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FRÍÍÍ!

OPTIKA

Szemüvegkeretek 
30% kedvezménnyel kaphatók!

Biatorbágy, Budakeszi

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

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

http://www.geridoroptika.hu

Gömböc

Szurkoltunk, 
kipukkanásig
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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 96e 30e 48e 59e 81e 6e
Összesen 127e 50e 68e 69e 101e 16e

SZOMBATON IS NYITVA!

Munkatársakat keresünk 
budakeszi üzletünkbe!

AKIKET KERESÜNK:
Várjuk csapatjátékosok jelentkezését hentes, pénztáros, cse-
megepultos és árufeltöltő munkakörökbe. Szakmai képesítés, 
gyakorlat – előny!

AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes fizetést, jó munkakörülményeket, előmeneteli 
lehetőséget. S nem utolsósorban: egy jó csapatot.

JELENTKEZÉS: 
Budakeszi Príma: Tardi László üzletvezető 06 (30) 415 49 86, 
e-mail: bodonyi.balazs@krupptsa.hu

ELADÓ HENTES PÉNZTÁROS

Príma munka-
társakat keres

ÁRUFELTÖLTŐ
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Az elmúlt hetekben a közhangulatot 
és  -beszédet a foci uralta. Az Euró-

pa Bajnokság hatása alól még azok sem 
vonhattál ki magukat, akik amúgy kevéssé 
érdeklődnek a sport vagy a labdarúgás 
iránt.

Hadd szögezzem le mindjárt az elején, 
hogy szeretem a sportot, a focit is, bár 
nem vagyok fanatikus rajongó. Nemcsak 
a sportban, általában sem. Boldogult úrfi 
koromban persze én is jártam meccsre, 
lengettem a zászlót, forgattam a kereplőt, 
ráztam a kolompot, szidtam a bírót stb. És 
rock-koncerteken is csápoltam, ugráltam, 

ahogyan kell. De mire leszereltem, az egész elmúlt, egyre 
távolabb került tőlem. Most sem a nosztalgia kedvéért em-
lítem. (Nosztalgiám, ha van, a rég letűnt ifjúság iránt van, 
igen, de nem az őrjöngésekért.) Azért hozom szóba, hogy az 
Olvasó tudja, tudom, miről beszélek, hiszen magam is, ha nem 
is hosszú időn át, de átéltem hasonlót. Persze, hogy mennyire 
voltak őszinték ezek az érzések, s mennyire fakadtak pusztán 
abból, hogy mentem a nyájjal, nem vagyok benne biztos, de 
mivel hamar kigyógyultam mindenféle tömegérzeményből, azt 
hiszem, az utóbbi. Azóta is mindig gyanakvással, idegenke-
déssel tölt el, amikor sok ember érez úgy egyszerre, hogy ak-
kor mi most egyek vagyunk. Még egy nemzeti ünnepkor is, 
a Himnuszt énekelve, richtig kiszúrok valakit a tömegből: 
én és ő valóban együvé tartoznánk? Valóban közünk lenne 
egymáshoz? Ha igen, akkor ez az együvé tartozás nagyon-
nagyon felszínes és formális; vagy egyszerűen illúzió. Ma-
gyarán hazugság. Szóval így voltam én most a focisikereink 
kapcsán támadt gerjedelmekkel is, élveztem a meccseket, 
drukkoltam, de hogy ez a Nemzet (így, nagybetűvel) teljesít-
ménye lenne, azt legfeljebb csak pillanatokra éreztem (nem 
tagadván, hogy akkor ez kellemes volt), az eszemmel azonban 
tudván, hogy a mai versenysport mindenekelőtt a szórakoz-
tatóipar része, üzlet. Alig van benne valami abból, ami miatt 
az emberek milliárdjai lelkesednek érte: nemes versengés, 
fair play stb. S hogy egy ország teljesítményének a lenyomata 
lenne, azt hiszem legkevésbé. 

Talán bennem van a hiba, talán a lépték, a perspektíva túl 
tágas nekem. Bizonyára nem véletlen, hogy végül is kisvárosi 
újságírásra-szerkesztésre adtam a fejem. Hiszen, ha a nap-
jainkat uraló másik témára tekintek, az Egyesült Királyság 
népszavazására, amellyel eldönttetett, hogy kilép az Euró-
pai Unióból, akkor is lám, mi jut eszembe? London. Hogy 
tudniillik a londoniak úgy érzik, túl nagy nekik a brit kabát, 
de még az angol is, és most azon tanakodnak, hogyan ma-
radhatnának bent a kilépés ellenére az Unióban. Lehet, hogy 
London városállammá nyilvánítja magát, kiválik Angliából, 
és csatlakozik Európához? Ez lenne az igazi szenzáció. Min-
denesetre igazolva látnám, amit régóta mondok, hogy az em-
berek többsége számára a belátható horizont valahol a sa-
ját mindennapjainak színtere, lakóhelye és annak közvetlen 
környezete, ennél nagyobb dimenziókat nem igazán képes 
befogni, átlátni. Lehet, hogy eddigi világunk szétesik, s visz-
szamegyünk az emberiség gyerekkorába, a görög demokrácia 
és városállamok idejébe, amikor, állítólag, eleddig egyedül-
állóan az emberiség történelmében, az ember egyszerre le-
hetett intelligens és boldog?

Nem tudom, a jövőt nem látom (mint tudjuk, jósolni koc-
kázatos, kiváltképp, ha a jövőre vonatkozik), de ha így lesz, 
elmondhatom, eljött az én időm: újra föllendül a helyi sajtó.

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)

„Rengeteg hazugság van a világon, és a legrosszabb benne az, 
hogy a fele igaz... ”

(Winston ChurChill)
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Július, Szent Jakab hava

Szent Jakab havában megoltamazd magadat borsos 
étkektől s egyéb hevítő szerektől és édes ízű lekvároktól; 

eret ne vágass, ne élj purgáczióval, feleségeddel ne hálj; 
a fürdő árt, sokat ne aludjál, italodban tarts zsályát mind 
virágostul, ürmöt és ezerlevelü füvet. Sarlós-Boldogasszony 
napján ha eső van, úgy, mint Medárd, negyvennapi esőt je-
gyez.

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

CSÍZIÓ

Milliárdok a megyének

Mint ismeretes, Pest megye az 
uniós csatlakozás kezdete óta 
csak korlátozottan jutott hozzá 
EU-s támogatásokhoz, mivel 
Budapesttel együtt alkotnak 
egy (a Közép-Magyarországi) 
régiót. Ezért a kormány júniusi 
ülésén úgy döntött, 2021-ig 80 
milliárd forint saját forrást biz-
tosít a megyének. (Magyaror-
szág nemrég kezdeményezte a 
megye önálló régióvá alakulását, 
de leghamarabb 2021-től jelent-
het majd plusz fejlesztési forrá-
sokat.)

Hústalan vizeken
Jelenleg az édesvíz három-
negyedét a mezőgazdaság hasz-
nálja el, azon belül is a nagyüze-
mi állattartás – magyarázza 
Rodics Katalin, a Greenpeace 
regionális kampányfelelőse a 
Nők Lapja újságírójának, Hulej 
Emesének.

