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FRÍÍÍ!

Kellemes ünnepeket!

Hűlt helye

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

Kellemes
Ünnepeket!
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Az ön lába 
egészséges?

Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet 
Átrium üzletház, Budakeszi, Fő u. 43-45.

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

TANÁCSADÁS
ORTOPÉDIAI MAGÁN SZAKRENDELŐ 

DR. ELEK EMIL MIKLÓS
 

Ortopéd szakorvos, mozgásszervi specialista, gerincgyógyász 
Bejelentkezés: 06-20/389-2728

SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT 
SZÁMÍTÓGÉPES TALPBETÉT KÉSZÍTÉSE

Egyedileg az Ön talpára készül, optimális alátámasztást biztosít 
a lábnak, korrigálja a statikai elváltozásokat.

GYÓGYCIPŐK, ORTOPÉD CÍPŐK 
készítése orvosi vényre és teljes áron

AKTUÁLIS AJÁNLATUNKBÓL:

– TB-támogatott és szabadáras termékek széles választéka
– vérnyomásmérő (Microlife, 5 év garanciával), vércukormérők
– Biokomfort papucsok, klumpák

ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLHAT BANKKÁRTYÁVAL IS
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT
KELLEMES ÜNNEPEKET VALAMENNYI VÁSÁRLÓNKNAK!

Budakeszi, 
Fő utca 134.

www.huberingatlan.hu 
info@huberingatlan.hu

Az Iroda valamennyi munkatársa nevében 
minden egyes eddigi és leendő ügyfelünknek 

kellemes ünnepeket kívánunk, valamint, hogy 
2017-ben költözhessenek álmaik otthonába!

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

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Hoztunk 
aranyat hat 

marékkal

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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Szerkesztőségünk ezúton és a leghatározot-
tabban kiáll külső munkatársa, Mészáros 

Árpád mellett. Teljes meggyőződéssel ki-
jelentjük, M. Á. nem NAV-ellenőr. Kollégánk 
ugyanis részt vett a nemrégiben rendezett 
kisnépszámláláson, s az így szerzett élmé-
nyeit megosztotta lapunk Olvasóival is. Dol-
gozatának az a része, ahol a jelzett tevékeny-
séget, bizonyos stilisztikai megfontolásokból 
(szóismétlés elkerülése) mikro cenzusként 
emlegette, egyik Olvasónkat megkacag- 
tatta. Vette magának ugyanis a fáradságot, s 
a számára ismeretlen szónak utánanézett az 
idegen szavak szótárában, ahol is ezt találta: 

vagyon szerinti osztályozás választó- (v. más) jogban. Gondo-
lom, ezt úgy értelmezte, emberünk népszámlálási biztosnak ál-
cázva, valójában vagyonellenőrzést végzett az állampolgároknál 
vagy valami hasonló.

Nos, ami a cenzus szót illeti, csak annyit üzenünk Halszem 
nevű levélírónak, ha már kézbe vette az idegen szavak szótárát, 
vegye kézbe ismét, üsse föl, s nézze meg újfent a cenzus szót, van 
annak ugyanis az általa idézett mellett más jelentése több is, pél-
dául ez: népszámlálás. 

De ha már szóba került a cenzus, maradjunk ezen a nyom-
vonalon. Sok szó esik manapság ugyanis szerte a világban egy 
másik, nem vagyoni, hanem műveltségi cenzusról, hogy tudniil-
lik a választójogot bizonyos iskolai végzettséghez (pl. általános 
iskola v. érettségi) kellene kötni, s ezzel jó száz évvel visszalépni  
a történelemben. „Hogy lehet már, így a cenzus mellett érvelők, 
hogy olyan emberek, akiknek hiányos a műveltségük, szűkebb 
vagy tágabb pátriájuk közügyeibe ártsák magukat?” Ráadásul 
a legfejlettebb országokban merülnek föl ezek a gondolatok. Pl. 
az Egyesült Királyságban, melynek lakói nemrég bizarrnak tűnő 
döntést hoztak az Európai Unióból való kilépésről. Vagy racioná-
lis érvekkel nehezen megmagyarázható módon azt választották 
az Egyesült Államok elnökévé, akit megválasztottak.

Nos, a magam részéről én nem gondolom, hogy a mai politika 
kétségtelenül meglévő bajaira ez gyógyír lehetne. Nem hiszem 
ugyanis, hogy az emberek műveltségük nagyságával egyenesen 
arányos módon bölcsebbek is lennének. Nem támasztják ezt alá 
a mindennapi tapasztalatok sem. Emlékszem például, milyen re-
ményekkel néztem magam is a rendszerváltás után közvetlenül 
megalakult önkormányzatokat, bennük azokat az értelmisé-
gieket, akiket azok a sorsfordító idők sodortak bele a politikába. 
Aztán nem kellett hozzá sok idő, hogy belássam, attól, hogy va-
laki magas szinten oktatja a rabulisztikát valamelyik főiskolán, 
lehet még végtelenül naiv vagy életidegen. Vagy ott volt az egyik 
lakópark a közeli településen: a frissen kiköltözött csúcsértelmi-
ségiek elhatározták, most majd megmutatják, igazi fáklyavivői 
lesznek a helyi demokráciának! Nem sokkal később meg disznófej 
is landolt egyikük kertjében, s nem valószínű, hogy az őslakosok 
jóvoltából. Azóta már szóba sem állnak egymással, van, aki már 
el is költözött. Most hallom, kérdőíves fölmérés volt nemrég 
városunkban az iskoláskorú gyerekeket nevelő szülőkről. Majd’ 
minden másodiknak doktori címe van. De, miközben kiderült, 
magas színvonalú oktatást szeretnének mindenféle különórák-
kal, ugyancsak ebben a körben mutatkozik a legnagyobb igény 
az iránt is, hogy a különböző tanulási és magatartási zavarokkal 
küszködő csemetéiket speciális képzésben részesítenék. Hiába, 
az eszesség nem föltétlenül párosul se érzelmi, se szociális intel-
ligenciával.

Ezzel a bölcsességgel búcsúznék az óévtől és a nyájas 
Olvasóimtól, kívánva nekik, hogy jövőre se látogassa meg őket 
semmiféle NAV-ellenőr, se álcázva, se álca nélkül.

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)

„Aki magában eszik, a Sátánnal ül egy asztalnál.”
(arab mondás)
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Deczember, Karácson hava

Karácson havában gyakorold a hust, egyél meleg és 
hevitő ételeket; nem árt azért a borétek és a jó bor, mely- 

ben tárkonygyökeret áztattak, gyömbért, spikát, fahéjat és 
zsályát, a füves lekvár is hasznos; de ne egyél káposztát; 
élhetsz érvágással és köpölyözéssel.

