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FRÍÍÍ!

Zöld a zöldben
Könnyű nyári ételek 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

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.

Lélek-
lék,

forrpont,
agypont

JÚLIUS
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Bankó Jánosné – Marcsi
női FODRÁSZ

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

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

Harminc éve 
a budakeszi frizurákért

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

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!

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓK, 
FIGYELEM!

Reklámkampányok tervezése, kivitelezése; 
céges marketing-büdzsék kezelése. 

Üzleti tanácsadás. 

Elsősorban a budai agglomerációban. 

Több évtizedes tapasztalat, referenciák.

KAPCSOLAT: 06 (20) 212 3808
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Tekintettel arra, hogy nemrég egy 
kisebb, de következményeit illetően an-

nál látványosabb balesetet volt szerencsém 
(végződhetett volna sokkal rosszabbul is) 
elszenvedni, nemkülönben arra, hogy hely-
zetemnél foga sokat mászkálok az emberek 
között és igen sokan ismernek, naponta 
tucatszor kell elmondanom a történteket. 
Mivel egy idő után ez kezdett unalmassá 
válni, hogy magamat is szórakoztassam va-
lamivel, elkezdtem mindenféle, kitalált tör-
téneteket mesélni, ami nemcsak elmeélesítő 
foglalatosság, hanem arra is kiválóan al-
kalmas, hogy emberismeretünket fejlesszük. 

Eddigi tapasztalataim alapján mondhatom, szinte nincs olyan 
képtelenség, amit kellő fapofával és hitelesnek tűnő részletek-
kel aládúcolva ne lehetne beadni. Mentségemre szóljon, hogy 
a rémtörténeteim végén rendre elmosolyodom, és megadom 
a hallgatómnak azt az egérutat, hogy úgy tegyen, mintha 
kezdettől fogva tisztában lett volna, az egész marhaság, csak 
vette a lapot.

Szóval akaratom ellenére azon kapom magamat, hogy pár 
nap alatt valóságos féknyúz-gyártóvá avanzsáltam, ami amúgy 
elég trendi dolog manapság; azaz: fékeveszett baromságokkal 
nyúzni, álhírekkel traktálni a gyanútlan emberiséget.

Szerencsére nem követem e divatot a szakmámban, hiszen 
annak idején, meglehet, a sors talán épp azért sodorta az 
egykor volt, fellegekben járó, élénk fantáziájú, a NAGY IGAZ- 
SÁGOKra szomjúhozó ifjú énemet az újságírás felé, hogy meg-
tanuljam az élet egyszerű, kicsiny, de kikezdhetetlen igazságait 
megbecsülni.  Mint például azt, igaz-e, hogy a legutóbbi fa-
lufórumon, amit a Nyárfás belterületbe vonásáról rendeztek, a 
betonüzem-vezető és a környékünkön egyik utolsónak megma-
radt férfifodrász úgy összeveszett, hogy előbbi leköpte utóbbit, 
mire emez pofon ütötte amazt. A viszály oka: a betonembernek 
köztudomásúlag földjei vannak a Nyárfásban, és a helyi Figaró 
egy Ciceró ékesszólásával és egy bálnamentő Greenpeace-
es elszántságával szónokolt a fórumon a terület státusának 
megváltoztatása ellen.

Szóval az ilyen igazságok iránti tisztelet vezetett pályafutá-
somon az utóbbi évtizedekben, de keserűen kell megállapíta-
nom, hogy az efféle, kisbetűs igazságok iránti igény ritkulóban 
van, mint az albínó holló, ami bizonyos szempontból föl is ér-
tékeli őket, már ha a ritkaság egyenesen arányos az értékkel. 
A korunkban ránk szakadó mérhetetlen információzuhataggal 
viszont éppenséggel fordítottan arányosak a megbízható, igazi 
hírek. A világ álhírekben (fake news, ejtsd ’féknyúz’) tobzódik, 
mintha csak háborúban állnánk. Ahogy Churchill mondta, 
„Minden háború legelső áldozata az igazság”. Lehet, hogy 
háborúban állunk, csak még nem vettük észre?  Az egyik olda-
lon nagyobb erők dolgoznak azon, hogy a tényeket elfedjék, 
eltitkolják előlünk, és hangzatos, ám de nagyrészt alaptalan 
történetekkel altassák el a bennünk szunnyadó józanészt.  Az 
emberek láthatóan élvezettel adják át magukat a képtelensé-
geknek, igazolván az ókori mondást: „A világ azt akarja, hogy 
rászedjék, hát rászedik!”. A másik oldalon azok mindegyre 
fogyatkozó serege áll, akik számára még jelentenek valamit a 
tények, a történetek forráskritikája, s az a bizonyos common 
sense, amit szabad fordításban, de találóan józan, paraszti 
észnek szoktunk nevezni. Miattuk is aggódom, hogy nagy 
elkötelezettségükben nehogy megszívleljék a háborús logikát, 
és megfogadják a nagy hadvezér, a már idézett Churchill másik 
tanácsát: „Háborúban az igazság oly becses, hogy nem árt 
néha hazugságokkal is aládúcolni”.

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)

„Politikust megvenni nem lehet, csak bérbe.”
(Bill Clinton)
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Július, Szent Jakab hava

Szent Jakab havában megoltalmazd 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, hízelkedőket, 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

Pest megye sz..ik, akarom 
mondani: tesz a miniszter kez-
deményezésére. A reakcionári-
us ellenforradalom kényszeres, 
mindent megváltoztatni akaró 
dühétől fűtve (A hónap képza-
vara – a Szerk.) Lázár János 
kancelláriaminiszter még ápri-
lis végén kezdeményezte, hogy 
Pest megye nevét Pest-Pilisre 
változtassák. Indok: Pest „nem 
tükrözi teljesen a történelmi 
Magyarország vármegyéinek 
az ország mai területén meglévő 
örökségét”. Pest megye önkor-
mányzatának képviselői 
akkor azt kérték, hogy a 
Miniszterelnökség készítsen 
hatástanulmányt a névváltoz-
tatás pénzügyi költségeiről, „a 
közigazgatási és egyéb szer- 
vezetek átnevezésével kapcso-
latos feladatok mértékéről, a 
közhiteles nyilvántartások mó-
dosításával kapcsolatos felada-
tokról, valamint a névváltozta-

tás egyéb társadalmi-gazdasági 
hatásairól”. A hatástanulmány 
máig nem készült el.

