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FRÍÍÍ!

OPTIKA
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

Kakasév 
kakasa

 2017 a Kakas Éve 
(a kínai horoszkópban), 
de ki lesz az Év Kakasa?
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Walter vendéglő

A budántúli ínyencek zarándokhelye

2074 Perbál, Fő utca 26.
Asztalfoglalás: 
+36 20 390 5418 
+36 26 570 007
Nyitva tartás: 
hétfő: zárva

kedd - szombat: 12:00 - 22:00
vasárnap: 12:00 - 20:00

honlap: 
www.waltervendeglo.hu

A hazai alapanyagokra, a történelmi magyar konyha receptjeire építő és a „hagyományossá vált” magyar konyhát 
megreformáló tevékenységünk legfőbb célja, hogy a hozzánk ellátogató vendégek számára megmutassuk a magyar 
gasztronómia lehetséges értékeit.

A Walter Vendéglő – hatvanöt év kényszerpihenő utáni – megnyitásával csatlakozni szeretnénk azon vidéki ét-
termek sorába, ahol a budántúli ínyenceknek egy jó ebéd vagy vacsora, egy kellemesen eltöltendő este kedvéért 
nem kell útra kelniük a főváros irányába. Alternatívát kínálva a vendégeknek, akik a színvonalas és visszafogott belső 
környezetben vagy a hangulatos kerti teraszon étkezve és borozva élvezhetik a Ruprecht László kreatív séf alkotta 
rövid, de változatos étlap és a gazdag borlap adta kínálatot. A belső térben ötven, a teraszon negyven vendéget 
tudunk kényelmesen leültetni.

Budakeszi 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 járás kifejezésünk onnan ered, hogy 
anno, még a motorizáció kezdete előtt, 

nagyjából akkora közigazgatási területet 
jelöltek ki vele, ami ember által egy nap 
alatt akár gyalogosan is bejárható. Ha kellő 
magaslatot találunk hozzá, szabad szem-
mel is jól belátható. Csupán az érdekesség 
kedvéért jegyzem meg, hogy a mi, budai 
járásunk, autóúton körbejárva (tudom, 
megtettem számtalanszor, lemértem több-
ször), szinte méterre megegyezik a maratoni 
futás távjával. Szóval emberléptékű, be- és 
átlátható távlat ez, akár az egyes állampol-
gár számára is. Ha most körbejárjuk (nem 

fakó lovon,  mint hajdan Edward, hogyan is tehetnénk, se lo-
vunk, lovagolni sem tudunk, s nem is a birtokunk ez a táj, csak 
egyszerű lakói, polgárai volnánk)  tekintetünkkel territóriu-
munkat csak úgy, képzeletben, de robotos tapasztalataink bir-
tokában, vajon milyen tájkép tárul szemünk elé?  

Így cselekedvén, azt látjuk, hogy az elmúlt évtized viharai, 
nehézségei ellenére, az élet, az úgynevezett fejlődés megany-
nyi nyomára bukkanunk szinte valamennyi településen. Itt 
egy oktatási intézmény épül, ott az ipari parkot bővítik az új 
betelepülőknek-befektetőknek, amott a régi értékeket újítják 
föl. Másutt a kereskedelmi zóna bővül, de csinosodnak a köz-
területek, középületek is. Szóval, ha visszatekintünk csak az 
elmúlt évre, legalábbis így, madártávlatból, végigsvenkelve 
falvainkon, városainkon, akár elégedetten is nyugtázhatnánk 
2016  történéseit, és bizakodással tekinthetnénk a jövőbe. Na, 
jó, ne essünk túlzásba, az előttünk álló évre. 

Ám ha közelebb hajolunk, rázoomolunk az egyes esetekre, a 
közelkép már legalábbis vegyes. A leginkább szembeötlő otrom-
baság, hogy az esetek nagy többségében a dolgok, fejlesztések, 
főként, ami a finanszírozásukat illeti, nagyrészt áttekinthetetle-
nek, legyen szó akár közületi, akár magánberuházásokról. 
Ráadásul az utóbbi években nálunk (értsd országosan), a 
kettő szinte kibogozhatatlanul összegubancolódott. Nem látni 
világosan, mi miért és miből keletkezik, egy-egy fölbukkanó, 
elhaló, majd újraéledő „projekt” mögött pontosan milyen 
érdekek húzódnak, pláne: milyen, a közérdek leplébe burkolt 
magánérdekek. Sokszor az a benyomásunk, hogy az, ami épül, 
szépül, egy paraván, eltakarni azt, ami a háttérben valójában 
zajlik. Így aztán már nem lehetünk túl optimisták, mivel tudjuk, 
hogy a paravánok azért nem olyan nagyon szilárd építmények, 
elég egy váratlan szélfuvallat, ami ledöntse őket, s hirtelen 
föltárul a valóság képe. Hogy ne mondjam: fölrémlik. Persze 
az ügyes paravánállítók ilyenkor sietve újraállíthatják a tákol-
mányt, de azért ezek a megvilágító pillanatok, mozzanatok 
mindig izgalmasak. Mint amikor a bűvész egy pillanatra elvéti 
a ritmust, a mozdulatot, és a mandzsettája mögül kikandikál a 
piros ász.

Azt javasoljuk tehát a térségünket nemcsak alvásra, pihenésre 
használó polgártársainknak, hogy járjanak nyitott szemmel, 
keressék, figyeljék ezeket a ritka, de épületes, megvilágító pil-
lanatokat. Netán maguk is próbálják elfújni azt a paravánt. 
Persze tudom, hogy egy ember tüdeje kevés ehhez, de ha sokan 
teszik, abból kerekedhet akkora szelecske, hogy a spanyolfal 
akár fölborulhat. 

Mi a magunk részéről ehhez azt tehetjük hozzá, hogy 
munkaköri kötelességünknek tartjuk továbbra is, hogy ezekre a 
pillanatokra fölhívjuk a Nyájas Olvasóink figyelmét egy olyan 
világban, ahol a valóban független sajtó egyre inkább fehér 
hollónak számít.

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)

„Európa az erőszak uralmának óceánján a szabadság szigete. ”
(Max HorkHeiMer)
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Január, Boldogasszony hava

Boldogasszony havában igyál jó bort, és ha van, édes 
italt. Az ürmösbor mellednek fájása ellen igen jó, bor-

ral és füvekkel timporált étkek hasznosak, azonképen a 
lekvárok és eleven gyömbér. Megeheted a kövér disznópe-
csenyét, kolbászt és ludat mustárral vagy borsos eczettel. 
Eret ne vágass.

Ha mennydörgést hallasz e hónapban, kegyetleneknek 
halálát jelenti.

