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10 éve a térség ingatlanpiaci szereplőinek
szolgálatában!
A MIOSZ tagja, az etikus ingatlanos-névjegyzékben regisztrálva.

Elpatkolt
M0-ás

avagy hogy lesz
a gyűrűből patkó, vagy O-ból C.
Válasz a VII. oldalon.
Irodáinkban előzetes időpont-egyeztetéssel
várjuk kedves Ügyfeleinket.

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

Teljes körű ügyintézés, az értékbecsléstől
az adásvételi szerződésig!
Várjuk eladó és kiadó ingatlanok tulajdonosainak ajánlatait
Budakesziről és környékéről, és a főváros II. és XII. kerületéből.

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

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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Számítógépek

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
BUDAKESZIN

javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

www.keszijogsi.hu

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

Kemény Endre

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

műszerész

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

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

Batsoft31 Kft.

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

Iskolavezető: KUTI TAMÁS
06 (30) 948 2435 (hétvégén is)
info@keszijogsi.hu
• Mérsékelt árak – türelmes oktatók –
klímás, manuális és automata autók –
kedvezmény (A+B= –15.000 Ft)
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
• Gyorsított képzés (B: 5 hét, A: 4 hét)
• Elsősegélynyújtás-tanfolyam
és vizsga helyben!
• Oktató házhoz megy
(egyéni elmélet 2 főtől házhoz)
Elmélet
Gyakorlat
• Vizsgadíjak honlapunkon:
Összesen
www.keszijogsi.hu

Fürdőszoba-felszerelés
és Csempeszaküzlet
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!

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

Termékek listaár alatt
Szaniterek, csaptelepek, fürdőszoba-bútorok,
tükrök, kádak, zuhanyfülkék, mosogatók,
kiegészítők
„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.

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

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

K&H: 10403095-50526675-65511002
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CSÍZIÓ

B

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:

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

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

AFORIZMA
„A hatalmat meg lehet szerezni szuronyokkal, de azok hegyén
trónolni nem lehet.”
(Bismarck)

Ötven és negyven

Ötven éve, 1969-ben alakult meg
a Pilisi Parkerdőgazdaság azzal a
céllal, hogy a gazdasági mellett
előtérbe helyezi az erdők turisztikai és kulturális szerepét. Úttörő
szerepe volt az alapítóknak a tájés a természetvédelmi szempontok érvényesítésében is. Mára
a részvénytársaság az ország

legnagyobb ökoturisztikai infrastruktúráját kezeli. Szintén
kerek, negyven éves jubileumát
ünnepli a társaság kezelésében
álló Budakeszi Vadaspark, amely
épp a tavalyi évben rekord látogatottságot ért el.
A jubileum több, idei fejlesztéshez is alkalmat teremt, ezek
közül talán a legfontosabb a térséget átszelő 1000 kilométernyi
turistaút-hálózathoz kapcsolódó
pihenőhelyek és az információs
rendszer felújítása. Három új
kilátó és nyolc helyszínen erdei
fitneszpark is épül.

A várva várt reumatológiai szakrendelés január végén
megkezdődött a budakeszi rendelőben. Aki fizikoterápiára,
gyógytornára vágyik, ezután helyben is megkaphatja a beutalót.
A nevezett egészségügyi szolgáltatásokat továbbra is a területileg illetékes helyeken vehet igénybe.

UDÁNTÚL
ISSN 1789-3720
2019. február 11. (XXVI+1 évf.)
Felelős szerkesztő: eXabó Tibor
Társszerkesztő: Pintér Mária
Kiadja a Budántúl Bt.
2092 Budakeszi, Fő u. 76.
Tel/fax: 06-23-450-637
E-mail: mail@budantul.hu
Felelős kiadó: Szabó Tibor
Nyomdai előkészítés: Kemsei Zoltán
Nyomdai előállítás:
Pauker Nyomdaipari Kft.
1047 Budapest, Baross utca 11-15.
www.budantul.hu

J

anuár 20-án, életének
91. évében elhunyt a budakeszi svábság egyik nagy
alakja. Elválaszthatatlan volt
hangszerétől, tangóharmonikájától. Motschnek Lőrincet,
Budakeszi egykori legendás,
Huber–Motschnek–Mayer–
Vitéz
zenekarának
utolsó tagját
január 28án helyezték
örök nyugalomra a
budakeszi
temetőben.

