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Egyéni és csoportos
Családállítás Budakeszin
A Családállítás módszere segít megtalálni azt az
utat életünkben, melyre egyedül nem tudunk,
vagy nem merünk rálépni.

Üsd, hadd
járja!

Családi rendszerünkben sok esetben olyan
sérülés történt, amely kihatással van jelenlegi
választásainkra, döntéseinkre.
Ezeket a kötéseket oldjuk mind az egyéni, mind
a csoportos állítások során.
A foglalkozásoknak a Punktum Galéria ad otthont
március 28-április 10. között.

Választási hadjárat
5. sebességben
Jelentkezni lehet
időpontegyeztetésre:
Tel:06/20-212-34-15
E-mail:
katagoldberger@gmail.com

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

Facebook: @katagoldberger

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

Az ezüst is
szépen fénylik

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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CSÍZIÓ

B

Márczius, Bőjtmás hava

őjtmás havában eret ne vágass, semmi purgácziót ne végy
hozzád, édes italt igyál és édes étkekkel élj, egyél mustárt
és tormát eczettel; fürdő hasznos; ruhát vess a borba, melyet
iszol, jó a levestikum is zsályával, spinyával, tárkonnyal, borral és gyömbérrel egyetemben. Ha e hónapban mennydörgést
hallasz, szeles és bő időt jelent. A mennyi köd van Márcziusban, annyi zápor lesz az esztendőben; és a mennyi harmat
van e hóban, annyi hóharmat lesz húsvét után és annyi köd
Kisasszony havában. E hónap két utolsó péntekén a mely fát
levágnak, soha meg nem korhad; ha tiszta, jó esztendőt mutat. Időnyilatkoztató beteges Bőjtmás-hóban született gyermek serény és minden dolgaiban gyors lesz, istenfélő, nagy
igazságszerető, tökéletes, jámbor életű, nyájas, jó erkölcsü és
bölcs lesz, minden rendbeli dolgaiban fölötte okos és kedves
az emberek között.

AFORIZMA
„Az igazság nem lehet alku tárgya”

(Ferenc pápa)
em szeretnénk ünneprontók lenni, és elrontani a meglepetést, de aligha lapunkból értesül Budakeszi kiváló vízilabdázója, Szatmári Kristóf: a helyhatóság úgy döntött, idén a fiatal
sportolónak adományozza a Budakeszi Ifjúsági díjat. A kitüntetésre nemzeti ünnepünk előestéjén, március 14-én, a városi
megemlékezés keretében kerül sor.
(Csak a rend kedvéért: Kristóf három évvel ezelőtt, az isztambuli utánpótlás VB-n szerzett csapatban aranyat. Azért jegyezzük ezt meg, mert a helyi sajtóban máris világbajnokként aposztrofálták. Kívánjuk, hogy azt is elérje!)

N

Már hogy a Fenyőbe ne!
A budakeszi Fenyő utcaiaknak
már az sem tetszett, amikor, pár
éve, az utcájukat szemelték ki
arra, hogy korszerűsítsék, ugyanis az így részévé vált a település
átmenő forgalma által érintett
hálózatnak. Nemrég pedig a forgalmi rendet is megváltoztatták.
Tiltakozásuk az egyik kereskedelmi tévé érdeklődését is

M

fölkeltette: rövid helyszíni riportban számoltak be az itt uralkodó
állapotokról. A lakók élőben
mutatták meg, hogy száguldoznak a valaha csendes utcán
keresztül az autók. Ohr Alajos
alpolgármester is nyilatkozott;
az állampolgároknak nemcsak a
jóból, hanem a rosszból is ki kell
venniük a részüket.

ég 2017 derekán írt ki közbeszerzési eljárást a Gödöllői Premontrei Perjelség a zsámbéki Zichy-kastély felújítására – írja
az mfor.hu. A határidőt jócskán meghosszabbították, így csak nemrég
hirdettek eredményt. Ennek értelmében a Magyar Építő Zrt., valamint
a Mészáros Lőrinc családjának érdekeltségébe tartozó Fejér B.Á.L.
Zrt. végezheti el 1,72 milliárd forintért a munkát. Az összeg az eredeti
kiírásnál 79 százalékkal drágább.
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Hegedűs milliói
A
vidékünkhöz
kötődő
Hegedűs Zsuzsát az tette országosan ismertté, amikor pár
éve alapítványa segítségével
– Minden Gyerek Lakjon Jól
– csibéket és vetőmagot osztogatott az ország hátrányos
térségeiben lakóknak. A
Magyar Narancs február elején dokumentumokkal alátámasztott írásban számolt be
a miniszterelnök szegényügyi
főtanácsadója alapítványának
zavaros pénzügyeiről.

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)

