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Bővizű
böjtelő

Vízöntő elmossa a bőséget,
a gyerek is kiöntetik

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

Óra és Ékszer

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek
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

Mesterembernek
arany a padimentoma

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

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

Gyógyászati Segédeszköz
Szaküzlet

Keresem
a társam

Az ön lába
egészséges?

H-P 10-18 óráig
Telefon: +36-20-389-2728

VÉNYBEVÁLTÁS,
TANÁCSADÁS

ORTOPÉDIAI MAGÁN SZAKRENDELŐ
DR. ELEK EMIL MIKLÓS
Ortopéd szakorvos, mozgásszervi specialista, gerincgyógyász
Bejelentkezés: 06-20/389-2728

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

hentes,

csemegepultos,

árufeltöltő

stb.

Felvételi követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, Jó munkakörülmények, cafeteria, utazási hozzájárulás, továbbtanulási, előmeneteli lehetőség.
Jelentkezni az üzletvezetőknél személyesen vagy telefonon; postán önéletrajzzal, pozíció megjelölésével (cím: Krupp és Társa Kft.,
2040 Budaörs, Szabadság út 52-54.);
e-mailen: bodonyi.balazs@krupptsa.hu
ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!
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Microlife vérnyomásmérő
készülékek már
9800 forinttól (csak nálunk)!
SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT
SZÁMÍTÓGÉPES TALPBETÉT KÉSZÍTÉSE
Egyedileg az Ön talpára készül, optimális alátámasztást biztosít
a lábnak, korrigálja a statikai elváltozásokat.
GYÓGYCIPŐK, ORTOPÉD CÍPŐK
készítése orvosi vényre és teljes áron
AKTUÁLIS AJÁNLATUNKBÓL:
– TB-támogatott és szabadáras termékek széles választéka
– vérnyomásmérő (Microlife, 5 év garanciával), vércukormérők
– Biokomfort papucsok, klumpák
ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLHAT BANKKÁRTYÁVAL IS
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT
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Februárius, Böjtelő hava

öjtelő hóban őrizd meg magad minden hevesítő eledelektől,
káposztától, salátától és goromba nehéz emésztésű húsoktól. Lágy purgáczió után vágasd a főhöz szolgáló eret
a hüvelyked mögött; szemeidre gondot viselj, hogy meg ne
homályosodjanak, ahhoz pedig szolgál köménymag, kapor és
ópium-mag, reggeli hányás, azonképen a fürdő is, a lúdhúst és
kék káposztát eltávoztasd, étkeid füvekkel legyenek timpotrálva; a sebes hidegek ártanak.
Farsangkedden, Istennek nevében plántálván, a mennyit fénylik a nap, annyit fénylik az egész hosszu böjtben; ha reggel jól
fénylik, a tavaszi vetéseknek jó termését mutatja.
Beda azt irta (ha hihető dolog), hogy a mely gyermek Böjtelőhónak estéjén születik e világra, annak a teste holta után épen
megmarad az ítélet napjáig, és el nem rothad, azonképen épületre való fa, mit azon nap levágnak, soha meg nem rothad.
A mely gyermek a Böjtelő-hóban születik e világra, sima
szájú lesz, kérkedőm, csacsogó, mindenkor csak szeles gondolatu, és más embereket vakmerően itélő, gazdagság-szomjazó, és mindenkor jó cselédes gazda lesz; egész életének folytában bujdosás kell kedvének.

AFORIZMA
„A szertelen szabadság, úgy látszik, szertelen szolgaságba csap át,
magán- és állami életben egyaránt.”
(Platon)
A budapesti német–magyar
csapatok kitörési kísérlete a
második világháború egyik
legvéresebb katonai akciója
volt. Kevesebb mint öt nap
alatt húszezer katona pusztult el, ugyanennyien estek
fogságba, míg az átjutás legfeljebb 700 főnek sikerülhetett.
Összehasonlításul: az 1944-es
normandiai partraszállás során
a szövetségesek számára
legvéresebb veszteségek az
Omaha-partszakaszon keletkeztek, de a halott, sebesült
és eltűnt katonák száma itt
sem haladta meg az ötezer főt.

Karl Pfeffer-Wildenbruch SSObergruppenführer, a budapesti német csapatok parancsnoka katonailag teljesen
értelmetlen, ráadásul Hitlerrel
is szembemenő kitörési utasítása a német félnek semmilyen előnyt, a szovjetnek
pedig semmilyen hátrányt
nem okozott. Legfontosabb
következménye
mintegy
húszezer özvegy és árva, akik,
illetve akiknek leszármazottai zömmel még ma sem tudhatják, hogy az értelmetlen
hadműveletbe
belehajszolt
rokon ma hol nyugszik.

KITÖRÉS

A

Magyar Sportújságírók Szövetsége és a Magyar Olimpiai
Bizottság az Év Sportolója Gálán életműdíjjal jutalmazta a
Budakeszin élő Balczó Andrást,
A díjat Kulcsár Krisztián MOB-elnök és a Táncsics Mihálydíjas sportriporter, Novotny Zoltán adta át.
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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)

Lobogó Páty
Gondolom, Amerika ihlethette
meg a kezdeményezőket, ahol
nagy divat a csillagos-sávos
lobogót nemcsak ünnepnapokon,
s nemcsak középületekre, hanem
hétköznap, magánházakra is
kitenni. A helyi önkormányzat
olyannyira fölkarolta az ötletet,
hogy határozatot hozott, melyben
Páty Község Önkormányzata pályázatot hirdet a pátyi Rákóczi
utcai illetve Somogyi Béla utcai lakosok számára nemzeti
színű zászló és a hozzá tartozó
zászlórúd ingyenes igénylésére.