Az újság bő három kolum-
nát szemtelt júniusi számában 
a víznek, s ennek keretében 
szólaltatta meg a budakeszi 
Rodicsot is, akit az ország köz-
véleménye évtizedek óta ismer 
mint állatvédőt és -mentőt, aki 

vakmerően egymaga többször  
szembeszállt az állatcsempész 
maffiával is.

Az interjú így folytatódik: 
 – Egyrészt öntözni kell a 

takarmánynövényeket, más-
részt rengeteg víz kell az ál-
latok tisztán tartásához. Ezért 
már heti egy húsmentes nap is 
sokat segítene, a húsfogyasztás 
jelentős mérséklése pedig még 
többet. Gondoljunk bele, mi 
történne, ha a világ többi része 
is ráállna az úgynevezett fejlett 
világ étkezési szokásaira. Ak-
kor annyi vízre lenne szükség, 
amennyi már nincs is.

Sztrájk Budaörsön

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dol-
gozók Szakszervezete (MKKSZ) felhívásához csatlakozva, június 
22-én 8 és 10 óra között sztrájkot hirdettek a Budaörsi Polgármes-
teri Hivatal dolgozói.

 A polgármesteri hivatalokban dolgozó köztisztviselők 2008 óta 
nem részesültek béremelésben, és a következő két évben sem várható 
bérrendezés.

 Wittinghoff Tamás polgármester azt nyilatkozta: a képviselők 
többsége jogosnak tartja a köztisztviselők és közalkalmazottak 
követelését, és szolidaritást vállalnak velük.
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Dr. Elek Emil Miklós 
ortopéd szakorvos-gerincgyógyász  
bejelentkezés: 06/20-389-2728
honlap: www.gerincambulancia.hu

Gyógyászati Segédeszközök 
Szaküzlete

VÉNYBEVÁLTÁS!
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát

Átrium üzletház, Budakeszi, 
Fő u. 43-45., H-P 10-18 óráig

Telefon: +36-20-389-2728
www.uzletekbudakeszi.hu

Ortopédiai Magán Szakrendelő

Szakértő elemzés alapján egyedi, 
kézzel készített talpbetétek

Számítógépes talpvizsgálat

Lábbelik méretvétele és készítés vényre 
vagy teljes áron

Gyógy- és ortopéd cipő

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!

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

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

Budakeszi, Fő u. 217.
Bejelentkezés telefonon: 
06 (30) 740 0691
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Panni! – hallotta a nevét a kapu felől.
A tyúkokat etette, nekik szórta a délutáni 

eleséget és egyre erősebben hallotta, hogy 
valaki a nevén szólítgatja, szinte kiabálva.

Bundás, a kutya is morgott, nem ugatott, 
ismerős volt neki a kapuból jött a hang.

– Panni! Gyere gyorsan! – hívta őt a 
szomszéd egyre erőszakosabban.

Abbahagyta az eleségszórást, kiszaladt és 
értetlenül nézte a szomszédot, aki az ő ko-
csijukkal állt meg és sürgette Pannit.

– Gyere gyorsan, kapd össze magad és 
szállj be!

Panni nem értette a sietséget, magya-
rázatra várt, kérdőn nézett a szomszédra, az 
ura kint van a tónál, horgászni ment, hiszen 
együtt indultak. 

– Az történt, hogy azt hittem kapás van, 
láttam a Gábort, gondoltam, bírja egyedül 
is, de csak nem mozdult. Akkor odaszalad-
tam és láttam, hogy tényleg nem mozdul. 
Szólítgattam, és megijedtem, aztán a mobi-
lon hívtam a mentőket. Jöttek, gyorsan, de 
már késő volt, és….és nem tudtak segíteni 
– magyarázta a szomszéd, akivel rendszer-
esen együtt horgásztak, engedéllyel.

– Mit nem tudtak? Kik nem 
tudtak? – Panni nem értette, 
nem tudta összerakni a sza-
vakat.

– De most hová megyünk? 
– kérdezte értetlenül.

– Be, be a kórházba – ma-
gyarázta, s közben az utat is 
figyelte a szomszéd.

Valójában ott szembesült az 
asszony a történtekkel. Megállt 
az ura szíve, a mentősök már 
csak a halál beálltát tudták 
megállapítani.

Panni magába roskadtan állt, 
megbénult a hír hallatán és 
meg akart győződni a hallottakról, de nem 
engedték az urához. 

– Majd  holnap, jöjjön reggel, hozza az 
ura papírjait is! – parancsoltak rá ridegen, 
hivatalosan.

Ez képtelenség, szinte magánkívül volt, 
nagy nehezen a szomszéd összeszedte őt és 
hazavitte.

Panni ült otthon egyedül és próbálta elkép-
zelni a tennivalókat. Mit kell ilyenkor csinál-
ni? Hogyan? Lassan ötven éve éltek együtt, 
a fő és hivatalos dolgokat az ura csinálta. A 
gyerekek: hogyan mondja meg nekik? – az-
tán ránézett az órára és leült a számítógép 
elé. Ez volt a napi kapcsolat, ezen keresz-
tül láthatta az unokákat, tudott mindennapi 
dolgaikról, ez tudta elviselhetővé tenni a 
távolságot.

Igen, most tudja hívni a Dél-Afrikában 
élő orvos fiát, feleségét. Pár óra múlva 

Kanadában élő lányát és családját. Regge-
lig kell várni, míg felhívhatja a Tajvanon 
dolgozó másik fiát, most viszont rögtön 
hívhatja Angliát, ott a kicsi gyerekekkel a 
legkisebb fia és felesége dolgozik.

Most érezte igazán, milyen nagyon 
messze vannak! 

Gépiesen tette, amit tennie kellett. Meg-
próbálta a gyerekeknek elmagyarázni, amit 
ő sem tudott felfogni. A rémület mindnyáju-
kat elárasztotta, ami benne maradt, a végte-
len űrt azonban most nem tudta szavakkal 
elmondani. 

Egyszer régebben beszélgettek a váratlan-
ról a férjével, hogy ha az élet úgy hozza, őt, 
a férjét hamvasszák el és a hamvait szórják 
az Óceánba. 

Úr Isten! Erről más volt beszélgetni és 
egészen más a helyzet most – gondolta 
Panni.

Elkezdte intézni a hivatalos dolgokat. A 
hamvasztáshoz persze kórházi és különböző 
papírok kellettek, és hogy kiadják a ham-
vakat, nem is volt egyszerű. Pénz, pénzt 
vártak mindenütt, mindenért, nem keveset, 
és zsebbe, mindenki tartotta a markát!

Oly sokan ismerték Gábort, nem le-
het nem elbúcsúztatni a falu lakóitól, 
ismerősöktől – gondolta Panni. És amikor 
próbálkozott megszervezni, akkor érte a 
legnagyobb meglepetés. Gábor nem volt 
hívő ember, sok mindent látott és élt meg, 
amire az Úristen nem figyelt oda. Sem az 
egyik, sem a másik egyház nem vállal- 
ta. Állami vagy valamilyen személyes bú- 
csúztatást az önkormányzat nem rendezett. 
Mi több, rettenetesen lehordta őt a polgár-
mester, hogy egy ilyen hazaárulónak nem is 
jár a magyar föld!