M

ost, hogy a politikai verseny ráfordult a
célegyenesre (ha már élünk a sport és a
politika közötti hasonlattal, hadd jegyezzem
meg, lám, az országgyűlési választásokat is ugyanúgy négyévente rendezik meg, mint az
olimpiai játékokat), s a kampány ezekben a
hetekben ötödik sebességbe kapcsol, sokan
panaszkodnak a vetélkedés eldurvulására.
Nekik mondanám tehát, parafrazeálva Carl
von Clausewitz mondását: A politika a
háború folytatása más eszközökkel.
Aki ezt nem érti, az a politikát sem érti,
jobb, ha távol tartja magát tőle. Az agresszió, az erőszak, a másik legyőzése az ember
legbensőbb természetéhez tartozik, aki azt hiszi, hogy ez „kiirtható”, menjen oroszlánszelídítőnek és előbb azt változtassa
növényevővé.
Ami azonban a civilizált világot a vadontól vagy akár a vadnyugattól megkülönbözteti, hogy az erők elszabadulását, a másik
fölébe kerekedését mederbe tereli, gátat szab neki, körülbástyázza írott (törvények) és íratlan (illem, jó modor, emberség stb.)
szabályokkal.
Ha az imént a szép lelkeket intettem, most az erőkultusz bajnokaihoz fordulok: ezeket a normákat tiszteletben kell tartani, különben már nem politikáról, hanem a mindenki harca mindenki ellen elvadállatiasodásáról kell beszélnünk. A megzabolázott
erőszakot csak ez legitimálja. Nem árt erre figyelmeztetni
manapság. Igenis hazugság, hogy a cél szentesít bármilyen
eszközt. Például a hazugságot. A politika nem engedi a full contact küzdelmet sem. Csak a kemény, de sportszerű küzdelmet.
Mint a sportban a fair play, kár, hogy már ott is kezd kimenni
a divatból.
Még valami: ha választunk, ne csak az erőt, még csak ne is
pusztán a hozzáértést nézzük, hanem a tisztességet ugyanúgy.
Ez mindennek az alapja. Ezt feszegeti már Arisztotelész is Politikájában két és félezer éve. Próbálja megfejteni (mint azóta oly
sokan, de tökéletes válaszra nem jutottak sem ők, sem az ókori
filozófus), milyen kormányzás, alkotmány, államforma felel meg
legjobban az emberi közösségeknek. Nem jut végleges válaszhoz,
több kormányzást is elfogadhatónak tart, de csak azt, amelyikben az (azok), aki(k) a hatalmat gyakorolja(ák) elsősorban a
közjóra figyelő, erényes ember(ek).
Ha tehát szabad tanácsot adnom (aki nem igényli, ugorja át
nyugodtan ezt a passzust) a közelgő választások kapcsán, azt mondom, olyan emberre (illetve emberekre, hiszen a politikában végső
soron embereket választunk, még a pártok esetében is, hiszen, nem
fogják elhinni, még azok is emberek társulásai, még ha ez nem is
mindig derül ki első látásra) szavazzanak, akik nemcsak erősek
és nagy tudásúak, hanem mindenekfelett tisztességesek. De legalábbis annak látszanak, s nincs jogunk kétségbe vonni e látszatot,
amíg az ellenkezőjéről meg nem bizonyosodunk.
eXabo Tibor
szellemi homeless
VÖRÖSMARTY MIHÁLY (1800-1855):
Szabad sajtó
Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról,
Beteg, megzsibbadt gondolat!
Kiálts fel érzés! mely nyögél
Elfojtott, vérző szív alatt.
Oh, jőjetek ki, láncra vert rabok,
Lássátok a boldog, dicső napot,
S a honra, mely soká tűrt veletek,
Derűt, vigaszt és áldást hozzatok.
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Ne tanúzzon rutinból!
Változtak az okirati tanúzás szabályai 2018-tól.
A tanúzás fontos, a tanúzás hasznos, de a tanúzást tudni kell jól csinálni.
Elengedhetetlen
a
mindennapi életben, hogy szükség esetén tanúként iratokat írjunk alá.
Mi több, nagyon fontos is, mert
ha egy egyszerű iraton két tanú
szabályszerűen szerepel, az irat
máris teljes bizonyító erejű magánokirat lehet, ami sokat hozzátesz az
irat értékéhez a joghatás kiváltására
alkalmasság szempontjából. De hogyan tanúzzunk szabályszerűen?
Az új szabályok szerint a tanú saját kezűleg és olvashatóan
fel kell tüntesse a nevét és a lakóhelyét – lakóhely hiányában
tartózkodási helyét –, valamint alá kell írnia az iratot.
Amire itt föl kell ﬁgyelni, hogy saját kezűleg kell kiírja a
tanú a nevét és a lakóhelyét. Ráadásul mindezt olvashatóan.
Úgy gondolom, ez a szabály sok bonyodalmat fog még
okozni. Nagyon jelentős kérdés ugyanis a jogéletben, hogy
az okiratra lehet-e mint teljes bizonyító erejű magánokiratra
gondolni. Amit mindenképpen tartsunk szem előtt, hogy az
olvashatóság körében sok vita támadhat. Így javaslom, hogy
a lehető legnagyobb igyekezettel próbáljunk olvashatóan
írni a tanúzás során.
Nem változott az a szabály, hogy ha egy iraton valaki
aláírását tanúzzuk, akkor vagy jelen kell lennünk, amikor
aláírja, vagy szükséges, hogy az aláírását előttünk sajátjaként ismerje el. Ez a sajátjakénti elismerés azt jelenti,
hogy odahozza az iratot az aláíró azzal a kéréssel, hogy
tanúzzuk le neki. Gyakori hiba, hogy az iratnak két aláírója van, de csak az egyik van ott a tanúzásra felkéréskor,
a másik aláíró nincs jelen, hogy az aláírását „sajátjaként
ismerje el”.
Nem árt a szabályokkal tisztában lenni, hiszen a tanúzási
szabályok megsértése akár okirathamisítást is megvalósíthat. Jó példa erre a fenti eset, amikor nincs jelen az irat
minden aláírója.
Ne ijedjünk meg a tanúzástól! A tanúnak nem kell helytállni az irat valóságtartalmáért. Nem azt tanúzzuk, hogy tényleg igazak az iratban foglaltak. A tanú az aláírás valódiságát igazolja.
A szabály változása ügyvédi szemmel kétélű. Egyrészről
öröm, hogy talán kevesebb lesz az olyan eset, amikor a tanú
aláírását egyszerűen odahamisítják, hiszen nem csupán egy
aláírást kell valahogyan odatenni. Viszont vélhetően sok
esetben lesz érvénytelen a tanúzás, mert nem olvasható,
vagy nincs a tanú saját kezű írásával kiírva a név és a cím.
Természetesen az ügyvédi ellenjegyzés jó alternatívája a
tanúzásnak.
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!

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.

Dr. Goldberger Péter

Szakterületek:
• BEVÁNDORLÁS
• Csődeljárás
• Peres képviselet
• Cégjog
• Ingatlanjog

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

Tanuljunk együtt!
ANGOL és OROSZ oktatás,
korrepetálás iskolásoknak

LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

felkészítés érettségire és
középfokú nyelvvizsgára.
FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217

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

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
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Beszélgetés Sztárek Andrea színművésznővel

Budakeszin Barátok közt

Sztárek Andreát aligha kell bemutatnunk olvasóinknak; több interjút is
közöltünk a színművésznővel korábban. De még ha elkerülték volna is a figyelmüket írásaink, az elmúlt években sokan követték őt az egyik kereskedelmi
televízió sorozatában.
Pár nappal születésnapja, valamint egy egy kisebb szerep, de egy premier az minpremier és egy influenza után találkoz- dig premier, ünnep egy színház, egy tártunk, így az első szavam a köszöntésé sulat életében. Nagyobb feladat, nagyobb
volt.
kihívás, amire most készülök. Dürrenmatt
– Nem is értem, hogy szülhetett édes- Fizikusok című darabjának női főszerepét
anyám télen – néz ki a kávéházi ablakon a osztották rám.
téli estébe –, mert szívből utálom a telet.
– Tudom, több színházban is játszik, de
– Pedig nem esett messze az alma a van-e állandó művészi otthona?
fájától; ő is színházi rendező volt.
– Jelenleg a Turay Ida Színháznak
– Nem érzem, hogy őt követném a pá- vagyok szerződött tagja, de gyakran föllélyán, csak arra emlékszem, hogy mindig pek a Spirit Színházban, sőt, rendezek is.
is a színpadon képzeltem el az életemet,
Kisvárosban
nem is volt kérdés, hogy lehetnék-e más,
a szappanoperában,
mint színésznő.
kisvárosban
– Elég nehezen indult.
a való életben
– Harmadszorra vettek föl a főiskolára,
de ezzel számoltam is.
– De utána következtek a boldog
főiskolai évek, gondolom.
– Egyáltalán nem voltak boldogok.
Diploma után Kecskemétre szerződtem,
rögtön egy főszereppel, a Kaméliás hölgygyel indultam, de zűrös időszak következett a színház életében. Igazgatóváltás
történt, így aztán azokból a szerepekből,
amik miatt oda szegődtem, nem lett semmi, nem szerettem ott lenni.
– Rendkívül gazdag pályafutást mondhat magáénak, sok színpadi, filmszerep,
puszta fölsorolásuk is szétfeszítené ennek
– Nem kerülhetem meg, tehát megkéraz interjúnak a kereteit, Inkább azt kér- dezem, bár valószínűleg már unja, annyidezném: melyik időszakra emlékszik leg- szor faggathatták: több év után kikerült a
szívesebben vissza?
népszerű sorozatból. Nagyon megviselte,
– Egyértelműen arra a négy évre, amit hogy már nincs Barátok közt?
a szolnoki Szigligeti Színházban töltöt– Azt nem állítom, hogy nem esett
tem Schwajda György igazgatósága alatt. rosszul, de nem viselt meg. Valahol tudEz a 80-as évtized második felére esett. tam, hogy a mi kettőnk története, mármint
Szinte teljesen új volt a társulat, csupa jó, a sorozaté és az enyém, a végéhez köambiciózus művész.
zeledik, ha nem így alakul, idővel magam
– Akik vele dolgoztak valaha, általában lépek ki. Amikor vállaltam, akkor is tudrajongással beszélnek róla. Mit tudott?
tam, hogy körülbelül ennyi időt akarok
– A színház minden csínját-bínját értette, szánni erre a munkára.
de a művészi munkát mindenek fölé helyez– Gondolom, a hiúságát jobban legyezte
te, mindent ennek szolgálatába állított. Nyi- volna, ha ön lép.
tott volt, odafigyelt a színészeire minden
– Kétségtelen. De ismétlem, ennyi elég
tekintetben: művészileg, emberileg, de volt. Szerettem csinálni, de örülök, hogy
még arra is volt gondja, hogy tisztessége- vége van.
sen megfizesse a társulatot. Kitűnő gazdasá– Mennyiben más sorozatszínésznek
gi igazgatója volt, s mindenki, a díszletező lenni vagy színházban, filmen szerepelni?
munkástól a rendezőig profi volt.
– Ami a dolog lényegét illeti, nincs kü– Ez volt tehát az aranykor. És milyen lönbség, de persze egészen más egy színma Magyarországon színésznek lenni?
házi műhelymunka, mint egy tévésorozat– Keserves. Mondom ezt úgy, hogy gyártó nagyüzem. Megjegyzem, a műfaj
nekem most jól megy, de látom a kollé- korántsem volt ismeretlen a számomra,
gáimat, látom a színházakat, belülről is.
amikor beléptem a Barátok közt csapatába.
– Pár napja volt premiere.
– Valóban, amikor beszélgetésünk előtt
– Egy Zilahy-darab bemutatója volt, átfutottam a szerepeit, akkor fedeztem föl,

