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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

Ide 
nekünk a...

Dylan pro Nobel, 
Nobel pro Nobis. 

Irodalmáraink a kitüntetettről 
a XI. o-on
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MunkaTÁRSAK jelentkezését várják
A PRÍMA ÉLELMISZER-ÁRUHÁZAK A BUDAKÖRNYÉKEN (BIATORBÁGY, CSODASZARVAS U. 2.; BUDAKESZI, 
DÓZSA GY. TÉR 1/A; ETYEK, KÖRPINCE U. 4.; PÁTY, SOMOGYI B. U. 3.)

eladó, pénztáros, hentes, csemegepultos, árufeltöltő stb. munkakörben. Felvételi követelmény: szakirányú 
képesítés, gyakorlat előny.

Amit kínálunk: versenyképes fizetés, Jó munkakörülmények, cafeteria, utazási hozzájárulás, továbbtanulási, 
előmeneteli lehetőség.

Jelentkezni az üzletvezetőknél személyesen vagy telefonon; postán önéletrajzzal, pozíció megjelölésével 
(cím: Krupp és Társa Kft., 2040 Budaörs, Szabadság út 52-54.); e-mailen: bodonyibalazs@krupptsa.hu

A Príma Áruházak társkereső rovata
Büszke vagyok, hogy a 
fiúnk és a menyünk is 

Príma-dolgozó.
Hurrá! Végre van egy 
Príma-munkahelyem!

Óriási lehetőség 
henteseknek, cse-
megepultosoknak!

ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!

A bontás virágai (képriport)

Nincs tovább

Mikor leomlanak a falak

Őszi táj 
keszi 

ecsettel

Hétköznapi kubizmus
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Hogy egy rókáról nem lehet két bőrt 
lenyúzni, bizonyítást nem igénylő, 

triviális igazság, amit népi mondásunk is 
igazol. No de hogy állunk az önkormány-
zatokkal? Erről egzakt tudással még nem 
rendelkezünk, gondolom, ezért is döntött 
úgy Pártunk és Kormányunk, hogy nagy-
szabású kísérletbe – ember-, és nem állat-
kísérletbe – fog, hogy ezt kiderítse a haza 
nagyobb üdvére. Egyik fő-fő kísérleti tár-
gyának (nem pedig alanyának) pedig – ó, 
micsoda megtiszteltetés! – azt a Budaörsöt 
választotta, amelyet nem először sújtanak 

efféle kísérletekkel. A most elhatározott teszt hatalmas pénzel-
vonással, s ennek megfelelően komoly elvonási tünetekkel jár 
majd. 

Hogy miként vette el a kormány a településektől előbb iskoláik 
fenntartói, majd működtetési jogát, arról lapunk olvasói folya-
matosan tájékozódhattak. De amihez most legutóbb folyamodott, 
az minden képzeletet fölülmúl: olyan sarcot vetett ki egyes, jól 
gazdálkodó városokra, hogy arról kódulnak. A sarcot, bizony-
ságul, hogy a jogszabályalkotók nincsenek híján a találékonyság 
mellett az egészséges humornak  sem, szolidaritási hozzájáru-
lásnak keresztelték el. Indoklásuk szerint azért, mert hogy ebből, 
a központi költségvetésbe beperkált pénzből támogatnák a sze-
gényebb, kevés bevétellel rendelkező helyhatóságoknál az ok-
tatást. Hogy aztán, ha már egyszer a nagy kalapba a pénzeket 
befizették, hogyan, mennyi kerül belőle valójában oskolaügyre, 
azt ember nincs, aki kibogozná. Erős a gyanú, hogy a kormány, 
miközben évről évre újabb pénzforrásokat szivattyúz ki a közok-
tatási rendszerből (is), a részleges hiánypótlást azokra terheli, 
akiknek még nem teljesen üres a kamrája.

És akkor nézzük kicsit, mennyi is az annyi. Pénzügyi 
előrejelzések szerint jövőre a szolidaritási hozzájárulásnak csú-
folt sarcból összesen 23 milliárd forintot remél bevételezni a 
központi, állami költségvetés. Ennek kereken tíz százalékát, azaz 
2,3 milliárd forintot vetették ki Budaörsre. Sokkal többet, mint 
például Debrecenre vagy Győrre. Lélekszámarányosan ez annyi, 
mintha a harminc ezres Budaörs egymilliós nagyváros lenne.

A térség Fideszes országgyűlési képviselője, Csenger Zalán 
Zsolt erre nemrég úgy reagált, hogy hiszen ez a progresszív 
adózás. Ami, ugye, a liberálisok kedvenc vesszőparipája. Bu-
daörs polgármestere, Wittinghoff Tamás csak annyit mondott 
(szabad fordításban), progresszív adózást helyhatóságok vonat-
kozásában eddig még Unortodoxiában sem láttak. Épp itt volt az 
ideje! – tesszük hozzá mi némiképp szarkasztikusan. Meg még 
azt is, hogy a progresszív adózást éppenséggel nem a liberálisok 
forszírozzák, de ez már valóban mellékes körülmény.  

Mindenesetre egy másik kísérletről is beszámolhatunk az ügy 
kapcsán: Budaörs az Alkotmánybírósághoz, az ombudsmanhoz, 
több hazai és nemzetközi jogorvoslati fórumhoz fordul a szoli-
daritási hozzájárulás miatt. (Fölkent jogtudósok szerint a szoli-
daritási hozzájárulás az Alaptörvénybe és az önkormányzati 
törvénybe is ütközik, bár ez más esetekben, láttuk, nem igazán 
szokta feszélyezni a végrehajtó hatalmat.) A kísérlet tétje: lehet-e 
még érvényt szerezni a jognak és az igazságnak, Budaörsön, és 
Magyarországon. Az ügy tehát túlmutat a város határain, mind-
annyiunk ügye. 

Kíváncsian várjuk az eredményt.

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)

„Az embernek csak az első lépést kell megtenni a züllés útján, 
a második lépés már természetszerűleg következik.”

(Krúdy Gyula)
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November, Szent András hava

Szent András havában tyúkmonyat és mézet egyél, nem 
árt tehénhús és gyümölcs; a fürdő nem hasznos, békét 

hagyj Vénusznak, semmi, állatnak a fejélt meg ne egyed, ke-
veset igyál, italodban álljon borsfű, zsálya és izsók; főtt ital 
galganummal, fahéjjal, spikával, gyömbérrel és ezerlevelű 
fűvel; purgáczióval is élhetsz.