N

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

avracsics Tibor pár éve költözött
Budakeszire. Az akkor még második
Orbán-kormányban miniszteri szerepeket
betöltő politikus azonban nem sokáig
élvezhette újonnan választott lakóhelye
értékeit, természeti szépségét, lakóinak
barátságosságát, ugyanis öt évvel ezelőtt
az ingázók sorsa jutott osztályrészéül. No,
ne valami feketevonatra, építkezésre tessenek gondolni; új munkahelyén magas
rangba jutott, amikor a kormánypárt(ja)
őt jelölte Magyarország európai uniós
biztosának. (Olyasmi ez, mint a miniszterség, csak épp európai szinten.) Mondom,
magas állás, rangos tisztség jutott neki, de
– ingázós. Az ingázás pedig még első osztályon vagy limuzinban is macerás.
Most, hogy a mandátuma néhány hónap múlva lejár, már
hallani a csiripeléseket, a találgatásokat, vajon duplázhat-e,
vagy új szerepek várják. Gondolom, találgat ő is, keresi a
helyét, arra az esetre, ha végleg haza találna jönni. Talán
e helykeresés jegyében, vagy azért, mert N. T.-t a politikai
megfigyelők nem a regnáló hatalom héjái között tartják számon, s valóban, az elmúlt évek során tett néha egy-egy halovány gesztust, ami mintha arra utalt volna, hogy nemcsak
végrehajtónak, hanem önálló politikai aktornak is szeretné
tudni és láttatni magát, mindenesetre az történt, hogy idén
januárban a – szintén budakeszi – Szél Bernadett, független
országgyűlési képviselő, meghívta egy politikai ankétra. Az
ankét témája, nyilván a közelgő európai parlamenti választásokra tekintettel, az Európai Unióról szólt, amire a képviselő
asszonynak sikerült az ellenzéki pártok vezető Európa-politikusait megnyerni. Kézenfekvő volt tehát, ha másért nem,
a „földik vagyunk, vagy mi” jegyében, hogy meghallgassák
az EU-ban jelenleg legmagasabb tisztséget betöltő magyart.
Utóbbi rá is állt, hiszen ezt követeli a politikai illem, ugyanis
jelenlegi funkciójában nem a pártját, de még csak nem is a
kormányát képviseli, hanem az egész országát ellenzékestül,
mindenestül. Rendes körülmények között ez így normális.
A körülmények azonban mintha nem egészen lennének
normálisak.
Pár nappal az esemény előtt ráadásul valami történt; N. T.
lemondta részvételét. Egy családi évfordulóra hivatkozott.
Legyünk jóhiszeműek, s fogadjuk el a kifogást, bár családi évfordulós ünnepeket nem nyilvántartani a határidőnaptárunkban, azokról megfeledkezni szintén nem szép
dolog. De ez már tényleg magánügy, ezért nehogy már a mi
fejünk fájjon. Arra viszont gondolni sem szeretnénk, hogy
esetleg valahonnan érkezhetett egy nem is olyan finom figyelmeztetés, hogy „a mi köreinkben nem szokás a lövészárokbarátkozás”. Emberünk csak nem egy NERetlen kétéves a
politikában! Jóhiszeműségünket tettekre váltva, utólag inkább
segítünk a hiány pótlásában, s amit a biztos nem mondhatott
el Budakeszin, idézzük egy minapi interjújából (azonnali.
hu internetes újság): „A tény, hogy az Európai Unió tagjai
vagyunk, számomra a magyar történelem egyik örök – mindeddig beteljesületlen – törekvésének megvalósulását jelenti:
független, nem alávetett államként intézményesen is részei
vagyunk Európának, részt vehetünk a földrész sorsának
alakításában. Óriási dolog ez, aminek jelentőségét semmilyen
fanyalgás nem ronthatja le.”
eXabo Tibor
szellemi homeless
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Szerelés

