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FRÍÍÍ!

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

Geridor Optika • Budakeszi, Dózsa György tér 1/a
Tel.: +36-23-452-415 • Ny.: H-P 10.00-18.00.

Biatorbágy, Baross Gábor u. 3.
Tel.: +36-23-312-004 • Ny.: H-P 10.00-18.00., Szo. 9.00-13.00.

http://www.geridoroptika.hu

Valamennyi 
Olvasónknak 

boldog új évet 
kívánunk!

Boldog Új Évet!

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

Múlj el,
korom!
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A Herr Liszt Haus kereskedői 
köszönik Vásárlóik hűségét, 
és  2018-ban is várják őket 
üzleteikben.

Boldog új évet!

Találkozunk 2018-ban is 
a Budavidék-Coop megújult üzleteiben

Üröm, Hegy Csemege, Templom tér 1.

Sóskút, Terasz Csemege, 
Szent Flórián tér 10.

Zsámbék, Törökkút Csemege, 
Akadémia u. 1.

Esztergom, Bástya Csemege,
Rákóczi tér 5.

Budakeszi, Tempó Csemege, Fő tér 3.

Biatorbágy, Kastély Csemege, 
Szentháromság tér 1.

BÚÉK!
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Aki bújt, aki nem, megyeeek! 
Ez a gyerekkori játékformula jut az 

utóbbi években eszembe újév körül, amikor 
az emberek boldog-boldogtalannak búékol-
nak önfeledten. Gyerekkoromban ugyanis 
én úgy értettem a köszöntés bevett, év végi 
mondását – B.Ú.É.K. –, hogy bújjék. (Ak-
koriban, ebből is látszik, milyen régen volt, 
a műveltebb emberek ugyanis még ismerték 
az ikesige-ragozást. No, nem mintha va-
lami csúcsértelmiségi, pláne arisztokratikus 
környezetben nőttem volna föl (sőt!), de ez az 
igealak is majd’ olyan ismerős volt, mint az 
egyébként nálunk is bevett „bújjon”. Egy szó 

mint száz, a szilvesztert meg az újévet emiatt valahogy úgy kép-
zeltem, a felnőttek ilyen tájt előveszik a bohókásabb, gyerekesebb 
énüket, s mindenféle játékokba bonyolódnak. Valljuk meg, ha 
nyelvileg nem is, de a lényeget tekintve ez az értelmezés nem állt 
távol a valóságtól. Hát még, amikor meggyőződésem megerősítést 
is nyert valami elő- vagy utószilveszteri murin, amiben én is ott lá-
batlankodhattam a felnőttek körül, szó szerint békaperspektívából 
szemlélve az eseményeket, s időnként felnyúlván az asztalra, bele-
nyalintva a különböző italos poharakba. 

Ez alkalommal történt ugyanis, hogy a Jóska bácsi láthatóan 
egyre izgatottabban kezdett föl-alá járni az összejövetel helyszínéül 
szolgáló lakásban, bekukkantva ide is, oda is, még a spájzba is, 
hogy végül a teraszon rátaláljon a Lili nénire, hites feleségére, 
aki egy számomra ismeretlen bácsi karjaiba bújt, nyilván, hogy 
láthatatlanná tegye magát a hunyó, azaz Jóska bácsi számára, no 
meg hogy fölmelegedjék kicsit. (Akkoriban, bezzeg, még hidegek 
voltak a telek! Lili néni pedig, jól emlékszem, mélyen dekoltált, 
ujjatlan ruhában volt.) Nem értettem, Jóska bácsi ahelyett, hogy 
megörült volna, milyen ügyesen megtalálta a bújókat, s végre sze-
repet cserélhet Lili nénivel, akinek így be kellett volna állni a sa-
rokba, s letakart szemmel számolni, hogy elérvén a százig, kimond- 
hassa a boldogító aki bújt, aki nem, megyeeek!-et, mindketten 
kivörösödve, feldúltan, viharosan távoztak. 

Csak később értettem meg, amikor már olvasni tudtam, hogy 
nem bújjék az, hanem BÚÉK. Ez azonban jóval nehezebb szellemi 
feladványnak bizonyult az előző szófejtésnél. Fölfogtam ugyan 
mind a bú, mind az ék szavakat (iparosember is volt a családban, 
egyik ágon kiváló asztalos dinasztia leszármazottja lennék, még 
ha ez két balkezemen nem látszik is), de hogy miféle ék lehet az, 
ami a búnak szolgál, vagy azt feszegeti, nem tagadom, megha-
ladta akkori értelmi képességemet.

Később minden rejtély megoldódott, és nem is törtem ilyesmin a 
fejemet sokáig, éltem én is a felnőttek racionális életét.

Csak mostanában jutott eszembe megint ez a bú-ék, meg az is, 
nem is volt ez akkora marhaság, mint utólag hittem. Ízlelgetem te-
hát a szokatlan szóösszetételt: búék. Kezdek ráérezni a jelentésére. 
Éket verni a bú és a világ, a bú és mi közénk. Ha csak pár napra is, 
vidámságot, örömet, önfeledtséget szerezni magunknak és a sze- 
retteinknek, s feledni a világ ezernyi búját, baját. Erre valók, töb-
bek közt, az ünnepek. Megannyi búék. Mint e legutóbbi is. Hogy 
aztán elmúljon ez is, s elkezdődjék valóságosan is, hétköznapi 
módra egy újabb év.

Ami az előttünk állót illeti, kívánni szívesen kívánok mindenki-
nek boldogot, sikereset, békéset (végül is kívánni nem kerül sem-
mibe), de ígérni nem áll hatalmamban semmit. Legfeljebb azt, 
hogy igyekszem együtt érezni Olvasóimmal örömükben, bánatuk-
ban egyaránt 2018-ban is.

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)

„Mutassatok hat sort bárki írásából, s én találok benne olyat, 
amiért vérpadra lehet küldeni.”

(Richelieu)
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Boldogasszony havában igyál jó bort, és ha van, édes italt. 
Az ürmösbor mellednek fájása ellen igen jó, borral és 

füvekkel timporált étkek hasznosak, azonképen a lekvárok és 
eleven gyömbér. Megeheted a kövér disznópecsenyét, kolbászt 
és ludat mustárral vagy borsos eczettel. Eret ne vágass.

Ha mennydörgést hallasz e hónapban, kegyetleneknek ha-
lálát jelenti.

Kis-Karácson napján a reggeli vörös ég hadat és pokolidőt 
jelent. De mikor fénylik szent Vincze, akkor telik meg a pincze; 
mikor fénylik szent Pál, minden termés szépen áll; ha pedig 
havas, vagy eső leend, mértékletes esztendőt jelent. Ha felleges 
vagy ködös lesz, könyörögjünk az Úristennek, hogy hirtelen 
haláltól minket megoltalmazzon. 

Kemény s kegyetlen hidegü a Boldogasszony havában szü-
letett gyermek, nedves és rideg természetü leszen, tiszta önön-
természetében, de nagyravágyó, kevély, igen akaratos, minden 
szépséget szerető, tobzódó, tékozló, magamulató, nyájaskodó 
a szép személyekkel, de haszontalan részeges és kártyás lesz, 
az atyjától maradtat hamar felönti a közre vagy garatra, és 
megemészti.

