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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

Utánam!

Tan kapuja, 
nyílj meg, jövünk!

201609.indd   1 2016.09.01.   1:46:03



BUDÁNTÚL  •  2016 SZEPTEMBER

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

II

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

Csúcsra jár a befőzési szezon! 
Figyelje akcióinkat! 
Üzleteinkben minden hozzávalót megtalál!

Engem 
megfőztek!

SZOMBATON IS NYITVA!

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

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

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is
Ezt neked!

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek
Óra és Ékszer

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

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

Cserearanyból is
Egyedi ékszerek készítése 

(egyedi rendelés)
Fájdalommentes 

fülbelövés, ékszer
Óra és óraelem-csere
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„Tanítani haszontalan, kivéve, ha 
fölösleges” hangzik az első hal-

lásra talán némiképp cinikusnak tűnő 
bölcsesség Feynmanntól, de egy másik 
nagy gondolkodó, Aquinói Tamás erre 
rímelő gondolata megvilágítja, miről is 
van szó voltaképp: „Mindenkit csak arra 
lehet megtanítani, amit már amúgy is 
tud”. Majd így folytatja: „Arra (mármint 
amit már amúgy is tud) viszont meg kell 
tanítani!”

A két filozófus, bár több mint hatszáz év 
választja el a kort, amelyben éltek, egy-
aránt két dolgot állít: egyrészt óv minket 

attól, hogy túlzott illúziókat tápláljunk a tanítás-nevelés 
emberformáló-alakító lehetőségeivel kapcsolatban, hiszen 
senkit nem lehet hajlamai, hozott adottságai ellenében 
formálni. A tanítás, hadd ne mondjam: nevelés célja feltárni 
az emberben szunnyadó képességeket és azokat kimunkálni, 
kiművelni. De, s ez a másik állítás, ez egyúttal a tanítóknak: 
a tanításra-nevelésre hivatott embereknek és intézmé-
nyeknek legszentebb kötelessége. (Teszem hozzá: az egyes 
embernek is, amit manapság divatos szóval önmegvalósí-
tásnak nevezünk.)

De vajon egy közösség miként érheti el legjobban ezt a 
célt? Magyarán: milyen oktatási rendszert célszerű létre-
hoznia, hogy leányai és fiai a lehető legjobb oktatásban 
részesüljenek.

Sokan tanulmányozták már ezt a kérdést szerte e világ-
ban, és ahányan tanulmányozták, szinte annyiféle végered-
ményre jutottak. Vannak, akik a gyerekeket képességeik sze- 
rint azokhoz alkalmazkodó intézményekbe különítenék el 
(szegregáció), mások a legkülönfélébb gyerekek közös in-
tézményekben való oktatására esküsznek. Egyesek a spártai 
szigorban hisznek, mások a buksi simogató, elnéző, enge-
dékeny pedagógiában. És így tovább. Az a helyzet, hogy 
egyikre is, másikra is van példa, hogy eredményre vezet. 
Emlékszem, sok éve, a megrökönyödésre, amit kiváltott 
egyik ismerősöm, amikor egy kötetlen szülői összejövetelen 
azzal sokkolta a többieket, hogy elmondta, ő bizony egyik 
gyerekét egy közismerten liberális iskolába, a másikat pedig 
egy szintén közismerten szigorú oktatási intézménybe íratta. 
„Nézzétek – magyarázta a többieknek, látva azok elképedé-
sét -, a két gyerek nagyjából hasonló képességű, az egyik 
ebből jobb valamivel, a másik abból, de nincs köztük nagy 
különbség. A személyiségükben annál inkább. Zs. (nevez-
zük így – a Szerző) szinte versenyló, ha nincs feladat, keres 
magának, nagyon önálló kora ellenére. D. viszont szereti a 
kötöttségeket, a megszabott kereteket, ha irányítják. Ha ott 
állnak mögötte, és megmondják, ezt csináld, így csináld. Ez 
ad neki biztonságot.” Azóta a két gyerek felnőtt, s mindkettő 
megállja a helyét. A szülőknek alighanem igazuk volt. A tu-
domány is az ő, bölcs álláspontjukat látszik igazolni. Min-
den korábbinál átfogóbb, a Föld mintegy száz országára 
kiterjedő kutatás azt igazolta, hogy a különböző oktatási 
rendszerek között nem találtak semmilyen összefüggést a sze- 
rint, hogy mi a siker (és mi a kudarc) titka. Egyetlen közös 
nevezőre bukkantak: bármilyen oktatási rendszer legyen is, 
ha sikeres, mindegyikben közös az, hogy a társadalomban, 
amelyben működik, a pedagógusok a közösség anyagi és 
erkölcsi értelmében egyaránt megbecsült tagjai. Mi mást is 
ajánlhatnék hát egy új tanév kezdetén?

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)

„Egy csomó olyan dolog van, amit eldobhatnánk, ha nem 
félnénk attól, hogy valaki felveszi őket.”

(Oscar Wilde)
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Szeptember, Szent Mihály hava

Szent Mihály havában éhomra igyál kecske- vagy juhtejet, 
mindent szabadon ehetsz, igyál borsos és szegfüves bort, 

italodban álljon zsálya és sarlófű, apró bojtorjánnal egye-
temben; nem árt, ha borsos tyúkhúst eszel, eret is vágat-
hatsz, purgátzióval is élhetsz.

Ha meg akarod tudni a jövő esztendőnek mivoltát, szent 
Mihály nap tájban mess ketté egy cserfagubát, és ím ezt 
vedd eszedbe: a gubában hogyha pók van, rossz esztendő 
következik; légy hogyha van, közép állapotu; féreg ha van 
benne, bő esztendőt, de ha üres, halálost jelent. Továbbá ha 
igen sok elején a guba, jól vigyázz a télre, mint kezdi; mert 
nagyon sok hóval jön karácsony előtt, azután nagy erős és 
hideg idő tart. Boros szent Mihály hava, mikor jó mustokat 
hordóba töltesz, szép személyeket, jó erkölcsűeket, igazakat 
és igazságszeretőket, nyájas beszédűeket és istenfélőket, 
rögzött életűeket és minden embernek kegyes kellemeteseket, 
de szeles természetüeket nemzesz e világra.

CSÍZIÓ

Szeptemberi Szilveszter 

A biatorbágyi viadukt fel-
robbantása, és a merénylet 
elkövetőjének a neve máig él 
az emlékezetben. 1931. szept. 
13. Matuska Szilveszter ezen a 
napon, máig tisztázatlan indí-
tékból, beindította a pokolgé-
pet, miközben a hídon éppen 
áthaladt a bécsi gyors. A tra-
gédiának 22 halálos áldozata 
és 17 sebesültje volt. Ez máig 
a legnagyobb terrormerénylet, 
amit békeidőben hazánkban 
elkövettek. 

