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2016 FEBRUÁR

OPTIKA

Szemüvegkeretek 30% kedvezménnyel kaphatók!
Márciusban kimagasló multifokális 
kedvezményekkel várjuk Önöket

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

!
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Papír-Írószer, kreatív hobbi, fotóbolt
Budakeszi, Fő u. 76.

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

HerrLiszt

Keresse aktuális ajánlatainkat, akcióinkat Facebook-oldalunkon!

UDÁNTÚL
FÜGGETLEN HÍRMAGAZIN                         WWW.BUDANTUL.HU

FRÍÍÍ!

TÉL
TÉL EL

TÉL ELÉG
TÉLELÉGIA
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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

Farsangi tál – 
böjti számla

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

Szív küldi szívnek – Valentin Napra

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!

www.pizzaporta.hu

Pizzafutár Budakeszi
Tel.: 06 (23) 450 183

nyitva keddtől vasárnapig 12-22 óráig

Téliesített kerthelyiségünkben (különterem!!!) születésnapi 
bulikat, osztálytalálkozókat, banketteket stb. rendezünk!

Kiszállítás: 1200 forint feletti rendelés esetén

Facebook/Pizzaportaétkezési utalványt elfogadunk: Csorba Csaba 
autószerelő

Budakeszi,
Kossuth L. u. 6.

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619
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Gárdonyi kerek százhúsz esztendeje adta 
nyomdába örökbecsű művét, amelyben 

egy fiatal pedagógus küzdelmeit ábrázolja 
kora avítt közoktatási rendszerével. Sokban 
saját tanítói tapasztalatait vetette papírra. A 
regény címe A lámpás. A jelkép túlságosan is 
közérthető ahhoz, hogy külön magyarázatra 
szoruljon, tehát megmagyarázzuk (azok ked-
véért, akik netán nem olvasták volna): a fiatal 
tanár magát afféle lámpásnak tekinti, aki 
elöl jár, hogy megvilágítsa az utat a mögötte 
haladóknak, aki kivezeti a népet a múlt ba-
bonás sötétjéből, középkorias gondolkodás-
ból, szellemi elnyomatásából. A regényíró  

szerint ennek a legfőbb eszköze a tudás, amihez minden embernek, 
a nép valamennyi gyermekének egyaránt joga van. S hol máshol 
lenne megszerezhető a tudás, mint az iskolában.

Gárdonyi mai szellemi utódai február 3-án délután, a miskolci 
Herman Ottó Gimnázium felhívására vonultak az utcára, hogy a 
magyar iskolákban ez idő szerint uralkodó állapotok ellen tiltakoz-
zanak. S nemcsak Miskolcon, de Békéscsabán, Hajdúszoboszlón, 
Győrött, Pécsett, Sopronban Szegeden, Szombathelyen, Veszprém-
ben is. És persze, a fővárosban. Az országos demonstrációhoz 
az elsők között csatlakozott a budaörsi Herman Ottó Általános 
Iskola, majd helyben követőkre talált a Kesjár Csaba Általános 
Iskola, a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola tanáraiban, 
diákjaiban és szüleiben. Szolidaritásukat nyilvánítva fölvonultak 
velük a Csicsergő Óvoda és a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi 
Óvoda, továbbá a Csillagfürt Óvoda pedagógusai is.

Értesüléseink szerint a budaörsi felvonuláson ott volt több 
környező település néhány oktatója is, de intézményeik hivatalo-
san távol tartották magukat az eseménytől. Talán nem véletlenül: 
van olyan információnk, mi szerint eltanácsolták őket a hasonló 
kezdeményezésektől vagy az ilyenekben való részvételtől.

 Akiket nem sikerült eltántorítani, szakadó esőben, fáklyákkal 
vonultak föl Budaörsön. Gárdonyi lámpásai fáklyákkal. A 21. 
században. 

De jól van ez így. Van ebben is szimbólum, nem is kevés.
A lámpás a fáklyához képest óriási vívmány. Míg Gárdonyi keserű 

tapasztalatait oly korban  szerezte, amelyben ugyan már veszített 
lendületéből, mégis javában hatott a nagy jelentőségű Eötvös-féle 
népoktatási törvény, a mai utódok inkább csak irigykedve gon-
dolhatnak az akkori viszonyokra. Az akkori törvény több nyugat-
európai államot megelőzve, előírta például a tankötelezettséget, s 
kimondta, hogy minden szülő vagy gyám köteles gyermekét annak 
6 éves korától 12 éves koráig iskolába járatni. Szóval mondhatni, 
hogy Gárdonyi idejében, minden jogos kritika ellenére, a magyar 
oktatásügy Európa élvonalába tartozott. 

Ezt, a 2010-es években már nem mondhatjuk el: a felmérések 
azt mutatják, e téren is az Európai Unió sereghajtói lettünk. 

Az országos demonstráció hírére persze a hatalom emberei 
azonnal megszólaltak, és Soros láncos kutyáinak titulálták a til- 
takozókat (persze nem szó szerint, de majdnem). Pedig január else-
je óta Magyarországon is tilos az ebek láncon tartása. Nos, innen 
üzenjük, hogy ez sincs pontosan így. Láncon, rövid pórázon tovább-
ra is lehet tartani a derék négylábúakat, csak nem állandóan. De 
hogy pontosan milyen időközönként és mennyi ideig kell szabadon 
engedni őket, az nincs harmonizálva az uniós joggal.

Jut eszembe: a demonstráció épp Balázs napjára esett. Régen 
a diákok ezen a napon balázsolni indultak jelmezben, csákóval, 
süveggel a fejükön, járták a települést, és adományokat szedtek, 
ami a tanítók, iskolai alkalmazottak jövedelemének kiegészítését 
szolgálta. Mai hagyományőrzők, figyelem!

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)

„A józan észbe vetett hit az egyetlen hit, amely a mindennapokban 
is igazolódik néha.”

(G.  B. Shaw)
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Februárius, Böjtelő hava

Böjtelő hóban őrizd meg magad minden hevesítő eledelektől, 
káposztától, salátától és goromba nehéz emésztésű hú-

soktól. Lágy purgáczió után vágasd a főhöz szolgáló eret 
a hüvelyked mögött; szemeidre gondot viselj, hogy meg ne 
homályosodjanak, ahhoz pedig szolgál köménymag, kapor és 
ópium-mag, reggeli hányás, azonképen a fürdő is, a lúdhúst és 
kék káposztát eltávoztasd, étkeid füvekkel legyenek timpotrál-
va; a sebes hidegek ártanak.

Farsangkedden, Istennek nevében plántálván, a mennyit  
fénylik a nap, annyit fénylik az egész hosszu böjtben; ha reggel 
jól fénylik, a tavaszi vetéseknek jó termését mutatja.

Beda azt irta (ha hihető dolog), hogy a mely gyermek Böjtelő-
hónak estéjén születik e világra, annak a teste holta után épen 
megmarad az ítélet napjáig, és el nem rothad, azonképen épü-
letre való fa, mit azon nap levágnak, soha meg nem rothad.

