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Vedelés
után
vedlés

Az év végi evés-ivás után
átvedlettük
magunkat egy másik évbe.

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

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

Ékszer:
mindig ütős ajándék

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

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

Babszem kávézó
és reggeliző
Budakeszi,
Fő u. 188.
Reggeli
Bagel
Paleo sütik
Gyerekjátszó

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217

SZOMBATON IS NYITVA!

Megszokott
boltok –
új helyszín
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Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:

Hirdetésfelvétel
212 38 08 •s amail@budantul.hu
legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az,
Január, Boldogasszony
havaBudántúl: 06 (20)a nyilvánosság;

oldogasszony havában igyál jó bort, és ha van, édes italt. Az
ürmösbor mellednek fájása ellen igen jó, borral és füvekkel
timporált étkek hasznosak, azonképen a lekvárok és eleven gyömbér. Megeheted a kövér disznópecsenyét, kolbászt és ludat mustárral vagy borsos eczettel. Eret ne vágass.
Ha mennydörgést hallasz e hónapban, kegyetleneknek halálát
jelenti.
Kis-Karácson napján a reggeli vörös ég hadat és pokolidőt
jelent. De mikor fénylik szent Vincze, akkor telik meg a pincze;
mikor fénylik szent Pál, minden termés szépen áll; ha pedig havas, vagy eső leend, mértékletes esztendőt jelent. Ha felleges vagy
ködös lesz, könyörögjünk az Úristennek, hogy hirtelen haláltól
minket megoltalmazzon.
Kemény s kegyetlen hidegü a Boldogasszony havában született
gyermek, nedves és rideg természetü leszen, tiszta önöntermészetében, de nagyravágyó, kevély, igen akaratos, minden szépséget
szerető, tobzódó, tékozló, magamulató, nyájaskodó a szép személyekkel, de haszontalan részeges és kártyás lesz, az atyjától maradtat hamar felönti a közre vagy garatra, és megemészti.

AFORIZMA
„Ha az ember ellenséget akar szerezni magának, elég, ha kimondja, amit gondol. ”
(Martin Luther King)

Hegedűsné és a rabszolgatörvény
Az advent az ellenzék föltámadását hozta, s ennek egyik
meghatározó szereplője a karakánságával korábban is kitűnő,
egykori LMP-társelnök, a budakeszi Szél Bernadett volt. A
kormány kezdeményezte, úgynevezett rabszolgatörvény volt.
Év végén újabb, Budakesziről
indult politikus emelte föl szavát
a munkatörvénykönyv módosítása ellen. A Jobbik alelnöke,
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Hegedűs Lórántné szilveszter
előestéjén tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, kezdeményezik az önkormányzatokban,
hogy ne alkalmazzák gazdasági
társaságaiknál a „rabszolgatörvényt”. Az ellenzéki képviselők
év- és évadnyitó performanszán,
az „ellenállási fogadalomtételén”, a Palament lépcsőjén
Széllel szemben Hegedűsnét
viszont nem láttuk.

Szász
és Hunyadi

A Nándorfehérvár hőseiről
készülő, az utolsó bástya című
történelmi alkotás gyártásának
előkészítésére 156 millió forint támogatást szavazott meg
a Filmszakmai Döntőbizottság.
Az utolsó bástya központi története a sorsdöntő nándorfehérvári diadal idején játszódik.
A rendező, a budakeszi
illetőségű Szász János a vár
hős védőinek kíván méltó emléket állítani.

