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ELHISZED, HOGY MÁR 9 NAP IS
ELEGENDŐ A LÁTHATÓ VÁLTOZÁSHOZ?

LEHETSÉGES!
· Clean 9 program segíthet abban, hogy elindulj a ﬁtt és egészséges élet irányába
· Clean 9 program egy kiemelkedően hatékony, könnyen követhető egyszerű program
· Clean 9 program elkezdi átalakítani a testedet
· Clean 9 program elkezdi átalakítani az életstílusod

Tavasz: Nyomomban
gyomom van

Tava
gyom

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

www.c9program.hu

Geridor Optika • Budakeszi, Dózsa György tér 1/a
Tel.: +36-23-452-415 • Ny.: H-P 10.00-18.00.
Biatorbágy, Baross Gábor u. 3.
Tel.: +36-23-312-004 • Ny.: H-P 10.00-18.00., Szo. 9.00-13.00.
http://www.geridoroptika.hu
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MUNKAHELY TELKIBEN!
Reméljük, hamarosan találkozunk;
munkatársként és/vagy
Vásárlóként

M

indig 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, Szabadság út 52-54,
e-mail: bodonyi.balazs@krupptsa.hu, kis.tibor@krupptsa.hu)
*
Munkatársak jelentkezését várjuk az alábbi munkakörökbe: bolti
eladó, pénztáros, hentes, csemegepultos, árufeltöltő. Felvételi
követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.
Közel van hozzám. Közel áll hozzám.

Itt a tavasz, megnyit a Stadt!

Még tágasabban

Ilyen volt…

Még otthonosabban
Memento
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Márczius, Bőjtmás hava

CSÍZIÓ

B

őjtmás havában eret ne vágass, semmi purgácziót ne végy
hozzád, édes italt igyál és édes étkekkel élj, egyél mustárt
és tormát eczettel; fürdő hasznos; ruhát vess a borba, melyet
iszol, jó a levestikum is zsályával, spinyával, tárkonnyal, borral és gyömbérrel egyetemben. Ha e hónapban mennydörgést
hallasz, szeles és bő időt jelent. A mennyi köd van Márcziusban, annyi zápor lesz az esztendőben; és a mennyi harmat
van e hóban, annyi hóharmat lesz húsvét után és annyi köd
Kisasszony havában. E hónap két utolsó péntekén a mely fát
levágnak, soha meg nem korhad; ha tiszta, jó esztendőt mutat. Időnyilatkoztató beteges Bőjtmás-hóban született gyermek serény és minden dolgaiban gyors lesz, istenfélő, nagy
igazságszerető, tökéletes, jámbor életű, nyájas, jó erkölcsü és
bölcs lesz, minden rendbeli dolgaiban fölötte okos és kedves az
emberek között.

AFORIZMA
„Ha a világot az öregek irányítanák, még mindig;
ha a fiatalok, már megint a kőkorszakban élnénk.”
(Ryszard Kapuściński)

Paks vobis, pax nobis
A Momentum Mozgalom olimpiai népszavazási kezdeményezése
sikerén fölbuzdulva, úgy látszik, mintha az ellenzék többi pártja is
rákapna a referendumra. A budakeszi Szél Bernadett, az LMP társelnöke kezdettől fogva harcosan ellenezte az atomreaktor bővítését
az oroszok részvételével. Most is ő jelentette be, hogy pártja referendum kiírását kezdeményezi a Nemzeti Választási Bizottságnál
az ügyben. Mint nyilatkozta, „a paksi atomerőmű bővítése még az
olimpiarendezésnél is kockázatosabb vállalkozás”.
Az LMP kérdése úgy szól:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő atomerőművi
blokkok kapacitásánál nagyobb összesített áramtermelő kapacitással Magyarországon atomerőművek ne legyenek üzembe
helyezhetőek?”

Ötmilliárd Biának
Németh Zoltán, a GSI Hungary Kft. cégvezetője bejelentette: az egyesült államokbeli GSI-csoport Magyarországon működő regionális központja, a GSI Hungary Kft. bővíti biatorbágyi
mezőgazdasági
gépgyárát,
saját forrásból 2,3 milliárd
forint értékű gépberuházást
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és berendezés beszerzést hajt
végre, egy ingatlanfejlesztő
pedig 3 milliárd forint értékű
gyártócsarnokot épít.
A több mint 5 milliárd forint
értékű beruházás Pest megyében valósul meg, egy olyan
régióban, ahol nem adható
közvetlen állami támogatás
termelő beruházáshoz.
Hargitay
András (Budakeszi)
olimpiai
bronzérmes,
világbajnok és EBaranyérmes
úszó, a riói olimpián szerepelt magyar úszóválogatott
kapitánya, rövid egy évvel
kinevezése után távozott
tisztségéből. Január végén
az úszószövetség elnöksége
visszavonta megbízatását és
azt Sós Csabára ruházta át.

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)