Igy próbálták a mi eleink, hogyha a hideg vagy meleg te-
let előre érteni akarták; levágtak a nyers bükkfáról egy nagy 
forgácsot, ha száraz volt, meleg telök fordult, ha nedves volt 
a forgács, hideg telök lett.

Örvendezhet boldog szent András, mert drága, becsü-
letes, nemes bölcseket, okosokat, takarékos életüeket és jó 
elméjüeket szül e világra; minden dolgaiban jámbor, töké-
letes, hű s igaz, istenfélő, igazságszerető, barátságos, jó,  
szerencsés gyermeket szül, ha őtet valami mesterségre fo-
god, bizonyára rövid nap gyümölcsét látod

CSÍZIÓ

A hónap fotója

A budakeszi művelődési 
központ melletti 
tornyot a képen látható, 
rejtélyes fölirat – 
ESHAZA – díszíti. 
Mi utánajártunk, 
s kiderítettük, a Eshaza 
egy iráni-arab eredetű, 
ősi név. Jelentése:
illatos asszony. De 
vajon ki tiszteleghet 
ilyen monumentális 
módon Eshaza előtt?

A fővárosi 
kisgömböc

A hír időről időre felröp-
pen, legutóbb Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer Fide-
szes polgármestere jóvol-
tából. Hogy tudniillik a 
közigazgatás újabb reform-
hulláma nyomán, a főváros 
körüli városok, községek  
(összefoglaló nevükön: az 
agglomeráció) beolvadnának 
Budapestbe, és onnantól a 
székesfőváros egy-egy kerü-
leteként működnének. 
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AUTÓS-MOTOROS ISKOLA 
BUDAKESZIN

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

ELMÉLET: az iskola székhelyén
VEZETÉS: (indulás és érkezés) Budakeszin, 
NÁLAD vagy a Dózsa Gy. téren

ÉRDEKLŐDNI: személyesen az Autósiskolában: 
H. és P. 10-16; K. és Cs. 10-18; Sze 10-18 és 18.30-20 óráig

Tanfolyamok egész évben, 
kéthetente csütörtökön

Iskolavezető: KUTI TAMÁS
06 (30) 948 2435 (hétvégén is)
info@keszijogsi.hu

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

• Mérsékelt árak – türelmes oktatók – 
 klímás, manuális és automata autók – 
 kedvezmény (A+B= –15.000 Ft)
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
• Gyorsított képzés (B: 5 hét, A: 4 hét)
• Elsősegélynyújtás-tanfolyam 
 és vizsga helyben!
• Oktató házhoz megy 
 (egyéni elmélet 2 főtől házhoz)
• Vizsgadíjak honlapunkon: 
 www.keszijogsi.hu

Autó Motor
B SM A-1 A-2 A B-vel A-1

Elmélet 31e 20e 20e 20e 20e 10e
Gyakorlat 96e 30e 48e 59e 81e 6e
Összesen 127e 50e 68e 69e 101e 16e

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

Vasaló-futár
Budakeszi-Páty területén

mosás, vasalás 
házhoz szállítással

Telefon: 06 (30) 577 7416
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– Van testvére?
– Van, de miért érdekes ez?
– Két nagyszerű  filmjébe is, a Witman 

fiúkban és A nagy füzetben, egyaránt egy-
egy testvérpár játssza a főszerepet. Mindkét 
alkotás arról győz meg, hogy erről az em-
beri viszonyról, két kamasz fiú testvérkap-
csolatának mélységeiről ön igen sokat tud, 
és rendkívüli módon foglalkoztatja. 

– Ezen így nem gondolkodtam, mindene-
setre ebben az értelemben nem volt semmi 
tudatos elhatározás bennem, amikor a két, 
kiemelkedő irodalmi alkotást – Csáth Géza 
és Ágota Kristóf műveit – filmjeim alapa-
nyagául választottam. Ami igazán érdekel, 
az élet ábrázolása a gyerek, a kamasz sze-
mével. Mindkét történet bestiális gyilkos-
ságokba torkollik, és ez a másik kap- 
csolódási pont talán: a bűn ontológiája. 
Hogy mindkét esetben kamasz fivérek áll-
nak a középpontban? Inkább a véletlen 
műve, és dramaturgiai megfontolás: a fiúk 
párbeszéde segít a bűn megfogantatása és 
beteljesülése dinamikájának ábrázolásában. 

– Hadd hozzam akkor még ide egy másik 
jelentős filmjét, a Woyzecket, amit az előző 
kettővel szintén rokonnak érzek.

– Alighanem jól érzi. Woyzeck ugyan 
már nem gyerek, de az ő tiszta, naiv, már-
már gyermeki lénye ugyancsak ezt a 
problémát járja körbe, hogy tudniillik ho-
gyan képes egy ember a legszörnyűbb bűnt, 
az emberölést elkövetni, s közben paradox 
módon „tisztának” megmaradni. 

– Hogyan?
– Nem tudom, ezért foglalkoztat ez a 

kérdés annyira. Van egy orvos barátom a 
Harvard Egyetemen, agykutató. Ugyanaz 
érdekli, mint engem. Ő azt mondja, hogy a 
tudomány ezekről a kérdésekről gyakorlati-
lag nem tud semmit. Hogy ebből egy agy-
kutató is alig ért valamit, mindenesetre meg-
nyugtató; illetve nagyon is nyugtalanító. 

– Valamilyen válasza azért csak van rá? 
Hogy tudniillik miből, hogyan keletkezik a 
bűn?

– Természetesen folyamatosan gon-
dolkodom erről, és műveimmel próbálok 
válaszokat találni, s persze nem csak a 
filmjeimben, hanem a mindennapi élet-
ben is. Most például az foglalkoztat, ami 
a közvéleményt is fölkavarta, a bicskei 
nevelőotthonban történt szörnyű esetre 
gondolok. Ezúttal nem az elkövető, hanem 
az áldozat. Nem tudom, látta-e a riportot 
azzal az intézeti fiúval, aki végül is úgy 
döntött, hogy a nyilvánosság elé áll, és el-

mondja, milyen szörnyűségek történtek 
hosszú éveken át abban az intézményben. 
Elnéztem a tiszta arcát, a tekintetét, csodál-
va a döntése bátorságát, s mindezt össze-
vetettem a sorsával: börtönben született, 
intézetben nevelkedett. Vajon mivé lehetne 
(nem akarom azt mondani, hogy mi lehetett 
volna, így, múlt időben, hiszen még olyan 
fiatal, bármi megtörténhet), ha egy szerető 
családban születik; akár nagyszerű költő, 
újságíró, zenész válhatna belőle. De ő ezt a 
másik életet kapta sorsul, ami ki tudja, hova, 
mibe torkollik. Nagyon vékony az a palló, 
amin végigmegyünk, s vajon mitől függ, 
hogy melyik oldalon kötünk ki?

