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Ne főjön saját levében!

Itt a bográcsozás,
sütögetés, főzőversenyek szezonja!
Kitűnő alapanyagok,
előre pácolt húsok
a Príma élelmiszeráruházaiban!

Lenci
pisír

Sírásod égre kiált,
gyümölcsödön rontás

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.

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

Közel van hozzám. Közel áll hozzám

A

Panoráma Optika
és a

Gyógyászati Segédeszközök boltja
új helyre költözött:

Herr Liszt Haus

Budakeszi, Fő u. 76.

Geridor Optika • Budakeszi, Dózsa György tér 1/a
Tel.: +36-23-452-415 • Ny.: H-P 10.00-18.00.
Biatorbágy, Baross Gábor u. 3.
Tel.: +36-23-312-004 • Ny.: H-P 10.00-18.00., Szo. 9.00-13.00.
http://www.geridoroptika.hu
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Augusztusi anzix

Várjuk kedves
Vásárlóinkat
új üzletünkben,
a Herr Liszt Hausban
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CSÍZIÓ

K

Augusztus, Kisasszony hava

isasszony havában igen mértékletesen élj, ha akarod
magad betegségtől megoltalmazni. Ne egyél káposztát, sem olyan étkeket, a melyek szaporítják a melancholiát. Sáros tóhalaktól és csíktól óvjad magad. Ne igyál se méhsört se szaladsört; útfüvet, polét és Acrimoniát tarts borodban; alkalmas borsos étekkel élhetsz; eret
ne vágass, reggeli kihányás igen hasznos. Nagy-Boldogasszony napján ha fénylik a nap, azt itélik a szegény szőlőkapások, hogy azon esztendőben sok jó
bort ihatnak. Minden vetemények öröme Kisasszony,
tiszta életüeket, de magtalanokat, hiveket, jó és
érett erkölcsü életüeket, kedveseket, de hirtelen, vakmerő, bátor szivüeket és mindenben kegyes erkölcsüeket, okosokat és kalmárságra szerencséseket teremtesz, de a fiad minden örökségét elhagyja, és idegen földre megy vándorolni.

AFORIZMA

A

„A nemzet túl komoly dolog ahhoz, hogy a nemzetiekre
(nacionalistákra) hagyjuk.”
(Marcel Mauss)

Perseidák megjelenése az égbolton általában augusztus
12-13. körüli napokra esik. Ilyenkor percenként átlag 1-2
hullócsillag éri el a légkört.
A Perseidák meteorrajt Szent Lőrinc könnyeinek
is szokták nevezni a 258 augusztus 10-én mártírhalált
halt Szent Lőrinc emlékére.
A Perseidák néven ismert meteorraj igazán látványos. A meteoritok a légkörünkben elégve látványos hullócsillaggá válnak. Az ismert meteorrajok közül a Perseidák rendelkezik az
egyik legnagyobb sebességgel. Az átlagsebessége 59 km/s.

Lőrincnek jutott dinnyeföld
Mészáros Lőrinc a budakesziek fődije lesz, szó
szerint. Az MTI röpítette
világgá a hírt: a gázszerelőüzletember és egy üzlettársa
tulajdonában levő Konzum
Befektetési Alapkezelő átveszi a 11,9 milliárd forintos
nettó eszközértékű Diófa Ingatlan Befektetési Alap kezelését a Diófa Alapkezelőtől.
Az alap tulajdonában van
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többek között egy összességében 6,3 hektáros, fejlesztés
előtt álló terület Budakeszin
(a Tesco mögött).
A városban élő koszorús költő, Glázer Bozsó
üstöllést meg is énekelte a
nagy esemény mindjárt két
epigrammában: Amerre néz
Mészáros,/Övé lesz a fél
város. és: Budakeszi hat hektár:/Édes érzés mint nektár.

Busz, Budakeszi
és temető
A helyi utazóközönség (kiváltképp a temetőt rendszeresen látogatók) örömére a városvezetés
kibrusztolta a BKV-nál (vagy
A BKK-nál, a csuda tudja már
követni ebben a nagy a tolongásban), hogy eztán a Temető (a
népnyelv szerint: Telki) utcában
is legyen buszmegálló.
Ugyancsak érdekes hír az
előbbieknek, a városháza pályázatot írt ki a helyi temető üzemeltetésére.

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)