A Pest Megyei Levél-
tár közben kimutatta, 1949 
előtt hivatalosan ugyan Pest-
Pilis-Solt-Kiskunnak hívták 
a vármegyét, ám már ko-
rábban is egyszerűen csak 
Pest megyeként emlegették 
–gyakran a hivatalos iratok-
ban is. Az Országos Széchényi 
Könyvtár és a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár ingyenesen 
hozzáférhető számaiban 9864 
esetben említik meg teljes 
egészében kiírva Pest-Pilis-
Solt-(Kiskun) vármegyét, és 
28097 helyen szerepel a Pest 
(vár)megye alak.

Így hát  Pest megye önko-
rmányzata képviselői legutób-
bi ülésükön egyhangúlag úgy 
döntöttek, hogy nem változ-
tatják meg a megye nevét.

eszt

Pest-Pisil 

Betömni a szájakat
Az asszonyt, aki betömte 
kétszázezer magyar gyerek 
száját (állandó, eposzi jelző 
– a Szerk.), a Minden Gyer-
mek Lakjon Jól Alapítvány 
elnökét, a miniszterelnök 
főtanácsadóját, Hegedűs Zsu-
zsát gyakran láthatni a bu-
dakeszi piacon például, ahova 
hol egy fekete, hol egy ezüst 
metál Audi 6-ossal szállítja 
sofőrje. A Népszava legutóbb 
ezen autók státusát firtatta 
hosszú cikkben.
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Gál József asztalos vállalja antik 
bútorai restaurálását, politúrozá- 
sát. Ugyanitt kisebb javítási mun- 
kák, összeszerelések is rendel-
hetőek. Hívjon bizalommal! +3630 
784 9669

Konyhalányt keresünk azon-
nali fölvételre. Jó csapat, jó 
munkakörülmények, jó pénz. 
Jelentkezés: 06 (23) 451 327

Ha Ön eléggé elszánt, ne 
habozzék! Hívjon: 06 (20) 212 
38 08

Pillangógyűjteményemet gya-
rapítanám Válasz „Gravitá- 
ció” jeligére a Szerkesztőségbe.

Keresek jó állapotban lévő 
Savonarola-széket. Tel.: 20/21 
23 808

Ap

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?

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.

Hűsöljön velünk!

Figyelje a Príma nyári akcióit! 
A kánikulára tekintettel, 
befagyasztottuk árainkat, 
behűtöttük az üdítőket, 
föltekertük a légkondit.

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos

Budajenő, Szőlőhegy u. 1.
Rendelés hétfőnként 
18-20 óra között 
Bejelentkezés telefonon:
+36 30 291 8414

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás 

dohányzásról
• Szaktanácsadás

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is
Az ékszer öltöztet

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
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Ginny amúgy szerény személyiség, az 
önteltség legkisebb jelét sem mutatja, 
amikor szemrevételezem, miközben ön-
feledten hancúrozik a Széchenyi utca ele-
jén álló, biztosítóiroda és panzió céljaira 
egyaránt szolgáló helyiségben társaival. 
Első ránézésre az a típus, aki négy lábbal 
áll a földön.  Nem csoda hát, hogy gyor-
saságával tűnt ki versenytársai közül, igaz, 
nem a négy lába miatt, ez az ő sportágában 
megengedett, sőt természetes, mint aho-
gyan az is, hogy a labdát, ami a verseny 
nélkülözhetetlen kelléke, szájban vigye a 
rajt-cél vonalra. Szükség is van minden 
testrész bevetésére, ugyanis mindeközben 
különböző akadályokat is le kell küzdeni. 
Hogy ne csigázzam tovább a nyájas türel-
mét, hősünk eb, a verseny, amiben kitűnt, 
pedig a kutyasport egyik ága, a flyball.

Ginnyvel edzőjénél találkozom, kiderül, 
ismerjük már egymást, csak én nem tud-
tam eddig kiválóságáról.

Szerettem volna meginterjúvolni, de 
be kellett „érnem” nevelőjével, Szigeti 
Évával, a Budakeszi Vakkantó Sport 
Egyesület és a budakeszi kutyaiskola 
alapító-vezetőjével, aki vállalta, kedvence 
helyett is válaszol kérdéseimre. 

– Bemutatásul talán annyit, hogy Ginny 
egy border-kelpee keverék szuka, aki sike- 
reit nem egyedül, hanem három másik 
társával együtt, csapatban szerezte – iga-
zít ki Éva. Ginny, mintha csak tudná, 
hogy róla van szó, odakucorodik a lábam-
ra, és orra bökögetésével adja étrésemre, 
hogy vakargassam. Úgy gondolom, ez a 
legkevesebb, amit egy bajnokért megte-
hetek. – A flyball EB-t idén Belgiumban 
rendezték május 26-28. között. Növen-
dékem, említsük meg föltétlenül, a II. 
divízióban a Beast Flyball Team csapat 
tagjaként nyert.

– A flyball és a kutyasport általában 
mennyire az állatok, és mennyiben a 
gazdik versenye?

– A mi spotágunk ember és állat kom-

munikációjáról, együttműködéséről szól, 
úgy gondolom, hogy a siker, a teljesítmény 
közös munka eredménye, valószínűleg 
még inkább, mint az embersportoknál.

– A versenyzők maguk vajon mennyire 
élvezik a viadalt?

– Mind az edzéseket, mind a verse-
nyeket rendkívül élvezik, hiszen a kutya 
olyan állat, amelyik nagyon igényli, 
hogy foglalkozzanak vele, hogy felada-
tokat kapjon, és nagyon meg akar felelni 
a falkavezérnek, vagyis a gazdájának. 
Persze vannak különbségek mind test-, 
mind lelkialkatban, nyilván azok az ál-
latok képesek a legjobb teljesítményre, 
amelyek anatómiailag és intellektuálisan, 
ha szabad így fogalmaznom, valamint lel-
kileg a legjobbak. Mindehhez ugyanolyan 
fontos, hogy jó kiképzője legyen, akivel 
lelkileg is összhangban van.

– Ezek szerint a kutyák között is vannak 
jellembeli különbségek?

– Természetesen. Bár amit az imént 
mondtam, az egész fajra jellemző, van- 
nak köztük lustábbak, kevésbé verseny-
szelleműek, félénkebbek is. Mielőtt a 
további kérdéseire válaszolnék, enged-
je meg, hogy még dicsekedjem kicsit 
az eredményeinkkel. Ugyan Ginny az 
aranyérmesünk, de nehogy megfeled-
kezzünk Easyről és Speedről, előbbi egy 
border szuka, utóbbi egy uszkár kan: ők 
a IX. divízió gyorsasági 
versenyén csapatban u-
gyancsak szép eredményt 
értek el: ezüstöt hoztak a 
magyar csapat és iskolánk 
nagyobb dicsőségére.