Kis-Karácson napján a reggeli vörös ég hadat és 
pokolidőt jelent. De mikor fénylik szent Vincze, akkor 
telik meg a pincze; mikor fénylik szent Pál, minden ter-
més szépen áll; ha pedig havas, vagy eső leend, mér-
tékletes esztendőt jelent. Ha felleges vagy ködös lesz, 
könyörögjünk az Úristennek, hogy hirtelen haláltól min-
ket megoltalmazzon. 

Kemény s kegyetlen hidegü a Boldogasszony havában 
született gyermek, nedves és rideg természetü leszen, 
tiszta önöntermészetében, de nagyravágyó, kevély, igen 
akaratos, minden szépséget szerető, tobzódó, tékozló, 
magamulató, nyájaskodó a szép személyekkel, de haszon-
talan részeges és kártyás lesz, az atyjától maradtat hamar 
felönti a közre vagy garatra, és megemészti.

CSÍZIÓ

Elhunyt Kakuk György

Elhunyt Kakuk György, egy kihaló szakma egyik utolsó mo-
hikánja. Majdnem azt írtam: nagy öregje, ami életművét 
tekintve akár igaz is lehetett volna, de mindössze ötvenkét évet 
élt. Már egészen fiatalon ott volt a rendszerváltásnál, részt vett 
a kerekasztal-tárgyalásokban. Újságíróként a mai Nap, a Kurír, 
majd a Magyar Televízió és a Rádió munkatársa volt. 1998-tól 
a TV 2 koszovói tudósítója, később az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ), illetve az ENSZ koszovói, 
majd kelet-timori misszióinak munkatársa volt, 2015-ben a me-
nekültekkel együtt járta be útjukat és tapasztalatait riportsoro-
zatban örökítette meg.

Utolsó tudósítását Aleppó ostromáról tette közzé.
Pár éve a Buda környék egyik falujába költözött.

Nyolcvan a Farkas? Bu-
dakeszin? Micsoda idők! 

Micsoda idők, amiket megélt, 
micsoda évek! Kereken nyolc- 
van. De Farkas Gyulából 
csak egy van. Adja az Isten, 

hogy még sokáig maradjon is 
közöttünk!

(Farkas Gyula, Budake- 
szi egykori polgármestere 
2017 januárjában töltötte be 
a nyolcvanadik életévét.)

Tarr tarol
Tarr Béla, a térségünkhöz 
kötődő, világhírű filmrendező 
a Slant Magazinnak adott in-
terjújában egy, a világpoliti-
ka fejleményeire vonatkozó 
kérdés kapcsán azt nyilat-
kozta: 

„Mr. Trump az Egyesült 
Államok szégyene. Orbán 
Viktor Magyarország szégy-
ene, Le Pen Franciaország 
szégyene. Et cetera.” Az 
interjú a marrákesi filmfesz-
tiválon készült. 
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FOGLALKOZZUNK CÉGÜGYEINKKEL! 1. RÉSZ

Nem ér a neve

A 2016-os  esztendő  
változást hozott a cég-
alapítási kedv vonat-
kozásában is. Személyes 
tapasztalatom szerint 
egyre több cég alakul. 
Ennek megfelelően in- 
dokoltnak tartom, hogy 

 cégjogi ismereteket te- 
gyek közzé az elkö-
vetkezendő időszakban. 
Jelen írásban a cégnévre 
vonatkozó szabályokkal 
foglalkozom. 

Az alapítandó cég nevét 
úgy kell megválasztani, 
hogy az olyan mértékben 

különbözzön a korábban nyilvántartásba vett más jogi szemé-
ly elnevezésétől, hogy azzal ne legyen összetéveszthető. Egy 
adott név használatára annak van joga, aki a kérelmét előbb 
nyújtotta be. A névvel kapcsolatos izgalmak elkerülésére a 
névfoglalás intézménye áll rendelkezésre. Ez egy elektronikus 
eljárás, mely az adott név foglalását 60 napra teszi lehetővé. 

A cégbíróság gyakorlata szerint két cégnév között leg-
alább 3 karakter különbségnek kell lenni és nem alkalmas a 
megkülönböztetésre a szám, számkapcsolat, illetve a „Ma- 
gyarország”, „Hungary” stb. kifejezések pótlólagos használa-
ta sem. 

A cégnév nem lehet ugyanakkor megtévesztő sem. Ameny- 
nyiben a cégnév utal a cég tevékenységére is, úgy annak ma-
gyar nyelven és a magyar helyesírás szabályainak kell meg-
felelnie. 

A cégnév minimálisan a vezérszóból és a cégforma 
megjelöléséből kell álljon. Az első helyen a vezérszó áll, mely 
lehet idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és mozaikszó is, de 
mindenképpen latin betűkkel kell írni. A vezérszón kívül csak 
magyar kifejezések lehetnek a cégnévben. 

Az „állami”, vagy „nemzeti” kifejezés csak abban az eset-
ben szerepelhet, ha a cégben az állam közvetlenül, vagy szer- 
vezetei útján többségi befolyással rendelkezik, vagy a cég 
tartós állami tulajdonú körbe tartozik. 

Szerepelhet továbbá a cég tagjainak neve is, de csak enge-
déllyel használhatók a történelmi alakok nevei, vagy olyan 
név, amihez másnak jogos érdeke fűződik. Az önkényuralmi 
rendszerekhez fűződő nevek, kifejezések pedig semmiképpen 
nem használhatók. 

Sok a szabály, de tekintve, hogy a cégeljárás ügyvédköteles, 
így bizton számíthatunk jogi képviselőnk szakszerű útbaigazí-
tásaira.

Boldog új évet kívánok minden kedves olvasónak!
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!

Hitelsegítség! 
– Állami Támogatású lakástakarék 
– Ingyenes szolgáltatás! 
– Személyre szabott 
ingatlanhitelezés 
– Hitelkiváltás   

Megoldás:
Dobrossy Hajnalka

Hitelszakértő

+36 70 454 5465 

HÍVJON FEL!

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

201701.indd   4 2017.01.05.   12:53:20



2017 JANUÁR  •  BUDÁNTÚL

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

V

„Noé pedig földmívelő kezde lenni és szőlőt ülteté”
Mózes I. 9:20

Persze jóval Mózes előtt is említi a Bib-
lia a dús termékeny szőlőt, amikor a 12 
kém a Kánaánban a többi gyümölcs mel-
lett hatalmas fürtöket is látott fa rudakon 
szállítás közben. Noé a telepítést valahol 
az Ararát környékén folytathatta – mely 
jelenleg török területen található –, de 
a környéki szőlőkből kitűnő borokat és 
konyakokat készítenek az örmények. 
A közeli múltban a helyszínen is tanul-
mányozhattam a nemes nedűket és lá-
togattam meg a pincészeteket és lepár-
lókat. 