V

olt egy kis időm, fogtam magam tehát,
és érdekes házi statisztikát készítettem
magamnak. Ahogy haladok a korral, pontosabban: ahogy a korom halad, amivel én
kénytelen-kelletlen igyekszem is szinkronba
kerülni, nem úgy a korral, amiben élnem
adatott, mert azzal nem föltétlenül kívánok
együtt haladni, bár hivatásomhoz híven rajta
tartom a pulzusán a kezem; szóval az életem
előrehaladtával azon veszem észre magam,
hogy furcsa szokásaim kezdenek kialakulni.
Itt van például ez is: statisztikát készíteni, még
hogy én! Szóval azt kezdtem el nézegetni, hogy
a látókörömben lévő helyhatóságok (helyhatóságokat írok, mert önkormányzatokról mind kevésbé beszélhetünk, lásd példának okáért írásunkat a VII. oldalon) képviselői
közül vajon milyen arányban vannak a járadékvadász politikusok. Azért nem írtam megélhetési politikust, bár a nyelvemre,
pardon: képernyőmre kívánkozott volna, mert hogy ennek a kifejezésnek van egy olyan pejoratív tartalma, ami egy objektív, bár
nem teljesen tudományos vizsgálódásban kerülendő. Megélhetési
politikusoknak ugyanis azokat tartja a köznyelv, akik kizárólag egzisztenciális, azaz: megélhetési okokból gyakorolják a hivatásukat. Engem viszont az érdekelt elsősorban, hogy mennyien vannak
azok, akik függetlenül attól, hogy elhivatottságból vagy más okból
választják a helyi politizálást, komoly anyagi függőségben vannak a képviselői jövedelmeiktől. Magyarán komoly érvágás lenne
az illető számára az, ha elesnék a képviselői (plusz bizottsági elnöki, tagsági, felügyelő bizottsági tagsági stb.) tiszteletdíjaitól,
azaz azoktól az egyéb jövedelmektől, amelyeket képviselőségének
köszönhet. Például szakértői megbízás a családi vállalkozásnak,
egy állás a feleségnek vagy a gyereknek a Hivatalban vagy valamilyen helyhatósági vállalatnál, netán egy baráti, szomszédos
önkormányzatnál. Tudni való, hogy egy önkormányzati képviselő
a képviselőségével közvetlenül és pláne közvetve összefüggő tiszteletdíja, ha a mai magyarországi jövedelmi viszonyokat nézzük,
nem lebecsülendő, kiváltképp akkor, ha figyelembe vesszük, hogy
hasonló pénzekért vagy akár kevesebbért, mások napi nyolc órát
dolgoznak egy hónapon át. A képviselői munkáról ez ugye nem
mondható el, ráadásul, ha öt évig valaki gyakorlatilag alig csinál
valamit (ilyen példa is akad), csak elmamelukoskodik egy cikluson át, a következő választásig biztos bevételre számíthat, őt nem
lehet „elbocsátani”, visszahívni (egyébként szerintem helyesen).
Ha mindezen szempontok alapján néztem végig a listát, s az általam az egyes személyekről rendelkezésemre álló információkkal összevetettem, meg kellett állapítanom, hogy bizony többségben vannak azok, akik számára, ha nem is élet-halálkérdés, de
komoly jövedelemforrás, sok esetben legfőbb jövedelemforrás a
képviselőség (pluszt járulékai).
Kérdés, hogy a kistelepülések és kisvárosok esetében ez a körülmény egészséges-e vagy sem.
Egyfelől ott van az, hogy ha honoráriumot nem, vagy csak minimális, jelképes tiszteletdíjat kapnának a képviselőink, akkor azok,
akik amúgy komoly szakértelemmel-ismerettel rendelkeznek, amit
a helyhatóság a piacról nem lenne képes megvásárolni, nem vállalnának efféle tisztséget. Róluk azonban meg kell állapítanom,
hogy így is elég kevesen vannak a testületekben. Másfelől igaz,
hogy nem egészséges az sem, ha valakit a közéleti munka kizárólag
azért érdekel, mert másból nem tud megélni.
Megvallom, én nem tudom, mi a helyes válasz, azt sem tudnám
megmondani, mi lenne az a jövedelem, ami egészségesnek mondható. Marad az öt évenkénti választás, és hogy bízzunk a választók
kollektív bölcsességében.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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A Budavidék Coop felújítási programjának 3. állomása

A Budavidék fölveszi a kesztyűt

Állok Zsámbék történelmi városmagjában, a jól ismert Törökkút CoopBudavidék Csemege élelmiszeráruház előtt, de ma kivételesen nem
a főbejáraton érkezem, hanem a
„művészbejárón”. Amikor betoppanok
az üzlettérbe, meglepődöm: talán az
ismeretlen perspektíva okán, de meg
azért is, mert a felújítás után egy vadonatúj, puritánul elegáns térben találom magam. A korszerű világítás
ravaszul az árukra irányítja a tekintetet.
A kis házi ünnepség éppen elkezdődik, Schäffer Árpád vezérigazgató
arról a projektről beszél, aminek
a zsámbéki üzletfelújítás éppen a
harmadik tagja, s amit nekem is
megtisztelő feladatom nyomon követni: a Coop hálózathoz csatlakozott
Budavidék-boltok, a többi volt szövetkezetivel együtt, ma az ország egyik
legnagyobb élelmiszer-áruház hálózatát alkotják. A részvénytársaság első
embere a Törökkút kapcsán arról
beszél, milyen kihívásokkal kellett és
kell szembenéznie a kizárólag hazai
kézben lévő cégnek a nagy nem-
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zetközi áruházak megjelenése után.
Sokáig az volt a koncepció, fejtegeti az
ünnepi szónok, hogy minél több egységüket igyekeztek bérbe adni, de az
utóbbi időben inkább újra visszaveszik
az üzemeltetést, az üzlethelyiségeket
korszerűsítik, és így próbálják állni
a hatalmas versenyt. Az új, offenzív
stratégia máris meghozta a sikereket,
hiszen a forgalmuk kimutathatóan nőtt,
a vásárlók mind nagyobb számban
intézik bevásárlásaikat üzleteikben.
A jó vásárlási körülményeken kívül,
tudjuk, hogy ennek legfőbb feltétele a
különösen árérzékeny magyar piacon
a jó ár-érték arány. Ennek a
Coop közös, egységes beszerzése a legfőbb garanciája.
Miközben a szolid ünnepség folyik, a szememet a
megújult árukészleten jártatom. Az új zsámbéki bolt
legnagyobb újdonsága a
csemegepult, ahol immár
tőkehúst is lehet vásárolni,
szomszédságában a helyben sütött, friss pékáruval.
Ahogy a megnyitó hivata-

los része lecseng, s a meghívottak
elvegyülnek, ismerős arcokat fedezek föl a tömegben, a Törökkút
dolgozóit. A Budavidék, s ez is a stratégia része, küldetésének tartja, hogy
az évek, évtizedek óta hűséges embereinek biztos eg-zisztenciát nyújtson. A kereskedelem amúgy bizalmi
és személyes viszony is vásárló és
eladó között, sokat nyom a latba, különösen egy kisvárosban, hogyha az
árut kínáló kereskedő régi jó ismerős.
Az első vevők, akik a megnyitó után
betértek a csillogó-villogó, patika tisztaságú áruházba, a sok újdonság és
az akciós meglepetések mellett jó
érzéssel fedezték föl őket
Boros Zita
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A tenger lánya rivaldafényben
Nomen est omen: a tenger lánya (a Margit
név jelentése) évtizedek óta veszi magára
az emberek tengernyi baját, mint egy jó
leány a szüleiét.
Évtizedek óta figyelem őt, ahogyan
cikázik szerte a városban, fehér köpenyben, jellegzetes táskájával. Mindig siet,
hogyne, hiszen a betegei várják: az
egyiknek injekciót kell beadnia, a másiktól vérmintát levennie a laborvizsgálathoz,
ott a kötést kell cserélni stb., mert maguk
már nem tudnak elmenni a rendelőig, s éppen nincs a közelben családtag, aki segítsen. Margitka fáradhatatlanul siet egyik
helyről a másikra, de mivel mindenki ismeri, s mivel mindenkinek vannak egészségügyi problémái (vagy magának vagy
valamelyik hozzátartozójának), gyakran
állítják meg úton-útfélen egy-egy tanácsért, s ő soha nem mond nemet, legfeljebb
menet közben adja meg a választ, de mindenkihez van egy jó szava. S amikor végzett a „terepmunkával”, a körzeti beteglátogatással, siet a második műszakra
„hivatalába”, a rendelőbe. Ott folytatja
nővéri teendőjét, nagy rutinnal szervezi a
betegeket, gördülékenyen dolgozik az orvos keze alá. Figyelem őt, és csodálom,
mert még soha nem tapasztaltam, hogy