CSÍZIÓ Január, Boldogasszony hava

Sikeresen működik, immár 
december eleje óta az ideig-
lenes budakeszi műjégpálya 
az Erkel Művelődési Köz-
pont udvarán. A csúcsszezon 

alighanem a téli szünet volt, 
aminek már vége, de még 
hetekig, a tél végéig tudják 
igénybe venni a létesítményt a 
téli sportok kedvelői.

Azt ugyan nem mondhatni, 
hogy annak idején, amikor 

Budaörstől elvették a járási köz-
pont szerepet, hogy Budakeszinek 
adják, ne okozott volna súrlódá-
sokat a két szomszéd vár kapcso-
latában, de a beszélő viszony és 
az együttműködés fennmaradt. 
Bizonyság rá, hogy együtt indul 
a két tepeülés a turisztikai pá-
lyázaton, amiből, ha elnyeri, a 
Budaörsről a budakeszi Makkos-
máriai Kegytemplomhoz vezető 
turistautat kívánják megépíteni. 
160 millióra nyújtották be az i-
gényt (ez a maximum), önrész 
nem kell hozzá.

Új dísztermet avattak a budakeszi Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnáziumban, ami az iskolaalapító Németh 
László lelkész nevét viseli.
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DOBTAM EGY HÁTAST, AMIKOR 
MEGLÁTTAM AZ ELSŐ, 

2018-AS AKCIÓKAT A PRÍMÁBAN!

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.

STADT ÉTTEREM és KÁVÉZÓ

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

És most igyunk az újévre, 
a barátságra, és arra, 
hogy a törzshelyünk 

ezután is a Stadt lesz!

Majdnem szomszédok voltunk (Budakeszi 
legöregebb utcájában), pár házzal lakott 
följebb, a legutolsó időkig láttam nem 
egyszer elmenni a kapunk előtt. Gondol-
tam sokszor ilyenkor, megszólítom, elvég- 
re földik is lennénk meg szegről-végről 
kollégák, meg hát én vagyok a fiatalabb 
is, nekem illenék lejelentkeznem. Vala-
hogy mindig akadt „sürgősebb” dolgom. 
Hogy mik is voltak ezek a sürgős dolgok, 
egyre sem emlékszem. Rá és az elmulasz-
tott alkalmakra azonban igen. S fogok is.

Az elmúlt év decemberének 9. napján 
elhunyt Albert Gábor.

Református családban született, édesapja 
adóügyi jegyző volt Egyházasharasztin. 
Gyermekéveit két ormánsági faluban, Sá-
modon és Sellyén töltötte. Középfokú tanul-
mányait a kőszegi katonaiskolában kezdte, 
majd a pécsi állami Széchenyi Gimnázi-
umban érettségizett. Egy évet tanult a pécsi 
tanárképző főiskolán, a Pécsi Tudományegy-
etem jogtudományi karán és a budapesti te-
ológiai akadémián, végül az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karán végzett magyar-könyvtár szakon, 
ahol 1955-ben magyar szakos középiskolai 
tanári oklevelet és okleveles könyvtárosi 
diplomát szerzett.

Pályakezdő évtizedét az Országos Szé-
chényi Könyvtárban töltötte gyakornoki 
beosztásban, majd 1964–1990 között 
az MTA Zenetudományi Intézet könyv-
tári és dokumentációs osztályát vezette. 
1988-ban Tőkéczki Lászlóval és néhány 
más protestáns értelmiségivel megalakí-
totta a Magyar Protestáns Közművelődési 
Egyesületet, amelynek első elnökévé 
Szentágothai Jánost választották, akinek 
halálát (1994) követően Albert Gábort 
választották elnöknek. Részt vett és 
előadásokat is tartott a Református Egy-
ház által 1992 óta évente megrendezett 

szárszói konferenciákon, kezdeményezte, 
hogy azok legfontosabb előadásait kötet-
ben adják közre, ez meg is történt 2002-
ben (Szárszó 1992–2001 : a Református 
Értelmiségi Konferenciák előadásai. 
Szerkesztette: Albert Gábor–Tenke 
Sándor–Tőkéczki László. Budapest, 
2002). Az 1980-as években kapcsolódott 
be a Magyar Írószövetség munkájába, 
vezető tisztségeket is betöltött; volt elnök 
és választmányi tag, utóbb 1989–1994 
közt az Írószövetségen belül működő 
Arany János Alapítvány kuratóriumának 
elnökévé választották.

1991–92-ben az Új Magyarország c. 
napilap alapító főszerkesztője, 1992–95 
közt a határainkon kívül élő magyar 
kisebbségnek szóló Magyarok Világlapját 
szerkesztette.

Hangjátékok írásában és fordításában 
élen járt, ifjúsági rádiójátékait be is mu-
tatták. Német hangjátékokat és -drámákat 
fordított magyar nyelvre. Irodalomkritikái, 
esszéi, novellái, tanulmányai, elbeszélé-
sei, regényei rangos irodalmi folyóiratok-
ban (Kortárs, Nagyvilág, Jelenkor, Alföld, 
Confessio, Élet és Irodalom, Európai 
Utas, Somogy, Erdélyi Magyarság stb.) és 
önálló kötetekben jelentek meg.

88 éves volt, A hévízi temetőben he-
lyezték örök nyugalomra.

Biatoris Oz

Budakeszin elhunyt Albert Gábor
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GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

Média-vállalkozás
számlaképes, 

autóval, internet-
tel rendelkező

üzletkötőt keres

Telefon: 
06 (20) 212-3808

Budakeszi Házak 
Ingatlaniroda

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

Lencz Judit

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk 
Budakeszin és környékén 

ügyfeleink számára.
*

Tekintse meg választékunkat honlapunkon!

A részletek felől 
érdeklődjék 

üzletkötőnknél!

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

LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet

December 1-én a francia Le Nouvel Ob-
servateur egy nagyszabású konferenciát 
szervezett a brüsszeli Szépművészeti 
Palotában a következő címmel: Europe: 
Yes we can! 

Erre, többek között, meghívták Fekete 
Győr Andrást, a Momentum elnökét 
is, hogy együtt beszélgessenek fiatal 
francia, román és szerb vezetőkkel 
az európai fiatalság új víziójáról. 
A rendezvényre hivatalos volt Navra-
csics Tibor (Budakeszi) az Európai Unió 
oktatásért, sportért, kultúráért és fiatal-
ságért felelős uniós biztos. Neki kellett 
volna megtartania a megnyitó beszédet. 
A rendezők elmondták, amikor kiderült, 
hogy Magyarországot a Momentum el-
nöke képviseli majd, Navracsics em-
berei hatalmas nyomás alá helyezték a 
szervezőket, vonnák vissza Fekete Győr 
meghívását, különben ő nem 
hajlandó felszólalni.

A szervezők nem engedtek 
az álláspontjukból, mire a 
Navracsics-kabinettől az a 
válasz érkezett, hogy a biz-
tos úr időközben hazauta-
zott.