A három, javakorabeli férfiú megszokott
törzsasztalánál ült a kisváros vendéglőjében.
Odakünn már a kellemetlenül hideg, mégis
biztató illatokkal terhes böjti szelek fújtak.
Bent kellemes meleg, meghitt, emberi zajokból szövődő hangfelhő borította be a
délután itt ejtőzőket. Embereink láthatóan
élénk diskurzusba merültek. Vajon mitől
ilyen izgatottak ezen a csendes, hétköznapi
délutánon e láthatóan konszolidált emberek? Halhassunk csak bele beszélgetésükbe,
hátha megtudjuk.
Nem kellett sokáig hallgatóznunk, hamar
kiderült, mi másról is folyhatna a szó, mint
amiről oly sok kávéházi és családi asztalnál manapság, az
olimpiáról.
– De igenis nagy lehetőséget mulasztott el az ország! – így
egyikük, a köpcös, erősen kopaszodó, tisztviselő kinézetű úr.
– Az biztos, hogy nagy lehetőség lett volna – tromfol a
másik, vállalkozónak tetsző bőrkabátos. – Nagy lehetőség az
államcsődre, barátom. Meg arra, hogy néhányan jól megszedjék magukat.
– Ne vitatkozzatok már fölöslegesen – avatkozott közbe a
nyugdíj előtt álló magyartanár a békítő szerepében. – Hiszen
már mindegy, ez a hajó elment. Magyarországon olimpia nem
lesz. Legalábbis a mi életünkben már aligha.
Ezen kicsit elgondolkoztak. Azon is, hogy nem lesz, de
legfőképp azon, hogy „a mi életünkben”. A hirtelen támadt
csendben egyszerre mindegyik úgy érezte, szörnyen szomjazik,
s belekortyolt az italába. A hangulat hamar elmúlt, a csöndet
a tar fejű törte meg.
– Én azt mondom, mégis csak kellene olimpia… Figyeljetek.
Miért ne lehetne mégis csak olimpiát rendezni? Hiszen nemcsak úszásból meg strandröplabdából áll a világ, rendeznek
már olimpiát a szakácsoknak, a birkanyíróknak, a diákoknak,
gyors- és gépíróknak meg a fene tudja, ki mindenkinek. No, egy
ilyen speciális olimpiát kellene kitalálni, és azt megrendezni.
Még talán akár egy ilyen kisváros is vállalkozhatna rá, mint a
mienk, ha a mienk az elsőség, az ötlet.
– Mire gondolsz? – nógatta két társa.
– Ez az évszázad ötlete, holnap haladéktalanul el is mondom
a polgármesternek. Ráadásul nemhogy ráfizetéses nem lenne,
hanem extraprofitot is hozna.
– Ne csigázz már minket, ki vele!
– Szóval arra gondoltam, meg kellene rendezni a kátyúzó és
járdaépítő olimpiát. A csapatok a világ minden tájáról nevezhetnének, természetesen a matériát is ki-ki alapon hoznák,
hiszen a kémiai összetétel szigorú titok, és persze a gépekről is
a nemzeti olimpiai bizottságok gondoskodnának. Mire a versenyek véget érnének, az egész országban eltűnnének a kátyúk, s
minden porta előtt térkőburkolatos járda vezetne.
Ebben aztán végre meglett az egyetértés, s a helyreállt nagy
barátságban még rendeltek egy-egy kört. Mivel kezdett besötétedni, lassan szedelőzködni kezdtek. Egy jó darabon még
egyfelé vezetett az útjuk. A virágos jókedvében ballagó kis
trió hirtelen duetté alakult: egyszer csak eltűnt a tanár. Tompa
puffanás jelezte a történteket. Amikor fölsegítették, akkor konstatálták, a foghíjas közvilágítás okán sötét útszakaszon egy
jókora kátyúba lépett, s elesett. Miután kiderült, az ijedtségen
kívül más baja nem történt, a nap hőse vádlón az aszfalt folytonossági hiányára mutatott:
– Na, ugye, hogy igazam van!
eXabo Tibor
szellemi homeless
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Média-vállalkozás
számlaképes,
autóval, internettel rendelkező
üzletkötőt keres
Telefon:
06 (20) 212-3808

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

Dr. Goldberger Péter
Tel: 001 212 390 1430
Fax: 001 212 390 1342
Email: peter@goldbergerlawfirm.com
Web: www.goldbergerlawfirm.com

Walter vendéglő
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 budántúli ínyencek zarándokhelye
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 éttermek 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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Elhunyt Riskó Tibor orvos és Siklósi Gyula régész

Egy ajtó kinyílt ott fenn
Két olyan nagy egyéniségtől kellett búcsúznia Budakeszinek, akik nemcsak a városnak, hanem országuknak is sok dicsőséget szereztek pályájuk során.
68 éves korában elhunyt Dr. Siklósi Gyula
régész professzor, Székesfehérvár díszpolgára, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt- és a Budakesziért Emlékérem
kitüntetettje.
2017. február 15-én érte a halál. Siklósi
Gyula 1949-ben Budapesten született.
1977-ben végzett az ELTE történelem–
régészet szakán. 1976 októberétől az
MTA Régészeti Intézet tudományos segédmunkatársa, majd munkatársa, később
főmunkatársa volt. 1984-ben egyetemi
doktori címet, 1994-ben kandidátusi fokozatot szerzett. Egyetemista kora óta részt
vett Gerevich László pilisszentkereszti
ásatásán, sokat dolgozott a Budapesti
Történeti Múzeum városi feltárásain. Intézeti munkássága 1978-tól összefonódott
a középkori Székesfehérvár kutatásával, a
város középkori topográfiáját igyekezett
minél részletesebben megrajzolni, számos új eredmény, publikáció fűződik
a nevéhez. Ugyanakkor lakóhelyéhez,
Budakeszihez is szoros szálak kötötték,
gyakorló régészként és lelkes lokálpatriótaként szívesen foglalkozott a város
történetével és építészetével. Életének
egy részét Körmenden töltötte, itt is a
középkori település állt érdeklődése homlokterében. 2009-ben vonult nyugdíjba,
azonban élete végéig tevékeny maradt.
Siklósi Gyula nemcsak régész volt. Avatott idegenvezetőként is népszerűsítette
Magyarország kulturális értékeit és adta
át tudását az ide látogatóknak. Székesfehérvár díszpolgára (2012), a Budakesziért Emlékérem és a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetettje (2014) volt.
Meggyőződéséhez ragaszkodó ember
volt, egyben önzetlen, jó humorú barátja
mindazoknak, akiket a bizalmába fogadott.

Bár történész-régészként középkorász
volt, személyében igazi reneszánsz embert ismerhetett meg, akinek megadatott
ismerni őt. Szakmája egész életét áthatotta, és hát egy történész nem tud úgy közlekedni a világban, hogy tudományának
tárgyával ne szembesülne nap mint nap.
Lám, még mikor a saját házát építette,
akkor is; az alapozásnál az addig ismeretlen kora-középkori Budakeszi leletei
fordultak ki a földből. Ez az élmény aztán
egy életre elkötelezte városával még akkor is, amikor pályafutása más mederbe
terelődött. Ha kellett, saját maga állt be
lapátolni, bozótot vágni, mikor például a
park közepét máig díszítő régi kő itatóvályú és kútház felújításáról, vagy éppen a
zsidó temető föltárásáról volt szó. A kalandos sorsú Nepomuki Szent János-szobor föllelésében és felújításában, vagy a
r. k. templomdomb ásatásaiban is fontos
szerepet játszott. Számos publikációjában
foglalkozott lakóhelyével, de egy szép régi
kilincs, egy védettségre méltó házhomlokzat sem kerülte el a figyelmét. Bár
tanárként nem dolgozott, életével mindig
tanította azokat, akikkel épp kapcsolatba
került. Lapunkban éveken át saját rovata
volt. Valódi polgár volt, teljes életet élt.
eszt
Elhunyt Riskó Tibor
Február 5-re virradó hajnalban, életének
94. évében, elhunyt Riskó Tibor orvos,
a tüdő- és gerincgyógyászat kiemelkedő
személyisége, a modern magyar gerincsebészet kialakítója, a magyar egészségügy
kimagasló alakja – adta hírül a sajtónak
a család.
Riskó Tibor 1923. július 4-én született Debrecenben. Orvosnak tanult,
tüdőgyógyász, ortopédsebész, rehabilitációs szakorvosi képesítést szerzett. Pályafutását a kakasszéki gyógyintézetben
kezdte, de hamarosan az egykori Fodor József Tbc Gyógyintézet fiatal vezetőjeként
folytatta működését. Itt megszervezte az
extrapulmonális tbc-s betegek komplex
országos ellátását. A Fodorba kerülésével
egyúttal megkezdődött élete végéig tartó
kapcsolata Budakeszivel.
Pályája következő szakaszában ortopédiai osztályt szervezett és vezetett az
Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai
Intézetben. Évekig ellátta az Országos
Ortopédiai Intézet igazgatóhelyettesi feladatait, majd az Orvos-továbbképző Egye-