bárkit is vigasztaló szó, tanács nélkül
engedett volna menni az útjára. Mint az
olyan emberek általában, akik másokért,
mások szenvedésének enyhítéséért élnek.
Ha összefutunk, s én kérdezem, hogy van,
soha nem panaszkodik, vagy ha futólag
említi is valamilyen gondját, jellegzetes
kézmozdulattal legyint, és rögtön másra
tereli a szót. Akár a hozzá hasonló emberek általában, maga kerüli a „rivaldafényt”, s tán emiatt is kevesebb figyelem
Margitka
a Semmelweis-napon

jut rá, holott ebből a jószágból is sokkal
többet érdemelne.
2017 júliusában ez tört meg egy rövid
időre, amikor Fehér Sándorné, Margit
nővér, ha pár órára is, de a középpontba
került: a Semmelweis-napon idén ő vehette át a Budakeszi Egészségügyért Díjat
dr. Bartos Mária gyerekorvos mellett.
Margitka Zalaegerszegen született,
nyelvész fülemnek balzsam (A hónap
képzavara – a Szerk.), hogy egy kicsiny, finom akcentus máig kiérződik,
amikor megszólal. Pedig évtizedekkel
ezelőtt hagyta el a szűkebb pátriáját,
egy szomorú eset kapcsán: édesapját,
aki a háborúban szerzett sérüléseket,
az akkori Fodor Szanatóriumban kezelték. Lánya, hogy közelebb lehessen
hozzá, úgy dönt, hogy felköltözik a közelbe. Budakeszin telepedett le, s a még
Zalaegerszegen megkezdett egészségügyi tanulmányait is „idefent” fejezi be, a
szomszédos Korányi intézetben. Oklevele
megszerzése után ugyanitt helyezkedik el,
s ápolja betegeit mintegy tíz éven át. Gyes
után (egy fia és egy lánya született) már a
„faluban”, Budakeszin állt újra munkába.
Előbb Enggelleiter Károly doktor úr, majd
Pápay Judit doktornő asszisztenseként.
Jelenleg dr. Kaszás Nóra háziorvos
mellett dolgozik.
Bot Zsibora

A 12 éve működő

RFM Könyvelőiroda

új helyre költözött:
Budakeszi, Fő u. 32.
(a Pizza Porta mellett)
SZOMBATON IS NYITVA!

Rácz-Fodor Gáborné
Mariann
06 20 9846337
rf.mariann@vipmail.hu

Média-vállalkozás
számlaképes,
autóval, internettel
rendelkező
üzletkötőt keres
Telefon:
06 (20) 212-3808
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Apu hod med be, apu hod...
Nem tudom, más hogy van vele, de én
sose szerettem volna elefánt lenni. Ballaszt, fölösleges tehertétel egy társaságban, ahol már minden zsák megtalálta a
foltját? Ugyan, kinek hiányzik az ilyesmi.
Ennél már csak az rosszabb, ha vastagbőrű
ormányosként porcelánboltba tévedünk;
darabos, ormótlan mozdulatainkkal a sok
finom, törékeny, érzékeny holmi közé.
Ennek ellenére nem tagadom, hogy néha
mégis belekeveredem efféle helyzetekbe,
s bár hamar fölfedezem a vészkijáratot,
ám ez nem akadályoz meg abban, hogy
később ne gyalogoljak bele ugyanabba
a csapdába. Hiába, mint mondják, az
elefánt könnyen tanul, de hamar felejt.
Meg aztán, nem igazán szeretek bolhából
elefántot csinálni. Hamar napirendre térek
a kudarcaim fölött. Azokból ugyanis lehet okulni, közelebb jutni az igazsághoz.
Hogy mi az igazság? Arra ugyancsak az
elefánt adja meg a helyes választ. Íme: az
igazság hasonlatos egy elefánthoz, amelyet három vak ember megpróbál leírni.
Az első megfogja a farkát és azt mondja:
ez egy kötél. A második a lábát tapintja
meg és azt mondja: ez egy fa. A harmadik
az ormányát fogja, és azt mondja: ez egy
kígyó.

az állatot szemelték ki anyaállatnak, csak
valahogy kiszabadult.”
A rászedett asszony vonásain egyszerre látjuk a hitetlenkedést és a riadalmat
(miközben lopva betekint az állat lába közé
ivarvizsga céljából), ám ekkor a másik
irányba fordítja tekintetét, és közvetlen
közelről megpillantja a plakátot: vándorcirkusz hirdeti műsorát rajta. Egyszerre
nevetjük el magunkat mindhárman, mint
ahogy egyszerre indulunk el ugyanabba
az irányba; ha már így esett, hadd nézzük
meg közelebbről azt az ormányost. Tán
még meg is érintjük: egyikünk a farkát, a
másik a lábát, a harmadik az ormányát.
Oz Biatoris

„Ez nem lehet igaz!” kiált fel fojtott
hangon egy hölgy mellettem a járdán,
amikor a polgármesteri hivatal közelében
feltűnik az elefánt. „Ez meg hogy kerül
ide?” „Minket is elért a klímaváltozás”
– vágom rá. „Dehogy! Kiszabadult a
Vadasparkból!” – tréfálkozik egy mellettünk álló férfi. Látván, hogy a hölgy
hiszi is, nem is, tovább tódít: „A rádió
is bemondta, nemrég hallottam.” Mivel
magam is szeretem a tréfát, fölveszem a
fonalat: „Igen, igen, így van. Nem hallotta? Nemrég dínókat hoztak a Vadasparkba…” „De hiszen ez nem dínó,
hanem elefánt.” „Aszzonyom,
önnek tökéletesen igaza van” – ez
nagyon bejön, látszólag helyeselni a rászedettnek. „S különben is,
azok a dínók műanyagból készültek!” – hitetlenkedik tovább.
„Valóban, de tudja, a Vadaspark
nemcsak a népszórakoztatás intézménye, hanem tudományos
műhely is. Azt hallottam, tudományos kísérlet is zajlik, klónozással akarnak létrehozni
dinoszaurusz embriókat, és beültetni egy elefánt méhébe, hogy az
megszülje. Valószínű, hogy ezt Ez pedig az ormánya