A mely gyermek a Böjtelő-hóban születik e világra, sima 
szájú lesz, kérkedőm, csacsogó, mindenkor csak szeles gon-
dolatu, és más embereket vakmerően itélő, gazdagság-szom-
jazó, és mindenkor jó cselédes gazda lesz; egész életének foly-
tában bujdosás kell kedvének.

CSÍZIÓ

Budaörs Város Önkormányzat legfrissebb közvélemény-ku-
tatása szerint a városlakók 32 százaléka szeret, 67 százaléka 
pedig nagyon szeret Budaörsön élni. Emellett a többség (71%) 
úgy ítéli meg, Budaörsön jobbak az életkörülmények, mint más 
településeken.

A köz véleménye

Hol a Théma?
A régi újságírói mondás sze-
rint, a téma az utcán hever, 
csak le kell hajolni érte. Miu-
tán több év után a Helyi Thé-
ma padlóra került (flaszterra, 
hogy stílusosak legyünk), a 
megüresedett piaci rést (fizika, 
vákuum!) kívánja betölteni 
az új, ingyenes terjesztésű 
újság, a Pest Megye Lapja. 
Az ötvenezres példányszám-
mal tervezett indítás össze- 
cseng a megye különválásával 
a fővárostól és önálló statisz-
tikai régióvá alakulásával is.

Szabó Ozor János Ozy paraspor-
toló edzőként is mind nagyobb 
sikereket ér el. Tanítványa, Szta- 
nó György, rendre nyeri az ara-
nyakat. Legutóbb megnyerte a 
Világkupát: 48 kilósan 151 kilót 
nyomott, ami testsúlyának több 
mint háromszorosa.

Nemrég gyerekeknek szóló 
mesekönyv jelent meg a 
Betűtészta kiadásában (A könyv, 
amibe bement egy óriás). Dáni- 
el András író hősét, az Izom 

Ozi nevű, féllábú óriást Sza-
bó Ozorról mintázta. Míg 
Ozy Budakeszin, a mesehős 
Kuszakeszin éli át kalandjait.

Ozy legújabb kalandjai
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Herr Liszt: árubőség böjti időben

HerrLiszt
Papír-Írószer Bolt

Budakeszi, Fő u. 76.
06-23-450-637

herrlisztpapir@t-online.hu

http://facebook.com/herrliszt

Ajándék

Tisztelt Vásárlók!

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

kisiskolásoknak hatalmas kedvezményekkel!!

Ajándékot és ajándék-
csomagolót egyaránt tőlünk!

Iskolatáska-
akcióóó!

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

Hass, alkoss…

Bármi, ami a kreatív 
hobbidhoz kellhet.

Minden évszaknak 
megfelelően

Játékok

A 2016-os trend szerint (mint rendszerint)

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

Lisztherr Készüljön Valentin Napra 
a Herr Lisztben!

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 59e 81e 6e
Összesen 124e 50e 68e 69e 101e 16e
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„Vannak helyek, melyek a történelem 
tanúi lehetnének. Mennyi mindent 
láthatott ez az épület, ez a vasútállomás! 
Ha ezek a falak beszélni tudnának, sokat me-
sélhetnének közelmúltunk történelméről.

1921. okt. 23., a Budaörsi csata.  Az 
utolsó magyar király, IV Károly megpróbál-
ja visszaszerezni a hatalmat Horthy Miklós 
Kormányzótól. De a kormányhű erők itt, a 
pályaudvaron megállásra kényszerítik. Ez-
zel végleg véget ér a monarchia is.

1944. december 11., a Józsefvárosból 
indult szerelvény több napot vesztegel 
itt a pályaudvaron, a marhavagonokba, 
antihumánus módon összezsúfolt em-
berekkel. Az úti cél Buchenwald volt.  
És nem sokkal több mint egy évre rá, megint 
csak a magyar társadalom nagy részének 
közönye mellett, ismét marhavagonokba 
zsúfolták honfitársaink egy részét, a német 
ajkú, német származású lakosságot kiáltva 
ki kollektív bűnösként… 

Majdnem napra pontosan 70 évvel ezelőtt, 
1946. január 19-én ezen a pályaudvaron 
borzalmas dolgok történtek. Itt kezdődött 
el a magyarországi németek erőszakos 
kitelepítése, innen indultak útjukra az első 
vagonok, amelyekről azt sem tudták a 
bennük összezsúfolt emberek, hogy hová 
mennek. (…) Voltak, akik előkészítették, 
végrehajtották az akciót, és nem keve-
sen, akik már a svábok távozása óráiban 
kirabolták a magukra hagyott lakásokat.  
Budaörs sok évszázados története ezen a 
napon kettétört. A mintegy nyolcezer német 
ajkú lakos közül a folyamat végén alig 
maradtak 800-an itthon. Voltak, akik már 
a háború végén elmenekültek, a többieket 
1946-47 folyamán űzték el otthonaikból. 

A hivatalos sajtó, például a korabeli 
MTI tudósítója már-már idilli képet festett 
a kitelepítés folyamatáról, hangsúlyozva, 
hogy a hatóságok mindenben igyekeznek a 
leghumánusabban eljárni. 

Egészen máshogy emlékezett Leo-

pold Deigner, az egyik kitelepített:  
„Két órán belül össze kellett pakolni, és a 
házat is el kellett hagynunk. Bénultan ül-
tünk, senki sem tudott világosan gondolkod-
ni. Nem tudtuk, mitévők legyünk. Anya sírni 

és jajveszékelni kez-
dett, és mi is bekap-
csolódtunk. Apánk 
volt az, aki először 
erőt vett magán, és 
megkérdezte, hol van 
az a hivatal, amely a 
kitelepítést felügyeli.”

Josef Hauser pedig 
így ír visszaemlékezé-
seiben: 

„Budaörs vasútál-
lomásán áruszállító 

vagonokba raktak minket, melyekben kis 
kerek kályha állt. Farkasordító hideg volt. 
Személyszállító kocsi nem volt számunk-
ra. A szállítás a marhavagonban, melybe 
30 személyt bezsúfoltak, embertelen volt, 
mivel nem volt szaniter berendezés (WC). 
Gyerekek, felnőttek, idős és beteg emberek 
nyolc napig utaztunk, amíg megérkeztünk 
Németországba. De még reméltük, hogy 
győzhet az igazság, és egy napon visszatér- 
hetünk a régi hazánkba. Az új hazát csak 
nehezen, vonakodva szoktuk meg. Honvágy 
kínozta az időseket, de minket, fiatalokat 
is. Amikor átmentünk a városon, találkoz-
tunk idősekkel, akik csak a szeretett, jó öreg 
hazájukról, Magyarországról tudtak beszél-
ni. Mindig kérdés maradt, mikor térünk 
megint haza. A kínzó honvágyba nemsokára 

néhányan belehaltak. Miután honfitársain-
kat ilyen módon vesztettük el – ők vissza-
tértek az örök hazába – csak ezután tudtuk 
Obrigheimot az igazi hazánknak tekinteni.”

