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OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

Kellemes
Ünnepeket!

Szemüvegkeretek
30% kedvezménnyel kaphatók!
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

Hó és só

HerrLiszt

Karácsonyi vásár
Papír-Írószer Bolt
Budakeszi, Fő u. 76.
06-23-450-637
herrlisztpapir@t-online.hu

Hóra só, sóra hó
Ott ropog a talpad alatt, Télapó.

Kövesse a HerrLiszt Karácsonyi Vásárt a Facebookon is; mindennap meglepetés!
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Nekünk már meg is
hozta a Mikulás
az ajándékot: egy
Príma-munkahelyet
anyukámnak!

Budakeszi, Ady E. u. 1.
A Dózsa Gy. téri CBA mögött
(30) 345 66 75
budakeszi@borhalo.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: 13:00-19:30
Kedd-Csütörtök: 10-19:30
Péntek: 08:00-19:30
Szombat: 08:00-17:00
Vasárnap: decemberben 8-17-ig nyitva

Karácsonyi borvásár!
Ajánlatunkból:

Tóth Ferenc Éden-Merlot, 2012-es évjárat 2l 1100 Ft
Radics Barna Tokaji Sárgamuskotály félédes, 2013-as évj. 890 Ft
Szeredi Zsolt Merlot, 2013-as évj. 600 Ft/l
Egri Tóth Merlot, 995 Ft/l
Takler Ferenc Fehér Cuvée, 2014-es évj. 960 Ft/l
Polgár Zoltán Serum Veritas Cuvée, 2014-es évj. 1320 Ft/l
Szeredi Zsolt Kékfrankos, 2013-as évj. 650 Ft/l
Twickel Kadarka, 2014 780 Ft/l

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
PRÍMA ÉLELMISZERÁRUHÁZAINKBA!
AKIKET KERESÜNK:
Csapatjátékosokat keresünk pénztáros, árufeltöltő, eladó
és hentes munkakörökbe.
Szakmai képesítés, gyakorlat – előny!
AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes fizetést, jó munkakörülményeket, előmeneteli lehetőséget. S nem utolsósorban: egy jó csapatot.
JELENTKEZÉS:
Biatorbágyi Príma: Amfer László üzletvezető 06 (30) 376 00 53
Budakeszi Príma: Tardi László üzletvezető 06 (30) 415 49 86
Etyeki Príma: Darabos Zoltán üzletvezető 06 (30) 603 38 96

Kellemes Ünnepeket!

2015-ös új évjáratú borok:
Frittmann Kékfrankos Rozé 990 Ft/l
Frittmann Rozé Cuvée 1450 Ft/palack
Frittmann Irsai Olivér 1290 Ft/palack
Lisicza Rozé 1000 Ft/l
Pécs Lisicza Rozé 1100 Ft/l
Pécs Zöld Veltellini 1100 Ft/l
...és a már ismert Somlai Borok

Honlapunkon megtalálhatja az ünnepi asztalhoz illő,
prémium kategóriájú borokat a Cabernet Franc-tól a
Syrahon és a Malbecen át a Pinot Noirig.

Idén se feledje a halászlét
és az ünnepi ételeket
időben megrendelni a Stadtban!

STADT ÉTTEREM és KÁVÉZÓ
Kellemes, meghitt Karácsonyi Ünnepeket és
sikeres új évet kíván a Somlai család.
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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
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CSÍZIÓ

Deczember, Karácson hava

K

arácson havában gyakorold a hust, egyél meleg és hevitő
ételeket; nem árt azért a borétek és a jó bor, melyben
tárkonygyökeret áztattak, gyömbért, spikát, fahéjat és zsályát, a füves lekvár is hasznos; de ne egyél káposztát; élhetsz
érvágással és köpölyözéssel.
Hogyha Karácson napja holdtöltére esik, a régiek számtatása szerint bő esztendő lesz, mennél közelebb van Hold fogytára,
annál jobb. Továbbá mégis azt tartották öregeink, hogy a mely
fát levágnak Karácson havának két utolsó napján, az meg nem
rohad, a szú sem eszi meg, és mennél tovább áll, annál erősebb
és keményebb, ugy annyira, hogy végre kőhöz hasonlíttatik.
Nagy örömmel és hálákat adjunk a született Krisztusnak,
mert hatalmas isteni igazságszerető embereket, kegyeseket és
kedveseket, jóságot cselekedőket az ő szentséges születésével
hozott nekünk, Mert ők minden cselekedeteikben jámbor, tökéleteset, csak tiszta igazságszerető, jó szerencsés, jó cselédes
emberek, és egész életöket boldogul viselik.

AFORIZMA
„A józan észbe vetett hit az egyetlen, amely a mindennapokban is
igazolódik néha.”
(G. B. Shaw)

Serény József, Lévai Anikó és Orbán Viktor

A hónap fotója
Ezt a felvételt Göncz Árpád
hajdani köztársasági elnök temetésén rögzítette a kamera. Érdekessége, hogy a jelenlegi miniszterelnök közvetlen közelében
az a Serény József látható, aki
a budakeszi SZDSZ-nek volt
egykor az elnöke, önkormányzati képviselő és alpolgármesteri
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tisztséget is betöltött a városban.
Megkeresésünkre a véletlenek
fura összjátékának vélte, hogy
Orbán Viktor éppen az ő közelében foglalt el harcálláspontot, ám mint tudjuk, nem zörög
a haraszt…; és a miniszterelnökök szándéka (mint az Övé is,
ugye…) kifürkészhetetlen.

Gyász
Életének 66. évében elhunyt Kobzos Kiss Tamás énekes, zenész,
zenepedagógus. Utolsó éveiben
budajenői polgár volt.
Rangos együttesekkel járta az
országot és a világot.
Szólistaként is sok száz koncertet adott Magyarországon, a
környező országok magyarlakta
városaiban, falvaiban, Európa
majdnem minden országában,
valamint Japánban, Kínában és az
Egyesült Államokban. Tanított a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen; az MMA tagja volt.
.

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)