Hogyha Karácson napja holdtöltére esik, a régiek számta-
tása szerint bő esztendő lesz, mennél közelebb van Hold fogy- 
tára, annál jobb. Továbbá mégis azt tartották öregeink, hogy 
a mely fát levágnak Karácson havának két utolsó napján, 
az meg nem rohad, a szú sem eszi meg, és mennél tovább 
áll, annál erősebb és keményebb, ugy annyira, hogy végre 
kőhöz hasonlíttatik.

Nagy örömmel és hálákat adjunk a született Krisztusnak, 
mert hatalmas isteni igazságszerető embereket, kegyeseket 
és kedveseket, jóságot cselekedőket az ő szentséges születé-
sével hozott nekünk. Mert ők minden cselekedeteikben jám-
bor, tökéleteset, csak tiszta igazságszerető, jó szerencsés, jó 
cselédes emberek, és egész életöket boldogul viselik.

CSÍZIÓ

Olvadás januárban

Nem meteorológiai prognózis: januártól a budakeszi tankerület 
beolvad – a pilisvörösvárival egyetemben – az érdibe, ami így 
összesen félszáz intézmény fenntartásáról gondoskodik majd. 

Az új tankerület kinevezett vezetője, aki eddig az érdit irányítot-
ta, Sárközi Márta lett (az ezzel egyidejűleg megszűnő, budakeszi 
tankerület vezetője, Hoyos Sándor Józsefné nyugdíjba vonul). 

S. M. elkezdte bemutatkozó látogatássorozatát az érintett 
településeken; november végén például Budakeszin.

Budaörs és Trump

Az amerikai elnökválasz-
tás finisében Trump egyik 
kampányvideójában a mexi-
kói menekültáradat illusz-
trálására egy 2015-ben, 
Budaörsön készült video 
részleteit használták anélkül, 
hogy a helyszínt megjelöl-
ték volna. A filmen feltűnik 
a magyar M1-es autópálya, 
ahogy ta-valy szeptemberben 
a menekültek a Keleti pá-
lyaudvartól gyalogolnak rajta 
az osztrák határ felé. 

Manda-rím

Hadházy Ákos, az LMP 
társelnöke az európai uni- 
ós pénzek ellopása emlék-
művének nevezte a 37 mil-
liárd forintból létrehozott, ózdi 
filmes élményparkot.

Az élményparkot idén 
nyáron avatta föl mások 
mellett Lovas Lajos, a Ma- 
gyar Nemzeti Digitális 
Archívum (MaNDA) főigaz-
gatója, Zsámbék volt pol-
gármestere, a projekt egyik 
gazdája.

Balczó a Csarnokban

A háromszoros olimpiai győztes Balczó Andrást (Budakeszi, 78 
éves) beiktatták az öttusázók Hírességek Csarnokába a nem-
zetközi szövetség (UIPM) által újonnan alapított sportági Hall of 
Fame-ben. Balczó másokkal együtt a frankfurti városházán vette  
át a beiktatást igazoló 
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Budakeszi, Ady E. u. 1.
A Dózsa Gy. téri CBA mögött

(30) 345 66 75
budakeszi@borhalo.hu

Nyitva tartás:
Hétfő: 13:00-19:30

Kedd-Csütörtök: 10-19:30
Péntek: 08:00-19:30

Szombat: 08:00-17:00
Vasárnap: decemberben  8-17-ig nyitva

Karácsonyi borvásár!
Ajánlatunkból:
Dóka Éva Cabernet franc-Merlot 2l 1980 Ft
Szeredi Merlot félédes 2l 1380 Ft
Eredet Pince Cserszegi fűszeres 1,5l 1390 Ft
Takler Rozé 3l 3840 Ft
Polgár Serum Veritas 1,5l 1980 Ft
Twickel Kadarka 5l 3900 Ft
Tokaji Sárgamuskotály félédes 2l 1780 Ft
Tokaji Furmint édes 2l 1620 Ft

2016-os újbor ajánlatunk:
Lisicza Ravasz fehér 1,5l 1680 Ft
Lisicza Zöldveltelini 1,5l 1680 Ft
Lisicza Rozé 1,5l 1740 Ft
Font Irsai Olivér 3l 3570 Ft
Lelovits Rozé 1,5l 1950 Ft

Honlapunkon megtalálhatja az ünnepi asztalhoz illő,  
prémium kategóriájú borokat a Cabernet Franc-tól a 
Syrahon át a Pinot Noirig.

Kellemes, meghitt Karácsonyi Ünnepeket és 
sikeres új évet kíván a Somlai család.

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

Mi segítünk az ünnepekre. Kövesse 
akcióinkat év végéig! (És jövőre is…)

JÓ, JÓ, DE HOL VÁSÁROL A MIKULÁS?
HOL, HOL, HÁT A PRÍMÁBAN!

A minőség garanciája

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

Halászlét a karácsonyi 
asztalára idén is

rendelje meg tőlünk!

Évzáró céges bankettek, 
családi ünnepek a Stadtban
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– Legelső újságcikkem a Népszabadság-
ban 1986 szeptember elsején jelent meg, 
ami abban a környezetben, ahol akkor én 
éltem, óriási dolognak számított. Két évre 
rá már főállásban tudósítottam a lapot…

– Honnan is?
– Tíz évig írtam és küldtem a cikkeimet 

Zalaegerszegről – igazolja a sejtésem; ejté-
sében még mindig ott érződik a jellegzetes 
zalai akcentus –, 1988-97 között, amikor 
is meghívtak Budapestre. Összesen hét 
főszerkesztő alatt dolgoztam, közben volt 
vagy tíz kormánya Magyarországnak, s 
végbement, nem is tudom… – bizonytala-
nodik el – igen, volt két rendszerváltás is.

– Melyik volt a legjobb időszaka pálya-
futásának?

– Ugyanaz, ami a lapnak és a magyar 
sajtónak is: egyértelmű, hogy a 90-es évek 
eleje volt az aranykor. Személy szerint 
rengeteget dolgoztam, állandóan úton vol-
tam, jártam a vidéket.  Főleg a kárpótlási 
ügyek érdekeltek, könyvem is jelent meg 
ebben a témában a boldog emlékezetű Ma-
gyarország felfedezése című szociográfiai 
sorozatban. Ekkor tájt olyan fiatal kollégák 
jöttek hozzánk, mint Uj Péter vagy Féderer 
Ágnes, akik nemcsak a lap, hanem a ma-
gyar sajtónyelv megújulásában is jelentős 
szerepet játszottak. Úgy éreztem, úgy érez- 
tük, vége a kommunizmusnak, a protek-
cionizmusnak, a provincializmusnak, vég-
re a teljesítmény, a tehetség utat törhet 
magának. És nem csak az újságírásban; az 
ország nagy részében ilyen bizakodó volt a 
hangulat, hogy mostantól az okos, a tehet-
séges, a kezdeményező, a vállalkozó ember 
fog boldogulni. 