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

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

Szerelés

Számítógépes
futóműállítás

Műszaki
vizsgáztatás

Olajcsere
BP kenőanyagokkal

Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.
06 (23) 451 002, 06 (30) 9486 185
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GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

1029 Budapest,
Nagyrét u. 19.
Tel:06 1 376 8619
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Visszatanácsososdás: stádium
Sajtóértesülések szerint a kormány a helyhatóságok maradék önkormányzatiságának
a fölszámolására készül. Az értesülések egy része ráadásul nem is ellenzéki,
hanem kormánypárti, vagyis Fideszes
polgármesterektől származik, akik Tusványoson mindezt kifecsegték.
A helyi autonómiák megzabolázása lényegében 2010 óta folytatódik. Miután
az elmúlt években államosították előbb az
egészségügyi, majd az oktatási intézmények
jó részét, jövőre, mint hírlik, a még önkormányzati fennhatóság alá tartozó iskolák
Tanácselnök
az 50-es évekből

KLIK (az iskolák működtetésére létrehozott
központi intézmény, teljes nevén: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – a Szerk.)
általi bekebelezése következik. Mindez annak dacára, hogy a KLIK finoman szólva
sem jeleskedett a reá osztott szerepében,
jóval több gond volt az általuk működtetett
iskolákban, mint korábban, amikor ezt a
helyhatóságok végezték.
A települések pénzügyi önállósága, ami ma is erősen korlátos, tovább
szűkül. Hitelt például már ma is csak a
kormány jóváhagyásával vehetnek föl.
Gémesi György szerint nemsokára a bankszámlavezetés jogát is elveszik tőlük. A
Kincstárhoz kell majd folyamodniuk, ha a
pénzükhöz hozzá akarnak férni – mondta
Gödöllő város polgármestere.
Meg nem erősített hírek szerint a Fidesz arra is készül, amennyiben jövőre
kor-mányon marad, körzetesíti a kistelepüléseket, a kétezer lélekszám alattiakon már
ki sem írnak majd önkormányzati választásokat 2019-ben.
Ami ez utóbbi tervet illeti, tény, szólnak érvek amellett és hozhatók példák is
fejlett, demokratikus országokból arra,
hogy közigazgatás-szakmai szempontból
ez a hatékony, de erre nem a megszünte-

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

B

ecslések szerint 5-6 ezer önkormányzati dolgozó vett részt abban
a kétórás sztrájkban, amit a Magyar
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete
hirdetett meg július 17-én hétfőn reggel
8 és 10 óra között. A Budaörsi Polgármesteri Hivatal dolgozói is, egyedüliekként térségünkből, csatlakoztak a
sztrájkhoz. A dolgozók a hosszú évek óta
elmaradt béremelést követelték.

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!

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

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

Tanfolyamok egész évben,
kéthetente csütörtökön
Iskolavezető: KUTI TAMÁS
06 (30) 948 2435 (hétvégén is)
info@keszijogsi.hu
• Mérsékelt árak – türelmes oktatók –
klímás, manuális és automata autók –
kedvezmény (A+B= –15.000 Ft)
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
• Gyorsított képzés (B: 5 hét, A: 4 hét)
• Elsősegélynyújtás-tanfolyam
és vizsga helyben!
• Oktató házhoz megy
(egyéni elmélet 2 főtől házhoz)
Elmélet
Gyakorlat
• Vizsgadíjak honlapunkon:
Összesen
www.keszijogsi.hu

tésen keresztül, hanem az önkéntes önkormányzati társulások ösztönzésén át vezet a
demokratikus út.
Központosító törekvéseit a végrehajtó
hatalom rendre azzal indokolja, hogy főleg
a kistelepülések pénzügyileg nem képesek
ellátni a törvényben előírt föladataikat. A
valóságban a kormány az, amely egyre jobban elvonja a forrásokat a helyhatóságoktól.
Egyes politikai vélemények szerint az
is a baj a kistelepülésekkel, hogy az ottani
vezetés, polgármesterek inclusive, túlnyomórészt függetlenek, a direkt pártirányítás
velük szemben nehezebb. Mivel a kormány
igyekszik fölszámolni mindent, amit nem
tud közvetlen irányítása alá vonni, nem
tűnik légből kapott hírnek, hogy valóban efféle álmokat dédelgetnek a budapesti Kossuth téren.
Bobosi Tzar

Számítógépek
javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás
Autó
B
31e
92e
123e

SM
20e
30e
50e

A-1
20e
48e
68e

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

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

Batsoft31 Kft.

Kemény Endre
műszerész

www.batsoft31.hu
e-mail: batsoft31@t-online.hu
tel: +36 30 973-2502
Budakeszi, Fő utca 56.

TV, video, rádiósmagnó,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó,
lemezjátszó, távszabályozó
és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával
Tel./Fax: +36-23-455-251
Mobil: +36-20-971-1120
Budakeszi, Széchenyi u. 4.
kemeny.endre@mailbox.hu
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Ezt most
megtöltöm!

Intézze napi és nagybevásárlásait
a Budavidék-Coop üzleteiben!
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

HALLÓKÉSZÜLÉK

NINCS!

(Üzletházunkban a hallókészülék-szaküzlet bezárt!)
Hallókészülékekbe való

ELEM

Sóval a légutak egészségéért!

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

Sóházikó

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

VIII
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VAN!
HOL?

Hát a szomszédban:

Elek-Ék Óra-ékszer
Budakeszi, Fő u. 217.
Bejelentkezés telefonon:
06 (30) 740 0691

ÁTRIUM ÜZLETHÁZ
Budakeszi
Fő u. 43-45.