M

ondják, már az évszakokon sem ismeri
ki magát az ember. Télen tavasz van,
tavasszal tél, ősszel pedig nyár. Alighanem lehet valami igazuk a klímaváltozás elnevezésű
vallás híveinek, akik épp december első napjaiban gyűltek össze Párizsban a világ vezető
politikusaival együtt, hogy végre sorsdöntő
határozatokat hozzanak az éghajlat pervertálását megakadályozandó. Szerencsére azért
az időjárásnál vannak megbízhatóbb támpontok is arra nézvést, hogy közeleg tél. A
legcsalhatatlanabb jele, hogy mindjárt vége
az évnek: Tarlós István főpolgármester nyilatkozik, leállítják azokat a buszokat, amelyek a főváros határán túl is közlekednek, amíg az agglomerációs
települések nem fizetnek a szolgáltatásért mint a mondásbeli katonatiszt. Persze, mondják a magamfajta öreg rókák, ilyenkor már
készülődik a jövő évi költségvetés. A fővárosé is, meg a településeké is. No és az országot se felejtsük ki a fölsorolásból. Aztán vagy a Mikulás, vagy a Jézuska, esetleg Valentin meghozza a
megnyugvást jelentő ajándékot: a felek valahogy megegyeztek, az
önkormányzatok is fizetnek valamennyit (mint ahogyan eddig is),
a főváros is csavart megint egy kicsit az előbbiek tö… bocsánat:
bukszáján, aztán megy minden tovább. Business as usual, ahogy
a művelt kínai mondja.
Csak azt nem értem, hogy ezt az ócska komédiát hogyhogy még
mindig beveszi a közvélemény gyomra (A „közvélemény gyomra”,
ez jó, legyen ez a hónap képzavara – a Szerk.). Annyiszor eljátszották már, és még mindig bejön az ijesztgetés.
Pedig jól tudjuk, a fővárosnak legalább annyira érdekében áll az
agglomerációs tömegközlekedés működtetése, mint az agglomerációban élőknek. Ha leállnának az agglomerációs járatok, a
főváros is megbénulna. Mint ahogyan az is tény, hogy az érintett
helyhatóságok többsége, bizony régóta tejel a szolgáltatásokért,
nem is kicsit. De akkor vajon mire föl a harci kedv, különösen így
advent előtt?
Elhagyván az általánosítást és a történelmi párhuzamokat, s maradván Tarlósnál, gyanítjuk, hogy a nem éppen oroszlánszívűnek
ismert főpolgármester az ősidők óta ismert, bár ettől csöppet sem
rokonszenvesebb gyakorlatot követi, hogy az igazi felelősök helyett, akik nála erősebbek, inkább a nála gyengébb vétlenek fejét
üti. Hogy ne rébuszokba beszéljek: ami Budapest és agglomerációja tömegközlekedését, pontosabban annak megoldatlan finanszírozását illeti, a mindenkori kormányoknak (a mostaninak,
amely bármelyik elődjénél nagyobb hatalmat összpontosított
kezében, kiváltképp) van a legnagyobb felelőssége.
Huszonöt éve tudják még a gyerekek is, hogy egy metropolisz
tömegközlekedését csak az azt igénybe vevők befizetéseiből (magyarán: jegy- és bérletárakból) nem lehet finanszírozni. Mindenütt a világon, ahol tömegközlekedés van, az önkormányzatok
dotálják a közlekedésnek ezt a módját. A központi költségvetés
dettó. Kiváltképp egy főváros esetében, amelyik az egész ország
gazdasági teljesítményének jelentős, lélekszámarányánál nagyobb
részét megtermeli, s ugyanilyen mértékben az állam adóbevételeit
gyarapítja. Ezzel az egyszerű problémával egy emberöltő óta
hiába küszködik a magyar politika: önkormányzatoktól a központi
kormányig. A főváros és az agglomeráció összetartozik, annyira,
hogy közigazgatásilag is célszerű lenne összehangolni a rendszereket. Erre mi történik? A Közép-Magyarországi régió épp
most válik ketté Budapestre és Pest megyére.
Miben bízhatunk? Talán az angyalokban. Vagy a krampuszokban. Ki-ki az ő hite szerint.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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MŰSZAKI VIZSGA –
EREDETISÉGVIZSGÁLAT
márkafüggetlen
autószerviz

karosszéria-javítás, -fényezés
biztosítási ügyintézés

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
• 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)
Elmélet
Gyakorlat
• Vizsgadíjak honlapunkon:
Összesen
www.keszijogsi.hu

Kellemes
Ünnepeket!

Autó
B
31e
93e
124e

SM
20e
30e
50e

A-1
20e
48e
68e

Motor
A-2 A B-vel A-1
20e 20e
10e
59e 81e
6e
69e 101e
16e

HA TALÁLSZ NÁLUNK VÉGZETT, ELÉGEDETLEN TANULÓT,
NAGY KEDVEZMÉNYT KAPSZ!
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Bankó Jánosné – Marcsi
női FODRÁSZ
Budakeszi, Fő u. 40-42.
(az udvarban)
Telefon: 06 (23) 451 422
mobil: 06 (20) 364 4029
Huszonnyolc éve
a budakeszi frizurákért
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Zöld béke poraira
Országszerte, így a mi vidékünkön is megkezdődött az
állami földek árverésének
legújabb hulláma. Az első
licitálásokkal
kapcsolatban
mifelénk Törökbálintról kaptunk híreket, ahol szemtanúk
szerint több volt az érdeklődő
újságíró, mint a licitáló.
Közben Budapesten tüntetés
volt, amelynek frontembere a Budakeszin élő Rodics Katalin volt.
„A kormány állítsa le az állami földvagyon kiárusítását,
mert tönkre teszi a vidéki
gazdálkodókat és az ország
vagyonát is megkárosítja, az
állami földek ugyanis nem a
kormány, hanem az ország tulajdonát képezik” – mondta a
Greenpeace
agrárkampányfelelőse a Földművelésügyi
Minisztérium (FM) épülete
előtt tartott sajtótájékoztatón
november 23-án.
A civil szervezet szerint az
új tulajdonosok, akik valójában
nem értenek a földműveléshez,
csupán vegyszerekkel, nagyüzemi módszerekkel gazdálkodnak majd, így az élelmiszerellátás egészségtelen és
szegényes lesz.
Minderről a kampányfelelős
egy koporsó mellett beszélt,
amelyen „A Magyar Vidék” felirat volt olvasható. A hangulat

mégsem volt annyira gyászos,
ugyanis a koszorúk mellett egy
fakereszt is az installáció részét
képezte azzal a fölirattal, hogy
„Feltámadunk!”

A magyar parasztság még
hordozza azt a tudást, amivel a
földeken több és jobb élelmiszert lehet termelni, mint
az óriási ipari vegyszeres
mezőgazdasággal – fejtette ki
a kampányfelelős.
Biatoris Oz

De ki feküdhetett a koporsóba?

Rodics szerint Fazekas
Sándor
földművelésügyi
miniszter bejelentése, amely
szerint egyetlen hét alatt
4,8 milliárd forintnyi állami
földet értékesítettek, nem
számít örömhírnek, ugyanis
azt jelenti, hogy az ország
vagyonát egyetlen hét alatt
közel 5 milliárd forinttal megkárosították.
Hangsúlyozta: a Greenpeace szerint a földárverések
folyamatát
vissza
kell
fordítani és elsősorban a vidéki közösségeket, a családi és kisgazdaságokat kell
támogatni, amelyek nem
nagyüzemi, hanem ökológiai
gazdálkodást folytatnak.

Kesziről Kelenföldre
Internetes laptársunk, az
Amikisvárosunk.hu a városházát arról kérdezte, mikor lesz
végre közvetlen buszjárat Budakeszi és Kelenföld között.
Ohr Alajos válasza szerint
a járat beindításához több
feltételnek is teljesülnie kell:
pl. finanszírozás (magyarul:
pénz), valamint műszaki, forgalomtechnikai elemek. A
tárgyalások a BKK és az érintett önkormányzatok között
folynak.
(Állítólag most, december
13-án fejlemény várható az
ügyben – a Szerk.)

Pillanatfelvételek, Budakeszi, 2015. november

Zsámbék Black Friday után
Az embereket csaknem kivétel nélkül
megérinti a péntek 13. Kit a ritka naptári
együttállással kapcsolatos hiedelem miatt,
kit pedig azért, hogy bizonyítsa, ő bizony
fölötte áll az efféle babonáknak.
2015 novemberének ezen az ominózus
péntekén semmi említésre érdemes esemény sem történt a közeli környéken.
Hanem három nappal később Zsámbék a címlapokra került, és a tévében
is szalagcímek hirdették, mi szerint
idegenkezűség alapos gyanújával nyomozást indítottak egy hölgy halála miatt.
A tudósítások – vélhetően az események
szálainak kifésülhetőségére tekintettel –
csak a szörnyű gyilkosság utcáját közölték. Persze a helyiek előtt nem sok minden maradt titokban.
Tizennyolcadikán is ennek az – addigra
már a második áldozatát szedő – eseménynek a láncolatát tárgyalták a buszon a hely-

béliek. A hosszú úton volt idő kitárgyalni,
Mátraverebély-Szentkút volt a célja a társaságnak. Lelki megerősítést kívántak nyerni
a búcsújáró helyen a Premontrei Női Kanonokrend két intézményének dolgozói, a
Zsámbéki Premontrei Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Boldog Gertrúd Alapszolgáltatási Központ és
Idősek Átmeneti Otthona dolgozói.
A gyönyörű, napsütéses időben a mindennapi feladatoktól ideiglenesen megszabadulva sikerült is egy kis lelkierőt magukba
szívni.
A spirituális felfrissülés után már éppen készülődtek a hazaindulásra, amikor
az Átmeneti Otthon egyik dolgozója –
visszatérőben a szentkúti remetelak barlangjától a sétaúton – társai segítségére
szorult. Hamar kiderül, hogy komoly a
baj, így a mentőket is igénybe kellett venni. Előbb a Salgótarjáni Kórházba, majd a

Rengett a föld
Jól kezdődött a november;
3-án a Richter-skála szerinti 2,9-es erősségű földrengés
volt a Fejér megyei Bicske
közelében – közölte az MTA
Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.
A földmozgás 16:39-kor
mintegy 7 kilométeres mély-ségben volt. Lakossági
bejelentés nem érkezett,
bár a történelmi hűség kedvéért rögzítsük: a jelzett
időpontban meglehetősen bizonytalan léptekkel távozott
az Ötlépcsősből egy kisebb
társaság.