Szélről az élre
A budakeszi Szél Bernadett 
országgyűlési képviselő, a 
Lehet Más a Politika (LMP) 
jelenlegi társelnöke ma az 
egyik legnépszerűbb, az el-
lenzékiek között pedig a 
legnépszerűbb politikus. 
Nemrég a Republikon Intézet 
egy olyan új, komplex mód-
szerrel mérte a politikusok 
népszerűségét, amely kiterjed 
az ismertségre, a válaszadók 
szimpátiájára és arra, hogy 
mely politikusokat látnának 
szívesen felelős pozícióban. 
Az intézet egy olyan indexet 
használ, amely az adott poli-
tikussal szimpatizálók, illetve 

nem szimpatizálók különbsé-
gén alapul. Az új  módszer-
tannal készített népszerűségi 
index alapján Szél Bernadett 
(LMP) a legnépszerűbb, őt 
Áder János államfő, Kunhal-
mi Ágnes (MSZP) és Kará-
csony Gergely (PM) követi.

A politikus asszony egy nyi-
latkozatával is követ dobott a 
magyar politika állóvizébe. 
Kijelentette, véleménye sze-
rint „bevallotta a kormány, 
hogy vendégmunkásokat akar 
behozni Magyarországra.”  
(Úgy tűnik, jönnének is, 
ráadásul a határon túlról, bár 
nem igazán nem azok, akikre 
a magyar gazdaságnak szük-
sége lenne.)

Háromszázharminchárom éve szabad

Szeptember 2-án múlt 333 éve, hogy az európai keresz-
tény koalíciós sereg csapatai fölszabadították Budát a másfél 
évszázados török uralom alól.
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Biatorbágy Csodaszarvas utca 2. szám alatt lévő 
Príma áruházunk felvételt hirdet 

ELADÓ, PÉNZTÁROS MUNKAKÖRBEN.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY: SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉG, LEGA-
LÁBB EGY ÉVES GYAKORLAT.

AMIT KÍNÁLUNK: VERSENYKÉPES FIZETÉS, JÓ MUNKAKÖRÜLMÉ-
NYEK, CAFETÉRIA, UTAZÁSI HOZZÁJÁRULÁS, TOVÁBBTANULÁSI, 
TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG.

JELENTKEZNI LEHET:  
– AZ ÜZLET VEZETŐJÉNÉL SZEMÉLYESEN ÖNÉLETRAJZZAL,
– POSTÁN ÖNÉLETRAJZZAL, POZÍCIÓ MEGJELÖLÉSÉVEL: 
CÍM: KRUPP ÉS TÁRSA KFT. 2040. BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54.
– E-MAILBEN: BODONYI.BALAZS@KRUPPTSA.HU

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT A MAGYAR ÜZLET-
LÁNC CSAPATÁBA!

Bomba jó 

állás!

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

MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS
Budakeszin, Budaörsön, Pátyon, Telkiben, 

Tökön, Törökbálinton és Zsámbékon.
(a helyszínekről és időpontokról tájékozódjék 

szórólapjainkról, illetve honlapunkról: http://etyektej.hu/)

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet! Friss 

TEJ  
a termelőtől!

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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– Milyen volt a gyerekkora?
– Úgy emlékszem, hogy egy közösséget 

alkottunk. Nem volt sváb vagy betelepített 
székely, felvidéki; együtt rúgtuk a rongy-
labdát a grundon. Jártunk Pátyra válasz-
tási malacért, kecskéért, zsákban hoztuk 
haza, és közösen legeltettünk a többiek-
kel. Mint ahogy együtt jártunk az erdőbe 
is gyűjteni az állatoknak, és nemcsak az 
iskola, hanem az egész közösség nevelt. 
Az erdész, ha találkoztunk, nem elzavart, 
hanem emberségesen megmutatta, mit, 
honnan vihetünk. Az orvosaink is humá-
nusak voltak, én még ismertem a legendás 
Csák József doktor urat; elképzelhetetlen 
volt, hogy ne ment volna ki éjnek évad-
ján, ha kellett. Sokszor a saját pénzén 
vette meg a gyógyszert, ha a szegény 
családnak nem futotta rá. (Nem is gazda-
godott meg! Egész életében bérlakásban 
lakott. De legalább utólag utcát neveztek 
el róla.) Nehéz idők voltak, ilyenkor vala-
hogy az emberek is jobban összefognak. 
Gyerekkorom egybeesett a téesze- 
sítés időszakával. Apám ugyan asztalos 
volt, de az iparosoknak is előírták, hogy 
kötelezően besegítsenek az aratásba. En-
gem küldött maga helyett, de nem bánom: 
legalább megtanultam a tarlón járást. U- 
gyancsak a nyári élményeink közé tar-
tozik, hogy megszerveztük a tarlótűz-
figyelést a templomtoronyból. Az iskolára 
is szívesen emlékezem: életre szóló él-
mény volt a karének, vagy, hogy minden 
gyereknek egy négyzetméter veteményes 
kertet kellett gondoznia, ami nevelési 
szempontból is sokat jelentett.

– Volt-e már előjele a későbbi pá-
lyaválasztásnak?

– Talán annyi, hogy hamar bekerültem 
az úrnapi virágszőnyeg előrajzolói közé. 
Rajzkészségemre rajztanárom is fölfi-
gyelt, évek múlva a Műegyetem folyo- 
sóján futottunk újra össze: én mint hall-
gató, ő mint egyetemi tanár. Ami arról is 
elárul valamit, hogy milyen pedagógu-
saink voltak itt, Budakeszin. De említhe-
tem még Lévai tanár urat, akivel később 

barátságot kötöttünk, aztán már én tervez-
hettem a balatoni nyaralóját.

– Egyetemi diplomája után sem maradt 
hűtlen Budakeszihez. 

– Valóban, bár munkám más, sokszor 
országos feladatokhoz kötött. Pályafu-
tásom során a legtöbb időt a Városépí-
tészeti Tudományos Intézetnél töltöttem,  
27 évig dolgoztam itt. Az urbanisztikán 
kívül közművekkel, idegenforgalommal, 
termálturizmussal, illetve ezek építészeti-
városépítészeti vonatkozásaival foglal-
koztam. A Balaton déli part létesítmény-
főmérnöke is voltam. De mindezek 
mellett mindig segítettem Budakeszinek 
és a budakeszieknek.

– Azt már az előző részben említette, 
hogy mintegy félszáz családi házat ter-
vezett a városban, de úgy tudom, középüle-
tek is dicsérik az ön tervezői munkáját.