De a hivatalos jelentések sem egyeznek 
azzal, amit a korabeli MTI látni vélt. 
A pályaudvarra őrségként kivezényelt 
rendőrség beült a szerelvény közepén 
részükre kijelölt kocsiba, és nem törődtek 
semmivel. Mivel a rendőrlegénység ilyen 
felületesen látta el szolgálatát, megtörtént az 
is, hogy orosz katonák egyes kitelepítendők 
személyi poggyászát elvitték – írja az egyik 
jelentés.

A harmadik transzport január 25-én indult 
Budaörsről. Ennél a szerelvénynél történt az 
a szomorú eset, amikor Schweitzer János 69 
éves kitelepített fejére zuhant a poggyásszal 
megrakott csomagtartó, és mire kihúzták, 
addigra megfulladt. Ez rögtön a vonatin-
dulása után történt, Bicskén dobták ki őt a 
vonatból.

Péter Gábor, a Politikai Rendőrség 
vezetője pedig a karhatalomra panasz-
kodott:

„Legnagyobb szégyenfoltja a budaörsi 
kitelepítésnek a karhatalom viselkedése. A 
rendőrök fegyelmezetlenek, a borpincékben 
részegeskednek, éjjel őrhelyeiket elhagyják 
s elmennek inni. Budaörs éjjel részeg 
rendőrök lövöldözésétől hangos.”

Rákosy Ferenc, a Szociáldemokrata 
Párt tagja így tájékoztatta a szervezetének 
vezetőségét:

„Az elhagyott sváb házak állatai étlen-
szomjan felverték bőgésükkel az éjszaka 
csendjét, az elhagyott lakásokat rend- 
szerint már az első éjjel feltörték, kifosztot-
ták, és az aprójószágot, valamint a feltalál-
ható sertéseket elhurcolták.”

Az áldozatokról való megemlékezés 
mellett az évről-évre ismétlődő megem-
lékezéseinken ezt is fel kell idéznünk.”

Budaörsön a kitelepítésről
1946. január 19-én, Budaörsön kezdődött meg a hazai németség nagy, huszadik 
századi kálváriája, a kitelepítés.  A városi megemlékezésen Wittinghoff Tamás 
polgármester és Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet.

A miniszterelnök szerint ma nem az a kérdés Európában, hogy egymás ellen fordulnak-e 
a nemzetek, hanem az, hogy lesz-e Európa, meg tudjuk-e védeni az európai életformát 

és kultúrát. Orbán Viktor a Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének Em-
léknapján beszélt a budaörsi Nepomuki Szent János plébániatemplomban, s kijelentette, az 
itthoni sváb közösség a magyar kultúra elidegeníthetetlen részét képezi. 

A második világháború után, 1946 és 1948 között több mint 180 ezer magyarországi 
németet fosztottak meg vagyonától és űztek el hazájából a kollektív bűnösség elve alapján a 
rommá lőtt Németországba.

A 40-es évek szenvedéstörténetében a hangsúlyok, célok, okok, indítékok eltérhettek, de 
a konklúzió változatlan volt: amikor Magyarországot megszállták, mérhetetlen szenvedés 
lett a vége. Amikor Magyarország elveszítette függetlenségét, kitaszította, kifosztotta és elül-
dözte saját polgárait, azokat az embereket, akiknek a védelmére lett volna hivatott – fogal-
mazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint csak egy szuverén ország erős kormánya képes megvédeni 
különböző nemzetiségű állampolgárait a külső erőktől és a külső erőket kiszolgáló csatló-
soktól.

A kormányfő beszédében emlékeztetett, hogy az Országgyűlés 2012-ben úgy határozott: 
január 19. legyen a magyarországi németországi németek elhurcolásának emléknapja. 2014 
óta már németül is fel lehet szólalni az Országgyűlésben: a németek szószólója anyanyelvén 
beszélhet a parlamentben. Ötszörösére nőtt a német iskolák száma itthon az elmúlt években, 
és a magyarországi németek közösségének lélekszáma megközelíti már a 200 ezret.

A vagon falán ott az írás…
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SZOMBATON IS NYITVA!

Hulladékszállítás-feldolgozás
Ha nemveszélyeshulladék-gyűjtéssel és -kezelés-
sel kapcsolatos szolgáltatásokat keres a Zsám-
béki-medencében vagy a környéken, forduljon 

bizalommal hozzánk!

Építési törmelék, inert hulladék (sitt) elszállítását 
és lera-kását, valamint feldolgozását, újrahaszno-
sítását lakossági és közületi ügyfeleknek egyaránt 

vállaljuk.

Földmunka-végzést vállalunk!

Zsámbékiak, figyelem! A település lakosai díjmen-
tesen 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

Telefonszám: 
06 (70) 619 20 72

Konténeres sittszállítás 
a legkedvezőbb árakon!

  ÁCS, TETŐFEDŐ, 
ÉPÜLETBÁDOGOS

TELEFON: 06 30 900 4238

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

Honlap: www.badogos-mester.hu

• Ereszcsatorna javítás, tisztítás, felszerelés; 
• Korcolt, léces és egyéb lemeztetők készítése;
• Ablakpárkányok, vízcseppentő szegélyek;
• Tetőszerkezet készítés, javítás, tetőablakok;
• Cserép-, palatetők javítása, kialakítása;
• Lapostető szigetelés, javítás.
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Ha jól értelmezem, ez a pár éve fődink 
(Budakeszi), Navracsics Tibor, ak-
kor még igazságügyi miniszter, azóta 
brüsszelita biztos kezdeményezte, Ma- 
gyary Zoltánról elnevezett közigazga-
tási reform folytatása, melynek kereté-
ben a régi bürokrácia áporodott levegőjét 
kiszellőztetni hivatott „kormányablakot 
minden tanyabokorba!” alprogram immár 
hozzánk is elért. A hír legalábbis úgy szól, 
hogy előreláthatólag májustól Budakeszin 
is Kormányablak kezdi meg a működését 
a jelenlegi okmányiroda helyén. Az áta-
lakítás ideje alatt az épület udvarán el-
helyezett ideiglenes konténerirodában, a 
megszokott nyitva tartással várják a hi-
vatal dolgozói az ügyfeleket. 