tem tanszékvezető egyetemi tanáraként is
tevékenykedett.
Szakmai pályáját az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet ortopédiai
osztályának vezetőjeként fejezte be.
Nyugdíjba vonulása után a professzor
emeritusok közé emelkedett.
Korszerűsítette, ujjászervezte, irányította az Egészségügyi Főiskola gyógytornászképző szakát. A hazai és nemzetközi medikus- és szakorvos-oktatásban
való fáradhatatlan részvétel, ortopédiai
tankönyv, számos könyvfejezet és 205
tudományos közlemény, kandidátusi és
akadémiai doktori fokozatok minősítik
tudományos és oktatói pályáját.
*
Amikor már megismertem a még mindig
szálfa termetű, javakorabeli, Budakeszin
élő férfiút, már nyugdíjas volt, de továbbra
is fáradhatatlanul művelte tudományát.
Rendszeresen publikált szakmai lapokban, de a tudomány olyan határterületeire
is bátran elkalandozott, mint az orvoslás
filozófiai vagy éppen bioetikai kérdései.
Fontosnak tartotta, hogy egész életében,
akár aktív, akár nyugdíjas korában a szűk
értelemben vett szakmán túl a közügyekkel is foglalkozzék. A régi budakesziek
még jól emlékeznek országos visszhangot
kiváltott sajtóküzdelmeire például a közeli kísérleti atomreaktor tevékenységének nyilvános megismerhetőségéért egy
olyan korban, amely a glasznoszty szót
még kifejezésként sem ismerte. A teljességhez tartozott nyitottsága a világra, nagy
műveltsége, a zene, az irodalom szeretete.
Szenvedélyes vadász volt, amit ugyanolyan
hittel és mély etikával művelt mint mindent,
amivel csak foglalkozott egész életében.
Megtiszteltetés volt, hogy jutott ideje
arra is, hogy írásokat publikálhattunk tollából lapunkban.
eXabo Tibor
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A hit ereje a tárgyalóteremben
Teljes
ellentmondás!
Vagy mégsem? Megﬁgyeléseim
szerint
nagyon is összefér a hit
és a tárgyalóterem.
Régóta ﬁgyelem az
embereket. Tárgyalóteremben és tárgyalótermen kívül. Természetesen a jogi ügyeik
vonatkozásában. Vannak,
akik nagyon vehemensek
az igazuk bizonygatásakor. Vannak ezek közül,
akik csupán a tárgyalótermen kívül hisznek az
ügyükben, vagy talán még ott sem. Pedig a hit nemcsak
a privát életben, hanem a hivatalos ügyekben is fontos!
Hogy mennyire? Jobban mint gondolnánk!
Az igazságszolgáltatás résztvevői gyakran teszik fel
maguknak a kérdést, hogy egy-egy személyiségzavaros
ember miért olyan eredményes a jogi ügyeit illetően,
melyek gyakran csak kreált ügyek. Sok a notórius
feljelentgető. Talán Önök is ismernek ilyeneket. Ezek az
emberek a „fél utcát feljelentették már”. S mi az igazságszolgáltatás válasza? Gyakran megnyerik az általuk indított ügyeket, bár érdekes módon a feljelentett személyek
gyakran enyhe, jelképes büntetéseket kapnak. Vajon mi a
titkuk? Szerintem a hit ereje.
A személyiségzavaros ember is rettentően hisz az igazában. Az igazságot gyakran el is felejti. De szerencsére
nemcsak az ő kiváltságuk a hit. Senki sincs elzárva attól,
hogy higgyen a saját ügyében. Hogy ne gyűrjék maguk alá
a félelmek, a kétségek, a hitetlenség, a reménytelenség.
Hogy ne vegyék el az erejét az álmatlan éjszakák. Hogy
ne keveredjék ellentmondásokba a sok nyugtalanság, idegesség miatt, hanem bátran, meggyőzően tudjon nyilatkozni, miközben igazat mond. Nem elég igazat mondani,
az úgy is kell tűnjék, mintha tényleg igazat mondanánk.
Máskülönben a bírói mérlegelés nem áll az oldalunkra.
Én mindenkit arra buzdítok, hogy segítse az ügyvédje
munkáját azzal, hogy hisz a saját ügyében. Ugyanis nem
csupán az orvosnak fontos, hogy a beteg higgyen a gyógyulásban. Nekünk, ügyvédeknek is fontos ez. És akkor
mi is jobban tudunk hinni az ügyben. Akkor velünk az
erő. Akkor a bírónál nem csupán a döntés, de talán az igazság is!
Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd

Dr. Moravcsik Krisztina
ügyvéd
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P R Í M A M U N K A H E LY E K !

Az artistaképző nem
felvételi követelmény!

MunkaTÁRSAK jelentkezését várják
A PRÍMA ÉLELMISZER-ÁRUHÁZAK A BUDAKÖRNYÉKEN (BIATORBÁGY, CSODASZARVAS U. 2.; BUDAKESZI, DÓZSA GY. TÉR
1/A; ETYEK, KÖRPINCE U. 4.; BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54.,
PÁTY, SOMOGYI B. U. 3.)
eladó, pénztáros,
munkakörben.

hentes,

csemegepultos,

árufeltöltő

stb.