– Középületek tervezésében is részt 
vettem, sokszor társadalmi munkában, 
megemlítem a gyermekorvosi rendelőt, 
az óvodakonyhát az Erdő utcában vagy 
a gimnázium bővítését. De közöm volt a 
régi, megjegyzem: akkor világszínvonalú 
szennyvíztisztító mű tervezéséhez, és a 
nevemhez fűződik a Barackos első ren-
dezési terve; szorgalmaztam, hogy ezen a 
területen jelenjenek meg az 1-2 emeletes 
sorházak is, erősítve a település városias 
jellegét. Kezdeményeztem a végállomás 
rendezését, mint ahogy azt is, hogy a busz-
végállomást helyezzék át az Erdért előtti 
térségbe, megteremtve egy új település-
alközpont alapjait. A mindenkori rendezési 
tervekben ez azóta is szerepel, nem rajtam 
múlott, hogy máig papíron maradt. 

– Említette, hogy építészként mindig is 
foglalkoztatták a közművek.

– Hogyne, hiszen ezek ugyan nem lát-
ványos, de elengedhetetlen részei egy 
település fejlődésének. Gyerekkoromban 
még vezetékes víz sem volt Budakeszin, 
a főnyomócső az egykori Mocsnek, ma 
Gesztenyés Vendéglőig ért. Volt részem 
abban, hogy a hálózat bővítésekor Bu-
dakeszi is ráköthessen; s ugyanezt el-
mondhatom a gázvezetékről is.

– Egy lakóközösségnek azonban nem-
csak a jövőbe kell tekinteni, a hagyo-
mányait is meg kell becsülni.

– Egyetértek. Ezért is javasoltam annak 
idején az ótemető műemlékké nyilvání-
tását. 

– Úgy tudom, szerepe volt abban, hogy 
a Bagolyvárat ne bontsák el.

– Valóban, volt ilyen szándék, de sike-
rült megakadályoznunk.

– És azt se hallgassuk el, hogy a 

nagyhírű s -múltú Budakeszi Szépítő 
Egyesület újraélesztése és újra megalakí-
tása is az ön nevéhez fűződik.

– Valóban.
– Munkái közül a legtöbb ma is áll. A 

művelődési ház is, kérdés, meddig. De 
erről hosszan beszéltünk. Arról azonban 
nem, hogy egy méreteit tekintve kicsiny, 
de emblematikus épületét már elbontották 
a rendszerváltás utáni években.

– Valóban, a köznyelvbe „gomba”-
ként bevonult virágárusító pavilon, a 
művelődési házzal átellenben, kedves volt 
a szívemnek. Nemcsak azért, mert olyan 
sikeres volt, hogy hasonló építményekből 
kisebb hálózatot tervezhettem a Rozma-
ring Téesznek (megjegyzem, a sorozat 
egyike még ma is áll a Szent János Kórház 
előtt…), hanem azért is, mert ez volt az 
elsőszülött, ráadásul a művelődési ház 
„kistestvére”; sziluettje erősen hajazott 
az utca túloldalán álló beton testvérére.

– Mint Budakeszi egykori főépítésze, 
a város ismerője, ekkora tapasztalattal 
a háta mögött: miben látná a település 
jövőjét?

– Budakeszi első nagy aranykora 
a múlt század első fele. Ekkor vált a 
közeli fővárosiak által kedvelt kirán-
duló- és üdülőhellyé. Szerintem ma is 
ez fejlődésének legcélszerűbb iránya. A 
városnak fontos lenne, hogy idegenfor-
galmi beruházásokat, például szálloda- és 
uszodaépítést vonzzon. Sok vendéglő, 
kávézó, minigaléria stb. hiányzik a 
kínálatból.

– Hogyan összegezné pályafutását?
– Pályafutásom során sok mindennel 

foglalkozhattam, és jóleső érzéssel tölt 
el, hogy mindezt megvalósíthattam. Bu-
dakeszi működésemet pedig elsősorban 
az vezérelte, hogy az itteni emberekkel, 
akiknek a többsége szerény vályogházak-
ban nőtt föl, saját szülőhelyén ismertet- 
hessem meg a kortárs építészetet, s hely- 
ben tapasztalhassák meg a modern, váro-
sias környezetet, miközben a múltat is be-
csülik. Mindig szívügyemnek tekintettem 
a szülőhelyemet, és önzetlenül tettem érte 
– amikor hagyták.

Ozirisz Abbot

Bontani vagy átépíteni..., (2. réSz)
Ígéretünkhöz híven, folytatjuk interjúnkat Mayer Antal építésszel.

Én még a Bagolyvárba jár-
tam iskolába, persze, hogy 
nem engedtem lebontani

Amikor még virágok 
virítottak a gombában
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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

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!

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 ANGOL korrepetálás
általános- és középiskolásoknak.

OROSZ
minden korosztálynak minden szinten;
újrakezdők és nosztalgiázók jelent-
kezését is várjuk. (Előcsalogatjuk 

a régi tudást az agysejtek mélyéről.)

OROSZ ÜZLETI NYELV
középfokon.

(06 23) 453 217, Budakeszi
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Meglepődtek, méghozzá igencsak, a bu-
dakeszi Dózsa György tér hátsó fertálya 
környékén lakók, amikor pár hete, az 
egyik felhőszakadás után azt voltak kény- 
telenek tapasztalni, hogy a kis rétjüket 
elárasztotta a… khm, fekália.  Nyil-
vánvaló, hogy az áldás a szennyvízcsa-
tornába beömlött csapadékvíz jóvoltából 
érkezett. Csakhogy a csapadékvizet tilos 
bekötni a szennyvízvezetékbe. A jelenség 
annál inkább furcsa, mivel a környéken 
nem is olyan régen építették ki az új 
csatornát. Hogy lehetséges ez mégis? A 
kérdést a budakeszi szennyvízhálózat 
kiváló ismerőjéhez, Király Uzorhoz, a 

Fővárosi Vízművek műszaki szakértő-
szaktanácsadójához intéztük.

– A problémával, sajnos, évtizedek óta 
küzdünk – kezdte a válaszadást a Keszi- 
Víz egykori ügyvezető igazgatója. – Köz-
ismert, hogy a tiltás és a szankciók el-
lenére rengeteg az illegális csapadékvíz-
rákötés a városban…

– Igen, de itt egy újonnan kiépített, az 
EU által is ellenőrzött szakaszról van szó.

– A probléma eredője nem ezen a 
szakaszon van. A szóban forgó térség 
a város egyik legalacsonyabban fekvő 
pontja, a Barackosban, meg még följebb, 
a Szanatórium utcáig tartó városrészen 

rengeteg az ilyen sza-
bálytalan rákötés.

