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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

A

Panoráma Optika
és a

Gyógyászati Segédeszközök boltja
új helyre költözött:

Herr Liszt Haus
Budakeszi, Fő u. 76.

A buza még 
lábon áll,
De ime jön 
Péter s Pál
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Stadt: 
Étterem a Parkban

STADT ÉTTEREM és KÁVÉZÓ

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

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!

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

Hol? Mikor?

A Budavidék Zrt. COOP üzletei 
a Buda-vidéken:

Gesztenyés Csemege – Herceghalom
Hegy csemege – Üröm

Viadukt Csemege – Biatorbágy
Kastély csemege – Biatorbágy
Törökkút Csemege – Zsámbék

Ófalu Csemege – Telki
Tempó Csemege – Budakeszi

Nagybevásárlás 
a Budavidék COOP 
áruházaiban

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

201706.indd   2 2017.06.01.   11:00:17



2017 JÚNIUS  •  BUDÁNTÚL

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

III

„Civil bagázs!” – vetette oda Gyá-
ni őrmester, amikor végignézett 

rajtunk. Mintha maga Potrien őrmester 
mondta volna, az ember szinte már várta 
a folytatást: „Merde alors”, de Gyáni 
őrmester, ha olvasott is Rejtő Jenőt, fran-
cia idézeteket sem ekkor, sem később nem 
hallottunk tőle. Valóban, elég szedett-ve-
dett összképet mutattunk, volt közöttünk 
nyápic és óriás, az egyik inkább pattaná-
sos kamasz, a másik érett férfi, szőke és 
barna, göndör és kese, de akadt szemüve-
ges és szakállas is. (Ami a szakállt illeti, 
együtt az egyéb fejszőrzettel, nem sokáig 

maradt.) No és a ruházat! Színes pólók, mindenféle ingek, de 
még olyan is volt, aki nem átallott farmerban (farmerban!) 
megjelenni a Magyar Néphadsereg laktanyájában, hogy 
eleget téve kötelezettségének, sorkatonai szolgálatra jelent-
kezzék. Gyáni őrmester világképébe mindez valóban maga 
volt a fertő, ő legszívesebben csupa egyforma embert látott 
volna, nemcsak egyforma uniformist, amit hamarosan meg 
is kaptunk, s lassan búcsút mondhattunk a civilségünknek. 
Némi maradékát csak a kiképzések közötti rövid szünetek-
ben, egy-egy ritka kimenőkor őrizhettük, meg az álmainkban, 
de nem tudtuk fölidézni álmainkat, mert még mielőtt elter-
peszkedhettünk volna az ébrenlétet közvetlenül megelőző vi-
lágban, fölvert az „Ébresztő, fel!”.

 Szóval akkor civileztek le először, s megvallom, akkor sem 
igazán tudtam magamat megvetni érte. Mert hát voltaképp mi 
is az a civil? Nos, a civil latin eredetű szó, s elsődlegesen azt 
jelenti, hogy városlakó polgár, azaz szabad ember. Olyan, aki-
nek önálló egzisztenciája van, a saját munkája gyümölcseiből 
él, s ezért aztán nem függ sem állami hatalmasságok, sem 
mindenféle uraságok kényétől.  Bibó valahogy úgy fogalmaz, 
hogy a polgár a „mívesen alkotó ember”. Az olyan ember, 
aki becsületét saját tisztességes munkájának köszönheti.  
Egy régi kínai ugyanerről így vélekedett: „Ehetném? Rizst 
vetek. Ihatnám? Kutat ások./ Ej, mit nekem a császár s az 
uraságok!” És az egzisztenciálisan független ember igényt 
tart arra is, hogy gondolkodását, hitét, értékeit is szabadon, 
nem felsőbbségek parancsára választhassa meg. A polgár, 
vagyis a civil ember természetesen túllát saját, szűkös kis 
világán, hiszen nemcsak szabad, de nem is idióta. (Az ókori 
görögök idiótának nevezték azokat a szabadokat, akik a saját 
családjukon, életvilágukon kívül távol tartották magukat a 
közügyektől.)  A civil keresi a kapcsolatot a többi civillel, 
hiszen közös ügyeik (közügyeik) vannak, amelyekről tudja, 
hogy csak együtt képesek elintézni, mint ahogyan csak együtt 
tudják elhárítani azokat a támadásokat is, amelyeket az i- 
lyen-olyan hatalom időről időre intéz civilségük ellen. Mert a 
hatalom természetes már csak olyan, hogy nem nézi jó szem-
mel a civilek szertelenségét; a hatalom az engedelmes, köny-
nyen kezelhető, irányítható alattvalókat szereti. A „rendet”. 
A civil azonban nem akar alattvaló lenni, ő szabad polgár 
szeretne lenni. És a saját rendjét kedveli.

Mindez azért jutott csak eszembe, mert manapság sok szó 
esik a civilekről, s fölmerül a kérdés, mit kell tennie itt és 
most egy civilnek. Nincs erre általános recept: a polgárok, a 
civilek nem szeretik az általánosítást, az uniformizálást. Csak 
annyit mondhatok, aki ma civilnek, polgárnak érzi magát, 
gondolja végig, mit tehet ő maga, személy szerint, hogy saját 
szűkebb és tágabb világát élhetőbbé, igazságosabbá tegye, s 
keresse azokat, akik ugyanezért szeretnének cselekedni.

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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Június, Szent Jakab hava

Szent Jakab havában megoltamazd magadat borsos 
étkektől s egyéb hevítő szerektől és édes ízű lekvárok-

tól; eret ne vágass, ne élj purgáczióval, feleségeddel ne 
hálj; a fürdő árt, sokat ne aludjál, italodban tarts zsályát 
mind virágostul, ürmöt és ezerlevelü füvet. Sarlós-Boldog-
asszony napján ha eső van, úgy, mint Medárd, negyven-
napi esőt jegyez.

Jaj te kánikulás heves idő, sok telhetetlen fösvényeket, 
utálatos álnokokat, hizelkedőket, magának takarókat, 
gonosz gondolatuakat, csalárdokat, álnokokat, vérontókat, 
tökéletleneket, nyughatatlanokat, kedvetleneket, egyedül 
maguknak valókat, vakmerőeket és hívságra ösztönző ter-
mészetüeket e világra nagy hiába szülsz.

CSÍZIÓ

Budaörsön búcsúztatták el a 
magyarországi németek a düs-
seldorfi  Hermann-Niermann 
Közhasznú Alapítvány no-
vemberben leköszönő elnökét.

Uwe Stiemke 30 éven át 
volt az alapítvány elnöke, 
szakértelemmel, lelkesedéssel 
és a kisebbségek iránti sze-

retettel járta az országokat és 
segített a helyi német közös-
ségeknek. Elnöksége alatt a 
magyarországi kisebbségek 
több mint 6,5 millió eurót 
kaptak támogatásként; 30 
fiatal végezhette el az egye-
temet Németországban teljes 
ösztöndíjjal. 