Munkatársunk inkognitóban, pontosab- 
ban civilként járt ügyintézni, s arra a 
megállapításra jutott, hogy az okmányiro-
da emberei a nem épp ideális körülmé-
nyek között is dicséretes buzgalommal 
igyekeznek tartani a frontot. A budaörsi 
lakos kolléga, Uj Péter, a Népszabadság 
munkatársa nemrég ugyancsak megfor-
dult e helyt, s élményeiről ekképp számolt 
be lapjában: „A mi kis városunkban (értsd: 
Budaörsön – a Szerk.) a kártevő kommu-
nista gengszterek milliárdos beruházással 

építettek okmányirodát légkondicionált 
váróteremmel, tizenvalahány ablakkal, 
villámgyors ügyintézéssel. Így akarták 
megroppantani a magyarság gerincét. Ma 
már, hál' istennek új rendszer van, járási, 
a reformok működtek, és a járásközpont 
nem a mi huszonötezres városunk (ahol 
valószínűleg az országban a legmaga-
sabb az ezer lakosra jutó vállalkozások 
száma) lett, hanem a szomszédos, feleek-
kora városka, úgyhogy ha vállalkozói 
ügyet kell intézni, akkor nem lehet ám 
menni a mi kommunista, légkondicionált, 
milliárdos okmányirodánkba, nem, 
hanem át kell menni a szomszéd faluba, 
ahol a rendőrség egyik hátsó sufnijában, 
a kólaautomata mögött, két 
lerohadt íróasztal fölé kiír-
ták: »Kormányablak«,. Na, 
ott kell beadni a hetven- 
nyolc kérelem egyikét, ha el 
akarsz indítani három forint 
alaptőkével egy bétét.

A reformok útjai olykor 
kifürkészhetetlenek.”

A hazai közigazgatásról 
szóló, további hírek közé 
tartozik, hogy a kormány, 
a „Le a bürokráciával!” 

kampány (Copy right Lúdas Matyi; déjà-
vu… a régi emberek értik – a Szerk.) 
keretében év elején bejelentették, mintegy 
háromezer dolgozót terveznek elbocsátani 
a járási és a polgármesteri hivatalokból az 
idén.

S akinek ennyi jó kevés, annak még 
egy infó: nemrég Magyarország kez-
deményezte Pest megye önálló régióvá 
válását az Európai Bizottságnál – ezt a 
megyei közgyűlés január 29-i ülése előtt 
jelentették be Budapesten. A szakemberek 
véleménye megoszlik abban a kérdésben, 
hogy ez jó-e vagy sem, ha jó, ha nem, ki-
nek jó, kinek nem. Rossz nyelvek szerint 
mire a változás gyümölcse beérhetne (a 
Pest megyei települések több EU-s pénz-
hez jutnának), lehet, már EU sem lesz.

                                  Sza-T-ir

Így írunk mi, így igazgatnak ők

 

UTÁNFUTÓ  
BÉRLÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS 

Total Trade & Factory Kft.                                            
E-mail: total.trade.factory@gmail.com                          
06-23/399-538   06-30/192-3515    06-30/1923516                      www.TTF.hu 
2092 Budakeszi, Ipari Park, 17.-es épület   (Ipari Park:  Tölgyfa utca és Fenyő 
utca sarkánál sorompós bejárat) 
 

Nyitvatartás: 
Hétfőtől – Vasárnapig 

08.00-17.00 
 

Különböző méretekben és össztömegben! 
Fékezett és fékezetlen kivitelben!  
Magas ponyvával, laposponyvával, 
motorszállító kivitelben és normál 
 nyitott oldalfalas kivitelben! 
 
 

 

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!

LÁMA-VILL

Budakeszi, Fő u. 217.
Tel.: 06/23-451-163

villamossági 
szaküzlet

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

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

Médiavállalkozás 
üzletkötőket keres 

Mobil: 06 (20) 2123808
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REHAU profilból készült nyílászáróinkat ingyene-
sen építjük be az ország egész területén! 50 km-es 

távolság felett kiszállási díjat számítunk fel!

Nyugdíjasoknak állandó, 5%-os kedvezmény

Piróth Ablakgyártó Kft.
Bemutatóterem

Budakeszi, Fő út 172.
Nyitva: előzetes telefonos 

egyeztetés szerint.
Telefon: 06/30-35-000-75

Farsangifotó-akció!

Filmek, digitális adathordozók

Igazolványképek

Szkennelés, másolás, nyomtatás

Rendezvényfotózás

Fa, műanyag és fém keretek

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

Zingarelli Consulting 06 (20) 212 38 08

Mielőtt fejest ugrana

Üzleti tanácsadás

Vállalkozásba fogna? 
További profillal bővítené meglevő vállalkozását? 
Új üzleti partnereket keresne?

Mielőtt fejest ugrana, 
mindenekelőtt győződjék meg arról, 
van-e víz a medencében, 
azaz: konzultáljon üzleti tanácsadójával!

Munkatársaink két évtizede a Buda-környék 
kisvállalkozóinak a szolgálatában

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

Budakeszi, Fő u. 217.
Bejelentkezés telefonon: 
06 (30) 740 0691

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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Finita la commedia – a színjáték véget 
ért, mondhatnánk. Ahogyan az várható 
volt, azaz nem egészen: a végére lett 
egy csattanó, de hiszen úgy is illik egy 
komédiához. Egyfelől igazolódott a jós-
latunk, minden teátrális ágálás ellenére 
(lásd Tarlós-Lázár kettősét) a Budapest 
környéki embereknek nem kell aggód-
niuk, hogy a buszok, HÉV stb. a főváros 
határán ezután leállnának. Csattanni azért 
még csattanhatnak, mert a kormány nem 
kiegyezett a fővárossal, hanem átvette 
az agglomerációs tömegközlekedés fi-
nanszírozását, de hogy mibe fáj majd ez 
nekünk, egyelőre nem tudhatjuk. Hogy 
a szükséges pénzt a kormány az érintett 
(vagy akár a nem érintett) települési hely-
hatóságoktól, vagy a helyi lakosoktól köz-
vetlenül szedi-e majd be, nem tudjuk, de 
szinte biztosak vagyunk abban, hogy nem 
a központi költségvetés rovására történik 
majd az „elvonás”. Az átvétel amúgy 
áprilisban megy teljesedésbe.

Érdekes véleményt fogalmazott meg Vi-
tézy Dávid, a közlekedésügy Benjáminja, 
aki a korábbi megaszervezet (állam az ál-
lamban), a most épp kenyérre-vízre (netán 
lassú kihalásra) ítélt BKK első embere. (És 
akit például az agglomerációs Budakeszin 

is jól ismernek a város több mint tíz évvel 
ezelőtti közlekedésirend-reform szellemi 
atyjaként.)  FB-oldalán a történtekről így 
nyilatkozott, miután a  fővárosi közgyűlés 
január 27-i közgyűlésén a BKK agglome-
rációs járataival kapcsolatos szerződések 
felmondásáról döntött. „Sokan keres-
tek, hisz a legtöbb felmondásra váró 
szerződésen ott az aláírásom, de az a »sze-
rencsés« helyzet, hogy nincs mit kommen-
tálni: bár ügyes hivatali nyelven, de maga 
a városvezetés által jegyzett előterjesztés 
is világosan fogalmaz a saját javaslatuk 

