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FRÍÍÍ!

Média-vállalkozás
számlaképes, 

autóval, internet-
tel rendelkező

üzletkötőt keres

Telefon: 
06 (20) 212-3808

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

Add-
vedd

Boldog Karácsonyt!

IL FORNO 
a pizzéria

06/23-658-000
06/20-364-41-51
2092 Budakeszi, Fő 
u. 88.
Minden nap 11.00-
22.00

Házhoz szállítás

advent
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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.

A karácsonyi be-
vásárlásaimat is mindig a 

Prímában intézem. 
Nekem bevált.

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

Decemberi akcióóó!!!
Microlife vérnyomásmérő készülékek 
már 9800 forinttól (csak nálunk)!

Kellemes ünnepeket 
valamennyi Vásárlómnak!
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Hányszor, de hányszor mondták már nyár 
vége óta, ugyan, vegyem már ki, dobjam 

a többi gaz közé! Szárazak, üresek, csörög a 
tányérjuk, magvaikat már mind fölcsipeget-
ték a rigók. Idén valahogy mégsem akaród-
zott e fölhívásoknak eleget tennem, kihúzni a 
földből azt a néhány szál kórót. Nekem igenis 
tetszenek. Így, aszottan, korhadtan, kókadtan, 
petyhüdten, fejszegetten, magvuk hullottan. 
Van Gogh vajon megfestette-e őket ilyen ál-
lapotban? Pedig micsoda csendélet! Csend-
élet? Olasz földön ezt úgy mondják, natura 
morta: holt természet. Minő szemléletbeli 
különbség: amit az egyik nyelv a természet 

pusztulásának, elmúlásának tételez, azt a másik az élet elcsende-
sülésének mondja. Lám, itt derül ki, melyikhez is tartozom. Elha-
tároztam ugyanis, hogy idén juszt se húzom ki, nem vetem a gaz 
közé testüket, hanem hagyom benn, a földben, a napfordulóig leg-
alábbis. Hadd lám, amikor az év leghosszabb éjszakája után a 
nappalok rövidülni kezdenek, igaz, még sokáig észrevétlenül, va-
jon az elpusztult növényekben maradt-e valamennyi életösztön, s 
fölemelik-e, ha csak moccanásnyira is a fejüket, s oda fordítják-e 
a ködön át netán átderengő, vagy csak átsejlő fény felé? Vagy 
csak csörögnek, zörögnek, mint ördögszekér a jeges szélben? S 
én egymagam nézhetem, amint megérkeznek, elvágólag, a motori-
zált garabonciások, hónuk alatt a passzentos ajándékdobozokkal. 
A táskarugós, kókusz, memory matraccal kibélelt jászol fölött a 
szülők a tegnap piacra dobott Dual SIM készülékkel szelfiznek ép-
pen.  Pár méterrel odébb egy homeless piros ruhában nyújtja a 
sapkáját, az arra járók üres mogyoróhéjat dobnak bele.

Az úton jobbról idegenek jönnek, szavukat nem érteni, 
hangjukról nem tudni, énekelnek-e vagy szitkozódnak. Ellenkező 
irányból a király poroszlóinak dobogása hallatszik, de másfelé 
veszik az irányt, mielőtt ide érnének.

Egyszerre minden elcsendesül: a hó nagy, kövér pelyhekben 
elkezd hullani. Lassan minden belep. A napraforgóimat is. A csend 
mindent körbeölel. Valahol egy kémény füstje száll fel az égre.

Uff.
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)

„Az emberek azon gondolkodnak, hogyan vált(oztat)hatnák meg a 
világot; de senki nem gondolkodik azon, hogyan vált(oztat)hatná 
meg önmagát.”

(TolszToj)
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Karácson havában gyakorold a hust, egyél meleg és hevitő 
ételeket; nem árt azért a borétek és a jó bor, melyben 

tárkonygyökeret áztattak, gyömbért, spikát, fahéjat és zsá-
lyát, a füves lekvár is hasznos; de ne egyél káposztát; élhetsz 
érvágással és köpölyözéssel.

Hogyha Karácson napja holdtöltére esik, a régiek számtatá-
sa szerint bő esztendő lesz, mennél közelebb van Hold fogytára, 
annál jobb. Továbbá mégis azt tartották öregeink, hogy a mely 
fát levágnak Karácson havának két utolsó napján, az meg nem 
rohad, a szú sem eszi meg, és mennél tovább áll, annál erősebb 
és keményebb, ugy annyira, hogy végre kőhöz hasonlíttatik.

Nagy örömmel és hálákat adjunk a született Krisztusnak, 
mert hatalmas isteni igazságszerető embereket, kegyeseket és 
kedveseket, jóságot cselekedőket az ő szentséges születésével 
hozott nekünk, mert ők minden cselekedeteikben jámbor, töké-
leteset, csak tiszta igazságszerető, jó szerencsés, jó cselédes 
emberek, és egész életöket boldogul viselik.

Karácson napjáról
Ha Karácsoneste és éjjel tiszta, szél s eső nélkül van, azt re-

méljed, kétség nélkül elhigyjed, hogy jövő esztendőre bor, búza 
és mindenféle gabona nagy bőséggel terem, de ha esős és sze-
les idő van, buzának és bornak szűk termése lesz. Ha napkeleti 
szél fúj, mindenféle baromnak dögletességből halálát jelenti, 
a napnyugoti szél pedig királyoknak és főuraknak betegséget 
és halálát jelenti, ki mind gazdagot, mind szegényt egyaránt 
elhord. De örüljünk annak, hogy ha az északi felszél fújdogál, 
mert bő és csendes esztendő lesz, ha megérjük; hogyha pe-
dig alszél délről támad, mindennapi betegséget és bajt jelent 
minekünk.

CSÍZIÓ Deczember, Karácson hava

Le a bürokráciával
A Pest Megyei Kormányhivatal vezette konzorcium 2,9 milliárd 
forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült 
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program 
„Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukció keretében. 
A projekt stratégiai célkitűzése, hogy előmozdítsa az állami szol-
gáltatások folyamatos fejlesztését és a professzionálisan, költségha-
tékonyan és szervezetten működő szolgáltató állam kialakítását.

(A cím azoknak szól, akik még emlékeznek a Ludas Matyi hat-
van évvel ezelőtti karikatúra-rovatára. No, azóta is hatékonyan 
küzdünk a bürokrácia ellen.)

Újra és újra szivárognak ki 
a hírek arról, hogy a jövő 

évi országgyűlési választá-
sok után, amennyiben a jelen-
legi kormánypártok maradnak, 
folytatódik az önkormányzatok el-
sorvasztása, visszatanácsosítása.

Budapesten három-négy ke-
rület maradna, vidéken pedig 
még drasztikusabb változások 
jönnének, technikai végrehajtó 
személyzetté silányítanák az önko-
rmányzati dolgozókat, a gazdasá-
gi és más döntések nem helyben 
születnének meg A kétezer fő alatti 
települések önállóságát pedig 
egyszerűen megszüntetnék
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Oázis Kertészet, Budakeszi

Cím: 2092 Budakeszi, 
Szőlőskert Ipari Park (a Tesco-nál)
+36 23 457 050
budakeszi@oazis.hu

Oázis a Szőlőskertben

Sport- és svédmasszázs 
Budakeszin

Szeretettel várom családi házban 
kialakított masszázs-szalonomba. 
Igény szerint Budakeszi egész terü-
letén házhoz is tudok menni.