Búcsú Uwe Stiemkétől

Traktoros randevú 

Hatszor hat traktor dübörgött 
végig Zsámbék főutcáján 
május 20-án, ezzel híva föl 
a város figyelmét a hagyo-
mányos, zsámbéki Traktoros 
Találkozó eseményeire.

Az ország több szegletéből 
összesereglett traktorosok 
különböző versenyszámok-
ban mérték össze tudásukat.  
Sokak szívét megdobogtat-
ták a rendezvényen fölvonuló 
veterán munkagépek is. 

Humanitárius Település díjat 
nyert Budaörs Város Önko-
rmányzata. A Magyar Vörösk-
ereszt által meghirdetett 
megtisztelő címet Budaörs az 
indoklás szerint azért nyerte 
el, mert az önkormányzat évek 
óta folyamatosan erősíti szo-

ciális hálóját, gondoskodik a 
településen élő rászorultakról, 
támogatja a civil szervezeteket, 
köztük a Magyar Vöröskereszt 
helyi szervezetét és a polgárm-
esteri hivatal jelentős szerepet 
vállal a véradások meg- 
szervezésében.

Pedagógus díj
Budakeszi városvezetése  idén is odaítélte a Budakeszi Okta-
tásügyért Díjat, amit a pedagógusok napja alkalmából adnak át. 
Az idei kitüntetettek:  Körösi Péterné és Szita Csaba. 

Humanitárius Település 
díjat nyert Budaörs 
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Az esztergomi Bástya Coop élelmiszer-
áruház egy kőhajításnyira fekszik a ba-
zilikától, de amikor eleget téve a kedves 
meghívónak, elzarándokolok a helyszínre, 
s belépek a megújult létesítmény- 
be, egy csapásra meg vagyok győzve. 

A mintegy félezer négyzetméternyi 
alapterület belső terei  már-már hűvös 
praktikuma, no és a testvérüzleteknél 
megszokott elrendezésükkel mégis bi-
ztonságot sugárzó eleganciája azt üzeni 
a belépőnek: „megérkeztem, otthon 
vagyok”.

Megérkezem én is, igaz, kis késéssel. A 
hivatalos megnyitó ünnepség kellős köze-
pébe sikerül csöppennem. A saját ma-
gamra rótt penitenciaként a hívogató svéd- 
asztal megkörnyékezése helyett inkább 

én környékezem meg hol ezt, hol azt az 
illetékes személyiséget, ugyan, avasson 
már be, mi is történt itt a közelmúltban.

– A hálózatunk Magyarország forgalmát 
tekintve egyik, de üzleteinek számát illetően 
biztosan legnagyobb élelmiszeráruház-
lánca – magyarázza Kelemen János elnök-
vezérigazgató, az országos Coop szervezet 
egyik meghatározó alakja. – A Coop mint 
franchise-gazda fogja össze ezt a hatalmas 
szervezetet. Koordinálja a közös árube- 
szerzést, a marketinget stb. Az esztergomi 
Bástya az egyik ékköve nemcsak a tulajdo-
nos Budavidék Zrt-nek, de az egész Coop-
nak is. 

– Egy ilyen érzékeny környezetben egy 
élelmiszerüzletet üze- 
meltetni valóban nagy 
felelősség – kapcso-
lódik a beszélgeté-
sünkbe Schäffer Ár-
pád, a fölemlegetett 
Budavidék első embere 
–, de, nagy lehetőség 
is. Szerencsés üzleti 
döntésnek bizonyult, 
amikor jó öt éve tár-
saságunk megvásárolta 

a korábban egy nemzetközi társaság tu-
lajdonában álló üzletet. Úgy gondolom, 
hogy ezzel a korszerűsítéssel nemcsak 
a környezetünknek, de a vásárlóink 
igényeinek is a kor színvonalán tudunk 
megfelelni. Ehhez persze olyan munka-
társakra is van szükség, mint Török 
Bálint Zoltánné és csapata – fordul az 
üzletvezetőhöz. 

– Én és a munkatársaim közül jó 
néhányan már az előző tulajdonos multi 
idején is itt dolgoztunk – kapja el a 
szót Aranka. – Esztergom évente mint-
egy másfél millió turistát vonz bel- és 
külföldről, de az itt lakók jórészt is-
merik egymást.  Már alig várjuk a hétfői 
megnyitót, hogy az ő szájukból hallhas-
suk: hogyan vélekednek az új üzletről, 
megérte-e a befektetett sok-sok munka.

Sartorius

a Budavidék Coop felújítási prograMjának 2. álloMása

Megújult a Bástya a Bazilika tövében

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)

A két vezér

Mindennek a kulcsa 
az összeszokott csapat

201706.indd   4 2017.06.01.   11:00:19



2017 JÚNIUS  •  BUDÁNTÚL

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

V

Az első szavam a dicséreté, bár nem biz-
tos, hogy a megdicsértek ennek örülni 
fognak. A budakeszi városvezetésről 
beszélek, ami ezúttal is meghátrált – a re-
alitások elől. Márpedig aki a realitásokkal 
számol, a politikában dicséretet érdemel. 
(Nem először teszi, mint ahogyan én sem 
először teszem; legutóbb, hasonló okok-
ból, a művelődési központ ügyében vég-
rehajtott rugalmas elszakadási manőver 
okán hajtottam fejet előttük.) Ezúttal az 
orvosi rendelővel kapcsolatban. Emlékez-
tetnék, hogy a mostani elöljárók azzal 
vágtak neki e ciklusnak (többek között), 
hogy a társadalmi munkában annak idején 
felhúzott, s mára valóban elavult orvosi 

rendelő épületét, a múlt hasonló kacat-
jaival együtt, eltakarítják, s másutt majd 
építenek egy kacsalábon forgó, 21. száza-
di új rendelőt szakorvosival együtt. A 
megalomán tervekről ezúttal is sikerült le-
hátrálniuk, és a dózerolás helyett felújítják 
a városháza mögött álló kis épületet.

Amit viszont egészségügyi ellátás ügyé-
ben évek (mit évek, lassan évtizedek) 
óta szintén szorgalmazok, azt egyelőre 
nem sikerült magukévá tennie a város-
anyáknak és -apáknak: hogy tudniillik új 
szakorvosi rendelő helyett inkább megál-
lapodások hálójával kellene biztosítaniuk 
a budakesziek korszerű orvosi ellátását, 
tekintettel arra a szerencsés körülményre, 

hogy körbe vagyunk véve sok-
sok egészségügyi intézménnyel, 
kapacitással.

A rendelő felújítása te-
hát megkezdődött, a munkák 
várhatóan szeptemberben 
fejeződnek be, s az épületből 
kiköltöztetett praxisok és 
az orvosi ügyelet is ideig- 
lenes otthonra leltek. Hogy hol?