– De ugyancsak ez volt a kor, amikor 
a fél ország elveszítette a munkáját, újra 
kezdhette az életét, iparágak szűntek meg 
egyik napról a másikra…

– És, ami talán a legfájdalmasabb, hogy 
a vidéki élet korábbi alapját jelentő té-
esz-világ is az átalakulás áldozatává vált. 
Az a világ, ami gondoskodott azokról 
is, akiknek az önérvényesítő képességük 
csekély volt. Természetesen ezt is láttam, 
írtam is róla eleget, de akkor még úgy 
gondoltam, ez csak az átmenet nehézsége, 
afféle szülési fájdalom.  De igaza van, 
az ország „boldogabbik” fele mintha el-
feledkezett volna róluk, a vesztesekről, 
nem állt ki mellettük, ami aztán vis-
szaütött, s máig visszaüt, amikor például 
a pedagógusok vagy az egészségügyiek 
ugyanazt a részvétlenséget tapasztalták-

tapasztalják a többi társadalmi csoport 
részéről.

– Talán ez is az egyik célja a politikának, 
mármint a mainak. De ne szaladjunk előre, 
inkább hadd kérdezzem meg, mikor kezdett 
félresiklani mindez? Például a sajtóban.

– Ma már azt mondom, az első perctől 
kezdve. 

– Netán a privatizációval lenne mindez 
összefüggésben?

– Is. Eleinte az új, nyugati laptulajdono-
sok, legalábbis a Népszabadság esetében, 
nemigen szóltak bele a lapcsinálásba, a 
szerkesztőség életébe, bár tudjuk, nem 
volt ez mindenütt így.  Az én területemen 
mindenesetre a napi munkámra semmiféle 
befolyást nem gyakorolt, hogy éppen ki a 
főrészvényes. Ugyanúgy írtam a kilakolta-
tási riportjaimat akár bal-, akár jobboldali 
kormányok alatt. 

– Akkor hát, miért mondja, hogy eleve 
kódolva volt a „bukás”?

– Talán naivitásból, de apránként, 
lépésről lépésre kiadtuk a kezünkből az 
újságírói függetlenség legfőbb garanciáit; 
és itt már korántsem csak a Népszabad-
ságról, az egész magyar sajtóról beszélek. 
Függetlenebbnek kellett volna maradni 
pénztől, politikától egyaránt.

– És akkor ugorjunk egy nagyot az 
időben. Hogy szerzett tudomást a lap 
megszűnéséről?

– Pontosabban: megszüntetéséről. Ok-
tóber 8. volt, talán néhányan emlékeznek 
rá, verőfényes, kora őszi nap, én épp a fia-
mat vittem egy „rangadóra”, a Honvéd kö-
lyökcsapatában focizik, amikor egyik kollé-
gám hívott, hallottam-e, mi történt. Először 
nem is értettem, miről beszél, nem hittem 
el, a meccsre és a gyerekre koncentráltam. 
Csak a mérkőzés után, amikor fölmentem a 
netre, és láttam a kiadó közleményét, hogy 
„fölfüggesztik” a lap megjelenését, fogtam 
föl, mi történt. De akkor egy pillanat alatt 
tudatosult bennem az is, hogy itt a vége.

– Miért?

– Mindenki ezt kérdezi, megjegyzem, 
mi, érintett újságírók is ezt kérdeztük 
és kérdezzük máig. A kiadó gazdasági 
okokra hivatkozott, de ez nevetséges. A 
Népszabadság, minden példányszám-
csökkenés ellenére (ami, megjegyzem, vi-
lágtendencia, nagy múltú világlapok pél-
dányszáma zuhan, nem egy meg is szűnt 
az elmúlt években), a politikai napilapok 
terén piacvezető volt az utolsó pillanatig 
Magyarországon. Ez a lap egymaga 
több előfizetővel és napi vásárlóval ren-
delkezett, mint az összes hazai politikai 
napilap együttvéve! 

– Ha nem gazdasági, akkor miféle okok?
– Nem látok a kulisszák mögé, nem 

ismerem a részleteket, csak feltételezé-
seim vannak, de meggyőződésem, hogy 
politikai döntés volt a történtek hátteré-
ben. Egyszer majd egy új, oknyomozó 
újságíró-nemzedék talán kideríti az igaz-
ságot. A Népszabadságról is, meg min-
darról a sok galádságról, ami az elmúlt 
időszakban Magyarországon történt és 
történik a mai napig. 

– Eltelt a megszűnés óta két hónap. Mi 
van a szerkesztőséggel? Tartják-e a kap-
csolatot egymással?

– Hála a korszerű technikának, 
napi kapcsolatban vagyunk, és 
tőlünk telhetően közös fellépéseink 
is vannak. Ilyen volt, amikor a Fe-
dél Nélkül néhány oldalt bocsátott 
a megszüntetett Népszabadság 
újságírói rendelkezésére, akárcsak 
a francia Liberation; de volt szoli-
daritási koncert, nemzetközi sajtó-
tájékoztató Bécsben stb.

– Ne szerénykedjék, említsük 
meg azt is, hogy egy videoblogot indított 
a Facebookon Nyolc óra negyven cím-
mel. Mi ez a „Nyolc óra negyven”? Már-
mint a cím.

– 2016. október 8-án reggel 8:40-kor 
került föl a már említett közlemény az in-
ternetre a Népszabadság felfüggesztéséről-
megszűnéséről. Rövid szkeccs filmjeinken 
ismert és kevésbé ismert emberek szólal-
nak meg a lapról, közállapotainkról.

– Mit jelentett önnek a Népszabadság?
– Mi nem azért lettünk neves újságírók, 

mert annak születtünk; bennünket a 
Népszabadság emelt föl. Nem mi tettük 
naggyá a lapot. Megszűntetésével nem-
csak az olvasótáborát, még csak nem is 
a baloldali-liberális érzelmű magyar ál-
lampolgárokat rövidítették meg, hanem a 
magyar sajtó egészét gyalázták meg. 

– Egy maga fajta, lap nélkül maradt 
újságíró hogy látja a jövőt? Nem fél?

– Assisi szent Ferenc egyik mondásával 
válaszolok: „Minden munka egyaránt tisz-
tességes.” Van két kezem, nemcsak írni tu-
dok vele, sok egyebet is, ha kell. Nem félek.