Több évtizedes szakmai tapasztal-
ataimból szeretnék most néhány külön- 
leges gyöngyszemet kiemelni, ahol 
meglepetésszerűen találkoztam szőlővel 
és borokkal. 

A szigetek borai

A tengertől távol élő magyar számára 
mindig is különös vonzerőt jelent a tenger 
vizének közelsége, a hullámok morajlá-
sa, a víztükrön megcsillanó nap folyama-
tos és varázslatos játéka, mely jótékony 
hatást gyakorol a szőlőkre is. Nem volt 

ez másképp Kubában sem, ahol a kubai 
borokat kóstolva nem nyugodtam addig, 
amíg a vendéglátó rumokat forgalmazó 
cég ki nem vitt a szőlőültetvényekhez. 
(Mert mi más is lehetett a nemzetközi 
konferencia témája, mint a rumok vám-
harmonizációja.)

A nyitó gála különlegessége a szá-
momra ismeretlen Castillo del Moro 
fehér cuvée volt, míg a Tempranillo 
már ismerősebbnek tűnt más spanyol 
nyelvterületről. A borokban az igyekezet 
megmutatkozott ugyan, és az ízletes 
kubai ételekhez – különösen a babkészít-
ményekhez – jól is mentek, de Kubában 
azért elsősorban a koktélokat és a ru-
mokat ajánlanám az utazóknak.

A táguló világ sok meglepetése közül 
igen érdekes volt a Zöld-foki szigetek 
(Cabo Verde) kínálata, amely főleg a 
helyi éttermek házi boraként szerepelt 
összhangban a széles halkínálattal. A 
helyzet különlegességét az adta, hogy az 
ebéd és a „kóstoló” a különleges türkiz 
zöld színben pompázó víztől csak egy 
lépésre volt. Úgy emlékszem, hogy a 
borokban mintha valami kissé sós karak-
tert is felfedeztem volna.

Máltát  sem említi a szakirodalom, még- 
is rendelkezik saját szőlőtermeléssel és 

borászkodnak a közeli Szicíliából áthajó-
zott szőlőkből is. Meglepően kellemes 
cuvéeket szolgáltak fel, melyek közül 
emlékezetes maradt a Chardonnay & 
Ghergentina házasítás a maga könnyed-
ségével, üdeségével, ami jól harmonizált 
a „sole” típusú fehér húsú halakkal. 

Több testet kínált az a négy borból 
házasított tétel, ami kifejezetten franciás 
karakterrel bírt, s jó, hogy a címkén nagy 
betűkkel szerepelt: MALTA. A Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc és 
Petit Verdot négyese mediterrán felü-
téssel hagyott kellemes emlékeket. Ter-
mészetesen „single” fajták is szerepeltek 
a borkínálatban, ahol egy Pinot Noir nyer- 
te meg a tetszést, amely magán viselte a 
keleti lejtők varázsát, azaz a délutáni nap 
nem égette el a savait. (Pedig a nap Mál-
tán is nagyon tud sütni.).

 Dr. Séllyei Gábor

Szőlők és borok világa (I. rész)

A szerző: Séllyei Gábor borászati 
technológus, külkereskedő, nem-
zetközi konzulens. Több év Cipruson, 
majd öt év külszolgálat New Yorkban, 
a magyar képviseleten. Egyetemi dok-
tor, számos cikk és előadás szerzője, 
szakmai idegenvezető. Címzetes egy-
etemi docens, a UC Davis meghívott 
előadója.

Mindig izgalmas vállalkozás egy új üzlet elindítása. Nemcsak az épületet kell megtervezni, a falakat fölhúzni, az 
enteriőrt kialakítani, áruval feltölteni; az építkezés része annak a csapatnak a kialakítása, amely majd ezt az új 

üzletet működteti. Ha van kedve részt venni ebben a vállalkozásban, küldje el önéletrajzát postán vagy e-mailben: Krupp 
és Társa Kft., 2040 Budaörs, Szabadás út 52-54, e-mail cím: bodonyibalazs@krupptsa.hu)

Munkatársak jelentkezését várjuk az alábbi munkakörökbe: bolti eladó, pénztáros, hentes, csemegepultos, árufeltöltő.
Felvételi követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.

Új év, új üzlet, új csapat! 
Munkatársakat keresünk az idén, Telkiben induló új áruházunk csapatába

ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT! Közel van hozzám. Közel áll hozzám.

Csak neked eláruljuk, 
hol lesz az új munka-

helyed!
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A minap levelet hozott a postás. Kivétele-
sen nem számlalevelet, s nem is a nyugdí-
jasoknak címzett Erzsébet utalványt, 
hanem igazi levelet, fontos, hivatalos 
irományt, melyet alá kellett írni az átvé-
telekor a hozzá ragasztott szelvényen. Az 
alakja emlékeztetett a számlalevelekre, de 
nem számla volt benne, még csak nem is 
fizetési felszólítás, hanem egy „öngyilkos-
sági felhívás”, ahol a halálnemet magam 
választhatom meg. Az időpontot nem én 
dönthetem el, vagyis nem teljesen, erre 
ajánlatot tettek a levélben, vagyis hogy 
mikor is legyen az öngyilkolászás.

Levelük első mondata máris választás 
elé állított, hiszen: „Kérjük, csak akkor 
olvassa el ezt a levelet, ha Ön egyetemes 
szolgáltatásra jogosult…”. Nos, hogy én 
jogosult vagyok-e az egyetemes szolgál-
tatásra, azt e levél szerint nekem jobban 
kell tudnom, mint a születési dátumomat, 
hiszen a hivatkozott levél ez irányú fel-
homályosításra még csak nem is utal. Egy 
kis kutakodás után az internet – egyébként 
nem mindig tökéletesen megbízható jog-
forrásként – megadja az egyetemes szol-
gáltatásra jogosítottak körének leírását, de 
ott van a csapda is. Ugyanis hivatkozik az 
egyetemes szolgáltatásra nem jogosítot-
takra is, ám azok köréről hallgat, vagyis 
továbbra sem lehet tudni, hová is tarto-
zom. El kell olvasnom a levelet, vagy nem 
is nekem szól?