Fekete Győr a sajtóban így 

kommentálta a történteket: „Én ezt az em-
bert valaha tiszteltem politikusként. 2010 
előtt, amikor még Fidesz-szimpatizáns 
voltam, ellenzéki frakcióvezetőként nyúj-
tott erélyes kiállása nagy szerepet játszott 
a 2010-es szavazatom leadásában.

Az ELTE egyetemi docense, egy önmagát 
européernek tartó politikus odáig süllyedt, 
hogy a saját portfóliójába is tartozó, nagy- 
szabású konferencián nem hajlandó 
képviselni uniós biztosként az európai 
fiatalságot, kultúrát és oktatást. Miért? 
Mert azon egy magyar honfitársa is sze-
repel, aki történetesen merőben másként 
gondolkodik Magyarország jövőjéről. 

Most már értem, miért járja az a hír róla 
a bizottságban, hogy a biztosok közt pária.

Ez a lépés politikailag semmirekellő, 
honfitársként szégyenteljes.”.

eszt

Navracsics megfutamodottSzél Keszin is elindul 
Az LMP 2017. december első hétvégéjén 
tartotta kongresszusát Kecskeméten. Szél 
Bernadett, kétgyerekes budakeszi csa-
ládanya, az LMP társelnöke a záró saj- 
tótájékoztatón elmondta: az LMP az 
első párt, amely listát állított és azt nyil-
vánosságra is hozza.

Az LMP kongresszusán elfogadott név-
sor szerint az országos lista első helyén 
Szél Bernadett, a párt már korábban 
megnevezett miniszterelnök-jelöltje áll, őt 
követi sorrendben: Hadházy Ákos, Ungár 
Péter, Schmuck Erzsébet, Keresztes László 
Lóránt, Kanász-Nagy Máté, Demeter 
Márta, Lengyel Szilvia, Ferenczi István, a 
tizedik helyen pedig Ábrahám Júlia indul.

A társelnök kiemelte azt is, az 
országgyűlési képviselőjelöltek mindegyike 
indul egyéni körzetekben is. Ő maga a bu-
dakeszi választási körzetben. A pártnak 
mind a 106 körzetben van jelöltje, akiket 
országjárás során mutatnak majd be az 
elkövetkező időszakban.

A női kvótát (nemek közötti arányokat) 
nemcsak a legfelső pártvezetésben (a két 
társelnök egyike nő, a másik férfi), hanem 
az országos listán és az egyéni jelölteknél 
is tekintetbe vették.

tb

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

Merre van 
a hátsó kijárat?
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Kettős hatalom Keszin
A budakeszi polgárőrök szappanoperába 
illő sztorija tovább folytatódik.

Az előző fejezetekből: budakeszi közé-
letében forgolódó  emberek egy szűkebb 
csoportja még az ősszel úgy határoz, hogy 
trónfosztást visz véghez a helyi polgárőrség 
kebelén belül (A hónap képzavara – a 
Szerk.), magyarán: leváltja a civil szervezet 
választott vezetését.  A hadicsel elsőre be-
válni látszik, a hatalom megdöntésének u-
gyanis furfangos módját választják: tisztújí-
tás helyett önfeloszlatást szavaztatnak meg 
a sebtében összehívott közgyűlésen, s legott 
egy új polgárőrséget alakítanak. A lemon-

dott elnök nem hagyja annyiban, visszavon-
ja a korábban valóban önként benyújtott le-
mondását, és kinyilvánítja: az általa vezetett 
polgárőrség élt, él és élni fog.

Egyfajta kettős hatalom látszik kialakul-
ni tehát Budakeszin (mármint polgárőr-
fronton).

Azt már előző lapszámunkban megírtuk, 
hogy az országos polgárőrszövetség a sza-
bálytalanul  „feloszlatott” egyesületet is-
meri el legitimnek elnökével együtt. Azóta 
annyi történt, hogy – értesüléseink szerint 
– a bíróság visszadobta az új szervezet be-
jegyzése iránti kérelmet. 

Egyelőre tehát nincs kettős hatalom.
Boros Zita

Park Café
Mint ahogyan azt valahol gyanítot-
tuk, a budakeszi főtéri parkba ter-
vezett vendéglátó-ipari egység (kávé-
zó-bisztró+illemhely) létesítése nem 
került le végleg a napirendről.

Utoljára hivatalosan és nyilváno-
san valamikor nyáron foglalkozott 
vele a helyi képviselő-testület mint a 
terület gazdája, de a beruházás ellen 
kibontakozó ellenállás, a fölmerült, 
megfontolásra érdemes ellenérvek 
(nehogy már az amúgy sem sok 
zöldfelület rovására építkezzenek!), 
no meg a helyhatóság által a már 
elvben megkötött egyezség után be-
nyújtott igények (parkolómegvál-
tás címén egy sok nullával végződő 
summa befizetése a vendéglátós 
részéről) okán elbizonytalanodott 
befektető.

Legfrissebb értesüléseink szerint a 
projektet ismét föl kívánják melegíte-
ni, s e célból január 18-ára lakossági 
fórumot hívnak össze a művelődési 
központba este 18 órára, hogy ne 
utólag, egy esetleges megállapodás 
után fúrják meg a fejlesztést valakik.

tim

Egyelőre fantom 
szervezet

201801.indd   6 2018.01.03.   22:31:04



2018 JANUÁR  •  BUDÁNTÚL

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

VII

A Budavidék-COOP 
megújult üzleteivel az új évben is 

várja vásárlóit

 Imádok ide 
járni! Mindig 
leesik valami 
finom falat.

Csak már jönne 
végre a gazdi.

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

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

Valami hiányzik 
erről a kebelről

ANGOL és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak

felkészítés érettségire és 
középfokú nyelvvizsgára.

FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217 

Tanuljunk együtt! 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.

Luca napján megszavazta a budaörsi 
képviselőtestület, hogy a város csatla-
kozzék az UNESCO által alapított Eu-
rópai Városok Koalíciója a Rasszizmus 
Ellen (ECCAR) nevű szervezethez. Nem 
tudom, tudtak-e egyáltalán a városvezetők 
a szervezet létezéséről, mielőtt az meghív-
ta volna településüket. A meghívás azért 
érkezett meg a Szabadság út 105-be, mert 
az ECCAR tudomására jutott, működik 
itt egy tanodaprogram, és szeretnék, ha 
a város megosztaná a tapasztalatait más 
városokkal. 

Vannak ráadásul, a nem távoli múltból 
is a város történetének olyan mozzanatai, 
amelyek figyelmeztethetik mai lakóit is a 
fajelmélet veszélyeire. A nyilasok rémural-
ma 1944-45 telén a településen sem maradt  
visszhangtalan, s lám, nem telik el egy év 
sem, és a német ajkú lakosság Magyaror-
szágról történt kitelepítése is innen indul 
el – 1946. január 19-én.

A mai Budaörs az antirasszista föl-
lépéséből és a történelmi megbékélésből 
is kiveszi a részét. Még a kilencvenes évek 
végén hozzájárult például, hogy a kitörés-
ben (lám, megint egy közeli évforduló 
(1945. február 11.) elesett német (Waffen 
SS) katonák emlékére temetőt létesítsenek.