korábban is játszott több, népszerű szappanoperában.
– Legszívesebben a Kisvárosban. Ha
már szóba került, hadd mondjam el,
hogy a szappanopera, a napi tévésorozat ideje szerintem alighanem lejárt.
Egy idő után ezek a napi, végtelenített
történetfolyamok kifulladnak, már mindenki megvolt mindenkinek, mindenki
összeveszett és kibékült mindenkivel, az
egész kezd semmiről sem szólni. A mai
fiatalok már alig nézik, szerintem a jövő
az úgynevezett telenovelláké lesz.
– Összességében mi volt a legfőbb hozadéka ennek a talán mondhatjuk, kitérőnek
a szappanoperák világában?
– Talán az, hogy újra fölfedeztek a nézők,
az emberek, s ezáltal az igazgatók és a
rendezők is. Tényleg nem panaszkodhatom,
a sorozat nélkül is rengeteget dolgozom.
– Ugyancsak megkerülhetetlen, bár lassan lecsengő ügy az úgynevezett me too
kampány. Mivel a színészvilágból indult
a zaklatási ügyeket leleplező mozgalom,
hadd kérdezzem meg, mi a véleménye?
– Igyekszem kívül maradni ezen a
kampányon. Értem is a résztvevők igazságát mindkét oldalon, de szerintem jobb
lett volna, ha ezek az ügyek az ő magánügyük maradnak, s magánemberként elintézik egymás közt. Amúgy, ha valaki valamilyen bűnt követett el, az szégyellje
magát. De nem érzem, hogy „ment volna
e kampány által a világ elébb”. Lassan
elül, mint minden kampány, s közben
néhány ember pályája kettétört, sokan pedig megúszták, mert ki se derült. Amúgy pedig, szexuális zaklatás mindenütt
előfordul, nemcsak a művészvilágban.
Egyébként nem vallom, hogy mindig
mindenért be kellene húzni a fülünkfarkunk. Végtére is a Vízöntő jegyében
születtem. Ha annak idején például a
szüfrazsettek mozgalma nem harcolja ki
Angliában, talán ma sem lenne szavazati
joga a nőknek.
– Akkor nem is firtatom, hogy április
8-án elmegy-e szavazni. Inkább arról kérdezem, hogy érzi magát választott lakóhelyén, Budakeszin?
– Húsz éve költöztem ide iker gyerekeimmel, akik azóta már felnőttek, bár
még tanulnak, s velem laknak továbbra is. Budakeszi mindig is vonzotta a
művészeket, már itt laktam, amikor például megtudtam, hogy Dayka Margit bátyja is itt élt, nem messze onnan, ahol én,
gyakran töltötte itt a hétvégéit, a szabad
idejét. Én ezalatt az idő alatt tökéletes
lokálpatrióta lettem, úgy érzem, befogadtak. Egyaránt élvezhetem, Budapest közelsége miatt, a nagyváros és a kisváros
előnyeit anélkül, hogy a hátrányaiból ki
kellene venni a részem.
Biatoris Oz
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Budakeszi Házak
Ingatlaniroda
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)

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

Mérlegelés a Kettesben
Mikor e sorokat írom, még nem tudjuk, hogy ki lesz rajta április 8-án
a szavazólapon, hiszen még tart az
országgyűlési képviselőválaszára az egyéni választókerületekben indulni szándékozók aláírásgyűjtése („Az egyiknek
sikerül, a másiknak nem?”). De azt már
tudjuk, kiket kívántak indítani a pártok
a Pest megyei 2-esben. Február 2-án a
mezőny így nézett ki: Csenger Zalán
Zsolt (FIDESZ-KDNP), Császárné Kollár Tímea (Jobbik), Láthatatlan Ember
(Kétfarkú Kutya Párt), Szél Bernadett
(LMP), Szemző Áron (Momentum), Tóth
Zoltán (DK+MSZP-PM-Együtt).
Őket hívta egy politikai párbajra a
Gulyás Márton alapította Közös Ország
Mozgalom február 2-ára a budakeszi
művelődési központba.
Rögtön az elején beszédes távol maradásokról elmélkedhetett a nagyérdemű:
Csenger Zalán Zsolt ugyanis nem fogadta el a meghívást. A Láthatatlan Ember
avatárja, Betlehem ’Betkó’ Csaba ugyan
eljött, de még a buli kezdete előtt vissza is
indult Budaörsre. (A kétfarkúaknak nem
ez az első konfliktusuk Gulyás Mártonnal, aki az est animátora volt; nézeteltérésük oka ugyani az, hogy Gulyásék

VI
201803.indd 6

állítólag nem vették föl őt arra a listára,
amit a megbízott közvélemény-kutatók
a kerületben majd megmérnek.) Ennek
megfelelően, elsősorban a kormánypárti
jelölt hiányában, az este különösebb
parázs viták nélkül ment le. Szinte teljes
volt a konszenzus a tekintetben, hogy a
térség legfőbb problémája a közlekedés,
no meg abban is, hogy fejleszteni kell az
infrastruktúrát. Ez a téma uralta az idő
nagy részét, ami a résztvevők jó politikai
érzékére vall: véleményük nemcsak a
hallgatóságéval egyezett, de arra is alkalmas volt, hogy kerüljék az egymás közötti vitát. A közönség számára azonban
ezért ezen az estén sem derült ki igazán,
mi az a titokzatos valami, ami annyira
megosztja e pártokat, hogy a szavakon
kívül nem képesek az érdemi politikai
együttműködésre.
*
Tóth Mozarttal kampányol.
Mielőtt bárki holmi huncutságra gondolna, Tóth Zoltán országgyűlésiképviselőjelölt nem Mozart golyók osztogatásával
próbálta lekenyerezni a kampánynyitó
gyűlésén a budakeszi művelődési központba összeseregletteteket február 20-án
este. Nyitányként Hábetler András ope-