Felvételi követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, Jó munkakörülmények, cafeteria, utazási hozzájárulás, továbbtanulási, előmeneteli lehetőség.
Jelentkezni az üzletvezetőknél személyesen vagy telefonon; postán önéletrajzzal, pozíció megjelölésével (cím: Krupp és Társa Kft.,
2040 Budaörs, Szabadság út 52-54.);
e-mailen: bodonyi.balazs@krupptsa.hu
ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!

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

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!
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A

budaörsi FIDESZ szervezet nemrég sajtótájékoztatót tartott a budaörsi egészségügyi központban tavaly kipattant pénzügyi
botrány kapcsán.
Nagy Sándor András elmondta, mintegy
másfél évtizede, hogy az akkori városvezetés privatizálta városuk egészségügyi ellátását, a pályázatot nyert cég tulajdonosa a
Gyurcsány-kormány SZDSZ-es egészségügyi
államtitkára volt. Ellene és az Europmed Kft.
ellen jelenleg büntetőeljárás folyik, több száz
millió forintos hűtlen kezelésért.
A mostani városvezetés, addig is, amíg
megtalálja a véglegesnek szánt modellt,
amiben a budaörsi szakrendelőt kívánja
működtetni a jövőben, átmenetileg megbízást
adott intézmény menedzselésére. A helyi Fidesz nehezményezi, hogy a megbízott cégnek
nincsenek egészségügyi menedzsment terén
tapasztalatai, ügyvezetője pedig a jelenlegi
polgármester, Wittinghoff Tamás nevelt fia. A
polgármester visszautasítja a mutyivádakat.
eszt

Egészségügy: csináld magad!

Az egészségügyben
világszerte
keresik
a szakemberek az
újszerű,
mondhatnók: unortodox megoldásokat. A Velvet
érdeme, hogy rábukkant, a „Szervezd meg
saját
betegutadat”
modellre. Szabadalmazója egy pátyi férfi.
Tudjuk, az internet Saját vakbelét operálja
(no meg célirányosan kifejlesztett appok)
segítségével munkába menet megcsúszott, és kifordult
sokan már maguk szervezik meg a kül- a bokája. Háziorvosa a mentőkhöz irányíföldi utazásaikat, nyaralásukat. Miért ne totta. Mire kiértek hozzá, eltelt vagy négy
lehetne ugyanezt megtenni az egészség- óra, s még akkor is csak egy biatorbágyi
ügyben is?
kitérővel (egy agyvérzésgyanús beteget
A sztori, dióhéjban: a szokatlanul is fölvettek, ha már) jutott a Szent János
hideg, jeges tél egyik napján, történe- Kórház traumatológiájára. Újabb öt óra,
tesen február 1-jén egy 39 éves pátyi úr míg kiderült: műtétre lesz szükség, lehet,
még aznap. De nem lett. Se aznap, se másEgy újszülöttnek minden vicc új.
nap. Így jött el a hétvége. Ekkor döntött
Most éppen a kesziblog.hu vetette föl, amit lapunk évtizedek óta hangoztat:
úgy F. G., saját kezébe veszi a sorsát. Egy
Budakeszinek nem szakorvosi rendelőre lenne szüksége (nemrég jelentette be a
orvos ismerősével fölvette a kapcsolatot,
városvezetés ez irányú szándékát), hanem ügyes megállapodásokra a települést
saját felelősségére és saját költségére elkörülvevő kórházakkal, egészségügyi intézményekkel gyógyító kapacitásaik ivitette magát Tatabányára, ahol másnap,
génybe vételére. A helyhatóságnak inkább lenne dolga szerepet vállalni a szerszombat délelőtt betolták a műtőbe, de ott
vezés-logisztika (például betegszállítás a nehezen megközelíthető intézményekbe,
nem ő, hanem sebész operált.
például Korányi) terén, mint fölösleges beruházásokra pazarolni a pénzt.
Biatoris Oz

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

ANGOL korrepetálás
általános- és középiskolásoknak.

OROSZ

Autó
B
31e
92e
123e

SM
20e
30e
50e

A-1
20e
48e
68e

Motor
A-2 A B-vel A-1
20e 20e
10e
59e 81e
7e
79e 101e
17e

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

minden korosztálynak minden szinten;
újrakezdők és nosztalgiázók jelentkezését is várjuk. (Előcsalogatjuk
a régi tudást az agysejtek mélyéről.)

OROSZ ÜZLETI NYELV
középfokon.
(06 23) 453 217, Budakeszi

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos
Budajenő, Szőlőhegy u. 1.
Rendelés hétfőnként
18-20 óra között
Bejelentkezés telefonon:
+36 30 291 8414
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A Németh Ingatlaniroda ajánlataiból
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

TELJES AJÁNLAT a www.nemethingatlan.hu honlapon

Budakeszi Házak
Ingatlaniroda

Ma neked,
holnap nekem

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

Katalin (a kép bal oldalán) nemrég kezdte a munkát.
Megfelelt az elvárásoknak, és szeret segíteni
az embereknek, valamint megkapott minden támogatást
ahhoz, hogy pénzt keressen nálunk.

,,

Nem gyozzük a
munkát! Gyere
hozzánk dolgozni!
A pályázatokat a munkalehetoseg@oc.hu email címre kérjük!

Budakeszi központjában, a Dózsa György
térnél a CBA Príma parkoló egyik épületében nappali tevéknységre, naponta 17.30ig vagy hétvégén 45m2-es helyiség kiadó
35 ezer+10 ezer ﬁx rezsiért. A helyiségben
jelenleg hétköznap 17.30-19.30-ig autósmotoros iskola üzemel.
Tanfolyamok tartására ideális.