Ap
Csavarorsós 15 l szőlőprés
jó állapotban 23000.-Ft, Rasy
háti permetező 16 l új állapotban 15000.-Ft-ért eladó.
Érdeklődni: +36-309-546-087
*
Ha Ön eléggé elszánt, ne
habozzék! Hívjon: 06 (20) 212
38 08
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Egy budaörsi csecsemő halála
Július első dekádjában az egész országot
megrázta a hír: kórházi fertőzésben meghalt egy nyolcnapos kisbaba az egyik budapesti kórházban.
Amiért mi is beszámolunk róla, a
csecsemő, pontosabban a szülei budaörsiek; a csöppség soha nem láthatta meg
városát.
A kórházi fertőzések szerte a világon
egyre súlyosabb problémát jelentenek, éppen az egyre fejlettebb orvostudománynak
köszönhetően. A hatékonynál is hatékonyabb antibiotikumok ellen a különböző

Gyönyörű, ugye?
S legalább annyira veszélyes!

kórokozók úgy védekeznek, hogy alkalmazkodnak hozzájuk, és a gyógyszereknek
ellenálló mutánsokat fejlesztenek magukból. Már különböző, úgynevezett szuperrezisztens baktériumok is megjelentek,
melyekkel szemben a tudomány egyelőre
tehetetlen, habár a versenyfutás a gyógyszerkutatók és a mikroorganizmusok
között egyre csak folytatódik. Ugyanakkor az egészségügyi intézmények nem
megfelelő higiéniai viszonyai nagyban
segítik szaporodásukat.
A szóban forgó ügyről ez idő szerint
még nem sok minden tudható. A kislány ugyan koraszülött volt, az apa sajtónyilatkozata szerint születése után
az orvosok úgy tájékoztatták őket,
hogy gyerekük egészséges, minden
rendben. Életének negyedik napján a
kicsi belázasodott, légzési nehézségek
léptek föl nála. A vizsgálatok MRSA-t, vagyis kórházi fertőzést mutattak ki. A kis beteget elkülönítették, de
a kezelések dacára a nyolcadik napon
meghalt.
Az esetet fölkapó sajtó és a szakemberek elsősorban azt nehezményezik,
hogy az MRSA-t illetően az egészségügyi intézmények és a minisztériumi

főosztállyá degradált volt ÁNTSZ általában sunnyognak, igyekeznek titokban
tartani a hiteles adatokat és statisztikákat
a kórházi fertőzésekről.
Az édesapa a kórház részvétlenségén
és nem emberséges bánásmódján háborodott föl elsősorban. Olyan, egyelőre nem
megerősített hírek is napvilágot láttak,
hogy az osztályon több újszülött is elkapta ezt a fertőzést, sőt egy másik kisbaba
szintén belehalt volna.
Az ügyben a terézvárosi rendőrség indított nyomozást.
Boros Zita
MRSA-fertőzés
Jellemzően súlyos kórházi fertőzés,
amelyet az ún. methicillin-rezisztens
Staphylococcus aureus (MRSA) baktérium okoz. MRSA-fertőzés leggyakrabban kórházakban, egyéb egészségügyi
intézményekben bent fekvő betegeken
fordul elő (pl. ápolási otthonok, dialíziscentrumok). Létezik egy másik típusú
MRSA-fertőzés, a közösségben, a populációban szerzett változat, ezt CA-MRSA
névvel illetik. Leggyakoribb a test-test
kontaktussal való terjedése, tehát pl.
gyakori lehet gyermekápolási intézményekben, nagyobb tömegben, vagy a
sportok között a birkózóknál.

Gyógyászati Segédeszköz
Szaküzlet
Az ön lába
egészséges?

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

ELKÖLTÖZTÜNK!
Új címünk: Budakeszi, Fő u. 76.
(a volt HerrLiszt Papírbolt helyén)

SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT
SZÁMÍTÓGÉPES TALPBETÉT KÉSZÍTÉSE
Egyedileg az Ön talpára készül, optimális alátámasztást biztosít
a lábnak, korrigálja a statikai elváltozásokat.
GYÓGYCIPŐK, ORTOPÉD CÍPŐK
készítése orvosi vényre és teljes áron
AKTUÁLIS AJÁNLATUNKBÓL:
– TB-támogatott és szabadáras termékek széles választéka
– vérnyomásmérő (Microlife, 5 év garanciával), vércukormérők
– Biokomfort papucsok, klumpák
ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLHAT BANKKÁRTYÁVAL IS
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT
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Hurrá nyaralunk!
Itt a nyár, a jó idő. Mindenki utazik, vagy legalábbis utazna. De vajon
mindenki utazhat? A gyerekek vakációzásának néha útjába áll a válófélben
lévő szülők játszmája. Nézzük a tényleges szabályokat, kell-e a gyermek külföldi nyaralásához a különélő szülő hozzájárulása?
Szigorúan jogilag nézve
a nyaralási célból külföldre
utazáshoz nem szükséges a
különélő szülő hozzájárulását kérni. Még a szülői
felügyeleti jog kérdéskörében is csak az egy éven túli,
életvitelszerű külföldön tartózkodásnak van relevanciája, tudniillik a szülői felügyelettel nem rendelkező szülő hozzájárulása is elengedhetetlen az ilyen, letelepedési célú külföldön
tartózkodáshoz. A nyaralás azonban teljesen más kérdés.
A szülők sajnos gyakran teszik vitájuk részévé – a gyerekek
érdekével abszolúte ellentétesen –, hogy igyekeznek szabotálni
a másik által szervezett külföldi nyaralást. Ez amellett, hogy
emberileg elítélendő, jogszerűtlen is.
Az ilyen helyzetek megoldása azonban mégsem egyszerű,
mert az ellenálló szülő például eltünteti az utazási okmányokat.
Ez persze hatékony, hiszen új okmányt igényelni a szülői felügyeleti jog rendezéséig csak a két szülő együttesen tud. Sakkmatt.
Jó tanács az ilyen problémák elkerülésére: még az utazás
lefoglalása előtt írásban állapodjanak meg a szülők, és az
utazási okmányokat vegye magához az utazni kívánó. Ha ez
nem megy, még idejében forduljon gyámhatósághoz az érintett
szülő, hogy döntést kérjen.
Ez a megoldás kissé körülményes, sőt olyan tortúra, hogy
már-már elmegy az ember kedve az utazástól. Én sem állítom, hogy egyszerű eljárás. Sajnos sok hasonló nehézséggel
kell szembenéznie a harcos válásban résztvevőknek, s ami a
legrosszabb, a gyermekeiknek is (néha nekik leginkább).
A válás során megesik, hogy a gyerekek érdeke áldozatul
esik a vitának. Több példa is van erre. Pedig minden családjogi
rendelkezés fókuszában a gyerekek érdeke áll. Sajnos a jogi
megoldások időigényesek. A szülők jó szándékát és józan belátását a jog ereje nem képes pótolni. Egy biztos: a gyerekek nem
felejtenek. A szülők esetleges önző magatartása sosem marad
következmény nélkül.

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

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

LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd

Dr. Moravcsik Krisztina
ügyvéd

X
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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!