Számítógépes
futóműállítás

Műszaki
vizsgáztatás

GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

Média-vállalkozás
számlaképes,
autóval, internettel rendelkező
üzletkötőt keres

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

Telefon:
06 (20) 212-3808

Olajcsere
BP kenőanyagokkal

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

Kásler legújabb elukubrációi
Ugyan sem az oktatásban, sem az egészségügyben nem érzékelhetők a jó irányú
változások, amiket azok (nem annyira
kinevezői, hiszen ők épp azért állították
oda, ahova, hogy tartsa a gátat), akik reményeket fűztek a makkosmáriai Kásler
Miklós miniszteri előléptetéséhez, vártak,
de hát ne legyünk türelmetlenek: ilyen
rövid idő alatt reformokat végrehajtani
aligha lehet, de, mint a mellékelt ábra
mutatja, még elindítani is alig. Ellenben
az ember-miniszter szinte heti rendszerességgel szolgál munícióval a sajtó
számára, amely hálásan idézi a jobbnál
jobb aranyköpéseit, amelyek, igaz, nem
annyira a szakmájába (onkológia), mint
inkább a bölcsészet tárgykörébe tartoznak.
Vagy éppen a teológia, az antropológia és
a vallástörténet határait feszegetik, mint
legutóbb is. A miniszter ugyanis nemrég a görög katolikus egyház Miskolci
Egyházmegyéje által fenntartott Szent
Miklós Görög-katolikus Iskola és Óvoda
gyógytestnevelési termének és integrált
játszótereinek fölszentelésén és átadásán
megtartott ünnepségen úgy fogalmazott:
„az állam és az egyházak kapcsolata kétezer éves múltra tekint vissza. Kétezer
évvel ezelőtt ugyanis megváltozott az
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emberiségnek a története, létrejött az állam, a művészetek, a Jóisten kétezer évvel ezelőtt költözött közénk, a saját képmására teremtett bennünket” stb.
Vagyis, ellentétben a tudomány és a vallás eddigi tanításaival, az ember mint olyan (az államról, a művészetekről stb.
nem is beszélve) mindössze kétezer
éves múltra tekinthetnek vissza, így
az ókori civilizációkat, birodalmakat,
kultúrákat bizonyára ember alakú
ufók hozták létre és működtették,
ami, valljuk be, forradalmi gondolat.
Ám az is lehet, hogy a miniszter
eszmefuttatásait sebtében lejegyző
újságíró kolléga rossz passzban volt
éppen, és nem teljesen híven adta viszsza a miniszter szavait, amikről, bár
megpróbáltuk, nem tudtuk kideríteni
(sajtósai sem adtak ki ez irányú helyreigazítást vagy cáfolatot), hogy
felolvasott, vagy helyben improvizált
szövegből származtak-e. (Előbbi esetben a miniszteriális szövegíró is méltán tarthat igényt szerzői jogdíjra
vagy épp dorgálásra). Ám akár így,
akár úgy, azt azért jó, ha tudja a nyájas
Olvasó, amíg egy ilyen cikk megszületik és nyilvánosságra kerül a nagy