Hazaáruló? – de hát mit vétett?
Négy gyermekét fölnevelte becsület-

tel, a nehéz időkben, még amikor kiszer-
vezték alóla a munkahelyét, akkor sem 
engedte, hogy abbahagyják a tanulást. Ide-
gen nyelveket tanultak, diplomát szereztek,  
mindegyik. Pár évet dolgoztak, aztán elfogy-

ott a munka. Mire az unokák megszülettek, 
azon gondolkodtak, hogyan tovább?

Ki keletre, ki nyugatra eredt útnak, szak-
májában elismert lett. Minden évben haza-
jöttek, gyerekestül, és mindig volt időpont, 
amikor mindnyájan együtt voltak.

Panni és Gábor hol az egyikhez utaztak, 
hol a másikhoz repültek, a gyerekek küld-
ték a repülőjegyeket, így elviselhetőbb lett 
a távolság. Ők pedig itthon dolgoztak a 
nagy kerttel, a gyümölcsössel, és minimá-
lis nyugdíjukat ezzel tudták kiegészíteni. A 
tyúkok meg hullottak, ha a gyerekek haza-
jöttek. Náluk az igazi karácsony akkor volt, 
nyaranként itt, Magyarországon.

Gábor sok mindenre tanította a nagyob-
bakat, országjárásokon ismerték meg 
a hazai várakat, a történelmet, zenét, a 
népviseleteket. Szebben beszéltek magya-
rul, mint az itthoni kortársaik. Ismerték a 
hazai verseket, az irodalmat, egyikük több 
hangszeren játszott, és ismerte a hazai nó-
tákat, Kodályt, Bartókot, népdalokat. A nagy- 
apa rövid kis együttléteik alatt igyekezett 
átadni az unokáknak mindent, ami a hazát 
jelenti, mert ott kinn otthon vannak, de haza 
ide jöttek valamennyien.

Hazaáruló? – mert külhonban dolgoznak 
a gyerekei? – ezért nem jár az urának hazai 
föld? 

Milyen haza az ilyen? Milyen emberek 
kezébe került itt a hatalom? – tűnődött Pan-
ni, majd döntött. 

Kemény százezresekért átvette a ham-
vakat. Megnézte a létező útvonalakat és 
összepakolt. Be az autóba, amit ő csak ritkán 
vezetett, de most nagy útra kellett mennie.

Felhívta a gyerekeit sorba, ahogy lehetett. 
Egyeztettek, időpontokat beszéltek meg és 
egy mindenkinek elérhető napon találkoz-
tak Angliában, Londonban. Még a szálloda 
árakat is kedvezményesen kapták, mert, 
hogy tizenhatan voltak. Mikrobuszt és ko- 
csit béreltek és elmentek a nyugati partok-
hoz egy kis falu sziklás szirtjeihez és az 
óceán habjaira bízták „hazaáruló” édes-
apjuk hamvait.

Azt mesélték a szomszédok, hogy lélek-
ben egyetértve az asszonnyal, gondoskod-
tak a házról, a baromfiakról, csak azon a 
bizonyos napon Bundás kutyával nem bír-
tak. Hajnaltól napestig sírt a nagy kutya, de 
ezt már csak Panninak mesélték el, több hét 
után, amikor hazajött. 

Panni lassan felszámolt minden itthonit, 
és újra összepakolt, de most már végleg, 
mert olyan országban, ahol az ő urát haza-
árulónak tartja a falu polgármestere, ahol 
nem adják meg a végtisztességet az egy-
házak (akiket ő is és szüleik is sok pénzzel 
támogattak), olyan országban ő nem akar 
élni. 

Bezárta a kaput, bezárta a szívét, és közel 
hetven évesen elindult új hazát keresni!

Várady Judit

Új haza kerestetik

Szétszóratik, mert csak az 
Élő maradhat meg, ami a Szeretet
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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.

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

A nyár találós kérdése: 
hideg, édes – és nagyon finom!

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

Ünnepelje a sportsikereket 
a Stadtban!
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Tudom, hogy nem illik hallgatózni, de 
van, hogy muszáj.

A minap a Príma egyik, Buda-környé-
ki üzletében álltam sorban a pénztárnál, 
amikor akaratlanul is tanúja voltam az 
alábbi beszélgetésnek. Résztvevője két 
középkorú, disztingvált hölgy; egyikük 
egy bevásárlókocsit tolt maga előtt, de 
úgy megpakolva, hogy a feltornyozott 
áru eltakarta a kilátást. Lehet, hogy egy 
kiskereskedő, aki itt vásárol be? – mor-
fondíroztam, de aztán dialógusuk megvi-
lágította a helyzetet. Az áruhalom – friss 
és fagyasztott húsok, tészták, italok stb. 
– nemcsak nekem, de a másik vevőnek is 
feltűnt, ugyanis az alábbi kérdéssel for-
dult ismerőse felé:

– Csak nem valami családi ünnepre 
készülnek, Sárikám? 

– Ó, dehogy is – jött készen a válasz, 
miközben a sok földi jó serény kezei jó-
voltából egyenként kikerült a kocsiból 
a futószalagra. – Nyaralni megyünk a 
párommal. 

Bár beszélgető partnerének láthatóan  
lettek volna kérdései, hogy például miért 
kell itt bevásárolni, hacsak nem itthon 
nyaralnak, ám mintha a gondolataink-

ban olvasna, készségesen szolgál ma-
gyarázattal: 

– Tudja, évek óta szokásunk eltölteni 
két hetet a párommal Kelet-Magyaror-
szágon. Van ott egy csodálatos völgy, a 
végén egy zsákfalu, a pár száz lakóján 
(szegény, de jóravaló emberek), valamint 
a természeten kívül nincs ott semmi, még 
egy kis vegyesbolt vagy kocsma, de még 
térerő sem. A legközelebbi település, 
ahol üzlet is van, több mint tíz kilométer. 
De mi ebben a két hétben nem szívesen 
mozdulunk ki, csak az erdőben kirán-
dulunk, gombát szedünk, a friss zöld-
séget, gyümölcsöt pedig a helybeliektől 
vesszük. Szóval mindennel előre el kell 
látnunk magunkat, de szívesen tesszük, 
hiszen ennél 
pihen te tőbb 
nyaralást el 
se tudnánk 
e l k é p z e l n i . 
Hát maguk, 
Katikám?

– A mi 
nyaralásunk 
még odébb 
lesz, én azért  

ugrottam be, mert ma kezdődik az akció. 
Átnéztem a szórólapot, és az e heti aján-
lat nagyon csábító. Nem szeretnék úgy 
járni, hogy bármi is elfogyjon, amit ki-
néztem.  

Valóban előrelátó háziasszony lehet, 
állapítom meg, mert a Príma szórólap, 
amit a kezében tart, gondosan ki van 
„preparálva” piros filctollal.  Közben a 
rengeteg áru újra visszakerül a szalagról 
a kocsiba, Sárika rutinosan nyújtja a 
bankkártyáját, és a pontgyűjtőjéről sem 
feledkezik meg. Ennyi áru után jó sok 
pontja gyűlhet össze, kár lenne lemon-
dani róluk.