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.

raénekes némiképp talányos okból Figaro áriáját énekelte el Mozart örökbecsű
művéből: „Most pedig vége a szép
időknek”.
Márna Apó
Hábetler András:
Dalban mondom el

É

rdekes légyottról szerezhettünk tudomást Tóth Zoltán országgyűlési képviselő-jelölt közösségi oldalán. Február
idusán tett bejegyzésében számolt be arról, hogy fogadta bemutatkozó látogatáson fogadta őt Győri Ottilia, Budakeszi
polgármestere.
„Hamar rátaláltunk a közös hangra,
mert mind a ketten a közigazgatási pályafutásunkat az V. ker. tanácsban kezdtük,
ő a postabontóban és lakcímnyilvántartóként. Nem sokat töltöttünk azonban
nosztalgiázással, mert a Budakeszi előtt
álló feladatok sürgetők.
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Amikor még a lelkeket is verik
A nyelvben minden benne van. Itt van csijukat új, korszerű életmentő készülékkel
mindjárt a magyar kifejezés, hogy „lelket szerelték föl. (A Budaörsi Egészségügyi
vernek belé”. Gondoljanak például az Központ által működtetett orvosi ügyelet
életmentő szívmasszázsra, ott mi tör- Budaörsöt és Törökbálintot látja el a nap
téni (nem finomkodó eljárás); de a defib- 24 órájában; a területen összesen több mint
rillátorra is akár, amikor a szívciklus 40 ezren élnek.) Ennek az a jelentősége,
megfelelő pontján „kiütik” az aritmiás hogy baj esetén a mentők rohamkocsijának
szívet. Amúgy a latin reanimáció szó sze- megérkezéséig is a legsürgősebb beavatrint újralelkesítést jelent.
kozást el tudják kezdeni.
Azt is olvashatjuk, a több milliós
Mindez csak arról jut eszembe,
hogy most olvastam dr. Spányik And- készülék szükség esetén folyamatosan
rás főorvos, a budaörsi orvosi ügyelet monitorozza a szívműködést, adott esetvezetője sajtóközleményét, amelyben ben ellenőrzi az intubálás helyességét,
tudatja, a saját fenntartású sürgősségi ko- EKG-t készít, és pulzoximéterrel is fel van
2018. február 27., Budakeszi, szerelve, ami tájékozdélután fél három. A hőmérséklet tatja az orvost a bajba
mínusz 5 Celsius fok. A képen is jutott beteg oxigénellátható: az építők dolgoznak látottságáról. A Lifepak
a budakeszi rendelő felújításán. 12 a szívfunkciók és az
oxigénellátás mérése
mellett külső pacemakerként is működik,
azaz ha kritikus a beteg
szívfrekvenciája, képes
azt külső impulzusokkal elfogadható szintre
beállítani
Ha már szóba került
az egészségügy és Bu-

Húsvéti borvásár
a budakeszi Borhálónál!

daörs, említsük meg, jó két éve, hogy a
korábban a település egyik büszkeségének mondott, „budaörsi modell”, pontosabban annak fő letéteményese, az
Egészségügyi Központot működtető vállalkozás – megbukott, s a város szerződést
bontott vele. A társaság tulajdonosai azóta
is pereskednek, illetve büntető eljárás is
folyik az ügyben.
Vajon mi történt azóta?
A szakrendelő működtetésére új társasággal szerződött a város, közmegelégedésre. A modell maga tehát (a TBfinanszírozás—magántársaság—önkormányzat kombó) túlélte a válságot.
Sőt, mint megtudtuk, kiderült, hogy sok
esetben a sokszor szidott közfinanszírozás
a korábbi ellátásnál akár magasabb színvonal fenntartására is képes. Ennek nincs
más titka – nyilatkozta egyik informátorunk a budaörsi városházáról –, mint hogy
a TB-pénzeket valóban az egészségügyi
ellátásra fordítsák.
Közben a pár éve járási központtá
avanzsált Budakeszin is folyik az egészségügy fejlesztése. Első fázisaként a régi
orvosi rendelőt korszerűsítik és bővítik
a Fő utca 179-ben. Február közepéig
az enyhe tél is kedvezett az építőknek,
akiknek tavasszal kell majd átadniuk a
megújult intézményt.
Bot Zsibora

Nálunk böjtben is
ekkorák az adagok!

Az ország borvidékeinek kiváló pincészeteiből származó
borokkal és rendkívüli akciókkal, kedvezményekkel és
meglepetésekkel várjuk hagyományos,

húsvéti borvásárunkra

kedves Vásárlóinkat.

Minőségi bort a hétköznapokra, és minőségi bort az ünnepi
asztalra!
(Kövesse az eseményeket honlapunkon és a Facebookon!)

Budakeszi, Ady E. u. 1.,
a Dózsa Gy. téri CBA mögött
(30) 345 66 75, www,borhalo.com
Nyitva tartás:
Hétfő: 13:00-19:30
Kedd-Csütörtök: 10-19:30
Péntek: 08:00-19:30
Szombat: 08:00-17:00

Ekkorák az adagok
a konkurenciánál

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
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Gyógyászati Segédeszköz
Szaküzlet
Az ön lába
egészséges?

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

VÉNYBEVÁLTÁS,
TANÁCSADÁS

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

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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Izzó indulatok az izzók körül
Bár kézzel-lábbal (és minden egyébbel)
tiltakozik ellene a kormány, úgy fest, nem
tudja megakadályozni, hogy a miniszterelnöki vő izzó-ügye ne szítsa föl a kedélyeket a most zajló választási hadjárat
idején. Történt ugyanis, hogy évekkel
ezelőtt az EU bőkezű támogatást nyújtott magyarországi helyhatóságoknak ahhoz, hogy korszerűsítsék településeiken a
közvilágítást. Mint az oknyomozó sajtó
jóvoltából kiderült, a jó rokon Tiborcz István („tu felix Staphanus nube”, azaz: ’Te
csak házasodj, boldog István’, bár legjobb
tudomásom szerint hősünk nem Habsburg leszármazott – a Szerk.) kezdetben
hathatós támogatást kapott a kancelláriaminiszter Lázár Jánostól és az akkor
még kebelbéli Simicska Lajostól ahhoz,
hogy beavassák e jól fizető és nem igazán
kockázatos üzletbe. Emberünk hamar kitanulta a csíziót, bár korábban otthon még
ahhoz is villanyszerelőt hívott, ha ki kellett cserélni egy égőt a nachtkasztlin álló
olvasólámpában. Az általa uralt Elios
Zrt. az égiek segedelmével kvázi egyeduralkodóként tarolt a piacon. Nem elég,
hogy jó vastagon fogott a számlaíró ceruzájuk, de ráadásul a megsegített településeket jótékony homályba is borították a