– Gratulálok hát Easy-
hez és Speedhez, s ugyan 
hadd kérdezzem meg, hogy- 
hogy angol névvel illetik 
ebeiket mondjuk, Bodri 
vagy Tisza helyett?

– Ez egy divat, ami ab-
ból eredhet, hogy maga a 
kutyasport is az angolszász 
világból indult, hallhatja, a verseny-
számokra is angol terminológiát használ-
nak, de, gondolom, az is belejátszhat, 
hogy a nemzetközi versenyeken az angol 
neveket könnyebben ki tudják ejteni. 

– Mióta foglalkozik kutyákkal?
– Tízéves voltam, amikor bátyám-

mal először kaptunk saját kutyát, egy 
németjuhászt. Farkasrétre jártunk föl 
vele a kutyaiskolába, sokszor gyalogo-
san, mert nem volt pénzünk villamosra. 

A vonzalmam az állatokhoz tehát már 
gyerekkorban kialakult. Kutyasporttal 
viszont akkor kezdtem el foglalkozni, 
amikor a lányom mutatott érdeklődést. 
Szintén tízéves kora körül, gondoltam, 
inkább ezzel foglalkozzanak a gyer-
ekek, mint csavarogjanak. Együtt vittük 
az állatainkat tréningre, s hosszú évek 
alatt jutottunk el oda, hogy ma már nem- 
csak versenyekre járunk, de kutyaiskolánk-
ban más, „idegen” állatokat is képzünk. 

– És hát a kutyapanzió…
– Igen. ez inkábba afféle járulékos te-

vékenység, mindig is volt kutyánk, rend-
szerint több is egyszerre, nem okozott 
tehát problémát. Bánni kell tudni velük. 
Persze vannak neveletlen vagy rosszul 
nevelt ebek is, őket, amíg nálunk vannak, 
igyekszünk kicsit rendbe tenni. 

– Kikkel nehezebb, ezt mint kutyapan-
zióstól és kutyaiskola-vezetőtől kérdem, 
az állatokkal vagy gazdájukkal?

– Úgy szoktuk mondani, mutasd a ku-
tyád, megmondom, ki vagy. Szinte első 
ránézésre látszik, ha valakinek a kutya 
csak státusszimbólumnak kell; van, aki 
jobban tenné, ha beérné egy plüssmac-
kóval egy érző élőlény helyett.  Az állat 
mindenesetre egyszerűbb „szerkezet”.

– Igazolják-e tapasztalatai, hogy az ál-
lat és gazdája hosszabb együttlét után ha-
sonlít egymásra?

– Nyilvánvaló, hogy már az állat 
kiválasztása sem a véletlenen múlik csak, 
fontos bizonyos affinitás állat és gazdája 
között, nyilván lehet némi alapja ennek a 
megfigyelésnek, de semmiképp sem álta-
lánosítanék. 

Márna Apó

Európa-bajnok a Vakkantó istállóból
Budakeszi újabb, szenzációs sportsikert ért el: Ginny a dobogó legfelső fokára 
hághatott (amúgy jelképesen) a belgiumi Bruggeben rendezett 
Európa Bajnokságon. 

A flyball egy kutyás csapatjáték, amit két, 
négy kutyából álló csapat játszik időre 
egymás ellen, két párhuzamosan kialakí-
tott 15-16 méter hosszú akadálypályán. 
A kutyáknak egymás után kell leküzdeni 
a 4 ugróakadályt, megszerezni a labdát, 
majd visszavinni az akadályokon keresz-
tül a kiindulópontra. A következő kutya 
akkor indulhat, amikor az előző átlépte 
a start/cél vonalat. (Wikipedia)

Ginny a gazdájával Győz-tes-csa-pat!
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Dr. Moravcsik Krisztina 
ügyvéd

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

HALLÓKÉSZÜLÉK

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

ELEM
Hallókészülékekbe való

VAN!
HOL?

Hát a szomszédban: 

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

LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet

Média-vállalkozás
számlaképes, 

autóval, internettel 
rendelkező

üzletkötőt keres

Telefon: 
06 (20) 212-3808

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 g y e l s z í v á s

Ha helyén van a szíve és jól forog az esze, 
köztünk van a helye!

Legyen egy Príma-munkahelye!
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Várjuk kedves 
Vásárlóinkat 

új üzletünkben, 
a Herr Liszt Hausban

Már olyan is a fülembe jutott, nagy 
beruházás készül a városban, nem kisebb 
cég, mint a Nintendo (a világ legnagyobb 
elektronikusjáték-gyártója – a Szerk.) 
jönne Budakeszire.  Na, ez adta a végső 
lökést, hogy foglalkozzam a hírek szerint 
még cseppfolyós állapotban lévő projekt-
tel. Rögtön az elején tisztázzuk tehát; nem 
Moszkvában, hanem Leningrádban, nem 
Mercedeseket, hanem Moszkvicsokat 
stb., stb. Szóval nem jön a Nintendo Bu-
dakeszire! A félreértés oka alighanem el-
hallás lehetett, valaki a hír terjesztői közül 
valószínűleg az intendánst érthette Nin-
tendónak (ennek legalább tudta az értel-
mét, ha a jelentését nem is).

Valójában arról van szó, hogy egy alkal-
mi, a Dudok-Rákay konzorcium, nagy fába 
vágná a fejszéjét (reméljük, fákat kivágni 
azért nem terveznek), kávézót építene 
a  városközpontban lévő, pár éve uniós 
pénzből felújított parkba, a játszótér kö-
zelébe. A létesítmény könnyűszerkezetes, 
mobil konstrukció lenne, nem kapna te-
hát állandó építési engedélyt, mint pél-
dául egy lakóház. A kereskedelmieken 
túl olyan szolgáltatással is kedveskednék 
a helyi lakosságnak, mint egy nyilvános 
illemhely. Az asztalon fekvő elképzelés 
szerint a mintegy másfélszáz négyzetmé-

ter terület bérbe vételéért a vállalkozás 
négyzetméterenként ezer forintot fizetne 
a földrészlet tulajdonosának, azaz a hely-
hatóságnak, ami a városban honos üzleti 
bérleti díjaknak a fele (Alkoholt nyilván 
nem forgalmaznak majd a közeli óvodára 
tekintettel.). 