Nos, a fent említett levél az egyik o-
lyan energiaszolgáltatótól érkezett, amely 
feltételezi rólam a saját szolgáltatás jo-
gosultsági pozícióm tökéletes ismeretét. 
Sajnos, tévednek, mert erről nincs sok 
fogalmam. Így – vélelmezve, hogy teljes 
jogosultságú egyén vagyok – végigolvas-
tam a két lapból álló betűhalmazt, mely-
ben értesítenek, hogy ekkor meg ekkor – 
és itt egy négyórás időtartamot kell érteni 
– felkeresnek, amikor is a tőlük vételezett 
energiát mérő szerkezetet kívánják le-
cserélni, díjmentesen. Eddig még rend-
jén is vannak a dolgok, hiszen ha nekem 
nem felel meg a felajánlott időpontjuk, 
vagy felhatalmazottat állíthatok magam 
helyébe (Meghatalmazás űrlap csatolva), 
vagy kérhetek másik időpontot. Még az 
elérhetőségeiket is megjelölték.

Rögtön a díjmentes mérőcsere szán-
dékot bejelentő bekezdés után azért már 
belecsempésztek a szövegbe egy felszólí-
tást: „rendelje meg a műszaki-biztonsági 
felülvizsgálat elvégzését 60 napon belül”. 
Az ehhez szükséges űrlap elérhetőségéről 
korrektül tájékoztatnak, de csak a hon-
lapon, a levélben nem. Persze ott van a 
levél soraiban a kisördög is, mivel ha 

renitensként nem rendelném meg a biz-
tonsági felülvizsgálatot, akkor „az elmu-
lasztásából eredő felelősség Önt terheli”. 
Vagyis vessek magamra, ha elmulasztom 
azt, amire egyébként kötelezett vagyok 
(egyfajta halálnem).

Ugye jól sejtem, mi szerint rajtam kívül 
van még néhány ember, aki nem merné 
az életét rátenni arra, hogy hibamentesen 
meghatározza, kik is lehetnek ezek az 
egyetemes szolgáltatásra feljogosítottak, 
amit egyébként – talán – a hivatkozott 
19/2012 (VII.) NGM rendelet rögzít, ami 
a 2008. évi XL. tv. végrehajtási rende-
lete. Ám hogy miként is kell cselekednie 
az illetőnek, az a 29/2014 (IX.25) NGM 
rendeletből, illetve az 51/2009 (XI.18.) 
vonatkozó pontjaiban szerepel. Csakhogy 
ezen jogforrásokból a hivatkozott levél 
csak a végrehajtási rendeletet említi, ám 
ott az alapdefiníció nem szerepel, csak hi-
vatkoznak rá, hogy mik a kötelezettségei 
a besoroltaknak.

Mivel e levél alapján nagyon kihúztam 
magamat, hiszen olyan jogi ismereteket 
feltételeznek rólam, amelyekről ma-
gam sem tudtam, nagyot koppan-
tam, amikor a betűhalmaz folytatását 
próbáltam értelmezni. Ebből kiderült, 
hogy a műszaki-biztonsági felülvizs-
gálat lehet díjmentes avagy fizetős, at-
tól függően, hogy milyen besorolású 
vagyok a szolgáltatás-hozzáférés szem-
pontjából. Ráadásul a levél szerint a 
biztonsági felülvizsgálat kétféle ered-
ményt hozhat. Vagy megfelel a be-
rendezés, vagy nem, vagyis veszélyez- 
teti az élet- és vagyonbiztonságot. Az első 
esetben nincs különösebb tennivalóm 
újabb 10 évig, ám ha nem ez a tény- 
állás, akkor a felülvizsgáló szakember 
köteles a veszélyhelyzetet megszüntetni, 

például az energiavételezési lehetőséget 
azonnal megszüntetni.

A tervezett mérőcserére és a biztonsági 
felülvizsgálatra január közepén kerül sor a 
levél szerint. Ha a biztonsági felülvizsgálat  
eredménye nemleges, akkor – a levél sze-
rint – azonnal elzárják a fűtés lehetőségét, 
vagyis fagyjak meg, tehát döntésem ered-
ménye a fagyhalál is lehet. Haladék – a 
levél szerint – nincs kilátásba helyezve, 
csupán a felülvizsgálati jegyzőkönyvet 
záradékolhatom. Márpedig annak a 
hideg ellen nincs komoly hatása. (Meg-
jegyzem, a fentebb említett jogforrások 
mellékleteinek biztonsági felülvizsgálati 
jegyzőkönyv formátumain szerepel olyan 
rovat, mi szerint határidő adható a feltárt 
hibák záros határidőn belüli kijavítására, 
ám e szimpatikus változatról a szolgáltató 
levele hallgat. További megjegyzésem, 
hogy ezen energiaszolgáltató honlapján 
felhívják a figyelmet a műszaki-biztonsági 
felülvizsgálat fontosságára, melyet nekem 
kell megrendelnem. Javasolják is a kap-
csolatos űrlap letölthetőségét, ám az űrlap 
helyett a „keresett oldal nem található” 
felirat olvasható.)

Összefoglalva megállapítható, hogy az 
energiaszolgáltató levele nem tudni, hogy 
valóban nekem szól-e, mert az egyetemes 
szolgáltatásra jogosultságot én nem vagyok 
az általuk közölt adatok alapján eldönteni. 
Ha jogosult vagyok, akkor meg kell ren-
delnem a biztonsági felülvizsgálatot, ám 
ennek űrlapja nem érhető el, vagyis – a 
honlapjuk ajánlása szerint – személyesen 
keressem fel az ügyfélszolgálatukat. Akár 
jogosult vagyok az egyetemes szolgálta-
tásra, akár nem (ettől függően ingyenes 
vagy fizetős lesz a megrendelt biztonsági 
felülvizsgálat), el kell viselnem a szolgál-
tató képviselőjének azonnali döntését, mi- 
szerint ott és akkor elzárja az energiavé-
telezés útját, amennyiben problémát észlel. 
Ha ellenben hezitálok a biztonsági felül-
vizsgálat megrendelésén, vagyis nem ren-
delem meg időben a felajánlott felülvizs- 
gálatot, akkor a felelősség engem terhel a 
továbbiakban. Vagyis olyan döntési soro-
zat elé állít az energiaszolgáltató, amelynek 
minden variációjánál kellemetlenség ér(het), 
ráadásul úgy beállítva a dolgot, hogy kilá-
tásba sem helyezi a veszély közelsége ese-
tén alkalmazható módosítási beavatkozás 
lehetőséget, hanem azonnal drasztikus me-
goldást ígér, az energiavételezés megszün-
tetését, vagyis a januári fagyhalált.

Tudom, látom, nap mint nap vannak 
problémák a szabálytalan, szakszerűtlen 
energiavételezésből, -felhasználásból. De 
ha talán olyan levelet írna az energiaszol-
gáltató, amelyből egyértelműen kiderül-
ne, mi a teendőm, kevesebb okom lenne 
a zsörtölődésre.