Bejelentkezés: 
06/70-550-6880

www.keszimasszazs.hu

LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet

Ünnepi 
frizurák

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA 
BUDAKESZIN

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

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

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

Tanfolyamok egész évben, 
kéthetente csütörtökön

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

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

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

Autó Motor
B SM A-1 A-2 A B-vel A-1

Elmélet 31e 20e 20e 20e 20e 10e
Gyakorlat 101e 40e 48e 59e 81e 6e
Összesen 142e 60e 68e 79e 101e 16e
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A budakeszi polgárőrség viszontagságos 
történetének aktuális fejezetét múlt havi 
számunkban Rapid puccs a polgárőrségnél 
címmel adtuk közre. A sztori akkor ott 
fejeződött be, hogy a szokatlan körülmé-
nyek között, október 18-ára összehívott 
közgyűlés megfosztotta elnöki tisztségétől 
az egyesület elnökét, Farkas Dánielt, és ki-
mondta föloszlatását (mármint önmagát). 

A történet azonban folytatódott.
De előbb térjünk vissza még az októberi 

közgyűlésre. 

Farkas elnök nem sokkal az ominózus, 
október 18-i közgyűlés előtt kerülő úton 
tudomást szerez annak összehívásáról, de 
őt meg sem hívják hivatalosan. Ennek ha-
tására egy nappal korábban személyesen 
megy be a polgárőrség megyei elnökéhez, 
s hivatkozással egy nyári följegyzésére, 
amiben részletesen leírja, hogyan próbálja 
a városvezetés ellehetetleníteni az egyesü-
letet, s amelyben kilátásba helyezi, ameny- 
nyiben a viszonyok nem rendeződnek, 
visszavonul, aktiválja a lemondását.

A 18-i közgyű-
lésen, amelyről 
a sajtót kizár-
ják, valaki vé-
letlenül bekap-
csolva hagyja 
az okostelefonja 
hangfelvevőjét, 
s néhány nappal 
később a fölvétel 
az elnök posta-
ládájában landol. 
Ennek  és néhány 
jelen lévő el-
mondása alapján 
kiderül, hogy a 
meghívottak egy 

része nem tagja az egyesületnek, ennek 
ellenére szavaz a határozatokról. Nem 
szavaztatja meg viszont a levezető elnök 
Farkas lemondását, ami jog szerint így 
érvénytelen.  Az egyesület föloszlatására 
és az új megalakítására fölhozott indok, 
hogy a tisztújítással járó hercehurcák 
hosszadalmasak, aligha állja meg a helyét. 
Visszás az is, hogy az új egyesület mega-
lakulásáról szóló napirendnél a „meg-
szüntetett” egyesület tagjait távozásra 
szólítják föl azzal a megjegyzéssel, hogy 
utólag majd beléphetnek.

Miután Farkasnak mindez tudomására 
jut, október 29-ére ő is összehív egy 
közgyűlést.  Ezen az összejövetelen visz-
szavonja korábbi lemondását, továb-
bá kinyilvánítja, hogy az október 18-i 
közgyűlést jogszerűtlennek és illegitim-
nek tartja, ellene jogorvoslattal fog élni.

Ennek megfelelően bejelentést tesz a 
Budakörnyéki Törvényszéknek, de fon-
tolgatja az ügyészségi följelentést is.

A kialakult helyzetről megkérdeztük 
az Országos Polgárőr Szövetséget is. Dr. 
Barnucz Szilvia főigazgató válaszából 
idézünk: „megkeresését továbbítottuk   
Farkas Dániel elnök úrnak, a Bu-
dakeszi Polgárőr Egyesület törvényes 
képviselőjének, a kérdésben egyedüli, 
hiteles válaszadásra jogosultként”.

Bitós Zora

Pancserpuccs a Polgárőrségnél (2. rész)

SZOMBATON IS NYITVA!

KELLEMES 
ÜNNEPEKET!

Huber-Szabó Lőrinc

+36 30 515 7447
+36 23 451 968
lorinc@huberingatlan.hu

Budakeszi városközpontjában, nettó 34 nm-es, 1 szo- 
bás, felújítandó házrész új lakóit várja. Az ingatlanhoz 
tartozik továbbá egy fáskamra és egy nyári konyha is. 
Az épület nagyrészt vályog-, másrészt téglaépítésű, 
az 1930-as években épült. Ára: 8,9 MFt.
Bővebb információk a http://www.huberingatlan.hu 
oldalon találhatók.

2092 Budakeszi, Fő utca 134., 
2071 Páty, Rákóczi út 36.

www.huberingatlan.hu, www.miosz.hu 
info@huberingatlan.hu

Budakeszin és környékén teljes körű ingatlan-
közvetítés ügyvéddel, hitelügyintézéssel.

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 GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

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

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

Farkas a báránykák között, avagy: 
a polgárőrelnök a Pest megyei 
szépségverseny helyezetteivel
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Nem áll szándékomben kipécézni a per-
báliakat, de az országos, sőt: nemzetközi 
sajtóvisszhangot kiváltott eset ott történt. 

Először is a tények.  November 13-
án három idegen emberre lettek figyel-
mesek a helyi lakosok, akik láthatóan 
nemhogy a településhez nem tartoztak, de 
arcvonásaik elárulták: messzi idegenből 
érkezhettek. Az éber állampolgárok hala-
déktalanul jelentették a hatóságoknak, 
hogy valószínűleg „migránsok!” (brrr!)  
jelentek meg a falujukban. Aztán hamar 
kiderült, a fiúk valóban távoli országból, 
Sri Lankáról érkeztek, de nem illegá-
lis bevándorlók, hanem a településen 
működő, fogyatékos embereket befogadó 
lakóotthonba érkezett önkéntes segítők.  A 
Tovább Élni Alapítvány közleménye sze-
rint „azért jöttek ide, hogy önkéntesként, 
ingyen foglalkozzanak sérült gyerekek-
kel és felnőttekkel, a magyar társadalom 
hasznára. Nem kárt okoznak, hanem ad-
nak nekünk. Nem elveszik a lehetőséget, 
hanem megteremtik azoknak, akikkel 
foglalkoznak. Mi hiszünk abban, hogy az 
önkéntesség egy jobb világ létrehozása 
érdekében van. Aki önkéntes, nem ilyen 
bánásmódot érdemel, hanem olyat, ami- 
lyet az önkénteseink képviselnek: szerete-

tet, elfogadást, törődést.” Az egyetemis-
ták hat hetet töltenek majd a perbáli intéz- 
ményben. Itt tartózkodásuk, mit tesz Isten, 
az idei adventbe is jócskán belenyúlik.

A hírt azonnal fölkapta a média. Egyes 
orgánumok így fogalmaztak: „Odáig 
fejlődött a kormány gyűlöletkampánya, 
hogy most már elég annyi, ha valaki úgy 
néz ki, mint egy elképzelt migráns, és 
máris rendőrért kiáltanak”.

Nem tagadván a kormány áldásosnak 
nem mondható hozzájárulását az effajta 
tömegérzület fölkorbácsolásához, az igaz- 
ság kedvéért mondjuk el azt is, hogy 
volt mire alapoznia a kormány média-
kampányainak. Maradván 
Perbálon, a néhai köztársasági 
elnök, Göncz Árpád felesége 
védnöksége mellett huszonöt 
éve, jórészt adományokból 
létrejött magánalapítványi 
intézmény megjelenése a falu 
szélén finoman szólva sem 
váltott ki osztatlan lelkese-
dést a helyi közvélemény- 
ben. De a megnyitása óta 
eltelt negyed század, amikor, 
jegyezzük meg, soha semmi-
lyen problémát az otthon nem 

jelentett a faluközösségnek, sem győzött 
meg mindenkit. Példának okáért lapunk, 
amely korábbi címlapján több mint egy 
évtizedekig viselte büszkén az otthon 
fotóját, miután  építészeti értékei rangos 
elismerések sorát hozták az építésznek és 
építtetőnek, és Perbál nevét nemzetközi-
leg ismertté tették, többször kapott olyan 
kéréseket, ugyan, találnánk már valami, 
a perbáliakhoz „méltóbb” műemléket, 
amivel őket képviselhetnénk. (Nem talál-
tunk, a kép maradt.) 