Íme: 
A rendelők helyszíne az átépí-

tés idejére az alábbiak szerint módosul:
 Dr. Imre Éva felnőtt háziorvos a Tán-

csics M. u. 9. szám alatti rendelőben látja 
el a betegeket 2017. június 2. napjától. 
Tel: 06-23-450-604

Dr. Bartos Mária gyermekorvos az 
Erdő u. 70. szám (volt BVV Kft. Iroda) 
alatti ingatlan bal oldalán tartja rendelését 
2017. május 24. napjától. Tel: 06-23-451-
705

A védőnői szolgálat a Fő u. 111. számú 
épületben (volt Keszivíz iroda) várja a 
várandós kismamákat, csecsemőket és 
kisgyermekes anyukákat 2017. május 25. 
napjától. Tel: 06-23-451-919

Az orvosi ügyeletet ellátó Főnix-Med 
Zrt. a Fő u. 43-45. számú épület (Átrium 
üzletház) földszinti helyiségében nyújt 
ügyeleti ellátást 2017. június 6.napjától. 
Tel: 06-23-451-731

Bot Zsibora

Rendelési időben kopácsolás

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet

A budakeszi képviselő-testület május 
25-i ülésén Szombathyné dr. Kézi Aran-
ka már a település frissen kinevezett 
jegyzőjeként debütált.  A képviselő tes-
tület ugyanekkor támogatta Bódi Zsu-
zsanna igazgatói kinevezését a Széche-
nyi István Általános Iskola élére. A 
kinevezés joga ugyanakkor a KLIK-é 
(Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont).

A rendelőben továbbra is 
fehér köpenyesek dolgoznak
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Nikolausz Kopernikusz életében, 1543-
ban kijelentette, hogy a Nap a világegye-
tem középpontja, és ezzel minden bizony- 
nyal kora legnagyobb paradigmaváltását 
indította meg. Kortársa, Luther Márton 
egyáltalán nem értett egyet ezzel a fölis-
meréssel, és azzal érvelt, hogy ez a „bo-
lond az asztronómia teljes tudományát 
fel fogja forgatni”. Az, hogy tévedett, 
semmit nem változtat Luther hatalmas 
teljesítményén, amely a hit és a szel-
lem forradalmát váltotta ki. Egy kortárs 
krónikás 1516-os feljegyzése igazolja 
azt, hogy az idő megérett erre, a papok 
viselkedésének kritikája mindenütt egyre 
hangosabbá vált, mivel a bíborosok, 
püspökök, papok és szerzetesek bort it-
tak és vizet prédikáltak: „Sokan, nagyon 
sokan várták a megfelelő férfit, hogy 
kinyissa a száját Rómával szemben”. 
Igaza volt: onnantól számítva már csak 
egy évig tartott, amíg Luther kiszegezte 
95 tételét a wittenbergi templomra. 

Az 500 éves évforduló szinte ország-
szerte megemlékezésekre hívja a re-
formátusokat, zenei rendezvényeik pedig 
minden zeneszerető embert. Ilyen ese-
mény vendége voltam a Pátyi református 

templomnak egy halk, akácillatú májusi 
este, és megéltem a csodát.

A mai kor embere örökös zaklatottság-
ban és hajszoltságban él. A felgyorsult 
idő űzötté teszi, és egy nagyon fontos 
dolog marad ki életéből: az odafigyelés, 
a belső csend, a meghallgatás, ahol vala-
ki megszólalhat és üzenete eljut a másik 
ember lelkéig.

Virágh András Gábor orgona és Karasz- 
szon Eszter ihletett gordonkamuzsikája a 
hangszerek egymás közti dialógusa volt, 
de az ember és Isten közötti párbeszéd is, 
hangok lélektől lélekig.

Az orgonamuzsika korszakait bemu-
tató, megszólaló első hangok olyan külö-

nös szférákba vittek, ahol elfelejtettük, 
hogy földi létünk, küldetésünk van, csak 
néha-néha ébresztett rá a gordonka hang-
ja, hogy mindez a varázslat itt történik 
velünk, egy gyönyörű májusi délutánon, 
a Pátyi Református templom orgonája 
alatt.

Ahogy leültem a mélységes csendbe, 
egy apró katicabogár telepedett imá-
ra kulcsolt kezeimre. Mozdulatlanul 
ült, majd kiterjesztette szárnyait, éppen 
repülni készült, amikor megszólaltak 
Bach egyik csodaművének első hangjai. 
A kis bogár visszaejtette szárnyait, és 
dermedten várta a varázslatot, és amikor 
a gordonka utolsó hangja is elnémul, el-
röppent a kis lény is.

„És látá az Isten, hogy minden, amit 
teremtett ímé igen jó.” Mert a csend és 
a rend jó. Még akkor is, ha a körülöt-
tünk lévő világ mást ordít, mást dübörög. 
Amikor a nagy Mestert, J. S. Bachot 
tanítványai ámulattal kérdezték, hogyan 
lehetséges ilyen káprázatosan orgonálni, 
a Mester azt felelte: „...csak az adott 
hangot az adott időben kell leütni…..” 
Időben és rendben.

Május 15-én a Pátyi Református temp- 
lomban az adott hangokat sikerült 
időben és rendben leütni. Köszönet érte! 
Gyönyörű este volt!

Várady Judit

Időben és rendben…

Közel van hozzám. Közel áll hozzám

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.
 TELKI, NAPSUGÁR U. 2.

EZ
NAGYON

ÜTŐS!
Príma-
borok
A Príma Áruházlánc értesíti 
minden kedves, borértő 
Vásárlóját, hogy 
a legfrissebb, Príma 
Borkatalógus megjelent. 
Keresse a katalógust 
áruházainkban, és 
vásárolja minőségi 
borainkat, melyeket 
kedvező áron kínálunk.

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Az idő pénz. 
Időmértékes nyaralás

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, szombaton, vasárnap 
zárva, K-Cs 10-18 óráig

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

Cserearanyból is
Egyedi ékszerek készítése 

(egyedi rendelés)
Fájdalommentes 

fülbelövés, ékszer
Óra és óraelem-csere

Vadaspark Étterem keres konyhai 
kisegítő munkakörbe, női és férfi 
munkatársat, teljes munkaidőben

Jelentkezés a 06/1-275-2436 telefon-
számon, vagy fényképes önéletrajzzal, 

a vadaspark@vadasparkrest.com 
email-címen

Síppal-gordonkával
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Batsoft31 Kft.

javítása
Számítógépek 
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés, 
archiválás

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

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

SzámítógépekMOLNÁR KŐFARAGÁS
– 25 éve Budakeszin –

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

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!
Egyszemélyes sírkövek bruttó 260 ezer forinttól, márvány urnasírok bruttó 100 ezer 

forinttól, gránit urnasírok bruttó 130 ezer forinttól.
2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 42.

