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A napraforgó már kikéredzkedett a 
föld alól. Mire eljön Szent Iván, 

ha így iparkodik, a derekamig is fölér 
majd. A fejét is elkezdte növeszteni, 
hogy ha itt lesz az ideje, maradékta-
lanul élvezhesse az év leghosszabb nap-
palát. Kora reggel a hegy felé fordul, 
délben az út felé, mintha engem várna, 
mikor érkezem; estére lekókadt, tikkadt 
fejjel áll szomorúan, hogy a Nap utolsó 
sugarait már nem élvezheti, szívhatja 
magába; kettejük közé furakodik a ház. 
Hiába, ez itt nem a határtalan határ, 
csak egy kis előkert. 

Szeretem a napraforgót, s tapasztalatom szerint ál-
talában így vagyunk ezzel legtöbben. A napraforgó 
kortól, nemtől és felekezettől függetlenül, általános 
népszerűségnek örvend. Talán a benne megtestesülő, 
vagy inkább a viselkedésébe mi általunk belevetített 
„életfilozófia” okán: mindig az éltető, tápláló, meleg, 
fénylő test felé törekedni.

Érdekes, hogy azt, aki emberként követi ezt az élet-
filozófiát, már korántsem találjuk annyira rokonszen-
vesnek. Azt mondjuk az ilyenre, mindig az élet napos 
oldalán jár. De hiszen, kérdem én, miért is járnánk az 
árnyékos felén? (Kivéve persze a hamarosan beköszöntő, 
nagy kánikulák idején.) Miért, ha egyszer a napsütötte 
részén is járhatunk, ami elég nagy, hogy akárhányan is 
elférjünk alatta.

Feltéve persze, hogy süt is a Nap. Ha éppen el nem 
bújt a fellegek mögé, s helyét át nem adta valami hideg, 
metsző szélnek. Na, ilyenkor szokott megcsikordulni egyik 
szomszédom háza tetején a kissé divatjamúlt, baljós szél- 
kakas. Kiváltképp a tavaszi forgószelek, szeszélyes lég-
örvények idején hol erre, hol arra fordul. Őt bezzeg nem 
szeretjük, legalábbis emberi megtestesülésében nem. 
Forog, mint egy szélkakas, emlegetjük az ilyet, mindig, 
amerről a szél fúj. Pedig szegény nem tesz mást, mint 
amit a fizika törvénye diktál, és amit mi, emberek, nem-
csak a szélkakasfajtából, szintúgy teszünk, ha a jeges szél 
az arcunkba vág. Igyekszünk a lehető legkisebb támadási 
felületet nyújtani az agresszornak. Ráadásul a szélkakas 
fenn strázsál, védtelenül, kitéve minden viszontagságnak, 
hogy közszolgálatát teljesítse: megmutassa, honnan is 
fúj a szél. Fölöttébb hasznos tudás, kérdés, aztán ezzel 
a tudással miként gazdálkodunk. Szinte sosem pihen, bár 
most lesz néhány könnyebb hónapja, mikor a légmozgá-
sok is lelassulnak, minden lomha, viselős lesz. Hacsak 
Medárd keresztül nem húzza a számítást. Mert ha ilyen-
kor, dologidőben, léháskodunk, mulatozunk, számítha-
tunk rá, hogy a jó püspök olyan negyven napos esőt hoz 
ránk, hogy megnézhetjük magunkat is, meg a termést is.

De reméljük, nem így lesz, hanem a kövér kalászok úgy 
ringanak majd az elkövetkező hetekben, mint lassított 
filmfelvételen. Mígnem elérkezik a hónap vége, Péter-
Pál, s a gabona is a földre dől.

Bár még csak a fele telt el a naptári évnek, most meg-
látjuk, hogy amit tavasszal vetettünk, s kikelt, mivé lett. 
Nem sárkányfogveteménye-e. S nem csupán a határban, 
hanem idebent, magunkban, emberi közösségeinkben is.

eXabo Tibor
szellemi homeless

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:  
a nyilvánosság; s a legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az, 

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

„A sötétség a fénynél is nagyobb sebességgel terjed.”
(Biatorisz oz)
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Szent Jakab havában megoltamazd magadat borsos 
étkektől s egyéb hevítő szerektől és édes ízű lekvárok-

tól; eret ne vágass, ne élj purgáczióval, feleségeddel ne 
hálj; a fürdő árt, sokat ne aludjál, italodban tarts zsályát 
mind virágostul, ürmöt és ezerlevelü füvet. Sarlós-Boldog-
asszony napján ha eső van, úgy, mint Medárd, negyven-
napi esőt jegyez.

Jaj te kánikulás heves idő, sok telhetetlen fösvényeket, 
utálatos álnokokat, hizelkedőket, magának takarókat, 
gonosz gondolatuakat, csalárdokat, álnokokat, vérontókat, 
tökéletleneket, nyughatatlanokat, kedvetleneket, egyedül 
maguknak valókat, vakmerőeket és hívságra ösztönző ter-
mészetüeket e világra nagy hiába szülsz. 

CSÍZIÓ Június, Szent Jakab hava

Kásler: miniszter 
és elnök
Erős vidék erős vidéki isko-
lákkal és elhivatott, meg-
becsült pedagógusokkal le-
hetséges – mondta Kásler 
Miklós (budakeszi), az em-
beri erőforrások új minisztere 
a sárvári Tinódi Sebestyén 
Gimnázium és az Öregdiákok 
Baráti Köre hagyományos 
érettségi találkozóján, ahol 
a tárcavezető az Öregdiákok 
Baráti Köre elnökeként vett 
részt.

A Vöröskereszt Pest 
megyei szervezetének 

új igazgatója Dienes Rita 
Anikó lett. D. R. A  az ELTE 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
Karán diplomázott, majd a 
gyermekvédelemben, a Ceg-
lédi Kistérségi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjólé-
ti Központnál dolgozott.

A Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei Szervezetéhez 
2015. februárjában került. 

Szél választás után
Az LMP, a többi ellenzéki párthoz hasonlóan, a súlyos ápri-
lis 8-i vereség után belső konfliktusokkal küzd. Május végén 
tartotta  tisztújító kongresszusát, ahol gyakorlatilag az eddigi 
vezetést leváltották. Kivéve Szél Bernadettet, aki egyedüliként 
meg tudta őrizni társelnöki posztját.

A Budakeszi Blog választási elemzése hívja föl a figyelmet 
egy kevéssé tárgyalt körülményre.  A budakeszi választókerü-
letben ugyan Csenger-Zalán Zsolt minimális különbséggel, de 
megnyerte egyéniben az országgyűlési választást, de fő kihívó-
ja, Szél a kerülethez tartozó 17 településből ötben megelőzte 
a fideszes honatyát. Csakhogy ezek a települések lélekszám 
szerint a választókerület mintegy felét teszik ki. Köztük van a 
Pest megyei 2-es névadója, Szél lakóhelye, Budakeszi is.
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Közel van hozzám. Közel áll hozzám

Keresse üzleteinket a Budakörnyéken:
 BIATORBÁGY, CSODASZARVAS U. 2.; 
 BUDAKESZI, DÓZSA GY. TÉR 1/A; 
 ETYEK, KÖRPINCE U. 4.; 
 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54., 
 PÁTY, SOMOGYI B. U. 3.
 TELKI, NAPSUGÁR U. 2.