– Akkor hát, jó nyaralást – búcsúzik 
Kati.

– Jó vásárlást – köszön vissza Sárika.  
– A viszont látásra... a Prímában – csip-
pent egyet a szemével.

Étekfogó

ÉletkÉpek a príma Élelmiszer-áruházakból

Príma nyaraláshoz Príma áru

Limó változat – nyaralóknak

Herr Liszt: Ujjé úgy élvezem

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

Két nyaralás között kukkantson be hozzánk; érdemes

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

Lisztherr

Örökítsed meg a nyári élményeidet. 
Mi segítünk.

Új nyitva tartás: 
H-P 9-18, Szo. 9-13 óráig
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A múlt század fordulóján felvetődött a 
lehetőség, hogy az addigra már megépült 
Budapest–Tatabánya–Győr vasútvonalat 
kössék össze az éppen üzembe helyezett 
Esztergom–Dorog–Piliscsaba–Budapest 
vasútvonallal. Az ügynek széles támogató 
tábora volt, mert mindenki a fejlődést, a 
lehetőségeket látta a tervezett Hercegha-
lom–Perbál–Piliscsaba vasútvonalban. 

A kiviteli tervek elkészülte után neki is 
láttak az előkészületeknek, ám az nagyon 
hamar elakadt. No, nem pénzügyi vagy 
környezetvédelmi okok gátolták a kiviteli 
munkák megkezdését az engedélyekkel 
már rendelkező vállalkozók felé, hanem 
a zsámbéki gazdák, akik a tervezett vasút-
vonal helyén fekvő földjeiket féltették. 
Aláírást gyűjtöttek a vasút elleni tiltakozás 
ürügyén, és a község elöljáróit a vasúti pá-
lya építése elleni lépésekre kényszerítették. 
Mivel a javasolt vasútvonallal Zsámbék 
kiterjedt területét ott nem lehetett gazdasá-
gosan megkerülni, a pálya építése, és így a 
település fejlődése is megakadt.

De vehetünk példát Tinnyéről is. Ha 
csak a térképre nézünk, akkor is sejthető, 
hogy a Perbál–Tinnye közötti aszfaltcsík 
1861-ben nem egy vonalzó mellé húzott 
egyenes alapján lett kijelölve. Bizony a 

helyi földbirtokosok (élükön Setéth János 
örök ellenzővel) alaposan felülbírálták a 
köz érdekét. Ugyan mennyi költség, bale-
set, sírás, nyomor és gyász erősíti meg az 
egykori önző érdekek miatti makacsságot, 
ami a kanyargós út velejárója?

Most megint hasonló a helyzet, mint amit 
már bőven produkált a történelem. Éveken 
át tüntetés, kérvény, útakadály és forga-
lomlassító trükkök hangsúlyozták, hogy az 
Esztergom–Zsámbék–M1-es út forgalma 
nagyobb az elviselhetőnél, különösen Tiny- 

nye, Perbál, Tök és Zsámbék belterületén. 
Készültek is az elkerülő utakra tervek, lega-
lább három eltérőt magam is kézbe vettem 
az idők folyamán. Csak akkor nem volt 
elég pénz a megvalósításhoz. Most végre 
– úgy látszik – pénz, paripa, fegyver egy- 
szerre áll rendelkezésre, és megkezdődhetne 
az elkerülő út építésének előkészítése, majd 
kivitelezése.

No, de itt a feltételes mód! A zsámbéki 
ingatlantulajdonosok most megint sértve 
érzik érdekeiket, és aláírás gyűjtésébe 
kezdtek. Miért is? Nehogy érintse a föld-
jeiket az elkerülő út, de annak még a hangja 
sem, mert akkor …, és itt egy felsorolásnak 
lenne a helye, melynek pontjaival ki egyet 
ért, ki nem.

Nekem egy kérdésem van. Nem kellene 
végre a történelem tanulságait levonni, 
mely, mint tudjuk, mindig megismétli ön-
magát? Ez alapján viszont talán a köz érde-
keit kellene legelőre venni,  és csak az után 
(ha marad még hely) a kicsinyes, egyéni 
érdekekkel foglalkozni. Ha pedig azok mé-
gis figyelemre méltóak, akkor megfelelő 
súllyal kezelni kell azon méltánytalan-
ságokat, melyektől félnek, elzárkóznak a 
pillanatnyi látszólagos hátrányos helyzetbe 
kerülők, mint amilyen a zajfogó fal is. 
Csak ne a hangulatkeltés kerekedjen felül, 
hanem a józan ész!

Mészáros Árpád

Elkerülni a Zsámbéki-medencét

Az éppen aktuális 
nyomvonal
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Aki békét óhajt, 
készüljön a háborúra!

Nem büszkélkedhetem azzal, 
hogy ezt a remek mondást 
én találtam volna ki, csupán 
tapasztalom igazságát és föl-
emlegetem. Vegetiustól szár- 
mazó gondolat ez, eredeti-
ben úgy hangzik: Qui desirat 
pacem, praeparat bellum. 

Néha döbbenve nézzük egy-
egy mondat velős igazságát. 
Hányszor de hányszor szembe-
sülünk azzal a helyzettel, hogy 
a hosszú jogvitában valójában 

nem mindkét fél gerjeszti a háborúságot. Sőt, az egyik kife-
jezetten hajlandó lenne a megoldást keresni. Tapasztalom, 
hogy ez sem mindig célravezető. Szoktam mondani: „Ma-
gunkkal nem tudunk megegyezni!“

Pszichológusok nyilván jobban értik ennek az okát. Va-
jon mi az, ami felgerjeszti a szelíd ember ellenségének bá-
torságát? Miért jár jobban, akitől tartani kell, miért tartják őt 
jobban tiszteletben?

Úgy gondolom, a jogviták szempontjából fontos hozzáál-
lás, hogy minden jószándékunk ellenére is balekká azért ne 
váljunk. Ha megérezzük, hogy azzá tettek minket, a lehető 
leggyorsabban lépjünk ki a ránk osztott szerepből. Csak 
így tehetünk az ellen, hogy végleg kialakuljon az a nagyon 
kedvezőtlen helyzet, hogy már semmi sem elég. Sok tisztessé-
ges embert látok perekben ülni. Mégis tartja magát az a nézet, 
hogy akinek igaza van avagy ártatlan, annak nincs szüksége 
ügyvédre, védelemre. Miért is?

Hát nem az szorul leginkább gyámolításra, segítségre, meg-
mentésre, aki tisztességes volt, aki nem tett semmi rosszat, 
akit hamis bizonyítékokkal, koholt vádakkal illetnek?

Tapasztalatom szerint nagyobb az érdeksérelme annak, aki 
hamis vallomások és a tények elferdítésének áldozata. Aki 
nem tudja magát szelídsége miatt hatékonyan megvédeni. Óh, 
ha olyan egyszerű lenne, ahogy a tiszta lelkiismeretűek gon-
dolkodnak! Szoktam hallani: „Biztosan nem fogja a tanú azt 
mondani, hiszen nem így történt.“ Ha így lenne, nem lenne 
ennyi jogvita, hiszen legtöbbször nem jogkérdésben dönt a 
bíróság, hanem megállapítja, hogy az ellentmondó tanúval-
lomások közül melyik az igaz. Hogy létezhet ez? Hiszen 
mindenkit kioktatnak a hamis tanúzás törvényes jogkövetkez-
ményeire. Ha mindenki igazat mondana, még az „egy tanú 
nem tanú“ ősi mondás sem alakult volna ki, hisz egy tanú is 
bőségesen elég lenne.

