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Dinka
dinnye

Fene a gusztusod, Augusztus!
De te is megéred a pénzed, Lőrinc!

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

Szemüvegkeretek
30% kedvezménnyel kaphatók!
Geridor Optika • Budakeszi, Dózsa György tér 1/a
Tel.: +36-23-452-415 • Ny.: H-P 10.00-18.00.
Biatorbágy, Baross Gábor u. 3.
Tel.: +36-23-312-004 • Ny.: H-P 10.00-18.00., Szo. 9.00-13.00.
http://www.geridoroptika.hu
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Számítógépek
javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

Batsoft31 Kft.

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

Szerelés

Számítógépes
futóműállítás

Műszaki
vizsgáztatás

Olajcsere
BP kenőanyagokkal

A feleségem akár egy álló
napot is képes lenne eltölteni
a boltban. Most megvalósult az álma! Holnaptól a
Príma Élelmiszer-áruházban
dolgozik…

Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.
06 (23) 451 002, 06 (30) 9486 185

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓK,
FIGYELEM!
Reklámkampányok tervezése, kivitelezése;
céges marketing-büdzsék kezelése.

Munkatársakat keresünk
budakeszi üzletünkbe!
AKIKET KERESÜNK:
Várjuk csapatjátékosok jelentkezését hentes, pénztáros, csemegepultos és árufeltöltő munkakörökbe. Szakmai képesítés,
gyakorlat – előny!
AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes fizetést, jó munkakörülményeket, előmeneteli
lehetőséget. S nem utolsósorban: egy jó csapatot.

Üzleti tanácsadás.
Elsősorban a budai agglomerációban.
Több évtizedes tapasztalat, referenciák.

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

Fürdőszoba-felszerelés
és Csempeszaküzlet
Budakeszin, a Fő u. 261-ben
KAPCSOLAT: 06 (20) 212 3808

LAKATOSMUNKÁK,
BETÖRÉSVÉDELEM
TELEFON:
06 30 900 4238

E-mail:
kapcsolat@durnipal.hu
Honlap:
www.femmunka.hu

(A Gazdabolt mellett)

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

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi

II
201608.indd 2

BUDÁNTÚL • 2016 AUGUSZTUS

2016.08.03. 23:52:03

Hirdetésfelvétel Budántúl: 06 (20) 212 38 08 • mail@budantul.hu

CSÍZIÓ

Augusztus, Kisasszony hava

K

isasszony havában igen mértékletesen élj, ha akarod
magad betegségtől megoltalmazni. Ne egyél káposztát, sem olyan étkeket, a melyek szaporítják a melancholiát.
Sáros tóhalaktól és csíktól óvjad magad. Ne igyál se méhsört se szaladsört; útfüvet, polét és Acrimoniát tarts borodban; alkalmas borsos étekkel élhetsz; eret ne vágass, reggeli kihányás igen hasznos. Nagy-Boldogasszony napján ha
fénylik a nap, azt itélik a szegény szőlőkapások, hogy azon
esztendőben sok jó bort ihatnak. Minden vetemények öröme
Kisasszony, Tiszta életüeket, de magtalanokat, hiveket, jó és
érett erkölcsü életüeket, kedveseket, de hirtelen, vakmerő,
bátor szivüeket és mindenben kegyes erkölcsüeket, okosokat
és kalmárságra szerencséseket teremtesz, de a fiad minden
örökségét elhagyja, és idegen földre megy vándorolni.

AFORIZMA
„Ahhoz, hogy vigyük valamire az életben,
bolondnak kell látszanunk és józannak kell lennünk.”
(Montesquieu)

Szépjuhászné lezárva
Kis lépés a közútkezelőnek,
nagy ugrás az agglomerációnak.
Évtizedes álma valósul meg
napjainkban a Budapest és a
budai agglomeráció között
a Szépjuhásznén keresztül
közlekedőknek. Épül az új
forgalmi csomópont, lesz
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külön sáv az erdő, és külön a
Budakeszi út felé haladóknak,
várhatóan a vakáció végével
és az új tanév beköszöntével
megnövekedő gépkocsiforgalom gördülékenyebb lesz
csúcsforgalom idején is. (Ha
még az út menti vízelvezető
árkokat is betemetnék! De ne
legyünk telhetetlenek. Vagy
merjünk álmodni?)

Könny és meteor
A Perseidák megjelenése az égbolton általában augusztus 12-13.
körüli napokra esik. Ilyenkor percenként átlag 1-2 hullócsillag éri
el a légkört.
A Perseidák meteorrajt Szent
Lőrinc könnyeinek is szokták
nevezni a 258 augusztus 10-én
mártírhalált halt Szent Lőrinc
emlékére.
Az ismert meteorrajok közül
a Perseidák rendelkezik az egyik
legnagyobb sebességgel. Az átlagsebessége 59 km/s.

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)

É

pül a csomópont a Szépjuhásznénál. A
szép Juhásznéra egyébként elég sokan
emlékeznek vidékünkön szívesen velem
együtt, de a pontosság végett jegyezzük
meg, hogy ez nem az a szép Juhászné,
hanem, ahogyan a neve is mutatja: a
Szépjuhászné.
A Szépjuhászné mindig is az utak
kereszteződésében állott, s nagy forgalmat bonyolított le. Már Mátyás király
korában is, ezt onnan tudjuk, hogy maga
Mátyás király is gyakran vadászgatott errefelé, s ilyenkor nem mulasztotta volna el
útba ejteni a Szépjuhásznét. (Kiváltképp,
ha a juhász épp legeltetett, de hát a juhászok idejük nagyobbik részében a juhaikat legeltetik, a nejük és a vadászgató
királyok szerencséjére.) Nem is tehetett volna mást. Igazán
állóképesnek bizonyult, hiszen még fél évezred után is, állja
a vándorok rohamát, csak a forgalomszámlálók a megmondhatói, hányan és hányan mennek rajta keresztül nap mint
nap még ma is. De ő kortalan, sőt: titka abban áll, hogy nem
öregszik, halad a korral, ma már egyenesen intermodálisnak mondható; hiszen évtizedek óta közút mellett vasúton is
szállítja klienseit, akiket ő fáradhatatlanul kiszolgál nemre és
korra tekintet nélkül.
De ha valakinek kellemetlen áthallásokat okoznék, nevezhetjük akár Budakeszi-hágónak is. (Ajjaj, jól nézek én ki, a
nagy illemtudás okán csöbörből vederbe jutottam. Budakeszihágó. ...) Hát igen, aki idáig fölhág, bármelyik irányból érkezzék is, akár Budakesziről, akár Budáról, abba addigra már
csak hágni jár a lélek. Ha futócipőben vagy kerékpáron idáig
elérek, itt jobb, ha megpihenek. Mostanában, aki hajnali órán
vetődik erre, és szerencséje van, meghallhatja a hágó… bocsánat, az üzekedő őzek hangját. Aki viszont késik, már csak
az útépítő munkások zajában gyönyörködhet.
Ha netán valaki késő este vagy pláne éjszaka jár ide, jobban teszi, ha az erdő helyett inkább az eget kémleli: nem,
nem a tűzijátékra gondolok, az csak augusztus 20-án lesz,
és Szépjuhászné csillagképről sem hallottam ez ideig, annál többet a mostanában erre száguldozó Perszeidákról.
(Persze, hogy nem az Idákról beszélek – a Szerző.) Na, nem
azért mondom, de ők sem jobbak a Deákné, akarom mondani a Szépjuhászné vásznánál, ők is tudnának mesélni…
Messziről is jönnek, s nem csekély forgalmat bonyolítanak le
a csillagösvényen. Megfigyelésükre, állítólag, innen nyílik a
legszebb kilátás az egész környéken. A nyár végi hulló csillagok bármilyen emberi tűzijátéknál pazarabbul ontják a látványosságot tiszta egű éjszakákon.
Ha a Szépjuhásznénál építkeznek, pár száz méterrel odébb,
Budakeszi főutcáján, nevezetesen a 108. szám alatt, bontanak. Bár nézőpont kérdése az egész, az ősi, indiai mondást
idézve: rombolva teremtenek. A minap, az építők (rombolók?)
jóvoltából (hanyagságából?), belopakodtam a zárt „munkaterületre”, és mondhatom, alig akartam kiszabadulni. Mintha egy régészeti ásatási területre tévedtem volna. Leomlott
faldarabok, feliratok, díszítmények – évtizedekkel ezelőtti
életeket elevenítettek föl. Minden szeglet, minden omladék,
kifordult tégla, ócska szerelvény egy-egy lelet. De hiszen az is
volt: egy korból, ami az enyém is volt. És az omladékok mögül
igazi kincsek tárultak föl, mint amikor az éjszakai égbolton
elvonul egy felhőnyáj, nyomában a terelő juhásszal, a háttérben meg egy huncut juhásznéval.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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Bankó Jánosné – Marcsi
női FODRÁSZ