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

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

Média-vállalkozás
számlaképes,
autóval, internettel
rendelkező
üzletkötőt keres
Telefon:
06 (20) 212-3808
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Lackfi János

A net

Boldog órák, mikor a has bételt,
Előbb lekattintjuk még az ételt.
Feltöltjük a szállodát, a strandot,
Mert csak ez ad életünknek rangot.

Megállék az internet vizénél,
Fodrozódott néhány locska ímél.
S hogy az érzelmeskedést segítsék,
Arra úszott pár kiscicás giccskép.

„Csak magadban találsz rá magadra!”
Nem tudtad? Hát ez egy ősi karma.
Száz bölcsesség birizgálja csakrád.
Nem gondolt a guru másra, csak rád!

Olyan szelíd volt a netnek tükre,
Sokan néztek vissza életükre,
Esküvői fotók, babaképek,
Mindenki mutatott holmi szépet!

M

Vicces partiemlék, srácok, lányok,
S a háttérben nézd a Notre-Dámot!
Úgy osonnak az életen által,
Csipkés szívük ártatlan madárdal.
Hegyek, tavak el sohase fogynak,
Messzi árnya ó monostoroknak…
Fotoshoppal kicsicsázott tájak
Mintha csak tündérmesék volnának!
Szülinapok, névnapok özönt és
Boldogságot hoznak, száz köszöntést!
Üzenőfalakon el se férnek
A virágok, torták, kedvességek!
Másfelől a sportemberi platform:
Van, ki futni indul pirkadatkor,
Kirajzolja útját a mobilja:
„Pusztul a zsír!” lelkendezve írja.

ZSÁMBÉK

enekülés, elűzetés, otthonra találás?!
Ezzel a címmel hirdettek vernisszázst a Budaörsi Újvárosházán július
24-re.
Ekkor érkezett meg ugyanis (pontosabban ekkorra installálták) a Német
Hadisírgondozó Népi Szövetség vándorkiállítását, ami korábban már
egész Németországot bejárta, mielőtt
Budaörsre érkezett volna. A Szövetség
ezzel egyidejűleg ifjúsági tábort is szervezett a városban német és magyar
fiatalok részvételével. A rendezvénysorozat küldetése szerint egyszerre szolgálja a történelmi múlt megismerését,
és közvetve hozzászól napjaink nagy
politikai vitájához, a bevándorlás kérdéséhez is.

Augusztus 29., bár kevesen tartják számon, a magyar történelem háromszoros
fekete napja. Három olyan esemény is
bekövetkezett e jelesnek épp nem mondható napon a 16. század során, amely
hosszú időre meghatározta az ország
sorsát.
Időrendben kezdjük Nándorfehérvár
elestével, amely 1521-ben következett be
e baljós, nyár végi napon. Kereken öt évvel később, 1526-ban ugyanezen a napon
volt a végzetes mohácsi csata (mohácsi
vész).
1541. augusztus 29-én hosszú ostrom
után Szulejmán (lásd a monstre, most
futó tévésorozatot) csellel elfoglalja
Buda várát. Ez magyar szempontból a
török hódoltság kezdete, egyben a török
hódítás csúcspontja: ekkor kerül először
és egyedüliként egy nyugati keresztény
főváros oszmán uralom alá.
Vidékünk szempontjából azért is
jelentős ez az esemény, mert a Buda
környéki települések, falvak a pogány
uralom alatt jórészt elnéptelenednek, s
majd csak a törökök kiűzése után népesülnek be újra.
Közeledik augusztus 29. Jó lesz figyelnünk.
SzaTir

Kulturális ajánló,

Zsámbéki Bázis
Augusztus
4. péntek, 20.00
Alekszandr Kuprin: Allez!
(Hepp)
Műemlék Rakétabázis
11. péntek, 20.00
Jámbor József: Fauszt
12. szombat, 16.00
Sztalker – Játék egy zarándoklatban, angol nyelven
Műemlék Rakétabázis
18.00
Sztalker – Játék egy zarándoklatban, magyar nyelven
Műemlék Rakétabázis
20.00
CziglényiBoglárka-Menszátor
Héresz Attila: Börtönbújócska –
Sade-Fiction
Műemlék Rakétabázis
18. péntek, 20.00
Szálinger Balázs: Köztársaság
Műemlék Rakétabázis
19. szombat, 20.00
Szálinger Balázs: Köztársaság
25. péntek, 20.00
Forgách András: A Pincér

Nem szappanopera

26. szombat, 20.00
Sediánszky Nóra: Frida
Műemlék Rakétabázis
27. vasárnap, 20.00
Sediánszky Nóra: Frida
Műemlék Rakétabázis
Múzeumi 7vége
Zsámbék, augusztus 12-13.
Szombaton és vasárnap, mint
2011 óta minden hónap második hétvégéjén, Zsámbék
3 múzeuma, a ROMTEMPLOM, A LÁMPAMÚZEUM
ÉS A SZENT VENDEL-HÁZ
10-16 óra között összehangolt
nyitva tartással, kedvezményes árú kombinált belépővel
várja az érdeklődőket.

PÁTY
Augusztus 19. szombat, 18.00-23.59
Családi nap, Széchenyi tér
Koncertek, programok és
tűzijáték.

AUGUSZTUS

BUDAKESZI
Augusztus
4. péntek, 21.00
Kertmozi
közösségi tér
8. kedd, 17.00
Családi mozidélután
21.00
Kertmozi
9. szerda, 20.00
A sötét lovag
Nyári KultFilmklub
Rathauskeller
13. vasárnap, 8.00-15.00
Erdei piac
Hidegvölgyi erdészlak
16. szerda, 20.00
Tokiói történet
Nyári KultFilmklub
Rathauskeller
19. szombat
XIII. Családi Nap Fesztivál
Ételfőző-verseny, családi és gyerekprogramok, V. Keszikerülő