A szervezethez történt csatlakozás elég 
fura hullámokat vetett, amibe a kormány- 
hű sajtó is bekapcsolódott. A Magyar Idők- 
ben például „migránsvédő szervezet”-
ként aposztrofálták a ECCAR-t, han- 
gulatot keltvén a csatlakozás ellen. 
Nagy Sándor András budaörsi Fidesz-
vezető például a szervezet 10 pontos 
akciótervéről beszélt, amely  szerinte az 
illegális migránsok integrációjáról szól. A 
szervezet 10 pontos akciótervében ez-
zel szemben nem szerepel sem a „me-
nekült”, sem a „migráns” szó. A szer- 
vezet ajánlásai közt viszont van szó o- 
lyan eszközökről, amelyek a szervezet sze- 
rint a bevándorlók integrálását segíthetik. 
Nyilván olyan településekre vonatkozik 
ez, ahol élnek migránsok. 

Úgy tetszik, nem tudja a jobb kéz, hogy 
mit csinál a jobb, ugyanis az ominózus ülé-
sen Löfler Dávid, a Fidesz-frakció tagja már 
azt mondta, a Fidesz elutasítja a rassziz-
must, és támogatja az ellene való fellépést, 
tehát az ECCAR célkitűzéseit is. 

Bot Zsibora

Budaörs, az antirasszista város

„Közös-többszörös” – a települé-
sen élő romák és nem romák 

példaértékű közös(ségi) programjai” – szólt 
a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége kiírása a pályázatára, amely- 
ben két magyar minisztérium és az Eu-
rópa Tanács is szerepet vállalt.

Az első díjat a Ferencvárosi Roma 
Koncepció kapta, a második helyet a Bu-
daörsi Tanoda és a helyi önkor-mányzat 
közös pályázata nyerte el., a harmadik 
Kisújszállás. 

Az oldal szerint Lakatos György 
tanodavezető a legfontosabb eredmé-
nyüknek azt nevezi, hogy a sikeres 
nyári intenzív pótvizsga-felkészítésnek 
köszönhetően Budaörsön megszűnt az 
évismétlés az általános- és középiskolák-
ban. A tanoda mintegy 130 diákkal foglal-
kozik, akik közül minden általános isko-
lás gyerek továbbtanul, a középiskolások 
pedig leérettségiznek, és beadják jelent-
kezésüket felsőoktatási intézményekbe.

Budaörsi németek 
kitelepítése (archív)
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Hajtó eddig is volt Pátyon, több is, de az aláb-
biakban most nem lovakrul esik majd szó.

A pátyi autópálya-lehajtó története még 
a múlt évezredbe nyúlik vissza. Azokba az 
évekbe, amikor az M 0-s elérte a térségün-
ket, és amikor, más településekhez hason-
lóan, a helyi ipari park területeit kijelölték. 
Emlékeztetném Olvasóimat arra, hogy a 
földkárpótlás utórezgései még javában tar-
tottak, és a helyi téeszek is jó részt álltak 
még, igaz, már inkább csak térden.

A sokféle érdek között hogy, hogy nem, 
dacára annak, hogy akkor tájt potens, 
kormányközeli, mondhatni körön belüli 
országgyűlési képviselője is volt a körzet-
nek, a Páty mellett elhaladó sztrádák és 
körgyűrű alkotta csomópont közvetlen 
megközelíthetősége valahogy kimaradt 

a fejlesztésekből. (Hogy pontosan miért, 
ma már történelem, de ha valakit érdekel, 
lapozza föl újságunk korabeli számait, 
megtudhatja, de ez itt nem történelem-
könyv.)

Az autópálya le- (vagy fel-, nézőpont 
kérdése) hajtó ügye azóta is élénken foglal-
koztatja a helyi közvéleményt, kiváltképp 
országgyűlési választások táján, ilyen-
kor ugyanis megszaporodnak a hírek ar-
ról, mégis csak megvalósul a beruházás. 
„Aztán „a többi néma csend” – hogy a 
költővel szóljak – úgy négy évig. 

Így hát cseppet sem lepődtünk meg 
azon, hogy az elmúlt adventben a pátyi-
ak karácsonyfája alá a következő aján-
dékot helyezte el az angyalka: A Ma- 
gyar Kormány december 19-i hatállyal az 
1982/2017. határozatában döntött  „Ma-
gyarország rövid- és középtávú közútfej-
lesztéséhez kapcsolódó infrastrukturá-
lis beruházások összehangolásával és 
azok 2022-ig történő megvalósításával 
összefüggő kormányhatározatok” módo-
sításáról. A rendelkezés eredményeképpen 
több módosítás – köztük a Pátyi autópá-
lya lehajtó – is bekerült a közeljövőben 
költségvetési forrásból megvalósítandó 
beruházások közé.

Ezen projektek beruházója a Magyar 
Kormány szándéka szerint a Nemzeti In-
frastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) lesz.

Ozirisz Abbot

Hajtóvadászat lehajtóért Pátyon

Amióta – ki tudja, milyen megfon-
tolásból – a kéményseprők a re-

zsicsökkentés áldozatai lettek, ez lesz 
az első tél, amikor kiderülhet, milyen 
következményekkel kell számolni az 
épületes intézkedéssorozat eredmé-
nyeképp. Kormányunk pár éve előbb 
csökkentette a kéményseprés díját, ami, 
valljuk meg, addig sem vághatta föld-
höz a szerényebb keresetű családokat 
sem, majd a kéményseprést beintegrálta 
a katasztrófavédelembe. Végül, megad-
ván a kegyelemdöfést a szakmának, 
megszüntette a korábban évtizedek óta 
évente kötelező kéményellenőrzéseket. 
Magyarán: az ingatlantulajdonosok 
belátására és felelősségére van bízva, 
ellenőriztetik-e vagy sem és milyen 
időközönként a kéményeiket a katasztró-
favédelemmel, akiknél a szolgáltatást – 
fakultatív alapon – meg lehet rendelni.

Szakemberek figyelmeztetnek arra, 
hogy ez akár középtávon is a füst-
mérgezéses balesetek számának 
ugrásszerű emelkedésével járhat.

Robot Szabi

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.

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

Hó és jég helyett harmat december végén
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Újdonság: Mulasztási perben 
támadható a közigazgatási 

szervek jogi kötelezettségeinek 
elmulasztása! 

Az idei év sok újdonságot hoz az 
eljárásjogok területén. Hatályba lépett 
a megújult polgári perrendtartás, va-
lamint a közigazgatási perrendtartás. 
Különösen örülhetünk a mulasztási 
per szabályainak. 

Biztosan jártak már úgy sokan az 
olvasók közül, hogy egy közigazgatási 
szerv valamely mulasztása miatt kellett 

bosszankodniuk. Ezután minden esetben mulasztási per 
indítására lesz lehetőség, amikor egy közigazgatási szerv 
valamely jogszabályban foglalt kötelezettségének nem 
tesz eleget. 