Aprópolisz
Az elmúlt hónapokban
rengeteg szorgos kéznek
köszönhetően egy valódi
mesevilág, Aprópolisz épült
fel a biatorbágyi outlet-központban.
Aprópolisz, a világ első
Playmobil
játszóvárosa
bölcsen uralkodó királylányok és királyﬁk, bátor
rendőrök és tűzoltók, valamint ádáz kalózok birodalma
lett. A gyerekek több mint
1100 m2 területen tematikusan kialakított, életnagyságú
Playmobil
játékelemek
között bújhatnak különböző
szerepekbe, aminek csak a
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lurkók fantáziája szabhat
határokat. Egy különleges
kreatív közeg jött létre a biatorbágyi outlet-központ falai
között, amelyben minden a
gyerekekről szól. Sőt, egyre
több izgalmas programmal
és meglepetéssel készül majd
a kicsiknek és a szülőknek is
a játszóváros.
A mesevilág születését
timelapse kamera, drónok és
operatőrök több mint 550 óra
felvételben is megörökítették. A Premier Outletnek
köszönhetően így egy kis
időutazásban is részt vehetünk.
(x)

Budakeszi, Fő u. 40-42.
(az udvarban)
Telefon: 06 (23) 451 422
mobil: 06 (20) 364 4029
Huszonnyolc éve
a budakeszi frizurákért
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Kocsmagaléria Budakeszin
Egy kápolna esetében 50 év nem nagy idő; kocsma esetén
már jubileum; de ha egy kocsma ötven éve nem változott,
környezetében, tárgyaiban őrzi a régi világot egy olyan korban, aminek lényege az illékonyság – mindenképp érdemes,
hogy ha márványba nem is, de papírra véssék.
A budakeszi Schmidt Kápolna
Borozó ilyen. Fél évszázada,
hogy ellenáll az időnek. Ez
már-már megérdemli az intézmény címet. A vezetővel,
Aranyos Attilával beszélgettünk.
– Már gyerekkoromban ismertem ezt a helyet – kezdi
a kutatást emlékezetében –,
persze még nem vendégként,
bár néha-néha egy málna vagy
jaffa nekem is kijárt. Édesapám törzshelye volt, ismerem
minden szegletét, ismerem
valamennyi vendégét. Jelzem,
nemcsak helyből, Budakesziről
térnek be hozzánk, vannak,
persze nem napi rendszerességgel, visszatérő vendégeink Budapestről, sőt, az
egész országból. Kirándulók,
temetőjárók stb. Van, hogy

B

egyikük-másikuk évek múltán
néz be, és őszintén megörül,
hogy itt valóban nem változott
semmi. Nézze, azok a képek a
falon már az én gyerekkoromban is ugyanott lógtak. Ha van
lelke egy helynek, akkor talán
a mi kis borozónknak a lelke
ebben ragadható meg: hogy
itt nem változik semmi. Csak
annyi, amennyi föltétlenül
muszáj, ami az élet rendje.
Készült néhány éve egy tabló
az akkori törzsvendégekről,
látja, ott van az is a falon,
néhányan már nem járnak ide,
valahol másutt hörpölik el a
mindennapi fröccsöt, már ha
odafönt ismerik ezt az italt. De
jó, hogy akik még itt vannak,
néha rá-ránéznek, és olyankor
emlékeznek a régi haverokra.
Jó érzés tudni, ha majd egyszer

ő sem néz már be ide, lesznek,
akik néha fölnéznek a poharukból, és emlékezni fognak a
hajdani cimborára.
– Említette, hogy már édesapja is ide járt, de ön hogy
került a pult mögé?
– Kerekes Misi csapost keresett, van annak már vagy
huszonöt éve, kipróbáltam,
hiszen nem volt idegen a
közeg, és itt ragadtam. Tizenhetedik éve pedig már
mint bérlő üzemeltetem a
boltot a feleségemmel. Ketten
vagyunk; hogy legyen egy héten egy szabad napunk, vasárnaponként Soós Lajos ugrik
be a helyemre.
– Említette, hogy a hely
egyik varázsa a változatlanság…
– Meg az emberek. Ez egy
valódi kis közösség.
– Mondana példákat is?
– Nemrég az egyikük bejön, mondja, csőtörés volt
nálunk, holnap jönnek a
szerelők, de addigra ki kellene ásni a vezetéket, egyedül
aligha bírja. Hamarosan
akadt két-három jelentkező:

ár a bor és a művészet ősidők óta összetartozik, mégis adódik a kérdés, hogy
keveredik egy nő egy kocsmába, ráadásul úgy, hogy törzsvendéggé válik, pedig nem is szereti az alkoholt. Ennyi kérdőjel talán elég volt, hogy megkeressem
kérdéseimmel.
– A művészet mellett mindig is érdeBónyai Barbara budajenői születésű, Budakeszin élő képzőművész, aki legutóbb kelt az emberi nyomorúság, szenvedés, ez
a helyi, Schmidt Kápolna Borozóban ren- máig fontos a számomra. Majdnem húsz
éve, hogy elköteleződtem a zen buddhizdezett kiállítást.
– Minden egy viharral kezdődött, talán mus iránt, amit máig nagyon komolyan
2008-ban. Egy barátnőmmel menekültünk veszek. Amikor először beléptem ide, a
be ide, ez volt a legközelebb. Maga volt a Schmidtbe, úgy éreztem, hogy nekem itt
tömény meglepetés, és valami egészen más, küldetésem van, nekem itt is meg kell
váltanom a világot vagy amennyit lehet
mint az a közeg, ahova addig tartoztam.
belőle. Az első látogatásom után szoká– Hova tartozott addig?
– Nyíregyházán végeztem a Művészeti sommá vált itt meginni a reggeli, napindító kávémat, itt lakom nem messze, azSzakközépiskolában…
tán kezdtem bejárni esténként is, egyre
– Ez jó messze esik Budajenőtől.
– Nem véletlen. Ott belevetettem ma- több embert ismertem meg, mind többet
beszélgettem velük,
gam a nyíregyházi punk-underground
és úgy éreztem, ez
életbe. Aztán második nekifutásra fölegyfajta
terápiás
vettek a Képzőművészeti Egyetemre,
munka: nekik, de
amit végül szobrász szakon végeztem el,
nekem is. Sokaknak
Jovánovich György tanítványaként.
ez a második, ha
– Nem éppen női szak.
nem az első ot– Sokáig, úgy 2006-ig éltem a
thona. Aztán kiművészek bohém életét. A kétezres évek
alakultak entellekközepén aztán valahogy belecsöppentem
tüel törzsasztalok
a politikába. Addig azt sem tudtam, ki az Dolgoztam
is, szóval kezdett
ország miniszterelnöke. Megmerítkez- kőművesek melamolyan
„romtem sok mindenben, ennek megfelelően lett is, ha épp
kocsmává”
válni.
csalódtam is eleget.
arra volt szükség
Akkor határoztuk
– Mi vitte a politikába?

„Na, komám, holnap reggel ott vagyunk, megcsináljuk.” Gyakran tartjuk meg
a születés- vagy névnapokat
bográcsozás keretében, aztán
vannak saját rendezvényeink,
mint például a nyári lecsófőző
verseny. Mike Kelly törzsvendégünk, a Nemzeti Színház
amerikai születésű színésze
pár éve itt tartotta új filmjének
díszbemutatóját Borda Misi
hathatós közreműködésével.
A művész utána az egész kocsmát meghívta egy előadásra a
színházába.
– Akkor pár szót arról is,
amiért fölkerestem.
– Bónyai Barbó művésznő
évek óta köztiszteletben álló
vendégünk, az ő javaslata
volt, hogy megőrizve, sőt:
megerősítve a hely retró jellegét, vizuálisan is fazont adjon
ennek a helynek. Ebből született aztán a kiállítás ötlete:
elkezdte rajzolni a kocsma
közönségét. A hónapokig tartó
munka eredményét augusztus
végéig láthatják, akik ide betérnek.
Bobosi Tzar

el, hogy elkészítem a Schmidt Facebookoldalát. Attila jó munkatársnak bizonyult,
ő egy igazi közösségszervező, show man.
Sokan fő bizalmasukként tekintenek rá,
van, hogy záróra után hajnalig beszélget
X-szel vagy Y-nak, ha éppen válságba jutott. Aztán arról is meggyőztem, állítsunk
föl egy dobogót, hétvégén legyen zene.
– Jól tudom, ön is zenél?
– Rappelek, experimentális zenét is csinálok, de az nem igazán való ide. Kyru
például rendszeresen föllép. Aztán, ahogy
az már lenni szokott, egyik dolog hozza
a másikat, elkezdtem a hely vizuális arculatát kialakítani, ami elsősorban az ide
nem illő elemek eltávolításából és az autentikusak megerősítéséből állt. Aztán ez
a kiállítás…
– Hogy fogadták, mármint az alkalmi
„modellek”?
– Jól, többen már meg is vették a portréjukat, de egyelőre, amíg a kiállítás tart,
maradnak a falon augusztus végéig.
– Amúgy min dolgozik?
Mintegy húszezer, magam készítette
műtárgyat és vázlatot őrzök. Egy ideje,
egy megbízatásom jóvoltából szerencsére
vannak rendszeres művészeti munkáim.
Nem sok, nem nagyok, de annyihoz elég,
hogy megéljek. És hogy időm nagyobbik
részében a művészettel foglalkozhassam.
Zoborai stb.
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A Zichy utcaiak kálváriája (olvasói levél)
2015. augusztusában a körzet képviselője
tájékoztatta sorházunk lakóit, hogy az
önkormányzat – lakossági igények, panaszok nyomán – tervet dolgoztatott ki,
pályázatot írt ki a kivitelezésre, amely
biztonságosabbá tenné a gyalogosok
számára a közlekedést utcánkban. A tervrajzból látható volt, hogy az amúgy is
keskeny úttestből választanának le másfél
méter széles szakaszt, az aszfaltba bevert
oszlopokkal. Közlekedési táblák tiltanák
a megállást a sorházak előtt, sőt még az
egyirányúsítás is szóba került.
Nem vagyunk társasház, osztatlan közös
tulajdonú az ingatlan, mégis mindenki
egyetértett abban, hogy ezt a megoldást
nem fogadhatjuk el, mert nagyban csökkentené ingatlanaink értékét, valamint
hátrányos helyzetbe hozná a lakosokat,
akiknek az autója csak az utcán parkolhat,
mert nincs garázs, ill. udvar, gyerekszállítás, bevásárlás, nyugdíjas lakók   unokáinak, gyerekeinek látogatása gátolva
lenne...
Megbeszéltük, hogy felajánlunk a
sorházak előtti teraszokból akkora területet, amennyi a járdaépítéshez szükséges. Az októberi önkormányzati ülésen
szószólónk meghallgatta a beszámolót

a tervezetről. Elhangzott, hogy 1 milliós keretösszeg áll rendelkezésre az
átalakításhoz, van egy 600 ezer forintos
kivitelezői ajánlat. A mi beadott javaslatunkat egyhangúlag leszavazták. (Senki
nem jött ki a „terepre”, hogy tanulmányozza ...)
Másnap reggelre odahívtam az általunk
megbízott vállalkozót, aki az embereivel napok alatt lebontotta a
teraszok – igen alaposan, 3040 éve betonba öntött, – másfél méteres szélét, áthelyeztek vízaknát, visszafalazták a
teraszok oldalát, kialakították
a járdát gépkocsigumi-kímélő
szegéllyel, amely a babakocsis
kismamáknak, rokkant kocsival
közlekedőknek is segítség.
A járdaépítés és a teraszok
átalakítása 1,2 millió forintba
került, amit a lakosok és a panziótulajdonos megelőlegezett,
kifizetett.
Benyújtottuk kérelmünket
költségeink megtérítésére –
az ingatlanhasználatért nem
kértünk juttatást.
Az önkormányzat 240 ezer

A Budavidék

Zrt.
titkársági ügyintézőt keres

Budakeszi központjába.
Feltétel: Word-Excel-ismeretek és
-alkalmazás, középfokú végzettség.
Érdeklődni, ill. jelentkezni lehet
a +36/30-616-0703 telefonszámon
vagy a gazdig@budavidek.hu
e-mail címen.

forint járda-hozzájárulást szavazott meg.
A végzés szerint a maradék összeget
(mennyit???) visszautalják (hová???).
A méltánytalan hozzáállást, a töredékes
térítést levélben kifogásoltuk. Legalább
a 600 ezer forintos összeget, amely rendelkezésre áll, kértük a közösségnek kifizetni.
Nyár van, szabadság... még nem kaptunk választ.
(név, cím a szerkesztőségben)

A Zichy utca
most épp csendes

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!