korszerűsítés nagyobb dicsőségére. Mindez annyira kirívó volt, hogy az Unió csalás elleni hivatalának is feltűnt, így aztán a
Polt-féle legfőbb ügyészség, jó szokásával
ellentétben, sem tudta elkerülni, hogy vizsgálatot ne indítson a szerfölött gyanús
ügyletek kapcsán.
Értesüléseink szerint vidékünk több
településén is házaltak e rendkívül előnyös
„konstrukcióval” (előnyös voltához, legalábbis Tiborczékat illetően, valóban nem
férhetett kétség), de sikerrel csak Bicskén
jártak.
A többi település vagy nem állt kötélnek, vagy már, szerencséjére, túl volt a
közvilágítás megújításán. Ráadásul a
fent említett ajánlatnál kedvezőbb feltételekkel.
Mint például Budaörs is.
A helyi önkormányzat (2014-ben)
egy környezetvédelmi közbeszerzési pályázaton, úgynevezett
ESCO finanszírozást
vett igénybe. A nyertes a közvilágítási lám-

patestek finanszírozására és cseréjére alapított gazdasági társaság lett, név szerint
az ENERIN zRt. A cég ennek keretében
banki háttérrel meghitelezte a beruházást
Budaörsnek, vállalván azt, hogy a pénz
visszafizetését a település a modernizáció
jóvoltából keletkező megtakarításaiból finanszírozza. (Magyarán: a város továbbra
is a korábbi villanyszámlát fizeti, s a különbözet egészen addig a hitelezőt illeti,
amíg a beruházás költsége meg nem térül.) A beruházás 2015-ben fejeződött be.
Megjegyzem, hasonló pénzügyi konstrukciót több, a vidékünkön működő helyhatóság is igénybe vett az elmúlt másfél
évtizedben. Ezek között volt olyan is,
amelyet maga az áramszolgáltató ajánlott
a településeknek.
Bitós Zora

Hát ezek mitől
konyultak így le?

PRÍMA HÚSVÉTI AKCIÓK

Tyúkocskák, tegyetek ki
magatokért, viszik,
mint a cukrot!

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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Viszlát nyár, vége a Dalnak

Budakeszi popnagyhatalom
A különböző televíziós tehetségkutató versenyeken (leánykori nevén: Ki
mit tud?-okon) évek óta rendszeresen
feltűnnek budakeszi kötődésű zenészek.
Például az elmúlt évtizedben a Rémember nemzetközileg is jegyzett, a városból indult zenekar volt.
Akkora sikert azonban, mint február
végén született A Dal című fesztiválon,
még nem nagyon jegyeztek föl a helyi
krónikák.
Mint közismert, A Dal mindenkori
győztese, így 2018-ban Lisszabonban,
az AWS metál együttes képviseli majd

Budaörs

Március
5. hétfő, 10.00
Magyar állapotok
Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola
10. szombat, 19.00
Egerek és emberek
11. vasárnap, 19.00
A sötétség hatalma
12. hétfő, 14.00
Álarcosbál
13. kedd, 11.00, 15.00
Pinokkió
14. szerda, 10.00
Cerka Tinka és a szürke Lord
Városi Ifjúsági Klub
14. szerda, 18.00 h
Szellemidézés – Sinkovits Imre
14. szerda, 19.00
A sötétség hatalma
16. péntek, 19.00
A sötétség hatalma
23. péntek, 19.00
A házasságszerző
nyilvános főpróba
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Kakasszék jó 10 kilométerre fekszik
Hódmezővásárhelytől. A hajdan szebb napokat látott települést alig lakják, viszont
gyönyörű természeti környezetben fekszik. (Magam több mint négy évtizede
jártam ott katonaként, megerősíthetem
– a Szerk.). A régebbi időkben komoly
fürdőélet zajlott itt egy nagy kiterjedésű
tórendszerben, de azok is eliszaposodtak.
Kakasszéken egy pár éve felújított nappali kórház működik, benne mozgásszervi
betegeket gyógyítanak.
Nyolc éve azonban fontos változások
kezdődtek a kis településen: amióta a
nagyvonalú mecénás hírében álló Kovács
Gábor bankár, a térség szülötte, első
befektetéseivel megjelent Kakasszéken –
adta hírül tudósításában nemrég a HVG.
Az üzletember földeket (mintegy
70 hektárt) vásárolt szülőföldjén, ahol
biogazdaságot alapított, de még a helyi
téeszben is tag lett. Nevéhez fűződik a
Kakasszéki Emberekért Alapítvány is.
Az egykori strand egyik tava szintén
Kovács érdekeltségébe tartozik. Olyan
tervekről is hallani, hogy rehabilitálnák a
tórendszerhez tartozó régi strandot, telente
pedig korcsolyaparadicsomot álmodtak a
nádasok közé.
tb

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

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

Magyarországot az Eurovíziós fesztiválon. A győzelem is nagy izgalmak
közepette született, ugyanis végül a
közönség szavazataival lett első a négy
fiú. Az AWS zenekart több mint 10
éve alapították Budakeszin. Az alapító
tagok: Siklósi Örs énekes, Brucker
Bence és Kökényes Dániel gitárosok és
Veress Áron dobos.
2011-ben jelent meg első lemezük
Fata Morgana címmel. Az együttes
május 10-én az elődöntőben lép majd az
eurovíziós színpadra.
eszt

Telkiből Kakasszékre

24. szombat, 19.00
A házasságszerző
Bemutató előadás
25 vasárnap, 19.00
A házasságszerző
27. kedd, 10.00
Cerka Tinka és a szürke Lord
Városi Ifjúsági Klub
27. kedd, 19.00
Komámasszony, hol a stukker?
30. péntek, 19.00
Egerek és emberek

BUDAKESZI
Március
5. hétfő, 19.00
Bereznai Antónia képzőművész
kiállítás-megnyitója
Erkel Ferenc Művelődési Központ
9. péntek, 9.30 és 11.00
BonBon Matiné
DeJaVu Quartet (EFMK)
10. szombat
Önkéntes Nap
a Budakeszi Vadasparkban

MÁRCIUS

20.00
Keszi Táncház
(EFMK)
11. vasárnap, 10.00
Gyerektáncház
(Rathauskeller)
16.00
Zwickl Polka Partie
(EFMK)
12. hétfő, 18.00
Bánó Attila történelmi előadása
(1848-49) (EFMK)
14. szerda, 17.00
Nemzeti Ünnep
(EFMK)
18.00
PárBaj-OK
Generációk Háza
20. kedd, 18.00
Széchenyi Esték
(Prohászka O. Gimnázium aulája)
23-24-25.
Lego város és vasútmodell-kiállítás
(EFMK)
24. szombat de
A Viadal SE Jubileumi (30.) síversenye

(Virágvölgy)
19.00
Rosella Együttes régizene-koncert
(Rathauskeller)
25. vasárnap, 18.00
Anyádat is
KultFilmKlub (Rathauskeller)

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Március
10-11., szombat-vasárnap, 10.00-16.00
MÚZEUMI HÉTVÉGE ZSÁMBÉKON
10-11. szombat-vasárnap, egész nap
II. Zsámbéki Fegyverkiállítás
a művelődési házban
25. vasárnap, 10.00-20.00
Íjász Napforduló
a
művelődési
házban
és
környékén
31. szombat, 16.00-18.00
Húsvéti Tündérkonyha
a Kézművesházban
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Mesél a budakeszi erdő