Ráadásul az eljárást nemcsak az adott közigazga-
tási eljárás ügyfele, hanem bárki megindíthatja, akinek 
jogát, jogos érdekét a mulasztás érinti, sőt bizonyos fel-
tételrendszer mellett az ügyész és az adott közigazgatási 
szerv felett törvényességi felügyeletet gyakorló szerv is. 

A jogszabály szerint a keresetlevelet a mulasztás orvos-
lását szolgáló közigazgatási eljárás eredménytelenségéről 
való tudomásszerzéstől vagy a jogorvoslati szerv mu-
lasztása esetén az intézkedésére nyitva álló határidő 
elteltétől számított kilencven napon belül, de legkésőbb 
a közigazgatási cselekmény megvalósítására irány-
adó határidő leteltétől számított egy éven belül kell a 
bíróságnál benyújtani. Jogorvoslati szerv hiányában a 
keresetlevelet a közigazgatási cselekmény megvalósí-
tására nyitva álló határidő leteltétől számított egy éven 
belül kell a bíróságnál benyújtani.

A keresetlevélben meg kell jelölni többek között, hogy 
a felperes mikor, milyen ügyben fordult a közigazgatási 
szervhez,  a jogsértő eljárási cselekményeket, a megsértett 
vonatkozó jogszabályi előírásokat és egyéb releváns 
körülményeket, a mulasztás megállapíthatóságának 
okait, valamint hogy mit tett a kérelmező a jogsértés 
orvoslására, s a mulasztás orvoslását szolgáló eljárás 
azon eljárási cselekményének megjelölését, amely a 
kérelmező tudomására jutott.

A per eredményeképpen kötelezik a mulasztó közi-
gazgatási szervet az elmulasztott cselekmény pót-
lására, sőt ha az még ennek ellenére sem tett eleget a 
kötelezettségének, úgy vele szemben teljesítési bírság is 
kiszabható. Én mindenesetre arra számítok, hogy ilyen 
per megindulása esetén a mulasztó közigazgatási szerv 
önként eleget tesz a jogszabályi kötelezettségének és 
nem várja meg, hogy a per jogerősen lezáruljon.

Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd 

Dr. Moravcsik Krisztina 
ügyvéd

Új cím: 
2040 Budaörs, Budapesti út 70.
Tel/Fax: +36 23 789-771
Mobil: +36 20 414-33-43
Web: www.moravcsik.hu
Ügyfélfogadás időpontegyeztetés 
alapján!

Könyvelés
A St-R-AS Bt. vállalja egyéni és társas vállalkozások 
számviteli feladatainak teljes körű ellátását
ügyvédi és könyvvizsgálói háttérrel.

Könyvelés: főkönyv, naplófőkönyv, pénztárkönyv
Munkaügy: bérszámfejtés, egyéni nyilvántartások, 
SZJA-bevallások, adatszolgáltatások (APEH, MEH, 
NYENYI), magánnyugdíjpénztár
Analitikák, nyilvántartások: tárgyi eszköz, áfa, 
szigorú számadású, vevő-szállító stb.
Apeh-ügyintézés teljes garanciával, szerződéssel, 
elérhető árakon.

St-R-AS Bt. • Budakeszi, Knáb J. u. 29.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033

E-mail: stras@interware.hu

MunkaTÁRSAK jelentkezését várják
A PRÍMA ÉLELMISZER-ÁRUHÁZAK

TELKIBEN (NAPSUGÁR U. 2.) ÉS

ZSÁMBÉKON (MAGYAR U. 75., TELEFON: 23 565 500).

pultos, árufeltöltő, pénztáros munkakörben

Kiemelt bérrel!
Felvételi követelmények: szakirányú képzettség; gyakorlat előny.

Jelentkezni az üzletvezetőknél személyesen vagy telefonon; pos-
tán önéletrajzzal, pozíció megjelölésével (cím: 2040 Budaörs, 
Krupp és Társa Kft., Szabadság út 52-54.), e-mailen: bodonyi.
balazs@krupptsa.hu

 ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!

TÁRSkeresés
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BUDAKESZI
Január

7. vasárnap, 18.00
Bánó Attila előadása Trianonról
Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pont (EFMK)
10. szerda, 15.00
Egy veszedelmes asszony – mozi
Generációk háza
17. szerda, 15.00
A bűbájos – mozi
Generációk háza
18.00
Arany János-est
(EFMK)
19.00
Doktorok muzsikája
Rathauskeller
20. szombat, 19.00
Testről és lélekről
Enyed Ildikó Oscar-díjra jelölt 
filmjének bemutatója
Rathauskeller
21. vasárnap, 18.00
Sebestyén Márta és Andrejszki 
Judit koncertje
(EFMK)
22. hétfő, 10.00
A Magyar Kultúra Napja
Generációk háza

24. szerda, 19.00
Rosella Együttes
régizene-koncert
Rathauskeller
25. csütörtök, 10.00
Mesterségem címere: színésznő
Szabó Ildikó
Generációk háza
15.00
Fejvadászok – mozi
Generációk háza
31. szerda, 15.00
Brazilok – mozi
Generációk háza

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

Január

6. szombat, 11.00 
A két Lotti
10. szerda, 18.00 
Szellemidézés – Ferrari Violetta

12. péntek, 19.00 
Egerek és emberek
nyilvános főpróba
13. szombat, 19.00 
Egerek és emberek
Bemutató előadás 
19. péntek, 19.00 
A sötétség hatalma
20. szombat, 19.00 
Egerek és emberek
24. szerda, 10.00, 14.00
Pinokkió
26. péntek, 10.00 
Mosó Masa mosodája
Városi Ifjúsági Klub
27. szombat, 11.00 
Mosó Masa mosodája
Városi Ifjúsági Klub 
28. vasárnap, 15.00 
Liliomfi
30. kedd, 19:00 
Komámasszony, hol a stukker?

ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

Január

5. péntek, 18.00
Zsámbéki filmklub
a művelődési házban
11. csütörtök, 18 óra
Hornok Magdolna úti beszámolója
a könyvtárban
13-14. szombat-vasárnap
Múzeumok hétvégéje Zsámbékon
14. vasárnap, 14.00
Nótaszó
A Lámpamúzeumban
19. péntek, 18.30
Kárpátia koncert
a művelődési házban
20. szombat, 16.00
Arany és Kodály nyomában
a művelődési házban
27. szombat, 15.00
Mészöly Zsófia festő-restaurátor 
kiállításának megnyitója
a művelődési házban 
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Nemcsak a könyveknek (habent sua fata 
libelli), a házaknak is megvan a maguk 
sorsa. Ami nemegyszer hányattatott.