Friss

TEJ
a termelőtől!

MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS
Budakeszin, Budaörsön, Pátyon, Telkiben,
Tökön, Törökbálinton és Zsámbékon.

(a helyszínekről és időpontokról tájékozódjék
szórólapjainkról, illetve honlapunkról: http://etyektej.hu/)

Budakeszi Házak
Ingatlaniroda
Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk
Budakeszin és környékén
ügyfeleink számára.
A részletek felől
*
érdeklődjék
Tekintse meg választékunkat honlapunkon! üzletkötőnknél! Lencz Judit
2092 Budakeszi, Kagyló u. 5.
Telefon: 06 (23)457 172; fax: 06 (23) 457 173; mobil: 06 (20) 25 93 179
web: www.budakeszihazak.hu; e-mail: budakeszihazak@gmail.com
Várjuk kedves ügyfeleink megbízását!

VI
201608.indd 6

BUDÁNTÚL • 2016 AUGUSZTUS

2016.08.03. 23:52:07

Hirdetésfelvétel Budántúl: 06 (20) 212 38 08 • mail@budantul.hu

Bontani vagy átépíteni, ez itt a kérdés
Jó ideje, nagyjából azóta, hogy napirendre került, elbontanák élete egyik
főművét, hogy meginterjúvolnám. Amikor aztán a budakeszi Erkel Ferenc
Művelődési Központ történetét bemutató kiállításon hiába kerestem tervezője
nevét, végleg megérett bennem az elhatározás.
Mayer Antal építész épülete a maga
korában szenzáció számba ment. A
különböző szaklapok, építészeti műsorok
részletesen beszámoltak róla, és több elismerést hoztak tervezőjének. A függesztett
vasbeton szerkezet, amit hazánkban akkor
először alkalmazott, nemzetközi téren is
ritkaságszámba ment, de Magyarországon
azóta is egyedülálló. Már csak ezért is
tartja fontosnak az építész szakma, hogy e
műszaki ritkaság oltalmat élvezzen, ami,
tudomásunk szerint folyamatban van.
(Érdekes megemlíteni, hogy az épület
közeli rokona egy németországi városban
áll, laboratórium működik benne, bizonyságul, hogy az épület milyen változatos
funkciókra alkalmas, és az ottaniaknak
eszük ágában sincs lebontani… )
– Hogy rögtön a közepébe vágjak – kezdem a beszélgetést a budakeszi születésű
és egész életén át itt élt mesterrel –, vegyük sorra azokat az érveket, amelyeket
a kezdeményezői a bontás mellett szoktak
felsorakoztatni. Egy: az épület alkalmatlan egy mai, 21. századi művelődési központ funkcióinak betöltésére. A legfőbb
kifogás az első emeletet éri: a nyitható-csukható
válaszfalak
zajszigetelése miatt sem kistermekként nem
működnek jól, sem az úgynevezett nagyterem szerepét nem képesek betölteni:
statikailag sem elég erős a födém, és
az oszlopok is zavaróak. (A terem több
pontjáról nem látható a színpad.)
– Kezdjük a teherbíró képességgel. A
speciális függesztett szerkezetet (ezek
jelennek meg az ön által említett emeleti
pillérekben is) épp azért választottam,
hogy a teljes első emelet összenyitható
legyen. Említsük meg föltétlenül a
főstatikus nevét, Kónya Józsefét, valamint a mozgatható, nyitható-csukható
falak tervezőjét is: Makovecz Imre állandó
belső építésze, Mezey Gábor volt. Arra a
tervekben is fölhívtuk a figyelmet, hogy
a legfelső emeletre szánt könyvtárat nem
szabad megterhelni egy határon túl, az
állomány egy részét külön raktárba kell
elhelyezni. Nem rajtunk múlott, hogy
nem vették figyelembe intelmünket. Ami
pedig a nagyterem kérdését illeti, a koncepció az volt, hogy a későbbiekben az
épület kiegészül egy földszinti szárnnyal,
s ez lett volna „a” végleges nagyterem,
de erre sosem volt elég pénz. A nyithatócsukható válaszfalakat ideiglenes megoldásnak szántuk, amíg a végleges lé-

tesítmény elkészül. Megjegyzem, olyan
elképzelés is volt, hogy az akkor még
álló, de már nem működő filmszínházat
alakítsák át rendezvényteremmé. Semmi
akadálya nem lett volna tehát, mint ahogyan ma sem lenne, ha egy új nagyterem
épüljön, hogy az első emeleti mozgatható falakat végleges, stabil falak váltsák
föl, és azon a szinten, mondjuk, klubhelyiségek legyenek.
– Az épület energiafaló, a kazán túlméretezett – ez is a kifogások körébe tartozik.
Még liftet is terveztünk
a mozgássérültek részére

– A kazánt épp az imént említett
bővítéshez terveztük, hogy az átalakított
mozi épületet is fűteni tudja, ez tehát nem
áll. Annak pedig semmi akadályát nem
látom, hogy új, korszerű kazánt állítsanak a régi helyére, vagy kiegészítsék
például napelemekkel. A nyílászárókat is
lehetne hőszigetelt üvegekkel fölszerelni,
de akár egy teljes nyílászáró-csere sem
lehetetlen. A falakat pedig akár utólag is
lehet hőszigetelni, ma már erre is vannak
korszerű technológiák. Megjegyzem, az
épületet azóta, hogy fölavatták, egyszer
meszelték kívülről, rendkívül elhanyagolt állapotban van.
– Említette, hogy részben a funkciókat
is át lehetne szervezni a házon belül.
– Egy háznak elsősorban a benne
élőket, tevékenykedőket kell szolgálni,
természetes, ahogy változik az élet, az
igények, a technikai lehetőségek, ezekkel együtt változzék az épület is. Én még
csak azt sem állítom, hogy föltétlenül
művelődési házként kell fennmaradnia.
(Csak a rend kedvéért: a tervet eredetileg ifjúsági házként és nem művelődési
központként hagyta jóvá az engedélyező