múltú Magyar Távirati Iroda (MTI) boszorkánykonyhájában/ból, azért jó néhány
kézen kell, hogy átmenjen. És akkor még
nem is beszéltünk azokról a médiákról,
amelyek a legnagyobb rosszindulattal
sem nevezhetők a kormány ellenzékének,
és szó szerint, mindenféle kommentár nélkül hozták le az MTI-közleményét.
Ozirisz Abbot
Mibul lesz
a cserebogár!
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Bombák a Keszi Fészekből
Budakeszi a történelemben nem
először válik jelentős gócává az
épp aktuális hatalommal szembeni ellenállásnak. Most épp a
helyi Prosit Caféban, a „Keszi
Fészek”-ben, ahogy egyes nosztalgiázók máris elnevezték, hívták össze a parlamenti és parlamenten kívüli ellenzéket. Február
9-ére meghirdetett nyilvános
találkozójukra, amelyre már jó
előre kitették a „Megtelt” táblát, olyan nagyágyúkat vártak
a különböző pártok korifeusai
közül, mint Arató Gergely (DK),
Donáth Anna (Momentum),
Gyöngyösi Márton (Jobbik),
Jávor Benedek (Párbeszéd), Újhelyi István (MSZP) vagy Ungár
Péter (LMP). A kezdeményezés
és a pódiumbeszélgetés moderátori tisztét a budakeszi Szél Bernadett, független országgyűlési
képviselő, a háziasszony szerepét
pedig ezen az estén a párbeszédes
Hegyesi Beáta vállalta magára.
Az igazi csemege, hogy ne
mondjam: szenzáció azonban elmaradt. Az összejövetel címével

összhangban – Mire való az Európai Unió? – ugyanis meghívták az EU-biztos, ugyancsak
budakeszi illetőségű Navracsics
Tibort, aki sokak meglepetésére első körben elfogadta a
meghívást, majd családi okokra
hivatkozva az utolsó pillanatban
lemondta, a legkülönbözőbb találgatásokra okot adva.
Mi találgatások helyett egy
másik, nem kevésbé „bomba”hírrel kárpótoljuk a csalódottakat. Ez esetben ráadásul a lap
megjelenése utáni eseményt harangozhatunk be, aminek ugyancsak a Prosit lesz a helyszíne.
Február 20-án este nem mást,
mint Márki-Zay Péter polgármestert várják a városba.
Hódmezővásárhely
bajnokát
az általa életre hívott Mindenki Magyarországa Mozgalom
(MMM) helyben nemrég alakult
szervezete hívta meg. A rendezvényen föllebben a fátyol, s
megtudjuk végre, kik a budakeszi
MMM alapítói.
Tosz Bibora

Amerikai futballisták
védősisakját tesztelik

Finkelstein halott
A helyzet egy Finkelstein után
kiált, de Finkelstein már halott. A
november végén föloszlatott budaörsi Fidesz-szervezet továbbra
sem ad életjeleket a külvilág felé,
egy ideje már a honlapjuk sem
elérhető. Bennfentes információk
szerint ugyanakkor odabent kitörni készülő vulkánra emlékeztető
feszültségek munkálnak. A
közelgő választásokra tekintettel
(májusban EP-, ősszel helyhatósági), a pártszövetség agrárius tagjai
immár azt latolgatják, ha nem sikerül belátható időn belül rendezni soraikat, néhányan kisgazda
zászló alatt kezdenek fölkészülni
a közelgő megmérettetésekre.

A legnagyobb problémát a Fidesznek (plusz csatlósai) az
jelenti, hogy minden (felsőbb instanciák által is megtámogatott)
erőfeszítés dacára továbbra sem
sikerült megtalálni sem a volt
SZDSZ-es, a városban huszonhetedik éve polgármester Wittinghoff Tamás esélyes kihívóját, sem
az általa és csapata által követett,
sikeres várospolitika ellenszerét. Ehelyett a tagok, mesélik,
egymást hibáztatják, s még olyan
megnyilvánulásokra is ragadtatják magukat, amelyeket egy
szolidabb bögrecsárdában sem
tűrnének meg.
Márna Apó

Gyógyászati Segédeszköz
Szaküzlet
Az ön lába
egészséges?