M

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

iközben magunk mögött hagytuk a pillanatok millióiból szőtt, láthatatlan,
mégis súlyos gúnyánk, szűkebb s tágabb
életterünkben tovább folytatódik a vedlés: a
levetett régi alatt ott az új, mégis ősréginek
tűnő, szarus, hüllőszerű bőr. De hát ne
csodálkozzunk, elvégre itt a farsang. S van
abban valami, hogy a múló év végének szép
napjai után, épp csak szusszanásnyit pihenő
közbeiktatásával, újabb ünnepnapok következnek. Idén ráadásul jó hosszú is lesz a karnevál, akár többször is cserélhetők lesznek tehát a jelmezek. Gyönyörködjünk hát ebben az
örökké tartó, soha el nem múló előadásban. S
nem csak mi, emberek, hanem akár intézményeink is részt vehetnek ebben a maszkabálban, hiszen az intézmények nem elsősorban falakból, épületekből, hanem emberekből
épülnek.
Máris lenne egy ötletünk, idén az önkormányzatok homlokzatára új felirat kerülhetne: tanácsháza. Tanácstalanul nézzük
ugyanis az egykori önkormányzatok szovjetizálását. Jó, hogy a
vörös csillagok vissza nem kerülnek, habár más retro jelvények
újra divatba jövetelét még megérhetjük, de inkább tartózkodnék
attól, hogy tippeket adjak.
Az ó- és az új év fordulóján jött a hír: az Alkotmánybíróság
állást foglalt abban a perben, amit Budaörs indított a Magyar
Állam ellen még két évvel korábban, amiért az országosan is
a legnagyobb sarcot vetette ki rá. (lásd írásunkat az V. o-on).
Az AB határozatában kimondta, sem nemzetközi szerződésbe,
sem az alaptörvénybe nem ütközik a kormány ez irányú gyakorlata. Semmi akadálya tehát, hogy idén is vagy 2,2 milliárd forinttal megrövidítsék a várost. Mármint a rendes adókon felül,
amelyekből szintén tekintélyes summa folyik be Budaörsről a
„nagy kalapba”.
Folytatódik tehát az önkormányzatiság sanyargatása, elsorvasztása, ami bő nyolc éve zajlik, s azóta is tervszerűen halad előre.
Kezdődött az iskolák és a kórházak államosításával, majd
kiteljesedett a helyhatóságok hitelfelvételének gyámság alá helyezésével, vagyis kormányengedélyhez kötésével. Aztán jött, ha
a sorrendet el nem vétem, az imént említett, adóerőgépességalapú sarc. Nem, nem adóztatás, mert a települések túlzott,
egészségtelen és igazságtalan jövedelemkülönbségei lengéscsillapításának fiskális eszközei korábban is léteztek, mint ahogy
léteznek más, szerencsésebb helyeken is. De az önkormányzatok
ilyen brutális megvágása, ahol ráadásul a netán politikai szempontok lólába is ki-kilóg (a hónap képzavara – a Szerk.) – tényleg egyedülálló.
Ám még ez sem elég. Pár napos hír, de csak most kezd leesni
a tantusz, a 700 millió forint fölötti állami beruházások menedzselésére ezután a kormány közvetlen alárendeltségébe tartozó ügynökségeket hoznak létre. Idővel ezt a hatáskörüket a
helyhatóságokra is kiterjesztik. Állítólag a helyi korrupció viszszaszorítása érdekében. (Egyes rossz nyelvek szerint nem a viszszaszorítása, hanem központosítása és egyirányúsítása érdekében.) Hogy korrupció van-e, hol, és mennyi, nehéz megmondani,
de higgyünk az éles elméjéről híres kortárs írónak, Spiró Györgynek, aki szerint ahol nem lopnak, ott nem is épül semmi. (Na de
ennyit? – a Szerk.) Bölcs gondolat, ki hitte volna, hogy odafönt
Spirót olvasnak.
Mi meg csak fanyar mosollyal merengünk a régiek idealizmusán, akik nem átallottak efféle magasztos ideákat megfogalmazni: Hogy milyen kormányzat lenne a legjobb? Olyan,
amelyik megtanítana arra, hogyan kormányozzuk önmagunkat.
(Goethe).
eXabo Tibor
szellemi homeless
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Számkivetettek
Az ezredforduló éveinek egyik
téli estéjén már készült a karácsonyi vacsora. A kis lakótelep
délutáni fényeit itt-ott már a
karácsonyfák gyertyái szolgáltatták. Hópihék még nem
szállingóztak, de a csend
már rátelepedett a házakra, a
meghittség beosont az emberi
szívekbe.
Szenteste délutánján hazajött az egyik egyetemista fiam,
aki egy Duna-parti kezdetleges lovardában dolgozott, hogy
néha ő is lovagolhasson hétvégéken, ezért ünnepnapokon ellátta, etette a lovakat. Lóháton
jött haza nagy meglepetésünkre, a fölszinti lakás egyik erkélyének oszlopához kötötte a
lovat, felszalad és összeszedett
néhány almát, karácsonyi csemegének levitte a lónak. Majd
visszajött és szabadkozva elmondta, hogy hozott egy vendéget – egy hajléktalant. A fiú
valamikor intézetben nevelkedett, nem ismerte a szüleit, és
a Duna-parton egy régi – ki

tudja, hogyan került oda –,
rozzant fa vasúti kocsiban
húzta meg magát. Besegített a
lovaknál, és a fiam egyszerűen
magával hívta karácsonyozni.
Ő is lóval jött, ez a ló is kapott
egy jó pár almát.
Felajánlottuk a fürdőszobát,
másik fiam ruháiból – aki valahol messze hajózott mint
tengerész –, tiszta ruhákat
szedtünk elő, felöltöztettük a
fiút, és vacsorához invitáltuk.
Édesanyám volt legjobban
meglepődve, de közénk ült és
oldott hangulatban ettük meg
a karácsonyi vacsorát. Sokáig
beszélgettünk, valójában olyan
spontán jött az ötlet is, a vendég
is, hogy ajándékot nem vettünk
neki, a mi ajándékunk a karácsony volt (persze a tiszta ruhák
is, amit neki adtunk). Éjfél felé
ment vissza a vasúti fa kocsiba, már foga lett a szélnek,
mi sokáig álltunk az erkélyen
anyukámmal, szótlanul néztük
a karácsonyi éjszakában távolodó két lovat meg az utasait.