– Ha ez ismert, 
akkor a tervezéskor 
miért nem ehhez 
méretezték a kapaci-
tást?

– Azért, mert a 
projekt szennyvíz- és 
nem csapadékvíz-
csatornára szólt. Nem 
véletlen, hogy a két 
rendszer összekötése 
tilos. A szennyvíz-

tisztító mű technológiáját is fölboríthatja 
egy más összetételű input.

– Az illegális bekötésekkel miért nem 
tudtak mit csinálni?

– Voltak annak idején földerített ese-
teink, bár ez nem mindig egyszerű, de 
ilyenkor az ingatlantulajdonos, ha joggal 
nem is, de okkal kérdezheti: jó, jó, de ak-
kor hova vezessem a csapadékvizet?

– Gyerekkoromban, emlékszem, a 
házak előtt közönséges árkok voltak, és 
tökéletesen ellátták a feladatukat.

– Hogyne, amennyiben azokat rendsze- 
resen kitisztítják, és például nem beto-
nozzák le a kocsibeálló részt, s az árkot 
itt nem egy szűk átfolyónyílású csővel 
váltják ki. 

– Ezek szerint a 21. században a Bu-
dakeszihez hasonló domborzati viszonyok-
kal rendelkező településeken ez megold-
hatatlan feladat?

– Természetesen nem, a megoldást egy 
korszerű, csapadékvíz-elvezető rendszer 
jelentené.

Megjegyzem, a budakeszi főutca alatt 
van már ilyen. Több mint száz éve építet-
ték Csak épp egy jóval kisebb lélekszámú 
település igényeihez szabva. Jó lenne az 
elődök példájából tanulni. Pláne, hogy a 
klímaváltozás jóvoltából mind gyakorib-
bak a hirtelen lezúduló esők.

Bató Borisz

Nem kért trágyázás a réten

Az élet mindig tartogat meglepetéseket, 
különösen, ha állandóan mozgásban van 
az ember, mint jómagam. Lám, a minap 
is, a Medanszban (értsd: Zsámbéki-me-
dence) tettem meg szokásos „inspekciós” 
körutamat, rajta tartandó ujjamat a he-
lyi események ütőerén, ugye (A hónap 
képzavara – a Szerk.), amikor az egyik 
település Príma Élelmiszer-áruháza előtti 
parkolóban rég nem látott ismerősbe bot-
lom. Sándor (nevezzük így a diszkréció 
kedvéért, ugyanis „Sándor” diszkrét em-
ber, nem szereti a nyilvánosságot) kiváló 
hentes, több húsos pult mögött láttam már 
az elmúlt húsz-huszonöt évben, és ahol ő 
éppen mérte a slusszot, ott igyekeztem én 
is beszerezni a család számára az állati fe-
hérjét. (Így volt ez még azokban az évek-
ben, amikor személy szerint a növény-
evésnek hódoltam, de a szép, friss húsok 
látványát még akkor is kedveltem.) Pár 
éve aztán szem elől tévesztettem, mesél-
ték, külföldre ment dolgozni ő is, mint oly 
sok honfitársunk.

– Talán nem ízlett a migránsok kenye-
re? – fordítom viccesre a szót, miután 
kölcsönösen üdvözöltük és biztosítottuk 
egymást a viszontlátás örömteli voltáról.

– Talált, elsüllyedt – hangzik a kész 
válasz, és már kérdeznem se kell, folyik 
belőle a szó.

Összefoglalóan: megtalálta ugyan a 
számítását, megbecsülték, de a honvágy 
hazahozta, az nagyon gyötörte. „Nem bír-
tam az ottani kosztot” – mondja.

– Na, akkor most bepótolhatja – bic-
centek fejemmel az üzlet felé. – Be-
vásárolni? 

– Azt is. Befőzünk otthon, nagyon jó 
áron van most a lecsópaprika: vékony 
héjú, de még nem 
pirosodott meg, ebből 
az igazi. Veszek gyor- 
san vagy tíz kilót, 
mielőtt elvinnék az 
orrom elől.

– Apropó, befőzés! 
Épp tegnap beszéltem 
Katranitz Zsolttal, 
a Keszi Bisztró séfje 
csuda dolgokat mesélt, 
hogy lehet mindenféle 
tartósító szerek nélkül 
befőzni, meg hogy 
nemcsak gyümölcsöt, 
de rengeteg féle zöld-

séget is érdemes eltenni télire. Ismeri?
– A tartósítószer nélküli befőzést?
– Nem, Katranitzot. Mert érdemes – 

magyarázom, látván, a név Sándornak 
ismeretlen. – A főztjét még inkább! Csak 
azért mondom, ha arra jár…

– Lehet, mert, hogy hamarosan kollé-
gák leszünk – szegről-végről.

– Nocsak, beáll kuktának?
– Nem, a szakmámban helyezkedtem 

el, jövő hétfőn kezdek, éppen itt. Most 
még csak vásárlóként jöttem, de hamaro-
san dolgozóként. Legalább nem kell majd 
külön eljárnom vásárolni, mert az amúgy 
is az én reszortom a családban.

Étekfogó

ÉletkÉpek a príma Élelmiszer-áruházakból

Váratlan találkozás

A csapadékvíz a Dózsa György tér 
környékén másutt is gondot okoz. 
Ugyanúgy megoldhatatlant: a piac 
díszburkolatát immár hatodszor 
rakják újra

Csókolom, nézze meg ezt a marhát, 
nem gyönyörű?
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Budakeszi, Dózsa György tér 1/a szám alatt lévő 
Príma áruházunk felvételt hirdet 

ELADÓ, PÉNZTÁROS, ÁRUFELTÖLTŐ MUNKAKÖRBEN.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY: SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉG, LEGA-
LÁBB EGY ÉVES GYAKORLAT.

AMIT KÍNÁLUNK: VERSENYKÉPES FIZETÉS, JÓ MUNKAKÖRÜLMÉ-
NYEK, CAFETÉRIA, UTAZÁSI HOZZÁJÁRULÁS, TOVÁBBTANULÁSI, 
TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG.

JELENTKEZNI LEHET:  
– AZ ÜZLET VEZETŐJÉNÉL SZEMÉLYESEN ÖNÉLETRAJZZAL,
– POSTÁN ÖNÉLETRAJZZAL, POZÍCIÓ MEGJELÖLÉSÉVEL: 
CÍM: KRUPP ÉS TÁRSA KFT. 2040. BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54.
– E-MAILBEN: BODONYI.BALAZS@KRUPPTSA.HU

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT A MAGYAR ÜZLET-
LÁNC CSAPATÁBA!

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.