Emlékezés Gyula mestereimre

I.
Korosztályában ő volt a legalacsonyabb.
Életkorban nem sok lehetett közöttük, most már túl lennének a százon. De
egyeztek abban, hogy erdészeti gyakorlatuk, talpraesettségük, hivatásszeretetük
tartós megbecsüléssel biztosított megélhetést nekik a háború után, ugyanannál az
erdészetnél, kerületvezetői minőségben.
Korbéli kollégái Gyöngyömnek titulálták, az általa gyakran használt megszólítást átvéve. Gyöngyöm, a mindennapi
erdészteendők mellett, szabadidejéből
sokat töltött az erdei-mezei növények
alaposan megismert, hasznosítható
részeinek begyűjtésével, felhasználásával, értékesítésével. Főleg a termések, a magvak voltak a gyűjtés tárgyai. A sok ismeretet szívesen osztotta
meg az érdeklődőkkel, a fiatal beosztott
erdészekkel nyugdíjasként is.
Vagy harminc éve, egy késő őszi napon,
kies völgykatlan oldalában bóklászott,
hecsedlit szedett. A völgyben lévő lőtéren
éppen fegyveres gyakorlat folyt, a lőirányt
messze elkerülte tehát. Persze, ilyen helyeken sok minden megeshet, amire nem
számít senki.
Kollégája, a fiatal műszaki vezető,
az ellenkező irányból gyalogolt a közeli, tűzkárosult, nemrég újra erdősített
erdőrészhez, amelyik a dolomitos hegygerinc alatt a gyalogösvénnyel, odébb
meg kertekkel is határos. A szemközti
irányból, a zárt cserjeszegély alatti erdőn
át-átsüvített a lövedékek hangja. Az egyik
kereplő sorozat után, a közeli rózsabokorból hirtelen az útra bukdácsolt és elhasalt
egy zöldbe gömbölyödött alak. Az érkező
fiatalember egy pillanatra visszahőkölt,
ám, hogy mozdulni, tápászkodni látta
az alakot, néhány hosszabb szökkenéssel odasietett. Akkor látta meg az arcot,
Gyöngyömét, akinek a bosszús cserjeátkozása kicsit enyhített a látvány okozta
retteneten. No, nem a bukfenc, hanem
a közben szétszakadt nejlon szatyorból csorgó lé, és az elöl nagy foltban
vérvöröslő, hecsedlis zöld orkánkabát
volt rémítő.
Gyöngyöm, ugye, vérbeli erdész volt …

Általában Gyulának szólították, magam Gyula bátyámnak. Könnyed percekben a korosztálya az „Erdész Öcsi”-t is
megengedhette. Ez a ragadványnév a gyakori hatósági eljárások nyomán rögződött,
amelyek szereplői: tetten ért fatolvajok, a
tetten érő Gyula bátyám, és valamelyik
munkatársa mint tanú, valamint a hatóság
képviselője. Egyik alkalommal, a népes
családdal tárgyalásra érkezők közül valaki, a vétkes mellől gúnyosan vetette oda:
– Mégjött áz Erdísz Öcsi is! Az éppen
jelen volt munkatárs terjesztette el az új
köznépi, nem köznapi keresztnevet.
Gyula bátyám kerülete, észak felé, határos volt Gyöngyömével. Az emlékezetes
történet azonban nem lőtér menti hecsedlis bukdácsolás, hanem annál is ijesztőbb.
A Buda környéki, népszerű falu szélén
álló erdészházhoz kisebb kert is tartozott.
Veteményhez kedvezőtlen volt az északias,
erdőszéli fekvése miatt, ezért, meg az egyre
fárasztóbb gyomtalanítás miatt, Gyula bátyám két birkára ruházta a zöldmunkát.
Az átellenben lakó, népesebb „nyájat”
tartó fiatalemberrel rendszeresen megtárgyalták az állati történéseket, a tapasztalatokat, tennivalókat. Így adódott, hogy a
nyugdíjba került Gyula bátyám, kapva az
alkalmon, csatlakozott az állatvásárba induló fiatalemberhez. Két birkájával tízre
gyarapodott az eladásra szánt nyáj, éppen
befértek a sokat megélt Nysa furgonba.
A meghirdetett vásári nap kora reggelén,
elindultak a Kunság szívébe.
Kora délután pedig, a munkatársunk
robogott be a budai erdészethez, erdei
terepről. Feldúlt arccal, kezében a még
meleg, népszerű, napi hírlappal. Sebtében elhadarta, hogy itt írják „… balesetben a Nysa lesodródott az útról, … a

jármű vezetője és utasa a helyszínen, illetve kórházba szállítás után …,” stb. A
legrosszabbak.
Közöttünk talán negyvenéves volt a
legidősebb. Nem tudtunk megbirkózni az
érzéseinkkel. Mindenki leblokkolt. Vagy
negyedóra telt el, amikor a főnök felvetette, hogy a rangidős kollégával elmennek Gyula bátyám lakására, és beszélnek
a feleségével, felajánlják az erdészet gondoskodását. Rövidesen egyenruhába öltöztek és útnak indultak. Késő délután értek
vissza és számoltak be a találkozásról.
Gyula bátyám felesége sokszor gyengélkedett a szíve miatt – mint mesélték –, a
mostani csengetésre is sokára, mélázva
jött ki és nyitott kaput. A kollégák nem
tudták, hogy mennyire a szervi baj és
mennyire a rossz hír hatása ez a levertség.
A rangidős kolléga, aki már ismerősként
is köszönthette az asszonyt, ott a kapuban
kezdte mondani a szinte mondhatatlant,
hogy: „…őszinte sajnálattal és együttérzéssel, … a váratlan helyzetben, … a
kollégák és az erdészet részéről, …”
Az asszony arcvonásai nem változtak,
kis kivárás után gépiesen tessékelte be a
látogatókat:
– Jöjjenek csak beljebb, ne itt a kapuban.
A kollégák tudták, hogy esetenként némi
vihar is előfordult Gyula bácsiéknál, ezért
kissé meglepte őket ez a fajta fogadtatás.
– Nem nagyon zavarnánk most – vetette
fel a rangidős –, ugye, ebben a helyzetben,
… csak szeretnénk elmondani a Gyula bátyánk … Nem mondhatta végig.
– Jöjjenek csak be már! – Beszéljék
meg ott, bent a szobában…
Van az úgy, hogy a hírlapi kacsa az
olvasót hápogtatja, avagy, a sajtóhiba:
sújtó hiba is egyben!
Ám, az iménti hírhez kapcsolható,
hosszú életre vonatkozó közmondás
lényege, Gyula bátyánknál, valóban
számszerűsíthető volt.
Apatóczky István
Birkák a platón,
még a baleset előtt

II.
Gyula bátyám, nevezetes helyeken aszszimilálta az erdészszakma fortélyait.
Felelősen gazdálkodó grófi, hercegi családok erdőbirtokán indult, és jutott Magyarország szíve közelébe, előbb sík-,
majd dombvidékre. Nyugdíjig nagyjából:
az élete fele ott, fele itt.
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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