Telefon: 06/30-948-2435
VIII
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LAKÁSFELÚJÍTÁST
VÁLLAL MEGBÍZHATÓ
CSAPAT KORREKT ÁRON

LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

RÖVID HATÁRIDŐVEL
50% TAVASZI AKCIÓVAL

06 (70) 327 0961

Budakeszi, Fő u. 217.
Tel.: 06/23-451-163
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Horthy Miklós Pátyon
Páty úttörő volt a mára
országos
méretűvé
vált
Horthy-kultusz újraélesztésében. Székely László helyi
vállalkozó (jelenleg polgármester) volt az első fecske (a
hónap képzavara – Székely
mint első fecske – a Szerk.),
aki házának falára emléktáblát helyezett el a volt
kormányzó emlékére már
a 90-es évek derekán. Nem
sokkal később, az ő kezdeményezésére, de még a regnálása előtt utca is viselte a
hajdani altengernagy nevét a
községben. Nem csoda hát,
ha a Horthy Társaság egyik
alapítója és tisztségviselője
az általa vezetett településen
nemrég ünnepséget szervezett a helyi művelődési
házba a kormányzó – emigrációban történt – halálának
60. évfordulójára. A megemlékezés fő szónoka Takaró
Mihály
irodalomtörténész
volt.
A rendezvény hírére több
jeles értelmiségi, Iványi Gá-

bor lelkész, Majsai Tamás
teológus, Nagy Péter történész és Szilágyi Gál Mihály filozófus, nyílt levélben tiltakozott Székely
László független polgármesternél (korábban a Miép
tisztségviselője) a rendezvény ellen. Levelükből
idézünk:
„A háromnegyed évszázaddal ezelőtti áldozatok
iránti kegyelet és a ma élők
közötti társadalmi béke
megengedhetetlenné
teszi,
hogy H. M. a pozitív hősöket
felmutató hivatalos emlékezetpolitika középpontjába kerüljön akár helyileg,
akár országosan. (…) Az
önkormányzat nincs tekintettel arra a tényre, hogy H.
honfitársaink százezreinek
deportáltként,
munkaszolgálatosként, katonaként vagy
civil háborús áldozatként
elszenvedett haláláért súlyos
– sokunk szerint meghatározó
– felelősséget visel.”
tb

Tök felett lobogó
Az 1945-ös budai kitörési kísérlet a budapesti csatában a
Budai várnegyedben körülzárt
német–magyar csapatok összehangolt nyugati irányú támadása
az összefüggő német arcvonal
elérésére volt. A kitörés fő iránya
az Olasz fasor (ma Szilágyi Erzsébet fasor) volt. A Nagykovácsierdőben lévő Remete-hegyen
3800 fő, a Hármashatárhegyen
és a Szarvas-hegyen szintén igen
sok kitörő gyűlt össze. Ezekből
körülbelül 5000 fő támadta a
Tinnye – Budajenő – Biatorbágy vonalat, közülük Zsámbék
és Tinnye közt 3000 fő esett el. A
végül sikertelen hadműveletben

óriási veszteséget szenvedek
el a támadók, a budai agglomerációban több temető
is őrzi a halottakat. A rendszerváltás
után
újraéledt
szélsőjobboldali csoportok az
évforduló köré kultuszt építettek
(„Becsület Napja”). Idén több
száz fő vonult föl a Városmajorban, de kisebb csoportok a
budai agglomerációban is tartottak megemlékezéseket (az itteni
erdők máig sok feltáratlan sírt
rejtenek.).
Tökön egy villanyoszlopra felvonták a horogkeresztes, német birodalmi zászlót a
Népszava riportere szerint. A
cikk nyomán a Párbeszéd és a
DK is feljelentést tett.
Ozorai Tibó

Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet
Átrium üzletház, Budakeszi, Fő u. 43-45.
H-P 10-18 óráig
Az ön lába
egészséges? 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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Életképek a Príma élelmiszer-áruházakból

Bébiétel légipostán
– Csak nem valami komoly betegség volt
a családban? – kérdezi az egyik vásárló a
bébiételeket a szatyrába halmozó asszonyt.
Látván az értetlenséget kiülni amannak
arcán, magyarázatot fűz a kérdéséhez. – Ne
vedd tolakodásnak, de tudtommal a gyerekeid már felnőttek, az unoka meg nemrég
utazott vissza a lányával külföldre, ezért
gondoltam, hogy betegnek lesz – néz rá a
kis üveg tégelyekre.
– Nem, hál’ istennek nincs semmiféle
betegség a családban se közel, se távol –
veszi végre magához a szót a másik -, még
az influenza is elkerült bennünket.
– De jó nektek, nálunk végigment szinte
mindenkin.
– Pedig egyszerű – folytatja amaz
–, télen ugyanazt csinálom, amit édesanyám gyerekkorunkban falun. Esténként
fölvágok néhány fekete retket hajszálvékony szeletekre, hozzá lilahagymát is pár
karikát, megsózom, teszek a tányérra még
egy adag savanyú káposztát, kiteszem az
asztalra, mire eljön a vacsora ideje, üres a
tányér. Kész vitaminbomba!
– Fekete retek? Még sosem ettem –
csodálkozik a beszélgetés kezdeményezője. – Hol szerzed be?

iskolatársával a lányom, ő is kismama,
s javasolta, hogy ezt a magyar bébiételt próbálják ki. Vannak élethelyzetek,
amikor jól jön a „konzerv”. Nem fogod
elhinni, nem győztük etetni vele a kicsit,
amikor megkóstolta. Mivel nem volt már
hely a csomagjaikban, most majd postán
adom föl az ellátmányt.
– Igen, ismerem én is, az enyémnek is ez
volt a kedvence, csak már kinőtt belőle. Tudod, ősszel már óvodába megy.
– És mi most hova megyünk, ha végeztünk a bevásárlással?
– Ahova szoktunk, ha így összefutunk, a
Príma Bisztróba! Úgy hallottam, van egy új
salátájuk, kipróbálhatnánk.
– Benne vagyok. Kalandra fel.
Étekfogó

– Nohát, kedvesem, itt, a Príma áruház
zöldség-gyümölcs részlegében. Akárcsak a
jó vecsési savanyú káposztát.
– Na, ezt akkor én is kipróbálom.
– Jól teszed. De azért, hogy haladjunk a
korral, naponta egy tabletta D vitamint is
adok ilyenkor a családomnak, mert azt csak
élelmiszerekből nem tudjuk pótolni. Azt is
itt veszem meg, a Prímában príma áron –
magyarázza a megszólított.
– De jó, hogy találkoztunk, mennyi mindent tanultam ebben a pár percben. Most
már csak azt áruld el, akkor kinek lesznek a
bébiételek?
– A kis unokámnak,
Anyukám azt
annak, aki most utazott
mondja,
ilyen nagy
vissza a lányomékkal. Kriszti baba most fiúnak már nem való
tíz hónapos, nagyon jó
a bébiétel. De ha
étvágya van, de csak
egyszer úgy
az anyatejet és a „házi
szeretem!
kosztot” eszi meg, a
bébiételt nem, legalábbis mostanáig. Pedig
már minden lehetséges márkát kipróbáltak.
Most, hogy itthon voltak, találkozott egy volt