A városháza már többször napirendre 
vette az ügyet, legutolsó értesüléseink 
szerint elvben áldását adta rá azzal, hogy 
még igencsak van mit tárgyalni róla egy 
esetleges megállapodásig.

Dudok Péter vendéglátós vállalkozó 
kérdéseinket azzal hárította el udvariasan, 
hogy még igen képlékeny fázisban van 
a projekt, nem tudna semmi biztosat és 
konkrétat mondani.

A koncepció azért is érde-
kes, mert az egyik helyi 
vendéglős kérését, hogy a 
park melletti szervizúton 
álló éttermével szemben 
nyaranta hadd üzemeltessen 
egy mobil teraszt a parkban, 
korábban határozottan eluta-
sította a Fő utca 179.

Értesüléseink szerint a 
játszótéri közönség, kivált-
képp a kismamák örömmel 
üdvözlik a tervet, pontos-

abban annak az illemhelyre vonatkozó 
részét, a budakeszi publikum egy másik 
része, a közelben lakók azonban nyugal-
mukat féltik.

Vannak, akik elvi alapon ellenzik a 
Park Kávézó (saját munkacím – a Szerk.) 
létesítését: a fogyatkozó zöldfelületű Bu-
dakeszi központi parkja nem a Városliget 
– szól egyik érvük –, túl kicsi az efféle 
műintézményekhez. Ha egyszer egy ilyen 
fejlesztéshez a városvezetés hozzájárul 
– szól a másik argumentumuk –, milyen 
alapon utasítja el a továbbiakban a hason-
ló kezdeményezéseket (a példa, kivált-
képp, ha rossz, mint tudjuk, ragadós)?

Mi mindenesetre kíváncsian várjuk a 
fejleményeket.

Tosz Bibora

No intendo (nem értem)
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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)

A CAT-OTTHON 
Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft.

(2089. Telki, Fő u. 31. cégjegyzékszám: 13-09-129159)

   A 2016. évi közhasznú tevékenységről szóló és a taggyűlés által elfogadott köszhasznúsági jelentése főbb adatait a 
következőkben teszi közzé. 

   A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2001. év január hó 1 napjától a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettel kötött szerződés 
alapján időskorúak ellátásával kiemelten közhasznú tevékenységet végez.

A CAT- Otthon Nonprofit Kft. 2016. évi normatív és állami támogatásból származó bevételei:

   Normatív állami támogatásból:   77.345.000 Ft
   Nemzeti Erőforrás Minisztérium        704.000 Ft
   Gondozottak térítési díj befizetései 124.610.000 Ft
   Egyéb bevétel:     15.723.000 Ft
   Összesen:                  218.382.000 Ft

A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznú tevékenységéből származó kiadásai:

     A CAT-Otthon Nonprofit Kft. a normatív és állami támogatások összegét teljes egészében a közhasznú tevékenység 
ellátásával kapcsolatos, összesen 227.760 eFt összegű kiadások fedezetére használta fel. 

   A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2016. december hó 31. napján 93 fő bentlakásos ember ellátásáról gondoskodott. 
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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

Előző lapszámunkban még csak arról szá-
molhattunk be, júniusban első fokon fog 
eljárni a bíróság abban a perben, amelyet 
Budaörs önkormányzata indított a Ma- 
gyar Állam ellen a helyhatóságokra kirótt, 
cinikus eufemizmussal szolidaritási 
hozzájárulásnak nevezett sarc ügyében. A 
dézsma ráadásul aránytalanul sújtja Bu-
daörsöt, akkora összeget rendel elvonni a 
várostól, ami pénzügyileg ellehetetleníti. 
Ráadásul az állam semmilyen garanciát 
nem vállal arra, hogy a harácsot az oktatási 
intézményekre költi. A Budaörstől elvont 
pénz többszöröse annak, amit korábban 

a város, nagyvonalúan, intézményei fej-
lesztésére költött az állami normatívákon 
felül, saját költségvetéséből.

Június elején a Fővárosi Törvényszék 
765 millió forint plusz kamatai megfize-
tésére kötelezte az államot a polgári per-
ben. (Ez csak az az összeg, amit idén már 
levontak, a teljes, tervezett összeg megha-
ladja a kétmilliárdot! – a Szerk.) Nem árt 
leszögezni, hogy ez még csak az első fok 
volt, ráadásul részítélet, a per 2018 január-
jában folytatódik. Az eset azért is váltott 
ki országos érdeklődést, mivel a leendő, 
jogerős ítélet, amennyiben a felperes 

javára dönt, pre-
cedens értékű lehet, 
és más településeket 
is arra ösztönözhet, 
hogy hasonló pere- 
ket indítson, netán 
pertársaságot alakít-
son. Ha Budaörs 
veszítene, annak is 
erős, igaz, baljós 
üzenete lehet a 
megcsonkított ma-
gyar önkormányza-
tiság szereplőinek és 
a közvéleménynek.

A kormány dúlása az oktatáspolitikában 
folytatódott júniusban. Egy huszárvágás-
sal a korábban csak belengetett lépést, az 
oktatási intézmények immár totális ál-
lamosítását jelentette be a kancelláriami- 
niszter. Néhány értelmiségi oktatáskutató 
és pár polgármesteren kívül, szélesebb körű 
tiltakozásra ismét csak a budaörsiek vál-
lalkoztak. (A város önkormányzata, mint 
arról mi is hírt adtunk, korábban kiadott, 
ellenszavazat nélkül elfogadott állásfogla-
lásban fejezte ki rosszallását az ügyben.)

Most a kezdeményező Illyés Gyula 
Gimnázium petíciójából idézünk: „Ma 
már világosan látszik, hogy az állam 
kisajátítja a közösségünk által létre-
hozott és fejlesztett infrastruktúrát, a 
tulajdonunkat képező iskolaépületeket 
és a hozzá kapcsolódó ingó és ingatlan 
vagyont. A fenntartás után a működtetés 
jogának megvonása szétszakítja még a 
maradék kapcsolatot is az iskola és az 
önkormányzat között.

Megdöbbentő, hogy ma Magyarorszá- 
gon éppen a helyi közösségek ügyeinek 
intézésére létrehozott, választott önkor-
mányzatok nem jogosultak korábbi isko-
láik fenntartására és működtetésére. Vesz-
ni látszik a rendszerváltás alapvető 
vívmánya: a helyi közösségek önren-
delkezési joga, az önkormányzatiság.”