kerékpártúra, légi parádé, folklór,
művészeti és sportbemutatók,
koncertek
18:30 Irigy Hónaljmirigy
20.00 Kyrusaurus Rock Band
Ethna
21.30 Tűzijáték
Farkashegyi Repülőtér
23. szerda 20.00
Scott Pilgrim
Nyári KultFilmklub
Rathauskeller
25. péntek 21.00
Kertmozi
közösségi tér
30. szerda, 20.00
Annie Hall
Nyári KultFilmklub
Rathauskeller
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„Keszthelyi Rita bent centerben, Rita,
Rita! GÓÓÓL! Gól! Micsoda gól, svédcsavarral méghozzá!” A Príma bisztróban egy pillanatra megállnak a
kések, villák, kanalak a levegőben,
és amíg az ismétlés tart, nem hallik
az edények csörömpölése, ahogy az
evőeszközök a tányérokhoz érnek.
Pedig ez már az ismétlés. A női pólósok játszanak éppen. A bisztró erre
az alkalomra hozatott egy tévét, és
folyamatosan a sportcsatornára állította. Én csak átmenőben, de a látvány úgy fölvillanyoz, nem állom meg,
hogy ne igyam egy pohár sört. S mivel
tudjuk, ki iszik magában, s én nem
tartozom ahhoz az állatfajhoz, megkérem ismerősömet, megengedi-e,
hogy az asztalához üljek; a helyiség
zsúfolásig megtelt.
– Szalma vagyok – magyarázza
kérdés nélkül –, a feleségem és a gyerekek pár napra anyósoméknál nyaralnak, engem meg „befizettek a menzára”. De igazán nem panaszkodom,
egészen kitűnő a koszt – s a nyomaték kedvéért szájához emeli poharát:
- A magyar győzelemre!
– Hajrá, magyarok! – csatlakozom
hozzá, s én is megemelem a poharam.
Közben lopva a tányérjára vetem
tekintetemet: ha jól látom, flekken. S

Életképek a Príma élelmiszer-áruházakból

Csak férfiaknak!

micsoda flekken! Elcsábulok. Beállok
a sorba, s tálcámmal egyensúlyozva
térek vissza az asztaltársamhoz.
Na és hogy ízlik a szalmaözvegység? Mivel tengeted napjaid? – kérdem, s kacsintok hozzá.
– Többnyire otthon vagyok, csak
sportcsatornákat nézek, időnként
benézek a haverokhoz a sörözőbe,
s nem figyelem az órát, hogy haza
kell-e már mennem.
„Góóól! Góóól!” – lelkendezik a szpíker az újabb magyar találatnak. Az ismétlés után újra fölvesszük a beszélgetés fonalát.
– Mit szólnál egy kis kalandhoz?
– Partnerem megpróbál közömbös
arcot vágni, de látom, erősen izgatja a dolog, vajon mire célozhatok.
– Kalandtúránk itt, a szomszédban
kezdődnék – avatom be titkos tervembe –, csodálatos, hófehér pacalt
láttam a tőkehúsoknál, holnap estére
egy kisebb társaságot várok, csupa
férfiember. Tudom, hogy nálatok sem
fordul elő ez a csodás étel az étlapotokon.
– Igen, Rita be nem engedné a

Vacsora
a csillagos ég alatt

konyhába, ki nem állhatja, a gyerekek
szintúgy.
– Na, nálunk is ez a helyzet, de
mivel ezen a hétvégén én is magam
vagyok, gondoltam, kihasználjuk az
alkalmat.
– Meghívás elfogadva!
– Akkor induljunk is, nehogy
időközben elvigyék az istenek eledelét a pultból.
– Rendben, De a bort én viszem!
– Attól függ, honnan.
– Honnan? Ugyanonnan, ahonnan
a pacalt.
– A húsos pultból?
– Na, nem egészen. A Príma vinotékáját csak pár méter választja el a
hentes pulttól.
Étekfogó

Friss

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!

TEJ

a termelőtől!

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

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

Nézze az augusztusi
csillaghullást teraszunkról!
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
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Hol? Mikor?
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
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Tallózás a vidék bűnügyei közt

Hajsza az ugorkaévadban
A bűn, akárcsak az ördög, sosem alszik, még ha nyaral, akkor se; legfeljebb
kicsit lazsál (lásd rovatunk alábbi példatárát).
Kideríteni, hogy figyelmetlenség vagy az emberiségbe vetett túlzott bizalom volt-e az oka,
a hatóságokra (mi beérjük annyival, hogy az
eset rövid leírását és a körözést közreadjuk),
a tanulságokat, ha vannak, levonni pedig az
Olvasóinkra bízzuk.

azonban nem zárta be. Mire visszaért a
járművéhez, hiába kereste, pénztárcája, a
benne lévő készpénzzel és az irataival együtt
– eltűnt. A kárvallott följelentést tett, a Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított eljárást az ügyben lopás vétség
elkövetésének gyanúja miatt.
Mivel az eset szemtanúja szerint a brifkó
nem magától kezdett helyváltoztató mozgásba, a rendőrség fantomképet rajzoltatott a
föltételezett elkövetőről.
A budaörsi rendőrök az állampolgárok
segítségét kérik a képen látható, ismeretlen
férfi azonosításához.
Rablás a kút mellett

Történt, hogy pár hete, pontosan július 10én délelőtt 11 óra körül, miközben a Zsámbéki-medence lakói Biatorbágy felé tekintgettek az égre, hogy lesz-e eső vagy sem, az
említett helységben egy illető leállította a zetorját az Erdőalja utcában, hogy gyalogosan
elintézendő dolgára menjen. A vezetőfülkét

Még a március 6-i, kora tavaszi napon történt,
kevéssel délután egy előtt, hogy egy fiatal férfi
a buszmegállóban várakozó, idősebb hölgyhöz lépett, és kitépte kezéből táskáját. Nem
hinnők, a táska vonzotta volna, hiszen nem
valami több százezres Gucci volt, aki ilyet
hord, különben sem buszon utazik, hanem a
tartalma. A sértett természetesen hívta a kon-

stáblereket, akik a forró nyomon hamarosan
megtalálták a rablással gyanúsítható férfit
egy helyi bevásárlóközpont előtt. Innen a
kapitányságra kísérték a 28 éves váli lakost.
B. Lászlót ott kihallgatták, őrizetbe vették,
majd az ügyészség hamarosan elrendelte
előzetes letartóztatását.
Ha egyszer megvan a gyanúsított, minek hozzuk ide ezt a régi esetet, csak nem a nyári uborkaszezon miatt? – Kérdezhetné a nyájas Olvasó.
Nos, valóban érződik némi uborkaszezon a
krimik táján, a nagy meleg valószínűleg nem
kedvez a bűnözésnek, mégsem ezért idézzük
föl az affért. Azért, mert az eset óta eltelt négy
hónap dacára több kérdés nyitva van, ami
tisztázásra vár. A rendőrök ezért a lakosság
segítségét kérik. Olyanokat keresnek, akik
látták az esetet vagy tudnak róla valamit.
A Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a grafikán látható személytfelismerivagyafentibűncselekmények
elkövetésével kapcsolatban információval
rendelkezik, hívja a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Tevékenység-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
telefonszámok valamelyikén.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Óra és Ékszer