Vezetni egy háztartást, hatékonyan és magas színvonalon, kreatív tevékenység, 
már-már művészi alkotó munka. Ha így gondolja, a Príma élelmiszer-áruházak kül-
detése az Ön és az Önhöz hasonlóak kiszolgálása. Ha ráadásul még a meglepe-
téseket is kedveli, kövesse AKCIÓINKAT júniusban is!

Vásárlás műgonddal
Valahányszor beme-
gyek egy Prímába, 

kedvem támad 
táncra perdülni!

Nem Kafka kastélyában, hanem a szomszéd 
vár, Nagykovácsiban álló Teleki–Tisza- 
kastélyban töltötte pártunk és kormányunk 
feje a gyereknapot. S ha már ott volt, nyilat-
kozott is: „A kormány és a Magyar Cserkész-
szövetség közös értékalapon áll” – hangoz-
tatta Orbán Viktor az országos cserkésznap 
nyitóeseményén, a felújított kastély ünnepé-
lyes átadóján. 

A klasszicista stílusú kastély 1840 körül 
épült, először a Wattay család birtokolta, 
később a Teleki, majd 
a Tisza család tulaj-
donába került. Tisza 
Lajos egykori köz-
lekedési miniszter, 
az 1879-es szegedi 
árvíz után a város 
újjáépítésének királyi 
biztosa az 1880-as 
években Benedicty 
József tervei alapján 
átépíttette, ekkor 
került a homlokzatra 
a Tisza család címere. 
A II. világháború 
után államosították, 
1958-tól erdészeti 
neve lőo t thonként 
működött.

A kastélyt és parkját 2013-ban kapta meg 
a Magyar Cserkészszövetség; a felújításra 
2,5 milliárd forint támogatást biztosított a 
kormány. A cserkészszövetség az ingatlanon 
rendezvényközpontot alakított ki, ahol egye-
bek mellett képzéseket, nemzetközi konfe-
renciákat, cserkésztalálkozókat tartanak 
majd. A felújítással azt is szerették volna 
elérni, hogy az épületegyüttes visszanyerje 
„történelmi pompáját” .

eszt

Orbán a kastélyban Novák a vadak közt
Több mint hárommilliárd forintot 
fordít a fiatal tehetségek felkaro-
lására, gondozására a kormány – 
mondta Novák Katalin család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkár az 
Új Nemzedék Központ gyereknapi 
Tehetségfesztiválján május utolsó 
vasárnapján a Budakeszi Vadas-
parkban (ami, a sajtótudósításokkal 
ellentétben, nem Budakeszin, hanem 
Budapesten van – a Szerk.) 

Ilyen volt. (Hogy milyen lett, 
ki-ki nézze meg maga élőben.)

Államtitkárságunk lesz
Agglomerációs államtitkárság alakul-
hat a kancelláriaminisztériumon 
belül. Azt, hogy a fővárosnak és a 
környező településeknek, elsősorban 
a közlekedés területén szorosan 
együtt kellene működniük, évtizedek 
óta halljuk, de a kezdeményezések 
titokzatos erők ellenállásán eddig 
megbuktak. Kérdés, hogy Gulyás 
Gergelynek, aki miniszteri meghall-
gatásán vázolta vonatkozó elképzelé-
sét, lesz-e ereje hozzá. 
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Nyakunkon a GDPR! 
Munkára fel!!

De egyáltalán mi az a 
GDPR? A legtöbb vállal-
kozó még csak nem is hal-
lott róla, pedig május 25. 
után kötelező, hogy min-
den érintett cég alkalmazza 
az ezzel kapcsolatos jogsza-
bályt. A NAIH ellenőrizhet 
és bírságolhat is!

2018. május 25-én hatály-
ba lép egy új uniós adat-
védelmi rendelet. GDPR 
(General Data Protection 
Regulation – Általános Adat-
védelmi Rendelet). Ezelőtt is 
volt az EU-nak adatvédelmi 

rendelete, de most sok változás következett be, a rende-
let közvetlenül is alkalmazandó és euróban értett milliós 
bírságokat helyez kilátásba. Azért reméljük, hogy a NAIH  
(Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság) 
inkább azon dolgozik majd, hogy mindenki betarthassa az 
előírásokat és nem azon, hogy a hibákat megtalálják. Ter-
mészetesen az biztosan gondot okoz, ha egy vállalkozás 
egyáltalán nem foglalkozik az adatvédelmi előírásokkal. 

Sajnos nem tudok olyan listát írni ide, amiből mindenki 
megállapíthatja, hogy az ő vállalkozásának kellenek-e 
GDPR szabályzatok. Ahhoz, hogy ez megállapítható le-
gyen, mindenképpen az adott vállalkozásról egyedileg kell 
gondolkodni. A legtöbb cégnek bizonyosan szüksége lesz 
rá. Valamilyen formában, valamilyen célra a legtöbb cég 
használ személyi adatokat. Nem csupán a személyi szám, 
anyja neve, adószáma stb. minősül személyes adatnak, 
ahogyan azt először gondolnánk, hanem minden olyan in-
formáció, amely alapján egy személyt azonosítani lehet, 
tehát név, lakcím, email cím stb. Ahol van nyilvántartás 
a vásárlókról, ügyfelekről, ott szinte biztosan kezelnek 
adatot, hiszen minden művelet, amit személyes adatokkal 
végzünk, adatkezelésnek minősül. Így az adatok tárolása, 
rendszerezése, küldése, megosztása, de még azok törlése 
vagy megsemmisítése is. 

Ennek tükrében alig van vállalkozás, aki nem kezel ada-
tot, pl. a munkavállalók adatait.

A szabályozás alapján várhatóan minden adatkezelő cég-
nek legalább egy adatkezelési tájékoztatóval, egy adatvé-
delmi szabályzattal és egy incidenskezelési szabályzattal 
kellene rendelkeznie.

Tájékozódjanak a NAIH honlapján!
Munkára fel!

Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd 

Dr. Moravcsik Krisztina 
ügyvéd

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

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

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

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

E-mail: stras@interware.hu

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

ANGOL és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak

felkészítés érettségire és 
középfokú nyelvvizsgára.

FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217 

Tanuljunk együtt!
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Megszokott 
boltok – 

új helyszín

Termékek listaár alatt
Szaniterek, csaptelepek, fürdőszoba-bútorok, 

tükrök, kádak, zuhanyfülkék, mosogatók, 
kiegészítők

Nyita H-P 8.00-17, Szo. 8.00-12 óráig
Telefon: 06 (23) 452 481

Fürdőszoba-felszerelés 
és Csempeszaküzlet

Budakeszin,  a Fő u. 261-ben
(A Gazdabolt mellett)

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

és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával

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

Kemény Endre
műszerész

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

Eladót felveszünk 
Telki pékségünkbe. 
Érd: 06-30/938-2410
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AUTÓS-MOTOROS ISKOLA 
BUDAKESZIN

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

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

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

Tanfolyamok egész évben, 
kéthetente csütörtökön

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

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

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

Autó Motor
B SM A-1 A-2 A B-vel A-1

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

HALLÓKÉSZÜLÉK

NINCS!
(Üzletházunkban a hallókészü-
lék-szaküzlet bezárt!)