Biatoris Oz

Bemutatjuk a NépszaBadság volt főmuNkatársát

Ne féljetek
Kevés újságíró akad, akinek a neve és a munkássága annyira összeforrott a 
nemrég megszüntetett Népszabadsággal, mint a fanyar hangvételű írásairól is-
mert Rab Lászlóé (Budakeszi). De hallgassuk inkább őt arról, hogy kezdődött...

Ma nekem, holnap neked
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A Németh Ingatlaniroda ajánlataiból
BUDAKESZI felső 

részén, 195 m2 
lakóterületű, két külön 
bejáratú lakásból álló, 
hőszigetelt, nagy gará-
zsos, önálló családi ház 

951 m2-es telken eladó.
Irányár: 68.000.000.-Ft

TATABÁNYA és a főváros 
között, erdővel határolt 
lakóövezetben, 115m2 

nettó lakóterületű, 
4 szobás, összközműves, 

erdélyi rönkház, 
1338 m2-es parkosított 

telken eladó. 
Irányár: 47.500.000.-Ft

BUDAKESZI  erdővel 
övezett részén,  két gene-
rációs, műemlék jellegű, 

175 m2 lakóterületű,  
5 szobás 2 félszobás 

családi ház 1100 m2-es 
összközműves telken 

eladó.
Irányár: 48.000.000.-Ft

BUDAJENŐ felső részén 
102 m2 nettó lakóterületű 

nappali+2 szobás, 
2 fürdőszobás , garázsos 

önálló családi ház 
852 m2-es összközműves 

saroktelken eladó.  
Azonnal beköltözhető.
Irányár: 44.000.000.-Ft

BUDAKESZI óvárosi 
lakóövezetében, 

2010-ben felújított  

70 m2 lakóterületű, 
2 szobás,  saját 

kertrésszel rendelkező 
házrészes ingatlan eladó.
Irányár:  20.500.000.-Ft

TELJES AJÁNLAT a www.nemethingatlan.hu honlapon

Németh Ingatlan

2092 Budakeszi, Fő u. 38.

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

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

E-mail: nemethingatlan1@pr.hu

EURÓPAI UNIÓS AJÁNLÁS 
ALAPJÁN

Saját időben végezhető 
online munka, 

akár mellékállásként is. 
Feltétel: 

saját számítógép, 
internet hozzáférés, facebook profil 

Jelentkezés önéletrajzzal itt: 

Pénzkereseti lehetőség 
otthonról! 

Édesanyukáknak, 
Háziasszonyoknak! 

info@munkaotthonrol.com

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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Igaz, hogy majd’ két héttel 
Márton-nap után, de még a 
ludaskása ízével a számban 
adtam a fenti, elmésnek szánt 
címet, de akárhogy forgatom, 
találónak érzem. A Budakeszi 
Tanács nemrég úgy határo-
zott, hogy 600 millió forintos 
hitelért folyamodik a bankhoz, 
de mindenekelőtt a kormány-
hoz. Amióta u-gyanis a köz-
ponti költségvetés, úgymond, 
„átvállalta” a (mellesleg: 
többnyire Fideszes vezetés 
alatt álló) helyhatóságok 2010 
előtt fölhalmozott adósságát, 
egyúttal meg is szigorí-
totta az újabb hitelfelvételi 
lehetőségeiket. Ehhez ugyanis 
immár kor-mányzati engedély 
szükségeltetik. Budakeszi 
erre az engedélyre vár, amúgy 
pénz-intézet lenne, amelyik 
adna. 

De miként is állunk azzal 
a lúddal, ami, ha már, legyen 
kövér? Nos, kis híján váro-

sanyáink és -atyáink a dupláját 
(1,2 milliárdot) is fölvettek 
volna (evés közben jön meg 
az étvágy, ugye), de ettől azért 
már megrettentek, miután ala-
posabban belegondoltak, hogy 
azt majd vissza is kell fizetni. S 
nem biztos, hogy a kamatfelté-
telek mindig olyan kedvezőek 
lesznek, mint manapság. 
Persze voltak, akik úgy gon-
dolták, a jó cár atyuska majd 
akkor is kisegít. (Így mulat egy 
ma-gyar úr!) Sőt, vannak, akik 
ma már azt sajnálják, hogy 
Budakeszi az előző évtizedben 
óvatos pénzpolitikát folyta-
tott, mert ha nem azt folytatott 
volna, hanem nyakig eladó-
sítja a települést – mint oly 
sok városban és községben 
történt –, meny-nyivel job-
ban járhatott volna az állami 
mentőövvel!)  

De ez már a múlt. 
Nézzük inkább azt, mire 

is kívánja fordítani a város-
vezetés ezt a 600 milliót, 
már ha megkapja.

A legnagyobb téltelt egy 
új egészségház plusz a régi 
orvosi rendelő felújítása 
tenné ki:  400 millió fo-
rint értékben. Másfélszáz 
millióból a közvilágítást 
korszerűsítenék, mintegy 
5 kilométer hosszúság-
ban (van, ahol máig nincs 
közvilágítás vagy igen 
rossz minőségben). Egy 
föltáró utat is terveznek 
kialakítani a Telki út mel-
lett, amivel önkormányzati, 
fejlesztendő területek vál-
nának megközelíthetővé. 
(Ez legalább „termelő”, 
megtérülhető beruházás!) 
Tizenöt millió pedig a főutca 
közlekedés-korszerűsítését 
szolgálná.

Robot Szabi

Ha már lúd…Novemberben Túri Attila 
építész ismertette a leendő, 
új budakeszi iskola építésze-
ti terveit a helyi művelődési 
házban tartott fórumon.  A 
Kerekmezőn létesítendő 
épület várhatóan a 2018-19-
es tanévben nyitja meg majd 
kapuit, addig kell eldönteni, 
többek között, önállóan, 
avagy társintézményként 
működjék-e majd az iskola. 
A beruházás a központi (te-
hát nem a budakeszi) költ-
ségvetés kontójára valósul 
meg, legalábbis 85 százalék 
erejéig, és a beruházó a Nem-
zeti Sport Központok (NSK) 
lesz majd. Jó tudni, hogy a 
várost a beruházás összkölt-
ségének 15 százalékán felül 
még az a kötelezettség is ter-
heli, hogy a Széchenyi Álta-
lános Iskolát korszerűsítenie, 
fejlesztenie kell, de azt már 
saját erejéből! (Mellesleg: 
Budakeszi már eddig is 
rengeteg pénzt áldozott a 
projektre, vagy egy batárral, 
ugyanis az NSK csak magát 
a létesítményt finanszírozza 
a jelzett százalék arányában, 
de pl. a terület előkészítése is 
a város büdzséjéből megy.)

tb

Az új budakeszi városköz-
pont projekt (művelődési 
ház és környéke) egyelőre 
megrekedni látszik a romel-
takarítás fázisánál. (Még az 
idénre tervezett bontást sem 
teljesen fogják tudni végre-
hajtani egy vonakodó ingat-
lantulajdonos jóvoltából.) 
A derűlátóbb városlakók 
mégis azon aggódnak, va-
jon nem lesz-e káros az itt 
élők eddigi életminőségére, 
ha netán mégis megvalósul-
nának a települési nacsal-
nyikok nagyszabású tervei. 
(Nem gerjeszt-e például még 
nagyobb autósforgalmat az 
amúgy is tűréshatáron túl 
lévő város szívében stb.) 
Az ő megnyugtatásukra (is) 
rendelték meg utóbbiak azt 
a hatástanulmányt, amely- 
nek ismertetését a leg-
utóbbi közmeghallgatásra 
időzítették.