Mészáros Árpád

Pillanatfelvételek, Budakeszi, 2016. deceMBer

Öngyilkosjelölt kerestetik

Ötzinek bezzeg 
nem voltak 

efféle gondjai
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Nem, nem Orbán szobrát avat-
ták (habár… ami késik, nem 
múlik), hanem a miniszterel-
nök avatta föl Nagy Gáspár 
költő büsztjét Budakeszin. 
Tekintettel arra, hogy a je-
les eseményre már a lapzárta 
után került sor, így csupán az 
előzményekről tudunk beszá-
molni, érjék be egyelőre en-
nyivel, azok sem nélkülözi az 
érdekes mozzanatokat.

Mindenekelőtt: a szoborállí-
tás elindításának az érdeme a 
Jobb Kor Polgári Köré, amely 
jó egy éve rukkolt elő szán-
dékával. A városi tanács a 
kezdeményezés mellé állt, de 
a leghathatósabb (értsd: pénz-
ügyi) támogatást a megvaló-
sításhoz az 1956-os szabad-
ságharc és forradalom 60. 
évfordulójára a kormány által 
fölállított emlékbizottságtól 
nyerte pályázat útján. Nagy 
Gáspár elkötelezettsége 56 
szellemisége mellett régóta 
ismert a kultúraszerető közön-
ség körében, miként az is, 
hogy évtizedekig élt haláláig 

Budakeszin. Igaz ugyan, hogy 
a szoboravatás már az emlékév 
lejárta utáni napra, január 7-re 
esett, de ez legyen a legkev-
esebb, fő, hogy egy újabb köz-
téri szoborral gazdagodott a 
főtéri park. Hogy Oláh Katalin 
szobrászművész alkotása mi-
lyenre sikerült, a bevezetőben 
említett okból e sorok írásakor 
még nem tudhattuk, de legkö-
zelebbi lapszámunkban visz- 
szatérünk rá. A pontos helyszín 
amúgy a zenepavilon mögötti 
föld-részleten van, a poszta-
mens már egy ideje ott áll.

Orbán Vik-
tor meghívása a 
város köszönet-
n y i l v á n í t á s a 
a pénzadomá-
nyért, egyúttal 
afféle kampány- 
évnyitány.  A  kor- 
mányfő várható 
érkezését ko-
moly biztonsági 
előkészüle tek 
előzték meg. Ja- 
nuár 3-án délelőtt 
egy rendőrökből 
és civil ruhás emberekből 
álló alakulat érkezett a leendő 
ceremónia helyszínére. A 

rendőrök rendőrautóval, a  
civil ruhások pedig egy 
megkülönböztető jelzés nél-
küli személyautóval. Amíg 
a helyszíni bejárást végez-
ték, a közterület-felügyelő 
kiszúrta, hogy az Erkel utcai 
parkolóban álló egyik kocsi-
nak a szélvédőjéről hiányzik 
a papír óra. Nosza, meg is 
büntette tulajdonosát, mit sem 
tudván arról, kié is a jármű.

Mi mindenesetre innen is, 
ismeretlenül is megdicsérjük, 
hiszen a törvény mindenkire 
nézve kötelező. 

Babits Zoro

Orbán Viktor szoboravatója Keszin

Alakuló tér
A város lakossága az elmúlt év végén birtokba vette a 
művelődési ház környékén a hónapokig tartó bontási 
munkálatok nyomán kialakított új, „közösségi teret” adventi 
vásárba ojtott avatóünnepséggel stb. Hogy milyen könnyen 
megbarátkozott vele, bizonyság rá, hogy már el is nevezte 
a népnyelv „alakuló tér”-nek. (Az ismeretlen keresztapa 
alighanem katonaviselt ember lehetett.) A legnagyobb elé-
gedettséget alighanem az váltotta ki, hogy a megalomán 
tervekből egyelőre semmi sem valósult meg, viszont legalább 
van hol parkolni a város szívében.

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!

Média-vállalkozás
számlaképes, 

autóval, internet-
tel rendelkező

üzletkötőt keres

Telefon: 
06 (20) 212-3808

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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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

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 92e 30e 48e 59e 81e 7e
Összesen 123e 50e 68e 79e 101e 17e

Budakeszi legszebb részén, Nagyszénászugban 
háromszintes, nappali (2 szint+garázs), panorámás, 
összkomfortos, 60 m2-es, dryvit szigetelésű, aszfalt úton 
megközelíthető ház 720 m2-es kerttel, 85 ezer+rezsiért, 
nem dohányosnak és nem harcikutya-tulajdonosnak 
KIADÓ. Az ingatlan előtt, a garázson kívül van kocsi-
beálló is. Feltétel:  két havi kaució.

Érdeklődni a 06 (30) 948-2435-ös telefonszámon
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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

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Ami sohasem 
hagy senkit 

hidegen

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

– Erdélyi tizedes?
– Így kell megszólítani a feljebbvalóját, 

Krasznai őrvezető? És álljon vigyázzba, 
ha velem beszél! – ripakodik rá, nem kis 
feltűnést keltve az áruházi bisztróban, a 
két civil ruhás, már nem éppen tacskó korú 
férfi közül az, amelyik megszólíttatott. – 
Pihenj, szerelvényt igazíts! – folytatódik a 
párbeszéd, de már nagy vigyorgások és hát-
lapogatások közepette. – Lacikám, hát te 
vagy az? A leszerelés óta nem találkoztunk. 
Mit keresel itt?

– Itt lakom, és időnként ide járok 
ebédelni. Nem is hinné az ember, hogy egy 
egyszerű bisztróban ilyen Prímán főznek. 

– Itt laksz? De hiszen én is itt lakom, 
ráadásul már vagy tizenegy éve, hogyhogy 
nem találkoztunk?

– Én csak pár éve, de  tényleg furcsa. 
Apropó, te mit eszel? Úgy rémlik, a sereg-
ben nagy gourmé voltál.

– Azaz csak lettem volna, de emlékszel 
Sántha őrvezetőre, a szakácsra? 

– Még inkább a főztjére. De inkább el-
hessegetem az emlékeimet. 

– Úristen, miket meg nem ettünk! 
Ha az ember egyszer éhes… De hogy a 
kérdésedre válaszoljak, én most a kocso-

nya miatt jöttem. Amúgy egyedül élek, 
magamra főzök többnyire, de van, amit 
egy-két személyre főzni nemcsak nem 
érdemes, szinte lehetetlen. Na, ilyen a ko-
csonya is. Ráadásul itt olyan, amilyennek 
én szeretem, mintha édesanyám csinálta 
volna.