FORFA
Új iskola épül Budakeszin, a
Kerekmezőn.
A tíz tantermes épület nemcsak a régen lebontásra ítélt
FORFA-épületet váltaná ki
a Széchenyi Általános iskolában, hanem a jelenlegi kapacitásokat is megnövelné.
Sajtóhírek szerint komoly
háttértárgyalások folynak a
városvezetés és kormányzati
körök között, hivatalos döntés
azonban az ügyről egyelőre
nincs, így nem tudni, mikor
indulhat a beruházás.

fővárosba, a Honvéd Kórházba szállították az eszméletét vesztett sérültet, ahol
még azon az éjjelen megműtötték.
A baj azonban nem jár egyedül. Amíg a
társaság a lelki felüdülésen buzgólkodott,
Zsámbékon volt, aki a tűzzel vette fel a
harcot. Az Alapszolgáltatási Központ épp
a közelmúltban karolta fel az érintett családot, s ezen a szerdai napon a baj még
nagyobb lett: leégett a házuk, melyben
egy gázpalack is felrobbant. A férfi súlyos, az asszony könnyebb égési sérüléseket szerzett, s közben kis vagyonkájuk
is odalett.
Így a lelki napon kettős csapás érte
a Premontreieket, holott éppen az
ellenkezőjének megerősítéséért igyekeztek. A cikk írásakor kollégájuk és a tűzben
megsérültek mielőbbi felépülésében reménykedtek, továbbá a tűz következményeinek enyhítéséért gyűjtést indítottak
a mellett, hogy a közelgő tél elől menedék biztosítását is keresik a mindenüket
elvesztők részére.
Mészáros Árpád
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Németh Ingatlaniroda – Minden, ami ingatlan

BUDAKESZI erdei
lakóövezetében 2 lakószintes, 5 szobás, erkélyes, duplagarázsos önálló
családi ház 1462 m2-es
parkosított telken eladó.
Ára: 58.000.000.- Ft
*

BUDAKESZI felső részén
2+2 félszobás, gépesített
konyhával, bővíthető,
belső két lakószintes,
különálló, utcafronti
házrészes ingatlan lekerített telekkel eladó.
Irányár: 36.000.000.- Ft
*

BUDAKESZI felső részén
112 m2 lakóterületű,
4,5 szobás, garázsos,
duplaerkélyes,
téglaépítésű
I. emeleti társasházi
lakás eladó.
Iá.: 39.000.000.- Ft
*

BUDAKESZIN,
Kuruclesi u-ban 100 m2
lakóterületű, 3 szobás,
összközműves, duplakomfortos, földszintes
házrészes
ingatlan eladó.
Irányár: 22.500.000.- Ft
*

BUDAJENŐ frekventált
lakóövezetében 3+2
félszobás, kétszintes,
téglaépítésű önálló családi
ház 1153 m2-es
összközműves saroktelken eladó.
Irányár: 27.000.000.- Ft
*

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

Konténeres sittszállítás
a legkedvezőbb árakon!
Telefonszám:
06 (70) 619 20 72

Hulladékszállítás-feldolgozás
Ha nemveszélyeshulladék-gyűjtéssel és -kezeléssel kapcsolatos 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.

Budakeszi Házak
Ingatlaniroda
Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk
Budakeszin és környékén
ügyfeleink számára.
A részletek felől
*
érdeklődjék
Tekintse meg választékunkat honlapunkon! üzletkötőnknél! Lencz Judit
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!

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
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Autogrammal Orbán ellen
Az
Európai
Bizottság
politikai
vezetőtestülete nemrég úgy döntött,
befogadja a Magyarország elmarasztalását célzó polgári kezdeményezést. Az
„Ébredj, Európa” nevű polgári kezdeményezés a hetes cikk szerinti eljárás
megindítását célozza Magyarország ellen. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság megvizsgálhatja, hogy a magyar
kormány tiszteletben tartja-e az alapvető
európai értékeket munkája során. Ehhez azonban legalább hét tagállam
egymillió állampolgárától kell aláírást
begyűjteniük a kezdeményezőknek,
amire egy évük van. A támogató nyilatkozatok ellenőrzésére további három hónap
áll rendelkezésre, majd ha az aláírások
hitelesnek bizonyulnak, a szervezők az
Európai Bizottság elé terjeszthetik az
Orbán-kormánnyal szembeni kifogásukat, illetve lehetőséget kapnak rá, hogy
az Európai Parlament nyilvános meghallgatásán ismertessék a kezdeményezést.
Az ügy pikantériája, hogy az Európai
Bizottság szóban forgó ülésén nem vett
részt a magyar biztos, Navracsics Tibor
(Budakeszi). Távolmaradását egyéb elfoglaltságaival magyarázta, ám az tűnik
valószínűnek, hogy a magyar kormány

számára fölöttébb kínos döntésben nem
kívánt részt venni. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis a biztosok nem a küldő
országokat képviselik.
pimasz

Csak nem a budaörsi menekültvonuláson járt Navracsics
inkognitóban Brüsszel helyett?

M

indeközben egy másik aláírásgyűjtés is folyik, országos szinten. A
Fidesz a kötelező kvóták ellen gyűjti a
támogatást. Mint ismert, Brüsszel az EUtagállamok számára úgynevezett kvótákat írt elő a menekültek befogadására
az egyes országok lélekszáma és anyagi
teherbíró képessége függvényében.
Térségünkben a helyi politikusok élen
jártak a gyűjtésben, amelynek eredményeként lapzártakor már az egymillióhoz
közelített a kézjegyek száma.

Páty, menekültek
Az emberek azért félnek a menekültektől,
mert attól tartanak, hogy hátráltatják
a felzárkózást a jóléti nyugati államok
szintjére – nyilatkozta a Süddeutsche
Zeitungnak Kirchheim bei München
polgár-mestere nemrég. Heinz Hilger
Kirchheim magyar testvértelepülésén,
Pátyon járt a közelmúltban, ahol a helyi elöljárók mellett találkozhatott a
romániai Zsobok, valamint a szlovákiai
Kistárkány vezetőivel is. Tapasztalata
szerint házigazdáiknak nincs közvetlen
tapasztalatuk a migránsokról, és az
ország bezárkózásában, a kerítésépítésben látják a megoldást. Azért is aggódnak, mi lesz, ha még nincstelenebb
emberek jönnek még többen Európába.
A bajor politikus ezzel szemben azt
hangoztatta, hogy történelmük miatt
a németeknek nagyon is támogatniuk
kell a bajban lévőket. A vallásszabadság különösen fontos érték egy olyan
nemzet számára, amelyik egyszer már
majdnem teljesen kiirtott egy vallási
közösséget. A magyar partnerei szerint
ők keresztény országban élnek és ennek
így is kell maradnia. A magyar kollégák
erőteljesen bírálták a német politikát a
menedékkérők kapcsán.
márna
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SZOMBATON IS NYITVA!

KELLEMES
ÜNNEPEKET!