A fiam visszajött, hajnalig
beszélgettünk a karácsonyi
gyertyák fénye alatt, valójában
akkor értettük meg igazán
a karácsony lényegét, és a
hajléktalanságot.
Örültem,
hogy a kamasz fiam helyesen
döntött, egész életünkben
eszünkbe jut az a karácsony, jó
volt adni, őszintén embernek
éreztük magunkat.
***
Messze vagyunk a tiszta
emberi érzésektől, a mostani
gyerekek
számkivetettként
tekintenek a hajléktalanokra,
olyan kevés ismeretanyaguk
van arról, hogy ki, miért és
Az embert érik meglepetések

Hírek vegyesen Budakesziről

Már látszik a fény az alagút végén

A budakeszi rendelőben egyelőre (szerencsére) nem ráolvasással gyógyítanak,
és Nap-isten is elkerülte eddig a várost.
Testről...
Még nyár végén adták át a megújult-kibővült
budakeszi rendelőt, aminek belakása azóta
is lassan halad. Tavaly év végén született
meg a döntés a városvezetés részéről az új
vezető kinevezéséről. Január 1-től dr. Pócza
Péter a Budakeszi Egészségügyi Központ
első számú vezetője. Ugyancsak határoztak arról is, hogy elindítják a közbeszerzési
eljárást a rendelő műszerparkjának fejlesztésére, ami 135 millió forint lesz (fele központi, fele helyi büdzséből). Ebből tervezik
fölszerelni a nőgyógyász, a szemészeti, a
fül-orr-gégészeti, bőrgyógyászati, valamint
a fizikoterápiás szakrendeléseket.
… és lélekről
A budakeszi evangélikusok templomot
építenének a budakeszi Márity utcában –
adta hírül nemrég a mikisvarosunk.hu -,
ami a vallási életen kívül a település és a
környék világi, kulturális, közösségi életét
is szolgálná. Az e célra alapított Budakeszi
Evangélikus
Templomért Alapítvány
adománygyűjtő kampányt is indított.
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hogyan juthatott a lét peremére, meg nem is az ő dolguk
ezt megfejteni. Jó ez a rendelet, legalább eltakarodnak a
mocskok!
Mi felnőttek, akik megéltünk már sok mindent az
elmúlt harminc év hazugságzuhatagaiban, valójában
szégyenkezünk. Az elvesztett emberségünket bánjuk,
hogyan váltunk mind ilyen
embertelenekké. Aztán lassan meggyőzzük egymást arról, hogy amit nem látunk, az
nincs is!
2018. október havában, a
családok évében!
V.J

Olvassák le
a számról: nincs
garázsadó!

Niksz adó
Kellemes karácsonyi ajándékkal lepte
meg a budakeszi önkormányzat a választópolgárokat tavaly év végi, utolsó ülésén. Döntött, hogy az amúgy bevezetése
óta erősen bírált garázsadót megszünteti.
Állítólag a pár hete szervezett közmeghallgatáson érlelődött meg a döntés, ami
2019. január elsejével lépett hatályba.
Add már/ne add már Uram, az esőt
A csapadékvíz egyszerre áldás és átok.
Hegyvidéken és síkságon egyaránt. Ha
sok az eső, azért, ha aszály van, akkor
amazért. Dombok közt, mert hirtelen

lezúdul, mielőtt még átáztathatná a talajt,
síkságon meg, mert nincs hova elfolynia,
ha sok esett belőle.
Magyarországon mindenesetre a Pénzügyminisztérium „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén”címen írt ki egy pályázatot,
amin, a képviselő-testület legutóbbi, decemberi ülésének egyhangú szavazata
alapján Budakeszi is indul. A pályázat
a Kossuth köz, illetve a Bem utca és a
Makkosi út–Árnyas utca és a Székely köz
közötti szakasz csapadékvíz-elvezetését
érinti.
Legyen világosság
2018 végén értesültünk: Budakeszin
jövőre újabb lendületet vesz a település
közvilágítás-fejlesztési programja. A helyi képviselő-testület arra az elhatározásra
jutott, 2019-ben majd’ 50 millió forintot
fordít erre a célra.
További jó hír, hogy a már lezajlott közbeszerzési eljárás győztese nem a görög
mitológiából ismert, kezdőbetűjétől megfosztott napistenről elnevezett cég lett,
amely már több magyar településre hozta
el a fényt (Lucifer) negatív értelemben,
hanem a beszélő nevű Best-Vill 2000 Kft.
Biatoris Oz
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Rövidre zárva
2018 novemberének végén
döntött úgy a Takarékbank
közgyűlése, hogy a 2014ben (az utolsó „békeév” a takarékok életében) még országosan mintegy 1800 fiókkal
rendelkező hálózatukat 2020ig 500-ra csökkentik, s a leépítés első, rapid ütemében 400 le
is húzhatja a rolót.
Térségünkben jelenleg öt
településen,
Biatorbágyon,
Budakeszin, Herceghalmon,
Perbálon és Törökbálinton
van működő takarék. Perbálon
viszont már csak pár napig, az
ottani fiók ugyanis egyik áldozata a „400 csapásnak”.
A
település
vezetése
nyílt
levélben tiltakozott a döntés ellen,
arra hivatkozva,
hogy semmilyen
tájékoztatást nem
kapott a bezárásról, pedig mint a