M

it hoz a víz? Mármint Vízöntő. Először
is a legrövidebbet. Mármint a hónapok
közül. Biztosíthatom mindannyiukat, legalábbis azokat, akik hozzám hasonlóan mérik az
időt, hogy most valamennyien a rövidebbet, sőt: a legrövidebbet húzzuk. De hát így
van ez már vagy jó négy évszázada, amióta
a Gergely-naptárt mifelénk bevezették. Csak
aztán nehogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsük a nagy kapkodásban, hogy e
kurta hónapba mégis mindazt beleszuszakoljuk, mint egy útibőröndbe, amit egy rendes
hónaptól elvárunk.
Nem kellene aggodalmaskodnunk. Hiszen
február, ha kurta is, annál mozgalmasabbnak ígérkezik. Első fele a
naptár szerint is csupa vidámság, pajzánság, önfeledt tivornyázás.
Idén, hogy hipp-hopp, a hónapnak még fele sem telt el, s már itt
is van a húshagyó, kiváltképp. Másnap(osan?) aztán, ránézve a
kalendáriumra, s emlékezvén az előző napi kicsapongásainkra,
eltűnődhetünk a régi mondás igazságán, hogy tudniillik „mi a leggyorsabb a világon? hát az átmenet a jóból a rosszba”. Már ha a
hirtelen beköszöntő, ránk szakadó nagyböjt, az önmegtartóztatás
egyáltalán rossznak nevezhető, ugye. Az idei sokkot talán megenyhíti, hogy hamvazó szerda ezúttal pont egybeesik egy újsütetű, de
annál kedvesebb ünneppel, Bálint, azaz Valentin napjával.
De én amúgy sem hiszem, hogy hamvazó szerda után híjával
lennénk a mulatságnak, a sejtelmes álarcos báloknak, a néhol
akár trágárságba is átcsapó alakoskodásoknak, riogatásoknak,
csúfolóknak. Úgy esett ugyanis, hogy idén pár nappal a nagyböjt
beköszönte után, hivatalosan is elkezdődik a választási kampány.
Hivatalosan, mondom, mert hogy nem hivatalosan tart már egy
ideje, rossz nyelvek szerint 2014. április 6. óta. Azt hiszem, hogy
ami hamarosan elkezdődik, az közönségességben, udvarlásokban,
szívtiprásokban, magamutogatásban és -kelletésben, cselszövésekben mai képzelőerőnket meghaladja majd. A február 13-ával
lezáruló farsang ahhoz képest, ami február 17-ével elkezdődik,
visszatekintve, csak tavaszi kerti gyerekzsúrnak tűnik utóbb. Még
majd meg is csömörlünk belé, s szinte már vágynánk rá, hogy
betérjünk, nem, nem a legközelebbi búfelejtőbe, hanem a legközelebbi detoxikálóba; mindegy, csak már purgálják ki valahogyan
belőlünk azt a sok belélegzett, belénk fecskendezett mérget.
Mégsem ajánlanám senkinek, hogy vegyen ki fizetés nélküli
szabadságot április 8-ig, vagy vonuljon kolostorba (no, ott aztán
biztosan nem lenne nyugta, ismervén hazai egyházi viszonyainkat), kérjen átmenetileg menedékjogot (Istenem, már megint a
menekültkérdés, pedig direkte nem akartam szóba hozni e helyt),
hívassa meg magát vendégségbe idegenbe szakadt rokonaihoz,
tömjön viaszt, Ulisszesz módjára a füleibe, hogy ne hallja a szirénnek öltözött, politikus rimahangokat.
Inkább sztoikus nyugalmat, halált megvető bátorságot, és éber
figyelmet javasolnék, mert tetszik, nem tetszik, ha nem akarunk
idióták (azaz a közügyektől magukat távol tartó polgárok) módjára túlélni, nem bújhatunk el a anyánk szoknyája mögé. Mert
ha csak túlélni akarunk, könnyen lehet, hogy még rosszabb következik, mint amitől menekülni szerettünk volna.
*
em tudom, illendő-e, de van, amiről nem egyedül dönt az ember, én se, nekem is van fölöttesem (s ezúttal nem a fölöttes
énemre gondolok), aki megkért, ugyan, emlékeznék már meg arról az apróságról, hogy lapunk idén a huszonötödik évfolyamába
lépett. Mit mondhatnék erről a negyed századról? Voltak szép pillanatok, szép korszakok, a mainál szebbek, de talán jelent valamit,
ha jelent, hogy huszonöt év eltelt, s mi itt vagyunk.
Uff
eXabo Tibor
szellemi homeless

N

2018 FEBRUÁR • BUDÁNTÚL

201802.indd 3

III

2018.01.31. 23:45:04

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

Ötösben a kettesben
Váratlanul izgalmasnak ígérkezik a
Pest megyei 2-es választókerületben az
országgyűlési képviselői helyért folyó
küzdelem. Míg országosan a politológusok–
szakértők többsége még a balliberális oldalon is nagyjából lefutottnak tekinti az
április 8-ára kiírt meccset, s legfeljebb arra
lát esélyt, hogy a jelenlegi ellenzék megakadályozza az újabb Fidesz-kétharmadot,
a jó 150 éve jobboldaliként számon tartott
Nyugat-Pest megye választóközönsége
érdekes, magas színvonalú és kiélezett
kampányra számíthat.
A mezőny január közepére lényegében
kialakult.
Az nem keltett különösebb meglepetést,
és már a hivatalos (január eleje) bejelentés előtt is lehetett tudni, hogy a körzet fideszes országgyűlési képviselője, Csenger
Zalán Zsolt újrázni készül. Mellette szól a
térség említett, hagyományosan jobboldali
szimpátiája, a „birtokon” belül levőség,
meg hogy a választópolgárok általában a
mindenkori hatalomhoz húznak. Érdeme,
polgármesterként ő nyilváníttatta várossá
Zsámbékot. Ellene szól viszont, különösen
a színre lépett kihívók személyének ismeretében (lásd alább), hogy nem tartozik pártja
első sorába.
Szél Bernadett, az ellenzék amazonja,
a Lehet Más a Politika (LMP) társelnöke
jelentkezett be elsőnek: már decemberben,
midőn pártja hivatalosan is miniszterelnökjelöltjeként listavezetőnek megválasztotta, kijelentette, híven közössége hagyományaihoz, listától függetlenül egyéniben is
megméreti magát, s hol másutt, mint jelenlegi lakóhelyén, Budakeszin, azaz a Pest
megyei 2-esben. Szél nemcsak népszerű,
de országosan is az egyik legismertebb
politikus az ellenzéki térfélen; bátorságát,
megvesztegethetetlenségét, állhatatosságát,
amit például a Paks 2 beruházás obskúrus
hátterének föltárásáért párttársaival közösen
bizonyított, még ha nem nyilvánosan is, de
politikai ellenfelei elismerik. Nem véletlen,
hogy a kormánypárt, amely korábban sem
bánt kesztyűs kézzel a képviselő asszonynyal, ellene indított támadásai az utóbbi
időkben, ha lehet, még kíméletlenebbé váltak. Saját pártján kívül az Együtt is támogatásáról biztosította, s lemondott a saját jelölt
indításáról a 2-esben.

CsengerZalán Zsolt

IV
201802.indd 4

Szél
Bernadett

Tóth
Zoltán

Az év elején „robbant” a másik politikai
bomba: a Demokratikus Koalíció (DK) is
megnevezte jelöltjét Tóth Zoltán személyében. Tóth ezzel új szerepben jelent meg a
magyar politikai szcénában, ahol azonban
egyáltalán nem ismeretlen. Jelentős közigazgatási tapasztalatok birtokában, 1990
óta az egyik legismertebb (nemzetközileg
is jegyzett) választási szakember, aki elmaradhatatlan szereplője volt a televízió- és
rádióstúdióknak minden eddigi választási
műsorban. Kérdés persze, hogy mit produkál
majd élesben: más ugyanis csinálni valamit,
és más szakérteni. T. Z. egyébként annak
az MSZP-DK megállapodásnak a része
(koordinált indulás), mi szerint a két párt
nem indít egymás ellen jelöltet az egyéni
választókerületekben. A Magyar Szocialista
Párt mellett a szakértő élvezi a Párbeszéd
Magyarország támogatását is.
Értesüléseink szerint egyébként az ellenzéki pártok között megvan a forró drót,
informálisan folyamatosan egyeztetnek
egymással. Megtudtuk, a DK és az LMP is
folytat konzultációt, amelynek része lehet
akár a Pest megyei 2-es is.
Megkeresésünkre, hogy mi lesz, ha ezek
az egyeztetések azzal az eredménnyel zárulnának, hogy visszaléptetik őt Szél javára,
Tóth azt válaszolta: fegyelmezetten venné
tudomásul és beleállna Szél kampányába.
De természetesen ugyanezt elvárná fordított
döntés esetén is. „Ha nem most, majd nyerek 2022-ben” – mondta magabiztosan. Bár
hivatalosan a kampány még nem kezdődött
el, de a jelölt már elkezdte vizitációját a
körzet polgármesterei között.
Mindenképp említést érdemel a Kétfarkú Kutyapárt. Budaörsi képviselőjük,
Betlehem Csaba (Betkó) elmondta, hogy
ők a Láthatatlan Embert indítják el a budakeszi kerületben. Mivel ennek bizonyos
bürokratikus akadályai vannak (például a
másfél ezer éves illető nem rendelkezik
személyi okmányokkal), Betlehem előzékenyen avatárnak ajánlkozott föl, s az ő
neve szerepel majd a jelölő lapon. „Programunk, ami nagy ívű, mindenesetre már
van – nyilatkozta. – Tervezzük például a
pilisi szívcsakra áthelyezését a Csiki-hegyekbe, a Duna elterelését és összekötését
a Balatonnal; új nyomvonala a budaörsi
főutca lenne.”