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

Vasaló-futár
Budakeszi-Páty területén

mosás, vasalás 
házhoz szállítással

Telefon: 06 (30) 577 7416
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A cunamit Kaltenbach Jenő, a nem-
zeti és etnikai kisebbségi jogok volt 
országgyűlési biztosa indította el, 
amikor augusztus 20. után visszaküldte 
Áder János államfőnek a Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkeresztjét, 
amit annak idején ő még Mádl Ferenctől 
kapott. Legutóbb Áder viszont Bayer 
Zsoltnak, a Magyar Hírlap publicis-
tájának adta át ugyanezt. A Kaltenbach 
lépése nyomán elindult kitüntetés-
visszaadó tüntetés résztvevői lapzár-
takor már száznál is többen voltak. 
Köztük Wittinghoff Tamás, Budaörs pol- 
gármestere is. Mint lapunknak nyilat-
kozta: „Nem akarok egy ilyen mosdatlan 
szájú, rasszista, idegengyűlölő, uszító 
megfogalmazásokkal operáló, írásaiban 
egyenesen bűncselekményre buzdító em-
berrel egy lapon szerepelni.”

A polgármestert azonban más is aggaszt- 
ja mostanában. Az induló tanév. Arról 
érkeznek a hírek, hogy jön az iskolaálla-
mosítás 2.0.

– Fölháborító, hogy miközben a 
települések tulajdonjoga formálisan még 
megmarad, a helyhatóságok tulajdonhoz 
fűződő jogait tovább nyirbálja a kor-
mány – fejtette ki álláspontját. – Cinikus 

módon ezt további könnyítésnek nevezi. 
Valójában újabb pénzt von el szolidaritási 
hozzájárulás címen, ami jó néhány önkor-
mányzat esetén több, mint amit eddig azok 
ilyen célra költöttek. (Zárójelben jegyzem 
meg, a cinizmus netovábbja, az elnevezés 
ugyanúgy hangzik, mint az a járulék, amit 
az Európai Unió azokra az országokra 
kíván kivetni, amelyek nem kívánnak me-
nekülteket befogadni.) Mindennek a tete-
jébe mindez még törvénytelen is.

– Amennyiben?
– Amennyiben 1. ellentétes a ko-

rmány ígéretével, hogy tudniillik a 
feladat„átvállalás” miatt nem vonnak el 
pénzforrásokat a helyhatóságoktól; 2. üt-
közik az Alaptörvénnyel; 3. ellentétes az 
önkormányzati törvénnyel.

– Ha egy település mindezek ellenére 
támogatni kívánja a saját iskoláját, már 
ha módjában áll, megteheti?

– Megteheti, bár fennáll a veszélye, 
hogy az általa nyújtott támogatást egyszer 
csak, hipp-hopp, „átcsoportosítják”, más 
iskolának adják.

– Hogy lehet ezt kivédeni?
– Nehezen. Mi azt a gyakorlatot 

követjük, mostantól, ha adunk valamit, 
csak megfelelő garancia mellett tesz-

szük, hogy ugyanis annak adják, akinek 
szántuk. Valamennyi oktatási intézmé-
nyünknek van saját alapítványa, azokon 
keresztül nyújtjuk a támogatást.

– Az alapítványoktól nem vehetik el?
– A törvény szerint legalábbis nem, 

de hát, mint látjuk, ez a kormány a saját 
törvényeit sem tartja be.

Biator Oszi

Tüntető kitüntetettek: egy a százból

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

Pipacshervadás Telkiben

A telki Pipacsvirág Általános Iskoláról 
eddig többnyire jó hírek terjedtek, a 
Sarlós Erzsébet igazgató és pedagó-
gus társai nevéhez fűződő,  nemzetközi 
hírűvé vált sakk-logikai projektnek 
köszönhetően. A programhoz több 
külföldi iskola is csatlakozott, már 
csak azért is, mert a két tanítási nyelvű 
iskolában az angol nyelvű változat is 
elkészült. Magyarországról a Budaörsi 
Tanoda kapcsolódott be a projektbe. 
Kérdés, mi lesz a folytatás, az idei tanév-
ben ugyanis Sarlós igazgató asszony 
már nem dolgozik Telkiben. Nyáron 
lejárt a mandátuma, és nem adott be új 
pályázatot. Sajtónyilatkozatai szerint 
azért, mert sem a Budakeszi Tankerü-
let igazgatója, se a telki önkormányzat 
nem támogatta, hogy újrázzon.
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Etyek, Körpince utca 4. szám alatt lévő 
Príma áruházunk felvételt hirdet 

HENTES, ELADÓ, PÉNZTÁROS, ÁRUFELTÖLTŐ MUNKAKÖRBEN.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY: SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉG, LEGA-
LÁBB EGY ÉVES GYAKORLAT.

AMIT KÍNÁLUNK: VERSENYKÉPES FIZETÉS, JÓ MUNKAKÖRÜLMÉ-
NYEK, CAFETÉRIA, UTAZÁSI HOZZÁJÁRULÁS, TOVÁBBTANULÁSI, 
TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG.

JELENTKEZNI LEHET:  
– AZ ÜZLET VEZETŐJÉNÉL SZEMÉLYESEN ÖNÉLETRAJZZAL,
– POSTÁN ÖNÉLETRAJZZAL, POZÍCIÓ MEGJELÖLÉSÉVEL: 
CÍM: KRUPP ÉS TÁRSA KFT. 2040. BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54.
– E-MAILBEN: BODONYI.BALAZS@KRUPPTSA.HU

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT A MAGYAR ÜZLET-
LÁNC CSAPATÁBA!

A feleségem akár egy álló 
napot is képes lenne eltölteni 

a boltban. Most megvaló-
sult az álma! Holnaptól a 

Príma Élelmiszer-áruházban 
dolgozik…

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)
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BUDAKESZI
ErkEl FErEnc 
Művelődési Központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Szeptember

4. vasárnap, 18.00 
Rock-keszi
10. szombat 8.00
Bababörze-Bolhapiac
11. vasárnap, 16.00 
Zwickl Polka Partie
17. szombat, 
Kulturális Örökség Napjai
18.00 
Keszi Táncház
18. vasárnap, 15.00 
Nyugdíjas Klubok Szüreti bálja
24. szombat, 16.00 
Szent Mihály Napi Vígasság
27. kedd, 15.00 
Diabetes Klub
29. csütörtök, 15.00 
Idősek világnapja

októberi előzetes
1. szombat, 11.00 
Kaláka koncert

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

Szeptember

14. szerda, 18.00
Szellemidézés – Soós Imre
16. péntek, 19.00 
Hazudj inkább, kedvesem!
Nyilvános főpróba
17. szombat, 19.00
Hazudj inkább, kedvesem!
Premier
21. szerda, 10.00
Barátom, Gombocska és a mági-
kus levelek története
Városi Ifjúsági Klub
23.  péntek, 19.00
Hazudj inkább, kedvesem!
29. csütörtök, 17.00 
A két Lotti 
Nyilvános főpróba