De ismétlem: ne legyünk igazságta-
lanok, ez a történet most Perbálon esett, 
de bárhol megeshetett volna Magyaror-
szágon.

Ozirisz Abbot

Már a perbáli spájzban vannak

Na, erre se lehet azt mondani, hogy úgy 
készül, mint a Luca széke. Dacára an-
nak, hogy az ünnepélyes megnyitót 24 
órával a másfél évezrede tisztelt vértanú 
napja utánra időzítették, a biatorbágyi 
Kastély Csemege (COOP-Budavidék) 
felújítása rekordidő alatt elkészült, holott 
a projektről csak nemrég döntött a Buda-
vidék Zrt. vezetése.

– Bemutatná röviden az ön által 
vezetett boltot? – érdeklődöm Bartucz 
Éva üzletvezetőnél.

– Üzletünk hasznos alapterülete körül-
belül 200 négyzetméter; ehhez csat- 
lakoznak a raktárak és a szociális léte-
sítmények. Velem együtt hat munkatárs 
dolgozik itt évek óta, csupa nő. Sok min-
den változik majd december közepére, 
de újranyitni ugyanazzal a csapattal fo-
gunk. 

– Ön mióta vezeti a Kastélyt?
– 2014-ben kaptam a kinevezésem, 

de előtte helyettesként dolgoztam ugyan- 
itt. A Budavidéknél pedig hirtelen nem is 
tudom, ki kellene számolni, hány éve. 

– Akkor pár szót, ha mondana, a vál-
tozásokról, az újdonságokról.

– Aki betér majd hozzánk december 

idusa után, szinte rá sem fog ismerni a 
boltra: a falakon kívül szinte mindent ki-
cseréltünk. Új, praktikusabb elrendezés, 
korszerűbb tárolók, több áru és nagyobb 
komfort fogadja majd a vásárlóinkat.

– Egyre több élelmiszer-áruház tér át 
a csomagolt húsáru forgalmazására, de 
korábbról tudom, hogy tőkehúst is kínál-
tak…

– Ebben konzervatívak voltunk, hiszen 
a vevőink ragaszkodnak hozzá, de a 
húsos pultokat itt is kicseréljük. Megújul 
viszont a zöldség-gyümölcs részlegünk, 
a hűtőberendezés jóvoltából, ez főleg 
nyáron nagyon fontos, tovább marad 
friss az áru.

– Mi lesz a leg-
nagyobb változás?

– A látványpékség; 
a korábbiakkal ellen-
tétben a péksütemé-
nyeket, pizzákat itt hely- 
ben sütjük majd.

– Mi az, ami nem 
változik?

– A vevők iránti 
odaadásunk: hiszi vagy 
sem, de a vásárlóink 

többségét név szerint szólítjuk, X-ről tud-
juk, hogy cukorbeteg, Y-ról, mi a család 
kedvenc étele, így nemcsak kiszolgáljuk, 
hanem ötletekkel, tanácsokkal is ellátjuk 
őket.

A Budavidék Zrt. első emberét, 
Schäffer Árpádot arról kérdezem így év 
vége felé, hogyan értékeli 2017-et.

– Az idei év legfontosabb terve a hat 
boltunk korszerűsítése volt. Örömmel 
mondhatom, hogy a projekt a terveknek 
megfelelően, határidőre és a pénzügyi 
kereteken belül megvalósult. Az első 
eredmények bizakodóvá tesznek ben-
nünket a jövőt illetően. Köszönet érte a 
kivitelezőknek és a vállalat valameny-
nyi dolgozójának, akik nagy áldozat-
készséggel vettek részt ebben a nagy 
munkában.

Pákosztos

Fejezetek a Budavidék zrt. történetéBől

A biai Kastély udvarhölgyei

Ki ide belépsz, rá sem ismersz 
december 15. után

A Janesch-Karácsony építész-
páros házáról a szakma legfelső 

fokon beszélt
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Piróth Ablakgyártó Kft.
Bemutatóterem

Budakeszi, Fő út 172.
Nyitva: előzetes telefonos egyeztetés szerint.

Telefon: 06/30-35-000-75

SYNEGO 
ablakok

Benedek szívesen átvenné a 
keresztet, ami János Pál vállaira 
nehezedik.

Magyarországra is eljutott a 
hír, hogy Ploërmel városa (Fran-
ciaország) szobrot állít Szent Já-
nos Pál pápának. A műalkotás 
a szentatyát egy kereszttel 
ábrázolja. A település vezetése 
úgy határozott, vagy a szobrot 
távolítják el a közterületről, vagy 
a keresztet a szoborról.

Czuczor Gergely, a budaörsi 
Szent Benedek Katolikus Álta-
lános és Középiskola igazgatója 
a hír hallatán kapcsolatba lépett 
a ploërmeliekkel, s fölajánlotta, 
ők szívesen elhozzák a keresz-
tet, hogy Budaörsön fölállítsák. 
(Lehet, ezért egyszer még egy 
lovagkereszt jár?)

A legfrissebb hírek szerint 
(a keresztényüldözés elleni 
küzdelem jegyében?) a magyar 
kormány támogatja a kezdemé-
nyezést. Kész állni a felmerülő 
költségeket és vállalja az admi- 
nisztrációs terheket annak 
érdekében, hogy a relikviát 

Ploërmel városából Magyaror-
szágra lehessen szállítani, amen-
nyiben a franciaországi település 
vezetése hozzájárul ehhez – 
jelentette be Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter. 

Hadd szögezzem le (vörös 
farok), a francia eljárással magam 
csöppet sem rokonszenvezem, de 
tudni való, hogy Franciaország-
ban régóta tiltja a törvény val-
lási szimbólumok használatát 
mind közterületen, mind köz-
intézményekben. Itt tehát nem 
keresztényüldözésről van szó, 
mint azt sokan sugallják, hanem 
az állam és egyház rigorózus 
szétválasztásáról, az állam laikus 
voltának oltalmáról. Ugyaneb-
ben az országban tiltják például 
a fejkendő viselését is közintéz-
ményekben, ami tudvalevőleg az 
iszlámban számít vallási jelkép-
nek, s ami ugyancsak ízlésem 
ellen való (mármint a tiltás), de 
hát ez az én magánügyem, külö-
nösen, hogy nem vagyok francia 
állampolgár.

Biatoris Oz

Le a kereszttel a pápa válláról

Lám, mi’ jó dolguk is van a 
kormányhivatali dolgozóknak 
és a rendőröknek Budaörsön! 
Művészetterápia államköltségen, 
munkaidőben! Vagy mégsem?