Császárné
Kollár Tímea

A láthatatlan
ember

A Pest megyei 2. sz. országgyűlési
egyéni választókerület egyike a 106
választókerületnek, amelyben a választópolgárok egy-egy országgyűlési
képviselőt választhatnak. Székhelye
Budakeszi.
A választókerület települései
1. Biatorbágy
2. Budajenő
3. Budakeszi
4. Budaörs
5. Herceghalom
6. Nagykovácsi
7. Páty
8. Perbál
9. Piliscsaba
10. Pilisjászfalu
11. Pilisszentiván
12. Remeteszőlős
13. Solymár
14. Telki
15. Tinnye
16. Tök
17. Zsámbék
A Pest megyei 2. sz. választókerületben 109 368 ember él; közülük 85 100
felnőtt, 52 540 férfi és 56 828 nő. A lakosok közül 27 533 diplomás, 57 011
érettségizett és 83 699 végezte el az általános iskolát.
A Jobbik is bejelentette január derekán,
mind a 106 választókerületben indít egyéni
jelöltet. A Pest megyei 2-esben ezúttal is
Császárné Kollár Tímeát, aki már korábban
is megmérette magát, de elsősorban helyi
politikusként (Budaörsi önkormányzat) ismert.
Gulyás Márton kezdeményezése (Közös
Ország Mozgalom) is érdeklődést mutat a
körzet iránt: állítólag már szerveznek is egy
olyan nyilvános vitát, amelyre valamennyi
képviselő-jelöltet meghívnák. A Pest megye
2-es választóközönsége várhatóan nem fog
unatkozni tehát sem az idei farsangban (természetesen a világért sem az álarcosbálokra
és az ilyenkor szokásos alakoskodásokra
gondolunk), de még a nagyböjtben sem.
Biator Oszi
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Budakeszi városi gerillák
Egy budakeszi fiatalember ismételten
leckét ad politikai bátorságból mindanynyiunknak.
Rékasi Zsigmond nevét jó másfél éve
tanulta meg a közélet iránt érdeklődő magyar közönség, pedig akkor hősünk még
mindössze 15 éves volt. A Városligetbe
tervezett múzeumi negyeddel kapcsolatos fakivágások hírére, és a park beépítés
ellen szerveződött „ligetvédő” mozgalomban vállalt szerepe lépte át először
az országos média ingerküszöbét, de jó
ideje ismert slammer a diákság körében,
és két éve, hogy saját aktivista csoportot
szervezett és vezet.
Azóta is rendre fölbukkan a főváros
terein, utcáin szerveződő megmozdulások,
tüntetések, demonstrációk résztvevőinek
soraiban. Legutóbb a január 19-ei diáktüntetésen tűnt föl – nyilván, hiszen tüntetett –, de ráadásul még egy gyújtó hangú
beszédet is intézett a publikumhoz, nem
kímélvén a fennálló politikai hatalom
képviselőit. A Ziggy nevű slammer ebben
többek között arra hívta föl nemzedéktársait: tegyenek „azért, hogy a jövő nemzedékei már csak könyvből tudhassák meg,
milyen szörnyűségekre képes a nemzeti
apátia rendszere.”

saival való szolidaritás jegyében magára
vállalja a cselekményt. (A házkutatás
során előkerült és lefoglalt sablon egyébként pont nem az, amivel a budakeszi
graffitizást végrehajtották.)
Védelmét a Társaság a Szabadságjogokért vállalta, és panasszal fognak élni
amiatt, hogy egy „szabálysértési értékhatárt nem meghaladó rongálás vétsége
miatt büntetőeljárás indult, mely házkutatással is járt”.
Rékasi kijelentette, nem hagyja magát
megfélemlíteni, és továbbra is politizálni
fog.
Babits Zoró

Mit tesz isten, pár nappal az események
után, január 25-én a rendőrség kopogtatott/
csengetett családja budakeszi lakásának
ajtaján. A látogatóknak arra is gondjuk
volt, hogy megvárják, amíg ő elmegy
hazulról. Rékasi arról is beszámolt, napok óta látott gyanús autókat ólálkodni a
környéken. A házban egyedül tartózkodó
édesanya elhűlve pillantotta meg a házkutatási parancsot; fia laptopját és egy graffiti sablont foglaltak le végül is.
Az esetet az teszi furcsává, hogy az
intézkedés apropója egy tavaly
kora őszi, banális ügy. Történt
pedig, hogy a Renegátlástalanok elnevezésű, helyi aktivisták
több, budakeszi középületre, többek közt a városházára ráfestették
(jellemzően könnyen lemosható
festékkel) logójukat, ami miatt a
helyhatóság illetékesei följelentést tettek. Az okozott kár állítólag
valami 135 ezer forint… A nyomozás, azonban, idén januárra ért
abba a szakaszába, hogy Rékasihoz is ellátogassanak.
A fiatal aktivista tagadja, hogy
ő követte volna el a graffitizást, Renegátlástalan
de mint a csoport vezetője, a tár- logo

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
BUDAKESZIN

www.keszijogsi.hu

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

SZOMBATON IS NYITVA!

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

Számítógépek

Autó
B
31e
129e
160e

SM
20e
49e
69e

A-1
20e
58e
78e

Motor
A-2
A B-vel A-1
20e 20e
10e
69e 94,5e
6e
89e 114,5e 16e

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

Kemény Endre
műszerész

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

javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

Batsoft31 Kft.

www.batsoft31.hu
e-mail: batsoft31@t-online.hu
tel: +36 30 973-2502
Budakeszi, Fő utca 56.
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Sóval a légutak egészségéért!
• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

Sóházikó

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

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

Tanuljunk együtt!
ANGOL és OROSZ oktatás,
korrepetálás iskolásoknak
felkészítés érettségire és
középfokú nyelvvizsgára.