Számítógépek

Kemény Endre
műszerész

TV, video, rádiósmagnó,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó,
lemezjátszó, távszabályozó
és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával
Tel./Fax: +36-23-455-251
Mobil: +36-20-971-1120
Budakeszi, Széchenyi u. 4.
kemeny.endre@mailbox.hu

javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

LAKATOSMUNKÁK,
BETÖRÉSVÉDELEM
TELEFON: 06 30 900 4238

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

Batsoft31 Kft.

www.batsoft31.hu
e-mail: batsoft31@t-online.hu
tel: +36 30 973-2502
Budakeszi, Fő utca 56.

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

Herr Liszt: Óda Mikuláshoz, Karácsony ciklus, Újévi marsch
Iskolatáskaakcióóó!

Papír-írószer-irodaszer • igazolványképek • fotókidolgozás • fénymásolás • szkennelés • dekoráció • kreatív hobbi • játék-ajándék

Játékok

Minden évszaknak
megfelelően

Tisztelt Vásárlók!

Igényes papír- és írószerek, a megszokott, bevált márkák.
2014-es modellek, 2015-ös tanévkezdés: táskaakció leendő
kisiskolásoknak hatalmas kedvezményekkel!!
HerrLiszt

herr Liszt Ajándék
Bronz-, ezüst- és arany-

Papír-Írószer Bolt
Budakeszi, Fő u. 76.
06-23-450-637
herrlisztpapir@t-online.hu

Itt mindenkinek
találtam ajándékot.
O.K. Herr Liszt!

Kisiskolásoknak
kiváló minőségű, márkás,
ergonómikus iskolatáskák
– 20 %-os engedménnyel
kaphatók!

Hass, alkoss…

vasárnap is nyitvaaa!!!

Ajándékok,
csomagolók, dekorációk az ünnepekre
Ajándékot és ajándékBármi, ami a kreatív
http://facebook.com/herrliszt

csomagolót egyaránt tőlünk!
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Képpel és betűvel
A Budaörsi Illyés Gyula
Gimnázium, amely mellesleg
idén ünnepli fennállásának
50. évfordulóját, nem először
vonzotta magára nemcsak a
helyi, de a város határain túli
közvélemény figyelmét. Pár
éve az iskolához amúgy nem
kötődő, de a Budaörsön átutazók érdeklődését is fölcsigázhatta a közeli körforgalom
betonfalainak ékesítése. Heteken át láthatták a szorgoskodó

Akkor ez most
korinthoszi?
diákokat majd az eredményt, ami máig hirdeti annak
a képzőművészeti projektnek
a dicséretét, amely Rátho-

nyi Kinga keramikus vezetésével indult el az Illyésben.
Az idei tanévben újabb állomásához érkezett a program,
mikor is a diákok az oktatási
intézmény bejáratánál lévő
oszlopcsarnokot díszítették föl
műveikkel.
Az alkotás, túl azon, hogy
a sivár felületeket életre
keltette, és a projekt korábbi
állomásaihoz hasonlóan nemcsak a galériák értő közönségét,
hanem a tágabb publikumot,
az egész közösséget is megszólítja, most azzal is kitűnt,
hogy a kerámia dekorációk
egyúttal adat-, pontosabban
szöveghordozói minőségben
is funkcionálnak.
Hogy mik legyenek ezek a
szövegek, hónapokig volt vita
tárgya az iskolában, diákok és
tanárok részvételével. Először
a névadótól gondoltak kölcsön
venni néhány citátumot, azonban Illyés-sorok már díszítik
a gimnáziumot több helyen
is. A tanárok inkább a magyar klasszikusokat preferálták volna, de a diákok és a
projektvezető szerettek volna
valami élőbbet, maibbat.
Végül így esett a választás

három kortárs magyar költőre,
az elsősorban slam poetryt
művelő Závada Péterre, valamint Kemény Istvánra és
lányára, Kemény Zsófira.
Az oszlopdíszek elkészültek, helyükre kerültek, és november 5-én fölavattattak.
Sza-T-ir

Eltanácsosodás
Mára történelem, de a kortársak többsége tudja, hogy
épp 25 esztendeje, 1990-ben
rendeztek hosszú évtizedek
óta szabad választásokat
Magyarországon; az év októberében választottuk meg
az önkormányzatokat is.
Erre a huszonöt éves évfordulóra emlékeztek több
önkormányzatnál, így Budaörsön is, ahol pár hete az
Újvárosházán Városi Zenés
Estet tartottak.
(Szerintem egy másik,
fontos, igaz, nem éppen
megünneplendő jubileumról mintha megfeledkeztünk volna, pedig az is októberben, épp öt esztendeje
történt, hogy tudniillik
elkezdődött a húsz éven át
fönnállt önkormányzatiság
fölszámolása és a visszatanácsosítása.)

Újborok egy régi borpincészettől

Puttonyban érkeznek az újborok
Márton ugyan elmúlt, ami hagyományosan az újborok bemutatójának napja,
így aztán Somlaiék, az ismert budakeszi
szőlész-borász dinasztia tagjai, lévén
hagyománytisztelő emberek, eleget is tettek
ebbéli kedves kötelezettségüknek, saját
tradíciójuk szerint azonban mindenekelőtt
december 6. a nagy „vizsganap”. A Somlai Családi Pincészet ugyanis Mikuláskor
tartja legnagyobb boros rendezvényét, ami
az újbor-bemutató mellett az adventi borvásár nyitó eseménye is egyben.

Az idei Bor Mikulás előestéjén Somlai
Ferenccel az idei borokról cseréltünk eszmét, stílusosan egy pohárka Sauvignon társaságában, ami ez idő tájt a fő büszkesége
a jeles borásznak.
– Kezdjük talán a szürettel.
– Budakeszi ültetvényeinken az idén átlagosan 8 mázsát szüreteltünk hektáronként
a tőkékről – hangzik érdeklődésemre a
válasz. – Ez mennyiségi szempontból jó
eredmény, bár minden évben elérhetnénk.
– Azt hallom borászoktól, hogy az idei
kiemelkedő évjárat lesz.
–
Ezt kicsit korainak tartom kijelenteni, az biztos, hogy az
időjárás rendkívüli módon kedvezett a szőlőnek. A tartós melegben ugyanis a bogyók elveszítették
víztartalmuk egy részét, sok volt
a töppedt szem, ami a beltartalom
koncentrálódásához vezetett. Az
bizonyosan elmondható, hogy a
szőlő országosan, de nálunk is,

Óda a Vörös
Kereszthez
November végén ünnepli
minden évben a világ az
önkéntes véradókat. Ebből
az alkalomból a térség
vöröskeresztesei a budaörsi
városházán rendeztek ünnepséget aktivistáiknak, illetve a
donorjaiknak.
Az esemény rangját emelte,
hogy azon megjelent és
kitüntetéseket, okleveleket,
emlékplaketteket adott át
Gerzsenyi István, a Magyar
Vörös Kereszt Pest Megyei
Szervezete igazgatója, valamint Fodor Antalné dr.,
az MVK Pest Megyei Szervezete elnöke. A rendezvényen külön is elismerésben
részesítették azokat a budaörsi és környékbeli aktivistákat,
akik önkéntes munkájukkal
segítették
szeptemberben
a Budaörsön áthaladó menekülteket.
Az összejövetelt műsor is
színesítette, amelyen elhangzott egyebek mellett egy
helyi véradó verse (Óda a
Vörös Kereszthez), valamint
a budaörsi Romano Glasso
Együttes zenés produkciója.

kiváló minőséget hozott. Most már csak
a borászokon múlik, hogy a nagyszerű
alapanyagból milyen borokat készítenek.
Mindenesetre az újborok valóban azt sejtetik, hogy sok öröme telik majd a 2015-ös
évjáratban mind a boros gazdáknak, mind
a borkedvelőknek. Akár borkülönlegességek születésére is számíthatunk.
– A saját boraik közül melyeket emelné
ki?
– Az új Sauvignon Blanc ültetvényünkön idén szüreteltünk először. Már
tavaly kellett volna, de ha az idő jó volt
a szőlőre idén, éppen a fordítottja történt
tavaly. Az akkori csalódásunkat azonban
kárpótolta a mostani termés, szép lett,
előírásszerűen hozta a fajtajelleget. De
hogy a többiekről is beszéljek, legjobban
talán a Bianca teljesített idén, de a Szürkebarát is szorosan ott van a nyomában.
Javaslom, a sok beszéd helyett inkább kóstoljuk meg.
– Hmmm! Finom. Mikor is lesz a
nevezetes újborbemutató? Mikuláskor?
(x)
A Budakeszi Borháló hirdetését
megtekinthetik a II. oldalon
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Gyógyászati Segédeszközök Szaküzlete
Átrium üzletház, Budakeszi, Fő u. 43-45.
H-P 10-18 óráig
Az ön lába
egészséges?
Telefon: +36-20-389-2728
www.uzletekbudakeszi.hu
www.gerincambulancia.hu
Dr. Elek Emil Miklós ortopéd szakorvos, gerincgyógyász magánszakrendelése előzetes, telefonos bejelentkezés alapján
(telefon: 06/20-455-3808; 06/20-389-2728)

ÜZLETÜNKBEN:
–
–

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

Egy jó beszélgetés alapja a jó hallás!
Tegyünk érte!