– Eddig a filmjeiről beszélgettünk, de 
ön jelentős színházi rendezői munkásságot 
is magáénak mondhat itthon és külföldön 
egyaránt. A színház milyen szerepet tölt be 
alkotói életében?

– Nagyon szeretem a színházat, mindez-
zel együtt elsősorban filmrendezőnek tartom 
magam. A színházi munkámra úgy tekintek, 
hogy két film között a színházzal tartom 
„formában” magam. Számomra rendkívül 
fontos a kapcsolat a színészekkel, és ezt 
folyamatosan a színházban kapom meg.

– Ha jól tudom, pályafutását is színház-
ban kezdte.

– Valóban, 1976-1980 között a Nemzeti 
Színház kellékese voltam, majd Vámos 
László asszisztense lettem a Fővárosi Ope-
rettszínházban.

– Nehezen tudom elképzelni az ope-
rettszínházban.

– Pedig imádom az operettet, a musicalt 
pedig még inkább. Rendezni is szeretem, 
mert miközben a koreográfus instruálja a 
színészeket, nekem van időm gondolkodni 
a darabon.

– Említette, mennyire fontos az ön 
számára a folyamatos kapcsolat a színészek-
kel, szólna  erről részletesebben?

– Van ebben a hivatásban valami szégyen- 
telen, önmutogató, miközben pályafutásom 
során megtanultam, kevés gyámoltalanabb, 
kiszolgáltatottabb, szemérmesebb em-
ber van mint a színész – már amikor nem 
a színpadon áll. Ha az ember ezt fölfogja, 
megértéssel van irántuk, és nem csak hatal-
maskodik fölöttük, hanem megpróbálja sze-
retettel vezetni őket, akkor ebből csodálatos 
együttműködés, jó esetben igaz művészet 
születik. Hogy ez mitől függ, nem igazán 
értem. Van rendező, például Fellini, aki 
jószerével semmilyen instrukciót nem adott 
a színészeinek, más, mint például Tarkovsz-
kij, egészen szoros közelségben működött 
együtt velük. Erre sincs recept. Amerikában 
egészen másképp működnek a dolgok, ott 
például nemcsak a színész, a rendező is ab-
szolúte beosztottja a producernek.

– Apropó, Amerika. Emlékszünk, hogy 
pár éve A nagy füzet igen közel volt ahhoz, 
hogy elnyerje az Oscar-díjat…

– Benne volt a végső kilencben, ami 
közül végül is kikerült az egy 
nyertes.

– De az akkor mégsem 
az ön filmje volt. Nagyon nagy 
csalódást okozott?

– Természetesen csalódás 
volt, legalább akkora, mint 
amekkora meglepetést a jelölés 
jelentett. Ugyanis semmiféle 
háttérmunka, lobbizás nem 
volt, márpedig manapság ez 
is hozzátartozik a díj-biznisz 
világához. Mi csodálkoztunk 
legjobban, hogy egyáltalán 

bekerültünk a TOP 9 közé. Egy hónapig 
izgultunk, hogy mi lesz. De már az is 
nagy siker, hogy idáig eljutottunk vele.

– Jelenleg milyen filmen dolgozik?
– Egy bűnügyi histórián, a távoli 1925-

ös esztendőből. A hírhedt darabolós gyil-
kosság sztorija olyan erős, hogy az akkor 
született rigmust talán még a mai emberek 
is ismerősnek hallják – „Lédererné, mi van 
a kosárban, Kodelkának keze-feje-lába” –, 
többségük pedig már nem igazán tudná meg-
mondani, hogy mi is történt azon a baljós, 
januári napon. A Léderer házaspár három-
szor öli meg a jómódú mészáros Kodelkát, 
mire az kileheli a lelkét. Egészen szürreális 
történet, már-már Bartók Csodálatos man-
darinját idézi.

– Egy békésebb kérdés végezetül: hogyan 
és miként került Budakeszire?

– Született budapesti vagyok, egy éve 
mégis kiköltöztünk ide feleségemmel és 
két gyerekemmel. Évekig érlelődött ben-
nem az elhatározás.  Talán az öregedés 
jele, de úgy éreztem, elég volt a nagyvárosi 
dzsungelből. Boldog vagyok itt, embe-
ribbnek, áttekinthetőbbnek érzem az itteni 
viszonyokat, és szerelmes lettem a vidékbe. 

Zsibrita Bo'o

Új lakótársunk: szász jános filmrendező

Bűnügyi históriák felsőfokon
Hogyan egyeztethető össze az operettszínpadok frivol világa a legsötétebb 
bűnök komor kulisszáival? Erről is beszélgettünk a világhírű rendezővel, 
Szász Jánossal.

A bűn és bűnhődés 
foglalkoztat
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Filmek, digitális 
adathordozók

Igazolványképek

Szkennelés, másolás, 
nyomtatás

Rendezvényfotózás

Fa, műanyag és fém 
keretek

herrLiszt Papír- Írószer és Fotóbolt
Budakeszi, Fő u. 76.
T/F 06 (23) 450 637
Nyitva tartás: H-P 10-18, Szo 9-13 óráig
E-mail: herrlisztpapir@t-online.hu http://facebook.com/herrliszt

Keszi
FOTÓbolt

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

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

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!
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„A 2016 szeptemberi Keszi, láss!–Budántúl 
„Nem kért trágyázás a réten” című cikkéhez 
a következőket fűzném hozzá:

Király Uzor úr, védendő magukat és az 
Önkormányzat trehányságát, összemossa a 
problémákat, mondhatni, csúsztat.

Semmi értelme, hogy a lakosság a csa-
padékvíz-hálózatra kösse a szennyvizet, 
hiszen így is, úgy is fizetni kell a csator-
nahasználatért mindenkinek. Lehet, hogy 
korábban néhányan rákötöttek, de az a 
mennyiség, ha tisztán tartanák a csa-
tornarendszert, azonnal fölhígulna és el-
sodródna.