A dolgozat elsősorban a 
közlekedéssel foglalkozott. 
Mint a megjelent szakértők el-
mondták, 6 helyen is végeztek 
forgalomszámlálást, a gyógy- 
szertári buszmegállóban 
vagy a Budapest felőli 
városhatárnál külön a közös-
ségi (leánykori nevén: 

tömeg-) közlekedés vonat-
kozásában is. Az eredmé-
nyek készítőiket is megdöb-
bentették: a reggeli csúcsban 
például a 2000 gépjármű/óra 
határérték fölötti adatokat 
regisztráltak. A délutáni 
csúcsban némiképp alacso-
nyabbak (1600) voltak az 
értékek. Megállapításaik sz-
erint az elmúlt évtizedben a 
budakeszi főutca átmenő for-
galma, ami már 2006-ban is 
kritikus méreteket öltött, még 
további 16 százalékkal nőtt. 
Az utasok száma is emelke-
dett jó 10 százalékkal. 

Prognózisuk szerint, ha a 
feltételek nem változnak, az 
elkövetkező másfél évtized-
ben ez a forgalom még 30 
százalékkal emelkedhet.

Ami viszont az új városköz-
pont közlekedésgerjesztő (s 
ezzel összefüggésben: lég-
szennyezési) összefüggéseit 
illeti, a szakértők hatástanul-
mányukban úgy összegeztek: 
bármelyik fejlesztési verziót 
vizsgálták is, ezek a hatások 
lényegében az elhanyagol-
ható kategóriába tartoznak. 
(Magyarán: már nem oszt, 
nem szoroz.) Hogy minderre 
mennyire gerjednek a bu-
dakesziek, elválik.

Bot Zsibora

Gerjedő Budakeszi

Nem szokásunk, de ezút-
tal meg kell tennünk, hogy 

decemberben egy októberi ese-
ményre reflektáljunk egy rövid 
glossza erejéig. (Mentségünkre 
szóljon, október végéről beszé-
lünk, ezért nem tehettük meg már 
az előző, novemberi számban.)

Az 1956-os magyar for-
radalom és szabadságharc hat-
vanadik évfordulója kapcsán 
rendezett városi megemlékezés-
ről van szó. Amire, mit tesz Isten, 
a szervező városvezetés nem kül-
dött meghívót (igaz, másoknak 
sem) azoknak, akiket leginkább 
megilletett volna, tudniillik az 
egykori események hőseinek. Tu- 
domásunk szerint többen az egy-
kori budakeszi forradalmárok 
közül még ma is élnek, ráadásul 
helyben; egyikük, Fehér István 
anno még a díszpolgári címet 
is elnyerte. A spórolás aligha 
lehetett érv a meghívók elma-
radására, ugyanis a kormány 
elég szép summával támogatta 
a jubileumi megemlékezéseket, 
többek között a budakeszit is. Más a makett, más a való
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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 GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

SZOMBATON IS NYITVA!

KELLEMES 
ÜNNEPEKET!

Karácsonyi dekorációk és ajándékok  a Herr Liszttől!

Újévi 
játékok 
vására

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

December 20-január 2. 
között munkaszünet

LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet
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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

Az ünnepek előtt az asztalra valót édes-
anyámmal közösen szerezzük be. Nagy és 
összetartó család a mienk, kialakult rend-
je van, az ünnepek melyik napján kinél 
jövünk össze, célszerű tehát egyeztetni az 
étrendet is az átfedések és a túlfogyasz-
tás elkerülése miatt (anyai ágon sváb lány 
volnék, megadjuk a módját, de a pazarlást 
ki nem állhatom). Szeretek így, advent 
táján együtt lenni vele, s meghányni-
vetni, mit, mikor, hol érdemes beszerez-
ni. Nálunk ismeretlen az ideges loholás, 
rászánjuk az időt, így aztán csodálatos, 
meghitt órákat töltünk el együtt. Régi 
karácsonyok emlékei elevenednek föl  
ilyenkor, és meg kell, hogy állapítsam 
gyakorló háziasszony létemre, hogy 
bárhogyan igyekszem, nem érek a nyomá-
ba. A töltött káposzta, a bejgli elkészítését 
például ki nem adná a kezéből, de mi, a 
lányai-vejei és az unokái tiltakoznánk 
legjobban, ha egyszer csak azt mondaná: 
„Gyerekeim, idén a káposztát a Julcsi 
készítse, a sütemény pedig Rózsika (ez 
volnék én) reszortja lesz”. Pedig számta-
lanszor elmeséltettük a receptet, néhány-
szor ki is próbáltuk tét nélküli (értsd: nem 
ünnepi) alkalmakkor, de mindannyiszor 

meg kellett állapítani: pompás, finom, de 
nem ugyanolyan, mint a Mamáé. „Mama, 
áruld már el a titkot!” – mondtuk neki 
számtalanszor, de ő csak mosolygott, és 
azt mondta: „Nincs itt semmiféle titok, 
higgyétek el, amit tudok, már elmond-
tam. Titok, ha van, azt majd megtudjátok 
egyszer, ha eljön az ideje, de az úgysem 
elmondható.” Ilyenkor megilletődötten 
elhallgatunk pár másodpercre.