Vegyük példának okáért a Budakeszi 
úton álló Hild-villát, amit egykor névadó-
ja, Hild József a magyar klasszicista épí-
tészet egyik legjelentősebb alakja építtetett 
nyári lakként még 1844-ben. Nem sokáig 
élvezhette, ugyanis pár évre rá kénytelen 
volt eladni, hogy fia kártyaadósságát ki 
tudja egyenlíteni. Későbbi tulajdonosai 
nem mutattak sok tiszteletet az építészeti 
remekmű iránt, mindenféle átalakítá-
sokkal rontottak annak eredeti, letisz-
tult stílusán. A második világháborúban 
megtépázott épület szük- 
séglakásként, tévéstúdió- 
ként s még ki tudja, mi- 
ként működött. Az biztos,  
köszönő viszonyban 
sem volt az eredeti 
funkciójával. Néhány éve, 
miután üresen állt és om-
lott-romlott, az állam átad-
ta a Magyar Művészeti 
Akadémiának, amely 
kutatóintézetet és könyv-
tárat alakított ki a vil-
lában.

A felújítás befejeződött, a ház újra 
benépesült, életre kelt, s jó hír az építészet 
rajongóinak: a nagyközönség számára is 
nyitott, látogatható lesz.

A felújítás eredményét – vezetője Kokas 
László volt, jegyezzük föl a nevét, mert 
megérdemli –, már egy ideje megcsodál-
hatják az erre közlekedők, akár járművel, 
akár gyalogosan hajtanak végig a Bu-
dakeszi úton.

A több évig tartó munkáról és a 
végeredményről Vékony Zsolt számolt be 
részletesen nemrég a Magyar Nemzetben.

tb

Az elkártyázott villa titka Nemrég pódiumbeszélgetésen lát-
ták vendégül a Lechner Tudásköz-

pontban a pár éve Telkibe letelepedett, 
kilencvenedik évében járó Callmeyer Fe-
renc Kossuth-díjas építészt.

A beszélgetésből, amelyet Mészáros 
Ábellal folytatott, idézünk egy jellemző 
részletet pályafutásáról: „A Mezőtervnél 
Hajós Alfréd ült velem szemben, jó 
barátságot ápoltunk. Vicces volt, amikor 
az irodában munkaversenyt hirdettek, eb-
ben leginkább Rácz György jeleskedett. 
Rácz erre elvette Hajós munkalapját, 
alakított rajta kicsit, és az értékelésnél 
nagy örömmel jelentették, hogy »Hajós 
elvtárs végre kiemelkedőt nyújtott«”.

Callmeyer részt vett az 1956-os for-
radalomban is. Ott volt a véres csütörtökön 
a Kossuth téren. Körülötte nagyon sokan 
elestek, míg ő agyvelővel borítva be tudott 
mászni a földművelésügyi minisztérium 
épületébe, ahol, mint később kiderült, 
Tamás Károly közigazgatási államtitkár 
segített neki. Később aztán Callmeyer el 
is döntötte, emléket állít a halottaknak, 
s bár engedélyt nem kapott rá, egy 
kőművessel kiment a helyszínre, s a lövés-
nyomok mintájára bronzgolyókat fúrtak 
az árkád oszlopaiba. „Senki se kérdezte, 
mit csinálunk, a portástól még áramot is 
kértünk a művelethez”.

eszt
A magyar klasszicista épí-

tészet kiemelkedő alkotása
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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)

Újév előtt pár nappal fölke-
restük a budakeszi jósnőt, 
ugyan mondana valamit az 
előttünk álló esztendőről.

A Zsámbéki-medence Nost-
radamusa (a nyájas Olvasó 
most tekintsen el attól a 
körülménytől, hogy Nostrada-
mus férfi volt, beszélgető part-
nerem pedig nő a javából, így 
stílusosabb lenne őt Eva Nost-
rának hívni, bár keresztneve 
nem Éva, de hát e sorok írója 
egyéb galádságokra is képes 
egy kis újságírói, úgymond, 
blikkfangért) belenézett a 
gömbbe, s a következőket 
mondta:

„Ebben az évben egy kínai 
delegáció érkezését látom. A 
világhatalom vidékün-
ket egy olyan fejlesz-
tésre szemelte ki, ami 
új távlatokat nyithat 
az itt élők számára. 
Azt is látni vélem, 
hogy több településen 
a helységnévtáblákat 
a rovásírás mellett 

kínai írásjelekkel is ellátják 
majd. A fejlesztés hatása nem 
csupán gazdasági lesz. U-
gyancsak a vidékünkön vagy 
annak közvetlen közelében 
valami fontos, energiával és 
űrkutatással kapcsolatos fölfe-
dezés várható. 

A szeparatizmus is felüti 
fejét; miután egyes kiszivár-
gott hírek szerint Pest megye 
dunántúli része ki akar 
szakadni a mostani közigazga-
tási egységéből, térségünk 
több települése megfontolja 
majd, hogy Fejér megyéhez 
csatlakozzék. Több új stadion 
építése is elkezdődik, és új fo-
ciakadémiákat alapítanak.”.

Bató Borisz

Eva Nostra, a budakeszi jósnő

Civilek 
nyomás alatt
Kaposvár polgármestere a kor-
mány által már korábban elindí-
tott civilellenes kampányt most, 
a pécsi városházával együtt, 
mintegy alulról jövő kezde-
ményezéssel is megtámogatta. 
Szita Károly, a Megyei Jogú 
Városok Szövetségének elnöke 
szerint veszélybe került a biz-
tonság és a nyugalom, ezért a 
szövetséghez tartozó telepü-
lések vezetőit levélben kereste 

meg, hogy a következő év első 
felében beszéljenek arról, hogy 
tudnák elhárítani a települé-
seikre leselkedő „veszélyt”. 

Hogy mik ezek? Brüsszel 
állítólagos betelepítési tervei, 
a menekülteket segítő civilek 
támogatása az Európai Parla-
ment és Soros György által. 

Várhatóan tehát a civilek 
vegzálása immár helyi szinten 
is folytatódni fog. Kíván-
csian várjuk, a felhívásra hogy 
reagálnak térségünk polgár-
mesterei.

Zsibrida Bo

Wittinghoff az utolsó
Mármint a névsorban. Múlt év végére (stílusosan az 
adventben, mintegy karácsonyi ajándék gyanánt) meg-
született az egyezség a Párbeszéd Magyarországért (PM) 
első embere és a szocialisták között. E szerint Kará-
csony Gergely lesz az MSZP körül alakulgató össze-
fogás miniszterelnök-jelöltje. Karácsony színre lépését 
a nevezett két párt sorain kívülről is sokan üdvözölték, 
2017 végén például 18 ismert, különböző pártállású és 
el nem kötelezett közéleti szereplő nyílt levélben. Az 
aláírók között találjuk Budaörs polgármesterét, Witting-
hoff Tamást.

tim

A jósnő 
aurafotója
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SZOMBATON IS NYITVA!
Batsoft31 Kft.

javítása
Számítógépek 
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés, 
archiválás

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

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

Számítógépek

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

és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával

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

Kemény Endre
műszerész

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

A szexuális zaklatási kampány a magyar 
irodalmi életet is elérte. Öt költő, Oravecz 
Péter, Follinus Anna, Király Levente, Nagy 
Cili és Győrffy Ákos úgy döntött, vissza-
adják a Kárpáti Kamil  kiadó-szerkesztő 
által alapított Gérecz Attila-díjat,  Grecsó 
Krisztián pedig elárverezi, és a bevételt 
jótékonysági célokra fordítja. Mindezt 
azt követően, hogy kiderült, a díjalapító 
feleségével egyetemben folytatólagosan 
molesztált több kezdő költőt, írót. 