Trokán Anna színművésznő a Herman Ottó
Állatvédő Egyesület (HEROSZ) egyik menhelyén fogadta örökbe 4 hetes korában Bolló kutyát, akivel – immár 6 éve – elválaszthatatlan jó
barátok.
Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

Budakeszi, Fő u. 217.
Bejelentkezés telefonon:
06 (30) 740 0691

X
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M

olnár Krisztina Rita íróműhelyt indított irodalomszerető és az írást művelni vágyó
emberek számára. Munkatársunk
az első összejövetelen ott volt, s
mint beszámolt róla, igen jó benyomásokat szerzett. A résztvevők
a legkülönbözőbb korosztályokból
kerültek ki, volt köztük általános
iskolai tanuló éppúgy, mint nyugdíjas korú hírlapíró, akik teljes egyenrangúságban és egyenjogúságban
oldódtak föl az egyéni és a kollektív
alkotás, az eredeti szövegalkotás
örömeiben és rejtelmeiben.
S nem jött üres kézzel: egy írást is
hozott, történetesen Salamon László
tollából, amit alább szívesen adunk
közre, bátorítván mindenkit, aki kedvet érez magában a kreatív íráshoz,
jelentkezzék. Közösen könnyebb.
a Szerk.

A 60 másodperces mese
Vidám, napsütötte reggel volt. A fénysugarak élesen szúrtak át a BKV busz
ablakán.
A kék busz éppen most hagyta el a
megállót. „7:03 a pontos idő” – állt a
kijelzőn. 17 percet késik.

ZSÁMBÉK

Fizetős
nap
A magyar filmről érkező hírek mostanában
elkényeztetik
a
hazai
művészetbarátokat: ott volt februárban
Egyed Ildikó Arany Oroszlánja a Berlinálén, majd Deák Kristóf Oscára például. A sikerekből vidékünk ki kiveszi
a részét: például Budaörs. A Magyar
Újságírók Szövetségének Film- és Tévékritikusi Szakosztálya február 3-án adta
át a Magyar Filmkritikusok Díjait. A
legjobb kisjátékfilmnek A Fizetős nap
bizonyult. Rendezője Bernáth Szilárd, az
Illyés Gyula Gimnázium magyartanára.
pim

Molnár Krisztina Rita
SZÓSZÖVŐ
íróműhely
Ha te is kedvet kaptál az íráshoz
könnyed, vagy akár elgondolkodtató,
komoly témában, jelentkezz!
Minden szerdán
fél 5-től fél 6-ig
Nagy Gáspár Városi Könyvtár,
Budakeszi

Kulturális ajánló,

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Március
3. péntek, 18.00
Makray Krisztina filmklubja
a művelődési házban
5. vasárnap
A magyar nóta napja
a művelődési házban
8. szerda, 18.00
Geopolitikai előadások
a művelődési házban
12-13. vasárnap-hétfő, 10.00-18.00
Fegyverkiállítás
a művelődési házban
16. csütörtök, 18.00
Biblioterápiás foglalkozás sorozat Szász Éva vezetésével
a könyvtárban
19. vasárnap, 10.00-20.00
Íjász napforduló ünnep és vásár
a művelődési házban
21. kedd, 14.00
dr. Jászberényi József előadása
a művelődési házban
22. szerda, 18.00
Geopolitikai előadás
a művelődési házban
23. csütörtök, 18.00

A hangya vezette a buszt. Igaz, a busz
sem volt nagyobb, mint egy gyufásdoboz.
Egy barna tacskó kutya éppen egy
csirkecsontot rágott az út kellős közepén, ezért állt a reggeli forgalom.
Nagyon öreg kutya volt, és nem hallotta
már meg a sok dudálást. Lassan kerülték ki a kutyát az autók.
Sajnos a hangya nem tudta kikerülni,
mert arra már nem volt elég üzemanyaga a pici buszban. Főtt is a hangya feje
a gond miatt.
Hogyan fog eljutni a következő
megállóba?
Elkeseredve vette számításba a
lehetőségeit:
– Vagy itt maradok, és megvárom,
amíg elfogy a csont, de akkor már az
első munkanapomon megrovást kapok.
– Vagy segítséget kérek, de ki vesz
komolyan egy hangyát?
– Vagy…
De több elmélkedésre már nem volt
ideje, mert egy madár a sárga csőrébe
kapta a kis buszt, és a következő
megállóig repült vele sokat suhintva
szárnyaival.
A pontos idő ekkor 7:04 perc 00 másodperc volt.
Salamon László

Ferge Béla könyvbemutatója
a könyvtárban
23. csütörtök, 19.00
Ariadné női klub
a művelődési házban
25. szombat, 15.00
Payer András emlékkiállítás
a művelődési házban
30. csütörtök, 18.30
Családi egészségklub

22. szerda, 19.00
Kepes András könyvbemutatója
25. szombat, 18.00
A gyűlölet
Filmklub Kungl Zsigával
28. kedd, 16.00
Diabetes Klub
30. csütörtök, 15.00
Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub
zenés klubdélutánja

BUDAKESZI

Budaörs

Március

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

11. szombat, 19.00
Jazz Kettesben
Rathauskeller
12. vasárnap, 8.00-16.30
Wadkanz Trail terepfutóverseny
16.00
Zwickl Polka Partie
Erkel F. Művelődési Központ
17. péntek, 11.00
Bonbon Matiné
Ventoscala Sextet: Fehérlófia

Latinovits Színház

Március
8. szerda, 18.00
Szellemidézés – Ruttkai Éva
10. péntek, 13.00, 18.00
A két Lotti
11. szombat, 19.00
A fehér kór
12. vasárnap, 19.00
Macskajáték

MÁRCIUS
13. hétfő, 13.00, 18.00
A két Lotti
14 kedd, 14.00
Rómeó és Júlia
16. csütörtök, 10.00
A királykisasszony, akinek nem
volt birodalma
17. péntek, 10.00
A királykisasszony, akinek nem
volt birodalma
17. péntek, 19.00
Maskarák
18. szombat, 11.00
A királykisasszony, akinek nem
volt birodalma
18. szombat, 19.00
Hazudj inkább, kedvesem!
26. vasárnap, 15.00
Az öreg kisasszony autósmeséi
Városi Ifjúsági Klub
27. hétfő, 14.00
János vitéz
28. kedd, 19.00
Liliomfi
30. csütörtök, 19.00
Maskarák
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Ismerős?