30.  péntek, 17.00 h
A két Lotti 
Premier
 
ZSÁMBÉK
zsáMbéKi KözMűvelődési 
intézet és Könyvtár

Szeptember

6. kedd, 18.00
Makray Krisztina filmklubja
a művelődési házban
8. csütörtök, 18.00
A női lélek misztériuma 10/7.
Tematikus olvasókör és bibliot-
erápiás foglalkozás a könyvtárban
10-11. szombat-vasárnap, 10.00-
18.00
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
10. szombat, 19.00
Lackfi János és Dresch Mihály  
(szaxofon)
verses-zenés est a Lámpamúzeum 
udvarán

11. vasárnap, 16 óra
Magyar Dal Napja
A zsámbéki Gungl József Ze-
neiskola ünnepi koncertje
15. csütörtök, 18.00
Zsámbékiak szabadegyeteme
Szász Éva előadása a a könyvtárban
17. szombat, 15 óra
A Zsámbéki Fotós Szalon
tagjainak közös kiállítása
18. vasárnap, 10.00-20.00
Pálos Napforduló – 
Ünnep és Vásár
a művelődési házban 
21. szerda, 18.00
Ariadné női klub
a művelődési házban
24. szombat, 12.00-2.00
Zsámbéki szüreti lovas felvonu-
lás és bál
28. szerda, 18.30
Családi egészségklub
a művelődési házban
30. péntek, 16.00-20.00
A népmese napja

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

A vargánya 
és a vaddisznó
Az augusztus 21-én Bu-
dakeszin megrendezett 
XXII. Családi Nap Fesztivál 
ételfőző versenyére idén a 
Keszi Bisztró étterem dol-
gozói is neveztek. A Bogrács 
Trió elnevezésű, háromfős 
csapatuk a hivatásosok között 
indult. A verseny korán reggel 
vette kezdetét, ahol fatüzelésű 
eszközökben, bográcsban, 

tárcsán, üstben stb. lehetett 
az ételkülönlegességeket 
elkészíteni. A zsűri folyama-
tosan ellenőrizte a résztvevők 
munkáját, szervezettségét, 
tisztaságát, egységes öltöze-
tét, és amely csapat megérde-
melte, ezekért plusz pontokat 
szerezhetett. 

A Keszi Bisztró csapata, 
Katranitz Zsolt séf vezetésével 
első helyezést ért el a Pörköltes 
kategóriában vargányás vad-
disznóragujával.

eszt

Igaz, hogy még csak 16 év sem egészen telt el belőle, de 
egyeseknek sürgős volt, mert már elkészítették a TOP 100-

at, a 21. század legjobb filmjeinek listáját. A BBC 117 filmkri-
tikust szavaztatott meg. Szép eredmény, hogy mindjárt három 
magyar film és két alkotója is fölkerült a dicsőségtáblára: 
Tarr Béla (Tök-Szarajevó) két alkotásával, a Werckmeister 
harmóniával (56.) és A torinói lóval (63.). A másik helyezett 
a Tarr egykori asszisztense, a Nemes Jeles László jegyezte, 
tavaly Oscar-díjat nyert Saul fia lett (34.)

 (A legtöbb szavazatot David Lynch utolsó filmje, a Mulhol-
land Drive kapta.)

Takarítás a Török-kúton
Nagy hagyománya van Zsám- 
békon a civil műemlékvé-
delemnek, a még a rend-
szerváltás előtt alakult 
Zsámbéki Műemlékeket és 
Hagyományokat Őrző Körnek. 
Méltón az alapítókhoz, idén 
nyáron a tagokból szerveződött 

kis csapat arra vállalko-
zott, hogy kitisztítsa a város 
egyik jelentős műemlékét, a 
Török-kutat. A munka itt nem 
fejeződik be, terveik szerint a 
megtisztított köveket az anyag 
erózióját fékező impregnálás-
sal kívánják bevonni. A koráb-
ban beledobált macskakövek 
is viszszakerültek a helyükre.

Igaz Godot-ra várva

Igazgatói pályázatot írt ki a 
nyáron Páty Község Önkor-
mányzata. A meghatározott 
időre szóló kinevezéshez 
beadott dolgozatok értékelése 
után döntés a hónap végén 
várható, s amennyiben ered-

ményes lesz a pályázat, ok-
tóberben már sorompóba is 
állhat az új intézményvezető a 
Művelődési Házban.

Pátyi Lyukas Hordó – 
szüreti mulatság
Pincehegy, 2016.09.10. 
00:00 - 23:59
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Páty, Somogyi Béla út 3. szám alatt lévő 
Príma áruházunk felvételt hirdet 

HENTES, PÉNZTÁROS, ELADÓ, ÁRUFELTÖLTŐ MUNKAKÖRBEN.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY: SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉG, LEGA-
LÁBB EGY ÉVES GYAKORLAT.

AMIT KÍNÁLUNK: VERSENYKÉPES FIZETÉS, JÓ MUNKAKÖRÜLMÉ-
NYEK, CAFETÉRIA, UTAZÁSI HOZZÁJÁRULÁS, TOVÁBBTANULÁSI, 
TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG.

JELENTKEZNI LEHET:  
– AZ ÜZLET VEZETŐJÉNÉL SZEMÉLYESEN ÖNÉLETRAJZZAL,
– POSTÁN ÖNÉLETRAJZZAL, POZÍCIÓ MEGJELÖLÉSÉVEL: 
CÍM: KRUPP ÉS TÁRSA KFT. 2040. BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54.
– E-MAILBEN: BODONYI.BALAZS@KRUPPTSA.HU

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT A MAGYAR ÜZLET-
LÁNC CSAPATÁBA!

ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!

Bankó Jánosné – Marcsi
női FODRÁSZ

Budakeszi, Fő u. 40-42. 
(az udvarban)

Telefon: 06 (23) 451 422
mobil: 06 (20) 364 4029

Huszonnyolc éve 
a budakeszi frizurákért
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Hargitay András, a magyar olimpiai úszó- 
válogatott szövetségi kapitánya haza-
érkezése után néhány órával adott ex-
kluzív interjút lapunk munkatársának. 

– Még vége sincs az olimpiának, hogy-
hogy itthon?

– Honvágyam volt, alig vártam, hogy 
itthon lehessek. A dolgunkat elvégeztük, s 
az első lehető alkalommal jöttem.