Molnár Tibor: 06/20-518-4960; 06/23-453-777
www.molnar-sirko.hu

LAKATOSMUNKÁK, 
BETÖRÉSVÉDELEM

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi

TELEFON: 
06 30 900 4238

E-mail: 
kapcsolat@durnipal.hu

Honlap: 
www.femmunka.hu

Nemcsak két érdek, hanem két, gyökere-
sen eltérő államjogi felfogás is ütközik 
abban a perben, amit Budaörs indított 
még tavaly a Magyar Állam ellen.

Emlékeztetőül: a per az önkormányza-
tokra kivetett, úgynevezett szolidari-
tási hozzájárulás ügyében zajlik. Ezt az 
adónemet (a felperes Budaörsi Önkor-
mányzat még ennek adó voltát is vitatja) az 
állam arra hivatkozással vetette ki, hogy, 
miután az iskolák de facto teljes államosí-
tása tavaly befejeződött, az intézmények 
fenntartásához szükséges költségekhez a 
helyhatóságok is járuljanak hozzá. Még-
hozzá nem is egyformán, hanem adóere-
jükhöz mérten. Vagyis minél „gazdagabb” 
(minél több adóbevétellel rendelkezik) 
egy helyhatóság, egyre nagyobb arány-
ban (progresszíve) fizesse a szóban forgó 
hozzájárulást. Érdekes módon a sávok 
úgy lettek belőve, hogy Budaörs a szoli-
daritási hozzájárulással abszolúte a leg-
jobban megterhelt (sújtott) önkormányzat 
lett országos viszonylatban. Ennek mér-
téke az idei évre 2,125 milliárd forint, ami 
a város költségvetésének 16 százaléka. Az 
összeg háromszorosa annak, amit az álla-
mosítás előtt Budaörs az iskoláira költött, 

holott közismert, hogy a város évtizede-
ken át nagyvonalúan, az országos átlagot 
jóval meghaladó mértékben finanszírozta 
iskoláit az állami normatíván felül. Ez 
az összeg a szolidaritási hozzájárulás-
ból tervezett országos adóbevétel 10 
százaléka, ami lélekszámarányosan egy 
két nagyságrenddel nagyobb (!), milliós 
lélekszámú városénak felel meg (Budaörs 
lakossága 25 ezer). S ha mindez még min-
dig nem lenne elég, a törvény azt sem ga-
rantálja, hogy a szolidaritási hozzájárulás-
ból befolyt összeget kizárólag az iskolák 
fenntartására fordítják, megy be minden a 
nagy kalapba, oszt’ jó napot. A települést 
ellehetetlenítő adóterhelés még csak arra 
sem nyújt biztosítékot, hogy a budaörsi 
iskolák legalább az 
eddigi színvonalon 
működjenek.

Lapzártánkkor az 
első bírósági tár-
gyalás már lezajlott. 
A perben Budaörs 
szerette volna, 
hogy függesszék 
fel a havonta 
fizetendő szolidari-

tási hozzájárulás beszedését a jogi eljárás 
lezárulásáig. Ezt a bíróság elutasította, 
ahogy azt is, hogy fizessék vissza az eddig  
már befizetett összegeket. A törvényszék 
ugyanakkor kötelezte a magyar államot, 
hogy írásban fejtse ki, mire alapozza, hogy 
a jogalkotással okozott károk tekintetében 
immunitással rendelkezik, azaz nem von-
ható polgári jogilag felelősségre. Azt is 
indokolni tartozik, a szóban forgó elvonás 
miért nem sérti a Helyi Önkormányza-
tok Európai Chartaját; illetve a törvény 
előkészítés során kikérte-e az önkor-
mányzatok véleményét. A következő tár-
gyalási nap június 9-én lesz.

A per kimenetele próbaköve lesz a jogál-
lamiságnak, de ha netán Budaörs nyerne, 
sok más helyhatóság számára is bátorítást 
adna hasonló eljárások megindítására.

Robot Szabi

Budaörs a faltörő kos

Számító-
gépes 
futómű-
állítás

Szerelés

Olajcsere 
BP kenő-

anyagokkal

Műszaki 
vizsgáztatás

Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.

06 (23) 451 002, 06 (30) 9486 185
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Az ön lába 
egészséges?

Gyógyászati Segédeszköz 
Szaküzlet 

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

E L K Ö L T Ö Z T Ü N K !
Új címünk: Budakeszi, Fő u. 76. 

(a volt HerrLiszt Papírbolt helyén)
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Hálátlan gyermekek!

A hálátlan gyerekek esetén 
a szülők gyakran tesznek 
olyan kijelentést, hogy 
„kitagadlak a családból!”
De vajon a szavakon kívül 
mit jelent a kitagadás tény- 
legesen? 

Az érvényes kitagadás 
legfontosabb jogkövetkez-
ménye, hogy a kitagadott 
személy még a kötelesrész-
re jogosultságát is elveszti. 
A kitagadás okát természe-
tesen kifejezetten meg kell 
jelölni. Az új Polgári tör- 
vénykönyv némileg vál-
toztatott a kitagadási okok 
körén. A jelenlegi szabályo-

zás szerint kitagadásnak akkor van helye, ha a kötelesrészre 
jogosult az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne; az 
örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el; az örökhagyó 
egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére 
tört vagy sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el; 
az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezett-
ségét súlyosan megsértette; vagy amennyiben erkölcstelen 
életmódot folytat. 

Ezeket a nagyrészt szubjektív kategóriákat a joggyakorlat 
tölti meg tartalommal. A kitagadást tartalmazó végrendelet 
ügye megtámadás esetén bíróság elé kerül és hosszas bizonyí-
tás, valamint mérlegelés során dől el, hogy az örökhagyó által 
megjelölt kitagadási ok fennállt-e, így a kitagadás érvényes-e. 
Ezek a perek gyakran elhúzódnak, bizonyítási nehézségek-
kel terheltek, hiszen az örökhagyó már nem tud részt venni a 
bizonyítási eljárásban. Gyakran gondot okoz az a szabály is, 
hogy amennyiben az örökhagyó megbocsájtotta a végintéz-
kedés előtt a kitagadási okként megjelölt magatartást, akkor 
a kitagadás érvénytelen. Természetesen a kitagadás érvényte-
lensége nem azt eredményezi, hogy ismét törvényes örökössé 
válik a kitagadott személy, hanem hogy igényt tarthat a köte-
lesrészre. 

Fontos szabály, hogy a kitagadás csak magát a kitagadott sze-
mélyt érinti. Amennyiben a kitagadást is tartalmazó végrende-
let általános örököst is megnevezett, úgy a kitagadott személy 
leszármazója kötelesrészt igényelhet, ha azonban a végrendelet 
nem nevezett örököst, úgy a kitagadott személy leszármazója 
általános örökössé válik. 