FÜLELŐ HALLÓKÉSZÜLÉK
Kellemes
SZAKÜZLET
Ünnepeket!
Gyógyászati Segédeszközök Szaküzlete,
Átrium Üzletház,
Budakeszi Fő u. 43-45.
Javasoljuk a vizsgálatot, mert az emberek többségének van valamilyen lábproblémája, és a panaszok hátterében legtöbbször a láb valamilyen
statikai zavara áll (lúdtalp, haránt- és hosszanti boltozatsüllyedés, bütyök,
kalapácsujj). Számos lábbetegség megelőzhető és kezelhető a megfelelő
talpbetéttel.

A PODIART EGYEDI TALPBETÉT:
–
–
–
–
–
–
–
–

Teljesen egyedileg az Ön talpára készül;
Optimálisan biztosítja lába alátámasztását;
Korrigálhatja a statikai elváltozásokat;
Eredményesen használható bőrkeményedések, sarokkinövések, öregujjbütyök, kalapácsujj kezelésében és megelőzésében;
Kellemes komfortérzetet biztosít viselőjének, a fáradt láb megpihen
rajta.
Természetes bőrbarát anyagokból készül
Könnyű,hajlékony, szinte bármilyen lábbelibe elhelyezhető
Tartós használatával megszabadulhat láb-, térd- és derékpanaszaitól.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST VAGY
KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL
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Budakeszi, Fő u. 43-45., I. emelet
Átrium (Walter) üzletház
Telefon: 06 (23) 453 076, 06 (20) 367 22 99
e-mail: fulelo.budakeszi@gmail.com
www.fulelo-budakeszi.hu
H 14-18, K és Cs 9-17-ig, Sze 9-15-ig, P zárva
Dr. Nagy Elemér: szerda 8-11.30-ig

OEP-támogatással is!
BAN THAI
MASSAGE SZALON
Eredeti thai masszázs szakképzett,
thai masszőrökkel

ÚJ!

BUDAKESZI, Fő u. 48.
www.banthai.hu
banthaimassage@hotmail.com
Nyitva H-V 10-22 óráig
Telefon: 06 (30) 693 52 02
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Helytörténészek, hej!

Afrodiziákum a bibliában

Krix Lajos, Tinnye polgármestere nyitotta meg a Zsámbéki medence és a Pilis
Völgye helytörténészeinek találkozóját
november 21-én Tinnyén. A mintegy
másfél tucat lelkes amatőr között aktív
régész, történész, pedagógus, mérnök és
több nyugdíjas is volt. Ki az ókorra, ki a
világháborúk történetére koncentrál, mások őseik nyomát kutatják.
Az eredmények felsorolása, a kiadott
könyvek, az állandó vagy időszakos
kiállítások, a megszokott sémáktól
merőben eltérő kutatási eredmények
mind-mind a munkájuk eredményét dicsérte.
Több település képviselője is beszámolt arról, hogyan kívánják őrzni a múlt
emlékeit.
Tinnyén a két világháború, valamint az ’56-os események áldozatainak
emlékművének felállítását tervezik;
Zsámbékon az onnan bármi okból elszármazottak emlékművének fölállításáról
álmodoznak. A környező helységek
némelyike helytörténeti gyűjteményét
igyekszik publikussá tenni vagy éppen
kibővíteni, esetleg reklámozni. Valamenynyi eddigi helyi eredménye a helytörténészek lelkes munkáját is dicséri.
Mészáros Árpád

A Bibliában gyakran találkozunk gyógynövényekkel, itt említik például először
azt a növényt, amit később a ,,szerelem
almá”-jának neveztek, és amit ma is
nagyra értékelnek feltételezett nemi vágyat gerjesztő hatásáért. Gyógynövények
a bibliában címmel tart előadást a Budakeszi a Szent László Közösségi Házban
Németh Ágnes gyógyszerész a Budakeszi
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
szervezésében december 10-én.

Budaörs

December
6. vasárnap, 11.00
Kököjszi és Bobojsza
Városi Ifjúsági Klub
10. csütörtök, 19.00
Julie kisasszony
Sanyi és Aranka Színház
12. szombat, 11.00; 13.00; 15.00
Diótörő
A Nektár Színház előadása
13. vasárnap, 19.00
Egérfogó
16. szerda, 18.00
Operabeavató
A bel canto bűvöletében
17. csütörtök, 19.00
Hazatérés
Sanyi és Aranka Színház
18. péntek, 19.00
Julie kisasszony
20. vasárnap, 11.00
A kis hableány
23. szerda, 11.00
János vitéz
26. szombat, 19.00
Egérfogó
27. vasárnap, 15.00
Legyetek jók, ha tudtok!
28. hétfő, 15.00
János vitéz

Szellemes módja a hagyomány és a hight
tech ötvözésének: november 27-én mutatták be Tökön azt az okostelefonokra
letölthető appot, amivel a felhasználók
megismerkedhetnek a töki református
templom mennyezetkazettáival. S a szent
interaktivitás jegyében ki is színezhetik
azokat. Az appot Bereczky Zoltán mutatta be a publikumnak. Nem véletlenül,
hiszen a református lelkész több évtizede
kutatja a Kárpát-medencei kazettás famennyezetek titkát. (A templomról egyébként gömbpanorámás digitális felvétel is
készült.)

Az idei évben emlékeztek meg a domonkos
szerzetesrend megalapításának 800. évfordulójáról. A rendezvény-sorozat csúcspontja és záróakkordjaként a budakeszi
domonkos rendházban ünnepelték meg a
nevezetes jubileumot – november 7-én.

Hit, remény, szeretet
December 17-én, 19 órakor a Kálvin
teremben (Budakeszi, Fő u. 159.) A
hit, remény és szeretet pszichológiája
címmel tart előadást dr. Bagdy Emőke
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta.

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

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

Appon a kazetták

Éljen november 7.