A város első embere Fa-
cebook-bejegyzésben tette 
közzé, mit látott egy novem-
beri délelőtt városházi ablakán 
kibámulva. Hivatali emberek 
(no nem a városházáról) a 
Jobbik plakátjait festik le ép-
pen.  „Gondolom, nem kell 
magyaráznom, mekkora  távol- 
ság van a nevezett párt és az 

én nézeteim között. Ami azon-
ban itt történt, az a legócs-
kább »komcsi« időszakot idé- 
zi. A mi pénzünkön, a kor-
mányhivatalos hölgy in-
strukciói szerint, kirendelt 
rendőrök felügyeletével fojt-
ja bele a szót a hatalom az 
egyik politikai szervezetbe. 
»Egyetlen szavával sem értek 
egyet, de utolsó leheletemig 
harcolni fogok azért, hogy 
véleményét szabadon elmond-
hassa«. (Voltaire)”

Wittinghoff és a festők

Vécsei Melinda

+36-20-437-7028
melinda@huberingatlan.hu

Kitűnő helyen örök panorámás igényes kivitelű csa-
ládi ház eladó Telkiben!
A reprezentatív, körpanorámás családi ház 2001-
ben épült. Bruttó 360 m2 5 szoba, több generáció 
együttélésére kiválóan alkalmas. Uszoda gépészete 
előkészítve. 998 m2 telek, irányár 129 MFt.

2092 Budakeszi, Fő utca 134., 
2071 Páty, Rákóczi út 36.

www.huberingatlan.hu, www.miosz.hu 
info@huberingatlan.hu

Budakeszin és környékén teljes körű ingatlan-
közvetítés ügyvéddel, hitelügyintézéssel.

ANGOL és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak

felkészítés érettségire és 
középfokú nyelvvizsgára.

FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217 

Tanuljunk együtt!

A kormányhivatal embere 
rendőri biztosítással tart 

festésoktatást közterületen

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
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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!

Sokoldalú Ön? Itt a helye!

– Bár a borászatban nincs hivatalos 
évkezdet – magyarázza Ballagó Rózsa 
asszony, a Somlai Családi Pincészet 
és a Budakeszi Borháló szaküzlet egyik 
tulajdonosa-vezetője –, de a gyakorlat-
ban a novembert tekinthetjük ilyennek. 
Márton-nap hagyományosan az újbor 
bemutatásának a napja, és az adventben 
már az ünnepi asztalokra kívánkoznak 
az az évi, reduktív eljárással készített 
nedűk.

– Mivel pár nappal Márton után 
vagyunk, mit lehet elmondani az idei 
évről? – fordulok férjéhez, a vállalkozás 
névadójához, Somlai Ferenchez.

– Ritka szerencsés év volt az idei. A 
nagy hideget jól átvészelték a szőlők, a 
tavaszi fagyok pedig megkímélték az ül-
tetvényeket.

– A másik nagy veszély – veszi vissza 
a szót Rózsa asszony –, a jég ugyan-
csak kevés pusztítást okozott 2017-ben.

– Ilyet is ritkán hallani a mezőgaz-
daságban dolgozó vállalkozóktól.

– Ha mindenáron panaszt akar 
hallani – szólal meg a családfő –, ak-
kor a nyári aszályt csak meg kell em-
líteni. Mentségül legyen mondva, ha 
sokszor az utolsó pillanatban is, egy-

egy életmentő csapadék azért csak 
érkezett. Ilyen időszak után érkeztünk 
el az érésig: már akkor lehetett sejteni, 
hogy kiemelkedő minőségű lesz az idei 
termés. A hosszú nyári meleg pedig, 
mint tudjuk, a szőlő legjobb barátja a 
szőlősgazda mellett.

– Különösen – egészíti ki férje okfe-
jtését a feleség –, ha nem párás. Már-
pedig az idei nyár nem volt az, így aztán 
a szőlőre különösen veszélyes gombák, 
kórokozók sem keserítették meg az 
életünket.

– Mire elérkezett a szüret ideje – így 
Ferenc –, a szőlők a 24-es mustfokot is 
elérték, miközben a meszes talaj miatt a 
savak sem égtek el.  

– Mondanának egy „mérleget”?
– Nyolc-tizenkét tonnát szüreteltünk 

le egy-egy hektárról – összegez Rózsa 
–, ami jó eredménynek mondható, a 
minőségről pedig annyit, hogy a 2017-es 
évjáratot még sokáig fogjuk emlegetni 
borászok és borszeretők egyaránt. 

– A must kiforrt, bor a hordókban, 
innentől már minden a borászon múlik – 
teszi hozzá Somlai uram –, az időjárásra 
vagy egyéb csapásokra már nem foghat-
ja, ha mégis mellényúlt.

– Ezek szerint érdemes lesz Somlai 
bort az ünnepi asztalra kitenni.

– Talán nem szerénytelenség, ha 
azt mondom: igen – jegyzi meg Rózsa 
–, hamarosan el is kezdjük a hagyo-
mányos, adventi borvásárt. Ahol nem- 
csak a saját termékeinket kínáljuk, 
hanem az ország jeles borvidékeiről szár-
mazó kollekciónkat. A Borháló, aminek 
a mi egységeink is tagjai, egy olyan, 
országos kiskereskedelmi hálózat, ami 
elsősorban a hazai, feltörekvő borásza-
tokat képviseli a piacon. Szóval minden-
kit szeretettel várunk, és innen is kívá-
nunk boldog karácsonyt minden eddigi 
és leendő Vásárlónknak.

Boros Zita

Szőlő és bor a mérlegen

Budakeszi ingatlanok 
2018 februári átadással

TÖBB AZ ÁTLAGOSNÁL 
Miller Residence

A Budakeszi Etheles park területére megálmodott, parkosított 
területen épülő, 9 lakásos lakókertben, egy 4 és egy 5 lakásos 
társasházat építünk, 2017 év végi befejezéssel. A fejlesztést 
a magas műszaki minőség, átlagostól eltérő térkihasználás, 
családokra tervezett kialakítás jellemző.
http://millerresidence.hu

A Somlai Családi 
Pincészetet 

alapító házaspár, 
Rózsa és Ferenc
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Interjú jelent meg Rodics Katalin bi-
ológussal, a Greenpeace Magyarország 
mezőgazdaságért felelős munkatársával, bu-
dakeszi lakossal nemrég a Népszavában. Az 
írásból idézünk:

 „A helyben, ökológiai módszerekkel ter-
mesztett zöldség, gyümölcs, legeltetett állat-
tartásból származó hús, tejtermék nem csak 
egészségesebb, mint a több száz vagy ezer 
kilométerről szállított termékek, de az ökoló-
giai lábnyoma is összehasonlíthatatlanul 
kisebb. Ráadásul a vidék népességmegtartó 
erejét is növeli – véli R.K.

– Mi az előnye a termelői piacoknak a 
nagy élelmiszerláncokkal szemben?

– A termelői piacok helyben termelt, hely-

ben fogyasztott élelmiszerek esetében a klí-
maváltozást és a szociális hatásokat tekintve 
is érdemesek a támogatásra. A világ egy 
gazdasági, szociális és környezeti válságban 
van, és ennek a krízisnek az egyik legfon-
tosabb közös eredője az ipari módszerekkel 
dolgozó, nagy monokultúrás mezőgazdasági 
termelés, és a termékek nagy távolságra 
történő szállítása. A kiutat egyebek mellett a 
helyben, ökológiai, biológiai módszerekkel 
termelt gyümölcs, zöldség, a legeltető állat-
tartás jelentheti.

– Mi a helyzet Magyarországon?
– Szerintem vidéken is nagyon kevés a 

helyi piac. Működésüket a legutóbbi időkig 
rengeteg jogszabály gátolta, de kétségtelen, 

hogy az elmúlt években sokat 
könnyítettek ezeken a szigorú 
előírásokon.

