a mesterei a ze-
neakadémián?

– Pálúr János és Lehotka 
Gábor.

– Az egyetem után rendsze-
resen koncertezett, s nemcsak 
Magyarországon.

– Fölléptem többek között 
Ausztriában, Cseh-,  Német-, 
és Franciaországban valamint 
Angliában is, szólistaként és 
kóruskísérőként egyaránt.

– De, úgy tudom, a tanul-
mányait sem hagyta abba.

– Miután 2006-ban 
orgonaművészi és tanári 
diplomámat megkaptam, a 
saarbrückeni Internationales 

Institut für Orgel nevű intéz-
ményben tanultam tovább 
Bernhard Leonardynál. Mind-
eközben a városban lévő 
Christkönig és St. Pius tem-
plomok orgonistájaként és 
karvezetőjeként is működtem.

– Hogyan  alakult eztán a 
pályafutása?

– Jelenleg a Patrona Hun-
gariae Katolikus Iskolaközpont 
orgonatanára és korrepetítora, 
valamint a budapesti Szent 
Ferenc Sebei Templomban 
működő St. Elisabeth Ge-
meinde orgonistája vagyok.

– Előadóművészként ho-
gyan jellemezné hangsze-
rét??

– Ezerarcú hangszer, a 
lehetőségek a suttogástól a 
lírai hangzáson át az egeket 
is megrengető, monu-
mentális hangzásig terjed. 
Már a puszta gyakorlás is 
szinte misztikus élmény. 
Ami még egyedülállóvá 
teszi, hogy leggyakrabban 
és legigazabbul templomi 
környezetben szólal meg.

– Melyik hangszeren 
játszik leggyakrabban?

– Talán az itteni, makkos-
máriai orgonán, de a Batthyány 
téri templomban is sokat gya-
korolok. Utóbbit különösen 
szeretem, mert egy eredeti, 
a 19. század végén épített, 
műemléki sípos orgona.

– Hogy min játszik legszí-
vesebben, az kiderült, de mit 
játszik legszívesebben?

– Kortárs zenét kevésbé, 
inkább a romantika és a barokk 
vonz.

Borz Tóbiás

Tölgyek alatt orgona szól
Van egy kis „szekta”, persze nem vallási értelemben, 
budakesziekből s még ki tudja, honnan jöttekből, akik 
tántoríthatatlan hívei és látogatói a Makkosmáriai Or-
gonaestéknek. Június utolsó vasárnapján Kály-Kullai Rita 
meghallgatására sereglettek össze. A koncerten Varga Rita 
hegedűművész működött közre.

fotó: 
Kapui Lívia
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Gyógyászati Segédeszközök Szaküzlete 
Átrium üzletház, Budakeszi, Fő u. 43-45.

H-P 10-18 óráig
Telefon: +36-20-389-2728

www.uzletekbudakeszi.hu
www.gerincambulancia.hu

Gyógyászati Segédesz-
közök Szaküzlete, 
Átrium Üzletház, 

Budakeszi Fő u. 43-45.

Az emberek többségének van valamilyen lábproblémája, és sok 
panasz hátterében gyakran a láb valamilyen statikai zavara (lúd-
talp, harántsüllyedés, bütyök, kalapács-ujj) áll. Számos lábbetegség 
megelőzhető és kezelhető megfelelő talpbetéttel. Válassza a

PODIART talpbetétet.

Egyedileg az Ön talpára készül; optimális alátámasztást biztosít a láb-
nak; korrigálja a statikai elváltozásokat; hasznos a bőrkeményedések, 
a sarokcsontkinövés, az öregujjbütyök és a kalapácsujj megelőzésében 
és kezelésében; komfortos és pihentető a lábnak; természetes, 
bőrbarát anyagokból készül; könnyű, hajlékony, szinte bármilyen láb-
belibe behelyezhető; tartós használatával megszabadulhat  láb-, térd- 
és derékpanaszaitól.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT

Az ön lába 
egészséges?

– gyógy- és ortopéd cipők készítése (orvosi vényre és privát);
– számítógépes lúdtalpbetét-készítés személyre szólóan, 
 helyben.