ELEM
Hallókészülékekbe való

VAN!
HOL?

Hát a szomszédban: 

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

Számító-
gépes 
futómű-
állítás

Szerelés

Olajcsere 
BP kenő-

anyagokkal

Műszaki 
vizsgáztatás

Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.

06 (23) 451 002, 06 (30) 9486 185

December 20-január 2. 
között munkaszünet

Batsoft31 Kft.

javítása
Számítógépek 
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés, 
archiválás

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

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

Számítógépek

Ha ezt Csák József, Budakeszi hajdan 
volt, legendás doktor bácsija látná! 

Megkönnyebbülhetnek mind az egész-
ségügyi dolgozók, mind a betegek: ha 
minden igaz, júniustól újra megnyílik a 
budakeszi háziorvosi rendelő az eddigi 
helyén, a polgármesteri hivatal mögött. 
Ám aki betér, akár betegség, akár kíván-
csiság okán, szinte rá sem ismer majd az 
utóbbi évekre rendesen leamortizált intéz-
ményre. 

A télen elkezdett felújítás-bővítés 
következtében nemcsak frissen festett 
falak, megújult szerelvények, kicserélt 
burkolatok fogadják majd a látogatókat. 
S csak el ne tévedjenek benne; az épü-
let elrendezése is vál-
tozik. A bővítés miatt 
a korábbi hat helyett 
tíz orvosi rendelőben 
várják a pacienseket. 
Többlet szolgáltatások 
is lesznek.  Ha szako-
rvosi rendelőről még 
nem is beszélhetünk, 
de bizonyos szakellátá-
sok – fül-orr-gégészet, 
nőgyógyászat, sze-
mészet, bőrgyógyászat 

– már helyben is elérhetők lesznek, 
nem-csak magánrendelésen, hanem TB-
kereteken belül is. Az idősebb betegek 
alighanem a reumatológia-fizikoterápia 
rendelést fogják értékelni leginkább (a 
mozgásszervi betegségek őket sújtják 
leginkább ugyebár),  de az is jó hír, hogy 
bizonyos laboreredményekért sem kell 
immár elutazni Budakesziről: erről egy 
vérvételi helyiség gondoskodik majd.

Ami a helyi közéletet még foglalkoztat-
ja, de erre még alighanem várni kell, hogy 
a beruházás pénzügyi elszámolása végül 
is milyen egyenleget mutat: mennyibe fáj 
majd mindez a város adófizetőinek.

Sza-T-ir

Más az optika  
A budakeszi távközlés idén nyáron 
komoly fejlesztés előtt áll. Na, nem 
közpénzből, egy magán cég jóvoltából.
Értesüléseink szerint a vállalkozás 
korszerű, optikai szálas hálózatot épít 
ki az egész  városban. Mint tudjuk, min-
den rendszer teljesítményét  a leggyen-
gébb pontja határozza meg. Optikai 
hálózatok eddig is voltak lefektetve, de 
ha a gerincről a háztartásokba az adatok 
tyúkbélen érkeznek, hiába a korszerű 
hálózat. 

Értesüléseink szerint a most fölálló 
rendszer  teljes egészében nagy adatát-
vitelt lehetővé tevő eszközökből áll majd. 
A vállalkozás mintegy 100 digitális és 28 
HD csatorna elérését teszi majd lehetővé 
előfizetőinek. Ehhez vezetékes telefon és 
internet is társul.

Mindez persze csak azoknak jár, akik 
a cég előfizetőivé válnak. Viszont a többi 
fogyasztó is örülhet, aki akár kényelmi 
okokból, akár hűségidőből kifolyólag 
más szolgáltatóknál maradt, mert hogy 
az új szereplő megjelenése várhatóan 
versenyre sarkallja majd a többieket is.

A fejlesztés egyébként várhatóan két 
hónap időt vesz igénybe.

Robot Szabi

Ha ezt Csák József látná

Az utolsó simítások; surlófények 
naplementekor a rendelő homlokzatán
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Vadaspark Étterem keres konyhai 
kisegítő munkakörbe, női és férfi 
munkatársat, teljes munkaidőben

Jelentkezés a 06/1-275-2436 telefon-
számon, vagy fényképes önéletrajzzal, 

a vadaspark@vadasparkrest.com 
email-címen

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

SZOMBATON IS NYITVA!

Média-vállalkozás
számlaképes, 

autóval, internet-
tel rendelkező

üzletkötőt keres

Telefon: 
06 (20) 212-3808

Aki az elmúlt hónapokban 
akárcsak átutazóban is meg- 
fordult Telkiben, aligha kerül-
te el a figyelmét az új telepü-
lésközpontban a földből ki-
növő építmény látványa, a 
tornacsarnoké. 

A rendszerváltás után emelt 
közoktatási intézmények eddig, 
ha nem is hibátlanul, de próbál-
tak viszonylag egységes arcula-
tot mutatni a 21. századi Telkiről, 
a sportlétesítmény tömege azon-
ban elég idegenül ékelődik bele 
az eddigi építmények rendjébe. 
A csarnok a helyi lakók közül 
sokaknak szúrja a szemét, s en-
nek hangot is adtak.

De menjünk sorba.
A beruházás előzménye, 

hogy annak idején a Magyar 
Labdarúgó Szövetség  edzőköz-
pontja azzal a feltétellel teleped-
hetett meg a községben, hogy 
létesítményeit részben a helyben 
lakó diákság és a felnőtt közön-
ség szabadidős sporttevékeny-
ségének céljára rendelkezésre 
bocsátja. Az edzőcentrum ka-
pacitásainak jó részét mára a 

hivatásos sportolók lekötik, s 
az eredetileg vállalt kötelezett-
ségeinek egyre nehezebben tud 
eleget tenni.

A helyhatóság és a Szövet-
ség végül is kompromisszumra 
jutott, az MLSZ vállalta, hogy 
egy országos pályázat kereté-
ben, elsősorban TAO-pénzek 
fölhasználásával, plusz a köz-
ség önrészével egy új torna- 
csarnokot épít, aminek a 
munkálatai ez év elején meg 
is kezdődtek. Amikor azonban 
az építmény, stílszerűen, idén 
tavasszal kezdett kibontakozni, 
ahogyan haladt előre, úgy vál-
totta ki a helyiek ellenérzését.  
A zúgolódást a helyi képviselő-
testület is meghallotta, s döntése 
alapján a csarnok továbbépítése 
mellett foglalt állást azzal a ki-
egészítéssel, hogy hozzávetőleg 
60-70 millió forintos költséggel 
igyekeznek optikailag enyhíteni 
a kialakult képet. Egy hagyo-
mányos tornacsarnok építése 
azonban a jelenleginek sokszo-
rosába kerülne, s azt a beruházó 
nem tudná vállalni.