szörnyű, óriási visszalépést és a szolgálta-
tások romlását jelentő következményeiről. 
Röviden: rosszul jár mindenki, többe 
kerül majd az államnak, többe kerül a 
fővárosnak és rosszabb lesz az utasoknak: 
(1) ritkább járatok és rosszabb szolgálta-
tás; (2) párhuzamos járatok a városha-
táron a vonalak szétvágása miatt – magya- 
rán több költség, több közpénz; (3) egy 
évtizedekkel ezelőtt indokoltan integrált 
szolgáltatási rendszer szétesése, szétsze-
dése (lásd egységes tarifarendszer, FU-
TÁR, jegy-automaták, menetrendek stb.). 
De beszéljen a hivatalos anyag, a 
főpolgármester előterjesztése a januári 
közgyűlésre: »A mostani elővárosi BKK-

viszonylatok csak a főváros 
közigazgatási területét szol-
gálnák ki, a városhatáron túli 
szakaszt nem érintenék. Ehhez a 
viszonylatok jellemző követései 
is felülvizsgálandóak, mivel a 
kapacitást a fővárosi szakaszok 
mértékadó forgalmára szük-
séges méretezni.« (…) »bár 
elvileg az autóbuszvonalak a 
városhatáron »elvághatóak«, 
a gyakorlatban a szolgáltatási 
színvonal mind ütemesség, mind 
hálózati lehetőségek tekinteté-
ben jelentősen romlani fog.”

Biator Oszi

Helycsere és helyváltoztatás

IX

Ez aztán a tömegközlekedés! Itt tessék 
megelőzni a szexuális zaklatásokat…
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Élettárs vagy lakótárs? 

Az első hallásra fur-
csának tűnő kérdés mind 
gyakrabban merül fel a 
családjogi bírói gyakor-
latban. Nem mindegy 
ugyanis, hogy az élettár-
sak vagyoni viszonyaira 
vonatkozó szabályok al-
kalmazhatók-e a két fél 
jogvitájában. 

Bár a közös gyerme-
kekkel kapcsolatos jogok 
és kötelezettségek szem-

pontjából nincs különösebb jelentősége, hogy a felek 
házasok, élettársak, avagy egyik sem, a vagyoni 
viszonyok tekintetében ez annál inkább fontos. De 
vajon hogyan dönti el a bíróság, hogy fennáll(t)-e az 
élettársi kapcsolat?

Sokan gondolják, hogy ha lakcímkártyával igazol-
ható a lakcím, akkor az élettársi kapcsolat igazolható. 
Ez nem így van, hiszen az albérlőtársak sem élettár-
sak. Ahhoz több kell. De vajon mi az a több?

Az élettársi kapcsolatot közös háztartás fenntartása, 
érzelmi és gazdasági közösség jellemzi. Tehát nem 
elég, ha az egyik fél rendszeresen „vendégeskedik” 
a másiknál, pl. kihasználja őt. Fontos, hogy legyenek 
közös gazdasági célok, amik érdekében, bármilyen 
hozzájárulás mellett is, de közösen gazdálkodik a pár. 

Nem elég az élettársi státushoz, hogy valaki rend-
szeresen eszik a másiknál, és esetleg ott mosatja a 
ruháit. Ellenben ha pl. az egyik fél horkolása miatt 
külön szobában alszanak, attól még lehetnek élettár-
sak. Viszont a tévhitekkel ellentétben, a háttérben egy 
házassági kötelék fennállása önmagában nem akadá-
lya az élettársi minőségnek. 

Ezen kérdések megítélése hosszas bizonyítási eljárás 
eredménye. A bíróság mérlegeli a bizonyítékokat: 
tanúk elbeszélését, bizonylatokat, fotókat, emaileket 
stb. Előfordul, hogy egy vagyonmegosztási perben 
egy év után még mindig csak az élettársi kapcsolat 
fennállásának bizonyítása zajlik. 

Ügyvédként csak azt tudom javasolni, hogy érdemes 
akár szerződésben rendezni a vagyoni viszonyokat. 
Ez nemcsak a házastársak, de az élettársak között is 
megelőzi a későbbi, elhúzódó jogvitákat.

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!

Ú J  C Í M E N !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, Knáb J. u. 55.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033

E-mail: stras@interware.hu

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

NERetlen kétéves
eXabo Tibor blogja

neretlen.blog.hu

Kérem, feltűnés nélkül kövessen!
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BUDAKESZI
ErkEl FErEnc 
Művelődési Központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Február

7. vasárnap, 16.00
Farsang Farka
felvonulás majd táncház
13. szombat, 11.00
Bíró Eszter: Állati Zenés ABC
Gyerekkoncert
14. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie
16. kedd, 18.00
Óceánrepülés
A világrekorder óceánrepülő 
Németh Zsigmond előadása
21. vasárnap, 18.00
Badár és Badár
Badár Sándor humorista és Badár 
Tamás bűvész műsora

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

Február

9. kedd, 14.30 
Legyetek jók, ha tudtok!

10. szerda, 19.00 
Hazatérés
Sanyi és Aranka Színház 
12. péntek, 19.00 
Rómeó és Júlia
13 szombat, 11.00 
Legyetek jók, ha tudtok!
14. vasárnap, 11.00 
János vitéz
17. szerda, 18.00 
Operabeavató 
Az olasz zeneszerzői paletta kiszélese-
dése
19. péntek, 19.00 
Für Anikó: Nőstény álom 
unplugged koncert
20. szombat, 15.00 
A muzsika hangja
21. vasárnap, 19.00 
Liliomfi
23. kedd, 11.00 
János vitéz

PÁTY
Művelődési ház

Február

13. szombat, 8.00-16.00
Sárkány-kör túra
Széchenyi-hegy–Hűvösvölgy

27. szombat, 18.00
Irodalmi barangolás Kiss Eszterrel – 
Polcz Alaine és Mészölly Miklós
Közösségi Ház

PErBÁL
Kulturális ajánlatoK 
perbálról

Február

20. szombat, 10.00
Mesefazék a könyvtárban
27. szombat, 9.30 
Matató
Kézműves műhely felnőtteknek

ZsÁMBÉK
zsáMbéKi KözMűvelődési 
intézet és Könyvtár

Február

9. kedd, 18.00
Zsámbékiak Szabadegyeteme
Tóth Edit tréner előadása
a művelődési házban

11. csütörtök, 18.00
A női lélek misztériuma 10/2.
Szász Éva vezetésével a könyvtárban
13-14. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
13. szombat, 14.00
Kreatív homokrajz-készítés 
a Lámpamúzeumban
16. kedd, 18.00
Makray Krisztina filmklubja
a művelődési házban
17. szerda, 18.00
Ariadné női klub 
Kiss Eszter irodalmi estje
a művelődési házban
17. szerda, 18.00
Az EU válsága
Geopolitikai előadássorozat
a művelődési házban 
19. péntek, 19.00
Oláh Krisztián Trió
a művelődési házban
20. szombat, 15.00
Kukli Gábor festő kiállítása
a művelődési házban
23. kedd, 15.00
Időskori pszichológiai problémák és 
azok kezelése
Zsámbéki Nyugdíjas Akadémia
a művelődési házban 
24. szerda, 18.30
Családi Egészségklub