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek

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

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

Arany: lágy és kemény

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is
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Átúszták, megúszták
Több mint nyolcezer ember ugrott vízbe
július 9-én az idei, 35. Balaton-átúszáson. A túlnyomó részt amatőrökből álló
mezőny Révfülöptől rajtolt, hogy a túlsó
parton, Balatonbogláron érjen célba.
Az idei verseny győztese Juhász Janka,
a nyíltvízi úszóválogatott tagja lett 1 óra
4 perc 26 másodperces idővel. A mezőny
legidősebb indulója a 82 éves Bucsányi
Elemér volt, aki teljesítette is a távot.
A versenyen vidékünk lakói közül is
többen vállalták a kihívást, tíz főről van
tudomásunk, mindannyian épségben teljesítették a távot.

Sport Budán túl
Vidékünk gyerekei, fiataljai a nyáron
sem nélkülözik a rekreációs és
sportlehetőségeket. Budaörsön a 21.
század színvonalán álló strand várja az
úszni, pancsolni vágyókat, de a Budakeszi
úti strand is kedvelt helye a környékbelieknek. A lovaglás is egyre népszerűbb,
szinte alig akad település, ahol legalább
egy lovarda ne kínálna tanfolyamokat. A
legszebb lovarda ez idő szerint Pátyon
van, ami nemzetközi színvonalú versenyeket is szervez.

Nini, a Linie (legalul)

Kapitány, kapitány
Budaörs kapitányát, bocsánat: polgármesterét sokan ismerik az általa vezetett
város határain kívül is. Megszólalásait, sokszor országos ügyekben is, hitelesítik azok
az eredmények, amelyeket közel negyed
százados működése alatt elért. Azt viszont
már kevesebben tudják, hogy amatőr sportoló is; szenvedélye a vitorlázás, és kis
hajójával és mancsaftjával rendszeresen
indul a legnagyobb balatoni versenyen, a
Kékszalagon is.
Idén szintén elindult: a mezőny július 6-án

Rugalmasság és munkabírás!
Nahát, te hogy
kerülsz ide? Évek óta
nem láttalak!

Én itt, a Prímában
dolgozom pár hónapja.
Örülök, hogy újra
találkoztunk, és hogy a
csapatunkban üdvözölhetlek. meglátod, jól
fogod érezni magadat
közöttünk.

reggel 9 órakor rajtolt el Balatonfüredről Európa leghosszabb távú tókerülő versenyén. A
vitorlásoknak a 155 kilométeres Balatonfüred–Balatonkenese–Siófok–Tihany–Keszthely–Tihany–Balatonfüred útvonalat kellett
kikötés és külső segítség igénybevétele nélkül teljesíteniük, legfeljebb 48 óra alatt.
Wittinghoff Tamás és csapata eddigi legjobb eredményével ért célba: a Linie, fedélzetén három budaörsivel, hajóosztályában 4.
helyezést ért el.
Robot Szabi

Budakeszi Házak
Ingatlaniroda
– eladó házrész Erdő u. 51 nm – 11,5 millió
– eladó sorház Széchenyi u. 61 nm – 14,3 millió
– eladó lakás Budaörsi út 50 nm – 10,9 millió
– eladó családi ház Budaörsi út 70 nm – 11,9 millió

A részletek felől
érdeklődjék
üzletkötőnknél! Lencz Judit

2092 Budakeszi, Kagyló u. 5.
Telefon: 06 (23)457 172; fax: 06 (23) 457 173; mobil: 06 (20) 25 93 179
web: www.budakeszihazak.hu; e-mail: budakeszihazak@gmail.com
Várjuk kedves ügyfeleink megbízását!

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

hentes,

csemegepultos,

árufeltöltő

stb.

Felvételi követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, Jó munkakörülmények, cafeteria, utazási hozzájárulás, továbbtanulási, előmeneteli lehetőség.
Jelentkezni az üzletvezetőknél személyesen vagy telefonon; postán önéletrajzzal, pozíció megjelölésével (cím: Krupp és Társa Kft.,
2040 Budaörs, Szabadság út 52-54.);
e-mailen: bodonyi.balazs@krupptsa.hu
ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!
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Vadaspark Étterem keres konyhai
kisegítő munkakörbe, női és férfi
munkatársat, teljes munkaidőben
Jelentkezés a 06/1-275-2436 telefonszámon, vagy fényképes önéletrajzzal,
a vadaspark@vadasparkrest.com
email-címen
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Tábornok bilincsben
Ármós Sándor dandártábornok, a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság 2011-ig vezetője
egyike azoknak a magas rangú
tábornokoknak, akiket a 2010es kormányváltás után rapid
módon távolítottak el a beosztásából. Pintér Sándor indoklás
nélkül fölmentette.

dandártábornok és társai ellen.
Az ex Nógrád és Pest megyei
rendőrfőkapitányt tavaly több
millió forint értékű valuta átvétele közben értek tetten.
A főügyész közleményében
azt írta: az ügyészség vesztegetés, illetve külföldi hivatalos személlyel kapcsolatban
folytatólagosan elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével
vádolja a volt vezető beosztású
rendőrt, akinek a szolgálati
viszonya időközben felmentéssel megszűnt – négy civil társa
szabadlábon védekezik.
tb
elfutott egy meredek partoldalra, majd fának ütközött egy személygépkocsi a Páty és Zsámbék
közötti úton 06.29-én. Egy sérült
beszorult az autóba. Őt a műszaki
mentést végző bajnai hivatásos
és bicskei önkormányzati tűzoltók
feszítővágó segítségével szabadították ki. Mentőhelikopterrel
szállították a traumatológiára.A
munkálatokat a zsámbéki önkéntes tűzoltók is segítették.

F

Július végén személyével
kapcsolatban újabb hírek láttak
napvilágot. Ezek szerint a Központi Nyomozó Főügyészség
a Fővárosi Törvényszék katonai tanácsánál emelt vádat
korrupciós bűncselekmények
miatt a volt címzetes rendőr

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓK,
FIGYELEM!
Reklámkampányok tervezése, kivitelezése;
céges marketing-büdzsék kezelése.
Üzleti tanácsadás.
Elsősorban a budai agglomerációban.
Több évtizedes tapasztalat, referenciák.
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