Mivel ez korántsem csil-
lapította le a zúgolódókat, az 
elégedetlenkedés végül egy 
kezdeményezésbe torkollott, 
amit néhány, köztiszteletben 
álló helyi lakos (többek között 
a korábbi polgármester) indított 
útjának. A május 23-án kelt, az 
MLSZ-nek mint beruházónak 
címzett petíciójukban így fogal-
maznak: „Tisztelt Magyar Lab-
darúgó Szövetség! Alulírott, Tel-
kiben élő állampolgárok ezúton 
kérjük, hogy a Telki, Kamilla 
utcában készülő tornacsarnok 
építési munkáit az MLSZ mint 
beruházó állítsa le, mert az a 
módosított tervek alapján sem 
illeszkedik Telki faluképébe.

Fontosnak tartjuk a tornacsar- 
nok mielőbbi létrehozását, vala- 
mint a falu lakóinak és az 
MLSZ Telkiben található 
edzőcentrumának hosszú 
távú jó kapcsolatát egyaránt. 
Ezért kérjük az MLSZ-t, hogy 
beruházóként olyan létesítmény 
mellett döntsön, ami független 
építészek szerint is méltó egy 
település központjához, vala-
mint az ezzel kapcsolatos több-
letköltségeket finanszírozza.”

A petícióval kapcsolatban 
megkerestük az MLSZ sajtó-
osztályát, válasz lapzártáig még 
nem érkezett, ha megjön, Face-
book-oldalunkon közöljük.

Borz Tóbiás

Idegen test a településközpontban

A kertész az építész 
legjobb barátja
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Négy napos ünnep előtti, vacsora utáni 
rutin, hogy a másnapi kerti partihoz, 
no meg a rá következő napok étkezé-
seihez mindent előre beszereztünk-e. 
Nem árt az ellenőrzés, mert holnap, 
holnapután minden zárva lesz. 

– Uborka? –  Nőm kérdése úgy ér, 
mintha egy rendőrfelügyelő intézné 
hozzám az alibimet halomra döntő 
keresztkérdését. – „Szerintem igen” 
–, de lelkem mélyén szörnyű gyanú 
ébred, miközben elindulok a zöldség-
tároló felé. Balsejtelmem beigazolódik: 
üres. 

– És akkor szerinted miből készül 
holnap a tzatziki? – Ha valaki nem tud-
ná, ez a görög uborkasakáta. – A Ju-
liéknak már előre beharangoztam, én 
ostoba, még el is dicsekedtem, hogy 
te csinálod a világon a legjobb tzatzikit, 
erre tessék! Most mi lesz?

A szidásban megbúvó dicséret 
jólesik, módot ad a tűzszüneti tár-
gyalások megkezdésére, ráadásul 
mentőötletem támad:

– Te, szerintem a Príma még nyitva 
van, öt perc, és hozom az uborkát. 

Amikor odaérek, bent már a takarí-
tás is elkezdődött, de kis idő még 
van a zárásig. Mikor elindulok az 
uborkás rekesz felé, összerándul a  
gyomrom: a rekesz – üres. Remény-
telenül, inkább csak kötelező kűrként 
kérdem az üzlettérben tevékenykedő 
eladót, nem bújkál-e valahol mégis 
egy kis uborka? Esetleg a raktárban? 
– villantom föl az utolsó lehetőséget 
fejrázására, amivel kérdéseimre adott 
válaszait kíséri. Csüggedten, magam-
ba roskadtan indulnék kifelé, de talán 
meglátván kétségbeesett ábrázatomat 
(alighanem úgy nézhetek ki, mint aki 
savanyú uborkába harapott), megszán:

– Várjon csak. – Eltűnik az ajtó 
mögött, majd felbukkan két, gyönyörű 
kígyóuborkával a kezében. – Meg-
felel? Elég lesz? A rántott húshoz 
meg majd csinálunk paprikasalátát. 
Az is finom – adja értésemre, hogy 
nem a raktári készletből, hanem a sa-

ját maga számára vásárolt uborkából 
részeltetett.

Még mielőtt hálálkodásba kezdenék, 
s elmagyaráznám, miért is olyan élet-
bevágóan fontos ez az uborka – mert 
hát a tzatziki uborka nélkül olyan, mint 
vőlegény szerszám nélkül, hogy egy 
klasszikusunkat (T. J.) idézzem –, már 
el is tűnik a raktárajtó mögött. 

u.i.: Az ünnep utáni első munka-
napon egy kis tzatzikit csak vittem 
megmentőmnek kóstoló gyanánt. Leg-
közelebb, mikor kérdem, hogy ízlett, 
csippent a szemével, s így válaszol: 
„Tudtam, jó helyre kerül az az uborka”.

Étekfogó

ÉletkÉpek a príma Élelmiszer-áruházakBól

Édes-savanyú uborkával
Feleségem egyik kezében ott a lista, a másik keze mutatóujját sorvezetőnek 
használva megy végig a tételeken, s hol ő maga, hol én válaszolunk. „Van, van, 
igen, elég lesz…”. 

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos

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

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás 

dohányzásról
• Szaktanácsadás

LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet

Ahány ház, annyi recept, 
az én tzatzikim

201806.indd   9 2018.05.31.   16:15:20



BUDÁNTÚL  •  2018 JÚNIUS

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

X

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

Június

6. szerda, 18.30 
Magyar állapotok
Városi Könyvtár 
7. csütörtök, 15.00 
Fény presszó
9. szombat, 11.00 
Liliomfi
10. vasárnap, 19.00 
Liliomfi
11. hétfő, 14.00 
Liliomfi

Pátyi PincenaPok

2018. június 16-17-18.

16. szombat
20.00 AWS 

17. vasárnap
16.00 Fürgelábú Tánccsoport 
18.00 Kaláka 
22.15 Belga 

23.30 Sterbinszky 
00.30 DJM

18. hétfő
11.00 100 Folk Celsius 
12.30 Jó ebédhez szól a nóta 
Sándor Dezső töki zenekara 
20.30 Anna and the Barbies 

Pincehegy:
Kézműves kirakodó vásár 

Irodalmi pince:
Háziasszony: 
Kiss Eszter színművésznő
13.00–16.30 Borkóstolóval egy-
bekötött verselés a természetről 
és a borról, irodalmi játékokkal 
fűszerezve.
 
Művelődési Ház
16 - 18.: II. Pátyi Pincenapok
Sakk Kupa 
Nemzetközi FIDE sakk-
verseny 2200 és 1600 élő 
pont alatti játékosok számára.  
Kezdés: péntek, 16 óra

Közösségi Ház 
17. 11.00 
Textilvarázs a pátyi asszonyok 
keze nyomán. 
Megtekinthető: Pincenapok alatt, 
10-12 és 14-18 között.