– Elégedett az elért eredménnyel?
– Ha a nem hivatalos éremtáblázatra 

tekintek, Magyarország az úszósportban 
az Amerikai Egyesült Államok és Auszt-
rália mögött a harmadik legtöbb pontot 
érte el a riói olimpián, furcsa lenne tehát, 
ha elégedetlen lennék. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy ne tudtam volna elkép-
zelni még ennél is jobb eredményt.

– Többen úgy érvelnek, ha Hosszú 
Katinka érmeit kivesszük, akkor már ko-
rántsem olyan fényes a teljesítmény.

– De miért vennénk ki? Hosszú Katin-
ka a magyar csapat tagja, magyar színek-
ben érte el az eredményeit, nem is értem, 
miért kellene külön kezelnünk.

– Talán azért, mert ő külön utakon, 
külön szisztéma szerint készült…

– Minden versenyzőnk egyéni program 
szerint edzett, már elmúltak azok az idők, 

amikor egységes terv szerint készültek 
a versenyzők.  Hosszú Katinka a közös 
edzéseken lelkesen részt vett. Amióta én 
vagyok a kapitány, semmilyen súrlódás 
a Szövetség és a versenyző között nem 
volt.

– Gyárfás Tamás még Rióban nyilat-
kozta, hogy a történtek után a Szövetség-
nek Hosszú Katinkával új alapokra kell 
helyezni az együttműködést. Ön szerint 
mit jelent ez?

– Hogy az elnök úr pontosan mit értett 
ezen, azt tőle kellene megkérdezni.

– Ön tehát elégedett. A férfi úszókkal is?
– Férfiúszóink valóban csalódást okoz-

tak, ennek az okait még majd elemeznünk 
kell, de azt gon-
dolom, kiváló 
sportolók, akik 
a jövőben még 
sok szép ered- 
ményt érnek el 
és sok örömet 
okoznak a 
s p o r t s z e r e t ő 
közönségnek. 
Most így sike-
rült.

Márna Apó

A rióból jött Hargitay kapitány

Az ismeretlen tettes 2016. június 11-én 
13 óra és 2016. június 13-án 7 óra közötti 
időben egy budakeszi üzlet fotocellás ajtaját 
megrongálta. Az épületre felszerelt bizton-
sági kamerák a bűncselekményt és annak 
elkövetőjét rögzítették. 

Az elkövető 30-35 év közötti férfi, aki 
170-175 cm magas, sovány testalkatú, rövid 
hajú. Az elkövetés idején borostát, világos 
melegítő nadrágot és szintén világos, de a 
nadrágnál sötétebb árnyalatú pulóvert és 
sportcipőt viselt. 

A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, 
hogy aki felismeri a képen látható férfit, 

vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban 
érdemleges információval rendelkezik, 
hívja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-
236-28-83-as telefonszámon, illetve tegyen 
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-
555-111 „Telefontanú” zöld számán, vagy 
a 107, 112 központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén.

Addig jár a korsó a kútra…

Súlyos bűncselekmény történt augusz-
tus 16-án hajnali 3 óra 40 perckor egy 
Budapest XI. kerületi, Budaörsi úti 
üzemanyagtöltő-állomáson. Az időpontot, 
no meg a történteket a benzinkút kamerája 
rögzítette. A két férfi az alkalmazottat egy 
fegyver utánzatával a kassza átadására 
kényszerítette.

A Budaörsi Rendőr-főkapitányság nyo-
mózói még aznap, a reggeli órában el is 
fogták az elkövetőket budaörsi lakásukon. 
P. Attila 34 éves, valamint Cs. Szabolcs 18 

budaörsi lakosok előzetes letartóztatásban 
várják az eljárás lefolytatását.

Ellopta az atyai kocsit

Alighanem bíróság előtt is felelnie kell 
inkább kamaszokra jellemző tettéért Sz. 
Zoltán 44 éves budapesti lakosnak.

Augusztus 13-án délután ugyanis a 
férfiú kicsente szülője telki házából az apai 
gépjármű slusszkulcsát, majd elkötötte a 
ház előtt parkoló autót. Csakhogy annak 
tudta és jóváhagyása nélkül. Hiába vitte 
vissza késő este a kocsit, addigra már a 
rendőrök várták, elfogták, majd a Budaör-
si Rendőrkapitányságra előállították. 

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Nemcsak az időjárás volt heves augusztusbaN

A fotocellától a börtöncelláig
Van, aki a zárt ajtón próbál áthatolni, más az atyai szigor kereteit feszegeti. 
Akadnak, akik  éppenséggel pókemberként ugrálnak hajnalban  egy benzinkút 
pultján.

rióba megy

Mire e sorokat olvassák, Ozy és csapata 
már alighanem landolt Rióban. A nem-
csak lakóhelyén, hanem a parasportolók 
között is népszerű Ozynak (Szabó Ozor 
János) sikerült a bravúr: bár ő maga 
sérülés miatt nem utazhat a szeptemberi 
riói paralimpiára, kárpótolhatják ezért őt 
tanítványai. A három olimpikon között, 
akiket ő készített föl, egy budakeszi 
hölgyért is szurkolhatunk. És Mezei 
Kati (a képen középen) mellett ott lesz a 
titkos favorit,  Tunkel Nándi is.

tb
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Zsámbéki, Magyar L. utcai Príma áruházunk 
felvételt hirdet 

ELADÓ, PÉNZTÁROSI MUNKAKÖRBEN.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY: SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉG, LEGA-
LÁBB EGY ÉVES GYAKORLAT.

AMIT KÍNÁLUNK: VERSENYKÉPES FIZETÉS, JÓ MUNKAKÖRÜLMÉ-
NYEK, CAFETÉRIA, UTAZÁSI HOZZÁJÁRULÁS, TOVÁBBTANULÁSI, 
TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG.

JELENTKEZNI LEHET:  
– AZ ÜZLET VEZETŐJÉNÉL SZEMÉLYESEN ÖNÉLETRAJZZAL,
– POSTÁN ÖNÉLETRAJZZAL, POZÍCIÓ MEGJELÖLÉSÉVEL: 
CÍM: KRUPP ÉS TÁRSA KFT. 2040. BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54.
– E-MAILBEN: BODONYI.BALAZS@KRUPPTSA.HU

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT A MAGYAR ÜZLET-
LÁNC CSAPATÁBA!

Ez azért Príma munka-
hely, mert ide vevőként 

is szívesen jövök

Vajon milyen lehet a 
pult túloldalán? Szí-

vesen kipróbálnám…

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

Indián nyár a Stadtban

Laptopok és asztali számítógépek  
javítása, karbantartása rugalmas, 
gyors kiszállással elérhető áron.