Oz Biatoris

A Per, avagy sarc ellen harc

El a kezekkel az iskolától!
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Az alábbi fejtörő nem a pár napja lezaj- 
lott matek érettségi szöveges példája 
volt! 

Ha egy áruház alapterülete felújítás 
után egy négyzetcentiméterrel sem 
nőtt, ugyanakkor a vevők tágasabb 
térben mozoghatnak és a kihelyezett 
áru mennyisége is mintegy harminc 
százalékkal több, mint korábban, 
ez hogyan lehetséges? Ne gyötörje 

magát a nyájas Olvasó ebben a kániku-
lában, már csak azért se, mert a meg- 
oldás nem geometriai. A jelzett eset 
ráadásul valóságosan is megtörtént 
az elmúlt júniusban, a Príma élelmi-
szeráruház-lánc pátyi üzletében. A 
megoldást a bolt vezetője, Kovács Aliz 
árulta el munkatársunknak, aki ezennel 

tovább is adja: a titok az új üzletberen-
dezések táján keresendő, melyekkel a 
14 éves eszközeiket fölváltották. De ki- 
cserélték a klímát, a hűtőket trendi, álló, 
ajtósokra váltották, amelyek annyira 
intelligensek, hogy maguktól jelzik, ha 
ez utóbbiak nyitva maradnának, vagy 
a hőmérséklet valamilyen technikai ok-
ból az előírt fok alá süllyedne.

– A lényegesen több áru lehetőséget 
adott arra is – magyarázza a bolt-
vezető –, hogy bővítsük a válasz-
tékot szinte valamennyi árucso-
portban. S ha már a „csodáknál” 
tartunk, hadd említsem meg 
azt is, hogy mindezt a hatalmas 
munkát kevesebb mint három 
hét alatt sikerült elvégezni, hála 
a kivitelezőknek és a munka-
társaimnak, akik ugyancsak 

derekasan kivették a részüket a 
munkából, köszönet érte.

– Hogy teszik a megújult bolt? 
– fordulok alkalmi kérdésem-
mel a váratlanul föltűnt pátyi 
ismerősömhöz.

– Most vagyok itt először az 
újranyitás óta, s igazán elége-

dett vagyok: legjobban az új pékség 
tetszik, hogy immár a süteményeket 
is (a családom elég édesszájú) önk-
iszolgáló módon választhatom ki. A 
csemegepult is igen biztató – mondja, 
s már veszi is az irányt amarra. Öröm-
mel követem, bár dolgozni jöttem, de 
ha már, szívesen bevásárolok.

Étekfogó

Képes villámtudósítás a pátyi príma áruház újranyitásáról

Rekordok dőlnek meg Pátyon

Itt aztán semmi nem savanyodik 
meg (a vecsési káposzta kivételé-
vel), hála az új klímának, no 
meg, hogy ideje sem lenne rá 
ennek a sok, szép friss árunak

A csemegepult igazi, fölfe-
dezésre váró kincseket rejt

A péksüteményeknek 
nehéz ellenállni

MOLNÁR 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

Batsoft31 Kft.

javítása
Számítógépek 
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés, 
archiválás

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

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

Számítógépek

TV, video, rádiósmagnó,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó,
lemezjátszó, távszabályozó

és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával

Budakeszi, Széchenyi u. 4.
kemeny.endre@mailbox.hu

Kemény Endre
műszerész

Tel./Fax: +36-23-455-251
Mobil: +36-20-971-1120

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

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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ZSÁMBÉK
Zsámbéki báZis

Július

1. szombat, 20.00 
Forgách András: A Pincér 
Műemlék Rakétabázis 
7. péntek, 20.00 
Hedry Mária: Zrínyi Ilona 
(Klebelsberg Kulturkuria) 
Romtemplom 
14. péntek, 20.00 
Lackfi János: Hinták 
Műemlék Rakétabázis 
15. szombat, 20.00 
Lackfi János: Hinták 
Műemlék Rakétabázis 
21. péntek, 20.30 
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa 
(MárkusZínház) 
Zárdakert 
22. szombat, 10.00 
Zsámbéki zsibongó 
(Zárdakert) 
31. hétfő, 12.00 
Amatőr színházi rendezőképzés 
és Határon túli és Hazai Amatőr 
Színjátszók XXV. Találkozója  
2017. júl 31. 12:00 - 2017. au-
gusztus 6. 21:00 

Zsámbéki művelődési HáZ

Július 

8-9. szombat-vasárnap, 10.00-18.00
Múzeumok hétvégéje Zsám-
békon
8. szombat, 16.00
Együgyű Mihók
avagy a balgasag szerentséjének 
egészen igaz története bábokkal 
előadva Ládafia Bábszínház
 Lámpamúzeum udvarán
 15. szombat, 19.00
 Forráshangok 
Kreatív Zenei Műhely 
koncertje a Romtemplomban
29. szombat, 16.00
Lengemesék
Pálfi Zsolt Berg Judit könyve 
alapján készült legújabb ani-
mációs mesefilmjének zsámbéki 
bemutatója
művelődési ház

*

BUDAKESZI

Július

7. péntek, 21.00
Budakeszi KertMozi
Közösségi Tér (a művelődési Kp. 
mellett)
9. vasárnap, 18.00
Makkosmáriai Orgonaesték
Pétery Dóra hangversenye a 
Makkosmáriai kegytemplomban
12. szerda 20.00-23.00
Vissza a jövőbe
Nyári KultFilm Klub, Rathauskel-
ler, Budakeszi, Fő u. 177.
14. péntek, 21.00
Budakeszi Kert Mozi
Közösségi Tér
19. szerda 20.00-23.00
Az oroszlánkirály
Nyári FilmKult Klub
Rathauskeller
23. vasárnap, 18.00
Barti Erzsébet hangversenye
Makkosmáriai Orgonaesték

26. szerda, 20.00-23.00
E.T.
Nyári FilmKult Klub

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

2017-es nyári nyitva 
tartás a nagy gáspár 
városi könyvtárban

Június 30-ig szokásos nyitva 
tartás
Július 1., szombattól július 
30. vasárnapig zárva tartunk.
Július 31-től augusztus 25-ig 
rövidített nyitva tartás:
Hétfőnként                 13-17
Keddenként               10-12, 
13-19 (gyermekkönyvtár 13-18)
Szerdánként:              zárva
Csütörtökönként        13-17
Péntekenként              13-17
Szombatonként:         zárva

Augusztus 28-tól szokásos 
nyitva tartás. A nyárra kiadott 
könyvek visszahozatali ha-
tárideje szeptember 4. lesz.