Budakeszi, Fő u. 76.
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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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

Valentino Valentinának

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

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

6 napos munkahét?
Budaörs Város Önkormányzata
is, hasonlóan több, nem fideszes irányítású településhez, úgy
döntött, hogy nemet mond az
úgynevezett rabszolgatörvényre,
és nem alkalmazza a munka
törvénykönyve módosítását a
túlórákkal kapcsolatban. Mint
Olvasóink bizonyára értesültek róla, tavaly év végén az
országgyűlés, botrányos körülmények között, úgy módosította
a törvényt, hogy az eddigi 250
helyett akár 400 óra túlmunka
is elrendelhető legyen, amit
akár hároméves időkeretben is
el lehessen számolni. A módosítás, utána lehet számolni, teljes
kihasználása esetén gyakorlatilag visszaállítaná a hatnapos
munkahetet. A jogszabály-módosítás nagy felzúdulást váltott
ki országszerte, s nemcsak ellenzéki önkormányzatok, de politikai és civil szervezetek, valamint szakszervezetek is heteken
át demonstráltak ellene.
Arra a helyhatóságoknak, így
Budaörsnek sincs illetékessé-
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gük, hogy a területükön működő
magántársaságok alkalmazzák-e
a jogszabályt, az önkormányzati
dolgozók, illetve a városi tulajdonban lévő társaságok esetében
azonban igen.
Politikai
fricskaként
a
kérdésről hozott határozatukban
a budaörsi városanyák és -atyák
fölkérik a körzet országgyűlési
képviselőjét, Csenger Zalán
Zsoltot (Fidesz), kezdeményezze
a parlamentben a munkavállalókra nézve rendkívül hátrányos
tartalmú törvény módosítását.
Sobri Zabot

Spartacus még
gondolkodik:
„Mi a teendő?”

A hisztérikus polgármester
„Vállalom, hisztérikus vagyok”
– jelentette ki Wittinghoff
Tamás polgármester a budaörsi
képviselő-testület
legutóbbi,
január 30-i ülésén. – A pszichológiában ma már amúgy nem
alkalmazott minősítést azzal
kapcsolatban vállalta magára,
hogy a térség országgyűlési
képviselője,
Csenger-Zalán
Zsolt politikai hisztériának
nevezte a kampányt, amit Wittinghoff folytat a szemétszállítás
államosításával összefüggésben.
Pontosabban azzal az áldatlan
helyzettel kapcsolatban, amit ez
az államosítás a településen eredményezett, s amelynek korábbi
fejezeteiről már mi is tájékoztattuk Olvasóinkat. Budaörs saját
alapítású vállalata, a BTG több
mint három évtizeden át gyűjtötte

és szállította el a kommunális
hulladékot közmegelégedésére.
Amióta a szolgáltatást elvették a
társaságtól, és az érdieknek (Érd
és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás) átadták, folyamatosak
a panaszok.
Sokolowski Márk öngólt is
lőtt az ülésen, amikor napirend
előtt fidesznyikként pont ő kérte
számon, hogy még mindig nem
vitték el a karácsonyfákat az
utcákról. Wittinghoff le is ütötte a
magas labdát, Sokolowskinak és
az amúgy jelen nem lévő Csenger-Zalánnak címezve szavait:
„Ezek szerint mégsem csak hisztéria, hanem a Fidesz szerint is
van tényleges probléma a szemét
elszállításával kapcsolatban.”
Bató Borisz
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Ring: ringatás után riogatás
Nem dicsekvésből, hanem a tárgyilagosság kedvéért szögezzük le: nekünk lett
igazunk. Évtizedek óta hányjuk a borsót a
falra, s próbáljuk fölvilágosítani a budai
agglomeráció közönségét, hogy tudniillik
nem épül meg az M0-ás autóút észak-nyugati szektora, vagyis a magyar ring nyitva
marad. A kör, mármint az ezzel kapcsolatos
ámítások köre ezzel bezárult, bárhogyan is
fogalmazzanak illetékes elvtársak ez ügyben. (Lásd pl. a gazdasági miniszter nyilatkozatát az autóút elzsákosításáról, aki úgy
fogalmazott, hogy a körgyűrű bezárul, csak
nem kör alakú lesz, hanem zsák; no meg
nem is M 0-ásnak hívják majd – tesszük
hozzá mi.) Amúgy mi nemcsak ezt, hanem
az új nyomvonalat is előre jeleztük. Nem
azért, mintha olyan nagyon okosak vagy
jól tájékozottak lennénk, mi ugyanúgy a
nyilvánosságban elérhető információkra,
no meg a józan eszünkre hallgattunk eddig
is, hanem mert nem engedtünk a politikai
propaganda csábításainak.
Amúgy, szögezzük le, az M0-ásból
M100-as projektről hozott döntést nemcsak szakmai szempontból, hanem az
ésszerűség szempontjából is helyesnek
gondoljuk.
De nézzük, mi is a lényeg: a tervezett, új