település gazdája ezt elvárta
volna, kiváltképp, hogy napi,
üzleti kapcsolatban is álltak a
pénzintézettel.
A Zsámbéki-medence, miközben az ország egyik legdinamikusabban fejlődő térsége,
nincs igazán ellátva pénzügyi
szolgáltatásokkal:
például
sem Zsámbékon, pedig város,
sem „az ország leggazdagabb
községében” (Telkiben) nem
működik egyetlen bankfiók
sem. Néhány éve pedig ez
még nem így volt.
Ozirisz Abbot

Kukán nézik a kukát
Amióta államosították a kommunális hulladékszállítást, számos településről érkeznek a panaszok a szolgáltatással kapcsolatban. Legutóbb Budaörsön borult ki a bili, miután a
korábban évtizedeken át működött BTG-t ellehetetlenítették,
akadozik, késik a szállítás, egyre több illegális szemétlerakó
jelent meg a város külterületein.
A jelenlegi szolgáltató, az Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (ÉTH) több mint 120 millióval
adósa a városüzemeltető cégnek, igaz, nekik pedig a monstrum Kuka Holding tartozik – százmilliókkal.
A helyi Fidesz szerint a város szabotálja az új szolgáltatót
és az átállás természetes velejárójának tartja a zökkenőket, a
városvezetés mindezt szimpla hazugságnak tartja.
Boros Zita

Ha sarc, legyen sarc
Mint Olvasóink emlékezhetnek rá, Budaörs annak idején pert indított a Magyar
Állam ellen, mivel szerinte
törvényellenes a szolidaritási adó, amivel településüket évek óta, többekkel
egyetemben azért sújtották,
amiért nekik több adóbevétel jut, míg másoknak kevés
vagy semmi.
Tavaly év végén aztán az
Alkotmánybíróság is állást

foglalt, s ezzel, alighanem, az
ügy végére is pontot tett.
A határozat lényege: nem
ütközik sem nemzetközi szerződésbe, sem az alaptörvénybe, hogy az úgynevezett adóerőképesség alapján elvegyék a
jobb módú települések adóbevételeinek egy részét. Így aztán
az állam idén is 2,2 milliárd forintot fog elvonni a város saját
bevételeiből, lehetővé
Sza-T-ir

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
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Jogi tanácsok az ünnepi
bevásárlások után
Az év végi ünnepek után megszaporodnak
a meghibásodott termékek miatti igényérvényesítések. Írásomban igyekszem a leggyakrabban előforduló esetekre tanácsot
adni. Nézzük tehát a legfontosabbakat.
Amennyiben jótállási jeggyel rendelkezünk
a meghibásodott termékre, de nincs meg a
blokk, a vevő igénye akkor sem utasítható el,
hiszen a jótállási jegy a blokk hiányában is igazolja az üzembe helyezés időpontját. Ezt tehát kötelesek elfogadni.
A javítás után a jótállási jegyen fel kell tüntetni a javítás időpontját,
és a jótállás ilyenkor a kijavítás időtartamával meghosszabbodik.
Amennyiben nem adnák vissza a jótállási jegyet vagy a leadott
blokkot, esetleg nem tüntetnék fel a javítást a jótállási jegyen, akkor feltétlenül kérjük, hogy ezt tegyék meg.
Nagyobb a gond, ha a jótállási jegy sincs meg. Ez esetben a
számlával vagy az átutalás igazolásával próbálkozzunk. Ha csak az
átutalás megtörténtét tudjuk igazolni, akkor nagy szükségünk lesz
a kereskedő jóindulatára is probléma esetén. Ez ugyanis nem az
adott konkrét termék megvásárlását fogja igazolni. Kérjük meg a
kereskedőt, hogy saját rendszeréből keresse ki a szükséges adatokat.
Ha nem együttműködők, esetleg írjunk be a vásárlók könyvébe.
Ha az ajándékba kapott termék hibásodik meg, akkor szintén apelláljunk a kereskedő jóindulatára és adatbázisára. Ha nem
járunk sikerrel, akkor sajnos el kell kérnünk a számlát, blokkot az
ajándékozótól még akkor is, ha az kellemetlen.
A leggyakoribb gond, hogy a megajándékozottnak nem tetszik
az ajándék színe, esetleg nem jó a mérete, vagy nincs szüksége
a kapott dologra. Ez nehéz eset, mert a minőségileg hibátlan árut
nem köteles a kereskedő visszavenni. Érdemes az ajándékozóknak
már vásárláskor megkérdezni az adott üzletben, hogy adnak-e
lehetőséget cserére.
A másik probléma, hogy a karácsonyra kapott termékeket általában a vásárlást követő 3 napon belül nem tudják visszavinni
még hibás termék észlelése esetén sem, hiszen jóval korábban
vásárolják meg ezeket a termékeket az ajándékozók, sőt gyakran
a megajándékozott sem próbálja ki azokat előre. Én ezzel kapcsolatban annyit tanácsolok, hogy annak érdekében, hogy a hibás
termék 3 napon belül kicseréléssel pótolható legyen, a megvásárolt
termékeket próbáljuk ki és ne adjuk át kipróbálatlanul. Csak így
védhető ki, hogy esetleg hibás terméket ajándékozzunk és azt kicserélés helyett rögtön javításra kelljen leadni. Én magam minden
esetben így teszek.
Különleges helyzet áll fenn az online vásárolt termék esetében.
Ilyenkor ugyanis a termék kézhezvételétől számított 14 napon
belül élhetünk indoklás nélküli elállási jogunkkal. Ez a jog akkor
is gyakorolható, ha a termék hibátlan állapotú és nincs minőségi
kifogásunk. A kereskedőnek 2 évig jelezhetjük problémánkat.