29. kedd, 11.00
A kis hableány
30. szerda, 17.00
Ők tudják, mi a szerelem

BUDAKESZI

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
December
5-6. szombat-vasárnap 10.00
Adventi Városünnep
7-2016. január 3.
Ernest Gotthard kiállítása
9. szerda, 18.00
Adventi koncert
10. csütörtök, 15.00
Város nyugdíjasainak karácsonya
13. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie
14. hétfő, 17.00
Hagyományőrző Kör karácsonya
16. szerda, 15.00
Borostyán Nyugdíjas Klub Karácsonyi
ünnepsége
17. csütörtök, 15.00
Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub Kará-

csonyi ünnepsége
19. szombat, 17.00
Székely Kör karácsonyi ünnepség
27. vasárnap, 19.00
Keszi Táncház
31. csütörtök, 23.30
Szilveszter éji harangszó

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
December
3. csütörtök, 14.00-19.00
Mézeskalács-sütés, ékszerkészítés és babavarrás a zsámbéki
Kézművesházban
18.00
A csákvári fazekasság – Zombori
László előadása
a művelődési házban
6. vasárnap, 16.00
Falu Mikulás
a művelődési házban
10. csütörtök, 14.00-19.00
Kézműves Csütörtök
a Kézművesházban
Betlehem készítés

DECEMBER
10. csütörtök, 18.00
Irományok tarisznyája
Domokos Kázmér zsámbéki író új
könyvének bemutatója
12-13. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
12. szombat, 14.00
Betlehemes játék
a Romtemplomnál
15.00
kézműves kirakodóvásár a Főtéren
12. szombat, 17.00
Ötórai tea parti – a Zsámbéki Tánc
Sport Egyesület évzáró rendezvénye
a művelődési házban
17. csütörtök, 14.00-19.00
Kézműves Csütörtök
a Kézművesházban
18. péntek, 18.00
Igazából Karácsony
a Zsámbéki Musical Stúdió ünnepi
műsora a művelődési házban
19. szombat, 18.00
Höcögő Karácsony
a művelődési házban
20. vasárnap, 13.00
„Úton Betlehembe….”
Kiállításmegnyitó a művelődési
házban
20. vasárnap
Mária Napforduló
a művelődési házban
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Feltőkésítés!
Az Új Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. Évi V. Tv. (Ptk)
3:161.§. (4) bekezdése arról
rendelkezik, hogy a hatálybalépés után alapított Korlátolt felelősségű társaságok
törzstőkéje minimálisan 3 millió forint kell legyen. A korábban alapított cégekre, melyek
törzstőkéje nem éri el a 3 millió
forintot, eltérő szabályok vonatkoznak.
Azok a Kft-k, melyek az új Polgári Törvénykönyv
hatályba lépése előtt alakultak és törzstőkéjük mértéke
nem éri el a 3 millió forintot, hisz a korábbi szabályozás a törzstőke minimumot 500 ezer forintban szabályozta, a jogszabály átmeneti türelmi időt engedélyezett a feltőkésítésre. A határidő 2016. március 15. Ez
azt jelenti, hogy ezek a Kft-k kötelesek törzstőkéjüket
megemelni, egyesülni, átalakulni stb. Tehát sokféle megoldás létezik a tőkeinjekció biztosítására.
Közkedvelt a cégek körében az apport alkalmazása.
Erre vonatkozó szabály, hogy amennyiben az apport
mértéke eléri a törzstőke felét, akkor azt az alapításkor
rögtön szolgáltatni szükséges. Ellenben ha nem éri el
ezt a mértéket, akkor legkésőbb a cégbejegyzést követő
3 éven belül kell szolgáltatni. Ezek az alapításkori szabályok a törzstőke-emelés esetére is alkalmazhatók.
A feltőkésítés könnyítésére adódik egy másik lehetőség
is, miszerint megtehető, hogy a pénzbeli beﬁzetés teljesítése egy későbbi időpontban történhessen meg.
Ennek vannak azért hátrányai is. Pl. amíg a törzsbetét nincs szolgáltatva, nem ﬁzethető egyik tagnak sem
osztalék, illetőleg a tagok a még nem teljesített vagyoni
hozzájárulásuk erejéig helyt kell álljanak a társaság tartozásaiért.
Amint látják, többféle lehetőség létezik. Az a fontos, hogy még idejében számoljanak a cégek ezzel a
kötelezettséggel. Néhány cégbíróság már kérést juttatott el az ügyvédi kamarákhoz, hogy az ügyvédek is
próbáljanak tenni azért, hogy ne az utolsó pillanatban
érkezzen a cégmódosítások zöme. Óriási leterheltséget
jelentett ugyanis a cégbíróságok számára a legutóbbi
kötelező módosításkor kialakult utolsó utáni pillanatban kicsúcsosodott dömping, mely gyakorlatilag megbénította mind a cégbíróságok, mind az ügyvédi irodák
működését (és nem utolsósorban az ügyfelek számára
többszörös munkadíjakat hozott).
Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd

Dr. Moravcsik Krisztina
ügyvéd
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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!

Kellemes
Ünnepeket!

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 nyilvántartások,
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

Kellemes
Ünnepeket!

Óra és Ékszer

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek
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.

Kellemes
Ünnepeket!

Ékszer-eladás, -javítás és
-készítés méltányos áron.
Cserearanyból is
Egyedi ékszerek készítése
(egyedi rendelés)
Fájdalommentes
fülbelövés, ékszer
Óra és óraelem-csere

Ajándék, ami örök

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is
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Tallózás bűnügyekben és balesetekben

Rendőr leszek (toborzó)

Erőnek erejével
Nem italozni is lehet kockázatos, mint ahogy széllel…, akarom mondani: forgalommal szemben autózni is. Egyáltalán: az élet veszélyes üzem.

E

gy, év elején történt súlyos bűncselekmény ügyében zárta le nemrég a nyomozóhatóság az eljárást.
Mint annak idején magunk is beszámoltunk róla, testi sértés bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytatott eljárást a Budaörsi
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
H. Béla 34 éves és Sz. Sándor 40 éves
budakeszi lakosok ellen.
A két férfi 2015. január 15-én 19 óra
körül egy budakeszi sörözőben együtt
italozott a sértettel, majd elindultak H.
Béla lakására. A vendéglátó annyira nehezményezte, hogy a vendége nem iszik
rendesen, hogy egy késsel támadt rá.
Szerencsére a ruházat felfogta a szúrást,
ám az ezt követő ökölcsapások következtében, amelyeket a gyanúsítottaktól
volt kénytelen elszenvedni, nyolc napon
túl gyógyuló sérüléseket szerzett.
A budaörsi rendőrök H. Bélát és
társát a helyszínen elfogták. A nyomozóhatóság a napokban a keletkezett
iratokat vádemelési javaslattal küldte
meg az illetékes ügyészségnek.
Ez nem vicc
Ismert vicc a forgalommal szemben hajtó
autós, aki fölháborodottan konstatálja,
hogy mindenki szembe jön. Néha az
életben is megesik az ilyen. Nemrég, november 17-én például az M1 főváros felé
tartó szakaszán, Biatorbágy közelében.
Délután háromnegyed öt körül egy személyautó a forgalommal szemben, a belső
forgalmi sávban haladt. A szabálytalanul
közlekedő autós hirtelen irányváltoztatásra kényszerített egy másik autóst, aki
így elvesztette uralmát a gépjármű felett
és a szalagkorlátnak ütközött. A baleset
okozója segítségnyújtás és adatai hátrahagyása nélkül továbbhajtott.
A baleset következtében a sértett személygépkocsijában anyagi kár keletkezett.
A budaörsi rendőrök várják azok
jelentkezését, akik érdemi információval
tudnak szolgálni a fenti esettel kapcsolatban.
A rendőrség kéri, hogy akik a balesetet
látták vagy arról érdemi információval
rendelkeznek, jelentkezzenek személyesen a Budaörsi Rendőrkapitányságon
vagy hívják a 06-1-236-28-83-as telefonszámot, vagy tegyenek bejelentést
az ingyenesen hívható 06-80-555-

111 „Telefontanú” zöld számán (h.-cs.:
8-16, p.: 8-13), vagy a 107, 112 központi
segélyhívó telefonszámok valamelyikén
lehet.
Balek betörő

A családi ház ablakrácsát lefeszítve próbált
meg betörni agy budaörsi fiatalember november 12-én este nyolckor, ám a szomszédok észrevették, és riasztották a rendőröket.
G. Gyulát a helyszínre érkező járőrök egy
közeli utcában elfogták és előállították a
Budaörsi Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként hallgatták ki.
Az illetékes bíróság 2015. november
15-én elrendelte a 30 éves budaörsi férfi
előzetes letartóztatását.
Gyilkosság Zsámbékon
Súlyos bűncselekmény zaklatta föl a zsámbékiakat november közepén. Brutális kegyetlenséggel, kalapáccsal verte agyon
unokatestvére a háromgyerekes családanyát (47 éves) Zsámbékon. A feltételezett
elkövető az áldozat házánál dolgozott, és
feltehetőleg egy szóváltás következtében
ragadtatta magát a gyilkosságra. A nő holttestére november 14-én bukkant a testvére,