– Milyen kézzelfogható 
haszna van a termelőnek, a fo-
gyasztónak a helyi piacból?

– A gazda nem kényszerül 
rá arra, hogy viszonteladóknak 
értékesítse a termékeit. Így a 
haszon is az övé marad. A helyi 
piaccal megélhetést lehet te-
remteni a falusi lakosságnak is. 

Újra kialakulhatna a fogyasztó és a termelő 
közötti bizalmi kapcsolat. Emellett egy falu 
életében afféle közösségi teret is alkothat a 
helyi piac. A település pedig nagy részben 
élelmiszer-önellátásra is berendezkedhet, ha 
akad olyan, aki ezt megszervezi. Az a pénz, 
amit élelmiszerre kiadnak, jelentős részben a 
közösségen belül maradna. Ez a vidék meg-
tartó erejét is növelné.

– A kormányzat támogatja azt is, hogy a 
helyi gazdáktól szerezzék be a közintézmé-
nyek az élelmiszer-alapanyagokat. Ez meny-
nyire valósulhat meg?

– Az elv dicséretes, csak az a gond, hogy 
amióta az iskolákat elvették az önkormány-
zatoktól, központosított beszerzésekkel old-
ják meg az iskolai étkeztetést, s egyáltalán 
nem biztos, hogy a helyi termelőtől vásárolja 
meg a fenntartó az élelmiszert.”

sajTószemle

Helyben, természetesen

Piac a Hidegvölgyben
December 10-én újra Erdei piaccal várják 
a szervezők az érdeklődőket Budakeszi és 
Telki között, a Pilisi Parkerdőben található 
Hidegvölgyi Erdészlaknál. A látogatók ad-
venti kézműves portékák között válogath-
atnak, finom termelői készítményeket kós-
tolhatnak és vásárolhatnak, de a pultokon 
erdei termékekkel is találkozhatnak reggel 
9 órától 14-ig.

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

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

Az ajándék, ami 
biztosan célba talál

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

Mindenki az, 
amit megeszik

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.
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BUDAKESZI

December

6. szerda, 13.30 
Házi praktikák
Generációk Háza (GH)
15.00 és 17.30
Filmklub: Kincsem
(GH)
18.30
Mérő László matematikus és pszi- 
chológus előadása
Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pont (EFMK)
7. csütörtök, 15.00
Városi Nyugdíjasok karácsonya
(EFMK)
8. péntek, 16.00
Karácsonyi Vásár
(EFMK)
9-10. szombat-vasárnap
Itt van a szép, víg karácsony
EFMK közösségi tér
9. szombat, 18.00
Kály-Kullai Rita orgonakoncertje
Szent Ferenc Sebei templom
Bp. I. Fő u. 43.
10. vasárnap, 15.00
Zwickl Polka Partie
(EFMK)

13. szerda, 18.00
Báldi Marietta, Giese Piroska, 
Vitkó Mónika és Sándor György 
kiállítása (megnyitó)
(EFMK)
14. csütörtök, 17.00
Betlehemes kiállítás megnyitója 
és eredményhirdetés
(EFMK)
17.30
Kodály és kortársai
koncert a Prohászka Ottokár Ka-
tolikus Gimnáziumban
15. péntek, 19.00
Menderson David koncertje
(EFMK)
16. szombat, 10.00
gyerektáncház
Rathauskeller
11.00
Régi karácsony – az Aranyszamár 
Színház gyerekelőadása
(EFMK)
15.30
Adventi hangverseny a budakeszi 
római katolikus plébániatemp-
lomban

17. vasárnap, 18.00
Tágra zárt szemek
Rathauskeller

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

December

7. csütörtök, 14.00 
A dzsungel könyve
12. kedd, 11.00 
Mosó Masa mosodája
Városi Ifjúsági Klub 
13. szerda, 18.00 
Operabeavató – A mezzoszoprán: 
Wiedemann Bernadett
13. szerda, 19.00 
Komámasszony, hol a stukker?
19. kedd, 10.00 
Mosó Masa mosodája
20. szerda, 14.00 
A dzsungel könyve
21. csütörtök, 19.00 
A sötétség hatalma

23. szombat, 11.00 
Liliomfi
27. szerda, 14.00, 19.00
Liliomfi
28. csütörtök, 14.00, 19.00
A dzsungel könyve
30. szombat, 19.00 
Álarcosbál
31. vasárnap, 15.00 
Liliomfi – Szilveszter

ZSÁMBÉKI-MEDENCE
KuLturáLis programoK

December

6. szerda, 17.00 
Falumikulás
Művelődési Ház
8. péntek, 17.00
Peron plusz: Segítség az élethez
Biatorbágy 
9-10. szombat-vasárnap
Múzeumok hétvégéje Zsámbékon
9-10. szombat-vasárnap
Angyalfia vásár
Biatorbágy 

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

X

Kétségbeesett és rossz helyzetű csa-
ládok megsegítésére hoztuk létre Kin-
cses Adományboltunkat idén nyáron a 
Budakeszi Fő utca 43-45 egyik, 22 négy- 
zetméteres, utcára nyíló boltjában az 
Erkel utcai buszmegállónál. Már látjuk, 
hogy jól tettük, sokan keresnek fel min-
ket kéréseikkel, amiket igyekszünk 
teljesíteni. Ha tehetném, könyvet írnék 
azokról az élethelyzetekről, amiket in-
nen – belülről – látok nap mint nap, de 
vigasztal, hogy tőlünk mindenki egy 
kicsit feltöltődve léphet ki; vagy azért, 
mert hozott valamit – ugyan nem tudja, 
hogy ki kapja meg, de reméli, hogy örül 
neki valaki –, vagy azért, mert olyan do-
loghoz juthatott hozzá esetleg ingyen 
vagy csekély összegért, amit máshon-
nan nem állt volna módjában besze-
rezni. Olyan is megtörténik nem is ritkán, 
hogy odaadjuk hitelbe – majd kifizeti, ha 
tudja, amolyan becsületkassza mód-
jára –, amit kiválasztott magának a 
Kedves Vevő, és láss csodát, működik 
a dolog, mert nagyon-nagyon kevesen 
„felejtenek el visszajönni”.... Készletünk 
konyhai eszközökből, dísztárgyakból, 
könyvekből, ruhaneműkből, bizsukból, 
CD, DVD-ből, játékokból áll – felsorolni 

is nehéz, mert egyedi tárgyaink is van-
nak bőven, de kézimunkafonalakat is 
„begyűjtünk”, mert ezekből sok ügyes 
kezű nagyi varázsol kis ruhát, zoknit és 
bármi mást unokáinak, de akkor is öröm, 
ha kedvenc időtöltése a kötögetés, hor-
golás.

Három csodaönkéntessel dolgozunk, 
s a nap végén, amikor megköszönöm 
segítségüket, ők mosolyogva visz-
szaköszönik, hogy segíthettek... Szóval 
mi is töltekezünk az ott töltött idő alatt.

Azért vannak nehézségeink is. Egy-
részt kinőttük a helyiséget, de nagyobb-
ra egyelőre nincs módunk, raktárunk is 
másik településen van, másrészt néha 
kapunk olyan szennyezett ruhaneműt, 
tárgyat, amit kidobni sajnálunk, ezért 
a tisztítás is a mi feladatunk, ami újabb 
költség vagy probléma. Missziót is telje-
sítünk, mert hetente nagy mennyiségű 
ruhaneműt juttatunk távol eső telepü-
lésekre, hogy ott osszák szét az igénylők 
között. 