A probléma gyökere, hogy a sok pén-
zért átalakított utakon nincs megfelelő 
mennyiségű vízelnyelő kiépítve, és ami van, 
gondozatlan, feltöltötte a sár, mindenütt nő 
ki a gyom.

A cikkben szerepel az is, hogy „Több 
mint száz éve építették a Fő utca alatti 
csapadékvíz-elvezető csatornát, csak 
kisebb lélekszámra”. Nem értem, mi köze 
a csapadékvíznek a lélekszámhoz, a csapa-
dék mennyisége nem lélekszámfüggő sehol 
a világon.

Ilyen, amióta Fő utca aszfaltburko-
latot kapott, nem volt, hogy tudniillik 
esőben gyalogosan ne lehessen átjutni az 
utca egyik oldaláról a másikra anélkül, 
hogy a víz ne menne a cipőnkbe. Men-
jen ki pl. a Himnusz-szoborhoz és nézze 
meg a buszmegállót esőben. Számtalan-
szor kértük, hogy a Mezei Mária utca 
folytatásában a Fő utcáig (kb. 10 méter) 
építsenek járdát, ami a megállóban ömlő 
vizet is elterelné – még csak választ sem 
kaptunk rá. Néhány éve éjszaka valakik 
ellopták az utcai fém csatornarácsokat. 
Az önkormányzat csináltatott újakat, eze-
ket lehegesztették, hogy ne lopják el ismét. 
Kérdeztük, hogy lesz ez így takarítva, mire 
azt a választ kaptuk, hogy majd jönnek, 
fölszedik, kitisztítják – és visszahegesztik. 
Ez évekkel ezelőtt történt, azóta senki nem 
takarította ki a csatornát. 

Mire szedik az egyre magasabb adót, 
ha egyre elhanyagoltabb a város? Minden 
gondoskodás kimerül abban, hogy évente 
néhány forintért virágot ültetnek és azt 
egy-két ember kapálgatja.”

Kovács János

Karthágó és a csapadékvíz
Egyik olvasónk levélben reflektált korábbi cikkünkre. Ebből idézünk, majd 
közöljük a szerkesztőség válaszát.

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.

Tisztelt Olvasónk!
Arra a fölvetésére, „semmi értelme 

annak, hogy a lakosság a csapadékvíz-
hálózatra kösse a szennyvizet”, egye-
tértünk, valóban „semmi értelme”, 
viszont ilyet sem a cikk szerzője, sem az 
abban megszólaltatott szakértő, Király 
Uzor úr nem is állított: az ellenkezőjét 
annál inkább, hogy tudniillik a lakosság 
egy része a csapadékvizet a szennyvíz-
csatornába vezeti – illegálisan.

Igaza van, hogy a főutcai 
csapadékvíz-elnyelőket nem ta-
karítják, azzal a megjegyzéssel, hogy 
az viszont nem a város kötelessége, 
hanem az út fenntartójáé (Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.).

A csapadékvíz és a lélekszám kérdé-
séhez: a település lélekszám-növeke-
dése a beépített területek nagyob-
bodását hozta magával, az pedig a 
természetes vízfolyások eltűnésével, 
eltorlaszolásával, valamint a vizet el-
nyelni képes földterület zsugorodásával 
járt együtt. Íme, az összefüggés.

A többi fölvetését támogatjuk (Cete-
rum censeo, a csapadékvíz-elvezetést 
meg kell oldani!), s abban a reményben 
adjuk közre, hogy sorait a Fő u. 179-
ben is olvassák majd az illetékesek.

A Szerk.
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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!

A minap összehozott a sors egy népszám-
lálási kérdezőbiztossal. Nagyon érde-
kes tapasztalatokat adott át, ami a maj-
dan olvasható hivatalos összefoglalók, 
előrelátások vagy tanulságok címen 
megjelentetendő adatok értelmezéséhez 
némi segítséget ad.

Emberünk az idei, a tízévente ese-
dékes teljes népszámlálás közbenső 
időszakára elrendelt,  u.n. kis népszám-
lálás (mikro cenzus) számláló biztosa, és 
bőven gyűjtött már tapasztalatokat, mert 
már több évtizede aktív résztvevője volt 
az országos számlálásoknak, vonatkoz-
zon az emberekre, állatokra vagy éppen 
a termőföldre. Ám  állítása szerint ennyi 
kellemetlen, hamiskás adatközlővel talán 
összesen sem találkozott az élete során, 
mint most.

Beszámolója szerint a 30-45 éves kor-
osztály a legelutasítóbb, no és az albér-
letben lakók. Az e kategóriába tartozók 
meghatározó része nem hajlandó értelme-
sen válaszolni, már ha egyáltalán szóba áll 
a kérdezőbiztossal. Ha mégis, szinte csak 
azért is hamis, lehetetlen válaszokat ad.

A másik említésre érdemes korcsopor-
tot a nyugdíjasok képviselik, akik alig 

várják, hogy végre valaki rájuk nyissa 
az ajtót, és elmondhassák az élettörté-
netüket. Náluk sem sokkal jobb az adatok 
megbízhatósága, hiszen gyakori, hogy 
láthatóan rosszul emlékeznek, akaratuk 
ellenére is tévednek az adataik közlésé-
nél. A házaspárok egymástól kérdezik a 
házasságkötés dátumát, aztán versenyben 
javítják egymást. Sokan még a gyerekeik 
adatain is gondolkodnak.

Kérdezőbiztosunk 167 lakást ka-
pott, ebből 41 töltötte ki interneten a 
kérdőíveket, 7 lakásba pedig be sem 
engedték. Legnehezebb a lakások meg-
találása, hiszen nem név, hanem ház-
szám, emelet-ajtó lett nekik megadva, a 

kapucsengőn pedig csak név. Sok lakót 
nem lehet otthon találni. Ha meg otthon 
van, jön a kérdés: miért pont őt keressük, 
miért este, miért reggel, miért vasárnap 
jön a kérdőívvel.

Vannak olyan lakások is, ahová nem 
mer bemenni, mert nem vehet maga mellé 
kommandósokat.

Bizony, sokszor nem is az igazat mond-
ják, hasraütésszerűen válaszolnak a meg-
kérdezettek. Nem ritkán látni, érezni, csak 
azért mondanak valamit, hogy ne legyen 
csend. A válaszok említésre méltó részét 
eleve kihagyná az adatokból, de e váloga-
tási feladatra nincs megbízatása.