A Gondviselés
képében

Fürdőszoba-felszerelés
és Csempeszaküzlet
Budakeszin, a Fő u. 261-ben
(A Gazdabolt mellett)

–
–
–
–

Állami támogatású lakástakarék?
Személyre szabott ingatlanhitelezés?
Hitelkiváltás?
Ingyenes szolgáltatásunk!

A megoldás:
Dobrossy Hajnalka
pénzügyi tanácsadó, hitelszakértő

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

Hívjon fel:
+36 70 454 5465

Számítógépek
javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

Batsoft31 Kft.

www.batsoft31.hu
e-mail: batsoft31@t-online.hu
tel: +36 30 973-2502
Budakeszi, Fő utca 56.
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Zsámbéki amazon
Rendőrségi asztrológus-orvos-meteorológusunk ajánlása: ha szúró érzést
tapasztal mellkas tájékon, forduljon orvoshoz, kiváltképp, ha azt kés okozta.
Nyakláncot, bankkártyát pedig jó rejtve viselni!
Egy fényesnek éppenséggel nem mondható
napon, jelesül február 9-én délután Zsámbék közterületén három ember vitázott egy
helyi üzlet előtt. A kívülálló megfigyelő, ha
lett volna, arra lehetett volna figyelmes,
hogy a vita dulakodásba, végül tettlegességbe fordul: a legagresszívabbnak
egy harmincas kinézetű nő bizonyult, aki
társával a jelenet harmadik, kisebbségben
lévő tagját inzultálta, majd többször meg
is ütötte. A nő a sértett láncát is kitépte
nyakából, míg végül elhagyták a helyszínt.
A pórul járt illető a rendőrökhöz fordult,
akik hamarosan meg is találták K. Petrát
és B. Sándort zsámbéki lakásukon, a
nyaklánccal együtt.
Mindkettőt a budaörsi kapitányságon
állították elő. A bíróság elrendelte a duett
női tagjának előzetes letartóztatását.
Mellkasi szúró érzés
Én nem tudom, mi lehetett a levegőben
Abigél napján (február 9.) Zsámbékon, de

a délutáni rablást követően (lásd előző írásunkat – a szerk.) a késő esti órákban újabb
súlyos bűntény történt a városban.
Az egyik helyi kocsmában összeszólalkozott két férfi, aki az italbolt előtt gondolta eldönteni a viszályt. Ennek során
egyikük kést rántott, majd azt a másik ember mellkasába döfte. A sebesülés súlyosnak bizonyult, annyira, hogy elszenvedőjét
kórházba kellett szállítani. Mire a rendőrök
a helyszínre értek, a késelős ember elhagyta a tetthelyet ismerősével. A rendőrök 10re virradó hajnalban elfogták a támadót. T.
C.-t zsámbéki otthonából meseautón vitték
a budaörsi kapitányságra, ahol kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették.
Csalót keresnek
Csalás miatt keresnek a budakeszi rendőrök
egy ismeretlen férfit, aki még a tavalyi évben
lopott el egy bankkártyát egy helyi lakásból.
Az eset egészen pontosan 2016 november
21-én, délután fél kettő és fél hét között tör-

tént. Utóbb az illető egy ATM-nél próbált
pénzt leemelni a tulajdonos számlájáról,
amikor a kamera felvételt készített róla, a
bank számítógépes rendszere pedig rögzítette a tranzakciós kísérletet. Egy dohánybolt biztonsági kamerája is megörökítette a
feltételezett elkövetőt.
Az ismeretlen férfi 35-40 év körüli,
körülbelül
170
centiméter magas,
sportos
testalkatú, haja barna.
A bűncselekmény
elkövetésekor fekete színű szövetkabátot,
alatta
világoskék inget
viselt.
A
Budakeszi
Rendőrőrs munkatársai kérik, hogy aki
felismeri a fényképeken látható ismeretlen
személyt vagy a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a rendőrséget a 06-1-23628-83-as telefonszámon, illetve tegyen
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80555-111 „Telefontanú” zöld számán, vagy
a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Óra és Ékszer

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

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

Ha nem tudná, mivel
láncolhatná magához…

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

BAN THAI
MASSAGE SZALON
Eredeti thai masszázs szakképzett,
thai masszőrökkel

ÚJ!

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

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!

Friss

TEJ
a termelőtől!

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

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

Hol? Mikor?
Mi mindenre képesek vagyunk a Vásárlóinkért. Most például
segítünk, hogy sikerrel vegyék föl a harcot a tavaszi fáradtsággal
szemben, s olyan fittek legyenek, mint a képen látható tornászok.

Válasszon zöldséggyümölcs-kínálatunkból.
Biopolcainkon pedig étrend-kiegészítők
széles választékával várjuk.
Keresse üzleteinket a Budakörnyéken:

BIATORBÁGY, CSODASZARVAS U. 2.; BUDAKESZI, DÓZSA GY.
TÉR 1/A; ETYEK, KÖRPINCE U. 4.; BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT
52-54., PÁTY, SOMOGYI B. U. 3.

Közel van hozzám. Közel áll hozzám

Budajenő: Cs 10-12:30 m. é. (mozgó értékesítés)
Budakeszi: Sz 14-17 postai parkoló, P 7-10 rendőrség,
okmányiroda
Budaörs: H 7-10 Nefelejcs u., 14-17 Lévai u.; Sz 7-10
Nefelejcs u., 10-12 Ürgés-dűlő, Kamaraerdő m. é. (mozgó
értékesítés); P 7-10 Nefelejcs u.14-17 Lévai u.; Szo 7-12
Patkó u.-i termelői piac
Páty: K 7-14 m. é.; P 7-14 m. é.
Telki: K 7-10 Muskátli u.-i parkoló;Cs 7-10 Muskátli u.
Tök: H 15:30-17 Kútvölgy;Cs 15:30-17 Kútvölgy
Törökbálint: K 7-15 m. é.;Cs 7-15 m. é.
Zsámbék: K 7-10 piac, 10-11 m. é.; P 7-10 piac

Megnyílt az új Stadt!
Bankó Jánosné – Marcsi
női FODRÁSZ
Budakeszi, Fő u. 40-42.
(az udvarban)
Telefon: 06 (23) 451 422
mobil: 06 (20) 364 4029

Megújult környezetben, a régi vendégszeretettel
(és sok meglepetéssel) várjuk régi és új Vendégeinket felújított étterem-kávéházunkban.
A jól bevált és az új ízek kedvelőinek egyaránt:
kalandra fel!