Mint látható, a szabályok meglehetősen összetettek. 
Érdemes nagy körültekintéssel eljárni bármely tartalmú vég-

rendelet megtételekor.  

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!

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

ADÓTANÁCSADÁS, 
KÖNYVELÉS

vállalkozások részére Budakeszin
Egyedi figyelem, közös gondolkodás!

Tel: 06-30-306-6200
e-mail: taxmemorix@gmail.com ,

Memorix Kft

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

Hófotó
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ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

Június

8. csütörtök, 18.00
P. Szabó József japáni úti beszá-
molója
a könyvtárban
10. szombat, 18.00
A Dresch Mihály Népzene Trió 
koncertje
 15. csütörtök, 18.00
Kapui Ágota könyvbemutatója
a könyvtárban
16. péntek, 18.00
Musical évzáró gála 
17. szombat, 15.00
Jobbágy Dezső festménykiállí-
tásának megnyitója
19-23. hétfő-péntek
Hip-hop tánctábor
24. szombat, 18.00-24.00
Múzeumok éjszakája
Romtemplom – Lámpamúzeum 
– Tájház
24. szombat, 18.00
Nyakas néptáncgála
a Höcögő Néptáncegyüttes 
gálaműsora a Romtemplomnál

26. hétfő-30. péntek 
Társastánc tábor

Zsámbéki sZínháZi 
és művésZeti báZis

4. vasárnap, 20.00 
Alekszandr Kuprin: Allez! (Hepp!) 
Műemlék Rakétabázis
25. vasárnap, 20.00
Bereményi Géza: Irén levele
Zsámbék Művelődési Ház
30. péntek, 20.00
Forgách András: A Pincér
Műemlék Rakétabázis

BUDAKESZI

Június

7. szerda, 18.00
Nógrádi György biztonságpoli-
tikai előadása
XXIX. Erkel Ferenc Emléknap
09-10. 

17.45 Térzene
Zwickl Mihály fúvósegyüttese
az Erkel-szobornál
18.00 Koszorúzás
18.30 Erkel emlékhangverseny
Musica Nostra kórus
kortárszenei koncertje
10. szombat, 19.00-21.00
Duende-koncert
Rathauskeller
11. vasárnap, 18.00
V. Makkosmáriai Orgonaesték
Varga Petra koncertje az új közösségi 
téren (a művelődési központ mellett)
17. szombat, egész nap
I. Budakeszin fesztivál
18. vasárnap, 10.00
Úrnapi virágszőnyeg és körmenet
20-30. között, 20.30-22.30
Szentjánosbogár-keresés és csillaglesés
az Arborétumban
21. szerda, 19.00
Dumaszínház
25. vasárnap, 18.00
Makkosmáriai orgonaesték
Kály-Kullai Rita hangversenye

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

Június

2.  péntek, 19.00
Godot-ra várva
nyilvános főpróba
3.  szombat, 19.00
Godot-ra várva 
Bemutató előadás
4. vasárnap, 15.00
A két Lotti
6. kedd, 11.00
Hazudj inkább, kedvesem!
19.00
Hazudj inkább, kedvesem!
7. szerda, 10.00
A királykisasszony, akinek nem 
volt birodalma
8. csütörtök, 19.00
Godot-ra várva

*

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

X

A Fischer Iván alapította, 
világhírű Budapesti Fesz-
tiválzenekar (BFZ) évről 
évre többet tesz azért, hogy 
a nagyzenekari koncertek és 
külföldi turnék közönsége 
mellett azoknak is zenéljen, 
akik önerejükből nem jut-
nak el a hangversenytermek-
be.  Hátrányos helyzetű, vidéki 
fiataloknak, akiknek a klasszi-
kus zene teljesen ismeretlen és 
elérhetetlen, mozgásukban kor-
látozott gyerekeknek, időseknek, 
akiknek az élő hegedűszó sok-
szor a legjobb gyógyszer, csa-

ládoknak, akik nem engedhetik 
meg maguknak, hogy jegyet 
vásároljanak egy koncertre, kis-
mamáknak, akiknek nem lenne 
idejük és erejük hangversenyre 
járni, templomi közösségeknek, 
kisvárosok, falvak, hátrányos 
régiók lakóinak viszi el a ze-
néjét a zenekar a BFZ a közös-
ségért projektjük keretében.

A zenekar hamarosan vidé-
künkre látogat: június 19-én a 
perbáli Szt. Anna templomban 
adják elő Bach két kantátáját 
este 18:30 órai kezdettel.

Borz Tóbiás

Fesztiválzenekar a Szent Annában

Borverseny Páty

Május 13-án tartotta idén, ha- 
gyományos éves borversenyét 
a Budakörnyéki Borkultúra 
Egyesület. A pátyiak mellett be-
neveztek a környező települések 
borosgazdái Mányról, Etyekről, 
Biatorbágyról és Zsámbékról. A 
mintegy 60 nevezett bor közül 
17 kapott arany minősítést, 
közülük  12 volt pátyi kötődésű 
borosgazda munkája.

„Nagy aranyat” nyert Si-
mon István 2016-os Cserszegi 
Fűszeres borával. A vörösborok 
kategóriában Vértes Vilmos 
2015-ös Pinot Noir borával 
érte el a legmagasabb pontszá-
mot. A legjobb rozéminősítést 
pedig Bukovszki Csaba nyerte 
Kékfrankos rozé borával.

A nyílt bírálású borverseny-
nek a Nagypince adott otthont, 
a nevezett gazdák vakkóstolás 
után maguk is pontozhatták 
a tételeket. Idén a „Gazdák 
bora” kitüntető címet Dé-
berling Zsolt Zenit bora nyer- 
te el.

tb

Miközben rohamléptekkel 
fejlődött, korszerűsödött, 

alakult a város az elmúlt húsz-
huszonöt évben, vezetői gon-
dot fordítottak arra is, hogy 
a meglévő, hagyományos 
építészeti értékeit is óvják. 
A különböző műemlékek és 
műemlék jellegű középü-
letek mellett a legfontosabb, 
hogy a tradicionális utcakép 
is megtartsa  eredeti jellegét. 
Ezen a téren a legtöbbet a 
lakók tehetnek, ha megbec-
sülik házaik jellegzetességeit, 
s őrzik – elsősorban – utca-
fronti homlokzataikat. Ennek 
szellemében Budaörs Város 
Önkor-mányzata pályázat 
útján visz-sza nem térítendő 
támogatást hirdetett meg idén 
is a védett értékeket fenntartó 
tulajdonosoknak, hogy segítse 
kötelezettségük teljesítését. 
A pályázatok benyújtási ha-
tárideje 2017. szeptember.