A „legszebb” a történetben az, amire 
nem mindenki számít, ám vele megtör-
tént. Az egyik címre menet – figyelve az új 
adatközlővel az élőszavas kapcsolatfelvé-
tel részleteire –, megbotlott a megsüllyedt 
járda kiálló peremében. Szemüvege az 
egyik irányba, a laptopja a másik oldalra, 
ő maga pedig az orrára esett. Orrcsontja, 
több foga, és a bal kezének egyik ujja 
bánta, hogy a leendő adatközlőre, s nem 
a terepre figyelt. Ujját meg kellett volna 
műteni, de akkor biztosan nem foghatta 
volna meg többé a hegedű húrjait. Így 
most gipszben várja a népszámlálás vé-
gét és a gyógyulást a mindennapokban 
hegedűművész kérdezőbiztos.

Mészáros Árpád

PillanatfelvételeK, BudaKeszi, 2016. oKtóBer

Népszámlálás, bukással

Tényleg rendkívüli időket élünk: 
a fotón látható macskafélét egy 
elhagyott üzlethelyiség üveggyapot 
paplanán kaptuk lencsevégre.

Média-vállalkozás
számlaképes, 

autóval, internet-
tel rendelkező

üzletkötőt keres

Telefon: 
06 (20) 212-3808
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STADT ÉTTEREM és KÁVÉZÓ

2092 Budakeszi, Fő út 57. (Az Erkel utcai parkolónál)
RENDELÉS, HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS, TELEFON: (23) 451 327
E-MAIL: STADTETTEREM@CITROMAIL.HU
HONLAP: HTTP://WWW.STADT.HU

Liba Napok a Stadtban
november 4-13. között!

Kapsz egy 
libacombot!

A csinos, középkorú asszony egyre kel-
lemetlenebbül érezte magát. Bármerre 
ment, a férfi árnyékként követte. Nem 
tudta eldönteni, hogy le akarja-e szólítani, 
vagy netán civil ruhás biztonsági ember, 
aki tetten akarja érni. „De mikor sem-
mi gyanúsat nem tettem!” – háborgott 
magában. Elhatározta, véget vet a mél-
tatlan fogócskának, hirtelen megfordult, 
de amit tervezett mondani, nem jött ki a 
száján. Elakadt a szava. Aztán mégis csak 
megszólalt:

– Feri??
– Igen, Petőfi Gimnázium, érettségi 

éve 1993, B osztály. Szia, Zsóka. Én 
rögtön megismertelek, de nem voltam 
száz százalékig biztos a dolgomban, meg 
akárhogy igyekeztem, valahogy mindig 
elfordítottad az arcodat. Hogy kerülsz ide? 
Csak nem meglepetés-osztálytalálkozó 
lesz?

– Nem, bár jó lenne! De te hogy ke-
rülsz ide?

– Én tizenkilenc éve, hogy itt lakom.
– Nagyszerű! Mi két hete, hogy Bu-

dakeszire költöztünk a családommal, 
előtte évekig külföldön éltünk, még szok-
nom kell az új környezetet.

– Na, majd én bevezetlek a helyi 
viszonyokba. Bár, ahogy elnézem, jól 
feltalálod magad. A város legjobb élelmi-
szer-áruházát mindenesetre már sikerült 
fölfedezned. 

– Príma, úgy hívják, ugye? Amikor ki-
mentünk Németországba, ez az áruházlánc 
még nem létezett.  Na, akkor most rögtön 
szavadon is foglak. Marhahúst kellene 
vennem, mit ajánlasz?

– Azt, hogy ne is keress tovább, itt jó 
helyen jársz. Ráadásul épp akció van, én 
már vettem egy príma hátszínt, hogy stílu-

sos legyek, de szívesen visszakísérlek a hú-
sos pulthoz, ha megígéred, hogy utána te is 
elkísérsz a margarinokhoz; jaj, a margarin, 
nehogy elfelejtsem! Ja, és jó előre szólok, 
nemsokára Márton-nap, és szenzációs li-
bavásár lesz. Ez bennfentes információ…

Miután abból a bizonyos hátszínből 
még lekanyaríttatott újabb jó kiló, a férfi 
és a nő elindultak az áruház túlsó felére.

– Mi ez az újdonsült szenvedélyed a 
margarinok iránt?

– Oda kell figyelnem a koleszterinem-
re, de amióta ezt eszi az egész család, 
biz’ isten, megszerettem. Ráadásul a fiam 
a lelkemre kötötte, hogy most vegyek 
belőle, mert szeretne egy iPhone-t.

– Nocsak, a Prímában még iPhone-t is 
árulnak? Ilyet Nyugaton sem láttam. Egyé-
bként az én gyerekeim is megőrülnek érte.

– Nem egészen, de van egy nyeremény- 
játék, amiben a kedvenc margarinom 
vásárlói vehetnek részt, és a fő díj egy  
iPhone. A játék lényege, hogy… De tu- 
dod mit, fizessünk, aztán menjünk át a Ke-
szi Bisztróba, együnk-igyunk valamit –  
szerintem a városban itt főznek a legjob-
ban –, s közben elmagyarázom ezt a nyere- 
ményjáték dolgot. No meg a régi időkről 
is váltunk pár szót.

Étekfogó

életKéPeK a Príma élelmiszer-áruházaKBól

iPhone margarinból (és egyebek)

Erőt, egészséget!
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Megmondaná most azt is: hol volt ő a 
megmondhatója annak, hogy a telefonon 
percekig el nem érhető, esetleg a főnök 
által keresett valaki éppen merre talál-
ható a cégnél. Vagy, hogy a főnök merre 
van. A helyszínről itt annyit elárulhatok, 
hogy még a Crossbar előtti időkben, a 
16-os volt a külterületi cég telefonköz-
pontjának postáról kapcsolt száma. A cég 
központjának pedig Eszti néni volt az 
első számú humánkörnyezeti munkatár-
sa, másodmagával, később még nyugdí-
jasként is. 

Eszti néni továbbá egyfajta információs 
központ volt, akit a mai időkben GPSti 
néniként lehetne applikálni. Bármiféle 
magasságos műhold híján, világháló he-
lyett, a falszegletek pókhálói között ször-
fözött, tollseprő-hardverrel egyensúlyoz-
va, a negyven év előtt már használatos, 
kitámasztható háztartási fém létra fokain. 
A tetejéről pedig akár a legmagasabb be-
osztásúak tartózkodási helyét is kapásból 
harsogta a tágas folyosón.