Harminc éve
a budakeszi frizurákért

MOLNÁR KŐFARAGÁS
– 25 éve Budakeszin –

Sírkő készítése műkő, márvány, gránit, mészkő
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.
Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés, temetésre
való bontás, helyreállítás.

A márciusban megrendelt, készleten levő
sírkövek árából 20% kedvezményt adunk.
Műhely és kiállítókert: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 42.
Molnár Tibor: 06/20-518-4960
www.molnar-sirko.hu
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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
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Kevesebb a bűn- és baleset

Halál a rendőrautóban

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016ban elvégzett szakmai munkájáról számolt
be a főkapitányság vezetője 2017. február
20-án. Az értekezlet elöljárója Dr. Töreki
Sándor r. dandártábornok, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes volt.
Dr. Mihály István r. dandártábornok tájékoztatást adott a regisztrált
bűncselekmények csökkenő számáról, a
javuló nyomozás-eredményességi mutatókról. Elmondta, hogy tovább csökkent
a kiemelten kezelt bűncselekmények száma
is. A megye útjain 2015. évhez képest a
tavalyi évben csökkent az ittasan okozott
balesetek száma.
A pozitív eredményeket az önkormányzati felmérések eredményei is alátámasztják.

Egy pátyi polgárőr vesztette életét szolgálat
közben Perbál külterületén február 25-én
reggel. Tinnyéről kaptak riasztást, és Perbált elhagyva történt a szerencsétlenség:
a kocsi felborult. A járművet a budakeszi
rendőrőrs fiatal rendőre vezette, őt súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba mentőhelikopteren. A baleset
másik résztvevője egy civil személyautó
volt, két személy abban is megsérült.
A baleset okait egyelőre vizsgálják,
legfőképp azt, vajon használt-e a rendőrautó
vezetője valamilyen megkülönböztető
jelzést.
Szomorú napokat éltek át február végén a
pátyi polgárőrök; négy nappal korábban egy
másik társuk szintén autóbalesetben hunyt
el, ő szolgálaton kívül.
tb

Súlyos baleset történt február 26-án,
Budakeszin. A Fő utca–Rózsa utca
kereszteződésében egy gépjármű
kidöntötte a villanyoszlopot. Felvételünk a kár helyreállítása közben
készült.
Pillanatfelvételek, Budakeszi, 2017. február

Felejtés vagy érdektelenség?
Figyeltem az utca emberét. Sőt, finoman terelgettem is a szót egyéni kutatási
témám felé, ha módom volt valamelyik
ismerőssel egy rövidke eszmecserére,
mert hogy mindenki örökké csak rohan.
A véletlen sodort elém néhány
olvasmányt vagy filmélményt, mely gondolataimat éppen a most elmúlt karácsony
körül az 1944-45-ös Budakeszin lezajlott
események felé terelte. Ezt követően
kerestem a lehetőségeket, hogy erről a
témáról meginterjúvoljam beszélgető
partnereimet. Nagyon valószínű, hogy
bennem volt a hiba, mert senkivel sem találkoztam, akitől bármilyen konkrétumot
is hallhattam volna az akkori falu és lakóinak sorsát meghatározó eseményekről. De
még érdekesebb, hogy még csak a témára
sem „harapott” rá senki.
Így nem találhattam semmit a legtöbb
egykori visszaemlékezésben művelt,
pedáns, mértéktartó katonának mondott
Maszlov kapitányról, aki 1944. december
24-én hajnali 3 órakor érkezett a településre a megszálló-felszabadító hadsereggel. Pedig talán neki (is) köszönhető,
hogy itt kevesebb atrocitás volt, mint a
sok hasonló sorsú településen. Igaz, itt

elsősorban „csak” a főváros ostromát támogató csapatok tagjai fordultak elő.
Az 1945. február 11-én este indított kétségbeesett budai kitörési
kísérlet is érintette a települést. Nem
láttam, nem hallottam semmilyen visszaemlékezést sem (egy apró írásbeli visszaemlékezés kivételével), hogy hol és
mi történt. Az erdőkben itt-ott fellelhető
katonasírokról sem sikerült semmilyen
emléknyomot felfedeznem, bár a friss
virágok, szalagok megerősítettek abban,
hogy nem csak engem érint meg a téma.
Lehet,
hogy
nyitott
kapukat
döngetek, de szívesen részt vennék egy
olyan tematikus túrán, mely például a
településen végigjárva megemlékezik
az egykori – sajnos mégis előfordult –
atrocitások helyszínein, felelevenítve
az egykori áldozatok sorsát, akikre
egyre kevesebb alkalom adódik visszaemlékezni. De izgalmas lehetne egy
olyan emléktúra is, amely mondjuk
este indulna a Széll Kálmán térről, és
cél a Budakeszin át harcolva nyugat
felé törő néhány túlélő egykori katona
útjának követése is.
Mészáros Árpád

E

gy étteremben majdnem annyit tanulhatunk az emberekről, ha nem többet, mint
egy pszichológus rendelőjében.
Az alábbi eset megtörtént. A mi vidékünkön. A szereplők kilétét nem fedjük föl
tapintatból, hiszen nem a személyek fontosak, hanem a levonható tanulság. Hogy mi
az, ki-ki majd levonja.
Megcsörren tehát a telefon a jó nevű, helyi
étteremben, történetesen a gyors észjárásáról
ismert tulajdonos veszi föl.
– Jó napot kívánok, ez itt a … étterem.
Miben lehetek szolgálatára?
– Jó napot kívánok, X. Y. vagyok, úgy hallottam, hogy vadételeket készítenek a héten.
– Igen, uram, jól tetszik tudni.
– No és miféle vadak, hogyan készítik?
Itt egy hosszabb felsorolás következik,
gyakorlatilag a vendéglős felmondja az étlapot, a potenciális vendég bele-bele kérdez,
a jelenet eme részének rekonstruálását a nyájas Olvasó képzeletére bízzuk. Folytassuk
onnan, hogy a telefonáló végül a következő
kérdést szegezi a vendéglátósnak:
– És mondja, protézis esetén is ajánlja a
vadat?
A vendéglős sok mindent látott, hallott
már, így nem jön zavarba, kész is a frappáns
válasz:
– Uram, csípőprotézis esetén minden
további nélkül.
eszt
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