BudAKEsZI

Június

BudaKeszi Nyári szíNHáz 
a Makkosmáriai kegytemplom 
kertjében, június 8-9-10.
A Boldog (képzeletbeli tárgyalás 
Apor Vilmos emlékére)
Írta: Ungváry Zsolt
Rendezte: Barnóczky Ákos és 
Lázár Levente

ERKEL NAPOK
Budakeszi 2018. június 15-16.
15. péntek, 11.00
Koszorúzás Erkel Ferenc sírjánál 
a Fiumei úti temetőben (Bp.)
15.00
Megemlékezés a budakeszi 

Erkel-szobornál (park)
utána kültéri sakktábla-avatás és 
baráti sakkmérkőzés
Gyula—Keszi
18.00
Erkel-Beliczai emlékmise
a Budavári Mátyás-templomban
21.00
Kertmozi
Bánk bán
szezonnyitó vetítés
16. szombat, 15.00
Kistérségi kórustalálkozó 
az Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pontban

MAKKOSMÁRIAI 
ORGONAESTÉK
vasárnaponként 18 órakor a 
Makkosmáriai Kegytemplomban

10. 
Kalocsay Károly 
de Grigny, Liszt, Bach és César 
Franck műveiből ad elő
24.
Almásy László Attila

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

A huszonegy volt 
a nyerő
Kivágta a rezet a budakeszi AWS me-
tálzenekar, mert nemhogy kivágták volna 
a csapatot mint a huszonegyet, hanem a 
döntőig juttatták a legutóbbi eurovíziós dal-
fesztiválon. Ahol végül – a huszonegyedik 
helyet szerezték meg, de ennek aligha van 
jelentősége. Annak már inkább, hogy egy 
különdíjat azért zsebre vágtak, amit a kül-
önleges színpadi hatásoknak osztanak. Igaz, 
azt nem tudjuk, hogy az effektek tervezésé-
ben mekkora szerepe volt a zenészeknek és 
mekkora az őket felkészítő háttércsapatnak.

Csak megjegyezzük még, hogy a ra-
jongótáborukat helyben szaporító zenekar 
legközelebb szűkebb-tágabb pátriájában, 
Pa budai agglomeráció festői településén, a 
Pátyi Pince Napokon lép föl (lásd kulturális 
ajánlónkat a X. o-on).

*
Az Eurovíziós Dalfesztiválon dolgozó 

újságírók 2016-ban Stockholmban mega-
lapították a színpadi látványt elismerő Buzz 
Awardot, amelyet tavaly Kijevben adtak át 
először. Idén a hat kategória közül a legjobb 
speciális effektekért járó díjat az AWS-nek 
ítélte oda az a több mint ezer helyszínen dol-
gozó újságíró, aki leadta szavazatát.)

Sobri Zabot

Régiségek
új köntösben
Nagy kő esett le Gajdos-Frank Katalin igazgatónő szívéről: nemrég fejeződött be a budaör-
si helytörténeti múzeum, a Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény – Heimatmuseum épül-
etének fölújítása. (Ráfért.) Az ünnepélyes újranyitás kiváló alkalmat adott az ünneplésre, de 
arra is, hogy megújítsák a bemutatott gyűjteményt, amely a 18. századtól, a németek ma-
gyarországi betelepítésétől a második világháború utáni első békeévig mutatja be a budaörsi 
németség életét, történetét.

Az ünnepélyes avatón beszédet mondott a térséghez szintén kötődő Soltész Miklós, az 
EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára,  Berecz-
ki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese. 
A házigazda szerepét ezúttal Ritter Imre frissen megválasztott nemzetiségi országgyűlési 
képviselőre osztották. 

tb

Sváb szobabelső 
a helytörténeti múzeumban
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Nincs könnyű helyzetben, aki a Budakeszi határában (Telki 
felé) álló zsidó temetőt szerette volna meglátogatni, mondjuk, 
a magyarországi holokauszt áldozatainak emléknapján (idén 
ez április 16-ra esett). Mint például egyik olvasónk, aki a lá-
tottakról a mellékelt fotót jutatta el szerkesztőségünkhöz. A 
temetőt először, a kilencvenes évek elején, Ilyés István (Ilyés 
egy l-lel írja nevét – a szerk.), Siklósi Gyula és szerkesztőnk, 
Pintér Mária takarította ki.

Emlékezetünk szerint egykor jól látható tábla jelezte az em-
lékhelyet, rendszeresen ápolták a területet, annál is inkább, 
mivel erről az egyik magyarországi zsidó szervezet és a helyi 
önkormányzat közötti megállapodás is rendelkezett az álta-
lános érvényű jogszabályokon felül.

pimasz

Szász: Micsoda Idők!
Szász János, Budakeszire telepedett világhírű filmrendezőnk 
sosem titkolta, már a kettővel ezelőtti rendszerben sem) 
politikai meggyőződését, mint ahogy a jelenlegi hatalom-
mal való szembenállását sem. Májusban a Magyar Időkben 
jelent meg egy diffamáló írás, ami nemcsak meggyőződését fi- 
gurázza ki és facsarja ki eredeti mondanivalójából, de művészi 
munkásságát is megkérdőjelezi.  Szász megkeresésünkre sem 
kívánt reagálni a méltatlan írásra.

Hiába, hogy az írót, Esterházy Pétert idézzük: „Egy bi-
zonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá”.

Nagyszabású egyházi kó-
rustalálkozót rendeztek nem-
rég Pátyon, a 18. század vé-
gén késő-barokk stílusban 
épült és nemrég felújított 
helyi református templom-
ban. (A település református 
gyülekezete már a 17. század 
elején fennállott. Papjai 
névsorát 1626-ig tudja visz-
szavezetni.) Az Északpesti 
Református Egyházmegye 
bemutatójára mintegy tu-
catnyi helységből érkeztek 
az énekkarok, elsősorban a 
budapesti agglomerációból, 
de jöttek Gödöllőről, Hat-
vanból sőt, Gyöngyösről is.

Borverseny Pátyon
Pátyon május 12-én rendez-
ték meg az idei borversenyt 
a Budakörnyéki Borkultúra 
Egyesület szervezésében. A 
pátyi picés gazdák mellett jöt-
tek szép számmal nevezések 
Mányról, Biatorbágyról és 
Zsámbékról is. A versenyen 
indult 24 borász által feldol-
gozott szőlők az ország 7 
borvidékéről származtak. A 
64 beérkezett tétel közül 13 
bor kapott arany és 2 „nagy-
arany” minősítést, ebből 13 
bor volt pátyi kötődésű borász 
munkája.

Az ön lába 
egészséges?

Gyógyászati Segédeszköz 
Szaküzlet 

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

TANÁCSADÁS
ORTOPÉDIAI MAGÁN SZAKRENDELŐ 

DR. ELEK EMIL MIKLÓS
 

Ortopéd szakorvos, mozgásszervi specialista, gerincgyógyász 
Bejelentkezés: 06-20/389-2728

SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT 
SZÁMÍTÓGÉPES TALPBETÉT KÉSZÍTÉSE

Egyedileg az Ön talpára készül, optimális alátámasztást biztosít 
a lábnak, korrigálja a statikai elváltozásokat.