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

Budakeszi Borháló

Az istenek itala
Nemcsak a jobbnál jobb borok kedvéért
szeretek bejárni a budakeszi Borhálóba, hanem azért is, mert szinte minden alkalommal valamilyen élménnyel
gazdagabban távozom. Köszönhetően
a kis családi boltot vezető Somlainé Ballagó Rózsának és Somlai Ferencnek.
A szőlész-borász házaspárral történt
minden egyes találkozó fölér egy kis
kultúrtörténeti eszmecserével, aminek
a középpontjában természetesen a bor
áll, de a beszélgetés ösvényei messzire
kanyaroghatnak térben és időben. Hogyne, hiszen már a borról való beszéd önmagában is megereszti az emberek
nyelvét és fölszárnyal tőle a gondolat.
Gyakran kis spontán szümpozionok
alakulnak a betérő vásárlókból, akik
között igen sok az érdekes ember.
Rózsa asszony és Ferenc uram
nemcsak az isteni nedű eladására vállalkoztak, azt vallják, hogy vásárlóikat
segíteni kell eligazodni ebben a különleges kultúrában. Az évek óta szervezett
borkóstolóik eseményszámba mennek
Budakeszin és környékén. A bemutatott borok mellett azok készítőit, neves
borászokat is meghívnak, hiszen ki más
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javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

is lenne hivatottabb náluk bemutatni
egy-egy fajtát, évjáratot. Ezen kívül a
résztvevőknek alkalmuk nyílik megismerkedni egy-egy borvidék, táj, pincészet történetével, s mintegy beavatást
nyernek a borászat rejtelmeibe is.
Nemritkán érdekes találkozások jönnek
létre. Például főiskolai tanár ismerősük
(de nem ám a kertészetiről, hanem az
egyik teológiáról!) évente többször elhozza diákjait Budakeszire, hogy itt ismerkedjenek meg a borokkal, mivel úgy
tartja, ez is a műveltség része.
Rendezvényeik eddigi fogadtatásán
fölbuzdulva döntöttek úgy, hogy a jövőben még interaktívabbá teszik eddigi „térítő” tevékenységüket, és baráti,
munkahelyi társaságok részére, az
ő egyedi igényeikhez alkalmazkodva
szerveznek borbemutatókat, workshopokat.
– Azt tapasztaltuk – magyarázza indítékaikat Rózsa asszony, aki egyébként háziasszonyként is mindig remekel
borkorcsolyáival, süteményeivel –, hogy
a borkóstolóinkon nagyon sok ötlet,
érdeklődés, igény fogalmazódik meg.
Úgy gondoltuk, fordítsuk meg a dolgot,

Batsoft31 Kft.

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

ne mindig mi találjuk ki az összejövetelek
„témáját”, formáját. Nem korlátozzuk a
képzeletet.
– Az egyik korlát – egészíti ki felesége eszmefuttatását Ferenc uram –,
hogy a borról szóljon az összejövetel, a
másik, a rendelkezésre álló helyiség befogadóképessége. Úgy gondolom, 30-35
embernél többet itt nem tudunk egyszerre
kulturáltan vendégül látni. Hadd ragadjam
meg az alkalmat arra is, hogy a közelgő
húsvétra minden régi és új vásárlónknak
szép ünnepeket kívánjunk, egyúttal fölhívjuk a figyelmüket a most kezdődött
húsvéti borvásárunkra is.
(X)
A hónap találós kérdése: Milyen bor illik
a húsvéti sonkához?
Megfejtés:
Jó bor

• 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
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Tallózás a vidék bűnügyei közt

Ferihegyi, kecskeméti vesztőhelyek

Aki bűncselekményt követ el, jobb, ha nem kószál idegen helyeken – summázhatnánk az elmúlt havi, bűnügyi termésből kiválasztott két eset tanulságát.
„Hősünknek” igencsak sok volt már a
rovásán, hogy mást ne mondjunk: hét
körözést is adtak ki ellene különböző
hatóságok, amikor is a budaörsi nyomozók
döntő elhatározásra jutottak: véget vetnek
a sorozatnak, ami elsősorban vagyon elleni
bűncselekményekből állt (sikkasztás, lopás,
csalás és magánokirat-hamisítás). Hogy
miért épp nekik jutott a megtisztelő feladat,
hogy derékba törjék egy jobb sorsra érdemes
bűnöző fölfelé ívelő karrierjét, miközben
a Szabadság út 160. mellett több más szerv
is intenzíven kereste, nem tudhatjuk, csak
gyanítjuk: alighanem az ő nyomozóikhoz
érkezett valami füles a körözött személy aktuális tartózkodási helyéről.
A helyi detektívek, ismerve az illető agyafúrtságát, amivel korábban rendre kisiklott a
bűnüldözés karmai közül, nem bíztak semmit a véletlenre, s megkérték a TEK-es (Terrorelhárítási Központ) kollégáikat, ugyan,
segítsenek már be a kézre kerítésében. Már
csak azért is, mert számukra ismeretlen
terepen, az alföldi Hírös Városban került sor
a rajtaütésre, amit február 15. délutánjára
időzítettek.

Cowboy a Hírös Városból
Minden a tervek szerint történt, öt perccel
délután öt óra előtt egy kecskeméti üzletben
elfogták a bűncselekményekkel gyanúsított,
43 éves férfit.
Elfogását
követően
a
rendőrök
előállították a Budaörsi Rendőrkapitányságra, ahol lopás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként
kihallgatták, majd átvitték a büntetés-végrehajtási intézetbe.

Pátyi adós kerestetik
Görög a gépezet.
A történet jó tíz esztendeje kezdődött.
2007 végén, 2008 elején egy pátyi illető pénzt kért kölcsön ismerősétől. Ebben persze
önmagában nincs semmi rendkívüli. Talán
még abban sem, hogy nem afféle baráti
kölcsönről volt szó: „Öregem, segíts már
ki egy húszassal hónap végéig, fizetéskor
megadom”, hanem több millió HUF-ról.
(Bizonyos körökben ez sem megy rendkívüli esemény számba.) Hanem hogy teltmúlt az idő, letelt a határidő, amikorra az
adós az adósság viszszafizetését ígérte, de
megadni nem adta. Addig-addig, mígnem a
hitelező a hatósághoz fordult, s a rendőrség
előterjesztése alapján a Budakörnyéki
Járásbíróság nemzetközi és európai elfogatóparancsot adott ki.
A görög rendőrök 2018. február 10-én,
Görögországban fogták el a férfit, akit
kiadatási őrizetbe helyeztek. A Budaörsi
Rendőrkapitányság munkatársai M. Dénest
2018. február 12-én vették át a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtéren. (Gördülékenyen
görgött a görög gépezet.) Az 52 éves férfit a
nyomozók előállították a rendőrkapitányságra, ahol bűnügyi őrizetbe vették.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

HALLÓKÉSZÜLÉK
• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

NINCS!

(Üzletházunkban a hallókészülék-szaküzlet bezárt!)
Hallókészülékekbe való

ELEM

VAN!
HOL?

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

Sóházikó

Hát a szomszédban:

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

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

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

GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

1029 Budapest,
Nagyrét u. 19.
Tel:06 1 376 8619
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Sport- és svédmasszázs
Budakeszin
Szeretettel várom családi házban
kialakított masszázs-szalonomba.
Igény szerint Budakeszi egész területén házhoz is tudok menni.