Mit szeretnénk jövőre? Ezt folytatni 
még több elánnal és eredménnyel. Sze- 
retnénk még segítő önkénteseket – 
középiskolásokat is – segítő, szociális 
tevékenységre magunk közé fogadni, 

és én személy szerint nagyon-nagyon 
szeretnék egy szociális és közösségi 
kertet teremteni, ahol bárki ültetgethet, 
kapálgathat, vagy csak egyszerűen 
nézhesse valahol az ő kicsi kertecs- 
kéjében, hogy hogyan nő a fű... neki.

Mi a legnagyobb álmom? Az, hogy 
minden nap Ünnep legyen mindenkinek 
és mindenki azt érezze a nap végén, 
hogy, „de jól érzem magam, mert ma is 
tettem másokért”.

Tóth Erika
a Kincses Adománybolt 

vezetője

Mindenkinek boldog ünnepeket

Lépjen be bátran
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A Hollywoodból indult  me-
too-cunami, ahogy az egész 
világon, úgy Magyarországon 
is végig söpört. Lányok, asz-
szonyok százezrei törték meg, 
sokszor évtizedek után a csön-
det, és – „Nem mondhatom 
el senkinek, elmondom hát 
mindenkinek” – tárták ország 
világ elé a sokszor évtizedek 
óta magukba fojtott szégyent, 
megaláztatást, az őket ért bán-
talmazásokat, zaklatásokat, 
erőszakot.

Hogy mindennek mi lesz 
a következménye, ma még 
nehezen megjósolható. Le-
het, hogy a „tömeghisztéria” 
ahogy jött, elmúlik, de az is 
elképzelhető, hogy valamit 
elindít, és kicsit jobbá teszi 
emberi viszonyainkat.

Mindenesetre, mint minden 
éremnek, ennek is több oldala 
(nem is csak három) van.

A hazai vizeket legjobban 
fölkavaró Marton László-
Sárosdi Lilla afférral (A 
színésznő évtizedekkel koráb-

ban a neves színházi rendező 
szexuális zaklatását volt kény-
telen eltűrni) kapcsolatban 
egy Budakeszin élő, világhírű 
rendező, Szász János így val-
lott Facebook-oldalán:

„Nemsokára majd jön a 
hallgatás. Eljön a SZÉGYEN 
ideje. A tombolás utáni csend 
üressége. Az újságírók vissza- 
olvassák gyűlölet szalagcí-
meiket, az egymást ugató mo- 
rális posztolók már régen má-
sokat leckéztetnek. Örök a bé- 
lyeg rajta, le nem mos- 
ható. Marton László  
megbűnhődött.

Elítélek mindenféle 
hatalommal való visz-
szaélést, nem posztom 
az ítélkezés. Már úgyis 
mindenki megtette. 
Marton László bocsá-
natot kért. Van, aki ezt 
elfogadta, van, aki nem.

Marton László a 
barátom és az is ma-
rad! Nem tagadom 
meg. Sokra tartom őt, 

én magam rengeteget köszön-
hetek neki, tanultam tőle, igen! 
– emberséget, színházat. Sok 
osztályában taníthattam filmes 
mesterséget – ahogy a mostani-
ban is – soha, semmiféle jelét 
nem tapasztaltam annak, hogy 
osztályfőnökük kihasználta 
volna helyzetét. Megszállott 
pedagógus, aki fanatikusan, 
szereti – A SZÓ JÓ ÉRTELMÉ-
BEN! – tanítványait. Sokszor 
ültem óráin. Ő az a MESTER, 
aki nem saját magát nevezte 
ki, hanem a tanítványai jelöl-
ték ki Mesterüknek. Micsoda 
különbség!”.

Mitú, mit tűr, mit nem

Családtagjai, barátai, tiszte- 
lői és a rajzfilmszakma 

 képviselői hétfőn végső bú- 
csút vettek Nepp József Kos- 
suth- és Balázs Béla-díjas rajz- 
filmrendező-forgatókönyv- 
írótól a Budakeszi temetőben. 
„Nem búcsúzom, mert velünk 
maradtál, és mosolyogj ránk 
továbbra is, én ezt a képet fogom 
magammal vinni” – hangsú-
lyozta beszédében Jankovics 
Marcell rajzfilmrendező. A 
művészt életének 84. évében, 
október 6-án érte a halál.

*
Sokan talán nem is tudják, Bu-
dakeszi a hazai animációs film 
egyik fellegvára volt. A magyar 
rajzfilm aranykorában számo-
san választották akár lakhe-
lyül, akár alkotó műhelyül 
Budakeszit a kor jelesei közül. 
Budakeszi Nepp Józsefet is 
befogadta. Életében – és halá-
lában is.

Az erény 
aranyat ér
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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

VÍZ-GÁZ, központifűtés-szerelő
Vállalok teljes körű…
… vízvezeték-szerelést csapcserétől 

a csőtörésig
… kerticsap-szerelést
… vízóra-kiépítést
… vízvezeték-kiépítést
… központifűtés-szerelést
… kazáncserét
… gázvezeték és -készülékszerelést
… szennyvízcsatorna-kiépítést és 

dugulás-elhárítást

BÁLINT JÓZSEF
Víz-Gáz-Központifűtés-szerelő

Hívjon bizalommal
06 (20) 370 74 17

Budakeszi irodába keresek 
adminisztratív munkakörbe, 
káros szenvedélytől mentes, 

legalább középfokú végzettség-
gel rendelkező személyt. 

Gépírás vakon és MS Office 
alkalmazások használata 

elengedhetetlen. 
Jelentkezés: 

keszi.iroda@t-online.hu 
email címre.

Ünnepi bevásárlásait intézze 
a Budavidék-Coop üzleteiben

Drágám, gyerünk 
a Budavidék-Coop 

áruházba, mindjárt itt 
a Mikulás!

Repülök, 
drágám!

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

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

Halászlét 
a karácsonyi asztalára 

rendeljen tőlünk!

Évzáró céges bankettek, 
családi ünnepek a Stadtban

201712.indd   12 2017.12.01.   23:59:46



2017 DECEMBER  •  BUDÁNTÚL

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

XIII

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)

Tanút keresnek
2017. szeptember 29-én 16 óra 5 perckor 
a Pilisvörösvár, Lahner György utca és Fő 
utca kereszteződésében egy Ford típusú te-
hergépkocsi összeütközött egy Ducati típusú 
motorkerékpárral, amelynek vezetője a Fő 
utcán forgalmi okból álló kocsisort előzte 
Piliscsaba irányából érkezve. Az ütközés 
következtében a motorkerékpár átsodródott 
a menetirány szerinti bal oldali útpadkára, 
ahol téglafalnak ütközött, vezetője meg-
sérült.

Az eljárás eddigi adatai szerint a balesetet 
megelőzően egy járművezető a jelzett 
kereszteződésben lemondott elsőbbségéről 
a Ford tehergépkocsi vezetője javára. A 
sofőr kiléte és az általa vezetett jármű típu-
sa jelenleg nem ismert a nyomozó hatóság 
előtt, tanúkihallgatása azonban szükséges-
sé vált az ügyben.    

A Budaörsi Rendőrkapitányság munka-
társai kérik, hogy aki tanúja volt a közleke-
dési balesetnek, vagy azzal kapcsolatban in-
formációval rendelkezik, hívja a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítá-
si Központját a 06-1-236-28-83-as telefonszá-
mon, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld 
számán, vagy a 107, 112 központi segély- 
hívó telefonszámok valamelyikén.