GYÓGYCIPŐK, ORTOPÉD CÍPŐK 
készítése orvosi vényre és teljes áron

AKTUÁLIS AJÁNLATUNKBÓL:

– TB-támogatott és szabadáras termékek széles választéka
– vérnyomásmérő (Microlife, 5 év garanciával), vércukormérők
– Biokomfort papucsok, klumpák

ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLHAT BANKKÁRTYÁVAL IS
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT

Júniusi akciónk: egyes QMED-
termékeket (pl. gyógypárnák, 
-labdák) árengedménnyel 
kínáljuk júniusban!!
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Nem tudom, mit hoz még a második 
félév, de az elmúlt hónapokban több-
ször is volt szerencsénk újabb és 
újabb, a pátyi ipari parkba betelepülő 
vállalkozásokról hírt adni. A mostani 
lapszám sem ússza meg. Az Euro- 
nics nem ismeretlen a fent nevezett 
zónában, s a legújabb értesülések sze-
rint immár a második fejlesztését haj-
totta vére. Ennek eredményeként a 
műszakicikk-kereskedelmi lánc, mint-
egy hetven üzletét  az új, pátyi logisz-
tikai központjából szolgálja ki. 

A raktárbázis öt tucat embernek ad 
munkát.

A beruházó sajtóközleményében el-
mondta, terveik között szerepel egy 
saját üzemeltetésű logisztikai rendszer 
létrehozása, amelyhez szintén jó alapot 
kínál az új raktár. Hogy miért jó mindez 
a fogyasztóknak? A vásárlók mostantól 
gyorsabb kiszolgálást és szélesebb 
választékot remélhetnek a beruházás 
eredményeként. 

A web kereskedelem ma már nem a 
jövő, hanem szinte alapellátás egy 21. 
századi kereskedelmi vállalkozásnál. 
Nincs ez másként az Euronics ese-
tében sem: az új raktárból elégíti ki 

a cég a dinamikusan növekedő web 
áruházi keresletet is, ami ugyancsak 
jelentős termékválaszték-bővítést tesz 
lehetővé.

A hatékony ki- és berakodást 16 
dokkoló kapu, a kamionok könnyű 
manőverezését pedig a nagy méretű 

öböl segíti: az épület környezetében 
több mint 16 ezer négyzetméter felüle-
ten alakítottak ki aszfalt-, illetve térkő-
burkolatot. Az építkezés nagyságrend-
jére jellemző, hogy az előkészítés 
során csaknem 80 ezer köbméternyi 
földet mozgattak meg, a szerkezetbe 
pedig 6700 köbméternyi beton mellett 
70 tonna acélt építettek be.

Tovább nő a pátyi ipari park

Ez nem egy Proust parafrázis. Egy, az 
egész országot megrázó gyerekeltűnési 
eset után négy évvel, Ronald Reagan 
amerikai elnök kezdeményezésére  indult 
útjára 1984-ben az eltűnt gyermekek vi-
lágnapja. A magyar hagyomány szerint 
az eseményt május utolsó vasárnapján, 
a Gyermekek világnapjával egyidejűleg 
tartjuk, mely idén május 27-ére esett.

A világnap céljaként jelölték meg a 
kezdeményezők a figyelemfelhívást az 
eltűnt és bántalmazott gyermekekre, va-
lamint a megelőzés, illetőleg az országok 
közötti együttműködés fontosságára.

Az Unió területén 
évente 250 ezer gyer-
mek eltűnését jelentik 
be a hatóságoknak. Ma-
gyarországon kerestetik 
a legtöbb gyermeket, de 
szerencsére többségük 
hamar megkerül. Az 
aktív körözések száma 
általában száz alatt van, 
de az elmúlt években az 
eltűnt és meg nem talált 
gyermekek száma saj-
nos emelkedett.

Mindenki kötelessé-
ge az eltűnt gyermekek 

feltalálását, családba, otthonba történő 
visszatérését támogatni, segíteni!

Ne menjünk el egy csavargó, tétlenkedő, 
látszólag egyedül lévő gyermek mellett, 
kérdezzünk rá: segíthetünk-e neki?

Amennyiben mégis eltűnt vagy meg-
szökött a gyermekük, ne felejtsék minden 
esetben értesíteni a rendőrséget, hogy mi-
nél hamarabb újra láthassák! 

Az eltűnésről személyesen is 
megtehetik bejelentésüket a helyi 
rendőrkapitányságokon vagy a jól ismert 
107-es vagy 112-es telefonszámokon!

eX

Eltűnt gyermekek nyomában – Kerékpárját, rollerét soha ne hagyja 
őrizetlenül! 

– Ha kerékpárját az utcán leállítja, min-
dig tegyen rá lakatot, biztonsági láncot! 

– Keressen forgalmas helyet, ahol nagy 
a gyalogos forgalom, mert a nagy tömeg 
elriaszthatja a tolvajt! 

– Ismerje a kerékpár alvázszámát, 
egyedi azonosító jeleit, mert esetleges lopás 
esetén ezzel segítheti a nyomozást! A láb-
bal hajtható rollerre valamilyen titkos jelet 
rakhat, így eltulajdonítása esetén – ha még 
viszontlátja bármikor – könnyebben felis-
merheti. 

– Nagyobb értéket képviselnek az elekt- 
romos rollerek, vezetésükhöz nem kell 
motorkerékpár-vezetői engedély sem, 
14 éves kor felett, bukósisakban bárki 
használhatja.                                                                            

A rendőrség 2015-ben indította el a 
Bike Safe elnevezésű kerékpár regiszt-
rációs országos programját, melynek 
során lehetőség van egyénileg vagy a 
rendőrség közreműködésével regiszt-
rálni a kerékpárokat a www.bikesafe.
hu oldalon. Amennyiben ezt szeretné 
igénybe venni, kérdezze meg az ön 
lakhelyéhez legközelebb található 
rendőrkapitányság illetékesét arról, 
hogy mikor lenne lehetőség arra, hogy 
ezt a szolgáltatást igénybe vegye!

sokszor ezer lámpás is kevés
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Arról nem szól a fáma, hogyan keveredtek 
a budakeszi pincébe a rendőrök május 11-
én, csak arról, hogy ott nem gombát vagy 
bort, hanem vadkendert találtak jó néhány 
tővel. Meg még mást is. Például a növé-
nyek termesztéséhez szükséges eszközöket, 
berendezéseket és tápoldatokat, valamint 
kábítószergyanús növényeket és növényi 
anyagmaradványokat. (A rend kedvéért je-
gyezzük meg: volt házkutatási engedélyük.) 
Egy 54 éves budakeszi férfit és fiatalkorú 
társát (16 éves) előállították, kábítószer bir-
toklásával gyanúsítják.