az áhított célt (mármint az átmenő forgalom csökkentését) elérni. (Budakeszinek
mondom, például érdemes lenne elővenni
azokat a terveket, amelyeket még a múlt
évtized közepén készíttetett az akkori
önkormányzat, nem kis pénzért, a településen áthaladó forgalom csillapítására.)
Túl bizakodóak nem vagyunk, tartunk attól, hogy az M0-ás észak-nyugati szektor
kimúlásával egy másik álom, a Budakeszit
elkerülő út lesz az új drog, amivel magukat
kábítják, hogy megint csak ne történjék jó
ideig semmi.
Sza-T-Ir

út a Megyeri-híd budai hídfőjétől a 10-es út
közelében Esztergom felé venné az irányt,
majd Kesztölcnél fordulna dél felé, hogy
Bicske környékén elérje az M1-est. A kormány által még decemberben elfogadott
tervek szerint előbb az M1-es és Esztergom
között épülne új autópálya-szakasz – az
M100-as –, amit később nagyrészt a 10-es
úttal párhuzamosan, az M10-essel kötnének össze az M0-ással. Az eddig tervezett,
a fővároshoz közeli, környezetvédelmi
területeket – a Paprikás-patakot, a
Remete-szurdokot vagy a Budakeszi
Vadasparkot – érintő nyomvonal lekerült a napirendről.
Ami, mint említettük, racionális
megoldás az országos közlekedés
szempontjából, azonban végérvényesen meghiúsítja azokat a reményeket, hogy a körgyűrű egyúttal
a Budakeszi járás településeinek
átmenő forgalmát is enyhítse; ehhez
ugyanis túl nagy távolságban épül
majd.
Hogy mi következik mindebből?
Legelsősorban is az, hogy vidékünk
közvéleménye és vezetői végre komolyan elkezdjenek gondolkodni Lekonyult
azon, milyen reális tervekkel lehetne remények

Megszokott
boltok –
új helyszín
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TETŐFEDŐ,
ÁCS, BÁDOGOS,
LAKATOS
munkák

könnyűszerkezetes

CSALÁDI HÁZAK,
GERENDAHÁZAK
a tervezéstől a kivitelezésig

SZOMBATON IS NYITVA!

DURNI PÁL
E-mail: kapcsolat@durnipal.hu
Honlap: www.badogos-mester.hu
TELEFON:
06 30 900 4238

BUDAKESZI

Kulturális ajánló,

Február
9. szombat, 9.00, 10.30 és 14.00
Sífarsang
A budakeszi sípályán (Kossuth
utca végében)
9. szombat, 14.00-19.00
Farsangi pingpongverseny
Prohászka O. K. Gimnázium tornacsarnoka
10. vasárnap, 18.00-21.00
KultFilmKlub
Rathauskeller
15. péntek, 16.00
Kultúrházak éjjel-nappal
EFMK
16. szombat, 20.00
Budakörnyéki Székely Kör
farsangi bálja
EFMK
20. szerda, 19.00
Mérő László tudományos stand up-ja
24. vasárnap, 18.00
KultFilmKlub
Rathauskeller
25. hétfő, 18.00
Kommunizmus
Áldozatainak
Emléknapja
EFMK
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Budaörs