Édesanyánk azt szokta mondani, min-
den jó étel alapja a kiváló nyersanyag. 
A főzés nem a konyhában, hanem a 
bevásárlással kezdődik. Hál’ istennek 
itt nincsenek megfejthetetlen titkok, és 
messzemenően egyezünk 
is vele: közös bevásárlá-
saink dandárját idén is, 
ahogyan korábban (csak 
akkor még a „jogelőd” 
áruházban), a Prímában 
intézzük. (Amúgy a na- 
pi bevásárlásainkat is, u- 
gyanis egy városban, Bu-
dakeszin élünk.)  Az ün-
nepi beszerzés napja a 
naptárunkban már előre be 
van karikázva piros filctol-

lal. Ezt a hagyományt, mint minden hagyo-
mányt nemcsak ápolni, fejleszteni is kell. 
Büszke vagyok, hogy én vezettem be, egy-
egy cipekedés után beüljünk néhány falat-
ra a Keszi Bisztróba. Édesanyám is nyitott 
az újra, s bizony volt olyan, hogy egy-egy 
ételnél kihívatta a séfet, Katranitz Zsoltot, 
hogy kifaggassa, ez vajon hogyan készült. 
De a legnagyobb elismerést alighanem az 
jelenti, hogy pár éve sikerült rávennem, 
innen szerezzük be a halászlét szentestére. 
Amúgy kissé szomorú történet, a halászlé 
mindig édesapám feladata volt, de amióta 
nincs közöttünk, elmaradt a hagyományos 
ünnepi asztalról. Nem mintha ne lett volna, 
aki elkészítse… Tavaly aztán megtört ez a 
szokás, sikerült rávennünk édesanyámat, 
hogy innen vigyük. Kétszer szedett belőle.

Étekfogó

ÉletkÉpek a príma Élelmiszer-áruházakból

Egy Príma-vásárló vallomása

Média-vállalkozás
számlaképes, 

autóval, internet-
tel rendelkező

üzletkötőt keres

Telefon: 
06 (20) 212-3808

Egy Príma 
ünnepi asztal

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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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.
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PÁTY

December

10. szombat, 19.00 
Szt. János-Pál Templom
Vox Caelestis Vegyeskar kon-
certje
11. Adventi Vásár
a  Széchenyi téren
Lendvai Károly kórus koncert
Pásztorjáték
Operett Voice
Csengettyűjáték
Jégszobrász show
Betlehem-avató
Irodalmi Klub
a Pátyi Könyvtár Irodalmi Klub-
jának következő estjére, 2016. 
december 5-én, hétfőn, 19 órai 
kezdettel! Vendégünk: Háy Já-
nos József Attila-díjas író, költő, 
festő, illusztrátor..
Az est moderátora: Szegő János, 
a Magvető Kiadó szerkesztője

ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

December

6. kedd, 16.00
FALUMIKULÁS 
a művelődési házban
8. csütörtök, 18.00
A női lélek misztériuma 10/10.
a könyvtárban
10-11. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
10. szombat, 15.00
Lucázás és betlehemes játék
a Romtemplomnál
11. vasárnap, 14.00
HÓKIRÁLYNŐ
a művelődési házban
15. csütörtök, 18.00
ZSÁMBÉKIAK A NAGYVI-
LÁGBAN
a könyvtárban 
16. péntek, 19.00
MUSICAL KARÁCSONY
a művelődési házban

17. szombat, 18.00
HÖCÖGŐ KARÁCSONY
a művelődési házban

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

December

5. hétfő, 19.00 
Hazudj inkább, kedvesem!
6. kedd, 10.00 
Az öreg kisasszony autósmeséi 
7. szerda, 18.00 
Maskarák
8. csütörtök, 15.00 
Pinokkió
9. péntek, 15.00 
Magyar állapotok
Helyszín: Városi Ifjúsági Klub 
10. szombat, 19.00 
Maskarák
11. vasárnap, 19.00 
Liliomfi

12. hétfő, 10.00 
Téli mesék
13. kedd, 10:00 
Téli mesék
14. szerda, 18.00 
Operabeavató – a tenor
19.00 
A nagy Romulus
15. csütörtök, 14.00 
A két Lotti
16. péntek, 10.00 
Az öreg kisasszony autósmeséi
18. vasárnap, 11.00 
Téli mesék
26. hétfő, 17.00 
Legyetek jók, ha tudtok!
27. kedd, 19.00 
Hazudj inkább, kedvesem!
28. szerda, 11.00 
Az öreg kisasszony autósmeséi
29. csütörtök, 11:00 
Téli mesék
30. péntek, 14.00, 18.00
A két Lotti
31. szombat, 14.30 
Liliomfi

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

Kedves Jóisten!
Kislány koromban ilyen idő tájt még 
levelet írtam Neked, még azt is elhit-
tem, hogy Te mindenható vagy. Ma már 
könnyen kiszámolom, hogy ha annak a 
pénznek, amit az egyházak a hívőktől 
beszednek, amit az államtól folyamato-
san kapnak, ha csak tizedrészét a szegé-
nyeknek juttatnák, nem csak karácsony- 
kor, de a többi hétköznapon is jutna 
mindenki asztalára étel, a lábakra meg 
cipő.

Ma már tudom, hogy ha valóban lé-
teznél, nem engednél meg ennyi borzal-
mat! Nem engednéd meg, hogy emberek 
milliói gyilkolják egymást és mindig rád 
hivatkozzanak. 

Néha kis hazánkra, a még itthon ma-
radottakra is lenézhetnél, azokra, akik 
teszik a dolgukat, akik csupán élni sze-
retnének gyűlölet, acsarkodás, rablások 
nélkül. Ha valóban léteznél, nem le-
hetnél annyira érzéketlen, hogy csak a 
bűnösöket segítenéd, de az is lehet, hogy 
Te kifejezetten a vérfürdőket szereted és 
a hazugságot, mert mindig azokat jutal-
mazod, akik a győztesek oldalán állnak. 
(Akik a tudás fájának termését meget-
ték, Ádámot és Évát kiűzted a Te paradi- 

csomodból. Ez már eleve furcsa gon-
dolkodásra vall!)

Ennyire gonosz földi irányító, ennyire 
értelmetlen vezető nem létezhet (de még- 
is van), valószínűleg az évezredek során 
ezért is volt annyi vallásháború, véron-
tás, mint napjainkban is.

Pedig az ember gyereke jónak szü-
letik. Két-három éves koráig csupa jó 
tulajdonságai vannak, jó döntéseket hoz. 
Aztán azzá válik, amivé a felnőtt világ 
neveli, és úgy neveli, hogy mindig Rád 
hivatkozik, Isten nevében teszi azt is, ha 
megveri a védtelent, ha hazugságra, csa-
lásokra, lopásokra, gyilkolásra neveli. 
És ha már önmaga is úgy érzi, hogy sok 
rosszat követett el, elszalad a templo-
mokba, imádkozik Hozzád, és meg van 
bocsátva. 

Jön a karácsony! Erről Te bizonyára 
nem tudsz, mert ha tudnál, lenéznél, és 
észrevennéd, hogy mi folyik itt. 