Média-vállalkozás
számlaképes,
autóval, internettel rendelkező
üzletkötőt keres

FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217

Telefon:
06 (20) 212-3808

Pléh Csaba a sorosozásról

Az ismétlés nem csak a tudás anyja…

A Budakeszin élő Pléh Csaba pszichológus, nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja,
a kognitív pszichológia nemzetközi hírű kutatója nyilatkozott lapunknak az immár
egy éve lankadatlan propagandáról és annak hátteréről, amit a magyar kormány
Soros György, magyar származású amerikai üzletember, emberbarát ellen indított.
– Társadalom-lélektani szempontból ho- sításán alapszik, s különösen az idegenektől
gyan foglalná össze a Magyarországon való félelem fölkeltésén. Fontos ebből a
jó ideje lankadatlanul folyó sorosozás szempontból, hogy 2018. január 17-én az
EU több biztosa, közöttük Navracsics Tibor
lényegét?
– A klasszikus propaganda-modell érve- (budakeszi illetőségű ő is – a Szerző) is egy
léssel, vagy legalább érvek látszatával dolgo- olyan nevelési ajánlás nyilatkozatot adott
zik. A mai sikeres eljárások – mert sok ki, mely a digitális kultúra, a mobilitás és az
helyütt működik ez, például a Brexit életen át tanulás mellett kiemeli a küzdelmet
előkészítésében vagy Trump kampányában „a populizmus, az idegengyűlölet, a megugyanezt láthattuk – új vonása, hogy kis- osztó nacionalizmus és az álhírek terjesztése
számú ismétlődő, s igen érzelemteli, gyak- ellen”.
–	 Fenntartja-e a véleményét, s ha igen,
ran gyűlölködő klisére alapulnak. Az
érvelés és a felvilágosodás a múlté, ez teszi mivel tudja alátámasztani, hogy a sorosozásnak van egy rejtett antiszemita felhangja?
a folyamatot szomorúvá.   
– „Rejtett felhangokat” nehéz alátá– Egy korábbi interjúban azt mondja,
hogy mindez a második világháborús német masztani. A kampányelemek képi világa, a
propaganda módszertanára hajaz: hamis megkérdőjelezhetetlen, bemutatás nélküli
dolgokat tényként állítani, azaz: hazudni. utalás a feltételezett tervre, s Soros György
Ezt azonban „következetesen, sziklaszilár- visszatérő megnyilatkozásai, ahol kitér üldan és rendíthetetlenül”. A módszer ősi, dözött budapesti zsidó gyermekkorára   tá„faék egyszerűségű”, átlátszó; de mégis, masztják alá benyomásomat.
– Ön a Soros alapította, és szintén a
mitől ilyen hatékony?
– A hangsúly kerül át az igazságról az kampány célkeresztjébe került Közép-Euismétlésre. Hatékonysága a félelem mozgó- rópai Egyetem (CEU) oktatója. Belülről
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nézve, van ennek az egyetemnek valamilyen
rejtett, titkos célja, vagy maradéktalanul
érvényesül falai közt a szólás és gondolatszabadság?
– A Közép-Európai Egyetemen csak
vendég vagyok, néha oktatok csupán. Korántsem rejtett célja az egyetemnek a gondolkodás és a tudomány szabadságának
terjesztése, az ehhez kapcsolódó Nyitott
Társadalom eszmerendszerével együtt.
Ez a Karl Popper nevéhez kapcsolódó
elképzelés a gondolkodási egysíkúság és a
tekintélyelvű társadalomszervezés fontos
ellenfele. Ebben a keretben az ezzel egyet
nem értők szólásszabadsága is érvényesül
az egyetemen.
– Mekkora szerepet játszott az elmúlt
három évtizedben és játszik ma Soros
György tevékenysége Magyarország életében?
– Alapos statisztikai elemzés adhat erre
kielégítő választ. A nyolcvanas években az
MTA-Soros alapítvány sokat tett a fellazuló
magyar közegben utaztatásaival, ösztöndíjaival, eszközsegítségével a társadalomtudományok támogatásáért. A 90-es években
a Soros Alapítvány a szociálpolitika mellett
a felsőoktatás tartalmi modernizációjának
is fontos támogatója volt. Ma pedig a Nyílt
Társadalom Alapítvány és az egyetem e két
hivatás továbbvivője.
Bató Borisz
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Stipi-stop

Ki kit állít meg vajon

A kormánypropaganda magasabb sebességfokozatba kapcsolt. Egy nemrég
napvilágot látott tervezet a civil társadalmat sújtaná, a sorosozás örve alatt.
Körkérdéssel fordultunk vidékünkön élő, tekintélyes értelmiségiekhez, mit gondolnak minderről.
Kálmán C. György irodalomtudós, szerkesztő, kritikus:
„A Soros Alapítványnak köszönhettem, hogy »fiatal« irodalmárként
eljuthattam fontos konferenciákra, találkozhattam fontos emberekkel a rendszerváltás utáni években. A legnagyobb
segítség, több díj mellett, egy kétszer
négyhónapos kutatói ösztöndíj volt Izraelben a feleségemmel együtt, aki orvosi tanulmányokat folytatott. Soha
semmilyen elvárást nem éreztem, hogy
meg kellene »szolgálnom« a támogatást.
Rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítok a Soros Alapítványnak abban a szellemi erjedésben, ami a rendszerváltást
előkészítette, valamint a rendszerváltást
követő átmenet éveiben.
*
A Budakeszi Európa Társaság Egyesület fontos szerepet tölt be a névadó
város civil életében. Például európai
uniós támogatásból valósította meg a
„Generációk Találkozása” 3 éves proSport- és svédmasszázs
Budakeszin
Szeretettel várom családi házban
kialakított masszázs-szalonomba.
Igény szerint Budakeszi egész területén házhoz is tudok menni.

jektet. Másik fő tevékenysége a magyarnémet -osztrák testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Az egyesület alapítója és
egyik vezetője, Kóthyné Herczeg Mária
körkérdésünkre így válaszolt: „Egyesületünk nem pályázott soha Soros György
egyik Alapítványánál sem. De az Európai Unióhoz, vagy az európai kisebbségeket támogató külföldi alapítványokhoz igen. Ahol sikeresen nyertünk is
támogatásokat, ezek a támogatások
magasan meghaladták a magyarországi
támogatások összegét.
A nemrég napvilágot látott terv, amit
a politikai szleng csak Stop Sorosként
ismer, azonban bennünket is nagy aggodalommal tölt el. Ennek értelmében
ugyanis megadóztatnák a civil szervezeteknek juttatott külföldi eredetű
adomány, támogatás azon többletösszegét, amely a belföldi támogatásaikat
meghaladják.
Mi lesz a hazai kisebbségek anyaországi támogatásait élvező egyesületekkel,

hiszen ők eddig a legtöbb segítséget az
anyaországától és az ott székelő alapítványoktól kapják? Miért kell ezt büntetni? De tovább megyek: vajon mi lesz
azokkal a civilekkel, akik uniós pályázatokat nyernek? Ők is adóznak majd? Ha
ez a terv megvalósul, az meghiúsítja az
általuk pályázott programok megvalósítását!”
*
Hernádi Miklós írót, szociológust
(Radnóti Miklós keresztfiát), lapunk
régi ismerősét budakeszi lakóhelyén
kerestük meg kérdéseinkkel a most
újult erővel kibontakozó Soros-ellenes
kampány kapcsán:
„A kilencvenes évek elején néhány szakmai utamhoz járult hozzá az alapítvány.”
„Emlékezete szerint kellett-e aláírnia valamilyen »beszervezési nyilatkozatot?« – teszem föl a tréfásnak szánt
kérdésemet.” „Ha emlékezetem nem
csal, még úti beszámolót se nagyon kellett leadnom, az egész teljesen bizalmi
alapon működött. Szégyenletesnek tartom, hogy egy olyan embert próbálnak
bűnbakká tenni, aki mindig is a legjobb
szándékkal közeledett szülőhazájához,
és nagyon sok jót tett mind Magyarországgal, mind a kelet-közép európai
országok népeivel.
Ozirisz Abbot

HALLÓKÉSZÜLÉK

NINCS!

(Üzletházunkban a hallókészülék-szaküzlet bezárt!)
Hallókészülékekbe való

Bejelentkezés:
06/70-550-6880
www.keszimasszazs.hu

ELEM

VAN!
HOL?