Nem kellett más, mint, hogy pl. Ilonka, 
a telefonközpont agilis kezelője, néhány 
hiábavaló kapcsolás után a kis fülke ajta-
jából néhányszor szétkiáltson: „ X, vagy 

Y elvtárs! – Telefonja van” Netán:   „Cs. 
Sanyi, hol vagy, hova kapcsoljak?”.  Eszti 
néni eztán megkérdőjelezhetetlen ha-
tározottsággal tette közhírré, hogy házon 
belül, vagy valamelyik részleg épületében, 
és kinél lehet elérni a keresett munkatár-
sat. Vagy, hogy mikor és hova távozott az 
illető.

Egyik, talán legemlékezetesebb ese-
te mégsem a szolgálati helyén adódott. 
November eleje lévén, az élenjáró járási 
szervezet központi ünnepséget rendezett, 
az 1917-es oroszországi esemény kerek 
évfordulójára. Eszti 
nénivel együtt au-
tóbusznyi dolgozót 
szólított és szállít-
tatott a cég a kül-
területi ipari üzem 
kultúrházához. 

Az összegyűlt, 
színháznyi nézőteret 
betöltő tömeggel 
szemközt, az emel-
vény mögötti fal 
egyszínű vörösén, 
a két évszám fölött 
középen öles méretű, 

hungarocell lapból mintázott Lenin-profil 
képezte a dekorációt. 

Alig hogy belelendült mondandójába 
a szónok, talán kisebb huzat hatására, 
meglibbent a drapéria, és két-három bil-
lenéssel leesett a helyéről a hungarocell. 
(Innen-onnan fojtott kuncogás …) A 
váratlan, rövid epizód végén talán senki 
sem látta jól, hogy pontosan hol is ért 
padlót a díszlet. Annyi volt biztos, hogy az 
emelvényen ülő és hátra-hátrasunnyogók 
mögött valahol. Eszti néni, aki a nézőtéri 
első sorok egyikének a szélén ült, itt is ele- 
mében volt:

– Lenin ott van a függöny mögött. – 
szólt nekik fennhangon..

Apatóczky István

Eszti néni megmondja
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ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

November

8. kedd, 15.00
Nyugdíjas Akadémia
8. kedd, 18 óra
Makray Krisztina filklubja
9. szerda, 18.00
dr. Jászberényi József geopoli-
tikai előadása
10. csütörtök, 18.00
Játékklub felnőtteknek
12-13. szombat-vasárnap, 10.00-
16.00
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
12. szombat, 14.00-16.00
Márton-napi kézműves játszóház
a Lámpamúzeumban
17. csütörtök, 18.00
A női lélek misztériuma 
a könyvtárban
24. csütörtök, 19.00
Ariadné női klub
26. szombat, 15.00
Hajnal Ágnes fotókiállításának 
megnyitója
30. szerda, 18.30
Családi Egészségklub

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

November

9. szerda, 10.00 
Barátom, Gombocska és a mági-
kus levelek története
Városi Ifjúsági Klub
9. szerda, 18.00 
Szellemidézés – Mészáros Ági
10. csütörtök, 16.00 
Rómeó és Júlia
11. péntek, 10.00 
A két Lotti
Városi Ifjúsági Klub 
13. vasárnap, 11.00 
Az öreg kisasszony autósmeséi
Városi Ifjúsági Klub 
18. péntek, 19.00 
Maskarák
Nyilvános főpróba 
19. szombat, 19.00 
Maskarák, PREMIER! 

20. vasárnap, 11.00 
Az öreg kisasszony autósmeséi
Városi Ifjúsági Klub 
20. vasárnap, 17.00 
A két Lotti
22. kedd, 10.00 
Az öreg kisasszony autósmeséi
Városi Ifjúsági Klub 
23. szerda, 10.00 
Téli mesék
15.00 
Magyar állapotok
Városi Ifjúsági Klub 
25. péntek, 10.00 
Téli mesék
26. szombat, 19.00 
Maskarák
27. vasárnap, 15.00 
Liliomfi
28. hétfő, 10.00 
Téli mesék
29. kedd, 19.00 
Hazudj inkább, 
kedvesem!
30. szerda, 14.00, 18.00
A két Lotti

BuDAKESZI
erkel Ferenc 
művelődési köZpont
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

November

9. szerda, 18.00 
Lakossági Fórum
10. csütörtök, 18.00
Kozma László visszaemlékezései
könyvbemutató
Kozma Verával és Dr. Rédl 
Gáborral
a könyvtárban
13. vasárnap, 16.00 
Zwickl Polka Partie
19. szombat, 11.00
Tarján Veronika: Világforgó
zenés műsor gyerekeknek
22. kedd, 19.00 
Keszi Táncház
a  Sergő és a Szigony zenekarral
26. szombat, 9.00
Bababörze

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

Az Idei irodalmi Nobel-díjról két, térsé-
günkben élő irodalmárt, Kálmán C. Györ-
gyöt és Lackfi Jánost kérdeztünk.

 –  „Jogosnak” gondolja a döntést?
K. C. Gy.: – Igen. Kivételes döntés 

egy kivételes életmű esetében. Dylan 
dalszövegei persze hullámzó színvonalú-
ak, de sok igazán remek, kiemelkedő mű 
van közöttük, amelyeket nyugodtan lehet 
és érdemes is versként olvasni. Rímelés-
ben, ritmikában, alliterációkban virtuóz 
írások, rengeteg humorral és szürreális, 
meghökkentő hasonlatokkal és metaforák-
kal, erősen sűrített, meggondolkodtató, 
sokértelmű szövegek. Nem (vagy nem-
csak) a zene és az előadásmód járul hozzá 
ahhoz, hogy sokan és sokszor hallgatják 
meg a Dylan-dalokat, hanem ez is: mindig 
új arcukat mutatják, mindig új érdekes-
ségeket, játékokat, titkokat fedezhetünk 

fel bennük. Azért kivételes a döntés, mert 
nemigen hiszem, hogy évtizedeken belül 
bárki is akadna, aki bár az irodalom ha-
tárterületén működik (színházi ember, ze-
nész, bárki), ekkora hatású és irodalmilag 
is értékelhető műveket hozna létre. Ráadá-
sul Dylan műve tele van irodalmi utalások-
kal (a Bibliától Ovidiuson át Kafkáig).