Ha tudnék rajzolni, lerajzolnám a gyer- 
tyagyújtogató, rohangáló, vásárlási láz-
ban égő, hitelekre vásárló embereket. 
Lerajzolnám a két-három napig zsírtól 
csepegő szájú, alkoholos mámorba ájult 
tízezreket, akik szeme előtt a terített asz-
talok mellett csak a pénz forog, és akinek 

nincs, menjen el a látképből, mert akit 
nem látunk, az nincs is.

Van, akiknek a szobája falán nagyra 
felnagyítva is ott van országunk királya, 
közben dörzsöli a kezét és várja, mikor 
mehet az újabb harcra, mikor lehet éle-
síteni kardot, kaszát, kést, mert az élet 
nem áll meg, és az embernek gyilkolni 
kell! Vér kell neki! Utána meg a cirkusz, 
és ha még marad, akkor némi kis ke-
nyér. Ha meg az sincs, egyenek kalácsot 
– javasolta egyik keresztény vezetőnk!  
Erről szól az életük. Ezt adjuk át évről 
évre a gyerekeinknek, és meglepődünk, 
ha elmennek ebből az országból!

Várady Judit

2016 Karácsonyára

Idézet hátán
Idézet idézet hátán…

a Budakeszi római katolikus egy-
házközség kiadványából idézünk: 
„a korrupció az istenkáromlás egyik 
formája, Babilon nyelve, aki számára 
nem létezik Isten, csak a pénz, a jólét 
és a kizsákmányolás istene.” a Keszi 
Harangszó pedig Ferenc pápát, tőle 
származnak eredetileg e szavak. az 
írás így végződik: „Elbukik a kor-
rupció uralma”.

B.Ú.É.K
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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

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!
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Nem tudhatom, a kriminológusoknak 
föltűnt-e, nekem mindenesetre föl, hogy 
újabban mind gyakrabban hallani arról, hogy 
emberek, akik korántsem mellesleg maguk 
vagy hozzátartozóik révén fordultak segít-
ségért hozzájuk, az épp ezen munkálkodó 
mentősökre támadnak. 

November 19-én hajnalban egy biator-
bágyi otthon előtt állt meg a mentőautó, 
miután a benne lakó pár férfi tagja azzal 
hívta ki őket, a barátnője erőst rosszul van. 
Az ápolók a helyi ügyeletre szállították, de 
a beteg már ekkor furcsán viselkedett: a 
segítségnyújtókat egyfolytában ócsárolta, 
az autó kaszniját pedig rugdosta. Az ügye-
letes orvos kórházba szállítását javasolta, 
a türelmesnek egyáltalán nem nevezhető 
paciens erre kirontott a rendelőből, s az 
őt csillapítani próbáló mentőápolóra tá-
madt: gyomorszájon vágta. Eddigre már az 
egészségügyieket riasztó férfi, G. Norbert 
(40 éves biatorbágyi lakos) is begerjedt, a 
mentőautó karosszériáját kezdte el ütni, de 
úgy, hogy behorpadt. Szidta a mentősöket, 

a gépkocsivezetőt pedig azzal fenyegette 
meg, hogy megszúrja. 

A ribilliónak a helyszínre riasztott, bu-
daörsi rendőrjárőr vetett véget: a férfit a 
helyszínen elfogták és előállították a kapi-
tányságon. Garázdasággal gyanúsítják. 
Barátnőjét is eljárás alá vonták, ellene 
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 
bűntett elkövetésének gyanúja miatt.

Keszi új parancsnoka

Új parancsnoka van a budakeszi 
rendőrőrsnek. Pintér Lajos alezredes ok-
tóber 15-től irányítja az állományt. Koráb-
ban az érdi rendőrkapitányságon teljesített 
szolgálatot.

Nagy fogás

Az utóbbi idők egyik legnagyobb fogását 
könyvelhették el a rendőrök Budapesten, no-
vember 16-án. Húsz kilogramm – legyünk 
óvatosak, a szervek  is azok voltak a közle-

ményükben – kábítószernek látszó anyagot 
foglaltak le egy személygépkocsiban.

Az egész rutineljárásnak indult. Közúti 
ellenőrzés („izzókészlet van?”, stb.) köz-
ben föltűnik a rendőröknek, hogy az autót 
vezető fiatalember ugyancsak fészkelődik, 
ideges. Pedig az iratai rendben. Lehet,  ér-
demes lesz alaposabban körülnézni?, gon-
dolták, s jól gondolták. Nem is kellett túl 
sokat keresniük, hogy a nagy mennyiségű, 
gyanús anyag előkerüljön.

Amiért mindezt ide írtuk: az időközben 
eljárás alá vont férfi budaörsi illetőségű; kérdés, 
az ünnepeket otthon tölti-e majd ezek után.

Állj be rendőrnek

A 2017. évben induló 2 éves, érettségire épülő 
rendőr tiszthelyettes szakképesítés megsz-
erzésére irányuló iskolarendszerű képzésre, 
továbbá a fegyveres szervek és vagyonvé-
delem rendészeti ágazati képzésben tanuló 
és szakmai érettségi vizsgát tevők számára 
1,5 éves rendőr tiszthelyettes szakképesítés 
megszerzésére irányuló szakképzésre lehet 
jelentkezni 2017. február 15-ig.

A jelentkezés feltételeit és a jelentkezési 
lapot lásd:  

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/pa-
lyazatok

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

tallózás az elmúlt hóNap BűNügyeiBől

Támad a tél és a beteg
Ha valaki szereti a krimit, legjobb, ha rendőrnek áll; de ha nem akarja, 
hogy verjék, gondolja meg, beáll-e mentősnek. Igaz, a drogdealer sem 
nyugdíjas állás.

Köszönjük hűséges Vásárlóinknak, hogy 
nálunk vásároltak. Kellemes ünnepeket 
kívánunk, s reméljük, hogy jövőre is kiszol-
gálhatjuk Önöket üzleteinkben:

 a Príma áruházak dolgozói

A minőség garanciája

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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Hazudik, vagy 
rosszul emlékszik?

A peres eljárásokban 
gyakori feladat, hogy 
megállapítsa a bíró, ki 
mond igazat. De egyál-
talán, mit nevezhetünk 
igaznak? Az igazság 
nem egy teljesen szub-
jektív dolog? 

Nem, természetesen 
szerintem az igazság 
nem teljesen szubjektív, 
de mindenesetre gyakran 
nem egyszerű „igen-
nem” helyzetekkel állunk 
szemben. Nekem mindig 
is gondot okozott meg-

érteni, hogy fordulhat elő, hogy tisztességes, láthatólag igazat 
mondani törekvő emberek egymástól eltérő vallomásokat 
tesznek a bíróság előtt. Aztán tettem néhány megfigyelést az 
évek alatt. 