Jelentkezz rendőrnek, ha a hivatásos szolgálat vállalása kihívást jelent
számodra és jövődet a Rendőrség
kötelékében képzeled el.
Keresd fel honlapjaink valamelyikét a részletes felvételi tájékoztató,
valamint a jelentkezési lap letöltéséért.
Jelentkezési határidő: 2016. február
15.
Elérhetőségek:
www.arszki.hu
www.rendeszkepzo-kormend.hu
www.mrszki.hu
www.szrszki.hu
www.police.hu
miután egész nap hiába kereste telefonon.
A rendőrök a bejelentés után nem sokkal
megtalálták a tettest, aki a közelben, egy
töki erdős területen fölakasztotta magát.
A gyilkosság föltételezett elkövetője pszichiátriai kezelés alatt állt.
A körülményekre tekintettel az esetet egyelőre közigazgatási eljárás keretében vizsgálják.
Elismerték a munkájukat
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
és az illetékességi területéhez tartozó
rendőrkapitányságok vezetői 2015. november 26-án ünnepélyes keretek között elismerésben részesítették azokat a kollégákat,
akik az ország déli határszakaszán az elmúlt
időszakban kialakult rendkívüli migrációs
helyzet kezelésében közreműködtek.
A Budaörsi Rendőrkapitányságon 5 főt
ért ez a megtiszteltetés, nekik Galuska-Tomsits László r. ezredes kapitányságvezető,
valamint Orosz János r. alezredes bűnügyi
osztályvezető adta át a jutalmat.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Ne bántsd november 25-én, se máskor
Az ENSZ nőjogokkal foglalkozó szervezete, az UN Women adatai szerint világszerte átlagosan 3-ból 1 nő érintett nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekményben.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők
elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. (E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dominikai Köztársaság emberi jogi aktivistáit – Rafael Trujillo dominikai diktátor parancsára.)
Amennyiben ismernek olyan nőt, vagy személyt, akinél felmerül a bántalmazások akármelyikének eshetősége, feltétlenül hívják fel a figyelmét arra, hogy a
hatóságok, valamint több, a nők jogaiért küzdő szervezet is tud segítséget, tájékoztatást nyújtani!
www.nane.hu
www.nokjoga.hu
www.reginakozpont.hu
www.patent.org.hu
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elgyorsult az idő körülöttünk és bennünk.
Anyáink még állva mostak, és jutott
idejük meghallgatni a másik embert, ápolni
beteget és öregeket. Ma gyorsan mosógépekbe dobjuk a szennyest, gyorsétteremben esszük az ételeinket, gyorsvasúttal jutunk el célállomásainkhoz, gyorsan beszélünk, a kétszavas e-mail még
gyorsabb és sürgősen túl akarunk adni az
öregeken, gyorsan elküldjük őket öregek
otthonába, ahol reméljük, gyorsan eljön
értük a halál. Ma nincs időnk egymásra.
Az egész éves egymásra figyelés helyett
kineveztünk egy napot, akkor van képmutatás és álszeretet, de hétfőn, kedden,
az év többi napján csak rohanás van. Mert
felgyorsult az idő – védekezünk. Igaz, 25
éve még nem volt számottevő internetforgalom, alig több mint száz éve, hogy
van áram – megrázó felismerés –, ha a világ másik felén egy őrült megöl harminc
embert vagy gyereket, öt perc múlva
egyenes adásban láthatjuk a vérengző gyilkost. (Talán ha odafigyeltünk volna!?)
Most pedig készítjük a lelkünket a mindent
elárasztó szeretet és egymásra figyelés napjára.
Gyújtogatjuk az ádventi gyertyákat és ki nem
hagynánk a kará-csonyi templomot, mert így
illik, meg kell hallgatni a több ezer éves bibliai
történetet, de jó és igaz szavunk nincs, csak a
megszokott és illendő álszenteskedés. Valahol

alapvető hiba történt.
Az idő, amit a másik emberre fordítanál,
az tenne Téged gazdaggá!
A ma embere nem tudja, mi is a valódi szeretet. Ajándékokért rohangál, adósságokba
kergeti magát, hatalmas asztalt terít, két nap
alatt akarja letudni, amit egész évben nem
tett meg.
A karácsonyi csendben Michel Qouist
Van időm című versének részleteivel hívok
karácsonyozni minden hozzám közel állót,
rokont, ismerőst, barátot, jóakaratú embert!
„Kint mentek az emberek. Mentek, Jöttek,
Siettek, Futottak. Futottak a kerékpárok.
Futottak a szekerek. Futottak a teherautók.
Futott az utca. Futott a város. Futott minden. Futottak, hogy időt ne veszítsenek.
Futottak az idő nyomában, hogy utolérjék
az időt, hogy időt nyerjenek.
Viszontlátásra barátom, bocsáss meg,
nincs időm. Ismét erre fogok jönni, nem
várhatok, nincs időm. Befejezem a levelet, mert nincs időm. Szívesen segítettem
volna magának, de nincs időm. Nem vállalhatom, nincs időm. NINCS IDŐM!”
Így futnak az emberek az idő nyomában. Futva mennek e földi tereken. Sietve, Tülekedve, Túlterhelten, Mogorván,
Megrakottan, S nem érnek a célhoz, kevés
az idő. Nekifeszülnek, bár kevés az idő.
Sőt – igen kevés az idő.

Uram, ha léteznél, és néha lenéznél
a Földön rohanó embermilliókra, akik
hol ölik egymást, hol kegyetlenkednek
egymással, sajnos tévedned kellett számításaidban valahol. Alapvető hibának kell
itt lennie. Az órák túlságosan rövidek.
A napok túlságosan rövidek. Az életkor
túlságosan rövid. (Persze ha gondoskodni kell valakiről, akkor meg hosszú!) Te
mosolyogsz, Uram, az időn kívül állva,
küszködésünk láttán, és sajnos nem tudod, mit teszel. Nagyot tévedtél abban,
amikor az ember idejét kimérted. Adtál
mindenkinek időt tenni, időt veszíteni,
időt elverni, időt agyonütni. Pedig ajándék az idő, Elmúló ajándék. Nem, nem
tárolható.
Életemnek évei, éveimnek napjai,
napjaimnak órái, mind az enyémek. Rajtam áll velük okosan élni! Ha ilyenkor Kará-csonykor a rohanó és divatos
vásárlásban lehetne kapni, akkor én időt
vennék, és azt ajándékoznám az embereknek. És az idő beosztásához egy kis
okosságot is vennék, ha kapható lenne,
hogy az időt az emberek okosan osszák
be, úgy, hogy a Karácsonyon kívül legyen idejük az embereknek egymásra is!
2015. Karácsonyán Békés Boldog
Mindennapokat kívánok!
Várady Judit

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos
Budajenő, Szőlőhegy u. 1.
Rendelés hétfőnként
18-20 óra között
Bejelentkezés telefonon:
+36 30 291 8414
Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

Budakeszi, Fő u. 217.
Bejelentkezés telefonon:
06 (30) 740 0691
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LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