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

Üzletünkben rendszeresen szervezett borkóstolók keretében
megismerkedhetnek az ország
leígéretesebb borászataival és borászaival.
Érdeklődjék az üzletünkben, illetve iratkozzék föl
hírlevelünkre (www.borhalo.com/budakeszi),
így rendezvényeinkről időben tájékoztatjuk

Budakeszi, Ady E. u. 1., a Dózsa Gy. téri CBA mögött
(30) 345 66 75, www,borhalo.com
Nyitva tartás:
Hétfő: 13:00-19:30, Kedd-Csütörtök: 10-19:30
Péntek: 08:00-19:30, Szombat: 08:00-17:00

Életképek a Príma élelmiszer-áruházakból

Hétköznapi vasárnap

Van úgy, hogy az ember találkozik valakivel, nagyon is ismerős, ám mégsem tudja, ki az. Akkor szokott ilyesmi
előfordulni, legalábbis velem, ha az
illetőt valamilyen szokatlan helyzetben,
nem a megszokott környezetében látom. Így jártam a minap is. Már egy ideje
szívélyes diskurzust folytattunk a helyi
Príma élelmiszer-áruházban a hölggyel,
amikor végre leesett, ki az. Vállalkozó a
lakóhelyemen, egy kis boltja van, ahova
gyakran betérek, s jókat szoktunk beszélgetni. A Prímában azonban még sosem
futottunk össze, azért is csodálkozom, mert azt is tudom róla, hogy nem
nálunk, hanem a fővárosban lakik. Amilyen kíváncsi természet vagyok, rá is
kérdezek, hogyhogy itt vásárol, nem a
lakóhelyén. Készségesen válaszol.
– Tudja, hatkor zárok – adja meg
a magyarázatot –, s valóban sietnem
kell haza, vár a családom, meg a feladat, hogy elkészítsem a vacsorát. Pár
hónapja jöttem rá, hogy jobban járok, ha
itt pakolom meg, s haza már a teli szatyorral érkezem. Nagy forgalmú, közeli
budai kerületben lakom, nehéz a parkolás, itt meg a csúcsforgalom idején is le
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tudom tenni az autót. És amióta felújították az üzletet (azért a régi boltba is
be-betévedtem néha, van tehát összehasonlítási alapom), igazán elégedett
vagyok. Annyira, hogy már a hétvégi
nagybevásárlásaimat is nemegyszer itt
intézem. Amúgy hűséges típus vagyok,
mert, hogy „otthon” is egy Príma üzletbe járok. Mi tetszik leginkább? a bio és
reform élelmiszerek kínálata. A lányom
dietetikusnak tanul, és nagyon ügyel
arra, hogy mit egyen a család. Nem
mondom, a férjem néha kicsit morog,
de azért büszke rá. Ha meg néha nincs
otthon a lány, a férjemmel és a fiammal
föllázadunk, veszek egy szép dagadót,
megtöltöm jó fűszeres
töltelékkel, megsütöm, és
belakmározunk; a lányomnak meg egy szót se
szólunk róla. Tudja, még
csak pár hónapja járok
ide, de már „hentesem”
is van, nem tudom, ismeri-e (… »itt a személyiségi jogokra tekintettel
egy részt kihagytunk a
szövegből – a Szerk.«)

Már most tárgyalásban vagyok vele,
hogy mikor érkeznek a sonkák, meg hogy
rendelnek-e bárányt; tudja, az nálunk el
nem maradhat a húsvéti asztalról. De
legjobban a csemegepultot ismerem,
mivel, mint említettem, többnyire a vacsorának valót viszem innen. Előfordul az
is, egy héten egyszer-kétszer, ha tudom,
úgy alakul, nap közben senki nem evett
meleget (mindannyian elég összevissza
életet élünk), akkor hideg kaja helyett átballagok a bisztróba, és ott veszek valami finomságot. Amikor otthon belépek az
ajtón, már az illatokból tudják, hogy ma
„bisztróvacsora” lesz; ilyenkor szokatlanul készséges lesz mindenki: segítenek
megteríteni, ami máskor nem különösen vonzza egyiket sem, persze, alig várják, hogy asztalhoz üljünk.
Étekfogó
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Messziről jött, messzire ment
Torokszorító érzésem volt február 6-án
délelőtt, amikor a rádióhírekben hallom, meghalt Kiss József Tyson
színész. Lakóhelyén, Budakeszin is
nagy megrökönyödést keltett az eset.
Négy nappal korábban magam is ott
voltam a budakeszi városháza előtt,
amikor a péntek délutáni csúcsban
(esővel, rossz látási viszonyokkal nehezítve), a bedugult átmenő forgalom
okait kutatva belebotlottam a mentők
és rendőrautók torlaszába. Akkor már
közel egy órája zajlott a zebrán elütött gyalogos férfi újraélesztése. Pár méterre tőlem küzdöttek az ismeretlen férfi
életéért, ugyanis nem voltak nála a papírjai. Bár közel voltam az eseményekhez,
s ha belenézek az arcába, talán fölismerem, de nem tartottam illendőnek, hogy
visszaéljek a helyzetemmel. A közelben
ott állt a baleset másik résztvevője, akit
láthatóan sokkoltak az események, felalá járkált. A zuhogó esőben a mentősök
egy takarót feszítettek a sérült és kollégáik fölé, így próbálván óvni őket az
esőtől. Majd másfél órás küzdelem
után a mentőautó szirénázva vitte el a
helyszínről, de mint utóbb kiderült, még
a kórházba érkezés előtt elhunyt.

Négy napnak kellett eltelnie, hogy megtudjam, az ismeretlen férfi jó ismerősöm,
barátom volt. A hírek hallatán föltolultak
a négy nappal korábbi képek, de egészen
más látószögből. És föltolultak a közös
beszélgetéseink a közös törzshelyünkön,
s szavai, melyeket épp hat évvel ezelőtt
vetettem papírra. Az akkori interjúból
egy részletet most ide idéznék (a többit
lapunk Facebook-oldalán elolvashatják –
a Szerk.):
„Hogy honnan jövök? – gondolkodik el maga is a kérdésen, amikor
törzsvendéglőnkben találkozunk. – Elég
messziről. Szabolcsban, jó háromszázhatvan kilométerre innen születtem. A
személyi igazolványomban az áll, hogy
Kisvárdán, ami igaz is, hiszen a városi
kórházban láttam meg a napvilágot, de
a család a közeli Dögén élt, egy darabig
én is ott gyerekeskedtem. Hosszú volt az
út idáig, de a nagy részét átaludtam: 86ban szálltam föl a vonatra, hamar elszenderedtem, és amikor fölébredtem, már a
Nyugati pályaudvaron voltam.”
Kiss Józsefet március 5-én helyezték örök nyugalomra a budakeszi
temetőben.
eXabo Tibor

Esti kakasszó
A kakas mintha elnézte volna az órát: este
10 órakor riasztotta a budakeszi Revitzky
utca lakóit. De ez nem olyan kakas volt,
hanem a vörös; nem kukorékolásra riadtak a szomszédok, hanem a fölcsapó lángok ropogására, az eget vörösre festő, félelmetes látomásra, amit még a település
távoli pontjairól is látni lehetett.
Február 6-án ütött ki a tűz az egyik ház
pincéjében, ami pillanatok alatt az egész
épületre kiterjedt. Szerencsére időben
érkeztek a tűzoltók. Hajnalra sikerült
megfékezni a lángokat.
Sza-T-ir

TÁRSkeresés
Keresem
a társam

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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