Az egyik legfontosabb az, hogy a bírósági szakban gyakran 
eltérő vallomást tesznek az emberek, mint a rendőrségi ki-
hallgatás során. Nem feltétlenül a legfontosabb tényekre 
vonatkozóan, hiszen azok sokszor objektív igazságok, hanem 
főként a miért tette, mit gondolt, mi volt a célja és ehhez ha-
sonló kérdésekre.

Úgy gondolom, az emberek a valóságot saját gondolataik, 
előfeltevéseik, feltételezéseik szűrőjén át látják. Bizonyos 
szempontból mindenki számára más az igazság. Ahogy 
időben távolodunk egy eseménytől, az egyre inkább más 
megvilágításba kerül előttünk. Végiggondoljuk milliószor, 
lepereg ezerszer. Utólag már nehéz pontosan emlékezni, mi 
hogyan történt. Ilyenkor a hiányzó részleteket logikai alapon 
kipótoljuk, illetőleg az elkövetett hibáinkra igyekszünk ma-
gyarázatot, mentséget találni, s ha nincs, kreálni. Az ember 
nem szeret magáról rosszat gondolni. És persze gyakran sze-
retnénk igaznak hinni a számunkra kedvező verziót. Olyat 
is láttam már, hogy valaki idővel teljesen elhiszi azt, amiről 
korábban tudta, hogy nem igaz. Az ilyen helyzetek kívülről 
nagyon komikusak és persze néha tragikusak.

Csak hogy tovább árnyaljam a témát, én abban hiszek, hogy 
több „igazság” is megférhet egymás mellett. Mi több, ott van-
nak a közlekedési ügyek, ahol sokszor valódi „balesetekkel” 
állunk szemben, ahol egy tizedmásodpercen múlik, hogy pl. ki 
megy neki kinek. Mégis a bíróság el kell döntse a felelősség 
kérdését, miközben absztrakciókkal dolgozik, mint pl. az 
elvárhatóság fogalma.

A fentiek is jól mutatják, milyen izgalmas, sokszínű kihívást 
jelent az ügyvédek mindennapi munkája, amit megunni so-
hasem lehet.

Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd 

Dr. Moravcsik Krisztina 
ügyvéd

Új cím: 
2040 Budaörs, Budapesti út 70.
Tel/Fax: +36 23 789-771
Mobil: +36 20 414-33-43
Web: www.moravcsik.hu
Ügyfélfogadás időpontegyeztetés 
alapján!

Eddigi és leendő Ügyfeleimnek 
kellemes ünnepeket kívánok!

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

Kellemes
Ünnepeket!

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 hideg idő beálltával veszély- 
ben vannak a hajléktalanok 
és a fűtetlen lakásban élők, fi-
gyeljünk oda rájuk!

A jó idő elmúltával a hirte-
len beköszöntő hideg, a 0 
Celsius fok alatti hőmérséklet 
kemény próba elé állítja az 
utcán, a tüzelő nélkül, elha-
gyatott tanyákon, külterü-
leten, lakásukban egyedül élő 
idős embereket.  

Védelmük érdekében a 
rendőrség a jelzőrendszer 
részeként a társszervekkel 
– mentőszolgálatok, kataszt-
rófavédelem, a megyei és 
települési önkormányzatok, 
jegyzők és polgármesterek – 
közösen felhasznál minden 
rendelkezésére álló eszközt 
és együttműködik a közszol-
gáltatást végző szervekkel és 
a civil szervezetekkel.

Az állami intézményeken, a 
civil, karitatív, egyházi szer- 
vezeteken túl az egyes ál-
lampolgároknak is nagy sze-
repük lehet abban, hogy az 

időjárás okozta tragédiák 
megelőzhetőek legyenek. Kér- 
jük, hogy a hideg idő be-
köszöntével figyeljenek a 
környezetükben élőkre, a  
legveszélyeztetettebb, magá-
nyos idős emberekre és az 
utcára szorult hajléktala-
nokra!

Alkoholt soha ne fogyasz-
szon a hideg elleni védekezés 
céljából! Kezdeti élénkítő 
hatása után csökkenti a 
fizikai teljesítőképességet, fá- 
radtságot, bágyadtságot okoz, 
illetve csökkenti a hely-
zetfelismerő- és ítélőképes-
séget, amely ilyen helyzetben 
életveszélyes lehet

Amennyiben tud olyan 
emberről, aki veszélyhely-
zetbe került, akit a kihűlés 
veszélyeztethet, kérjük, te-
gyen bejelentést az ingye-
nesen hívható 107-es, vagy 
a 112-es telefonszámokon, 
vagy jelezze a lakóhely szerint 
illetékes önkormányzatnak!

Hidegveszély Csúcsforgalomhoz még korán volt, november 24-ét mu-
tatott a naptár, az óra meg 13 óra 25 percet, ahhoz a 

torlódáshoz képest, ami a budakeszi főutca művelődési ház 
előtti szakaszán akkorra kialakult. A járókelők és az autósok, 
ahogy közelebb értek, a kivonult rendőrautó majd a mentő lát-
ványából megértették, alighanem baleset történt. Valóban. Az 
eddigi vizsgálatok szerint a jelzett helyszínen és időpontban 
egy gyalogos az álló gépkocsisor takarásából kilépett, hogy 
átkeljen az úttesten, de erre már nem volt módja, ugyanis egy 
balról érkező motorkerékpár elsodorta. 

Szerencséje volt, könnyebb sérülésekkel megúszta.

Halál az úton
Nagy torlódás alakult ki no-
vember 20-án reggel az 1-es 
főút Biatorbágy melletti 
szakaszán. A rendőrség a főutat 
teljes szélességében lezárta 
a helyszínelés idejére. A for-
galmat ideiglenesen a mellék- 

utakra terelték. Történt ugyan-
is, hogy eddig tisztázatlan 
körülmények között ütközött 
össze egy autóbusz és egy sze-
mélygépkocsi. De nem ez volt 
a legnagyobb baj: a baleset 
következtében a személyautó 
vezetője a helyszínen életét 
vesztette.

Hogy mióta fekhetett magatehetetlenül az idős, 82 éves 
budakeszi asszony, nem tudni. Egy ismerőse napok óta 

hiába kereste, se a telefonhívásokra, sem a csengetésekre 
nem reagált. Újabb próbálkozása során, november 10-én 
délután megkért egy fiatalembert, ugyan, másszon már be 
a kerítésen, s próbálja megtudni, otthon van-e egyáltalán. 
A fiú az ablakon keresztül megpillantotta az ágyban fekvő 
nénit. Haladéktalanul riasztották a rendőröket, akik azu-
tán a tűzoltók segítségével hozták ki a házból. Az időközben 
kiérkezett mentők kórházba szállították.
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