Mindenesetre az ügyvédi hivatás szépségét – és gyötrelmét 
– az ártatlanok és szelídek melletti kiállás adja meg. Még ma is 
ezt vallom, pedig az igazság mindenkori győzedelmeskedésébe 
vetett hitem már réges rég összeomlott.

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!

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!

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

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. 29.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033

E-mail: stras@interware.hu
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Németh Ingatlaniroda – Minden, ami ingatlan

Németh Piroska
2092 Budakeszi, Fő u. 38.

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

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

E-mail: nemethingatlan1@pr.hu

BUDAKESZI központi 
helyén, Kossuth L. u-ban 

86 m2 lakóterületű, 
2 szoba+hallos, 

egyszintes, 90 m2 
saját telekrésszel (nem 

házrész), összközműves 
családi ház eladó.

Irányár: 18.700.000.- Ft

BUDAKESZI központi he-
lyén 222 m2 lakóterületű, 
belső kétszintes, részben 
alápincézett, 6 szobás, 
kerti medencés, önálló 

családi ház hosszú 
időtartamra bérbeadó.

Bérleti díj: 450.000.- Ft/
hó+rezsiköltség

BUDAKESZI felső részén 
247 m2-es, 7 szobás, 

5 fürdőszobás, 
igényesen megépített, 

karbantartott önálló 
családi ház 889 m2 

parkosított telken eladó.
Irányár: 128.000.000.- Ft 

*

BUDAKESZI központi 
helyén 105 m2 

lakóterületű, belső  
kétszintes, 3 szobás 
korszerűen felújított 
házrészes ingatlan 

saját kertrésszel eladó.
Irányár: 20.700.000.- Ft

*

BUDAKESZIN, csendes 
mellékutcában 6,5 szobás, 
belső kétszintes + tetőtér 
beépítésre előkészítve 
80 m2-ben, 712 m2-es 

saroktelken önálló családi 
ház eladó.

Irányár: 79.500.000.- Ft
*

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

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

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

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

www.molnar-sirko.hu

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet
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ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

Július

2. szombat, 17.00
Orchemai/Mozgok
Dienes Valéria Mozdulatművészeti 
(Orkesztikai) Iskolája Zsám-
békon 1939-ben című fotókiállí-
tás megnyi-tója a művelődési 
házban 
9-10. szombat-vasárnap, 10.00-
18.00 
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
Romtemplom-Lámpamúzeum–
Tájház
9. szombat, 16.00
Benedek Elek–H.C. Andersen–
Strausz Tünde: Hattyúfivérek
a Holdfű Színház előadása
a művelődési házban 
16. szombat, 20.00 
Bluesgarage koncert
a művelődési ház udvarán
23. szombat, 1 7.00
Mészáros Ágnes 
festménykiállításának
megnyitója a művelődési házban 
30. szombat, 18.00 
Barátság hídja
zenés beszélgetés Európa-szerte 
élő fiatal muzsikusokkal
a művelődési házban 

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

NGVK  BudAKeSZi

A Nagy Gáspár vidékünk 
alighanem legrangosabb bib-
liotékája. Megkezdődött  a nyári 
nyitva tartási rend, a következő 
hónapokban az alábbiak sze-
rint lesz nyitva a könyvtár. 
 
Július 4-től 31-ig: zárva
Augusztus 1-től 28-ig rövi- 
dített nyitva tartás:
Hétfő, csütörtök, péntek: 13-17 
Kedd: 10-12, 13-19 
(gyermekkönyvtár: 13-18)
Szerda, szombat: zárva
Augusztus 29-től a szokásos 
rend szerint várjuk olvasóinkat. 
A június 6. után kölcsönzött 
könyveket szeptember 5-ig ké-
sedelmi díj nélkül lehet visz-
szahozni.

Hungarikum Pátyon

Lehet, egyszer még világörök-
ség lesz? (Ha rajtam múlna… 
– a Szerk.) Egyelőre hungari-
kum lett.

Fölvették ugyanis a Pátyi 
Pincehegyet mint építészeti 
értéket a Pest Megyei Érték-
tárba. Erről a Pest Megyei 
Önkormányzat döntött még 
május 31-i határozatában.

A Magyar Értéktárat a Hun-
garikum Bizottság hozza lé-
tre, itt kerülnek összesítésre 
és gondozásra Magyaror-
szág települési, tájegységi és 
megyei értékeinek adatai.

Tánc az eiffelen

Ha van a kultúrának ága, 
amely közeli rokonságban 
áll a sporttal, akkor az a 
tánc. Az idei labdarúgó EB 
kísérőprogramjaként kulturá-
lis rendezvényeket is tartottak 
az érintett francia városokban. 

A magyarokat a Budakeszihez 
több szálon is kötődő Experi-
dance együttes képviselte, 
amely a városlakók, a fotósok 
és a turisták örömére a párizsi 
Eiffel-tornyon tartott edzéssel 
egybekötött bemutatót.

Akárcsak a hivatalos föllé-
pésen, táncosaink itt is nagy 
sikert arattak.

Búcsú Perbálon

Évről évre rangosabb prog-
ramokkal várja Perbál a helyi 
lakókat és az innen elszár-
mazottakat hagyományos búc-
sújára. Az idén egy hosszú 
hétvégére tervezett rendez- 
vénynek mind nagyobb a híre, 
és várhatóan sokan keresik 
föl a hangulatos községet jú-
lius 29-30-31-én a környező 
településről és a főváros- 
ból is.

A programokról a községi 
honlapon tájékozódhat.

Mielőtt azon morfondírozna a Nyájas, va-
jon mi lehet azokon a fényképeken, amiket 
indexre tettek, pláne, hogy cenzúra ez idő 
szerint (még?) nincs Magyarországon, 
ráadásul úgy, hogy az ominózus felvételek 
zömmel a hatvanas-hetvenes években 
készültek, méghozzá hivatalosan, és rajtuk 
elsősorban az akkori kor jeles művészei, írói 
szerepeltek – gyorsan föllebbentjük a fáty-
lat a címadásunk mögött megbúvó tréfáról. 
A fényképek az Index internetes hírpor-
tálra lettek föltéve, a fotók pedig egy bu-
dakeszi ház padlásáról kerültek elő, amikor 
új tulajdonosa beköltözött. Az is kiderült, 
hogy a páratlan dokumentumanyagot Hu-
nyady József  író, szerkesztő, fényképész 
készítette. (Hogy miként került a padlásra, 
még megfejtésre vár.) A negatívról készült 
képeket folyamatosan töltik föl a fortepan.
hu honlapra.

Hunyady József (1921–1983)

Hunyady József Pécsett született, írói pá-
lyája 1945 után indult a dunántúli írók 
körében. Első novelláit a pécsi Sorsunk, a 
Magyarok és a Válasz közölte. Első novel-
láskötete a Batsányi Társaság kiadásában 
jelent meg 1947-ben, ezért a kötetéért 

1947-ben Baumgarten-díjat kapott. Az 
ötvenes évek közepétől prózájában egyre 
többet foglalkozott a történelemmel, a 
magyar múlt kiváló alakjairól írt életrajzi 
regényeket.