XXIV. Pátyi Pincenapok

Pincehegy, 2017.06.16-17-
18-án álló nap (a programot 
lásd Páty honlapján)

A BFZ egy templomi koncerten 
(archív)
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Épp négy éve, hogy pünkösd-
kor eltávozott körünkből Má-
tyás Irén, a magyar kulturális 
élet kiemelkedő alakja, a Zsám-
béki Szombatok Nyári Szín-
ház, majd a Zsámbéki Színházi 
Bázis alapító-igazgatója. Nem 
sokan hittek benne, hogy szel-
lemi gyermeke túlélheti őt, ám 
örömmel jelenthetjük, hogy 
az általa megálmodott és élet-
re hívott, majd sok kínlódás 
közepette életben tartott és 
sikerre vitt intézmény – él. Él, 
és az idei évad nyitányaként 
Mátyás Irén szellemiségéhez 
mindenképp méltó darabbal 
rukkolt elő. Mátyás mindig 
is fontosnak tartotta, hogy a 
magas kortárs 
művészet ne olim-
poszi, a közönség 
többsége számára 
elérhetetlen ma-
gasságban leb-
egjen, hanem a 
húsvér, mindenna-
pi emberek életé-
ben gyökerezzék, 
benne összeka-

pcsolódjék a nagyvilág a leg-
kisebb helyi közösségekkel is.

Május 18-19-én ősbemutatót 
tartottak a helyi művelődési 
házban, amit a kortárs 
irodalom jeles, Zsámbékon 
élő alakja, Lackfi János vetett 
papírra. A metafizikus dráma 
egy valóságosan létező, hely- 
béli, idős asszony élettörté-
netén alapul, ami a szerző 
művében összekapcsolódik 
Avilai és Lisieux-i Szent Teréz 
legendájával.

A darabot Galgóczy Ju-
dit vitte színre, Peremartoni 
Krisztina és Soltész Bözse 
előadásában.

Oz Biatoris

Hinta-ősbemutató a művházban Lackfi János nagy tettet 
hajtott végre: Kölcsey 

Himnusz című versének para-
frázisával (paródiájával?), 
görbe tükröt tartván mai 
viszonyaink elé, ahogy mon-
dani szokták, „fölrobban-
totta” az internetet. Versét 
megosztotta a közösségi 
oldalon, amit eddig legalább 
százezren néztek meg. Kell-
het-e ennél több alkotónak? 
Rövid részlet következik (a 
teljes szöveget lásd Lackfi 
FB-oldalán):

A SZÉTHÚZÁS HIMNUSZA

Isten, áldd meg a magyart 
Belső széthúzással, 
Nem kell ágyú, puska, kard, 
Végez enmagával. 
Összetart, mint folyós pép, 
Megtölti a bendőt, 
A múlt megvolt, most meg épp 
Elbaltáz jövendőt! 

Nem nézi, hogy honfitárs, 
Hátbadöfi menten, 
Ellenségnek, nem vitás, 
Van hely a cementben. 

Három pártot alapít, 
Pedig nincs, csak ketten, 
Okosban leboltol itt 
Bármit, csak hadd menjen.
 
Egyik szerint áruló, 
Ki nem kormánypárti, 
Itthon minden ragyogó, 
Megnézheti bárki! 
Másik szerint gyáva szenny, 
Ki nem ellenzéki, 
Ez mindig lop, az sosem, 
Vesszen, ki nem érti. 

Mind, ki emerre szavaz, 
Csupa agysebészek, 
Aki más jelöltre, az 
Félkegyelmű féreg. 
Az egyik ezen rugóz: 
Fuj, ti mocskos nácik, 
A másik bőszen zsidóz, 
Élvezi is, látszik. 

Egyik szidja Trianont, 
Gázkamrát tagadja, 
A másik meg nekiront: 
Te büdös parasztja! 
Itt egy kicsi komcsizás, 
Ott kis bőgatyázás, 
Ami régi, mind csodás, 
Ami régi, csámpás! 

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

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

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

Szent Teréz más 
művészek képzele-
tét  is megragadta; 
képünkön egy 
valenciai színházi 
előadás
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Ügyvédi Irodánk helyi, és nemzetközi vállalatok, va-
lamint magánszemélyek teljeskörű jogi képviseletét 
látja el az Amerikai Egyesült Államokban.

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

Szakterületek:
• BEVÁNDORLÁS
• Csődeljárás
• Peres képviselet
• Cégjog
• Ingatlanjog

Az Ön jogi partnere 
az Amerikai Egyesült 

Államokban

MunkaTÁRSAK jelentkezését várják
A PRÍMA ÉLELMISZER-ÁRUHÁZAK A BUDAKÖRNYÉKEN (BIA-
TORBÁGY, CSODASZARVAS U. 2.; BUDAKESZI, DÓZSA GY. TÉR 
1/A; ETYEK, KÖRPINCE U. 4.; BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54., 
PÁTY, SOMOGYI B. U. 3.), TELKI, NAPSUGÁR UTCA 2.

eladó, pénztáros, hentes, csemegepultos, árufeltöltő stb. 
munkakörben.

Felvételi követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.

Amit kínálunk: versenyképes fizetés, Jó munkakörülmények, cafe-
teria, utazási hozzájárulás, továbbtanulási, előmeneteli lehetőség.

Jelentkezni az üzletvezetőknél személyesen vagy telefonon; pos-
tán 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!

P R Í M A  M U N K A H E L Y E K !

A gólya különösen jelentős szerepet tölt be 
a természethez közel álló népek életében. 
A magyarok is nagy szerencsének tartot-
ták, ha valakinek a kéményére fészkelt. 
Többek között úgy tartják, ahol a gólya 
szívesen él, ott az ember is könnyebben 
boldogul. A hiedelemnek van is alapja, 
a környezetvédők is megerősíthetik, ez 
a gázló madár igen kényes, csak ott üti 
föl a tanyáját, ahol egészséges természeti 
viszonyokra lel. 

Nekem valahányszor megpillantom 
az első gólyát tavasszal, megdobban a 
szívem, gondolom, más is így van ezzel. 
Ezért aztán mélyen elszomorított, amikor 
évtizedek után, pár éve, eltűnt Biatorbágy- 
ról a gólya, azóta is üresen tátong a 
lakóhelye  a villanyoszlop tetején. Öröm-
mel töltött el így néhány hete, amikor Bia 
híján, Zsámbékon, ahol korábban nem 
találkoztam e madárral, fedeztem föl egy 
családot. Az Etyeki úton, nem messze a 
művelődési háztól, egy Elmü-oszlopra 
kihelyezett mesterséges fészekben etette 
fiókáját a madárpár, pont a leendő busz-
váró fölött.

A régi zsámbékiak mesélik, régebben is 
volt gólyájuk, hosszú időn át az egykori 
tejcsarnok (ma a nemzetiségi ház) tetején  
fészkelt, de amikor az épületet átépítet-

ték, s a kéményt lebontották, helyezték ki 
a fészket az Etyeki útra. Egy ideig ide is 
visszajártak a madarak, de egy idő után, 
ki tudja, miért, elmaradtak, míg a helyiek 
nagy örömére tavaly újra megjelent egy 
pár. (Két kölyökgólya is nevelkedett a 
fészekben, de egyikük repülőlecke köz-
ben az elektromos vezetéknek csapódott 
és elpusztult.)