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

Saul Oscarra vár
A Saul fia nyerte a B. Nagy 
László-díjat, amelyet január 
utolsó péntekén adtak át a Ma- 
gyar Újságírók Orszá-
gos Szövetsége (MÚOSZ) 
székházában. Tarr Béla 
kezéből vehette át Nemes Je-
les László a filmkritikusok 
fődíját. S nem csupán tisztéből 
adódóan (Tarr a Magyar 
Filmművészek Szövetségének 
elnöke), hanem mester mivol-
tából kifolyólag is. Nemes Je-
les ugyanis a Tökhöz kötődő, 
világhírű rendező asszisztense 
volt korábban. Az elsőfilmes 
művész erről a viszonyról a 
következőképpen nyilatkozott 

a díjátadón: „A filmkészítés o- 
lyan, mint a festészet. Amit pe-
dig úgy kell megtanulni, hogy el- 
megyünk egy mesterhez.  Egy 
telefonhívás elég volt, hogy felve- 
gyem a kapcsolatot Tarr Bé-
lával – mesélte. – Ellestem 
tőle a titkokat, tőle tanultam 
meg, milyen fontosak az arcok 
a filmen. Ez volt a tökéletes 
iskola.”

A Saul fia eddig mindenütt 
nagy elismerésben részesült, 
ahol csak bemutatták, és az 
öt, idei Oscar-díjra jelölt mű 
között van. A szakma most 
Hollywoodra figyel, ahol 
február 28-án derül ki, az öt 
jelöltből melyik lesz a befutó.

eszt

Nem mende-MaNDA

Bezárna a kormány jogutód 
nélkül több tucat kormányzati 
háttérintézményt. A halállistán 
rajta van a MaNDA is.  Az intéz-
mény 2011 nyarától működött 
a jelenlegi formájában, a Ma-
gyar Nemzeti Filmarchívum 
jogutódjaként, ugyanabban 
az épületben, a Budakeszi 
úton. Megalakításának cél-
ja az volt, hogy összefogja a 
különböző, szétszórtan talál-
ható, közgyűjteményi és egyéb 
eredetű digitalizált mozgókép-
tartalmakat. Nemrég még 
azt tervezték, hogy az ózdi 
kohászati művek területén lét-
rehoznak egy digitalizációs 
központot, amire 2014-ben 
1,6 milliárd forint uniós és 300 
milliós magyar forrást szántak, 
az alapkövet személyesen a 
miniszterelnök helyezte el.  A  
MaNDA a jelek szerint mégis 
megszűnik ez év derekára.

Az intézmény alapító-
vezetője Lovas Lajos, Zsám-
bék korábbi polgármestere 
(2006-2010), ötéves megbíza-
tása idén jár le.  

Amikor a megszűnésnek 
híre ment,  a magyar szel-
lemi élet sok jelese fejezte 
ki ellenvéleményét a terv el-
len. A Magyar Filmművészek 
Szövetsége közleményben 
tiltakozott. A nyilatkozatot a 
szövetség elnöke, Tarr Béla 
(Tök) jegyzi. A dokumentum-
ból idézünk:  „Az archívum 
megszüntetésével bizonyta-
lanná válik a páratlan értékű 
nemzeti filmvagyon sorsa, a 
közgyűjtemény, a könyvtár és 
a mozgókép-tudományi ku-
tatóbázis jövője.”

Borz Tóbiás

A Mester és a Tanítvány (Tarr Béla 
és Nemes Jeles László a díjátadón)

Tiszta „Agydobás”!
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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

Javasoljuk a vizsgálatot, mert az emberek többségének van valami- 
lyen 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.

Készíttesse el
PODIART EGYEDI TALPBETÉTJÉT

nálunk
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST VAGY 

KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL

Az ön lába 
egészséges?

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

ÜZLETÜNKBEN:

Vizsgáltassa meg a talpát nálunk!

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!

Mégpedig két méter magas, elektromos 
védelemmel erősített kerítésen, ráadá-
sul városi állatkerten is kívül! Ez már 
nem olyan gyerekjáték, mint amilyen a 
„Kint a bárány, bent a farkas”! És nem 
is olyan mesés, mint a „Piroska és a far-
kas”, annak ellenére sem, hogy végül is, 
a vadász közbelőttével, a farkas osztozott 
számtalan fajtársa sorsában. Az osztozás 
előtti lakhelye, a városi állatkert pedig, 
átmenetileg számkivetődött az állatkerti 
szövetségből.

Ez a számkivetettség semmiképp sem 
farkastörvényszerű dolog. (Talán nem is 
ördögtől való. Az ördög, ugye, a részle-
tekben lakozik. Sőt, néha erdőrészletekben 
is felbukkanhat!) 

Mert, teszem azt, egy másik, immár 
városszéli állatbemutató park, annak ide-
jén, népszerűsége kezdő éveiben, még hí-
rekbe se került, amikor tucatnyi tülkös, 
busó-bájos sörényes juh lakója leküzdötte 
az ugyancsak kétméteres kerítést, és szívó-
dott fel úgy, hogy aki nem hiszi, járhat 
utánuk. Persze, azok növényevők voltak, 
se gyerekjáték, se mese nem rémisztgetett 
velük. Ráadásul, természet adta tulaj-
donságuk, hogy, pl., egyikük-másikuk 
helyből, hasmánt képes volt átvinni azt a 

magasságot, amit, pl. Sara Simeoni neki-
futásból, Fosbury-ben – Jó, jó, ő két láb 
hátrányban volt.

A szökevényeink további sorsa, kettejük 
kivételével, lényegében ismeretlen. Ketten 
ugyanis, talán az időközben fagyosra fordult 
időtől is hajtva, a következő hajnalon, a nyi-
tott karámajtón át visszajöttek. Másnap az 
éjjeliőr lelkendezve mesélte, hogy mielőtt 
megtalálták a karám ajtaját, a kerítésháló  
lyukaiba kapaszkodva igyekeztek bemászni. 
A vegyes széna illata sarkallhatta őket. 

Azt, hogy vadász belejátszott-e a töb-
biek további életébe, talán sosem tud-
hatjuk meg. Egyikük azonban, a szökés 
utáni napokban, kisebb riadalmat okozott 
a szomszédos erdőtömbben. Ott a leg-
szívesebben egymagában, és a vékony 
rudasban fejszével tőelválasztást végző, 
idősödő munkás dolgozott. A viszonyla-
gos csendben egyszer csak csörtetésre lett 
figyelmes. Fölegyenesedve, megpillan-
totta a közeledő, majd tisztes távolságban 
megtorpanó alakot, amilyet még életében 
nem látott. Az egyébként hitbuzgó férfi, 
napokkal később is a találkozás hatása 
alatt, így idézte a látványt:

– Úgy nézett rám, mint maga az ördög!
                                  Apatóczky István

Kint a farkas (a bárányok meg hallgatnak…)

Szerzőnk fotója 
a biai erdőben készült
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Ölt a sunyi gyilkos

Hiába az évről évre visszatérő figyelmezte-
tés a fűtési szezon kezdetén, a szén-mono-
xid ismét gyilkolt.