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

Boldog új évet kívánok mindenkinek!
Dr. Medgyesy-Moravcsik Krisztina ügyvéd

Új cím:
2040 Budaörs, Budapesti út 70.
Tel/Fax: +36 23 789-771
Mobil: +36 20 414-33-43
Dr. Medgyesy-Moravcsik Web: www.moravcsik.hu
Ügyfélfogadás időpontegyeztetés
Krisztina ügyvéd
alapján!
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Kultúrkampf Budaörsön
„Éberség, elvtársak!” A régi, ötvenes
évekből ránk maradt jelszó velünk maradt.
Mielőtt végleg feledésbe merülhetett volna,
most újjáéledni látszik. Ezúttal a Fidesz budaörsi, épp feloszl(at)áson átesett szervezete
(új seprő jól seper, ugye) volt éber, amikor

kiszúrta, micsoda ármánykodás zajlik a helyi színházban.
Történt ugyanis, hogy a legújabb premiert
a világhírű, az 1800-as évek vége nagy színpadi szerzőjének, Caragialénak Karnebál

című tragikomédiájából rendezték. Ráadásul megengedvén maguknak azt az arcátlanságot, hogy a kurzuskritikusok által még
magyarul rendesen nem is tudó Parti Nagy
Lajos – egyébként kongeniális – átírásában.
De ami igazán kiverte a biztosítékot, hogy
a premiert mikorra időzítették. „Na, mikorra? Nem fogják kitalálni: december 1-jére.
Értik, de-cem-ber-el-se-jé-re!”. Ami köztudomásúlag Románia nemzeti ünnepe, Magyarországon pedig nem hivatalos (persze
ez csak idő kérdése) nemzeti gyásznap
(Erdély egyesülése Romániával, 1918. – a
Szerk.) Világos, „e szomorú napon épp egy
román (!) szerző darabját műsorra tűzni,
provokáció!”.
Hogy a darabnak az ég egy adta világon
semmi köze se a politikához (ha igen, akkor
annyi, mint Shakespeare Szentivánéji álomának), se a magyar-román együttéléshez,
nem számít. De hát, mint tudjuk, „épp az a
gyanús, ha nincs benne semmi gyanús!”
A botrány nem is maradt el, a budaörsi
Fidesz külső tagja a pénzügyi bizottság decemberi ülésén (nyilván azon, ha egyszer
épp nem ülésezett a kulturális) adott hangot
konsternációjának minden rendes budaörsi
hazafi nevében.
A soron következő testületi ülésen a pol-

gármester kijelentette: „Példanélküli támadás érte a Budaörsi Latinovits Színházat.
Harminc éve nem fordult elő Budaörsön,
hogy a politika beleszólt volna művészeti
kérdésekbe.” Wittinghoff Tamás kérte,
hogy „a Fidesz által kezdeményezett újabb
kultúrharcot ne terjesszék ki Budaörsre, ahol
mindig tiszteletben tartották a művészek
szabadságát.”
Na-na! Csak a történelmi emlékezet
kedvéért: 2002-ben a Budaörsi Játékszín
igazgatóválasztása sem volt mentes politikai felhangoktól, márpedig 2018-ból, ha
kivonunk 2002-t, az testvérek között sem
harminc…
Márna Apó
Pék Máté és a budaörsi Nagy Edit Lilla
két aranyérmet szerzett az orlandói
latin táncok világkupáján