Hát a szomszédban:

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

ingatlanközvetítő, értékbecslő,
a MIOSZ tagja
Tel: 06-20-248-2433
e-mail: olgaingatlan@gmail.com
Honlap: www.olgaingatlan.hu

20 éves tapasztalat Budakeszin
és környékén, kedvező jutalék,
ingatlan tanácsadás!!

Ugyanitt DEXION-Salgó bontott polcok és állványok olcsón eladók

GARÁZSVÁSÁR a Budakeszi Gazdaboltban (Fő u. 261., a buszvégállomásnál)
február 11-én vasárnap, 8-12 óra között
Érdeklődni telefonon: 06 (20) 9 452 184

Eladó: fa lécek • deszkák • üzletberendezés • 20 kg gyorsmérleg • 200 kg mérleg
• műhelysatu 125 mm-es és 27 kg-os • Kärcher porszívó • alumínium íróasztal
• vas hordók • villanykörték • használt kuka 110 l • méterrúd • árazógép • 150
kg-os kórházi tolósúlyos személymérleg • gyalupad • 7 fokú létra • szögesdrót
• alumínium, vas és műanyag hólapát • méteráru vágására nagy görgős asztal •
ROTO csavardobozok • padlóváza • kis bronz harangok • kis bokszzsák-készlet
kesztyűvel • teniszütő • kézi folyadék- olajhordó-pumpa • kukakocsi • koffer
kocsi • konyhai tolósúlyos mérleg • faragott kakukkos óra és sok minden egyéb!

A Budakeszi Gazdabolt
eladó vagy kiadó
Budakeszi legforgalmasabb helyén
(Fő u. 261., a buszvégállomásnál),
jó parkolási lehetőséggel.
Érdeklődni telefonon: 06 (20) 9 452 184
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Életképek a Príma élelmiszer-áruházakból

Találkozás élőben a 21. század vásárlójával
Nemrég, a napi bevásárlásom közben,
törzshelyemen, a lakóhelyem szerinti
Príma élelmiszer-áruházban, találkoztam egy igazi, 21. századi vásárlóval.
Azonnal feltűnt a harmincas éveiben
járó, jól, de nem kirívóan öltözött férfi a
zöldség-gyümölcs részlegben. A lédig
magoktól és hüvelyesektől roskadozó,
háncskosarak előtt állt éppen. Egyik
szemével az árut pásztázva, a másikkal
a kezében tartott telefonja képernyőjét
nézve. (Pontosítok: nem állítom, hogy
bandzsított, inkább az a valószínű, hogy
felváltva nézte hol az árut, hol a videobeszélgetés keretében a képernyőn
megjelenő partnerét. A készülék és a
füle között finom kábel.) A másik kezében a mindenki előtt jól ismert LISTA.
„Édesem, ide igenis az van írva, hogy
mangó bab. A mangó márpedig egy
gyümölcs! … Én mangónak olvasom, de
mindegy… Édesem, most esküdött meg
az itteni árus, hogy ez a mungó bab – az
u hangot szándékosan nagyobb nyomatékkal ejti – egész biztosan bio… De ha
nekem nem hiszel, mindjárt ide hívom,
hogy a te szemedbe mondja… Jó, akkor győződj meg róla személyesen – s

GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

1029 Budapest,
Nagyrét u. 19.
Tel:06 1 376 8619

ezzel a készülék kameráját a polcok felé
fordította. – Ugye mondtam, hogy szép,
egészséges… De akkor nézd már meg
a kuszkuszt is, szerintem nagyon illenek
egymáshoz. Apropó, római kömény van
otthon? Mert a nélkül nem az igazi.” Pár
lépés megtétele után a fekete retkek
között matat, s közben ki nem kapcsolná a mobilját. „Te – szól bele megint –,
ez nagyon friss. Vacsora előtt vékonyra
fölszeletelve, mellé pár karika lilahagyma
és egy kis savanyú káposzta, mmm, igazi vitaminbomba. Ez aztán garantáltan
nem látott se műtrágyát, se rovarölőt…
Ugyan, ki trágyázná és permetezné a
fekete retket!” A férfiú a csemegepulthoz
érvén rásvenkel az Laktózmenteset,
árura. Akár egy profi drágám?
operatőr: nagytotál,
kis totál, premier
plán. De a döntést a „Rendező”
hozza meg. Ő csak
szekundál:
„Igen,
drágám, ez a sajt
valóban nagyon jó
érett. Húsz deka elég
lesz? – a húsárura

rá se néz, alighanem vegetáriánusok.
(Vagy elnézték a naptárt, s azt hiszik,
már nagyböjt van.) – Mit szólnál egy kis
humuszhoz? – improvizál. – Már hogyne lenne!”
Aztán útjaink szétválnak, miután ő a
kasszák felé manőverezi kocsiját; rám
még komoly feladat vár, kiválasztani a
hentesnél a kocsonyahúst.
Meglepetésemre a bisztróban újra
összefutunk. Ő még mindig az okos
telefonján csüng, épp a turmixot mutatja
be kamerán keresztül partnerének, meg
a salátáját. Én meg találkozásunk, és a
jól végzett munka örömére (még farkat
is kaptam a kocsonyánkba) épp megrendelném a sörömet s a zóna adag
marhapörköltet, amikor megszólal a telefonom. Egy pillanatra összerezzenek.
Étekfogó

LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

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

Szerelés

Számítógépes
futóműállítás

Műszaki
vizsgáztatás

Olajcsere
BP kenőanyagokkal

Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.
06 (23) 451 002, 06 (30) 9486 185
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ÉS Tarr-vágás
Rádai Eszter egész kolumnás interjúját
közölte az Élet és Irodalom január 12-én
megjelent száma a Tökön élő, világhírű
filmrendezővel, Tarr Bélával. A beszélgetés, különösen az alábbi passzusa bejárta
a magyar sajtót. Mi sem maradhattunk tehát ki belőle. Idézet következik:
„– De talán volt pár év – vagy csak pár
pillanat? –, amikor reménykedhettünk.
– Volt pár év, innen visszanézve egy
másik korszak, amikor lehetett abban hinni, hogy olyan lesz az ország, amilyenre
mi csináljuk. És ez így is történt, legalább
ebben a hitünkben nem csalatkoztunk: az
ország olyan lett, amilyenre mi formáltuk.
Nem mondhatjuk, hogy ezt valaki más
baszta el, ezt mi basztuk el. Úgy, ahogy
van, közösen, tíz millióan.
– Magadat is ide értve?
– Persze, én is. Abszolút felelősnek
érzem magam azért, ami van, hiszen én
itt élek. Ez végül, a jövőből visszanézve,
mindannyiunk közös felelőssége lesz.”
A beszélgetésben szó esik Tarr egyik
korábbi, amszterdami kiállításáról, amiben közreműködött Rajk László is. Erről
a következőket mondja a művész: „A
kiállítás nyolc fejezetből állt, az első volt
a kerítés. Ugyanolyan kerítés, mint ami-

BUDAKESZI
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pokollá tették a világot. Reprodukáljuk
az egészet úgy, ahogy van. Amíg el nem
fogy a levegő, addig ez megy. Aztán majd
megint elkezdünk fuldokolni...”.
tb

Idézet Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester beszédéből, amit a németek kitelepítésének 72. évfordulóján mondott:
„A kitelepítések szellemi előkészítői már a húszas évektől terjesztették, hogy a politikai bajok fő felelősei az »idegenek«, pontosabban a rosszul asszimilált németek és
zsidók.
Horthy Miklós kormányzó már 1939. november 3-án egy Hitlerhez írt levelében kitűnő
gondolatnak nevezte a kancellárnak a németség hazatelepítésére vonatkozó ötletét.
Dálnoki Miklós Béla 1944.december 21-én így beszélt az Ideiglenes Nemzetgyűlés
előtt. »Népi és demokratikus országot akarunk felépíteni, […] megtisztítva a hazaáruló
németségtől, amely elárulta azt a Magyarországot, ami neki otthont adott, amikor vándorbottal a kezében és batyuval a hátán jött be a gazdag magyar vidékre letelepedni.«
Még mindig nem szabadult fel teljesen az ország, de a földosztásról szóló rendelet
már 1945. március 15-én kimondta, hogy a földtulajdon a Volksbund tagjaitól, illetve a
német kisebbség tagjai közül gyakorlatilag bárkitől megváltás nélkül elkobozható.”