Mint ifjúsági történelmi kalandregények 
szerzője, művei a történelmi ismeretterjesz-
tésben, a múltunk iránt érdeklődő olvasók 
nevelésében vállaltak fontos szerepet.

Rendszeresen publikált újságokba, 
folyóiratokba, szépirodalmi művek mellett 
ismeretterjesztéssel is foglalkozott, és fotóit 
is szívesen közölték a lapok.

eszt

Indexen a keszi fotók Százévesek
Nemrég a Mandiner.hu internetes hír-
portál közölt hosszabb interjút Szilvay 
Gergely tollából Deák Hedvig domonkos 
nővérrel, a rend elöljárójával.

Az anyagból a Budakeszire vonatkozó 
részletet idézünk.

A kérdésre, miért városunkat választot-
ták, így felelt: 

– Budakeszin régóta működött egy 
domonkos harmadrendi világi közösség, ra-
jtuk keresztül keresett meg minket az akkori 
plébános, mivel volt egy kiürült épülete, 
és szeretett volna olyan nővéreket keresni, 
akik besegítenek a plébániai munkába. A 
plébániai csoportokon kívül az iskolai hit-
oktatásban is intenzíven részt veszünk.

– Könnyen fenntartják a házaikat?
– A házakat az ott élő nővérek 

fizetéséből, nyugdíjából tartjuk fenn, bár 
nagyobb felújításra már nem tudnánk 
költeni. Itt Budakeszin, mivel itt laknak 
a képzésben lévők is, akiknek nincs saját 
jövedelmük, egy fokkal nehezebb hely- 
zetben vagyunk. Közben magát az új 
rendházat, amit 12 éve építettünk, már 
kinőttük.

A cikkben a feminizmusról és a felsza-
badítás teológiájáról is szó esett.

Egy fotó a sokból
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A különvonat is menetrend szerint köz-
lekedik, csak az nem mindenki részére pub-
likus. Ám akit érint, az ismeri, s lehetőleg 
tiszteletben is tarja.

Kis országunk fővárosába igyekezvén hat 
perc késést szedett össze a szerelvény még 
Tata előtt. Ugyanis – feltehetőleg idióta, 
felelőtlen egyének – csapágygolyókat tettek 
a vasúti sínre, amelyeken átugrálva-gördül-
ve a vonatnak azonnal meg kell állnia. Ilyen- 
kor a mozdonyvezetőnek kötelessége le-
szállni gépéről, és meggyőződni a hang 
okáról. A hat perc késést  a gőzös már nem 
is tudta behozni a továbbiakban, lévén már 
régen nyugdíjas korú.

 A főváros épületeit már jól meg lehetett 
egymástól különböztetni, amikor piros jel-
zést kapott a vonat az egyik, Buda-környéki 
állomáson. E nem tervezett megállás azon-
ban közel másfél órásra sikeredett. A nosztal-
gia különvonat személyzete megpróbált tár- 
gyalni a kijárati jelző állítása felett rendelkező 
állomásfőnökkel, de az FŐNÖK voltát 
külsőleg is megtartva, nem volt hajlandó 
meg sem hallgatni az egyszerű, tányérsapka 
nélküli lényeket. Egyenruhájában úgy vo-
nult el a hozzá beszélők között, mintha csak 
fáról hulló falevelek lennének.

Annyit azért foghegyről még odaszólt 
a körülötte toporgóknak, hogy előbb még 
a fővárosba el kell engednie egy személy-
vonatot, ami a különvonat mögött köz-
lekedik, és fogadnia kell egy tehervonatot 
is, ami ugyancsak Budapestre tart, sőt még 
egy Budapestről induló személyvonatot is 
elindít Bicske felé, s csak azt követően tud 
foglalkozni a különvonat indításával. 

Csakhogy e tervének kinyilvánításakor 
a főváros felé menő személyvonat Tata-
bányáról még el sem indult. Az azt követő 
tehervonat meg még a térképre sem ért fel. 
A szembe közlekedő személyvonat pedig 
végképp rejtély, miként került képbe, lévén 
kétvágányú a pálya, amely használható is 
volt.

Majdnem egy óra kellett, hogy utolérje a 
félreállított különvonatot a menetrend sze- 
rinti személy, majd  kivárták, amíg begördült 
a tehervonat Tatabánya felől, s végül meg-
érkezik a fővárosból is a személyvonat, s el 
is megy vidéki célja felé. Csak ez után jóval 
váltott át a jelző az oly annyira vágyott zöld-
re, hogy azt a hat perces útját Kelenföldig 
megtehesse a tikkadt utasokkal megrakott 
szerelvény.

A különvonat utasai zömében vasútbará-
tok, vagy éppen már kiszolgált vasutasok, 
azaz tökéletesen értették a helyzetet. Ez az 
állomásFŐNÖK most végre megmutathat-
ta, hogy ő dönthet, és (vissza)élhet a he-
lyzetével. Hogy e döntése miatt őt senki el 
nem fogja marasztalni, azt sejthette, hiszen 
– az utastársak egyértelmű véleménye sze-
rint – ha a „kialakult forgalmi helyzet biz-
tonságos kezelésére” hivatkozik, már ő áll 
nyerésre.

Jobb vasúttársaságoknál „X” perc késés 
után minden lehetséges felelőst a szőnyeg 
szélére szoktak állítani, s itt most sikerült 6 
perc késésből 100 perces késést összehozat-
nia a különvonattal. Mire a nagyvárost este 
tíz helyett éjfélre elérték az utasok, már se 
metró, se csatlakozás a vidéki irányokba. En-
nek az állomásFŐNÖKNEK ezzel sikerült 
jó néhány utast leszoktatni a vonatozásról, 
vagyis maga alatt (is) vágta a fát…

Mészáros Árpád

Pillanatfelvételek, Budakeszi, 2016. június

Az állomásFŐNÖK hatalma

A telki volt az első magánkórház hazánk-
ban, s ahogy az gyakran előfordul az 
úttörőkkel, vállalkozásába bele is bukott. 
(Teszem hozzá én, akinek volt alkalma 
közelről figyelni és szinte az első ka-
pavágástól a bezárásig, nyomon követ-
ni az eseményeket: nem a befektetők 
hibájából.) Az ispotály épületébe azóta 
egy rokon profilú intézmény, idősotthon 
költözött, azonban a Telki Kórház nevét 
tovább viseli az alapító Kft.

És hogy hogy kerül a Telki Kórház 
Budaörsre?

Nos, akik rendszeresen olvassák 
lapunkat, ha máshonnan nem, júniusi 
számunkból tudhatják, hogy a budaörsi 
egészségügyi központ hónapok óta sú-
lyos válságban van. 