Majdnem-gyilkosság

Hogy miért civakodtak, s miért kezdte el 
fojtogatni a 26 éves, pécsi illetőségű férfi 
46 éves, budakeszi ismerősét, ma már vol-
taképp mindegy is; mínuszos hír se lenne 
belőle, tekintve, hogy még tavaly január 
elején történt városunkban az eset, s a 
látlelet is könnyű, nyolc napon belül gyó-
gyuló sérüléseket állapított meg a sértett 
testén. Az igazságügyi orvos szakértőhöz 
egyébként ez utóbbi fordult, s e dokumen-
tum birtokában tett följelentést.

Lássuk, hogy az eltelt időszakban mit 
állapított meg a rendőrség, mi történt.

A közlemény alapján január 3-án reggel 
a támadó a budakeszi családi ház emeletén 
áldozatát először hátulról megragadta, a 
nyakát szorongatta, földre vitte, miköz-
ben a sértett nekiesett egy szekrénynek. A 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Élet-
védelmi (!) Alosztálya pár napja fejezte 
be a nyomozást, és a keletkezett iratokat 
vádemelési javaslattal adta át a Pest 
Megyei Főügyészségnek. És most jöjjön a 
meglepetés: a vád emberölési kísérlet.

Hogy miként lett a könnyű testi sértésből 
majdnem-gyilkosság? Pláne, hogy az 
eredeti orvos szakértői vélemény sem 
vesztette érvényét (nem derült ki például 
utólag, hogy a sértettnek rejtett, belső vér-
zése keletkezett vagy valami hasonló)!

Nos, igaz ugyan, hogy a sérülések nem 
voltak súlyosak, de a jellegük olyan volt, 
hogy akár az áldozat halálát is okozhat-
ták volna.

Na, erre varrjanak gombot – mond-
ják az ilyesmire mifelénk. De a gom-
bvarrást innentől az ügyészekre és a 
bírákra bízzuk.

Kézikocsiból a Metróban

Két székesfehérvári férfi, Cs. István (38 
éves) és K. Zoltán (24 éves) 2018. május 
19-én délután fél hat körül a budaörsi 
Metro áruház parkolójában egy bevásár-
lókocsiban elhelyezett táskából elemeltek 
egy pénztárcát, benne készpénzzel és 
bankkártyával. A gyanú szerint az illetők 
más bűncselekményekkel is összefüggés-
be hozhatók.  A kamerafelvételek alapján 
a budaörsi rendőrök azonosították a 
bűncselekmények feltételezett elkövetőit, 
akiket május 21-én elfogtak és a Budaörsi 
Rendőrkapitányságra előállítottak.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Tallózás a vidék bűnügyeiből

A pincétől az emeletig
Olyan volt ez a május, hogy még a pincében is kinőtt a fű; de a tavalyi január 3. 
is titkokat rejt. Varrótanfolyam indul bíráknak.

A kérdés eldőlt.
Pontosan egy éve, hogy az 

akkor még csak papíron létező, 
zsámbéki buszforduló ter-
vezett áthelyezéséről írtunk.

Ebből idézünk: „Az elkép-
zelés már évekkel korábban, 
még az ezt megelőző város-
vezetés idején megszületett, 
nagyjából azzal egy időben, 
amikor ugyancsak elhatároz-
tatott, hogy a műemlékekben 
gazdag zsámbéki település-
magot méltó módon fölújítják. 
A település ősidők óta fontos 
közlekedési gócpont, máig a 
távolsági buszok fontos ál-
lomása. Korábban a buszok 
az Akadémia utcában, illetve 
a Szent István téren vesz-
tegeltek. Hogy a történelmi 
városmag rehabilitációja és 
a buszlétesítmények ott léte 
aligha hozható összhangba, 
azt hiszem, nem szorul külön 
magyarázatra. Ahogy a re-
habilitáció elkezdődött, az 
Akadémia utcai buszállomást 
megszüntették, de a terv az volt 
és maradt, hogy a Szent István 

térről is eltűntessék. A főtér és 
a Magyar utcai szakasz for-
galomtechnikai okokból sem 
nevezhető ideálisnak, mond-
hatni balesetveszélyes, a cél 
tehát legitim.

Igen ám, de hova lehetne 
áttenni a megállókat, elterel-
ni a forgalmat? Több opció 
is fölmerült. Közlekedési és 
várostervezési szakemberek 
mint egyetlen lehetőséget vé-
gül a Szent István teret metsző 
Etyeki utca felső szakaszát 

javasolták. Tudni való, 
hogy az Etyeki utca szélén 
folyik a település fő, nyitott 
csapadékvíz-elvezető árka. 
A tervek, amióta csak nyil-
vánosságra kerültek, föltüzel-
ték a helyieket, elsősorban 
is az Etyeki utcában lakókat.  
Az ellenzők legfőbb érve, 
hogy a vízgyűjtő árkot pont 
a legkritikusabb részén fed-
nék le, ott, ahol a lezúduló 
víz sík szakaszra ér, s ahol 
a hordalék most is felgyűlik 
és lerakódik, s problémákat 
okoz; lezárása elöntéssel fe-

nyegetné a környező házakat. 
Félnek a lakók ingatlanaik 
elértéktelenedésétől is. A 
műemlékjelleg megóvása okán 
feláldozni egy ugyancsak meg-
óvásra méltó, másik műemlék 
jellegű településrészt?”

Eddig az idézet.
A tiltakozás azóta okafogyot- 

tá vált, a városközpont-reha-
bilitáció lassan véget ér, az új 
autóbusz-forduló pedig, mire a 
Nyájas e sorokat olvassa, már 
meg is kezdte a működését.

Immár a gyakorlatra vár, 
hogy megmutassa, alaposak 
voltak-e vagy sem az ellenzők 
aggodalmai. Erre jó alkalom, 
hogy jön Medárd…

Babits Zoró

Fordulat a buszforduló-ügyben

A buszvállalat közleménye: 
Zsámbékon  június 3-ától 
az autóbuszok az Etyeki 
utcában kialakított új, Au-
tóbusz-forduló elnevezésű 
megállóhely érintésével 
közlekednek. Az Ady Endre 
utca megállóhelyet áthelye-
zik a Magyar utcából az Ady 
Ende utcába.
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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

Vár a megújult Stadt-terasz

Egyszerre benne lenni 
a természetben, a városi forgatagban, 
s élvezni egy zárt tér biztonságát. 
Mi az? Terasz

KESZI ROCK MUSIC CAFFE

jÚNIusi program:

KESZI ROCK MUSIC CAFFE
Budakeszi, Pátyi út 18.

Június 15. péntek, 20:30
Időutazó Rock Band

Június 9. szombat, 20:30
November West

Június 30. szombat, 20:30
Megahertz

Június 23. szombat
zártkörű rendezvény

Hétfő, kedd zárva . A többi napon 12:00-tól nyitva

Aki siet, kiszűrik
Vagy kiszúrják? Az Európai 
Közlekedésrendészeti Szervek 
Hálózata, a TISPOL kezdemé-
nyezéséhez csatlakozva 2018. 
május 14-én 6 órától 24 órás 
sebességellenőrzést hajtott vég-
re a rendőrség. A lakosság aktív 
részvételének köszönhetően 
számos mérési helyszínre 
érkezett javaslat, amelyek 
közül a helyi adottságokat, va-
lamint a közlekedésrendészeti 
elemzőmunka eredményeit 
figyelembe véve jelölték ki a 
sebességmérő berendezések fel-
állítási helyeit.