Kulturális ajánló,

Február
7. szerda, 18.00
Bánó Attila előadása Trianonról
(EFMK)
8. csütörtök 18.00
Dr. Liktor Zoltán jogtörténész
előadása a Budakeszi Keresztény értelmiségiek Szövetsége
szervezésében
Szent László Ház
15. csütörtök, 19.00
Arany János emlékest
Teatro Társulat
Kálvin-terem
17. szombat, 20.30
Wasbeton koncert
Keszi Rock Music Café
18. vasárnap, 9.00
WadkanZ Trail
terepfutás
21. szerda 18.30
Európa válsága
Györfi Károly könyvbemutatója
Prohászka Gimnázium
18.30
Vujity Tvrtko estje
(EFMK)

lyen a magyar határon van, mert persze
az is egy NATO-kerítés. Ahogyan NATOkerítés az, amit az izraeliek építettek föl
– ugyancsak tűrhetetlen módon – Jeruzsálem kettéválasztására, és amilyen még
egy csomó országban megtalálható. És
amilyent Trump elnök most a mexikói
határon épít... Ez az egész egy rémálom!
Mi ott éltünk Nyugat-Berlinben, amikor
a falnak vége lett. Az ember ugye azt
hitte a berlini fal leomlása után, hogy
ezen a nagyon sötét dolgon most már túl
vagyunk. Á, dehogy, újra megcsinálunk
mindent, amivel egyszer már az elődeink

Budaörs

Latinovits Színház

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

Február
7. szerda, 19.00
Egerek és emberek
10. szombat, 19.00
A sötétség hatalma
11. vasárnap, 19.00
A sötétség hatalma
12. hétfő, 14.00
Egerek és emberek
13. kedd, 11.00
A dzsungel könyve
14. szerda, 10.00, 15.00
A dzsungel könyve
18.00
Operabeavató – Szoprán-tenor
duettek
17. szombat, 11.00, 15.00
A két Lotti
18. vasárnap, 15.00
Liliomfi

22. csütörtök, 10.00
Cerka Tinka és a szürke Lord
Nyilvános főpróba
Városi Ifjúsági Klub
23. péntek, 10.00
Cerka Tinka és a szürke Lord
Bemutató előadás
Városi Ifjúsági Klub
24. szombat, 17.00
A sötétség hatalma
25. vasárnap, 15.00
Liliomfi
26. hétfő, 19.00
Álarcosbál
27. kedd, 14.00
Pinokkió

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Február
7. szerda, 18.00
Geopolitikai előadás
a művelődési házban

FEBRUÁR
10-11., szombat-vasárnap
Múzeumok hétvégéje Zsámbékon
a Romtemplomban, a Lámpamúzeumban és a Tájházban
10. szombat, 16.00-19.00
farsangi mulatság
a művelődési házban
14. szerda, 10.00
Brumi születésnapja
mesejáték bábos betétekkel
a művelődési házban
15. csütörtök, 18.00
Irodalomterápiás csoportfoglalkozás
a könyvtárban
21. szerda, 18.00
Geopolitikai előadás
a művelődési házban
21. szerda, 19.00
Operett Gála
a művelődési házban
24. szombat, 19.00
Nyakas Yazz Klub
A Seven Days Jam koncertje
a művelődési házban
25. vasárnap, 15 h
Bali János kiállításának megnyitója
a művelődési házban
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Pincemozi

Premier

Többszörösen is kiváltságosnak mondhatják magukat azok a budakesziek, akik
januárban Enyedi Ildikó, a Testről és
lélekről című filmjét láthatták a budakeszi
„pincemoziban”, a Rathauskellerben.
Enyedi Ildikó filmje ugyanis igazi mozi,
és a különleges élményhez ez az alkalmi
vetítőhely véleményem szerint sokkal alkalmasabb, mint az említett mozgóképkatedrálisok.
A pincemozi hangulata ugyanis a hajdan
volt „filmszínházakét” idézi: nem százszázalékos hangminőség, a vetítő vászon
se vászon s tökéletesen hófehér. Az ember
időnként feszeng, s nem tudja, a műanyag
székek vagy a látvány okán-e. S persze az
elmaradhatatlan székszomszéd, aki akkor nevet, amikor sírni kellene, s akkor
szipog, amikor mindenki más kacag. De
ettől lesz az egész életes, mindez a miliő
igenis kell, kellett ehhez a filmhez, amely
annyira kilóg a sterilnek hazudott világunkból, és mégis annyira rólunk szól.
Ők is együtt szurkolhatnak tehát az
egész ország filmszerető közönségével,
amikor március 4-én fölszáll a füst (Füst az
Oscar-díj gálán, ha-ha! – a Szerk.), s megtudhatjuk, amit ma még senki nem tud.
Zoia Brots

Előzetesen már írtunk róla, s most végre
bemutatták a Budakeszin letelepedett Szász
János, világhírű filmrendező legújabb, A
hentes, a kurva és a félszemű című filmjét.
A sztori a húszas évek Budapestjén
játszódik, egy gyilkosság anatómiája, de
nem krimi. A bűneset annak idején még a
világsajtót is bejárta, a hazai népemlékezet
egy bugyuta, erről szóló, a korból származó,
folklorizálódott kupléját máig őrzi, bár eredete a többség számára alighanem elhomályosult: „Lédererné mi van a kosárba’,
Kodelkának keze, feje, lába…”
Szász A nagy füzet című munkájával nyitotta meg pár éve azt a sorozatot, amivel
a magyar filmalkotók azóta is kényeztetik
a hazai publikumot: nincs év, hogy valamelyik magyar alkotás ne kerülne be az
Oscar-díjra jelöltek legszűkebb csoportjába, s kétszer az első díj is Magyarországra került.
Szász, mint lapunknak egy korábbi interjújában elmondta, fájó szívvel vette tudomásul annak idején a döntést, hogy nem
övé lett az Oscar, de hozzáértők, akik látták már legújabb alkotását, azt mondják,
a művész eddigi talán legerősebb munkája, s biztosan díjak özönét hozza majd
rendezőjének.
Boros Zita

Öltöztetőférfi
Szerkesztőségünk figyelemmel kíséri
Józsa Lajos szobrászművész Budakeszi
közterére készülő Mezei Mária-szobrát.
Legújabb értesüléseink szerint (talán
a téli időszakra tekintettel) a művész
felöltöztette a szobrát, mi mindenesetre a
könnyű, lenge, nyári ruhás változatot mutatjuk, abban a reményben, hogy hamarosan vége a télnek.
Sartorius
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IDÉN IS

Budakeszi Házak
Ingatlaniroda

VADÉTELEK HETE
A STADT ÉTTEREMBEN

Február 2-18-ig

Szarvasbélszín
Vaddisznósült
Fácánleves
Őzpörkölt
Asztalfoglalás: 06/23-451-327
www.stadt.hu

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk
Budakeszin és környékén
ügyfeleink számára.
A részletek felől
*
érdeklődjék
Tekintse meg választékunkat honlapunkon! üzletkötőnknél! Lencz Judit
2092 Budakeszi, Kagyló u. 5.
Telefon: 06 (23)457 172; fax: 06 (23) 457 173; mobil: 06 (20) 25 93 179
web: www.budakeszihazak.hu; e-mail: budakeszihazak@gmail.com
Várjuk kedves ügyfeleink megbízását!