– Többen leírták, hogy B. D. hatása 
nemzedéke művészeire páratlan volt. Ho-
gyan összegezné ezt a hatást?

– Leszámítva a dalszerzésben (a 
populáris kultúrában) kifejtett hatást, a 
Beatlestől David Bowie-ig: Dylan indu-
lásától, a 60-as évektől kapcsolatban állt az 
amerikai „beat” költőkkel (különösen Al-
len Ginsberggel), akik igen nagyra becsül-
ték, odafigyeltek rá, és vonzalma az amer-
ikai népdalhoz (városi folkhoz, blues-hoz) 
rájuk is átragadt. S hamarosan Európára is 

átterjedt – az egész 
kultúrára, nemcsak 
az irodalomra – a 
népi kultúra újrafel-
fedezése, minden 
nosztalgia és kon-
zerválási vágy nél-
kül: a népköltészet 
újragondolása. 

Ezen kívül hamarosan tudós dolgozatok 
sokasága kezdte tárgyalni Dylan írói fogá-
sait, utalásait, fordulatait és irányát – eh-
hez fogható nem fordult elő senkivel, aki a 
populáris kultúrában tevékenykedett. 

L. J.: – Minden Nobel-díj megoszt- 
ja az olvasókat, a rajongók felvisítanak 
a gyönyörűségtől, a szerző irodalmi sú-
lyában kétkedők húzzák a szájukat. 
Egyrészt dicsérendő lépés, hogy a Nobel-
grémium tágítja a szemhatárt, és tudomá-
sul veszi, hogy a mai költészet tetemes 
része dallamos formában, könnyűzeneként 
jön létre. A 16-17. századig nem is létezett 
más líra, csak énekelt formájú. Mindamel-
lett el lehet vitatkozni a dylani életmű sú-
lyán, ha szavait megszabadítjuk az össze-
téveszthetetlenül rekedtes, karakteres 
énekhangtól és a melódiáktól, nem beszél-
ve a korszakról, melynek jelképe volt. 
Egyesek állítják, hogy mindez felvizezett 
közhely csupán, mások meg, hogy aki ki-
csit is konyít az angol nyelvhez, megérzi 
Dylannél a shakespeare-i mélységeket. 
Magam úgy érzem, ha évi tíz életmű kapna 
Nobelt, abba belefért volna egy ilyen iz-
galmas felvetés, ám ha én lennék a Zsűri, 
inkább meghívom Dylant, énekeljen egyet 
Murakami díjátadóján. A jó Bob hívei pe-
dig vessenek engem a vérmókusok elé, 
mint sznob értelmiségi fanyalgót.

Biatoris Oz

A mieink a Nobel-díjasról
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Termékek listaár alatt
Szaniterek, csaptelepek, fürdőszoba-bútorok, tükrök, 

kádak, zuhanyfülkék, mosogatók, kiegészítők

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

Fürdőszoba-felszerelés 
és Csempeszaküzlet

Budakeszin,  a Fő u. 261-ben

(A Gazdabolt mellett)

LAKATOSMUNKÁK, 
BETÖRÉSVÉDELEM

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi

TELEFON: 
06 30 900 4238

E-mail: 
kapcsolat@durnipal.hu

Honlap: 
www.femmunka.hu

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓK, 
FIGYELEM!

Reklámkampányok tervezése, kivitelezése; céges marketing-büdzsék 
kezelése. 

Üzleti tanácsadás. 

Elsősorban a budai agglomerációban. 

Több évtizedes tapasztalat, referenciák.

KAPCSOLAT: 06 (20) 212 3808
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Action gratuite, azaz logikai és lélektani 
szempontból indokolatlan cselekedet lett 
volna? Mindenesetre az öthónapnyi nyo-
mozás eredményeképp kiadott rendőrségi 
közlemény szó szerint így fogalmaz: „A 
gyanúsított a rendelkezésre álló adatok sze-
rint 2016. május 23-án az esti órákban – 
egy nagykovácsi házban – minden előzmény 
nélkül fejbe rúgta az édesapját”. A 18 éves 
férfi azután is folytatta a bántalmazást, hogy 
az áldozata a földre került, mindössze an-
nyit változtatott harcmodorán, hogy immár 
ököllel verte. A sértett nyolc napon túl gyó-
gyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. 

Bor, lopó és körözött

A címben jelzett kombináció ugyan finom 
(bár bortudományi szempontból vitatható), 
de ezúttal nem bortudományról, hanem 
borlopásról, valamint a rendőrség által 
körözött személyekről lesz szó.

Történt ugyanis, hogy idén augusztus 
24-én délután, 17 óra és 17 óra 30 perc 
között két úriember egy budaörsi benzinkút 
shopjából a ruházatukba rejtve tulajdoní-
tottak el öt üveg bort. (Tán éppen Bodóné 
volt a pult mögött, s hiába kérték a bor árát, 

csak másról beszélt.) Cselekményüket a bolt 
kamerája rögzítette.

Az ismeretlen férfiak egyike 40 év körüli, 
180-185 centiméter magas, kopasz, normál 
testalkatú, kissé pocakos. A bűncselekmény 
elkövetésekor fehér cipőt, világos színű, 

térd alá érő nadrágot, narancssárga pólót 
és kockás inget viselt.

Társa szintén 40 év körüli, 170-175 
centiméter magas, zömök testalkatú. A 
bűncselekmény elkövetésekor RGN feliratú, 
felső részén fehér, alsó felén színes pólót, 
kék-fehér kockás térd alá érő rövidnadrágot, 
fekete cipőt viselt. Haja sötét színű, rövidre 
nyírt. A fején napszemüveget viselt.