Médiavállalkozás
üzletkötőket keres

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

Mobil: 06 (20) 2123808
Budakeszi, Fő u. 217.
Tel.: 06/23-451-163

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!
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Kutyaszorító-szomorító
Idősebb erdészek és vadászok
antik tarisznyáira, kikopott zsebeire emlékezve is
felidézhető, amikor lődíj, netán lőszer illette meg őket a
kilőtt különféle kártevőkért.
Mert hát, a bizonyítékokat:
róka-, kóboreb-orrhegyeket,
szajkó-, varjúcsűdöket, kisragadozóés
rágcsálófarkokat onnan is szedték elő
és számolták le a vadászati
előadónak. Sokszor, többnapi
érlelés után. Ha lett volna akkoriban, biztosan valamilyen
egység-dezodort is rendszeresít a vadgazdálkodó.
Nos, megesett, hogy a város
menti erdőben póráz vagy
nyakörv nélkül sétáltatottfuttatott, a gazdájától messzire
lófráló kutya kutyaszorítóba
is kerülhetett, ha puskás ember észrevette. Puskás ember
volt – méghozzá derűs közvetlenséggel megáldva – Náci
(Ignác) bácsi is, aki a kerületében, a közismert erdők tilalmazott zugait hétvégeken

is vigyázta, az ú.n. védszolgálatban. Egy ilyen alkalommal, kora tavasszal, az éppen
bejárt vadcsapán idősebb aszszony sétált vele szemben,
láthatóan szertelen, ide-oda
futkosó, el-eltünedező, majd
csörtetve felbukkanó keverék
kutyájával. Az asszonyka rendre fegyelmezni igyekezett a
virgonc állatot.
Amint odaért Náci bácsi,
illedelmesen köszönt és kedélyes eligazítással szolgált:
– Nénike, kérem! Ne hagyja elcsatangolni a kutyuskáját
itt az erdőben, távol a sétaúttól, mert könnyen eleshet a
csatában!
A nénike hirtelenjében nem
tudta értelmezni, hogy milyen
háborúság veszélye fenyeget
ott az erdőben. Mintha kissé
ütődött erdőjáró szólította
volna meg, óvatosan kitérve
indult tovább, magában hümmögve.
– Kedves nénike! Tessék a
sétaútra visszatérni és pórázra

venni a kutyuskát, mert most
veszélybe kerülhet a malacos
vaddisznók miatt, vagy még el
is esik a csatában! – szólt neki
ismét Náci bácsi.
A néni ijedtebben, lépteit
szaporázva igyekezett kisietni
a képből. Hamarosan mindketten eltűntek az ösvény kacskaringóin. Egyszer csak éles
csaholás, horkanások, csörtetés, majd ijesztő dörrenés és a
visszhangja zúgott át az erdőn,
utána, mintha a néni irányából
jajongás is hallatszott volna.
Úgy is volt.
– Jajj! – Buksi, merre vagy?
– Buksi, gyere gyorsan ide! –
Jajj nekem! …
Pillanatok múlva ismét
látható lett a néni, amint viszszafelé sietve szólítgatta a kutyát. Előbb a sörétest megtörő
és a füstölgő csövet kifújó
Náci bácsit látta meg.
– Nénike, nénike! – kiáltott
felé sajnálkozva Náci bácsi.
Ugye, megmondtam, hogy
ne engedje a vadmalacokra a
kutyuskát, mert eleshet a csatában?!
Apatóczky István

Potya vaddisznóvacsora
Egyik-másik ember nem nélkülözheti tartósan a szabadban való túrázás
örömeit. Tesznek is érte, mondjuk az
országos kék túraúton – a hazai turisták
legfőbb útvonalán – róják a kilométereket a hétvégeken.
Történt a minap, hogy a baráti társaság
tagjai kora reggel beleugrottak a bakancsaikba, és nekivágtak a lankáknak.
Majd két órás gyaloglás után az enyhe
párafoltos erdőszélről otromba kiabálásra lettek figyelmesek. Nem lehetett
eltéveszteni, az üvöltözés nekik szólt:
„Tűnjenek el innen, vaddisznó-hajtás
van!” A felszólításra a nyomatékot egy
puskalövés közeli hangja adta meg, vita
nélküli gyors hátrálásra bírva a természet
szerelmeseit.
A biztonságos távolba érve előkerültek

a mobiltelefonok. Az összes közelben
fellelhető vadásztársaságot felhívogatták, de ott és akkor nem találtak olyan
vadászokat, akik tudtak volna e vasárnap
reggeli vaddisznó-hajtásról. A rendőrség
sem volt képben. Sőt, a telefonos bejelentésre sem adtak olyan reakciót
a hatóság emberei, mint amilyent a
veszélyhelyzetből éppen kimenekült turisták elvártak.
Több napos magánnyomozás után
kiderült, hogy mind a természetkedvelők,
mind a vadászok vétettek. A vadászok a
kellő óvatosságra való felhívást mulasztották el, mely legkevesebb az érintett
területre vezető utak lezárását jelenti,
jobb esetben őrök kihelyezésével, de legalább táblák kihelyezésével elérhető lett
volna. Persze az érintett önkormányzatoknál és a területileg
illetékes rendőrségen is
be kellett/lehetett volna
jelenteni a másokat is
veszélyeztető
hajtóvadászat kezdetét.
A turistáknak azt rótták fel „bűnükként”,
hogy az első lépés
megtétele előtt nem

Emberemlékezet óta nem
látott jégkár sújtott le a
budai erdőkre 2014. december elején. A károk
a Pilisi Parkerdő Zrt. 65
ezer hektáros területének
közel egyharmadát érintették, ebből kilencezret súlyosan. A hónapok
óta tartó tereprendezési
munkák a végéhez értek,
az őszi csemeteültetésekkel immáron elkezdődtek
a sérült erdőterületek
megújítási munkái is. A
Lidl a Pilisért társadalmi
összefogás eredményeképpen 1 millió facsemetét ültetnek el.

érdeklődtek arról, hogy nincs-e veszély
a tervezett útvonalukon. Mint kiderült, a
turistaútra lépés előtt a bakancsosoknak
fel kellett/lehetett volna keresni a területi
vadásztársaságokat, önkormányzatokat,
sőt a rendőrséget is, ugyan szabad-e a
jelzett turistaúton andalogni.
Szerencsére ez a kaland most – a vaddisznó kivételével – szerencsés véget
ért, nem következett be vadászbaleset. A
felelősök és a helyes megoldás keresése
közben ugyanis mégis csak előkerült
az a vadásztársaság, amelyik a hajtóvadászatot megszervezte, és a legjobban
a természetért rajongókat kergette meg.
Valamit sejthettek a vadászok mulasztásukról, mert – enyhítendő a kellemetlenséget elszenvedő turistákat – meghívták
képviselőjüket egy vaddisznóvacsorára.
Megjegyzésem, hogy mindenkinek
egyszerűbb lett volna az élete, ha a nyugalom és a biztonság megőrzése érdekében a veszélyes tevékenységet végzők
– vagyis a vadászok – kellő körültekintéssel a terepen jogosan barangolókra
tekintettel betartják a szabályokat. Véleményem szerint nem életszerű, hogy
a turistának kelljen elindulás előtt
nyomoznia, nincs-e valamilyen szokásostól is nagyobb veszély a tervezett útvonalon.
Mészáros Árpád
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Édesség Andrésztól:
ellenállhatatlan!

Keszi
FOTÓbolt

Nyaralásifotó-akció!

Filmek, digitális adathordozók

Kellemes
Ünnepeket!

Igazolványképek
Szkennelés, másolás, nyomtatás

Nagyobb választék, több hely, több vendég

Rendezvényfotózás
Keretek, keretezés

Budakeszi, Fő tér 2.
(Az Angyal Patika épületében);
Biatorbágy, Szabadság út 37.

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

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

KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
MINDEN EDDIGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓNKNAK!

AKCIÓK!

A FŐZÉSBE IS
RSI
BESEGÍT AZ Ö
ZTRÓ!
ÉS A KESZI BIS

LEGYEN PRÍMA AZ ÜNNEP!
P

NA

R
ASÁ
V
BEN VA!
R
E
B
YIT
CEM IS N

DE

Üzleteink: Biatorbágy, Csodaszarvas u. 2. • Budakeszi, Dózsa Gy. tér 1/a • Budaörs, Szabadság út 52-54.
Páty, Somogyi B. u. 3. • Zsámbék, Magyar u. 75. Nyitva tartás: H-P 06-22, Szo 06-20, V 07-20
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