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
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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Szerelés

Média-vállalkozás
számlaképes,
autóval, internettel rendelkező
üzletkötőt keres

Számítógépes
futóműállítás

Telefon:
06 (20) 212-3808

Kulturális ajánló,

Január
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ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Január
12-13. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Múzeumi hétvégék Zsámbékon
Romtemplom,
Lámpamúzeum,
Tájház
13. vasárnap, 14.00
Nótaszó a Lámpamúzeumban
18. péntek, 19.00
Kárpátia koncert
a művelődési házban
19. szombat, 10.30
Jegesmaci barátai
zenés bábjáték a művelődési házban
20. vasárnap, 18.00
Magyar Kultúra Napja
Dévai Nagy Kamilla önálló estje
a művelődési házban
24. csütörtök, 18.00
Irodalomterápiás foglalkozás
a könyvtárban

GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

Olajcsere
BP kenőanyagokkal

Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.
06 (23) 451 002, 06 (30) 9486 185

BUDAKESZI

10. csütörtök, 19.00
Dr. Bagyinszky Jánosné úti
beszámolója
a Szent László Közösségi Házban
12. szombat, 20.00
Táncbál
a Prohászka O. K. Gimnázium
nagytermében
13. vasárnap, 18.00
KultFilmKlub
Rathauskeller
17. csütörtök, 19.00
Ifjú szívekben élek
A Teatro Társulat előadása Ady
Endre halálának 100. évfordulóján a Kálvin-teremben
22. kedd, 18.00
Pápai Erika önálló előadói estje
Erkel Ferenc Művelődési Központ (EFMK)
27. vasárnap, 18.00
KultFilmKlub
Rathauskeller
30. szerda, 19.00
Öko-anyu
Nagy Réka előadása az ökotudatos életmódról

Műszaki
vizsgáztatás

26. szombat, 16.00
Ritók Lajos képzőművész
kiállításának megnyitója
a művelődési házban

Budaörs

Latinovits Színház

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

Január
7. hétfő, 10.00
Békakirály
Városi Ifjúsági Klub
15.00
Legyetek jók, ha tudtok!
8. kedd, 10.00
Békakirály
Városi Ifjúsági Klub
8. kedd, 19.00
A sötétség hatalma
9. szerda, 10.00
Békakirály
Városi Ifjúsági Klub

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

JANUÁR
12. szombat, 11.00
Punktum!
Városi Ifjúsági Klub
15. kedd, 19.00
Egerek és emberek
16. szerda, 18.00
Szellemidézés – Kaszás Attila
16. szerda, 19.00
Godot-ra várva
18. péntek, 10.00
Punktum!
Városi Ifjúsági Klub
19. szombat, 19.00
Karnebál
20. vasárnap, 15.00
Keszekusza varázspálcája
22. kedd, 15.00
Az arab éjszaka
23. szerda, 19.00
Karnebál

Kölcsey letette tollát
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Ingatlanjelentés

Addig járt a kútra, míg...

Az egyik legnagyobb, hazai
ingatlanközvetítő, az Otthon
Centrum 2018 végén is közzé
tette jelentését az itthoni ingatlanpiacról.
A fővárosi agglomerációt
illetően megállapítják, hogy tavaly kiemelkedő volt a fővárosban és környékén tapasztalt
13 százalékos forgalomnövekedés; a kereslet a térségben továbbra is átlagon felüli. A 2018-as
év során az Otthon Centrum
által közvetített tranzakciók
alapján a főváros környéki vá-

rosaiban található panellakások
és a budai lakótelepek lakásai
keltek el a legrövidebb idő alatt:
itt az értékesítési idő átlagosan
kevesebb mint másfél hónapot
vett igénybe.
2019-ben a főváros külső
kerületeiben és vonzáskörzetében, valamint a nagyobb vidéki
városokban és környékükön
további élénkülést prognosztizálnak, de ez nem fogja meghaladni a 2018-ban tapasztalt
növekedést.
eszt

A Budakeszi Vadaspark (ami
amúgy nem Budakeszin van) tavaly is kiemelkedő évet zárt: 195
e látogatót fogadott. Elnyerte az
Agrárminisztérium és a Magyar
Turisztikai Ügynökség alapította, „Az év családbarát ökoturisztikai élménye” címet is.
További hírek, 2018 december
6-án, Mikulás napján Stikli, a
mosómedve bevégezte 17 éves
földi pályafutását. A gyászt né-

miképp enyhítette, egy hétre rá
új lakó érkezett a hiúzházba, Rita
a hiú hiúzleány.
Borz Tóbiás

„Mondd, ebből vajon nem
lopják az áramot?” – firtatta ismerősöm, amikor a minap a budakeszi elektromos
töltőállomásnál, az Angyal Patika alatti parkolóban összefutunk. Közlekedési szakírónk,
Kemsei Zoltán elmondta, elvileg persze minden lehetséges
(„A magyar ember leleményes
fajta” – bólogattam neki), de ez
olyan műszaki tudást és berendezéseket igényelne, ami miatt
aligha érné meg bárkinek is.