Dr. Elek Emil Miklós ortopéd szakorvos, gerincgyógyász magán-
szakrendelése előzetes, telefonos bejelentkezés alapján  
(telefon: 06/20-455-3808; 06/20-389-2728)

ÜZLETÜNKBEN:

10 év:  -10% minden papucs és klumpa árából!

Eredeti thai masszázs szakképzett, 
thai masszőrökkel

BUDAKESZI, Fő u. 48.

www.banthai.hu
banthaimassage@hotmail.com

Nyitva H-V 10-22 óráig

Telefon: 06 (30) 693 52 02

BAN THAI 
MASSAGE SZALON

ÚJ!

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

Budakeszi, Fő u. 217.
Bejelentkezés telefonon: 
06 (30) 740 0691
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Ketten támadni egy ellen, már az én 
gyerekkoromban, pedig az igen csak 

rég volt, sem számított dicséretes tett-
nek, akik hasonlót cselekedtek, méltán 
számíthattak a többiek megvetésére. Az 
a két úr, aki, a jelek szerint más erkölcsi 
nevelésben részesült, mint annak idején 
én és a hozzám hasonlók, törzshelyük 
közönségének rosszallásán túl, már ha 
ilyesmire sor kerül egyáltalán, súlyosabb 
következményekre is számíthat. Történt 
ugyanis, hogy június idusán, este hét óra 
körül az egyik, rejtői hangulatú, budakeszi 
kocsmában iszogatott két „hősünk”, s 
ahogy az már csak elő-előfordul efféle 
műintézményekben, szóba elegyedtek egy 
másik vendéggel. Az elegyedésből hogy, 
hogy nem, szóváltás kerekedett, ami az-
tán testi inzultussá fajult, mire a harmadik 
szereplő elhagyta az ivót. Erre föl a másik 
kettő utána eredt, s az utcán immár tettleg 
is bántalmazni kezdte. De úgy, hogy az 
orvosi látlelet szerint nyolc napon túl gyó-
gyuló sérüléseket szenvedett. Márpedig ez 
mind az óegyiptomi álmoskönyvek, mind 
a hatályos jogszabályok szerint súlyos 
testi sértésnek minősül, már ha a bírósági 
eljárás is megerősíti.

Addig azonban sok víznek kell még 
lefolynia a Hosszúréti-patakon. Egyelőre 
arra a Nyájasban méltán fölmerülhető 
kérdésre adjuk meg a választ, hogyan is 
keletkezett a hivatkozott látlelet.

Az bizony úgy, hogy az esethez riasz-
tott budakeszi járőrök látták jónak, ha 
a jegyzőkönyv fölvétele mellett orvost 
is hívnak a megvert emberhez. De nem 
hagyták ennyiben a dolgot. A rendőrök 
legott elindultak a forró nyomon, aminek 
eredményeként másnap délutánra már lett 
is két gyanúsítottjuk: M. László (36 éves) 
és F. Zoltán (43 éves), mindketten bu-
dakeszi lakosok. Miután előállították őket 
a budaörsi kapitányságon, a nyomozók ki 
is hallgatták őket. 

Páty: három az egyben

Igaz, hogy nem péntek, hanem szombat 
volt, de tizenharmadika. Június, méghozzá. 
Hogy kinek milyen, utólag ki-ki eldönthe-
ti, de hogy a 24 éves pátyi fiatalembernek, 
F. Tamásnak, valamint azon földijeinek, 
akik aznap az útjába kerültek, nagyon 
balszerencsés, az egészen biztos. Pedig 
egészen „jól” indult, mármint Tamásunk-
nak. Úgy negyvenöt percen belül három 

bűncselekményt is sikeresen végrehajtott. 
De hatvan se telt el azt követően, hogy a 
sorozat elkezdődött, s már kattant is kezén 
a bilincs.

De ne kapkodjunk, kezdjük az elején.
A dátumot már leírtuk, tartozunk még 

az órával: kora délután két óra körül. 
Helyszín: a fiatalember lakhelye, vagyis 
Páty.