– Szóval egyedül. Elváltál?
– Meg se nősültem. Agglegény vagyok. 

Hát te?
– Én két váláson vagyok túl, de egy har-

madikba már biztosan nem megyek bele, 
csak belerokkannék. Vagy megtalálom 
azt, akivel holtomiglan-holtodiglan, vagy 
inkább én is a te utadat választom. Egysze-
mélyes kis háztartást vezetek. Igaz, hogy 
kényszerűségből, de 
megtanultam főzni, 
a barátnőm szerint 
(mert azért barátnőm 
mindig volt, most is 
van csak nem vagyunk 
összecuccolva), egész 
jól. De ő csak hétvé-
gén ér rá…

– Te, jó lenne 
folytatni a beszél- 
getést, annyi min- 

dent szeretnék kérdezni meg elmesél- 
ni, most mit csinálsz?

– Épp eszem a kocsonyát. Utána be kell 
vásárolnom, aztán ráérek.

– Én is. Megvárlak. Vásároljunk együtt, 
nekem is lenne mit. De még a patikába is be 
kellene ugranom, elfogytak a vitaminjaim.

– Azért nem kell a gyógyszertárig se 
elmenni, majd megmutatom, hol vannak a 
vitaminok. Ráadásul itt még olcsóbban is 
megkapod. Aztán majd választunk közös-
en egy palack bort, amivel megünnepeljük 
a találkozásunkat. Láttad már a Príma új 
borkatalógusát? Érdemes tanulmányoz-
ni. Meghívlak magamhoz. Összeütünk 
valami vacsorát. A hozzávalót pedig 
közösen beszerezzük itt, a Prímában. Is-
merem az eladókat, a henteseket, szívesen 
segítenek. 

Étekfogó

életkéPek a PríMa élelMiszer-áruHázakBól

Obsitosok a Prímában

Ez nem a laktanya 
kantinja
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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

Boldog Új Évet!
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ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

Január

12. csütörtök, 18.00 
Jeruzsálem, Tel Aviv
Jóna Dávid úti beszámolója
a könyvtárban
14. szombat 10.00-16.00
Múzeumok Hétvégéje
14. szombat 10.00
MI MOZOG? Animációs, családi 
workshop, alkotóműhely kic-
siknek és nagyoknak 
Quirin Ágnessel és Pálfi Zsolttal
a művelődési házban
15. vasárnap, 14.00
Nótaszó
Borus Ferenc múzeumalapító 
köszöntése a Lámpamúzeumban
19. csütörtök, 18.00 
Mi a boldogság?
Irodalomterápiás csoportfoglal-
kozás a könyvtárban
20. péntek, 20.00 
Kárpátia koncert
a művelődési házban
22. vasárnap, 16.00
MAGYAR filmKULTÚRA NAPJA
A közelmúlt magyar kultfilmjei

a művelődési házban
25. szerda, 18.00
USA, mi várható? 
dr. Jászberényi József geopolitikai 
elóadása a művelődési házban

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

Január

15. vasárnap, 11.00, 15.00 
A két Lotti
18. szerda, 10.00 
Téli mesék
19. csütörtök, 10.00 
Az öreg kisasszony autósmeséi
Városi Ifjúsági Klub 
20. péntek, 19.00 
A nagy Romulus
21. szombat, 17.00 
Macskajáték 
22. vasárnap, 19.00 
XX. Drámaíró Verseny

24. kedd, 15.00 
Liliomfi
MMA felvétel
25. szerda, 17.00 
János vitéz
29. vasárnap, 11.00 
Barátom, Gombocska és a mági-
kus levelek története
Városi Ifjúsági Klub

Jókai mór 
művelődési köZpont

Január

9. hétfő, 18.00
Az ebola poklában járva
Dr. Steier József előadása
14. szombat, 18.00 
Vujicsics Együttes
koncert és táncház
26. csütörtök, 19.00
Mérő László matematikus 
előadása
30. hétfő, 18.30
Idegsebészet és hétköznapi misztika 
Dr. Csókay András előadása

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

Január

14. szombat, 9.00
Zsibvásár
20. péntek, 11.00
Bon-bon matiné
21. szombat, 6.00
Toldi Miklós Túra
23. hétfő
Magyar Kultúra Napja

rathaus keller
Budakeszi, Fő u. 177.
T: 06/20-938-4504

14. szombat, 20.00 
III. Budakeszi Táncbál
a Prohászka O. Gimnázium au-
lájában
21. szombat, 19.00
Ezeregy éjszaka meséi koncert

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

A hunok nem tévesztették össze Párizst 
Telkivel (lásd Illyés Gyula klasszikussá 
vált regényét), valóban Telkiben jártak. 
Igaz, nem mostanában, hanem mint-
egy másfélezer éve. Történetünk valami-
vel frissebb: majd’ egy éve, hogy 2016 
februárjában Ehmann Gábor kincsekre 
lelt a telki erdőben. A derék férfiú beszol-
gáltatta a tárgyakat a Nemzeti Múzeum-
nak, ami régész szakembereket küldött a 
helyszínre további leletfölderítés céljából. 
A megtaláló ebben is buzgón segédkezett 
a specialistáknak. 

Hónapok óta beszélték, hogy egyedül-

álló, a hun birodalom korából származó 
leletek kerültek elő, de hivatalosan csak 
nemrég, a közel egy éven át tartó vizs-
gálatok elvégzése után erősítették meg 
a hírt a Nemzeti Múzeum szakemberei, 
akik az első publikációt is közzétették a 
leletegyüttesről. Ebből idézünk:

„ A lelőhely meredek hegylejtő aljában, 
keskeny platón helyezkedik el. A tár- 
gyak a felszínen vagy ahhoz közel kerül-
tek elő, nyolc-tíz, egymástól két-három 
méterre lévő csoportban. A tárgyakat 
sekély gödrökben helyezhették el, azon-
ban a korabeli beásásokat az ásatás során 

alig lehetett megfi-
gyelni. A csoportok 
egy száraival a lejtőre 
állított, észak–déli tá-
jolású patkó alakot 
alkotnak. A patkó nyu-
gati szárát a nyereg és a 
szügy- és/vagy farhám 
veretei, keleti szárát a 
zabla és a fejhám díszei 
alkotják (kiemelkedő 
jelentőségű leletek 
itt a nyereg pikkely-
mintás, aranyozott 
ezüstlemezből készült 

díszei). A keleti száron ezüstlemezzel 
borított, aranyozott zabla és a fejhám 
arany-ezüst veretei, szíjvégei és csatjai 
kerültek elő. Közöttük a patkó ívét egy 
valószínűleg férfiviselethez tartozó együt-
tes darabjai: arany lábbeli garnitúra, vas-
ból készült, de almandin (vörös gránát) 
berakásos övkészlet és egy aranyveretes 
tőr alkotják. Ugyancsak a patkó középten-
gelyében a legészakabbi lelet egy nyíl-
csúcs.