Advent a Vadasparkban

Épül a kutyafuttató Budaörsön. Optimális kialakításáról az ügyosztály egyeztetett
a létesítményt használó kutyatulajdonosokkal. A beruházás legkésőbb január első
hetében teljesen elkészül.

Ne nyúlka-piszka, mert
megüt a szikra!

Ráadásul, s ez már más forrásból származó információ,
egy, az e-kúton babráló illető
igencsak feltűnne, még éjszaka
is; mert, hogy a „Kamera szeme
mindent lát”.
*
Azt a fenti írásunkból tudhatni, hogy áramot lopni a most
kiépülő elektromos üzemanyag-kutakból meglehetősen körülményes, azonban leszögezhetjük, hogy hagyományos, fúrt
vagy ásott kutakat illegálisan
létesíteni nem volt igazán embert próbáló feladat az elmúlt
évtizedekben. Ezért aztán van
is belőlük jó néhány. Tavaly
év végéig adott haladékot az
Országgyűlés az Agrárkamara
kezdeményezésére, hogy az
ilyen műtárgyakat (illegálisan
kialakított
kutak)
bírságmentesen önként bejelenthessék a fennmaradási engedély reményében. Pár nappal
a határidő lejárta előtt a parlament újabb határozatában 2020
végéig adott erre haladékot.
Tosz Bibora

„Követeljük a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.”
Ki ne ismerné 1848 híres, 12 pontja közül a legelsőt! Hogyne, hiszen egy
szabad társadalom megteremtésének alapvető pillére a független, szabad
sajtó. Ez ma is így van, amikor a sajtó számos kihívással találja magát
szemben itthon és szerte a világban.
Ha Önnek fontos hazája, a demokrácia, a sajtó sorsa,

kérjük támogatását.
Támogassa a független, helyi médiát!
Támogassa pénzadományával a negyed százada a Buda vonzáskörzetének
közönségét sajtótermékeivel szolgáló
Keszi láss!/Budántúl Magazint!
Pénzadományait az alábbi számlaszámra kérjük:
K&H: 10403095-50526675-65511002
Köszönjük,

a Szerkesztőség

Számítógépek
javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

Batsoft31 Kft.

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

K&H: 10403095-50526675-65511002

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
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Szemtanúkat keresünk

Cserbenhagyás a 11104-esen

2019 az ellenállási fogadalommal indult (lásd III. o). Legyen
hát ez az ellenállás éve; ha vezet, álljon ellen a gonosz alkohol csábításának!

Toborzás a Pilisvörösvári Rendőrőrsön
A Magyar Rendőrség a tiszthelyettesi állomány utánpótlása
érdekében 2019. január 23-án 10 órától toborzó napot tart a Pilisvörösvári Rendőrőrs épületében.
A Készenléti Rendőrség munkatársai olyan fiatalokat keresnek,
akik a rendőri szolgálatot választanák hivatásuknak. A nyílt napon
bemutatjuk a rendőrség szervezeti felépítését, az egyes szolgálati
ágak feladatait, ami megkönnyíti a választást a fiatalok számára.
Helyszín: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 62.

X
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A Budaörsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya eljárást folytat
közúti cserbenhagyás vétség
elkövetésének gyanúja miatt.
2018. november 5-én 7
óra 20 perckor ismeretlen
személy az általa vezetett ismeretlen forgalmi rendszámú
Ford Transit típusú járművel
közlekedett a 11104. számú
úton Budapest felől Nagykovácsi irányába. Egy kanyar után az előtte haladó
munkagép előzésébe kezdett,
ezzel fékezésre, irányváltoztatásra késztetve a vele
szemből érkező motorkerékpár vezetőjét. A motoros lehúzódott az úttest jobboldali
szélére, elesett. Az úrvezető
megállás nélkül továbbhajtott. Személyi sérülés nem
történt, a motorkerékpárban
anyagi kár keletkezett. A
gépkocsivezető felkutatására
tett elsődleges intézkedés
eredményre nem vezetett.