Télbe kapcsoltak
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. novem-
ber 10-én átállt a téli útüzemeltetési 
időszakra, november 28-ától pedig hár-
mas téli készültségi fokozatra váltott 
(összesen négy fokozat van). Innen is 
fölhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, 
a szokatlanul kegyes november után ne 
halogassák, akik még nem tették meg a 
téligumi-váltást, és fokozott óvatossággal 
közlekedjenek az utakon.

Hasznos az autóink műszaki állapotát is 
átvizsgálni az igazi tél beköszönte előtt.

A laktanya kapuja nyitva
Az Adyligeti Rendészeti Szakgimná-

zium nyílt napot tart.
A rendészeti szakgimnáziumok nyílt 

napjain az érdeklődők részletes in-
formációkat kaphatnak az intézmények-
ben zajló oktatásról, a felvételi eljárás sa-
játosságairól, a rendőrség feladatairól és a 
hivatásos életpályáról.

A pályaválasztás előtt állók bepillantást 
nyerhetnek az iskolák diákjainak minden-
napjaiba, feltehetik az őket foglalkoztató kér-
déseket a rendőri hivatással kapcsolatban.

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium
(2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.)
http://arszg.hu/
2018. január 11., 9 órától.

Tél tábornok 
zordon ábrázattal

Maga ott,
 le a kezekkel!
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Budakeszi, Ady E. u. 1.
A Dózsa Gy. téri CBA mögött

(30) 345 66 75
budakeszi@borhalo.hu

Nyitva tartás:
Hétfő: 13:00-20.00

Kedd-Csütörtök: 10.00-20.00
Péntek: 08:00-20.00

Szombat: 08:00-17:00
Vasárnap: decemberben  8-17-ig nyitva

Karácsonyi borvásár!
Ajánlatunkból:
Szeredi Merlot félédes 2l 1380 Ft
Eredet Pince Cserszegi fűszeres 1,5l 1390 Ft
Takler Rozé 3l 3840 Ft
Polgár Serum Veritas 1,5l 1980 Ft
Twickel Bíbor Cuvée 5l 4500 Ft
Twickel Kadarka 5l 3900 Ft
Tokaji Sárgamuskotály félédes 2l 1780 Ft
Tokaji Furmint édes 2l 1620 Ft

2017-es újbor ajánlatunk:
Lelovits Portugieser 1,5 l 1950 Ft
Lisicza Rozé 1,5 l 1980 Ft
Bock Rozé 0,75l 2050 Ft
Lisicza Zöldveltelíni 1,5 l 1680 Ft
Font Irsai Olivér 3l  3570 Ft

Figyelje honlapunkon az adventi naptárt: 
www.borhalo.hu Minden nap egy bor jelentős áren-
gedménnyel kapható limitált mennyiségben.

Kellemes, meghitt Karácsonyi Ünnepeket és 
sikeres új évet kíván a Somlai család.
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Közérthetőség mindenek felett! 
A közelmúltban egy ügyfelem azt mondta nekem, 
hogy ő egy szót sem értett abból, ami egy ügyvé-
di irodában tájékoztatásul elhangzott. Én azt 
válaszoltam, elfogadhatatlan, hogy az ember az 
őt érintő kérdésben ne értse a helyzetet, sőt egy 
szót se értsen abból, amit tájékoztatásul mon-
danak neki. Ezért szükséges, hogy szót ejtsünk 
most a közérthetőségről. 

Hosszú évek tapasztalata alapján határozottan 
állítom, hogy a saját ügyére vonatkozó jogi in-

formációkat mindenki megértheti. Természetesen ehhez az kell, hogy 
a tájékoztatást adó ügyvéd mindent megtegyen annak érdekében, hogy 
érthetően magyarázza el a vonatkozó szabályokat. Ma már az élet 
számtalan területén olyan bonyolult dolgokkal találkozunk, hogy min-
denhez szakember kell. Jó példa az orvosi szakterület, de a könyvelői, 
sőt akár az autószereléssel kapcsolatos dolgokat is említhetném. Még-
is meggyőződésem, hogy ha egy-egy hivatást a maga teljességében 
nem láthatunk is át – és nincs is rá szükségünk –, a saját helyzetün-
ket, ügyünket érintő kisebb szeletet igenis megérthetjük. Amennyiben 
a velünk foglalkozó szakember ezt nem tudja lehetővé tenni, esetleg 
türelmetlen ahhoz, hogy számunkra közérthetően elmagyarázza, ak-
kor bátran forduljunk máshoz. Gondoljuk csak el pl. az orvosi szak-
területet. Ha valakinek vakbélgyulladása van, nyilván nem az az 
elvárás, hogy egyetemi előadást tartson neki az orvosa, hanem a vak-
bélgyulladással kapcsolatos információkat kell megkapnia, beleértve 
a szövődményeket, a lehetséges beavatkozásokat. Másképpen hogyan 
lenne elvárható, hogy beleegyező nyilatkozatot írjon alá a beteg a be-
avatkozáshoz, gyógykezeléshez?

Ugyanez mondható el a jogi kérdésekről is. Nem egyetemi szintű 
képzést tart az ügyvéd, sőt ellenkezőleg.  Nem csupán szabályokat köz-
lünk, hanem azokat az adott ügyre vonatkoztatjuk és a következmé-
nyekkel, lehetséges végkifejletekkel együtt vesszük végig. Az ügyvédi 
hivatás szabályai szerint, ha az ügyfél „nem ért semmit” abból, amit az 
ügyvéd mond, nem is lehetséges, hogy megbízást adjon. Mint ahogy 
az is elképzelhetetlen, hogy ellenjegyezzek egy olyan szerződést, amit 
az ügyfél nem értett meg, hiszen akkor hogyan tudnám az ő tényleges 
szándékát a szerződés megkötésére igazolni. 

Persze hallottam már néhányszor olyan vélekedést, hogy számta-
lan dolgot teszünk az életünk folyamán, aminek a következményeivel 
egyáltalán nem voltunk tisztában, sőt még a jogintézmény alapjait sem 
ismertük. Nem a vicc kedvéért, de jó példa erre a gyermekvállalás vagy 
a házasságkötés. Ezzel kapcsolatban csak annyit mondok, hogy egyik 
sem ügyvédköteles eljárás. 

Nem véletlen, hogy egy adásvétel vagy egy cégügylet során, sőt 
bizonyos típusú peres eljárásoknál is kötelező a jogi képviselet. Én 
magam azt vallom, hogy ha lehet, minden eljárásban törekedjünk az 
ügyvédi képviseletre. Sok minden van egy egyszerűbb ügylet során 
is, amire az ügyfél nem gondol. A szakember szélesebb látókörű, 
több információ birtokában van, nem utolsósorban: jóval tapasz-
taltabb. Így sok váratlan bonyodalomtól kíméli meg az ügyfeleket, 
ha kellő időben legalább az ügyvédi konzultáció szintjén tájékozód-
nak. Napi szinten élem át azokat a helyzeteket, amikor az ügyfél 
rájön arra, hogy mi mindenre nem gondolt, pedig azt hitte, tisztában 
van minden vonatkozással.

Összegezve tehát: jó tanácsként annyit mondhatok, legyen elvárá-
sunk magunkkal és a velünk foglalkozó bármely szakemberrel szem-
ben is, hogy az ügyünkre vonatkozó szabályokat megismerhessük, 
hiszen csak így tudunk felelősségteljes döntéseket hozni. 

Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd 

Dr. Moravcsik Krisztina 
ügyvéd

Új cím: 
2040 Budaörs, Budapesti út 70.
Tel/Fax: +36 23 789-771
Mobil: +36 20 414-33-43
Web: www.moravcsik.hu
Ügyfélfogadás időpontegyeztetés 
alapján!
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Immár valóban itt a tél, fűteni kell. Kinek 
mivel. Az alábbi történet egyik szereplője 
történetesen fával szokott, rendelt is egy kis-
teherautónyival. A fafuvarozók (szállítókat 
nem írnék, hiszen kiskorúak is olvassák a 
lapot – a Szerk.) november 28-án délután 
érkeztek meg a budaörsi helyszínre, azon-
ban ekkor derült ki, hogy a mennyiség 
föltűnően nem egyezik a megrendeléssel, 
az ár viszont nem változott. R. Gy. 21 éves 
és R. G. 19 éves sajóbábonyi lakosok és a 
vevő mind élénkebb szóváltásba kevere-
dett, amikor a fakereskedők egyike látja ám, 
hogy nem messze az „alku” helyszínétől ott 
dekkol egy gépkocsi Közterület-felügyelet 
felirattal. A látvány hatására jobbnak látták 
kereket oldani és veszni hagyni az üzletet. 
A kisteherautót a fiatalabbik vezette, és 
szabályos ámokfutásba kezdett, melynek 
során Budaörsön kívül Budapest XI. kerüle- 
tét érintve, Törökbálint felé menekült. 
Út közben egy másik személyautónak is 
nekiütközött, a riasztott és őt megállítani 
akaró rendőröknek sem engedelmeskedett. 
Végül Törökbálinton sikerült feltartóztatni 
a szállítmányt. 

A rendőrök a 19 éves gyanúsítottat közúti 
veszélyeztetés bűntett és csalás bűntett kí-
sérlet elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt, míg a 21 éves férfit csalás bűntett kí-
sérlet elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozói 
mindkét férfit bűnügyi őrizetbe vették.

Az erőszak neme és nem az erőszakra

A nők elleni erőszak megszüntetésének vi-
lágnapja elnevezésű emléknapot a nők el-
leni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták 
már 1981 óta minden évben november 25-én 

tartják. Az évfordulónak különös aurát adott 
idén a világszinten kibontakozott me too 
kampány, melynek során mind több nő tárja 
fel az élete során ellene elkövetett kisebb 
nagyobb erőszakos és/vagy szexuális visszaé-
léseket. Óriási lelki teher az erőszak, melynek 
súlya akár az áldozatok egész életét végigkí-
séri. Kevesen tudják, de az említett visszaé-
léseket leggyakrabban nem idegenek, hanem 
rokonok, sokszor a legközelebbi hozzátar-
tozók, családtagok követik el a nők kárára a 
gyermekbénatalmazásokhoz hasonlóan (de 
az egy másik lapra, akarom mondani világ-
napra tartozik.) 

Ma már, szerencsére, nincsenek teljesen 
egyedül az áldozatok, az alábbiakban adjuk 
meg azoknak a szervezeteknek a nevét és 
elérhetőségét, amelyekhez fordulni lehet akár 
az áldozatoknak, akár azoknak a jóérzésű 
embereknek, akiknek tudomására jutott efféle 
cselekmény:

– a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen 
Egyesület (NANE), tel.: 06/80-505-101 (segély-
vonal szerda kivételével naponta 18-22 óráig);

– az ESZTER Alapítvány az Erőszakos 
Szexuális Támadást Elszenvedettek Rehabili-
tációjára +36/1-466-9872;

– a Patent Egyesület, tel.: 36/70-252-5254 
(jogsegélyszolgálat szerdánként 16-18 és 
csütörtökön 10-12 óra között.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

tallózás a vidék Bűnügyei közt

Fűtés fával és tesztoszteronnal
Novemberi mérlegünkben a szex és az erőszak dominál. Lehet, a titokzatos, 
Európa fölött megjelent atomfelhő az oka?

– Jaj, fiacskám, ne haragudj, tudnál 
segíteni? – fordul hozzám Juliska néni. 
– Tudod, ezek az apró betűk! – sóhajt.

Természetesen tudok segíteni, a 
„fiacskám”-mal levesz a lábamról, 
hiszen én sem vagyok már mai gyerek. 
Vagy húsz éve lettünk szomszédok, de 
mióta pár utcával távolabb kerültünk, 
azóta is rendszeresen összefutunk mint 
afféle törzsvásárlók itt, a Prímában. 
Miközben ketten veselkedünk neki a 
szövegértési feladatnak (nem tudom, 
akár ő, akár én, átmennénk-e egy 
PISA-teszten), óhatatlanul is belekuk-
kantok a bevásárlókocsijába. 

– Juliska néni már a karácsonyra 
készül? – Találkozásunkra még bőven 
november derekán került sor, de ahogy 
körülnézek, nemcsak Juliska néni, 
hanem az üzlet is javában „gyúr” már 
az év végére.

– Ó, fiacskám, az ünnepi hozzávalók 
nagy részét, amit előre be lehet tárolni, 
már meg is vettem. Bár máshol élnek, 
nagy a család, és karácsonyra min-
dig összejövünk nálam, amíg bírom. 
Fizikailag is, no meg anyagilag. És 
hát a nyugdíj annyi, amennyi. Meg kell 

fontolni, mikor, miből mennyit veszek. 
Szóval én már szeptember végétől, 
október elejétől tervezek, összeírom 
a beszerzendőket, és figyelem az 
akciókat – emeli föl mutatóujját. – Most 
éppen a gesztenyekínálatot néztem, 
megvegyem, ne vegyem, lesz-e köz-
vetlenül az ünnep előtt, s ha lesz, meny- 
nyiért. Tudod, a gesztenyepürémhez 
ragaszkodik a család, de nem ám 
úgy, mélyhűtött masszából készítem, 
hanem igazi gesztenyéből, s igazi ru-
mocskával bolondítom meg.

Jó lenne belekotnyeleskedni, nyelek 
is egy nagyot, de nincs sok időm 
ábrándozni, miután megfejtettük a kis 
betűs termékleírást, elbúcsúzom, mert 
már várnak otthon az ebéddel. Ma fe-
leségemmel nem tudunk főzni. Ilyen 
esetekben szoktunk a bisztróra tá-
maszkodni, ami az adventi időszakban 
még gyakoribbá válik majd. Amikor 
átballagok közvetlenül az üzlettérből 
a vendéglátó helyiségbe, és elkezdem 
tanulmányozni a mai kínálatot, újfent 
megállapítom, a napi menüt még min-
dig ezer forint alatt tartják, s mint kis-
vártatva kiderül, a minőség és a meny- 

nyiség is a megszokott: az adagok ki-
adósak és finomak. 

Megpillantom az étterem vezetőjét, 
aki még az efféle fast food helyen is ad 
arra, hogy a törzsvendégekhez legyen 
egy-egy kedves szava.  Érdeklődöm, 
idén is számíthatok-e a halászléjükre. 
(Évek óta innen viszem a karácsony 
esti tradicionális ételt.) Válasza meg-
nyugvással tölt el:

– Ha feliratkozik, biztosan. Idén re-
kordot szeretnénk dönteni – büszkél-
kedik –, tavaly néhány híján ezer adag 
halászlét adtunk el, idén szeretnénk 
átlépni a bűvös számot.

Étekfogó

ÉleTkÉpek a príma Élelmiszer-áruházakból

Ki mint készül? (Ünnepek előtt)

December 12-étől 
karácsonyi halvásár!
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