hatóság.) A művelődés tartalma is, az
emberi szokások is sokat változtak
harminc év alatt. El tudom képzelni,
hogy a jelenlegi felnőtt könyvtár helyére
például egy étterem költözne; látogatói
megerősíthetik, gyönyörű panoráma nyílik onnan a Budai-hegyekre és a városra.
De például az alsó szinten egy állandó
kiállítást is lehetne kialakítani a helyi
képzőművészeknek (sokan vannak), és
kisebb galériákat. Ezt azért merem mondani, mert pályafutásom során épületek
tervezésén túl hivatásszerűen foglalkoztam urbanisztikával, közművekkel, idegenforgalommal, termálvizekkel is.
– Ha jól értem, az ellen nem lenne kifogása, ha az épületet felújítanák, átalakítanák, korszerűsítenék, s akár új
funkciókra is szánnák.
– Egyáltalán nem, ezt, mint mondottam, természetesnek tartom.
– Megértem, ha egy építész ellenzi,
hogy az egyik művét, nem is éppen a
legjelentéktelenebbet, lerombolják. Mégis, ha az érzelmeket félreteszi, szakmailag
racionálisnak tartja-e a bontást?
– Csak Budakeszin több mint ötven
házat terveztem, meg sok minden egyebet
is. Jóleső érzés látnom őket, olyanok, mint
a saját gyerekeim. A művelődési házzal is
így vagyok természetesen.
– Ha jól tudom, 1989-91 között Budakeszi főépítésze is volt.
– Valóban, egész életemet itt töltöttem,
lakóként és építészként egyaránt ismerem
a települést. De visszatérve az eredeti kérdéséhez: ha szigorúan szakmai véleményemre kíváncsi, azt mondom, irracionális
elgondolás: építészetileg és gazdaságilag
egyaránt. Hogy építészetileg mit tartanék
ésszerűnek, azt nagyjából elmondtam.
De gazdaságilag is óriási pazarlás lenne,
hiszen ennek az épületnek csak az elbontása is hatalmas összeget emésztene föl –
feleslegesen.
– Mi a véleménye azokról a tervekről,
amelyek a tavalyi építészeti pályázat eredményeként születtek?
– Találkoztam néhány meghökkentő
elképzeléssel, például a mélygarázséval.
Mélygarázst nagyvárosok központjában
érdemes építeni, egy Budakeszi méretű
kisvárosban ez szinte őrültség. De nem
értek egyet azzal sem, hogy a területen
lakások épüljenek, azoknak nem itt lenne a
helyük. De nem a kollégákat okolom, szerintem maga a pályázati kiírás volt hibás:
a kiíró eltúlzott igényeket és követelményeket támasztott, olyanokat, amihez ez
a terület, a bontások (nem a művelődési
házéra gondolok) után is túl kicsi.
Ozirisz Abbot
(Beszélgetésünket Mayer Antallal a
következő lapszámban folytatjuk – a
Szerk.)
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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
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LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

Budakeszi, Fő u. 217.
Tel.: 06/23-451-163
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Életképek a Príma élelmiszer-áruházakból

Párbeszéd a pult két oldalán
– Jaj, Ildikó, elnézést, de alig ismertem
meg! Jó napot – fogadtam, némi spéttel, a
köszönést. – De hogy került ide? kérdem
őszinte meglepetéssel jó ismerősömet,
amikor, a minapi bevásárlásom során
megpillantom csinos uniformisában
a csemegepultnál. Csak éppen nem a
megszokott, vásárlói oldalán, ahol eddig nemritkán összefutottunk, már ahogy
az háziasszonyok esetében, akik nemcsak harmadház-szomszédok, de vásárlási szokásaikban is egyezők, előfordul;
hanem az eladói oldalon. Azt persze tudtam, hosszabb kihagyás után (három gyerekkel gyesen, édesanya ápolása évekig),
újra szeretett volna munkába állni már jó
ideje, de azt nem, hogy sikerült. És pont
itt, mindkettőnk kedvenc üzletében, a
Prímában.
– No és hogy érzi magát?
– Kitűnően, akárcsak eddig, vásárlóként. De erről inkább majd otthon, úgyis
régen trécseltünk már, ha jó, hétvégén
átugrom magukhoz, és részletesen beszámolok. Most inkább azt mondja – vált át
tettetett szigorú, álőrmesteri stílusba –, mi
tetszik. Mások is szeretnének vásárolni. –
(Épp nem áll kívülem senki a pultnál…)

végződött a vacsora? Hát, a feleségen végig látszott, hogy megpróbál belekötni,
de nem tud. Viszont degeszre ette magát
ő is, és a férje is. Sőt, a végén megkérdezte, hol szereztem be ezt a sok-sok finomságot. Én meg csak úgy, foghegyről
odavetettem, a kedvenc üzletemben. Azt
már nem kérdezte meg, hogy az melyik,
pedig láttam, majd kifúrja az oldalát a
kíváncsiság. „Juszt sem mondom meg!”
– gondoltam. Önöknek persze elárulom:
a budakeszi Prímába járok.
Próbálják ki, ha még nem tették, én is
csak annyit mondhatok, amit Ildikó: nem
fognak szégyent vallani.
Étekfogó

– Tudja, Ildikó, nehéz helyzetben
vagyok, a férjem ma délben jelentette be,
vacsoravendégek érkeznek, ami még nem
lenne baj, de a főnök felesége egy született
sznob, miközben lerí róla, hogy egy…
szóval nem tehetek akármit az asztalra,
de már idő sincs a rendes fölkészülésre…
– Ne aggódjék, kedves szomszédasszony, rittyentsen egy igaz, görögös,
mediterrán hidegvacsorát, amúgy sincs
ennél ideálisabb ilyen nyári hőségben.
Nézze, mi minden van itt a pultban: fetával
töltött paprikák, kézműves
olaj-bogyók, fűszeres szárí- Nézze, milyen friss,
tott paradicsom olívaola- milyen gusztusos!
jban. Humuszból is vagy
háromféle. Tálalhatja pitával, de ha egy kis mexikói
feelinget is bele akar csempészni, ott, a gondola végén igazi, kukoricalisztből
készült tortillát is talál – ritka kincs. És ha visszamegy a
boros állványokhoz, nagyon
jó áron van most a retzina.
Szerintem nem fog szégyent
vallani.
Azt
kérdezik,
hogy
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Eper és jég

Nagyobb választék, több hely, több vendég

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

Barátok közt…
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

Óra és Ékszer

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

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

Ékes bizonyíték

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Az Ön jogi partnere
az Amerikai Egyesült
Államokban
Ügyvédi Irodánk helyi, és nemzetközi vállalatok, valamint magánszemélyek teljeskörű jogi képviseletét
látja el az Amerikai Egyesült Államokban.
Szakterületek:
• BEVÁNDORLÁS
• Csődeljárás
• Peres képviselet
• Cégjog
• Ingatlanjog

X
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Dr. Goldberger Péter
Tel: 001 212 390 1430
Fax: 001 212 390 1342
Email: peter@goldbergerlawfirm.com
Web: www.goldbergerlawfirm.com
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Domonkos Fesztivál Makkoson
Idén 800 esztendeje, hogy Szent
Domonkos szerzetesrendjét megalapította. A szerzetesek különböző rendezvényekkel emlékeznek és emlékeztetnek a jeles jubileumra egész évben.
Legutóbb Makkosmárián (Budakeszi),
ahol is Domonkos Fesztivált rendeztek
a helyi nővérek és sok-sok segítőjük –
lapzárta után.
Az előzetes program szerint egész
napos rendezvény szentmisével indult,
amit Spányi Antal megyéspüspök Barna
Máté domonkos rendi vikáriussal koncelebrált.
A rend világi közössége vezetőjeként

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Színház
és Művészeti Bázis
Augusztus
12. péntek, 10.00
Amatőr Színházi Műhely
14. vasárnap, 18.00
Amatőr Színházi Műhely
19., 20., 21. 20.00
Szálinger Balázs: Köztársaság
25., 26., 20.00
Magyar
a Temesvári Színház előadása
27. szombat, 20.30
Zelei Miklós: Zoltán újratemetve
(Szabadság Napjai FesztiválSzínházi Bázis produkció)
28. vasárnap, 15.00
Kányádi Sándor:
Kétszemélyes tragédia
Pesti Vigadó
19.30
Ménes Attila:
Bihari Katona Sufni
(Szabadság Napjai FesztiválSzínházi Bázis produkció)
21.30
Gérecz Attila: A szökés
(Független Produkció)