(Emlékeztetőül: a rendelőt és az egész-
ségügyi ellátást a város „gebinbe” adta 
még az ezredforduló tájékán egy magán-
vállalkozásnak. E vállalkozást, illetve 
a rendelőt irányító vezetőségben tört 
ki a bizalmi válság, aminek hátterében 
állítólagos pénzügyi visszaélések állhat-
nak. Hogy mindebből mi igaz, azt a nyo-
mozó hatóságnak kell kiderítenie, ugyan-
is az ügyben az egyik intézményvezető 
büntető följelentést tett.)

Jó egy hónapja megkérdeztük a 
város első emberét, terveznek-e tenni 
valamit, de akkor a válasz az volt, 
egyelőre nem látnak rá okot.

Azóta változott a helyzet. A hónapok 
óta tartó feszültség ugyanis odáig fa-
jult, hogy a városvezetés immár az 
ellátás biztonságát érzi veszélyben. 
Júniusi ülésén a képviselő-testület, a 
polgármester előterjesztését megsza-
vazva, arról határozott, hogy a város 
és az EuropMed Kft. között még 
2001. április 17-én megkötött feladat-
átadási és feladat-ellátási szerződést 
fölbontja egy hónapos határidővel. 
Ezzel egyidejűleg új pályázatot ír-
nak ki egészségügyi szolgáltatások 
hosszú távú ellátására, feladat-átadási 
szerződés keretei között.

Csakhogy egy ilyen pályázat kiírá-
sa, elbírálása legalább fél év. De ad-
dig mi lesz? – tették föl a kérdést a 
budaörsi városanyák és -atyák. Áthi-
daló megoldáskánt született a terv, 
hogy a betegellátás zavartalanságának 
biztosítása érdekében, a Telki Kórház 
Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t bízzák 
meg a rendelő működtetésével.

Bot Zsibora

Telki Kórház Budaörsön Csecsemő csemeték
Ősi szokás fát ültetni, ha a családban gy-
erek születik. Ám a városi emberek jó 
részének erre nincs lehetősége, megfelelő 
területe. A tradíció legújabb kori megújí-
tásaként mindegyre terjed az a szokás, 
hogy egy-egy településen egy közparkban 
adnak teret a szülőknek ahhoz, hogy elül-
tessenek egy csemetét csemetéjük világra 
jövetele alkalmából.

Most Budaörs is a nemes hagyomány 
megújítói sorába lépett. Döntött a testület: 
a jövő évtől nemcsak területet, külön for-
rást is biztosítanak a költségvetésükben a 
facsemeték beszerzéséhez.

Ozirisz Abbot

ez nem a budaörsi állomás

Magritte: Lovon az erdőben
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Friss 

TEJ  
a termelőtől!

MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS
Budajenőn, Budakeszin

Nagykovácsiban, Pátyon, Telkiben, Tökön, 
Törökbálinton és Zsámbékon

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!

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

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is
Ékesen-szabadon

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

Sakk és bor Pátyon
Bár a bor a tiltott doppingszerek listáján 
szerepel,  aligha lehetett ez akadálya an- 
nak, hogy a sportolók, akik a pátyi 
művelődési házban az első alkalommal 
rendezett, a Nemzetközi Sakkszövet-
ség (FIDE) által regisztrált sakkverse-
nyen vettek részt, eredményhirdetés után 
megismerkedjenek a hegy levével. Pláne, 
hogy a háromnapos esemény egybeesett a 
méltán híres borünneppel, a Pátyi Pince-
napokkal.

A versenyre 72-en neveztek az ország 
valamennyi részéről, de akadt egy-egy 
német, szlovák és olasz versenyző is.

eszt
Műfüvön az igazi
A TAO a sporttámogatás pár éve  
bevezetett, sokak által vitatott 
eszköze a sporttámogatásnak, min- 
denesetre a Zsámbék SK és az ön- 
kormányzat sikeresen pályázatott, s en-
nek eredményeként új focipálya épül a 
városban 27 millió forintból. 

Az MLSZ kivitelezői nemrég kijelöl-
ték a leendő pálya helyét. A 22x42 
méteres, labdafogó hálóval és külön 
világítással is rendelkező új focipálya 
hamarosan elkészül.

Idén második ízben teljesítette a Bu-
dakeszi Főnix Futóklub az Ultrabala-

ton elnevezésű futóversenyt a magyar 
tenger körül. A tagok (Draskóczy Gergő, 
Fodor László, Forrai Zoltán, Gönci Dáni- 
el, Hidas Csaba, Huber-Szabó Lőrinc, 
Lelkes István, Lojkó Zoltán, Till Gábor) 
17 óra 56 perc alatt tették meg váltóban a 
220 km-es távot, ezzel az előkelő 2. helyen 
végeztek a 9 fős csapatok között. A 814 
beérkező csapat közül pedig a 37. helyet 
szerezték meg, ezzel messze felülmúlva a 
várakozásokat.

pim

A Tesco pályázatot hirdetett vásár-
lói között a helyi sportegyesületek 

támogatására. A versenyt, s ezzel az 
áruház támogatását, a budakeszi Viadal 
Se nyerte.

EB nálunk
Nem lehet nem írni manapság a lab-
darúgó EB-ről, amely vidékünkön is 
dagasztotta a honfiúi kebleket. Többek 
személyesen is jelen lehettek a magyar 
válogatott mérkőzésein, s a Facebook 
tanúsága szerint szurkolói csoportok 
is jelen voltak, például Budakesziről. 
Akik itthon nézték a meccseket, ven-
déglátóhelyeken verődtek össze estéről 
estére, s óriás kivetítőkön teremtettek 
EB-hangulatot településeinken.

tb

Két kerékkel Budaörsön

Míg néhány évtizede a kerékpár a vi-
dék fő közlekedési eszközének számí-
tott, napjainkra már visszaszorulóban, 
ellenben nő a bringások tábora a világ 
legtöbb nagyvárosában, így Budapesten 
is. A magyar fővárosban is terjed a köz-
bringa-szolgáltatás, de a vidéki városok 
is érdeklődnek a rendszer iránt. Legutóbb 
Budaörs városvezetése internetes vélemé-
nykutatást indított a város hivatalos hon-
lapján, kívánják-e a helyiek a szolgáltatás 
bevezetését.

Elvisz egy körre?
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Fürdeni 
veszélyes
A Pest megyei rendőrök – 
az előző évekhez hasonlóan 
– idén is felhívják a kikap-
csolódásra vágyók figyel-
mét a fürdőzési szabályok 
betartásának fontosságára, a 
bányatavak és a szabadvizek 
veszélyeire.

Pest megye közel negyven 
bányatavából kilenc – Duna-
varsány, a délegyházi 2-es, 

4-es és 6-os tavak, Dunaha-
raszti, Áporka, Kiskunlachá-
za és Pócsmegyer – terüle-
tén engedélyezett a fürdés. 
A dunaharaszti és a budaka-
lászi Omszki-tó egy részén 
lehetőség van a motoros vízi 
sporteszközök használatára.

Fürödni bűnügyi szem-
pontból sem kockázatmentes: 
ha a vízbe megyünk, ahova, 
értelemszerűen nem vihetjük 
be a holminkat, ne hagyjuk 
azt őrizetlenül a gyepen vagy 
a fövenyen. Izgalom 

és irgalom
Fura baleset történt nemrég 
Makkosmárián (Budakeszi).