 A rendőrség várja az üggyel kapcsolatos 
lakossági bejelentéseket: 06 1 23 62 883 

Bicskei robbantó

„Bomba van a budakeszi Tescóban! Nem-
sokára fölrobban!” – szólt a fenyegetés, ami 
telefonon érkezett a rendőrségre szeptember 
29-én, kevéssel 12 óra után. Az áruházat 
gyorsan kiürítették, hogy az időközben a 
helyszínre érkezett tűzszerészek tüzetesen 
átvizsgálják. Az Olvasó sejtheti, hogy ered-
ménytelenül, arról csak értesült volna, ha 
valóban fölrobban a pokolgép. Október 
5-én reggel a hívás megismétlődött, azzal 
a különbséggel, hogy ezúttal a budaörsi be-
vásárlóközpont is a célpontok között volt. 
A jelenet az egy héttel korábbihoz hasonló 
műveletekkel indult, ám nagyon másként 
végződött. Nem, bombát ezúttal sem ta-
láltak, azonban a bejelentést követően egy 
órával már meg is volt a riasztás kirob-
bantója; az áruház közelében fogták el, nyil-
ván azért volt ott, hogy közelről „élvezze” a 
maga okozta pánikot és fölfordulást.

M. Péter 28 éves bicskei lakos ellen köz-
veszéllyel fenyegetés bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a 
Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz-
tályán.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Kriminális szüret a Budai aGGlomerációBan

Bodóné és a nyoma sincs bomba

HALLÓKÉSZÜLÉK

NINCS!
(Üzletházunkban a hallókészü-
lék-szaküzlet bezárt!)

ELEM
Hallókészülékekbe való

VAN!
HOL?

Hát a szomszédban: 

Elek-Ék Óra-ékszer
ÁTRIUM ÜZLETHÁZ
Budakeszi
Fő u. 43-45.

LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

Batsoft31 Kft.

javítása
Számítógépek 
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés, 
archiválás

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

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

Számítógépek

Számító-
gépes 
futómű-
állítás

Szerelés

Olajcsere 
BP kenő-

anyagokkal

Műszaki 
vizsgáztatás

Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.

06 (23) 451 002, 06 (30) 9486 185
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Alkalmi smink mindenkinek!
Készíttessen professzionális sminket 
a nagy alkalmakra: családi fotózásra, 
szalagavatóra, esküvőre stb.

Otthonukban, vagy ahol Önöknek 
a legalkalmasabb.

Hívjon!

Nagy Klára
kozmetológus
06 (70) 77 066 77

Gyógyászati Segédeszközök Szaküzlete 
Átrium üzletház, Budakeszi, Fő u. 43-45.

H-P 10-18 óráig
Telefon: +36-20-389-2728

www.uzletekbudakeszi.hu
www.gerincambulancia.hu

Javasoljuk a vizsgálatot, mert az emberek többségének van valami- 
lyen lábproblémája, és a panaszok hátterében legtöbbször a láb valamilyen 
statikai zavara áll (lúdtalp, haránt- és hosszanti boltozatsüllyedés, bütyök, 
kalapácsujj). Számos lábbetegség megelőzhető és kezelhető a megfelelő 
talpbetéttel.

Készíttesse el
PODIART EGYEDI TALPBETÉTJÉT

nálunk
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST VAGY 

KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL

Az ön lába 
egészséges?

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

ÜZLETÜNKBEN:

Vizsgáltassa meg a talpát nálunk!

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

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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Egy háromlakásos, budakeszi 
ingatlanban (Meggyes utca) 
csaptak föl a lángok október 24-
én délután.

A lakás, ahol a tűz fellob-
bant, porig égett, de a másik 
is súlyosan megrongálódott. A 
harmadiknak ugyan „csak” a 
tetőszerkezete lett oda, azon-
ban a tűzoltás során a lakótérbe 
bejutott víz azt is lakhatatlanná 
tette.

A balesetben személyi 
sérülésről nem tudunk, kelet-
kezésének okait a szakemberek 
még vizsgálják. (Állítólag a tűz 
okozói gyerekek lettek volna.)

A budakeszi önkormányzat 
a bajba jutottak segítségére 
sietett, a lakókat szükséglaká-
sokban helyezték el, valamint 
fölhívást tettek közzé, amely-
ben segítségnyújtásra, ada-
kozásra hívták föl a civil szer-
vezeteket, vállalkozásokat, 
egyházakat, magánszemé- 
lyeket. Pénzadományokon 
felül természetbeni adakozás-
ra is számítanak.

A pénzadományokat az 
Önkormányzat Társadalmi 
számlájára várják:
11742348-15390022-00930000.

Vörös kakas délután
Nagy fölfordulást okozott 

október 20-án a reggeli 
órákban egy teher- és egy sze-
mélyautó, miután összeütköz-
tek a 102-es úton Zsámbék 
térségében. Az ütközés követ-
keztében egy személy meg-
sérült, de a ribillió igazi oka 
nem ez, hanem az volt, hogy 
a teherautó az árokba fordult, 
és rakománya – valamilyen 
vegyi anyag – szivárogni kez-
dett. Emiatt aztán egy ideig az 
utat le kellett zárni.

A helyszínelés és a veszély 
elhárítása után a forgalom 
hamarosan helyreállt.

PANORÁMA OPTIKA
2092 Budakeszi, Fő út 43-45., Átrium üzletház, 1. emelet
Telefon: 06/23-457-237

Eltűnt, megkerült
Drámai események színhelye volt az október 24-ről 25-re vir-
radó éjszaka egy budajenői családi ház. Eltűnt szülei otthonából 
egy középkorú nő. Miután a lakást elhagyta, először egy szom-
szédhoz tért be, de kisvártatva hazatért, majd újra nekivágott a 
nagyvilágnak, gyaníthatóan a községet körülölelő rengetegnek. 
A riasztott rendőrök kutyákkal indultak keresésére, azonban 
utóbbiak az akció kezdete után nem sokkal elveszítették a nyo-
mokat. A család egy fotót is közzétett az interneten.

Majd’ 24 óra telt el, mire a keresett személy előkerült. Saj-
tóértesülések szerint rossz állapotban, de további részleteket 
sem a megtalálásáról, sem további sorsáról nem tudni.

eszt

Egy java korabeli, az út 
menti árokban fekvő 

férfira lettek figyelmesek 
emberek a Budakeszit Tel-
kivel összekötő út mentén. 
A rendőröket telefonon érte-
sítették, s azt is jelezték, hogy 
az illető fején sérüléseket 
látni. A Budakeszi Rendőrőrs 
járőrei október 18-án 12 óra 
30-kor érkeztek a helyszínre, 
s riasztották a mentőket. Azok 
kiérkezéséig a rendőrök lát-
ták el a láthatóan kimerült, 
a kiszáradás és a kihűlés ha-
tárán lévő embert:  pokrócba 
bugyolálták és megitatták. 

SZOMBATON IS NYITVA!

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Amikor a test 
melegre és 

puhára vágyik

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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