Kőrösiné Merkl Hilda interjút adott a
Magyar Rádiónak, amelyben elmondta,
Makkosmária mint régi búcsújáróhely
kiváló helyszín a fesztivál megrendezésére: a meghitten szép templom, a megkapó természeti környezet, a hely szelleme mind erre predesztinálják.
A budakeszi domonkos nővérek,
akik többségükben pedagógus végzettségűek, elsősorban az ifjúságra
fordították itt is figyelmüket, foglal-

A

kozásokat, könyvárusítást szerveztek
számukra. Bizonyára nagy vonzerőút
jelentett a fesztivál sztárvendége, az
immár messze földön ismert Nemadomfel Együttes. Balczó András világ- és olimpiai bajnok, díszvendég szereplése szinte egy időben zajlott a riói
megnyitóval.
A budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium egykori igazgatónője
köszönetet mondott az iskola diákjainak
és a budakeszi cserkészcsapatnak a szervezésben nyújtott segítségükért.
Borz Tóbiás

Domonkos-rend vagy dominikánus rend (latinul Ordo Fratrum Praedicatorum,
azaz magyarul Prédikátor Testvérek Rendje; közkeletű magyar nevén dömés
rend) III. Honoriusz pápa által 1216-ban szentesített prédikáló- és koldulórend.
A prédikálás meggyőző erejében hívő Szent Domonkos alapította egy évvel korábban, 1215-ben Toulouse-ban. Első szabályzatuk szerint a domonkosoknak (dominikánusoknak) nem lehetnek sem egyéni, sem közösségi vagyontárgyai, és koldulással tartják fenn magukat. Tevékenységük és hivatásuk a keresztény hit védelme
és terjesztése, amit oktatással, igehirdetéssel és prédikálással érnek el. Mindez a
keresztény tanítások mély ismeretét követeli meg, ezért a domonkosok tanintézményeket nyitottak a nagyobb városokban, és azokban képezték rendjük tagjait is.
A Rend jelszava: Laudare - Benedicere - Preadicare (Istent dicsérni, áldást mondani
és az igét hirdetni).
Tudásuk és képzettségük okán többnyire a domonkosok közül kerültek ki az inkvizítorok. Ezzel a rend alapítójának munkásságát folytatták: az albigens keresztes
háborúban és utána Szent Domonkos vezette az eretnekek ügyeit kivizsgáló bírósági
eljárásokat, amelyeken az áttérni nem hajlandó katharokat máglyahalálra ítélték,
vagyonukat pedig elkobozták.

AUGUSZTUS

Kulturális ajánló,
BUDAKESZI
Budakeszi Családi Nap
Fesztivál
augusztus 20-21.
Farkashegyi Repülőtér
Augusztus 20. 10.00
a Városi Képviselő-testület
ünnepi ülése
a Szent István király emlékműnél
(a parkban)
augusztus 21.
Ételfőző verseny
(Még lehet nevezni augusztus 15ig! 4 kategóriában: 1. pörköltök,
paprikások, tokányok; 2. levesek;
3. káposztás ételek; 4 szabadtűzön
főtt ételek)
vállalkozások, egyesületek bemutatkozó pavilonjai
kirakodóvásár kézművesek, iparművészek portékáiból
IV. Keszikerülő kerékpártúra az
olimpia jegyében
repülős légi bemutatók

koncertek:
18.00 Magashegyi Underground
20.00 Unique
21.30 Tűzijáték

BUDAÖRS
Idesüss! Budaörs Napja
a Budaörsi Főutcán
2016. augusztus 27.
10.00 Alma Együttes koncertje
11.00 Maszk Bábszínház
előadása
12.00 Ifjú Budaörsi Titánok
(A Városi Ifjúsági Klub szervezésében)
12.30 Romano Glaszo Együttes
(Budaörsi Tanoda)
15.00 Rutkai Bori
gyerekkoncertje
16.30 Kolorfoul
17.30 Tűzoltó bemutató
18.00 Budaörsi Fúvószenekar
19.00 Pankastik!
20.30 Kocsis Tibor
21.30 Group N’ Swing

PÁTY
augusztus 19-20.
Kenyérszentelés a Széchenyi
téren
Ünnepi beszédet mond dr. Varga
Tibor (Szent Korona Országáért
Alapítvány)
20.00-tól utcabál
(Madarak zenekar)
21.30 tűzijáték

BUDAJENŐ
augusztus 20.
16.00
Szentmise és kenyérszentelés
Budajenőért kitüntetés átadása
18.00
Borka testvérek koncertje
a Szent Mihály templomban
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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

Ortopédiai Magán Szakrendelő
Dr. Elek Emil Miklós
ortopéd szakorvos-gerincgyógyász
bejelentkezés: 06/20-389-2728
honlap: www.gerincambulancia.hu

Számítógépes talpvizsgálat
Szakértő elemzés alapján egyedi,
kézzel készített talpbetétek

Gyógy- és ortopéd cipő
Lábbelik méretvétele és készítés vényre
vagy teljes áron
VÉNYBEVÁLTÁS!

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

BAN THAI
MASSAGE SZALON
Eredeti thai masszázs szakképzett,
thai masszőrökkel

ÚJ!

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

Sóval a légutak egészségéért!

Könyvelés

Sóházikó

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos
Budakeszi, Fő u. 217.
Bejelentkezés telefonon:
06 (30) 740 0691
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Budajenő, Szőlőhegy u. 1.
Rendelés hétfőnként
18-20 óra között
Bejelentkezés telefonon:
+36 30 291 8414

N

!

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

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

Ú

J

Í M

E

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.

C

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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Figyeld a jelet, igyál magyar tejet
Bár mostanában akadnak, akik különféle
ál- és féltudományos érvekkel lebeszélnének róla, bátran kijelenthetjük, hogy a
tej máig az egyik legfontosabb és legértékesebb emberi táplálékunk. Különösen
a gyerekek számára ajánlott rendszeres
(napi) fogyasztása, hiszen ez a legjobb természetes kalciumforrásunk, ami a csontok
fejlődéséhez és erősödéséhez elengedhetetlen. Szintén természetes formájában
tartalmaz D vitamint, ami az említett kalcium szervezetünkbe történő beépülése
szempontjából is elengedhetetlen. Ugyanezen okból az idősebb embereknek, akik
számára a csontritkulás tömeges méretekben jelent fenyegetést, szintén erősen
javallott rendszeres tejbevitel. De hogy itt
ne álljunk meg a tej erényeinek magasztalásával, hadd mondjuk el azt, hogy sok, a
szervezetünk számára nélkülözhetetlen fehérjét is tartalmaz. Anélkül, hogy tovább
sorolnánk az értékesnél értékesebb tápanyagokat, amelyek megtalálhatók a tejben,
és az érveket, amelyek mellette szólnak,
annyiban összegezném: ha valaki naponta
fél liter tejet megiszik, szinte minden, a
szervezete számára nélkülözhetetlen tápanyaghoz hozzájut majdnem a kellő menynyiségben, és már kicsi a valószínűsége,