LAKATOSMUNKÁK, 
BETÖRÉSVÉDELEM

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi

TELEFON: 
06 30 900 4238

E-mail: 
kapcsolat@durnipal.hu

Honlap: 
www.femmunka.hu

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!
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Egy föltehetően demens, idős asszonyhoz 
hívták a helyi rendőröket augusztus 12-
én az egyik budaörsi gyorsétteremhez. A 
láthatóan összezavarodott, 66 éves nő ne-
hezen válaszolt a hozzá intézett kérdésekre, 
személyazonosításra alkalmas okmányt nem 
találtak nála, de a nevét és a lakcímét meg 
tudta mondani. Mivel egészségügyi ellátásra 
nem szorult, a kapitányságra vitték, amíg az 
értesített, dabasi rokon megérkezett és épség-
ben haza szállította.

Beteg férfi

Az áruház parkolójában az épp ott portyázó 
rendőrök arra lettek figyelme-sek, hogy az 
egyik személygépkocsi vezetőülésében egy 
alélt férfi ül. Közelebb menvén, látták, hogy 
a 40 év körüli úr sápadt, végtagjai ernyedtek, 
szemeit alig tudja nyitva tartani. Kérdésükre 
elmondta, hogy rosszul érzi magát és szív-
beteg. Vásárlást követően rosszul lett, kiment 
a kocsijához, de elindulni már nem tudott. A 
rosszulléte kezdetekor saját mobil telefonján 
orvosi segítséget kért. Amíg a segítség me-
gérkezett, vízzel kínálták és tartották benne a 
lelket. Végül a mentők szállították kórházba.

A baleset augusztus 17-én, este fél hét 
körül történt.

Eltűnt kislányok

Ugyancsak 12-én este érkezett a hívás Perbál-
ról, hogy két, 8 éves kislány eltűnt az egyik 
ingatlan előtti közterületről, ahol játszottak. 
Mivel már alkonyodott, a rendőrök haladék-
talanul megkezdték a gyerekek fölkutatását a 
polgárőrség és egy vadász segítségével. Az 
elcsavargott leánykákat végül utóbbi találta 
meg a község külterületén. Az ijedtségen 
kívül más bajuk nem esett.

tb

A jó zsaru, ahol tud, segít

Állatrendőrség

Vannak országok, ahol az alábbi eset nem 
a baleseti, hanem a bűnügyi rovatba került 
volna. Szerencsére a közegek között is 
vannak, akik szeretik az állatokat.

Augusztus 2-án történt, hogy az egyik 
budaörsi bevásárlóközpont parkolójában 
a helyi közterület-felügyelők arra lettek 
figyelmesek, az egyik személyautó 
utasterében egy kistestű kutya kornya-
dozik a kánikulában. Alighanem hőgutát 
kapott. A rendőrökkel együtt kiszabadítot-
ták, megitatták. Az alkalmi állatmentők 
értesítették a jármű tulajdonosát, egyben 
az eb gazdáját. Mivel még szeptemberben 
is várhatók nagy melegek, Olvasóinkat is 
ugyanabban a figyelmeztetésben része-
sítjük, mint az ebtartót a rendőrök: se 
állatot, pláne gyereket soha ne hagyjunk 
egyedül az autóban. 

Borz Tóbiás

– Lesz-e mit innunk, mármint bort, jövőre 
is, és ha igen, milyen lesz? – érdeklődtem 
Somlai Ferenc budakeszi szőlész-
borásznál, a Somlai Családi Pincészet tu-
lajdonosánál.

– Borról még aligha beszélhetünk, 
hiszen még csak most zajlik a szüret…

– Akkor beszéljünk a szőlőtermésről, a 
borszőlőéről természetesen.

– Az időjárás nem igazán kedvezett a 
szőlőnek…

– Csodálkoztam volna, ha igen, én olyat 
aligha hallottam, hogy az időjárás meg-
felelt volna mindenben a termelőknek.

– Így is van, hiszen ideális, minden 
növénykultúrának minden tekintetben 
megfelelő időjárás valószínűleg csak a 
tankönyvekben létezik, ez már csak i-
lyen. Szóval az áprilisi fagyok igencsak 
megtizedelték a szőlőket: az új rügyek, 
hajtáskezdemények elfagytak. A mellékrü-
gyek aztán kifejlődtek, de mindez jó 
15-20 százalékos terméskiesést okozott. 
Mennyiségi tekintetben tehát közepes ho-
zamokra számítok.

– No és a minőség?
– A nyár csapadékos volt, aszály tehát 

nem sújtott minket, viszont a magas pára-
tartalom kedvezett a gombáknak, aminek 

az erdőjárók örültek valószínűleg (lám, 
minden relatív), a szőlősgazdák viszont 
kevésbé: a hajnali harmat, ahogy a napsü-
tés felerősödött, párává vált, ami lételeme 
a gombabetegségeknek, például a liszt-
harmatnak.

– Mit lehet ez ellen tenni?
– A növényvédelem természetesen 

nem tehetetlen, de ez plusz költséget 
jelent: munkaráfordításban és kemikáliák-
ban egyaránt.

– Említette, hogy elkezdték a szüretet…
– Másutt, például a Nyakas Irsai-ül-

tetvényein augusztus végére már be is fe-
jezték, mi szeptember derekán indulunk. 
Ha napos, meleg, száraz idő lesz, amiben 
csak reménykedni tudunk, az idei szőlő 
minősége akár még jobb is lehet az előző 
évekénél.

Bot Zsibora

Indul a szüret, a borra várni kell Apatóczky István
A fakadó vén fa fejével

Zsendül a langytól a testem.
Átfagyott ágaim nyújtom,
S hajdan miben széppé lettem,
Rejtem a bőröm a csúfot.

Mernél a télbe kiállni,
Étlen és pőre magadban,
S vénülve lenni kiváncsi,
Rejlik-e tűz a tavaszban?

Élni, ’min állsz, meg a fényből,
Szótlan, ha fúlsz, vagy ha tikkadsz,
S tűrve kivárni, hogy eldől,
Mi ellened, s kiben bízhatsz?

Frissiben élem az álmom:
Lüktet ezernyi aortám,
Csillan a fény lombon, ágon,
S dal harsan pacsirta torkán.

Ennek a blökinek 
malaca volt

Nemsokára becsengetnek. Az isko-
lás gyermekek a nyár emlékeivel 

a fejükben figyelmetlenül közleked-
hetnek iskolába menet-jövet, illetve 
azok környékén, ezért szeptembertől 
fokozott körültekintés ajánlott minden 
gépjárművezető részére.

Tanítási napokon reggel és a dé-
lutáni órákban nagyobb a gyermek-
balesetek kockázata. A veszélyhelyzetet 
tovább növeli, hogy a „szabadságo-
lási időszak” után jelentősen megnő a 
gépjárműforgalom a közutakon.
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