A 12 éve működő

RFM Könyvelőiroda

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

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

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

Polgárőr-polka
A szappanopera, ahogyan azt
megjósoltuk, folytatódik. Polka-ütemre.
A tavaly év végén megpuccsolt budakeszi polgárőrség
vezetése
bírósághoz
fordult. A polgárőrség országos
vezetőségének korábbi kiállása után a feloszlatni próbált
szervezet mellett, immár a
Budapest Környéki Törvényszék is meghozta megfellebbez-

Budakeszi és környékéről
1-2 éves boltőrzési tapasztalattal,
magabiztos, pontos, megbízható
vagyonőrt keresünk.
Amit kínálunk:
– versenyképes jövedelem:
860 Ft/óra (netto);
– megbízható bejelentés, képzés
biztosítása;
– továbblépési lehetőség, utazási
támogatás.

Ha a hirdetés felkeltette érdeklődését,
érdeklődjön telefonon: 30-590-2064.

hetetlen végzését január 24-én,
amelyben kimondja, hogy a
Budakeszi Városi Polgárőr és
Katasztrófavédelmi Egyesület
civil szervezet 2017. október
29-én megtartott közgyűlésének
határozatait
tudomásul
veszi. (Emlékeztetőül: ezen a
közgyűlésen megerősítették a
helyi a polgárőrök első számú
vezetőjét és szervezetüket
továbbra is fenntartó szándékukat – a Szerk.)
Márna Apó

Másfél mázsa lakcímbejelentő rendel
Integess
az autósoknak
Nemzetközi tendencia a zebrák
mind biztonságosabbá tétele (a
másik, de erről korábban már
írtunk, a zebrák megszüntetése). A legújabb innováció: a
gyalogos átkelőhely két szélső
pontján, a járdaszegélynél
sárga zászlókat helyeznek el
egy tartóban, amivel a gyalogosok elsősorban rossz látási
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viszonyok között jelezhetik
átkelési szándékukat.
Ilyen gyalogos zászlókat
helyeztek el nemrég közadakozásból,
térségünkben
elsőként, Telki főutcáján.
Az eszköz ugyan nincs
benne a KRESZ-ben, de nem
is ütközik annak szabályaiba,
tehát nyugodtan használják a
gyalogszerrel közlekedők. A
szomszédvárakat pedig a jó
példa követésére biztatjuk.
Bitós Zora

A fiktív bejelentkezés valós lakcímekre a magyarországi
választási folklór „szép”, virágzó hagyománya, 28 év sem
volt elegendő arra, hogy megszüntessék, holott nem lenne
bonyolult. Januárban Budaörsön volt egy gyanús ügy, több
megkeresés is érkezett, az egyik személyesen, a másik telefonon a kormányablakhoz, hogyan lehetne nagy tételben, angró lakcímbejelentő nyomtatványokhoz jutni.
Mivel a médiába is bekerült eset körülményeiből nem
dönthető el, hogy valódi kísérletről vagy provokációról volt-e
szó, a város polgármestere, Wittinghoff Tamás följelentést
tett.
A nyomozás eredményéről egyelőre nem kaptunk érdemi
információt a rendőrségtől.
Borz Tóbiás
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Tórium-kúra az erdőben
Meglepő lehet, hogy az itt körülírt, elhúzódó kúra, több mint ötven éve vette
kezdetét. Akkoriban persze, egészen mindennapi gondok foglalkoztatták a tizenéves,
pályaválasztás előtt álló fiatalembert, semmint, ami a címből következhetne.
Alig túl 1962 tavaszán, a rövid iskolai
szünetben kétszer is kirándult a társaival,
előbb egy közismert budai kirándulóhelyre, majd attól egy kicsit távolabbi erdős,
dimbes-dombos vidékre. Menet közben
némelyikük, akinél már eldőlt, hogy hová
jelentkezik továbbtanulni, szót ejtett a
történésekről. Hősünk a hallgatók között
ballagott, még nem sejtve, hogy a túra
vége felé, határozott kijelentésre készteti
a Gondviselés. A késztetés mikéntje, a
láthatatlan delej, mint annyi más esetben,
itt is megfoghatatlan volt.
A Gondviselés, mint egytagú kuratórium, ekkor döntött a fiú jövőjéről, és hosszú
távra. Az már ezt megelőzően is kitűnt,
hogy valamely, az élő természethez kötődő
foglalatosság eshet a latba legnagyobb
súllyal. A mérlegelésben alig pár lépésnyi
távolság, idilli, vagy annál is igézőbb erdei
körkép, kisugárzás, hangulat, gondolat-ár,
bódulat döntött. Inkább csak maga elé, de

eltökélt hangsúllyal bökte ki: – Én erdész
szeretnék lenni. A társak közül csak egy
hümmögött rá, hogy „persze, kerülő, mi?”
Meg, hogy: „jó unalmas lehet egész nap
ide-oda járkálni.”. Némiképp gunyoros
kétkedéssel, mintha, például, atomkutatásra
szeretné adni a fejét. Olyanra, amiből előre
aligha lát valamit. Vagy soha. Esetleg.
A kurátor Gondviselést is megérinthette
ez a gondolat, mert vagy másfél évtized
múltán, az iménti idilli erdő közelében,
fura műszert használó csoporttal hozta
össze a már kitanult erdészt. Geofizikai
méréssel indokolták az ottlétüket, amit az
erdész annyiban furcsállt csak, hogy nem
jelentkeztek be előre. Az
erdő ugyanis, bizonyos
esetekben, a „bújva bejárókra” nézve, veszélyes
lehet.
Az a bizonyos idilli
erdő pedig, korosodva, és
alig veszítve a korábban
igéző képéből, újabb tizenöt év elteltével, fűrész
alá került. Az erdész és
az erdei munkások évrőlévre gondozták az öreg

fák ezernyi utódját, miközben sokat tanultak, tapasztaltak ettől a fiatalostól is.
Legfőképpen türelmet, ami – az ismert
közmondás szerint – rózsát terem. Itt csak
annyiban volt másképpen, hogy a türelmesen nevelt fiatal erdő rózsát, vadrózsát
csak addig „termett”, amíg a fák árnyéka
ki nem szorította őket.
Látszólag a Gondviselés is máshova
összpontosított ezek után. Az erdészt
nyugállományba engedte, fiatal utódjával
üzentetett néha a nevezetes erdőről. Tudatta, hogy a geofizikusok időközben sem
teketóriáztak: tóriumot észleltek azon a
területrészen. A ritka, fémes elem radioaktív… Aktivitása megkövesedett közmondást is képes volt átformálni: A türelem
rózsát, a tórium erdészt terem.
Apatóczky István