A könyvtárosoknak külön helyük van a 
szívemben, egy újságíró-szerkesztőtől 
(szolgálati időn kívül: megrögzött könyv-
moly) engedtessék meg ennyi elfogultság. 
Különös örömömre szolgált hát, amikor 
június 14-én többször is azt detektálhat-
tam, hogy Budakeszin az ezer főre jutó 
könyvtárosok száma ugrásszerű emelke-
dést mutatott. Igaz, a ritka tünemény csak 
átmenetinek bizonyult, de utórezgéseit 
az említett mellkasi szervemben azóta is 
tapasztalom, valahányszor, ami, megval-
lom, igen gyakran megesik, átlépem a 
könyvtár küszöbét. Az olvasóterem egyik 
sarkában díszszalagok örökítik meg az 
esemény megtörténtét és a rajta résztvevő 
szervezeteket.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Pest Megyei Szervezete patinás és élő ci-
vil szervezet, mely ez idő szerint mintegy 
120 tagot számlál, könyvtárakat és könyv-
tárosokat egyaránt. Idei vándorgyűlésüket 
a Pest Megyei Könyvtárosok Napjára 
időzítették a budakeszi Nagy Gáspár 
Könyvtárba. 

A résztvevők fogadására az intézmény- 
igazgató Ádám Éva mellett a térség 
országgyűlési képviselője, a PEMEKSZ 
elnöke és a város első asszonya is felso-

rakozott. Ez alkalommal adták át a Pest 
megyei könyvtáros vándorbotot, a TÉKA-
díjakat és a néhai, a Nagy Gáspár Könyv-
tárat országosan is az élvonalba emelő, 
a fáradhatatlan újító, a legendás könyv-
tárigazgató Nagy Ferencről elnevezett 
szakmai díjat.

A bibliotekáriusok, miután az új tagok-
kal megismerkedtek, ünnepi műsorral 
köszöntötték egymást és a frissen dí-
jazottakat. Ezután különböző szakmai 
előadásokon, programokon, magyarán 
workshopokon vettek részt. Előadást hall-
gattak meg többek között a reformáció és a 
könyvészet kapcsolatáról Odler Zsolttól, az 
Aszód Városi Kulturális Központ – Városi 
Könyvtár igazgatójától: A reformáció mint 
könyvtörténeti állomás. Hogyan készítette 
elő a könyvek fejlődéstörténete a lutheri 
eszméket. A budakeszi könyvtárat az i-
gazgató asszony mutatta be egy előadás 
keretében kollégáinak. 

A délután folyamán a várossal is-
merkedtek a megye sok pontjáról össze- 
sereglett könyvtárosok: rövid, helytörté-
neti séta után gyalogtúra zárta a rendez-
vényt, Makkosmária, Angyalok királynéja 
templom célállomással.

Ozirisz Abbot

Egy könyvmoly följegyzései

A sebészet bejáratánál várakozva 
eltűnődhetünk állandóság és mú-
landóság dialektikáján: még 1961-es 
graffitit is fölfedezhetünk, vagyis leg-
alább azóta nem volt itt tatarozás...

201707.indd   11 2017.07.03.   18:15:07



BUDÁNTÚL  •  2017 JÚLIUS

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

XII

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 12 éve működő
RFM Könyvelőiroda
új helyre költözött:
Budakeszi, Fő u. 32.

(a Pizza Porta mellett)

Rácz-Fodor Gáborné  
Mariann

06 20 9846337
rf.mariann@vipmail.hu
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Mi tagadás, az alábbi anyagot 
illetően némiképp zavarban 
voltam, vajon melyik ro-
vatba: a bűnügyibe avagy a 
balesetibe szerkesszem-e be? 
Őznézőpontból ugyanis az 
alábbi ügyek akár gondatlan-
ságból elkövetett ölésnek is 
minősülhetnek.

A tavasz kezdetével elkez-
dődött az őzek párzási időszaka, 
amely augusztus közepéig tart. 
A tapasztalatok szerint ekkor 
ugrásszerűen megnövekszik a 
közúti balesetek száma (Tanú-
síthatom, sajnos – a Szerk.) a 
vadak megváltozott mozgási 
területe és viselkedése miatt. 
Természetesen nem csak őzek 
szaladhatnak ki az úttestre, akár 
egy kisebb termetű vad – pél-
dául nyúl – is okozhat komoly 
anyagi kárt egy gépkocsiban. 
De még egy utunkat repülve 
keresztező fácán is képes a jármű 
szélvédőjét berepeszteni. A 
környezetünkben élő vadállatok 
a hajnali és a szürkületi órákban 
a legaktívabbak, ekkor fokozot-
tan figyeljünk az utakon.

Tanácsok a balesetek el-
kerülése érdekében: 

Az egyik leghatásosabb mód-
szer az ütközés elkerülésére a 
lassítás, a fokozott figyelem. 

Folyamatosan figyelje az út 
mindkét oldalát, haladjon las-
sabban. 

Ha a vadállat már az út-
testen van, adjon hosszú 
hangjelzést. 

Mi a teendő, ha a baleset 
mégis bekövetkezik? Először 
is mindent meg kell tenni a 
további balesetek elkerülése 
érdekében. Lehetőség sze-
rint álljon félre az útpadkára, 
használja az elakadásjelzőt 
és az autó mögött kellően 
biztonságos távolságban he-
lyezze ki a fényvisszaverő 
háromszöget. Ezek után érte-
sítse a rendőrséget és a helyi 
vadásztársaság munkatársát. 

Ha a vadállatot elütötte, az 
elszaladni nem tudott, azt nem 
viheti el a baleset helyszínéről 
saját célú felhasználásra, mivel 
az lopásnak minősül. 

Szerelemből a halálba

Két jármű ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények 
között 2017. június 18-án 8 óra körül a 1103-as út 14500-as 
méterszelvényében Perbál és Budajenő között.

A baleset következtében az egyik jármű vezetője a 
helyszínen életét vesztette, ketten megsérültek. 

Tilos a tűz

2017. június 20-tól vissza-
vonásig országos tűzgyújtási 
tilalom lépett életbe.