Latinovits Színház

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

Február
15. péntek, 19.00
Vénusz
nyilvános főpróba
16. szombat, 19.00
Vénusz
előbemutató
17. vasárnap, 19.00
Vénusz
Premier
18. hétfő, 19.00
Karnebál
19. kedd, 10.00
Békakirály
Városi Ifjúsági Klub
20. szerda, 10.00
Békakirály
Városi Ifjúsági Klub
11.00
A négyszögletű kerek erdő

FEBRUÁR

21. csütörtök, 10.00
Békakirály
Városi Ifjúsági Klub
22. péntek, 19.00
Az arab éjszaka
25. hétfő, 19.00
A sötétség hatalma
26. kedd, 19.00
Karnebál

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Február
9-10. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Múzeumi Hétvégék Zsámbékon
10. vasárnap, 14.00-16.00
Farsangi Játszóház
a Lámpamúzeumban
10. vasárnap, 16.00
Zsámbéki Filmklub
a művelődési házban
12. kedd, 10.00
Királyos mesék

A Holdfű Színház előadása
a művelődési házban
15. péntek, 19.30
Liliien és Kónyai Tibor
Nyakas Jazz Klub
a művelődési házban
21. csütörtök, 18.00
Irodalomterápiás csoportfoglalkozás Szász Éva vezetésével
a könyvtárban
23. szombat, 18.00
Borosgazdák és Borkedvelők
X. Találkozója
a művelődési házban

A budakeszi Protestáns
Kör szervezésében február
21-én, csütörtökön 19 órakor a Kálvin-teremben
(Budakeszi, Fő u. 159.) A
csontok megelevenednek –
Feltámadás az Ószövetségben? címmel tart előadást
Péntek Dániel református
lelkész, hebraista, doktorandusz teológus.
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Az aranykor kovácsa
Januárban jött a hír, meghalt Andy Vajna,
világhírű filmproducer, a magyar filmipar megújításáért felelős kormánybiztos.
Magyarországon jelentős vállalkozásai
voltak a szerencsejáték-bizniszben és a
médiában is.
Szász Jánost, a Budakeszin élő, neves
filmrendezőt évtizedes barátság fűzte
hozzá, őt kérdeztük hát arról, mit jelentett
a két évtized, abból is elsősorban a második, amit Vajna a hazai mozgóképnek
szentelt.
– Hogy került kapcsolatba Andy Vajnával?
– A kilencvenes évek végén vacsoráztam egy óbudai kisvendéglőben, amikor
megcsörrent a telefonom, s bejelentkezett
Andy Los Angelesből; soha azelőtt nem
Érdemeit ellenfelei is elismerik

beszéltünk, nem találkoztunk, így igen
csak nagy meglepetést okozott, hogy
mindjárt egy Spielberg jegyezte dokumentumfilm elkészítésére kért föl. Aztán
persze személyesen is megismerkedtünk
és végig jó barátságban voltunk. Többször dolgozhattam vele, és nagyon nagyra
tartottam őt. Nemcsak elképesztően sokat
tudott a filmkészítésről, a pénz világáról,
ami a filmszakmában, kiváltképp egy
producer esetén elengedhetetlen, de rendkívül jó emberismerő is volt.
– Miután kormánybiztossá kinevezték,
sokan bírálták munkásságát a szakma
szereplői közül.
– Én azok közé tartozom, akik nemcsak
utólag ismerik el tevékenységét. Ez nem
azt jelenti, hogy ne lettek volna vitáink, de
hiszem, az a páratlan sikersorozat, amit az elmúlt évtizedben a
magyar film elért, nélküle aligha
jöhetett volna létre.
– Vajnát nemcsak filmesek
bírálták, aktív szerepet vállalt a
médiában, a politikában is…
– Ezt nem az én tisztem megítélni, pláne nem ez az a pillanat,
amikor ennek lenne itt az ideje.
Sokan, főleg a kinevezése elején,