Ezúttal Budaörsön.
A vizsgálat eddigi megállapításai sze-

rint valószínűleg halálos szén-monoxid-
mérgezést szenvedett az az idősebb házas- 
pár, melynek tagjaira január 26-án kora dél- 
után bukkantak rá egy budaörsi családi házban. 

A rendőrök, illetve a mentők riasztása 
alapján a törökbálinti tűzoltók vonultak 
ki a Széchenyi úti ingatlanhoz, melyben – 
vélhetően a korábbi szellőztetés miatt – már 
nem mutattak ki gázkoncentrációt – mondta 
el Csámpai Attila, a Pest megyei katasztró-
favédelem szóvivője. 

A lakásban gázkészülék és kandalló is 
üzemelt, ez utóbbi ajtaja nyitva volt, benne 
hideg hamut találtak, ez is alátámasztja a 
mérgezés gyanúját. A helyszínt lezárták, 
ezért egyelőre nem tudtak kontrollmérést 
végezni a tűzoltók.

Valószínűleg szén-monoxid-mérgezés 
történhetett, de további szakértői vizsgála-
tokra van szükség a haláleset pontos okának 
és időpontjának megállapítására. Az ügyben 
közigazgatási eljárás indult – erősítette meg 
Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Kollektív életmentés

Arról nem szól a fáma, miért épp a 
rendőröket riasztotta az a budaörsi ál-
lampolgár, aki január 26-án délután egy 
férfit látott eszméletlenül bezuhanni 
egy személyautó csomagtartójába; 
vagy ha a mentőket is értesítette, hogy-
hogy a körzeti megbízottak értek oda 
előbb. Mindenesetre egy civil ember 
már javában folytatta a szerencsétlenül 
járt, 63 éves férfi újraélesztését, amikor 
a közegek befutottak az Ibolya utcába, 
és átvették tőle a művelet irányítását. 
Egyikük szívmasszázst kezdett el alkal- 
mazni, s működésének köszönhetően az 
eszméletlen embernek kisvártatva újra 
verni kezdett a pulzusa. Végül megjöttek 
Kresz Géza huszárjai is, akik kórházba 
szállították. 

További sorsáról nincsenek in-
formációink.

tim

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Igazgatásrendészeti Osztálya tájékoz-
tatja az állampolgárokat, hogy az 
ügyfélfogadási idő a Rendőrségi Igaz- 
gatási Központban 2016. február 
1-jétől az alábbiak szerint változik:
Kedden: 8–12 óráig és 13–15:30 óráig
Csütörtökön: 8–12 óráig

A Pest megyei rendőrök felhívják a figyel-
met, az elmúlt időszakban megszaporo-

dott azon bűncselekmények száma, melynek 
során a tettesek egy rokonra hivatkozva 
készpénzt, ékszert csalnak ki főként időskorú 
személyektől.

Nem lehet elégszer figyelmeztetni a lakos-
ságot a rafinált csalók fejlett módszereire. Az 
áldozataikat előszeretettel idős, egyedülálló 
emberek közül szedik. Hogy minél kevés- 
bé tehessék, néhány jó tanács, elsősorban a 
veszélyeztetett személyek hozzátartozóinak.

Tartsák rendszeresen a kapcsolatot idős-
korú hozzátartozójukkal!

Tájékoztassák őket arról, ha elutaznak, 
hogy ne lehessen mondvacsinált indokokkal 
megtéveszteni őket!

Nyomatékosan, többször figyelmeztessék 
őket a fenti esetekhez hasonló elkövetési 
módszerre. Tanítsák meg nekik, hogy ha is-
meretlen számról keresik őket hozzátartozóra 
hivatkozva, akkor először ellenőrizzék le a 
történetet a hivatkozott rokonnál az általuk 
ismert számon!

Tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak 
szóba idegenekkel még akkor sem, ha 
egyébként jó szándékú, kedves embereknek 
tűnnek.

 Amennyiben hasonló esetről szereznek 
tudomást, azonnal értesítsék a rendőrséget 
a 107 vagy 112 központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén!

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

FÜLELŐ HALLÓKÉSZÜLÉK 
SZAKÜZLET

OEP-támogatással is!

 Egy jó beszélgetés alapja a jó hallás! 
Tegyünk érte!
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Kisebb fegyverraktárra bukkantak a bu-
daörsi nyomozók január 12-én egy bu-
daörsi lakásban. Házkutatási paranccsal 
érkeztek, s bár számítottak rá, hogy miféle 
holmi fog előkerülni, azért a mennyiségen 
elcsodálkoztak. 74 lőszert, 2 töltényhüvelyt, 
20 riasztó lőszert, 85 gumilövedéket és egy 
gáz-riasztó fegyvert (vagy annak utánzatát) 
foglalták le.

A 24 éves B. Dávid arra hivatkozott, hogy 
az arzenált egy rokonától hozta el, aki már 
elhunyt, csakhogy ehhez nem volt sem-
miféle engedélye. Mármint az ifjú rokon-
nak. Így aztán kénytelen volt tűrni, hogy 
a hatósági emberek elfogják és a Budaörsi 
Rendőrkapitányságra előállítsák, ahol 
gyanúsítottként hallgatták ki. A Budaörsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indí-
tott eljárást lőfegyverrel vagy lőszerrel visz-
szaélés bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt a 24 éves budaörsi lakos el-
len. Szabadlábon védekezhet.

Késsel lámpást

Bár még a nyomozás sem zárult, le, annyit 
már megelőlegezhetünk: rossz üzlet volt. 
Mármint egy árva zseblámpáért rablási 
ügybe keverednie annak a 16 éves, budapes-
ti fiatalkorúnak, aki január 26-án bűnözött. 

A bűncselekményt egy menetrend szeri-
nti buszjáraton követte el a kora délutáni 
órákban Páty és Zsámbék között. Késsel fe-
nyegette meg a szintén a társas gépkocsiban 
utazó kortárs fiút, adja át értékeit. Így tett 
szert a soványnál is soványabb zsákmányra, 
az árva zseblámpára.

Miután befutottak Zsámbékra, a tettes 
leszállt és felszívódott, az ügy azonban itt 
nem ért véget: természetesen rendőrségi 
ügy lett belőle, és a nyomozók már más-
nap hajnalban csöngettek a zsámbéki 
lakásban, ahol a fiú dekkolt. Nem volt kül-
önösebben nehéz dolguk a detektíveknek; 
miután beazonosították személyét, hamar 
kiderítették azt is, hogy a kisvárosban lakik 
a barátnője, kézenfekvő volt, hogy először 

ott keressék.
A fiatalt a Budaörsi Rendőrkapitányságra 

előállították, ahol a nyomozók gyanúsított-
ként hallgatták ki, őrizetbe vették és indít-
ványozták az előzetes letartóztatását.
 Ellene a Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya indított eljárást rablás 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt..