Tűzgyújtási tilalom idején 
tilos tüzet gyújtani az erdő-

területeken, valamint a fásítá-
sokban és az ezek 200 méteres 
körzetén belül lévő külterül-
eti ingatlanokon. Ide értendők 
a felsorolt területeken található 
tűzrakó helyek, a vasút és közút 
menti fásítások, de tilos a par-
lag- és gazégetés is.
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Már tavasszal többen gyanút fogtak, 
amikor az első őshüllők begördültek Bu-
dakeszi főutcájáról a Szanatórium utcába. 
Persze nem a saját lábukon, hanem tehe-
rautó-platón. Szemfüles kollégánk már 
akkor kiszimatolta, hova tartanak, s mi 
készül. Aztán csak nyilvános lett a hír: 
Dínó Park nyílik hamarosan a Budakeszi 
Vadasparkban, így végre időutazásban is 
részt vehetnek az ide látogatók. Június 
17-én aztán meg is nyitotta kapuit az új 
látványosság.

Munkatársunk ellátogatott hát a 
helyszínre, ahol huszonegy dinoszau-
ruszfajtával ismerkedhetnek meg a lá-
togatók, „akik” jó kéthektáros területen 
legelésznek békésen. Persze nem élő álla-
tokról van szó, arra még kicsit várni kell, 
bár jelentjük, a genetika rohamos fejlődése 
nem ismer határokat, de egyelőre ezek a 
dínók műanyagból készültek. Kárpótlá-
sul: életnagyságúak és teljesen élethűek.

A létesítmény nemcsak a szórakozást, 
az ismeretterjesztést is szolgálja a Vadas-

park küldetésével 
összhangban: ala-
pos, tudományosan 
megalapozott, de 
közérthető táblák 
igazítanak el egy-
egy példány faji 
jellegzetességeiről: 
élőhelyéről, a föld- 
történeti korról, a- 
melyben létezni- 
ük  adatott, táplál- 
kozási és egyéb szo- 
kásaikról stb.

Tapasztalataink 
szerint nagy sikere 
van máris a magyar 

dínónak: megtekinthető ugyanis az első 
magyarországi dinoszaurusz lelet, a tor-
mai Hungarosaurus méretarányos máso-
lata is. A legnépszerűbbek a mozgásra és 
hangadásra képes mobil szobrok (hat van 
belőlük), szoros versenyben azzal a két 
példánnyal, amelyen lovagolhatnak (vagy 
dinogolhatnak? Hogy helyes? – a Szerk.) 
is a gyerekek.

Ha pedig kellően kicsodálkozták magu-
kat az ide látogató ifjak és felnőttek, rövid 
séta után fölkereshetik az élő állatokat. 
(Hiperaktívaknak meg ott a Kalandpark!)

Borz Tóbiás

Magyar dínó is Budakeszin

Állati meleg van
A Budakeszi Vadaspark állatgondozói 
hűsítő finomságokkal könnyítik meg a 
vadaspark lakóinak életét a tomboló 
kánikulában.  A szakemberek ezzel az 
állatok egészségét – súlyosabb eset-
ben pedig életüket is – fenyegető hőség 
veszélyeire figyelmeztetnek. 

A Budakeszi Vadaspark állatgondozói 
a kisebb és nagyobb állatoknak kínált, 
jégbe hűtött gyümölcskoktélokkal arra 
hívják fel az állatbarátok figyelmét, hogy 
a tomboló kánikulában az állatokat is le-
galább annyira megviselheti a már-már 
trópusi időjárás, mint embertársainkat.

Hogy menjünk, kis gazdám, mint 
a villám, vagy mint a gondolat?

Pár napja múlt 345 éve, hogy 
hazánk történetének leg-
nagyobb földrengése pusztí-
tott Észak-Nyugat Magyar-
országon. Az 1763. június 
28-án bekövetkezett természe-
ti katasztrófa epicentruma 
Komárom volt. A település 
mellett Győr és Zsámbék 
környéke szenvedett legtöb-
bet. A földmozgás korabeli 
följegyzések szerint 63 áldo-
zatot követelt, s erősségét – 
utólag – a tudósok körülbelül 
6,3-as erősségűre becsülték a 
Richter-skálán. 

A földrengésben a súlyosan 
megrongálódott a zsámbéki 
templom: leomlott az északi 
mellékhajója – a romot pedig 
már senki sem újította fel. A 
kövek egy részét elhordták, s 
talán az egész az enyészeté lett 
volna, ha az 1870-es években 
Rómer Flóris és Henszlmann 
Imre nem ismeri fel az ér-
tékét. A 19. század végén az-
tán Möller István konzerválta 
romként a csonka templo-

mot, amely azóta a magyar 
műemlékvédelem egyik ikoni-
kus épületévé vált. És amióta 
azzá vált, azóta viták kereszt-
tüzében áll. Évtizedek óta 
folyik a vita arról, mi legyen 
„Romi” sorsa. Nemrég, nem 
először, megkongatták a lé-
lekharangot a romtemplom 
(templomrom) fölött. Szakem-
berek szerint, ha belátható 
időn belül nem történik va-
lami, hamarosan a zsámbéki 
épületnek már csak hűlt helyét 
láthatja az utókor. A kövek 
mállanak, a szerkezet lazul.  A 
város főépítésze, Marthi Zsu-
zsa nemrég a műemlékem.hu 
internetes hírportállal osztotta 
meg gondolatait a romokról. 
Ebben így ír: „Az egykori 
premontrei templom – amely 
most állami tulajdonban van, 
bár a helyi plébániaszolgála-
tot a rend egy tagja látja el 
– valóban méltatlanul pusztul 
jelenleg. Marékszámra hullik 
belőle a kőpor, a szerkezete 
is kezd tönkremenni. A keleti 

oldalon, a szentély környékén 
már több részt is elkerítettek a 
látogatók elől, hiszen a szaba-
don álló ívek, falcsonkok egyre 
instabilabbá válnak.”

A ma látható templom 
közvetlen elődjét 1220 után 
építtették III. Béla második 
felesége családjának, Aynard 
lovagnak a leszármazottjai.

Mátyás király elvette a pre-
montrei monostort a rendtől, 
majd a pálosoknak adta. Ekkor 
késő gótikus stílusban átépítet-
ték. Felszentelésére (és persze 
befejezésére) csak a tatárjárás 

után került sor. A török korban 
erődítménnyé alakították át az 
épületegyüttest, így viszonyla-
gos épségben élte a 17. század 
végét, a földrengésig.

Zsámbék tavaly és idén is 
rendezett egy-egy konferenciát, 
ahol a műemlékes, múzeumi, 
turisztikai szakemberek keres-
ték a választ, miként lehetne 
megőrizni, s használhatóbbá 
tenni Magyarország egyik leg-
értékesebb középkori emlékét 
az is szóba került, hogy lefed-
jék a templom hajóját.