A lelet jellege alapján a hun kori „ál-
dozati leletek” közé sorolható. „Hun ál-
dozati lelet” alig néhány ismert a Kárpát-
medencéből.”

Hunok Telkiben

Január 22. A Magyar Kultúra  és Kölcsey 
Himnusza  megszületésének napja
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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)

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
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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

Az én újévi fogadalmam: 
a törzshelyemen nem változtatok!

Ezt is kóstold meg!

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

A családi kupaktanács döntött: 2017-ben 
is a Prímában vásárolunk.

HOLNAP IS JÖVÜNK!

Közel van hozzám. Közel áll hozzám

A Príma élelmiszer-áruházak dolgozói boldog új évet kívánnak 
valamennyi eddigi és leendő Vásárlójuknak, s továbbra is várják 
őket Buda környéki üzleteikben.
De nemcsak jókívánságokat, hanem nagyszerű akciókkal is indí-
tunk, már januárban is!

Egy rendkívüli performansz-előadással 
örvendeztette meg közvetlenül karácsony 
előtt egy budapesti illetőségű művész a 
budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Köz-

pont épp a házban tartózkodó dolgozóit. 
Miután nagy dérrel-dúrral berontott az 
irodába, fölborogatta a bútorokat, szétha-
jigálta a papírokat, összetörte az elektroni- 
kai berendezéseket stb. Nem mondható, 
hogy H. Tamás produkciója osztatlan si-
kert aratott volna, bár lehet, hogy ez csak a 
kortárs közönség értetlensége miatt van így. 
Mint minden művészeti teljesítménynek, 
végtelen számú olvasata lehet ennek is, de 
a pillanatnyilag alighanem legizgalmasabb 

kérdés az artista számára, hogy miként in-
terpretálja majd a történteket – na, nem az 
utókor (arra még várni kell), hanem – a 
rendőrség. A művelődésszervezők ugyanis 
nem értékelték kellően a neovandalista be-
mutatót, és följelentést tettek.

Az ügy persze nem előzmény nélküli. A 
képzőművész  több mint egy évvel ezelőtt 
kiállítást rendezett az intézményben, 
de mivel nem értett szót az illetékesek-
kel, az installációt egy nap múlva elbon-
totta. Ráadásul beperelte a házat, elma- 
radt haszon jogcímen. Az eljárásban nem 
adtak helyt a felperesnek, ráadásul tetemes 
perköltség megtérítésére kötelezte a bíróság. 
A végzés miatt indulatba jött művész előbb 
a helyi polgármesteri hivatalban próbált elé-
gtételt szerezni, de a biztonsági őrök kites-
sékelték a Fő u. 179-ből, majd ezt követően 
kereste föl a művelődési központot.

Betörőt keresnek

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya indított eljárást lopás bűntett 

elkövetésének gyanúja miatt.
A jelenleg rendelkezésre álló  adatok sze-

rint az ismeretlen tettes 2016. október 13-án 
10 óra és 18 óra 45 perc közötti időben be-
ment egy budaörsi családi házba, ahonnan 
készpénzt tulajdonított el.

Az ismeretlen férfi 40 év körüli, körülbelül 
185 centiméter magas, vékony testalkatú, 
kissé görnyedt testtartású. A bűncselekmény 
elkövetésekor sötét sapkát, szürke színű 
kapucnis pulóvert, terepszínű nadrágot 
és kesztyűt viselt. A férfiról az ingatlan-
ban felszerelt biztonsági kamera felvételt 
készített.

A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, hogy 
aki a bűncselekménnyel kapcsolatos in-
formációval rendelkezik, hívja a rendőrséget 
a 06-1-236-28-83-as, a 06-80-555-111 vagy 
a 107, 112 telefonszámok valamelyikén.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Szemezgettünk az advent bűnügyei közt

Betörők suttyomban, avagy...
Van, ami még ünnepek idején sem alszik; például a szolgálatban lévő rendőr 
vagy a nagy dolgokra hivatott művész.
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LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet

Hétfőn mindenki, mindenről tájékozó-
dott, ami a vendégház  hétvégi történéseit 
illette. A bekötőúti kapu őre percekig so-
rolta a különféle, szebbnél szebb, feketé-
nél nem feketébb, fényesebbnél sem túl 
fényesebb gépkocsikat, amelyek a vendé-
geikkel és nélkülük is annyit járkáltak ki és 
be, hogy alig győzte huzigálni a sorompó 
zsinórját. A vendégházi asszonyok nagy 
hangon, és a szokásukhoz híven, egymás 
szavába vágva, áradoztak a rangos ven-
dég, valamint kíséretének a programjáról. 
Az öles termetű, sportos vendég, amint 
tehette, mentesítette magát a protokolltól, 
és kedvenc játéka, az asztaliteniszezés 
lehetőségéről érdeklődött. Szerencsére, 
a vendégház erre is felkészült, de a játék 
a szabad ég alatt kellett, hogy folyjék. 
Aznap a sokévi átlagtól eltérően, kellemes 
napsütés és szélcsend nyújtott kedvező 
körülményeket az időtöltéshez.  

A játszótárs személye rövid ideig kérdé-
ses volt. Minthogy magas szintű vendéglá-
tásról volt szó, elsőként a meghívót illette 
az ütő. A két játékos fehér ingre, illetve 
zubbonyra vetkőzve sétált ki a hamiscipru-
sok között az asztalsima pázsitra. A vendég 
kibontotta a labdacsomagot, és gyakorlott 
mozdulttal ellenőrizte a sárga labdát, hogy 

ép-e. Látván, hogy a játszótársa felkészült, 
némi gyakorlásra kezdett adogatni.

Eleinte sokszor került asztalon túlra a lab-
da. Hivatásos labdaszedő nem lévén, nem 
volt mese, a rangban következő kéretett fel 
arra. Egészen kitűnően, a munkájához ha-
sonlíthatóan oldotta meg a kiszámíthatat-
lannak tűnő helyzeteket is. Pillanatokon 
belül cselekedett és sosem ment üres kéz-
zel vissza az asztalhoz. 

A játékosok mozgásán ugyan érezhető 
volt a kellő gyakorlottság hiánya, azon-
ban mindketten ízelítőt adtak a hazájuk 
tánc-kultúrájából. A vendég mozdulatai 
sejtetni engedték, hogy a lassú, páros 
ütemű habanéra hazája az övé, míg a ven-
déglátója a gyors, páros ütemű csárdás 
földjének a lakója (alaplépések, forgások, 
miegymás). 