Bukszát buszról

Jó érzékkel választották ki a pillanatot 
(2016. január 22-ét írtunk, délután 17: 20 
perc volt, ezt a menetrendből pontosan le-
hetett rekonstruálni), hogy tettüket elköves-
sék. Egy illető, teljesen gyanútlanul, épp 
lépett föl a buszra a zsámbéki megállóban, 
mögötte két fiatalember. Ők azonban az 
utolsó pillanatban mintha meggondolták 
volna magukat, és nem hágtak föl a jármű 
lépcsőjére, hanem eliszkoltak onnan, csak 
éppen ezt megelőzően még az áldozatuk 
válltáskájából kiemelték a pénztárcáját. A 
bukszában személyes iratok és készpénz is 
lapult.

„Ügyességük” azonban ebben ki is merült, 
a helyi rendőrök eszén már nem tudtak 
túljárni, akik egy órán belül már mindkettőt 
el is fogták.

Ekkor derült ki, hogy a két, 16 éves buda-
pesti fiatal közül az egyik ellen már körözést 
adott ki két kerületi bíróság, valamint a 
Fővárosi Törvényszék. Miután kihallgatták 
társával együtt, átadták az illetékes hatóság 
részére a további eljárás lefolytatása cél-
jából.  A büntetőeljárást a gyanúsítottak 
ellen a Budaörsi Rendőrkapitányság Vizs-
gálati Osztálya folytatja.

Ki látta? Ki tud róluk?

Ismeretlen tettesek azonosításához kérik az 
állampolgárok segítségét a budaörsi nyo-
mozók.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya nyomozást folytat lopás vétség 
elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tet-
tesek ellen.

 A jelenleg rendelkezésre álló adatok sze-
rint az ismeretlen tettesek 2015. október 20-
án 18 óra 45 perc körüli időben egy budaörsi 
lakberendezési áruházban eltulajdonítottak 
egy kasszánál felejtett táblagépet.

Az ismeretlen férfi körülbelül 35-40 év 
körüli, 180 centiméter magas és normál 
testalkatú. Haja rövid, sötét árnyalatú. A 
bűncselekmény elkövetésekor kék színű 
farmernadrágot, khaki zöld színű kabátot, 
fehér színű pólót és fekete színű, elegáns 
cipőt viselt.

 Társa 30-40 év közötti, körülbelül 175 
centiméter magas, kicsit teltebb testal- 
katú nő. Fülében köves fülbevaló volt, haja 
hosszú, barna színű és bal oldalt elválaszt-
va hordta. A bűncselekmény elkövetésekor 
fekete színű, térdig érő kabátot, farmer-
nadrágot, méregzöld színű felsőt, fehér 
színű pólót és fekete színű, lapos talpú 
csizmát viselt. Nyakában egy lila sál volt.

 A tettesekről az áruház kamerája fény-
képfelvételt készített.

 A Budaörsi Rendőrkapitányság 
kéri, hogy aki felismeri a fényképeken 
látható ismeretlen tetteseket, vagy a 
bűncselekménnyel kapcsolatban in-
formációval rendelkezik, hívja a Budaörsi 
Rendőrkapitányságot a 06-23/505-400-as 
telefonszámon, illetve tegyen bejelentést az 
ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Tele-
fontanú” zöld számán (h.-cs.: 8-16, p.: 
8-13), vagy a 107, 112 központi segélyhívó 
telefonszámok valamelyikén.

Nyergelj, fordulj!

Talán húst akart puhítani alattuk, vagy 
szenvedélyes lovas az illető? Valószínűbb, 
hogy inkább jó pénzért túladni akart a szaj-
rén. De erre már nem került sort, mert el-
fogták.

Ám ne vágjunk a dolgok elé.
L. Lajos, 41 éves pátkai férfi január 22-

én este fél tíz körül társával egy zsámbéki 
lovardába beosont. Az udvaron található 
nyerges szekrények közül kettőről leverte 
a lakatot, majd a tárolókból három nyerget 
fölnyalábolt. Mint aki jól végezte dolgát, 
segítőjével olajra lépett. Hogy lóháton-e, 
nem tudjuk. Miután a lovasok észlelték a 
lopást, és följelentést tettek, megindult a 
nyomozás. A nyomok Pátkára vezettek, 
így a Fejér megyei rendőrök – a Budaörsi 
Rendőrkapitányság megkeresésére – L. 
Lajost otthonában elfogták, előállították, 
majd átadták Budaörsnek, ahol a helyi de-
tektívek gyanúsítottként hallgatták ki.

Eljárás indult ellene lopás bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt. Sza-
badlábon védekezhet. Ismeretlen társát 
keresik.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Bűnügyek a térségünkBől

Az arzenáltól a zseblámpáig
Figyelem: a 16 éves kor, budapesti illetőség és a zsámbéki busz rossz ómen mos-
tanában mind a bűnözők, mind az áldozataik számára. És nem árt figyelni, hogy 
egy hagyatéknak akár nem várt, súlyos következményei is lehetnek.
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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

Walter vendéglő

A budántúli ínyencek zarándokhelye

2074 Perbál, Fő utca 26.
Asztalfoglalás: 
+36 20 390 5418 
+36 26 570 007
Nyitva tartás: 
hétfő: zárva

kedd - szombat: 12:00 - 22:00
vasárnap: 12:00 - 20:00

honlap: 
www.waltervendeglo.hu

A hazai alapanyagokra, a történelmi magyar konyha receptjeire építő és a „hagyományossá vált” magyar konyhát 
megreformáló tevékenységünk legfőbb célja, hogy a hozzánk ellátogató vendégek számára megmutassuk a magyar 
gasztronómia lehetséges értékeit.

A Walter Vendéglő – hatvanöt év kényszerpihenő utáni – megnyitásával csatlakozni szeretnénk azon vidéki ét-
termek sorába, ahol a budántúli ínyenceknek egy jó ebéd vagy vacsora, egy kellemesen eltöltendő este kedvéért 
nem kell útra kelniük a főváros irányába. Alternatívát kínálva a vendégeknek, akik a színvonalas és visszafogott belső 
környezetben vagy a hangulatos kerti teraszon étkezve és borozva élvezhetik a Ruprecht László kreatív séf alkotta 
rövid, de változatos étlap és a gazdag borlap adta kínálatot. A belső térben ötven, a teraszon negyven vendéget 
tudunk kényelmesen leültetni.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További 
részletekért és feltételekért kérjük, forduljon ügyintézőinkhez vagy keresse 
fel a csok, takarek.hu weboldalt. A hirdetésen szereplő családok otthonte-
remtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A 
hirdetésen szereplő hitel a Magyarország Kormánya által nyújtott családok  
otthonteremtési kedvezméyne kampányhoz kapcsolódik.

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Amit a mennybe is 
magunkkal vihetünk

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
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