Boros Zita

Kő kövön marad

Földrengések ma is vannak, 
képünkön a 2016-os, umbriai 
katasztrófa képe egy romba 
dőlt templomról
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Mindjárt az elején szeretném leszögezni: 
nem én voltam!

Szokásom ugyanis megleckéztetni 
ismerőseimet, akik felelőtlenül nyilvános 
helyen leteszik, majd őrizetlenül hagyják 
értékeiket azzal, hogy zsebre vágom, pél-
dául, a kint felejtett tárcát vagy mobilt, s 
mielőtt visszaadnám, egy ideig hagyom, 
keressék csak kétségbeesetten. De az 
alábbi eset nem rám vall, mert hogy az 
elkövető nem adta vissza a magához vett 
holmit, s a károsult sem közeli ismerősöm, 
hogy megleckéztetni bátorkodnám.

Idén március 21-én 6 óra 45 perc és 7 
óra között ismeretlen férfi egy nagyková-

csi dohányboltból vitte magával a kár-
vallott pulton felejtett tárcáját az abban 
lévő iratokkal és bankkártyával együtt. Az 
esetről az üzlet biztonsági kamerája felvé-
telt készített.

A rendőrök a bűncselekmény elköveté-
sével összefüggésben egy 35-40 év körüli, 
körülbelül 170 centiméter magas, zömök 
testalkatú, barna hajú férfit keresnek, aki 
a bűncselekmény elkövetésekor kék színű 
rövid ujjú felsőt, szürke nadrágot és fehér 
cipőt viselt.

 
Fővesztés terhe mellett

Idén április 19-én észlelték először a budakeszi 
köztemetőben, hogy a település egykor volt 
híres lakójának, Mezei Máriának eltűnt a 
bronzból öntött feje a síremlékéről. Ennél 
több támpont sajnos nem áll rendelkezésre a 
vélhető bűncselekmény időpontjáról. (A tava-
lyi Mezei Mária Napokon – 2016 októbere 
– még biztosan megvolt, mert hogy megko-
szorúzták.) Az észlelést követően természe-
tesen a település vezetése megtette a följelen-

tést, ám a rendőrség, mely lopás bűntett 
elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes 
ellen indított eljárást, eddig nem talált nyo-
mot, így elhatározták, körözést adnak ki, s az 
állampolgárok segítségét kérik. 

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Tallózás vidékünk bűnügyeiből

Két főt keres a rendőrség
Úgy látszik, kánikulában a bűn is alábbhagy. Egy bronzfej azért csak 
elpárogott, igaz, még áprilisban, s a buksza is tavasszal tűnt el. 

A Budakeszi Rendőrőrs nyomozói kérik, 
hogy aki a felvételeken látható személyt, ill. 
szobrot felismeri vagy a bűncselekmény 
elkövetésével kapcsolatban érdemleges 
információval rendelkezik (a szobrot 
megvételre kínálják föl neki), hívja a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékeny- 
ség-irányítási Központját a 06-1-236-
28-83-as telefonszámon, illetve tegyen 
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-
555-111 „Telefontanú” zöld számán, vagy 
a 107, 112 központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén.

A nyári szünet közeledtével 
sajnos előfordul, hogy a 

gyermekek sokkal többet „lóg-
nak” az interneten felügyelet 
nélkül. Ezért nem árt foglal-
kozni, elbeszélgetni velük a 
világháló veszélyeiről. 

Korunk gyermekei már 
otthonosabban kezelik a 
számítógépeket, mint a szüle-
ik, tanáraik. Magától értetődő 

önállósággal igazodnak el a 
világhálón is, és teljes ter-
mészetességgel barangolnak a 
weboldalak között, hozzáférve 
szinte minden tartalomhoz. A 
média ugyanakkor az inter-

netes gyermek-
pornográfiáról, 
chaten csevegő 
pedofilekről, on- 
line drogdíle-
rekről és a levél-
ben terjedő bom-
b a r e c e p t e k r ő l 
szóló hírektől 
hangos. A ka-
masz gyerekek 
viszont napokon 
keresztül csak a 
géppel játszanak, 
a kisiskolások 
délutánokon át 
chatelnek, de már 
az óvodások is 
nyomkodják a 
billentyűzetet.

A gyerekek nem 

félnek a világhálón, a szülők 
pedig sokszor nem is tudják, 
miféle veszélyeket rejt a virtuá-
lis világ. Csalók, adathalászok 
és zaklatók prédái lehetnek 
a gyerekek, ráadásul a netes 
kukkolás nem büntethető, így 
a pedofilok is kényük-kedvük 
szerint szedhetik áldozataikat.

Ne engedjük, hogy a gyerek 
napi több órát töltsön az in-
ternet előtt, korlátozzuk a vi-
lághálón tölthető időt. 

Ha ilyenkor dacossá válik, 
az akár lehet a függőség jele, 
ilyenkor már esetleg a szakem-
ber segítsége is szükségesség 
válhat.

Nagyon sokan – elsősorban 
gyerekek – szenzitív, szemé-
lyes adatokat is megadnak 
magukról, mivel nem tudják, 
végig sem gondolják, hogy 
ezekkel vissza is lehet élni. 
Az ilyen adatok alapján akár 
az illető identitását is el lehet 
lopni. A személyes adatokat, 

fényképeket tartalmazó adat-
lapok minden további nélkül, 
néhány kattintással lemásol-
hatók, és bárhol máshol – akár 
olyan helyen is, ami az illető-
nek kínos vagy a számára sértő 
– szerepeltethetőek. Ráadásul 
a tapasztalataink alapján, ami 
egyszer kikerült az internetre, 
azt nagyon nehéz nyomtalanul 
eltüntetni onnan. 

Akár az ilyen esetek kivé-
déséhez, akár a más jellegű tá-
madások esetében nagyon fon-
tos, hogy bizalmi kapcsolatot 
alakítsunk ki a gyerekkel.

 Beszélgessünk vele sokat 
arról, hogy milyen olda-
lakat látogat, mit tapasztalt; 
próbáljuk felhívni a figyelmét 
a veszélyekre, terelgessük őt 
ártalmatlanabb oldalak felé.

Előfordulhatnak különböző 
deviáns viselkedések: a csen-
des, passzív ellenállás, a szó-
fogadatlanság, az érzelmi 
nyomás, a verbális és testi 
agresszivitás, amely irányul-
hat tárgyak, állatok, szemé-
lyek felé, de akár önagresszió 
is kialakulhat.”

bűnmegelőzési Tanácsok 

Gyerekek a háló hálójában
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