Pár napra rá jelent meg 12 másik 
Gérecz-díjas költő nyilatkozata: „Mi, 
alulírott Gérecz Attila-díjas költők 
együttérzésünkről szeretnénk biztosítani 
Follinus Annát az őt ért, nemrég nyil-
vánosságra került zaklatások miatt, egy-
ben kijelentjük, hogy elítélünk és 
elfogadhatatlannak tartunk min-
den testi és lelki bántalmazást. 
(…)

Mi azonban szeretnénk hang-
súlyozni azt is, hogy az 1956-ban 
hősi halált halt jelentős fiatal 
költő nevét viselő díj régóta nem 
kötődik Kárpáti Kamilhoz és 
a Stádiumhoz, adományozását 
2003 óta a minisztérium vette át, 
jelenleg az írószervezetek egy-

egy képviselője határoz az odaítéléséről. 
Valamint lényeges kiemelni, hogy a ko-
rábbi díjazottak sem álltak mindannyian 
kapcsolatban az odaítélő személyekkel 
és alapítvánnyal, illetve az elismerésről 
akkor sem kizárólag Kárpáti Kamil, 
hanem egy költőkből, írókból, illetve 
irodalomtörténészekből álló szakmai ku-
ratórium döntött.”

Az aláírók között találjuk a Zsámbékon 
élő Lackfi János költő nevét is Áfra Já-
nos, Babarczy Eszter, Izsó Zita, Kele 
Fodor Ákos, Korpa Tamás, Kulicz Gábor, 
Lanczkor Gábor, Mestyán Ádám, Szakács 
Eszter, Váradi Péter, Weiner Sennyey Ti-
bor mellett. 

tim

Zaklatott irodalmárok Tarr kétszer
Futótűzként terjed el a hír pár hete a kul-
turális sajtóban: Tarr Béla életműdíjat 
kap a bécsi Let’s Cee Filmfesztiválon. 
(Átadására 2018-ban kerül sor, és ta-
vasszal mesterkurzust is tart majd.)  Ez 
azért is szenzáció, mert 2017-ben már szin-
tén megkapta ugyanezt az elismerést. Ha-
sonlóra, mármint hogy két egymást követő 
évben nyerje el valaki, pláne ÉLETMŰ-
DÍJAT, ezt a rangos kitüntetést – erre  még 
soha nem volt példa.

Aztán kiderült az igazság: a Let’s Cee 
Filmfesztivál sajtósai tévedésből a tavalyi 
hírlevelet küldték el. 

Mi csak azért adjuk közre, hogy azok, 
akik esetleg egy évvel ezelőtt lemaradtak a 
hírről, most, utólag, örülhessenek vidékünk 
(Tök) neves filmrendezője sikereinek.

pim
*

Az „emberközpontú” felfogás szerint 
egy ország gazdasági, társadalmi 

folyamatainak végső célja az ember testi, 
lelki kiteljesedésének elősegítése, vagyis 
az egész ember boldogságának, jóllétének 
középpontba helyezése – mind egyéni, 
mind közösségi szinten – nyilatkozta a Heti 
Válasz adventi számában Baritz Sarolta, 
Budakeszin élő domonkos rendi nővér.

Ki ne 
mondd!
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– Érdemes folyamatosan figyelem-
mel kísérni a híradásokat és az időjárás 
előrejelzést.

– Célszerű előkészíteni hólapátot, 
homokot, elemes rádiót és zseblámpát, 
tartalék elemeket.

– Gondoskodni kell, hogy a mobiltele-
fonok föl legyenek töltve. Megfontolandó, 
hogy ivóvízből (ásványvízből), nem rom-
landó élelmiszerekből, gyógyszerekből 
néhány napra elegendő tartalékot képez-
zünk.

– Érdemes hordozható alternatív 
fűtőtestet vagy tűzhelyet készenlét-
be állítani és felhalmozni tartalékokat 
tüzelőanyagból.

– Legyen elérhető helyen elegendő 
mennyiségű meleg ruházat.

Az otthon biztonsága!

Hagyományos tüzelőberendezés használa-
ta esetén különös figyelemmel kell lenni a 
tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.

Azokat a PB-gázzal üzemelő fűtő-
készülékeket, amelyek nincsenek a ké-mé-
nybe kötve, vagy az égéstermék szabadba 
történő kivezetése nincs más módon me-
goldva, soha ne üzemeltesse folyamatosan 
zárt térben, mérgezést okozhatnak.

Gondoljunk a magányosan és az utcán 
élőkre! 

A hideg idő beálltával veszély-
ben vannak a hajléktalanok 
és a fűtetlen lakásban élők, fi-
gyeljünk oda rájuk!

Az egyes állampolgároknak is 
nagy szerepük lehet abban, hogy 
az időjárás okozta tragédiák 
megelőzhetőek legyenek. Kér-
jük, hogy a hideg idő beköszön-

tével figyeljenek a környezetükben élőkre, 
a legveszélyeztetettebb, magányos idős 
emberekre és az utcára szorult hajléktala-
nokra!

Alkoholt soha ne fogyasszanak a 
hideg elleni védekezés céljából! Kez-
deti élénkítő hatása után csökkenti a 
fizikai teljesítőképességet, fáradtságot, 
bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a 
helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely 
ilyen helyzetben életveszélyes lehet.

Amennyiben tud olyan emberről, aki 
veszélyhelyzetbe került, akit a kihűlés 
veszélyeztethet, kérjük, tegyen bejelen-
tést az ingyenesen hívható 107-es, vagy 
a 112-es telefonszámokon, vagy jelezze 
a lakóhely szerint illetékes önkormány-
zatnak! 

Öles léptekkel jön a tábornok
A decembert  eddig megúsztuk, de a tél előbb-utóbb biztosan beköszönt. 
Néhány jó tanács.

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

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

Média-vállalkozás
számlaképes, 

autóval, internet-
tel rendelkező

üzletkötőt keres

Telefon: 
06 (20) 212-3808
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AUTÓS-MOTOROS ISKOLA 
BUDAKESZIN

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

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

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

Tanfolyamok egész évben, 
kéthetente csütörtökön

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

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

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

Autó Motor
B SM A-1 A-2 A B-vel A-1

Elmélet 31e 20e 20e 20e 20e 10e
Gyakorlat 129e 49e 58e 69e 94,5e 6e
Összesen 160e 69e 78e 89e 114,5e 16e

A Príma élelmiszer-áruház, a hálózat 
többi tagjához hasonlóan, ekkor kez-
dett csak nem akármilyen tűzijátékába. 
Ráadásul azt ígérik, ez egész hónapban 
így lesz. Nem valami különleges ment-
ességnek vagy a törvények semmibevé-
telének,  hanem annak köszönhetően, 
hogy e sorok írója e képes beszéddel 
gondolta leírni azt az akciósorozatot, 
amivel az üzletlánc az évet elindította.