A bemelegítés, azután az „éles” 
mérkőzés, fokozatosan kimerítette a ven-
déglátót, miközben a vendég mind jobban 
belejött. Feltehető, hogy nem egykori poli-
tikai határozatlanságra utalva, váratlanul a 
következővel hökkentette meg a partnerét:

– Most játsszunk két labdával!

[Apatóczky István: Ettünk falombot 
(2005) c. könyve alapján]

Habanéra és csárdás Tárcanovelletta
Vannak történetek, amiktől az ember  
visszanyeri hitét (már ha elveszítette 
volna) embertársaiban. Az alábbi szto- 
ri az adventben esett meg egyik 
ismerősünkkel, de szerintem a happy 
end az év bármelyik napján bekövet-
kezett volna, az efféle személyek nem 
ünnepekre tartogatják az embersé-
güket.

Szóval ismerősöm karácsonyi be-
vásárló körútján épp a budakeszi 
nagyáruház parkolójában álló kocsi-
jába pakolta be a vásárolt holmikat, 
majd elhajtott. Csak a következő ál-
lomásnál észlelte, hogy a tárcája 
nincs nála. Valahogy az a benyomása 
volt, mintha rakodás közben az autó 
tetejére tette volna, s ott is felejtette. 
Visszament, de nem sok reményt táp-
lált. Reménye, igaz, valamivel később, 
mégis beteljesült: lakásán csöngetett 
egy ismeretlen úr, mondván, megta-
lálta a tárcát a parkolóban, benne 
az iratokkal, így tudta beazonosítani 
a tulajdonosát, hogy visszaszolgál-
tassa. „Nekem ez volt talán az egyik 
legszebb adventi ajándékom” – kom-
mentálta ismerősöm a történteket.

Sza-T-ir
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Bankó Jánosné – Marcsi
női FODRÁSZ

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

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

Harminc éve 
a budakeszi frizurákért

A közlekedésben a téli időszakban 
megváltoznak az út- és látási viszonyok, 
amelyekhez a gyalogosoknak és a 
járművezetőknek egyaránt alkalmazkod-
niuk kell.

A gyalogos közlekedjen FELELŐS-
SÉGTELJESEN. A gyalogosok köztu-
dottan a közúti közlekedés legveszé-
lyeztetettebb résztvevői közé tartoznak. 
Közúti balesetben érintettségük esetén 
szinte minden esetben személyi sérülés 
történik, s a gyalogosoknál az átlagos-
nál jóval magasabb a halálos balesetek 
aránya, ezért elengedhetetlen követel-
mény a szabályos, figyelmes, megfontolt 
közlekedés.

Jellemző, hogy sok gyalogos figyelmen 
kívül hagyja a közúti jelzéseket, illetve a 
kijelölt gyalogos átkelőhelytől távolabb 
próbál átkelni az úttesten. A gyalogosok 
sokszor túlságosan bíznak védettségük-
ben, figyelmetlenül lépnek az úttestre, 
vagy egyszerűen rosszul becsülik meg a 
közeledő jármű távolságát és sebességét. 
Másik jellemző figyelmetlenség, hogy 
takarásból lépnek az úttestre, esélyt sem 
hagyva a járművezetőknek a megállásra.

A gyalogosnak a járdán, ahol pedig 
járda nincs, a leállósávon, az útpadkán 

vagy a kerékpárúton kell közlekednie. Ha 
az úton sem járda, sem leállósáv, sem út-
padka, sem kerékpárút nincs – vagy az a 
gyalogosközlekedésre alkalmatlan –, a 
gyalogosok lakott területen lehetőleg a 
menetirány szerint a bal oldalon, lakott 
területen kívül mindig a bal oldalon, a 
járműforgalommal szemben az úttesten 
közlekedhetnek.

A gyalogosok rendkívül sokat tehet-
nek azért, hogy az elütések elkerülhetők 
legyenek, s ne váljanak közúti balesetek 
sérültjévé, áldozatává. A legfontosabb, 
hogy legyenek tisztában a rájuk vonatkozó 
KRESZ-szabályokkal és tartsák is meg 
azokat. Legyenek mindig kiszámíthatóak, 
és soha ne tegyenek hirtelen mozdulatokat 
(irányváltást stb.), amennyiben közút köz-
vetlen közelében gyalogolnak, és csak 
ott keljenek át az úttesten, ahol arra a jog- 
szabály lehetőséget teremt (legbiztonságo-
sabb, ha a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, 
a forgalomirányító fényjelző készülék zöld 
jelzésére haladnak át). Olyan helyen, ahol a 
gyalogosnak a járművekkel szemben nincs 
elsőbbsége, csak akkor lehet az úttestre lépni, 
ha meggyőződött arról, hogy áthaladásával 
a járműforgalmat nem zavarja.

Gyalogosan a hideg télben

Nyílt nap a rendőrségen
A Budaörsi Rendőrkapitányság 2017. január 
13-án 10 órakor nyílt napot tart.

A Magyar Rendőrség a tiszthelyettesi 
állomány utánpótlása érdekében olyan fi-
atalokat keres, akik a rendőri szolgálatot 
választanák hivatásuknak.

A 2017. évben induló, 2 éves, érettségire 
épülő rendőrtiszthelyettes-szakképesítés 
megszerzésére irányuló iskolarendszerű 
képzésre, továbbá a fegyveres szervek és 
vagyonvédelem rendészeti ágazati képzés-
ben tanuló és szakmai érettségi vizsgát 
tevők számára 1,5 éves rendőrtiszthelyettes-
szakképesítés megszerzésére irányuló szak-
képzésre lehet jelentkezni. 

A 2017. szeptember 1-jén induló képzés 
jelentkezési határideje: 2017. február 15.A 
nyílt napon bemutatjuk a rendőrség szer-
vezeti felépítését, az egyes szolgálati ágak 
feladatait. 

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

Az ünnepek alatt idén kevés komolyabb 
baleset volt térségünkben; a legnagyobb, 
egy gyalogoselütés Budaörsön történt a 
Baross utca 84. szám előtt lévő kijelölt 
gyalogos-átkelőhelyen december 19-én 
18 óra 10 perckor.  Egy személyautó 
gázolt, a balesetben egy személysérülés 
történt, sejthetik, ki volt a kárvallott. 

Számítógépek 
javítása
Számítógépek 
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés, 
archiválás

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

tel: +3630 973-2502
Budakeszi, Fő utca 56.

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619
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