A Pest megyében összesen 60 
rendőr részvételével megtartott 
akció ideje alatt 98 helyszínen 
13340 járművet ellenőriztek, 
amely során 328 sebességtúllé-
pést mértek.

A gyorshajtás a közleke-
dési balesetek egyik legfőbb 
oka. A rendőrség azt kéri a 
járművezetőktől, hogy az év va-
lamennyi napján tartsák be a sza-
bályokat. (Megjegyezzük, mert 
ide kívánkozik, meg nem erősített 
hírek szerint állítólag finn szuper 
alkoholszondákkal szerelik föl a 
magyar rendőröket, hogy az ittas 
vezetőket is kiszűrjék…)

Biatoris Oz

Féknyúz
A féknyúz nem valami teszt 
a gépjármű műszaki vizsgán 
(nyúzzák a féket, féknyúzó-
próba), hanem a napjaink 
médiájában elszaporodott álhír 
(de nem minálunk! – a Szerk.) 
angol-amerikai megfelelője 
(angol helyesírással fake 
news). Az alábbi álhírnek u- 
gyanakkor nagyon is van 
köze a műszaki vizsgához. Az 
elmúlt napokban megjelent 
sajtóhírek szerint ugyanis a 
2018. május 20-a után vizs-
gáztatott gépjárművek ese-
tében a forgalmi engedély 
mellett a műszaki vizsgálati 
bizonyítványt is be kell mutat-
ni a helyszínen az ellenőrzést 
végző rendőrnek.

Ezek a sajtóhírek (figyelem, 
a rendőrség hivatalos közle-
ménye következik! – a Szerk.) 

„helytelen jogértelmezés ered-
ményeként születtek, mivel a 
műszaki vizsgálati bizonyít-
vány bemutatására vonatkozó 
jogszabályi kötelezettség 
kizárólag jármű-honosítási 
eljárásra értendő. A közú-
ti közlekedési ellenőrzés 
során annak bemutatására 
továbbra sem kötelezhető a 
járművezető, így a rendőrség 
az ellenőrzések végrehajtá-
sa során 2018. május 20-át 
követően sem fogja a műszaki 
vizsgálati bizonyítvány bemu-
tatását kérni.

Amennyiben az intézkedő 
rendőrnek a forgalmi engedély- 
ben vagy a vezetői engedély-
ben foglaltakon túlmenően 
további adatra van szüksége, 
úgy azt a rendelkezésre álló 
nyilvántartásokból fogja meg-
állapítani.”

eszt

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési 
Csoportja május 23-án, Vácon rendezte meg a szakmai 
közlekedésrendészeti verseny területi döntőjét. A karos 
forgalomirányító kategória nyertese Digner István c. 
r. főtörzsőrmester lett a Budaörsi Rendőrkapitányság ál-
lományából.

Szédítő sebesség
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Bár május 9-ére esett, résztvevőik aligha fogják a 
győzelem napjaként számon tartani az élményt…

Páty és Zsámbék között egy menetrend szerint közlekedő 
távolsági busz este 18:47-kor Zsámbék külterületén, eddig 
tisztázatlan okokból, kisodródott az úttestről, árokba bo-
rult és egy fának ütközött. A gépjárművön tizenöten utaz-
tak, közülük tizenegyen megsérültek. 

A helyszínelés és a mentés jelentős forgalmi fennakadást  
okozott.

Aláírás

Volt nagy riadalom május 
27-én, hétfőn délután Bu-
daörsön. A Rubik Ernő 
utcában ugyanis gáz-
szivárgást lehetett észlelni. 
Hamarosan kiderült, hogy 
átvágott egy 160 milliméter 
átmérőjű gázvezetéket egy 
munkagép.

Tudni való, hogy az 
utca közvetlen közelében 
több bevásárlóközpont 
is működik, ezek közül 
kettőt evakuálni kellett. 
Összesen negyedszáz em-
bert menekítettek ki. A 
havária elhárításában részt 
vettek a fővárosi hivatá-

sos tűzoltók, a törökbálinti 
katasztrófavédelmi őrs hi-
vatásos tűzoltói, a budaörsi 
önkéntes tűzoltók. A katasz-
trófavédelmi műveleti szol-
gálat és a katasztrófavédel-
mi mobil labor szakemberei 
elszorították a gázvezetéket 
és megkezdték kiszakaszo-
lását.

Köszönhetően a gyors és 
hatékony intézkedésnek, 
értesüléseink szerint senki 
nem sérült meg.

A baleset körülményeit 
majd ezután vizsgálják ki 
tüzetesebben.

Áramszünet  
Sötétbe borult fél Budakeszi 
május 12-én kora este. Az el-
emek kegyesek voltak, mert 
megvárták, amíg a helyi pol-
gárok békében elköltik szom-
bat esti vacsorájukat, még 
világosban, s csak ezután 
sújtott le a villám, történe-
tesen egy Erdő utcai fába. Ez 
önmagában még nem okozott 
volna különösebb bajt, de a 
súlyosan sérült fához riasz-
tották a tűzoltókat, akik úgy 
ítélték meg, hogy a sérült 
ágakat el kell távolítani, 
mielőtt azok bajt okoznának. 
Akár úgy, hogy estükben 
elszakítják a vezetéket, akár 
úgy, hogy valakinek a fe-
jére zuhannak. Nos és arról 
se feledkezzünk meg, hogy 
az ágakat vágó tűzoltókat is 
védeni kell a fa közelében 
kifeszített vezetékektől. Így 
aztán az ELMÜ (ők szintén 
megjelentek a helyszínen) 
szakemberei lekapcsolták a 
villanyt a főutcától dél-keleti 
irányú településrészen.

A munkálódó tűzoltókat, 
villamossági szerelőket, pol-
gárőröket a környék lakóinak 
kíváncsi tekintete követte 
munka közben, a kevésbé 
kíváncsiak pedig gyertya, 
petróleum és zseblámpa után 
kutattak az asztalfiában. Mire 
berendezkedtek a hadiállapot-
ra, az áram is megérkezett; a 
hűtők újra duruzsolni kezdtek, 
a képernyők kékes fényben 
villództak. Ideje volt; kezdett 
sötétedni.

Babits Zoró

Evakuáltak két áruházat

Ingyen cirkusz: 
légtornászok 
az Erdőben

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

eladó, pénztáros, hentes, csemegepultos, árufeltöltő stb. 
munkakörben.

Felvételi követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.

Amit kínálunk: versenyképes fizetés, Jó munkakörülmények, cafe-
teria, utazási hozzájárulás, továbbtanulási, előmeneteli lehetőség.

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

ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!

TÁRSkeresés

Keresem 
a társam
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