Élelmet az alattuk lévő csapadék-
vízgyűjtőben is találnak, de még inkább a 
közeli kis vizes élőhelyen, amit a helyiek 
„tónak” neveznek, s nem messze innen, 
beékelődik a lakóterületbe.

Bató Borisz

Szerencse szállt a zsámbéki Elmüre Ki lesz az ÉV Fája
Már javában zajlik a nominálás az 
Év Fája versenyre, de pár napig 
még lehet nevezni.  Idén is olyan 
fák vagy facsoportok nevezését vár-
ja a vetélkedőt szervező Ökotárs 
Alapítvány, amelyek fontos szerepet 
töltenek be az őt jelölő közösség éle-
tében. 2011. óta a zsűri minden év-
ben megválasztja a „Hős Fát” is a 
döntősök közül. Erre a címre olyan 
fák vagy facsoportok jelölését vár-
ják, melyek élete vagy természetes 
környezete, élőhelye veszélyben van, 
és amelyek megmentéséért a jelölők 
sikeresen küzdöttek vagy küzdenek 
még most is.

A korábbi évekhez hasonlóan az 
evfaja.okotars.hu oldalon keresztül 
lehet elküldeni a nevezéseket június 
10-ig a fa vagy facsoport történetét 
és képeit mellékelve. Bárki jelölhet 
– családok, iskolai osztályok, civil 
szervezetek, baráti társaságok vagy 
munkahelyi közösségek is. Minél töb-
ben támogatják a nevezést, annál 
jobb, hiszen ez bizonyítja, hogy a fa 
valóban különleges szerepet tölt be a 
közösség életében.

tb

Média-vállalkozás
számlaképes, 

autóval, internet-
tel rendelkező

üzletkötőt keres

Telefon: 
06 (20) 212-3808

A gólyák vajon szeretnek-e 
buszozni?
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Várjuk kedves 
Vásárlóinkat 

új üzletünkben, 
a Herr Liszt Hausban

Épp anyák napján, május első 
vasárnapján, 7-én délelőtt 10-
kor, eleddig tisztázatlan okból, 
súlyos közlekedési baleset tör-
tént a 102-es főúton Herceg-
halom magasságában. Két 
személyautó és egy furgon üt-
között össze, s a karambolban 
egy 28 éves és egy 62 éves nő a 

helyszínen életét vesztette. Egy 
32 éves férfit a mentők szállítot-
tak el a helyszínről súlyos sérü-
lésekkel.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti 
Osztálya rendőrség még vizs-
gálja az ügyet.

Kéthalálos a 102-esen
Ezúttal a nehézkedési erő bi-
zonyult az erősebbnek. Kevéssel 
az után, hogy a levegőbe emelke-
dett, a helikopter visszapottyant 
a Budaörsi repülőtér felszállópá-
lyájára. A balesetben a földi 
kiszolgáló-személyzet egy tagja 
könnyebben megsérült. Az eset 
május utolsó vasárnapján tör-
tént, s az okokról egyelőre annyi 
tudható, hogy a jelzett manőver 

során léphetett föl valamilyen 
probléma. A Budapesti Rendőr-
főkapitányság Közlekedésren-
dészeti Főosztálya szakértők 
bevonásával vizsgálja a baleset 
körülményeit.

Arról nincsenek információ-
ink, kik is tartózkodtak a gép fe-
délzetén, de kormánytagok biz- 
tosan nem.

eszt

Gyalogosgázolás Törökbálinton
Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt május 11-
én délután fél ötkor Törökbálinton. Egy személyautó elütött egy 
gyalogost a Bajcsy-Zsilinszky utca 42. szám előtti útszakaszon. 
A rendőrség vizsgálja az ügy körülményeit, az okok egyelőre 
tisztázatlanok.

Győzött a gravitáció

A Pest Megyei Rendőr-fő- 
kapitányság toborzó cso- 

portja 2017. május 6-án Bu-
daörsön, egy városi rendez-
vényen várta azokat, akik 
a határvadász-képzés iránt 
érdeklődtek.

A toborzó csoport tagjai 
felvilágosítást adtak a jelent-
kezés és a képzés feltételeiről. 
Többen jelentkezési egység-
csomagot is vittek magukkal.

A csoport az elkövetkező na-
pokban a megye több pontján, 
a rendőrkapitányságokon és a 
rendőrőrsökön megrendezett 
nyílt napokon folytatta a to-
borzást.

A hőségben való autóveze-
tés egyesekből stresszt 

válthat ki, a szív gyorsabban 
verhet, az izzadás és az ide-
gesség fölerősödhet. Emiatt a 
sofőrök feszültebbek lehetnek, 
így fokozódhat a balesetveszély. 
A hőség növelheti a balesetek 
számát. Csökken a koncen-
trálóképesség, nő a reakcióidő. 

Néhány jó tanács: 
Tartsunk rendszeresen pihenőt! 
A kisgyerekeket és az álla-

tokat sosem szabad az autóban 
vagy gépjárműben bezárva 
hagyni árnyékban sem!

Gondoskodjunk a szerve-
zetünk megfelelő folyadék-
utánpótlásáról!
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AUTÓS-MOTOROS ISKOLA 
BUDAKESZIN

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

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

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

Tanfolyamok egész évben, 
kéthetente csütörtökön

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

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

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

Autó Motor
B SM A-1 A-2 A B-vel A-1

Elmélet 31e 20e 20e 20e 20e 10e
Gyakorlat 92e 30e 48e 59e 81e 7e
Összesen 123e 50e 68e 79e 101e 17e

A szokottnál is nagyobb nyüzsgés 
fogad Telkiben május utolsó hétvé-
géjén. Ahogy az ófaluból leereszke-
dem a lejtőn, balra, a réten békésen 
legelésző vadállatok látványába bot-
lom. Kicsit arrébb a hatalmas sátor 
cölöpjei már leverve.  A színes pony-
va épp most emelkedik föl – folyik a 
készülődés a közelgő gyereknapra. 
Alig pár méterre a vándorcirkusztól az 
új Príma-üzlet épülete áll, körülötte is 
igen csak nagy a sürgés-forgás. Ugyan- 
ez fogad bent is: néhány nap múlva 
nyitja meg kapuit a település legújabb 
szenzációja, az élelmiszer-áruház.