istállóig sem elballagnia.
Jó pár éve, hogy itthon
is megjelentek azok a
kis hűtő furgonok, amelyek helybe viszik a tejet, és a szállítás ideje
alatt is garantálják a termék frissességét.
Vidékünkön a Bicskei Mezőgazdasági
Zrt. vállalta magára ezt a missziót, egy
mozgóárus-hálózat kialakításával. A
vásárlók egykettőre megkedvelték az
Etyektej furgonjait, illetve a bennük
érkező friss, nyers tejet.
Jó tudni, azon túl, hogy versenyképes áron,
teljes értékű tejhez jutunk az etyekiek jóvoltából, még a magyar tejtermelőket is segítjük
vásárlásunkkal, akik, mint a hírekből tudjuk,
a szolidaritásra rá is szorulnak.
Az Etyektej hirdetését lásd a VI. oldalon

hogy hiánybetegsége alakuljon ki. (Vannak persze emberek, akik valamilyen allergiában vagy betegségben szenvednek,
melyek fönnállása estén nem javallott a
fogyasztása, de ez orvosi kérdés, e helyt
erről most nem szólnánk.)
Régi dilemma, hogy a pasztörizált, bolti
tejet, vagy a nyers tejet igyuk-e inkább.
Az persze vitán felül áll, hogy a
tejüzemekben sok anyagot kivonnak
a tejből (például az egyéb tejtermékek
előállítására), amit a nyers tej hiánytalanul tartalmaz. A nyers tejet ugyanis a
fejés után leszűrik, azonnal lehűtik és így
tárolják. A biztonságos fogyasztás érdekében ezért ajánlatos otthon, fogyasztás előtt
felforralni. Gyakran fölmerülő
Sokan várják
aggály, hogy a szállítás köza hűtőfurgont
ben, kiváltképp nyáron, a
nyers tej könnyen megromolhat, megsavanyodhat. Itt
jegyeznénk meg, kiönteni még
akkor sem ajánlatos, ugyanis
így készíthetünk kiváló, házi
aludttejet, vagy az aludttejből
házi túrót. De aki mindazonáltal mégis csak tejként akarja
fölhasználni, ma már neki sem
kell aggódnia, de még csak az

Hűsöljön nálunk!
A kánikulai napokon is légkondicionált üzlethelyiségeinkbe várjuk
kedves Vásárlóinkat hűtött ital- és friss gyümölcskínálatunkkal.
És nálunk az akciókban sincs nyári szünet! Tudják, hogy amíg a
hőmérő higanyszála föl, a Príma árai lefelé mennek!
Príma üzletek a Buda-környéken:
Biatorbágy, Csodaszarvas u. 2.
Budakeszi, Dózsa György tér 1/A
Budaörs, Szabadság út 52-54.
Páty, Somogyi Béla u. 3.
Zsámbék, Magyar u. 75
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Őzüzekedés jön, vigyázat!
Vidékünk különösen gazdag erdőkben, az
erdők pedig vadakban, így jó tudni, hogy július közepétől augusztus derekáig a szokásosnál is nagyobb a lehetősége, hogy az autósok
vaddal találkozzanak a közutakon. A helyzet
az, hogy javában zajlik az őzek násza, amikor
a vadak kiszámíthatatlanabbak, sokat mozognak, kótyagosak, akárcsak az emberek,
amikor szerelmesek. Gyakran előfordul efféle
találkozás, s nemcsak a megszokott csapásaikon, amire a vadveszélyt jelző táblák figyelmeztetnek, hanem úgyszólván bárhol.
Ha időben észleljük az őzet, számoljunk
azzal, valószínű, többen is fogják követni.
Célszerű tehát lassítani és megvárni, amíg
átvonul(nak) az úttesten. Ha hirtelen, váratlanul bukkan föl az állat, fékezzünk, ahogyan
bírunk. Ne próbáljuk kikerülni, mert könnyen
az út menti árokban találhatjuk magunkat gépkocsistul, vagy átsodródhatunk a szemközti
sávba, ahol egy őznél is veszélyesebb objektummal konfrontálódhatunk. Célszerű dudálni
is ilyenkor.
Ha mégsem sikerült elkerülni az ütközést,
tudni kell, a vadelütés is közúti balesetnek
számít, föltétlenül riasszuk hát a rendőrséget,
valamint a területileg illetékes vadásztársaságot (ezt a rendőrökre bízhatjuk, ők tudják,
hogyan). Mindez azért is célszerű, mert majd
a biztosítónál a helyszínelés során rögzített

adatok alapján könnyebb lesz igazságot tenni
jogviták esetén.Amik könnyen előadódhatnak,
ugyanis egy őz elütése nemcsak a gépkocsiban
okozhat tetemes kárt (erről e sorok írója tudna
mit mesélni…). Nem riasztásképp, de egy
őzbak vadászati értéke akár egymillió forintra
is rúghat!
Amennyiben egyik fél sem vétkes, a
járműben okozott kárt csak teljes körű CASCO biztosítás téríti meg (az EU országainak
többségében a vad és gépjármű közötti ütközések biztosítási eseménynek minősülnek,
és a biztosítást az autós köti).
Még egy jó tanács, fillérekért kapható autósboltokban járműre szerelhető vadriasztó síp,
ami ultrahangjával már messziről távol tartja
nemcsak az őzeket, de a többi erdei állatot is. Állandó szerzőnk, Apatóczky István nyueszt galmazott erdészről közismert, hogy
hivatása mellett évtizedeken át hódolt
Egy 49 éves hölgy kért segítséget a másik szenvedélyének, az írásnak. Témái
Tevékenység-irányítási Központtól jú- többnyire kisebb glosszák, krokik, karcolalius 13-án 21 óra körül. Telki külterül- tok, tárcák, elsősorban az erdők világából,
etén megcsúszott séta közben az esőben de középpontban mindig az emberrel,
felázott talajon és vélhetően eltörte a esendőségeivel és nagyszerűségével, ám
bokáját, nem tudott lábra állni. A bu- a szerzőtől a képes beszédbe bújtatott
daörsi járőrök azonnal mentőt hívtak a bölcselet sem áll távol. Több kötet jelent
sérült asszonyhoz, azonban a helyszínt meg válogatott írásaiból, a legutóbbit néautóval nem lehetett megközelíteni, így hány hete publikálta Meg nem jelenések
ölben vitték le a hölgyet a legközelebbi könyve címen.
utcához, ahol a mentők már várták őket.
tb

Ap

Dinnyében úszott a placc

Házvezetőnő nagy gyakorlattal,
értékes ajánlásokkal munkát keres.
Megbízhatóság, kreativitás, pontos,
precíz, igényes munkavégzés.
T: 30/639-2668

*

Gyűjtő keres régi magyar konzervdoboz-címkéket a 60-as és a 70-es
évekből. Katonai konzervcímkék
előnyben (gyíkhús, keselyűpuding
stb.). Érdeklődni: (20) 21 23 808