– A hónap első napjaiban indul, a stí-
lusosan Kezdje nálunk akció – tájékoztat 
Budai Ákos menedzser (Krupp és Tsai 
Kft.).  –  Mire az év végi vigasságok-
ból és az ezekkel járó, óhatatlan 
kiköltekezésekből felocsúdó kedves 
vevők első bevásárlásukra elindulnak az 
új évben, ettől remélhetőleg földerülnek 
majd. Nem sokkal ezt követően a már 
megszokott, havi Príma akcióval igyek-
szünk kedveskedni nekik. Hogy még 
nagyobb legyen az örömük, a hónap 
derekán kezdődik az országos óriás-
plakát kampányunk, amire ugyancsak 

érdemes lesz odafigyelni. Január köze-
pén pedig vihart jósol a Príma időjósa: 
Árvihar érkezik valamennyi üzletünkbe. 
S mindezt sok meglepetéssel tetézve.

– Hadd egészítsem ki kollé-
gám szavait – veszi át a szót másik 
beszélgetőtársam, a budakeszi Príma 
üzletvezetője, Szabó Benjámin, és ezú-
ton is fölhívjam vásárlóink figyelmét a 
Master Pont kártyáink  nyújtotta egyedül- 
álló előnyökre. A nemrég indult ked-
vezményünk lényege, hogy bizonyos, 
havonta meghirdetett termékek 
vásárlása esetén a szokásos 
pontokon felül a jelzett termékek 
után plusz száz pont gyűlik a kár-
tyájukon. Azt meg már a gyere-
kek is tudják, de azért nem árt 
újra és újra elmondani, hogy egy 
Master-pont egy magyar forint-
nak (HUF) felel meg. 

– És mit ígér a bisztró a 
mára igen csak megnőtt hívei 
táborának? – kérdezem lapunk 

jó ismerősét, Katranicz Zsolt séfet.
Mindenekelőtt azt, hogy a menü árát 

2018-ban sem kívánjuk megemelni, 
sem lejjebb adni akár a minőség, akár a 
mennyiség dolgában.

– Ez igazán jó hír az ilyen tájt  meglap-
padt pénztárcákra tekintettel. Január-
ban sokan néhány kilóval nehezebben 
vágnak neki az évnek, ugyanakkor ez 
a disznótorok, a kocsonya és egyéb fi-
nomságok fő szezonja is. Hogyan oldják 
föl ezt a dilemmát?

– Leginkább úgy, hogy az emberek-
re bízzuk, ki mit és mennyit eszik. Mi 
bárki igényeit igyekszünk kielégíteni. 
Újdonság, hogy az eddiginél több, ha-
zai vizekből származó halat szeretnénk 
fölszolgálni, úgy tapasztaljuk ugyanis, 
hogy érezhetően megnőtt erre az igény.

Étekfogó

ÉletkÉpek a pRíma ÉlelmiszeR-áRuházakból

Viharral és nagy durranásokkal
Mint tudjuk, újév napján este hat órától már tilos a forgalmazása és pláne 
használata. Ennek megfelelően a lakóhelyem parkolójából föl is szedte 
a horgonyt az évről évre megjelenő petárdaárus.

Kiegyensúlyozott ellátás – 
kiegyensúlyozott táplálkozás
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A Budaörsi Rendőrkapitányság járőre fi-
gyelt fel egy magányosan sétáló, riadt 
kutyára 2017. december 26-án délelőtt az 
igen forgalmas, 1-es számú főút mentén.

A kutya a járműforgalommal szemben 
baktatott az úton, fennállt a veszélye, hogy 
elüti egy autó. A rendőrök a láthatóan kime- 
rült állat segítségére siettek.

A járőrök az Állat- és Természetvédők 
Budaörsi Egyesülete képviselőjének 
közreműködésével a kutyát menhe-
lyre szállították, ahol a beültetett mik-
rochip segítségével azonosító adatait és 
gazdájának adatat is megállapították.

Ami csak a keze ügyébe

Vétségnek indult, bűntett lett belőle. Nem 
is egy.

Kezdődött azzal, hogy december 9-én, 
egy piliscsabai, az Iskola utcában álló ház 
udvaráról elemelt egy benzineskannát. (A 
rendőrségi tudósítás arról nem tesz emlí-
tést, vajon a kanna tele volt-e, vagy csak fé-
lig lötyögött benne valami, s ha igen, mi volt 
benne.) A cselekmény nem vall nagystílű 
bűnözőre, így nem kellett hozzá különleges 

bravúr, hogy már másnap zsandárkézre 
kerüljön. S. Dávid a december 10-ét már a 
Budaörsi Rendőrkapitányság fogdájában, 
illetve kihallgató helyiségében töltötte. 
Miközben emberünket odabent faggatták, 
a nyomozók körülnéztek kicsit Pilisvörös-
váron. Nemhiába. Ugyanis megtalálták azt 
a robogót, valamint két kerékpárt és több 
alumínium felnit, amit pár nappal koráb-
ban ugyancsak a nevezett településen lova-
sított meg gyaníthatóan ugyanő.

A 20 éves ifjú ellen lopás vétség és lopás 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt folyik a nyomozás.

Az ünnepeket bűnügyi őrizetben töltötte.

Fehér por a Gesztenyésben

Hogy randomszerűen vagy füles nyomán, 
arról nem szól a fáma. Mindenesetre, miu-
tán megállították a személyautót, a zsám-
béki körzeti megbízottak ügyesen jártak el.

Az eset még tavaly, december 14-én tör-
tént, Herceghalom korzóján, a Gesztenyés 
utcában. Ott intették le a kocsit a rend őrei. 
Mikor elkezdték az igazoltatást, a bent 
ülő két férfi zavart viselkedésével magára 

vonta az eljárók figyelmét, akik a papírok 
után a járművet is tüzetesen átvizsgálták. 
A táskákban és a csomagtartóban növényi 
származékokat és fehér porokat találtak. A 
fiatalemberek a motozást sem kerülhették 
el, ennek során egyikük zsebéből ugyan-
csak kábítószergyanús anyagok kerültek 
elő. Miután a cuccot lefoglalták, az urakat 
a budaörsi kapitányságra kísérték, ahol 
később kihallgatták őket. Drogellenőrzést 
is végeztek, a gyorsteszt mindkettejük sz-
ervezetében kimutatta az anyagot.

A 26, illetve 34 éves Ő. Csaba és R.  Ist-
ván (alcsútdobozi és vértesacsai lakosok) 
ellen kábítószer birtoklás vétség, illetve 
kábítószer birtoklás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Tallózás a vidék bűnügyei közT

Év végi kábulatban
Úgy látszik, az idei ünnepek slágere a drog volt, de a marmonkannát is keresték.

BUÉK!

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

Januári akcióóó!!!
Microlife vérnyomásmérő készülékek 
már 9800 forinttól (csak nálunk, a készlet erejéig)!

Boldog új évet kívánunk
valamennyi Vásárlónknak!
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BUÉK!

Di-Fer Csoport
2030 Érd, 6-os főút, 23. km

Tel: +36 23/365-407
E-m

ail: di-fer@
di-fer.hu

w
w

w
.opeldifer.hu

w
w

w
.suzukim

6.hu
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