Badar Ferenc üzletvezető láthatóan 
fáradtan, de lelkesen vezet körbe 
„birodalmán”:

– A maga 750 négyzetméterével ez 
lesz a legnagyobb élelmiszer-áruház 
a Zsámbéki-medencében – mondja, 
amikor elindulunk körutunkra, stílu-
sosan, a főbejárattól. Föltűnik, hogy 
a többi Prímától eltérően a belépő 
után nem rögtön a friss áru, hanem az 
üzletvezetés bölcs belátására valló, 
de a standardhoz képest kicsit rend-
hagyó módon a boros polcok fogad-

ják a magam fajta szimulált vásárlót.  
– Ennek elsősorban építészeti okai 
vannak – nagyarázza, de hiányérze-
tem pillanatok alatt eloszlik, amikor 
pár lépés után már meg is pillantjuk a 
zöldséges-gyümölcsös pultokat. 

A merchandising iránymutatásaival  
összhangban, a zöld zónával szo-
ros koalícióban sorakoznak a bio és 
reformkonyha-részleg polcai, illetve 
az ömlesztett terményeket kínáló, s 
az áruk jellegéhez illő háncs kosarak. 
Épp most pakolják tele szorgos kezek, 
lelkesen fedezem föl például az egyik 
kedvencemet, a nálunk igen ritkán 
kapható lóbabot; el is határozom, 
hogy a nyitásra már csak „őmiatta” 
is eljövök. A korridor végén a hús- és 
csemegepult vár. 

– Amint látja, az áruk, 
az elrendezés igen ha-
sonló a többi, újonnan nyílt 
Príma-üzletéhez – folytat-
ja idegenvezetőm –, de 
ami egyedivé teszi a telki 
üzletet, a sajtos pultunk: a 
megszokott kínálaton felül 
prémium minőségű fran-

cia és olasz különlegességeket is 
kínálunk majd.
–	Gondolom,	nem	véletlenül	épp	Tel-

kiben	vágnak	bele	ebbe	a	„kísérletbe”.
– Valóban, azt gondoljuk, hogy itt 

megvan rá az igény és a kereslet. 
Mindenestre igen kellemes kísérlet-
nek ígérkezik.
–	Egyetértek,	 s	 biztosíthatom,	 az	

elsők	 között	 leszek,	 akik	 „alávetik”	
magukat.

– Szeretettel várjuk a május 31-i 
nyitáskor, reggel kilenc órakor.
–	Gondolom,	 az	 ilyenkor	 szokásos	

nyitási,	rendkívüli	akciókkal	is	készül-
nek.	Mondana	ezekről	valamit?

– Természetesen, de legyen ez 
inkább meglepetés; önnek is, és az 
olvasóiknak is, akik, remélem, mi-
nél nagyobb számban, ellátogatnak 
hozzánk.

Étekfogó

életképek a príMa élelMiszer-áruHázakBól

Sajtok fellegvára Telkiben

HALLÓKÉSZÜLÉK

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

ELEM
Hallókészülékekbe való

VAN!
HOL?

Hát a szomszédban: 

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

A cirkusz fölszedte a sátorát, 
de a Príma szerencsére marad

Hívjon! 
06 (20) 212 38 08
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Művelési ág Hrsz Terület (m2) Irányár 
(millFt)

Erdő 1467-9 12 292 13,6
Gyümölcsös 1513-4 3 426 6,8
Szántó 1330-1 2 938 7,3
Szántó pincével 1369 3 144 9,5
Szántó 1491-2 5 550 8,4
Szántó 1517-9 8 764 13,2

Vegyen közművesített földterületet (víz és áram)  a  zsámbéki 
medence legszebb részén Tökön, a Nyakas hegy  keleti lejtőin.

Érdeklődni az alábbi telefonszámokon: 
20/ 939 0953, 30/ 606 9828

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!

Lopás bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat eljárást a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya Sz. 
György 61 éves és K. Attila 38 éves buda-
pesti lakosok ellen.

A gyanúsítottak a rendelkezésre álló 
adatok szerint 2017. május 19-én szemé-
lyautóval követték azt a férfit, aki egy bu-
daörsi pénzintézetben készpénzt vett fel.  
Amikor a sértett egy élelmiszerüzlet előtt 
kiszállt az autóból, Sz. György és társa 
egy technikai eszközzel megakadályozta, 
hogy a jármű ajtaja bezáródjon. A férfi 
bement a boltba, a két gyanúsított pedig 
kivette az utastérben lévő táskát, amely-
ben a személyes iratokon kívül több mint 
4 millió forint készpénz volt. Sz. György 
és társa a helyszínről egy személyautóval 
hajtott el.

A budaörsi rendőrök az adatgyűjtés 
eredményeként rövid időn belül azonosí-
tották a lopás elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható személyeket. K. Attilát 
2017. május 20-án – budapesti lakásán 
– fogták el. Sz. György ekkor már egy 

visegrádi hotelban tartózkodott, őt onnan 
állították elő a nyomozók.

Csaló borcsiszár

A borhamisítás igen csúnya dolog, bár az 
alábbi eset főszereplőjét nem ezért keresik. Az 
egri borcsiszár, már ha hihetünk szavainak, 
és ez a nacionáléja, még tavaly novemberben 
elegyedett beszédbe a budaörsi parkolóban 
áldozatával, akitől azzal a mesével csalt ki 
pénzt, hogy nincs miből hazautaznia, de itt 
üssön bele a mennykő, ha holnap délután vis-
sza nem adja.  A kárvallottat, mert a pénzét 
azóta is csak várja, alighanem a jó föllépése 
és a megjelenése téveszthette meg.

A rendőrök egy 50 év körüli, jól szituált, 
körülbelül 175-180 centiméter magas, kissé 
pocakos férfit keresnek, aki N. Józsefként 
mutatkozott be, és arra kérik a lakosságot, 
aki tud valamit az ismeretlen személyről 
vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban in-
formációval rendelkezik, hívja a 06-1-236-
28-83, 06-80-555, 107, 112  telefonszámok 
valamelyikét.

Megbuktak a füves emberek

Fűre nemcsak lépni, de azt termeszteni és 
eladni is tilos, ha valaki nem tudná. Leg-
alábbis bizonyos fajta füvet.

300 tő cannabist és egyéb, kábítószer 
előállításához és forgalmazásához szük-
séges eszközöket foglaltak le a budaörsi 
rendőrök május 23-án hajnalban egy bia-
torbágyi víkendházban, a tulajdonosával, 
V. Imre (32 éves) budapesti lakossal egye-
temben. Egy füles vezette őket nyomra. 
Az akció nyomán ráadásként még három 
másik elkövető is horogra akadt, akik 
éveken át voltak V. Imre dealerei. Az ille-
tékes bíróság 2017. május 25-én elrendelte 
a négy férfi előzetes letartóztatását.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

ArAtás A BudAvidék Bűnelkövetői között

A bűn soha nem alszik
Volt, aki elballagott – a hűvösre. Más hiába vár, mint Godot-ra  a jegyre 
kölcsönt felvevőre. A fű is árba szökkent. Ez volt a május. 

Füvet termesz-
teni fáradságos 
munka, s nem is 
éri meg
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