*

Spiritiszta szeánszhoz résztvevőket keresünk! T: 0620-2-1238-08

Média-vállalkozás
számlaképes,
autóval, internettel rendelkező
üzletkötőt keres
Telefon:
06 (20) 212-3808
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Rio-Rio-HungáRio
Legjobb tudomásunk szerint Rióban egy, a vidékünkkel eljegyzett sportoló lesz ott a XXXI.
nyári játékokon, a budaörsi triatlonista, Tóth
Tamás.
De ne feledkezzünk meg arról, szeptemberben a parasportolók veszik birtokba a brazíliai
sportlétesítményeket. Budakeszi nagy reménysége Ozy (Szabó Ozor János), aki már életében
akkora legenda lett, hogy könyvet is írtak róla,
egy tavalyi sérülés miatt, nem utazik. De lehet, mások mégis megvalósítják régi álmát:
több tanítványa is esélyes ugyanis a kijutásra.
Tunkel Nándor kirobbanó formában van, és ő
már biztosan kvalifikálta magát. A Power Station üdvöskéje, a budakeszi Mezei Kati még augusztus közepéig reménykedhet, váltsa-e meg
repülőjegyét.
eszt

Hinnye-hinnye, görög a dinnye!
Egyesek először talán azt hihették, új sportág
– dinnyerögbi – bemutatója zajlik; vagy a spanyolországi Bunol messze földön híres paradicsomfesztiválját irigyelhették meg egyesek, s
ennek analógiájára tonnaszám dobálják a dinynyét (belülről ez is piros), de közelebbről szemügyre véve a dolgot, a hajigálók egyáltalán nem
tűntek vidámnak.
Július végén a magyar dinnyetermesztők
egy csoportja ugyanis teherautókról dobálta a
gyümölcsöt a budaörsi Tesco épülete elé, így
tiltakozván az áruházlánc árpolitikája ellen.
bisz

Mű lesz a fű
A sajtó az elmúlt években a megalomán stadionépítéseket kapta föl, de a tárgyilagosság kedvéért említsük meg azt is, hogy sok, korszerű
kispálya is épült, akár a környékünkön is (legutóbb például Pátyon) az elmúlt években.
Idén is megjelentek a pályázatok, Budakeszi
városa a helyben működő Budakeszi Labdarúgó
Akadémiával közösen adta be jelentkezését még
a tavasszal a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázatra. A nyáron jött az eredmény:
a 44 x 64 m-es, világosított, műfüves félpálya
várhatóan jövő év tavaszára elkészül.
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Tallózás az elmúlt hónap bűnügyeiből

Kriminalitás alacsony szinten
A bűnügyi napló szerint, talán a kánikula hatására, júliusban a kriminalitás
alacsony szintjét nyugtázhattuk térségünkben. A meleg azonban egyesek amúgy
is forró vérét még tovább hevítette.
Talán légfrissítőnek gondolta, netán rovarirtónak hitte, és a legyeket kívánta
elűzni? Ezek a jóhiszemű verziók,
amik az esetről szóló híradás kapcsán
az ember elméjében megszületnek. A
valószínűbb az, hogy egy rosszízű tréfa
sült el igencsak balul. Július 2-án, délután egy óra körül az egyik zsámbéki
sörözőben történt, hogy az egyik vendég
egyszer csak se szó, se beszéd, elővett
egy gázsprét, és belepermetezett a helyiség légterébe. A békésen darvadozó
emberek azonban nem vették a lapot, különösen, hogy pestiesen szólva, a spré hatására taknyuk-nyáluk egybefolyt, amit a
rendőrségi jegyzőkönyvek így rögzítettek:
nyálkahártya-irritációt váltott ki. De nemcsak a nyálkahártyájukat irritálta a cselekmény, aminek hatására a körzeti megbízottat is kihívták. A karhatalom az illetőt
a helyszínen elfogta és Budaörsre kísérte.
A gyanúsított kihallgatása megtörtént, az
eljárás V. József 44 éves zsámbéki lakos
ellen folyamatban van.

Bozótvágóval a vizelőre
Bozótvágó késsel gondolta móresre tanítani
egy pátyi illető azt a férfit, aki egy szépnek
induló nyárestén (július 2-át mutatott a
naptár) épp az ő kerítésénél könnyített hólyagján. A háztulajdonos épp az udvaron
tett-vett, és észlelvén otthona efféle megszentségtelenítését, az első, keze ügyébe
eső tárggyal rontott rá a helytelenkedőre.
Aki elfutott, de kisvártatva ismerőseivel tért
vissza. Érkeztükre a java korabeli férfi éktelen haragra gerjedt, s immár komolyan
támadt rá a macsetével a vizelőre: kis híján
elválasztotta a fejét a nyakáétól. (Elképzelni is szörnyű, ha a bűnös testrészt veszi
célba…) A sértett, immár erőt merítve hátországából, elhárította a csapást, majd kicsavarta a vágó eszközt támadója kezéből.
Komoly sérülés így aztán nem történt, a
rendőrség mégis súlyos testi sértés kísérlete
miatt nyomoz. A támadás sokkal komolyabb
következményekkel is járhatott volna.
A budakeszi rendőrök K. Károlyt lakcímén

elfogták és a Budaörsi Rendőrkapitányságra
előállították, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.
Az ital az oka mindennek
Már későre járt, úgy fél tizenegyet mutatott
a herceghalmi toronyóra, amikor az egyik
helyi útkereszteződéshez két, szemmel
láthatóan illuminált (de korántsem illuminátus) fiatalember odaért. Balszerencséjére
egy gyalogost is épp akkor és épp arra
vetett a rossz sorsa. Történt ugyanis, hogy
a férfi duó belékötött, de még jól helyben is
hagyta. Többször arcon vágták, majd, miután a földre vitték, tovább bántalmazták. A
garázdák kirívóan agresszív magatartása a
csetepatéra összeverődött helybélieket is
megbotránkoztatta. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az áldozat 8 napon belül
gyógyuló sérülésekkel megúszta az orvosi
látlelet szerint. A dulakodók karmai közül
a helyszínre riasztott budakeszi járőrök menekítették ki.
Gy. Norbert 21 éves herceghalmi és K.
Zsolt 32 éves vésztői lakosokat a helyszínen
elfogták, a Budaörsi Rendőrkapitányságra
előállították, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki mindkettőjüket.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
BUDAKESZIN

www.keszijogsi.hu

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

SZOMBATON IS NYITVA!

ELMÉLET: az iskola székhelyén
VEZETÉS: (indulás és érkezés) Budakeszin,
NÁLAD vagy a Dózsa Gy. téren
ÉRDEKLŐDNI: személyesen az Autósiskolában:
H. és P. 10-16; K. és Cs. 10-18; Sze 10-18 és 18.30-20 óráig
Tanfolyamok egész évben,
kéthetente csütörtökön
Iskolavezető: KUTI TAMÁS
06 (30) 948 2435 (hétvégén is)
info@keszijogsi.hu
• Mérsékelt árak – türelmes oktatók –
klímás, manuális és automata autók –
kedvezmény (A+B= –15.000 Ft)
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
• Gyorsított képzés (B: 5 hét, A: 4 hét)
• Elsősegélynyújtás-tanfolyam
és vizsga helyben!
• Oktató házhoz megy
(egyéni elmélet 2 főtől házhoz)
Elmélet
Gyakorlat
• Vizsgadíjak honlapunkon:
Összesen
www.keszijogsi.hu

Autó
B
31e
96e
127e

SM
20e
30e
50e

A-1
20e
48e
68e

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

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