Kezdődött azzal, hogy F. Tamás beosont 
egy családi házba, ahonnan élelmiszert, 
mobiltelefont, valamint egy női táskát 
lopott. Nem érte be a zsákmánnyal, mert 
nem sokra rá, ugyanabban az utcában, 
ahol az említett bűncselekményt elkövette, 
egy gyerekeivel hazafelé tartó nőt állított 
meg azzal, hogy adja át az értékeit. Mivel 

az nem engedelmeskedett, ököllel arcon 
vágta, majd kifosztotta: a nála talált kész-
pénzt elvette. S mindezt a gyerekek szeme 
láttára…

Percekkel később folytatta az útonál-
lást. Áldozata ezúttal egy 24 éves fi-
atalember volt, vele ugyanúgy bánt el, 
mint előzőleg a nővel. Újabb pénztárcával 
gyarapodván, folytatta útját, s folytatta is 
volna, ki tudja, meddig (ha egyszer egy 
üzlet beindul, ugyebár…), de kisvártatva 
megérkeztek a budakeszi zsaruk. Persze 
nem maguktól jöttek, az elkövetett rablá-
sok nyomán felbolydult környékről valaki 
értesítette a Yardot.

A rendőrök azonosítás után a budaör-
si kapitányságon előállították, majd a 
vizsgálók megkezdték kihallgatását. A 
Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya eljárást indított ellene rablás 
bűntett, valamint lopás bűntett elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt.

Villant a kés  Perbálon

A mentőknek kellett elszállítaniuk Per-
bálról azt az 53 éves,  helyi férfit, akit az 
ugyancsak perbáli illetőségű, 43 éves H. 
Béla késsel megszurkált.

Az esetről a hatóságok lakossági be-
jelentés nyomán szereztek tudomást. A 
rendőrök a helyszínen elfogták a sérü-
léseket okozó férfit.

A bűnügyet a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság (PMRFK) vizsgálja, 
értesüléseink szerint a gyanúsított előzetes 
letartóztatásban van.

Az áldozat legutolsó információink sze-
rint nincs életveszélyben.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

kRimináLis június

Hevesebb volt a vér mint az időjárás
Emberviadal egy kutyáért; aszimmetrikus harc egy keszi kocsma előtt; ámokfutó 
pátyi rabló – tallózás a térség bűnesetei között. A legsúlyosabb és legszomorúbb 
hírt azonban Perbálról kaptuk. 

Kutyaharc Törökbálinton

Ezúttal a harcot nem kutyák vívták, hanem emberek, méghozzá egymással, és egy eb 
testéért-lelkéért.

Hogy mi vezérelte a fiatalembert a kutyalopás kísérletére, annak kitalálását kényte-
lenek vagyunk egyelőre Olvasóink képzelőerejére bízni. Mi az események szenvtelen 
és álobjektivista leírásánál többre (információhiány okán) nem vállalkozunk.

Délelőtt 11 óra tájban, június 21-ét írtunk, egy törökbálinti családi ház előtt furcsa 
jelenetnek lehetett tanúja, aki esetleg éppen arra járt. Egy ifjú ember a kerítésen át igye- 
kezett belülre kerülni. Akrobatikus teljesítményének jutalmaképp a kerítés túloldalán 
landolt, majd az ott tartózkodó, négylábú házőrzőt kezdte arra kapacitálni, hogy tart-
son vele. A művelet azonban megszakadt, miután a háziak észlelték az idegen beha-
tolót, valamint hívatlan vendéghez méltatlan törekvését. Nem csoda, hogy próbálták 
megakadályozni ebben, micsoda dolog már, hogy házi kedvencüket csak úgy, va-
laki elvigye. Csakhogy amaz is ragaszkodott a zsákmányhoz, s a háziak határozott 
felszólítása ellenére sem kívánt változtatni a magánlaksértés tényállásán, így, ahogy 
az már lenni szokott hasonló esetben, a szavak ereje után az erő szavához folyamodtak 
a Magas Felek. A kutya tulajdonjogáért folytatott csetepatéban még személyi sérülés 
is történt, szerencsére csak könnyű, de elszenvedője egy középkorú nő volt, ami két-
ség kívül lovagiatlan tettnek minősül a kutyatolvajra nézvést.

A dulakodásnak végül a helyi karhatalom vetett véget, amely elfogta a 27 éves, bu-
dapesti férfit. Autóval szállították a budaörsi kapitányságra, ahol kihallgatták.
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