A JCB munkagép vezetőjének kiléte az eddigi
eljárás során nem vált ismertté, azonban tanúként a
hatóság szeretné meghallgatni.
*
A Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki bármilyen
információval rendelkezik,
jelentkezzen személyesen a
Budaörsi
Rendőrkapitányságon (2040 Budaörs,
Szabadság út 160. szám),
vagy hívja a 06 23 505-400as telefonszámot, továbbá
a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Tevékenységirányítási Központját a 06-1236-28-83-as telefonszámon,
illetve tegyen bejelentést az
ingyenesen hívható, 06-80555-111 „Telefontanú” zöld
számán, vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
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Tallózás a Budakörnyék bűnügyeiből

Telefonbetyár és amfetamin

Igazolódott a régi mondás, (nem túlzok, de) jobb ma egy túzok, mint holnap a
túszok. Mint ahogy az is, a Mikulás legyen mindig jól öltözött.
Az adventi jócselekedetem tavaly is
megvolt, egy embert szabadítottam ki az
albán maffia fogságából.
„Papa, csak most az egyszer, kérlek, segíts!” – szólt sírós hangon egy
ismeretlen férfi a telefonba. December
eleje volt, amikor kikászálódtam az ágyamból, s ránéztem ösztönösen az órára:
hajnali fél kettőt mutatott. „Nyilván rossz
számot tárcsázott” – gondoltam magamban, félig kábán, de ő folytatta. „Papa,
nagy bajban vagyok, elfogtak az albánok,
nagyon megvertek. Kérlek, könyörgöm,
segíts! Gyere értem, és hozz pénzt, minél
többet, különben nem engednek el. Ezek
bármire képesek. Segíts!”
Kezdtem ocsúdni: „Lehet, hogy
berúgott, stílusosan: mint egy albán
szamár?” Könnyű dolgom volt, soha
életemben még senki nem szólított
papának, és a hang is ismeretlen volt.
Látszólag vettem a lapot, s így válaszoltam: „Odamehetek, de akkor már nem
csak az albánoktól, hanem tőlem is kapsz.
Nem szégyelled magad, hát erre tanítot-

talak? Már kicsi korodban megmondtam,
ha azzal jössz haza, hogy megvertek, én is
ellátom a bajod. Tanuld meg megvédeni
„Sosincs késő a bűnbánatra”
(Ferenc pápa karácsonyi
látogatása egy börtönben)

magad” – s ezzel lecsaptam a kagylót.
Másnap a rendőri kapcsolataim révén
tudtam meg, hogy feltehetőleg ugyanez
az illető másoknál is próbálkozott, nem
is sikertelenül. Értesüléseim szerint milliós nagyságrendű pénzt csalt ki ezzel a
trükkel.
Karácsony éjjel, mit tesz isten, újra
próbálkozott nálam. Épp hazaértem az
éjféli miséről, de ezúttal nem voltam
tréfás kedvemben, s egykettőre rövid-

Barátok közt

re zártam a köztünk folyó párbeszédet,
amit azoknak ajánlok a figyelmébe,
akiket esetleg megtéveszt a csaló telefonbetyár. Amikor meghallottam a sírós,
már ismerős hangot, „Papa, papa, nagy
baj-ban vagyok stb…”, így válaszoltam:
„Azonnal mutatkozz be, és mondd meg a
teljes nevét, keresztnév, vezetéknév, annak is, akivel beszélni szeretnél!”.
Erre már nem jött választ, most ő volt a
gyorsabb, s megszakította a vonalat.
Van zsákodban minden jó
Két huszonéves férfit igazoltattak december 16-ról 17-ére virradó éjszaka
a Budaörsi Rendőrkapitányság járőrei
Biatorbágyon, a Szabadság utcában.
A pátyi és budakeszi fiatalemberek
gyanúsan viselkedtek, például hátizsákot viseltek, pedig már elmúlt Mikulás,
ráadásul az öltözékük sem felelt meg a
Télapótól elvártnak. Az egyik szütyőben
kábítószergyanús anyagot és digitális
mérleget találtak. Előállították őket a
rendőrkapitányságra, s elvégezték rajtuk
a kábítószer-gyorstesztet, ami egyiküknél
pozitív értéket mutatott. Kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt indítottak
ellenük eljárást.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

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

Terített asztal, barátok…
Hát kell ennél több?

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

• 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

Autó
B
31e
135e
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!
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Budavidék-COOP élelmiszerüzletek

Egy nagy család vagyunk

BUDAVIDÉK zRt. üzleteibe felveszünk eladó/pénztárost
240 000/250 000 ft bruttó bérrel.
Érdeklődni lehet 8.00 és 16.00 között a 06 30 648 4557 telefonszámon vagy a
jelentkezés beküldhető az elig.nyeste@budavidek.hu e.-mail címre.

COOP Tabán Csemege
Tárnok, Fő utca 43.

COOP Terasz Csemege
Sóskút, Szent Flórián tér 10.

COOP Viadukt Csemege
Biatorbágy, Baross G. u. 1.

COOP Törökkút Csemege
Zsámbék, Akadémia u. 1.

COOP Kastély Csemege
Biatorbágy, Szentháromság tér 1.

COOP Völgy Csemege
Tinnye, Bajcsy Zs. u. 17.
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