Megszokott
boltok –
új helyszín
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A gondnokság alá helyezési
eljárásokról
Idős emberek, főként a demencia
egyre növekvő hatására olyan állapotba kerülhetnek, hogy már
nem képesek megfelelően átlátni vagyoni, illetőleg szerződéses
viszonyaikat. Ilyen helyzetekben
segíthet a gondnokság alá helyezés,
így megelőzhető, hogy bárki kihasználhassa a belátási képességgel
nem rendelkező személy állapotát
és neki kárt okozhasson.
Mindannyian hallhattunk már
rémtörténeteket, hogy egy idős korú
személyre „rászállt” a lakásmafﬁa, vagy a jóakaratú szomszédnak hitelt vett fel. A demencia
előrehaladtával bárki kerülhet ilyen veszélyeztetett helyzetbe. A hozzátartozók, a gyámhatóság, egyéb ellátást nyújtók
felelőssége, hogy ezt az állapotot észlelve, gondnokság alá helyezéssel megóvják a veszélyben lévő személyt, aki már nem
tudja kellő tisztánlátással intézni az saját ügyeit.
Természetesen bírósági döntés szükséges ahhoz, hogy valaki
gondnokság alá kerüljön. Körültekintően kell a bíróságnak is
eljárnia, nehogy valaki indokolatlanul, esetleg abból a célból
kerüljön gondnokság alá, hogy a továbbiakban a vagyonával
önállóan ne rendelkezhessen, többek között ne végrendelkezhessen.
A gondnoksági perek a polgári peres eljárások közé tartoznak. Lefolytatásukra az általánosan illetékes bíróságon
felül az a bíróság is illetékes, amelynek területén az érintett
személy huzamos időn át bentlakásos szociális intézményben vagy fekvőbeteg-gyógyintézményben gondozzák, illetve
amelynek területén huzamos időn át életvitelszerűen tartózkodik. Az érintett, bár feltételezhetően nem cselekvőképes, a
perben mégis teljes cselekvőképességgel rendelkezik, viszont
ügygondnokot rendelnek ki számára, aki segíti őt a jogérvényesítésben.
A kereseti kérelemben ilyen pereknél meg kell jelölni az
érintett személy ingatlanvagyonát is, valamint legalább egy
olyan ügycsoportot, amire nézve a gondnokság alá helyezést
kérik.
Leggyakrabban ez az ügycsoport a vagyonnal való rendelkezés, hiszen ebben a tárgykörben sebezhetők leginkább a
nem megfelelő belátási képességgel rendelkező személyek, ha
valaki csalárd szándékkal fordul feléjük.
A bíróság a bizonyítási eljárás során pszichiáter szakértőt
rendel ki, valamint egyéb módon is tájékozódik az adott személy belátási képességét illetően, valamint környezettanulmány készítését is elrendeli.
Szükség esetén a pert a hozzátartozókon kívül a gyámhatóság
is megindíthatja.
Figyeljünk oda hozzátartozóink mentális jólétére!.
Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd

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

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

Könyvelés: főkönyv, naplófőkönyv, pénztárkönyv
Munkaügy: bérszámfejtés, egyéni nyilvántartások,
SZJA-bevallások, adatszolgáltatások (APEH, MEH,
NYENYI), magánnyugdíjpénztár
Analitikák, nyilvántartások: tárgyi eszköz, áfa,
szigorú számadású, vevő-szállító stb.
Apeh-ügyintézés teljes garanciával, szerződéssel,
elérhető árakon.
St-R-AS Bt. • Budakeszi, Knáb J. u. 29.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033
E-mail: stras@interware.hu

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

Dr. Goldberger Péter
Tel: 001 212 390 1430
Fax: 001 212 390 1342
Email: peter@goldbergerlawfirm.com
Web: www.goldbergerlawfirm.com
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Váltóhamisítás 680 milliós értékben

A váltót, mint tudjuk, kizárólag vasutas, s csakis szolgálatban állíthatja át.
Közjegyzőnek tilos. Hogy ki állíthatja ki, pláne, ki hamisíthatja, erre már többféle válasz lehetséges.
Az még korántsem keltett föltűnést,
amikor a kisváros főutcáján, az egyik helyi közjegyző irodája előtt megállt egy
rendőrségi furgon. Miért is keltett volna,
nincs ebben semmi különös. De amikor már
órák teltek el, s még mindig nem szedte föl
a horgonyt (A hónap képzavara – a Szerk.),
megindultak a találgatások. Nem untatnám
a Nyájast a különböző (amúgy helyenként
fordulatos), lábra kapott rémtörténetek taglalásával, de mire lement a nap, s a meseautó elhagyta a helyszínt, egy emberrel
több volt a fedélzetén annál, mint ahányan
délelőtt érkeztek. Mindez január 24-én,
szerdán történt. Estére már az országos
sajtóban is megjelent a közlemény, amit a
Budapesti Nyomozó Ügyészség adott ki a
történtekről. Íme:
„Őrizetbe vett a Budapesti Nyomozó
Ügyészség egy közjegyzőt, akit 680 millió
forintos váltóhamisítással gyanúsítanak.
A megalapozott gyanú szerint az ügyben érintett, fő tevékenységét illetően
villamosenergia-termeléssel foglalkozó
gazdasági társaság tényleges tulajdonosa és vezetője 2015 elejétől a szóban

forgó közjegyző volt. A Zrt. ügyvezetője
kizárólag az ő és testvére utasításai
alapján járt el.
A közjegyző a bűntársaival 2015 márciusa és májusa között egy 680 millió
forint értékű hamis váltót állíttatott ki a
gazdasági társaság nevében. A visszadátumozott váltó mögött nem állt valós üzleti kapcsolat, és azzal a Zrt. feltétel nélküli,
egyoldalú, visszavonhatatlan kötelezettséget vállalt a kifizetésre.

Közjegyző.
Egy ősi
mesterség

A váltó kiállításával, majd annak másra
– szintén egy, az érdekkörükbe tartozó emberre – forgatmányozásával a gyanúsítottak célja egyrészt a jogtalan haszonszerzés volt, másrészt az, hogy kárt okozzanak
a Zrt. új tulajdonosi körének.
Ezenkívül a Zrt. vezérigazgatója – szintén a közjegyző és annak testvére utasítására – 2015 áprilisában úgy engedményezett egy mintegy 70 millió forintos
követelést egy Kt.-nek, hogy a mögött
nem állt valós gazdasági esemény; céljuk a Zrt. vagyonának a kijátszása volt.
Ezeket a szerződéseket maga a közjegyző
készítette el.
A Budapesti Nyomozó Ügyészség, a
Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó
Irodával együttműködve, január 24-én
összehangolt akciót hajtott végre, amelynek
keretében több helyszínen is házkutatást tartottak, és bizonyítékokat foglaltak le.
Mindezek alapján a Budapesti Nyomozó Ügyészség felbujtóként elkövetett,
különösen jelentős kárt okozó csalás
bűntettének, valamint különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés bűntettének
megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a
közjegyzőt, akit őrizetbe vett, indítványozva az előzetes letartóztatását.
A közjegyzőn kívül további négy gyanúsítottja van az ügynek.”
Sza-T-ir

HÚSEVŐ, HÚSHAGYÓ
Intézze
bevásárlásait
farsangkor is
nálunk

Mottónk: böjtben
sem kell koplalni

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.

Közel van hozzám. Közel áll hozzám
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