Szerkesztőségünk úgy 
értesült, hogy június 11-én 
két szomszéd család szóvál-
tásba keveredett, ami dula-
kodássá fajult. Az esethez a 
rendőrséget is kihívták. Az 
egyik érintett férfi nem sokra 
rá szívroham következtében 
meghalt.

Laikusként adódnék a kér-
dés, vajon a dulakodásnak 
és a szívroham ok-okozati 

összefüggésbe hozható-e egy-
mással, folyik-e valamilyen 
vizsgálat, nyomozás a tör-
téntekkel kapcsolatban. Logi-
kus kérdéseinket az illetékes 
rendőrségnek is föltettük, a 
sajtóosztálytól az alábbi, la-
konikus választ kaptuk:

„Hatóságunkhoz érkezett 
megkeresésére hivatkozva 
tájékoztatjuk, hogy az Ön 
által említett eset kapcsán a 
Budaörsi Rendőrkapitányság 
közigazgatási hatósági 
eljárást folytat, melyről a 
vonatkozó jogszabályok értel-
mében nem áll módunkban 
bővebb tájékoztatást adni.”

tb

Hőguta
A kánikula súlyosan megviseli az emberi szervezetet, ilyenkor 
a járművezetőknek is nagyobb figyelmet kell fordítaniuk mind 
önmagukra, mind a közlekedés többi résztvevőjére.

Az idei első nagy kánikula megtette hatását: a Budaörsi 
Rendőrkapitányság illetékességi területén június 20. és 26. 
között 11 közúti közlekedési baleset történt, amelyek közül 
6 esetben anyagi kár keletkezett. 3 balesetben 3 személy – az 
elsődleges orvosi vélemény alapján – könnyű, amíg egy bale-
setben egy személy súlyos sérüléseket szenvedett.

További egy balesetben 2 személy könnyű, 1 személy súlyos 
sérüléseket szenvedett, 1 fő pedig a helyszínen  (Solymár) életét 
vesztette.

eszt

Termékek listaár alatt
Szaniterek, csaptelepek, fürdőszoba-bútorok, tükrök, 

kádak, zuhanyfülkék, mosogatók, kiegészítők

Nyita H-P 8.00-17, Szo. 8.00-12 óráig
Telefon: 06 (23) 452 481

Fürdőszoba-felszerelés 
és Csempeszaküzlet

Budakeszin,  a Fő u. 261-ben

(A Gazdabolt mellett)

LAKATOSMUNKÁK, 
BETÖRÉSVÉDELEM

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi

TELEFON: 
06 30 900 4238

E-mail: 
kapcsolat@durnipal.hu

Honlap: 
www.femmunka.hu

Batsoft31 Kft.

javítása
Számítógépek 
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés, 
archiválás

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

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

Számítógépek

Számító-
gépes 
futómű-
állítás

Szerelés

Olajcsere 
BP kenő-

anyagokkal

Műszaki 
vizsgáztatás

Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.

06 (23) 451 002, 06 (30) 9486 185

Anya! Nekem kellene elöl mennem, 
hogy útközben mindig láss!
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Üdítők, ásványvizek, sörök széles választékával várják a szomjazókat a nyári 
kánikulákban munkatársaink.
Míg a hőmérő higanyszála föl, a Príma árai lefelé mennek! Figyelje akcióinkat!

Príma üzletek a Buda-vidéken:
Biatorbágy, Csodaszarvas u. 2.
Budakeszi, Dózsa György tér 1/A
Budaörs, Szabadság út 52-54.
Páty, Somogyi Béla u. 3.
Zsámbék, Magyar u. 75

Igyunk 
hát!

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓK, 
FIGYELEM!

Reklámkampányok tervezése, kivitelezése; 
céges marketing-büdzsék kezelése. 

Üzleti tanácsadás. 

Elsősorban a budai agglomerációban. 

Több évtizedes tapasztalat, referenciák.

KAPCSOLAT: 06 (20) 212 3808

Három férfi iddogált egy budakeszi ivóban 
június idusán, a kora esti órákban. Hogy min 
vesztek össze, a hatóság dolga kinyomozni, 
mindenesetre a hangoskodás nyomán a tár-
saság egyik tagja elhagyta a sörözőt, de a 
másik kettő kisvártatva a nyomába eredt. 
Amikor utolérték az utcán, nekiestek és 
alaposan helyben hagyták; a látlelet szerint 
nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szen-
vedett, ami testvérek között is súlyos testi 
sértésnek számít. 

A budakeszi rendőrök másnap elfogták a 
két verőembert, a 36 éves M. László és 43 
éves társa, F. Zoltán budakeszi lakost.

Kártérítés fejszével

A kárt meg kell téríteni, ám nem mindegy, 
hogyan szereznek érvényt a követelésnek. 
Hogy ez az ügy mégsem a jogi, hanem a 
bűnügyi rovatunkba került, annak oka, hogy 
az állítólagos kár elszenvedője szokatlan 
módját választotta megtéríttetésének.

Május 31-én a szóban forgó férfiú bement 
egy perbáli üzletbe, ahol a kár okozójának 

felesége dolgozott. Kihívta az utcára, ahol 
jelezte, este hétig ad haladékot, hogy x 
összegű készpénzt átadjon a számára. Az 
asszony azonban nem akart fizetni, mire 
a fiatalember távozott, de pár óra múltán 
visszatért, s megismételte a követelését, 
azonban a nagyobb nyomaték kedvéért im-
már egy fejszét is tartott a kezében. Miután 
fenyegetőzése ismét nem járt sikerrel, egy 
idő után elment. 

Nem sokkal később hívatlan látogatók 
keresték föl a lakásán; a budakeszi rendőr 
járőr kopogtatott ajtaján, s elő is állította a 
31 éves K. Róbertet. 

Pokoli élet

A pokol 2015 márciusában kezdődött.  
S hogy mikor ért véget? Mondjuk, június 

22-én. Ekkor vette ugyanis őrizetbe a 
rendőrség azt a 44 éves, helybéli asszonyt, 
aki több mint egy éven át megkeserítette 
egy budaörsi illető életét. Szinte nem múlt 
el nap, hogy ebben az időszakban ne kül-
dött volna számára valamilyen zaklató, 
becsmérlő, fenyegető, valamint szexuális 
tartalmú üzenetet. Ezen felül rendszeresen 
hívogatta telefonon. Mindezzel földúlta a 
sértett magán- és munkahelyi életét. Aki 
már korábban tett ellene följelentést, de 
K. Annamária a folyó eljárás dacára sem 
hagyott föl tevékenységével. Május 3-án 
ráadásul megzsarolta a sértettet. Fölaján-
lotta, amennyiben amaz kifizet neki egy 
bizonyos összeget, leszáll róla. Pénzt 
nem kapott, így a zaklatás is folytatódott. 
Egészen június 22-ig, amikor Budaörsön 
elfogták, előállították, majd a nyomozók 
gyanúsítottként hallgatták ki és bűnügyi 
őrizetbe vették.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Tallózás a Térség bűnügyeiből

A bűn nem megy szabira
Alábbi írásainkból megtudhatják, bántani lehet kézzel, fejszével, de ha szóval 
teszik, az is nagyon tud fájni.

Van-e kiút a labirintusból?
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