tartottak attól, hogy az amerikai filmipart
akarja majd itthon is meghonosítani. Aztán kiderült, bár sok mindent hasznosított
a hollywoodi tapasztalataiból, de tisztelte
és nagyra tartotta az európai, s ezen belül
a magyar filmkultúrát és hagyományokat.
– Mit gondol, mi lesz most a Filmalappal?
– Csak remélni tudom, hogy azok a
kiváló szakemberek, akiket maga köré
gyűjtött, tovább viszik majd azt az intézményi kultúrát, amit ő megteremtett.

T

*

arr Béla, vidékünk másik jelentős
filmese, Andy Vajna koncepciójának
egyik fő ellenlábasa volt. Szerettük volna tehát őt is megkérdezni, a producer
halála után vajon hogyan látja az immár
befejezett életművet, de mikor utolértük,
már útban volt Ferihegy felé. A berlini
géphez igyekezett éppen, ugyanis Sátántangó című, 1994-ben készült világhírű
alkotásának felújított változatát februárban tűzik műsorra a berlini nemzetközi
filmfesztiválon, ahol épp negyed százada
mutatták be az alkotást, ami akkor hatalmas sikert aratott. A felújított változatot a
berlini világpremiert követően az amerikai mozik is vetítik, valamint Blu-ray
lemezen is megjelenik.
Ozirisz Abbot

Vadételek

Február 17-ig

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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Lebénult cégvezetők,
lebénult cégek
A gazdasági társaságok kellő
előrelátás nélkül nagyon
érzékenyen reagálnak a
vezető tisztségviselő akadályoztatására. Amennyiben
az ügyvezető akár egy komolyabb egészségügyi probléma
miatt, vagy bármely más okból döntésképtelen állapotba
kerül, úgy a cég gyakorlatilag megbénulhat, és nincs,
aki taggyűlést hívjon össze és
a vezető tisztségviselő személyét pótolja.
Amennyiben maga a társaság nem készült fel a társasági
szerződésében az ilyen eseményekre, vagy akár halálesetre,
igazán nagy baj lehet. Mire egy ügyvéd az ilyen helyzetet
rendezi, addigra a cég komoly károkat szenvedhet, hiszen
nem tud eleget tenni a szerződéses kötelezettségeinek, nem
tudja ﬁzetni az alkalmazottait, avagy nem tud pénzügyi
tranzakciókat tenni.
Amennyiben előre gondolkodunk, több különböző megoldás is kínálkozik. Lehetőség van arra, hogy eleve több
ügyvezetőt nevezzenek ki önálló döntési jogkörrel, és
persze célszerű gondoskodni arról, hogy a bankszámlákhoz
lehetőség szerint ne csak az ügyvezető vagy csak egyikük
férjen hozzá. Sokaktól hallottam már azt, hogy egy ilyen bizonytalan és várhatóan soha elő nem forduló esemény miatt
nem szeretnék a cégük ügyvezetését megosztani senkivel.
Amennyiben valaki így érzi, és nem kíván senkit bevonni az ügyvezetésébe, azt javaslom, hogy a cég társasági
szerződésében tegyünk olyan rendelkezéseket, melyek
kifejezetten csak ilyen helyzetekre vonatkoznak. A lényeg,
hogy legyen, aki szükség esetén taggyűlést hívhat össze és
új ügyvezetőt nevezhet ki.
A tulajdonosok a legtöbb kft-t még ma is úgy alapítják,
hogy a tulajdonosoknak 50-50%-os üzletrészük van, és
egyetlen ügyvezető kezében összpontosulnak a döntések.
Ez az az ügyvezető, aki egyszemélyben jogosult a taggyűlés
összehívására. Márpedig amennyiben baj történik, és pl. ez
az ügyvezető eszméletlen állapotban van, úgy senki nem
jogosult cselekedni. Ha esetleg az ügyvezető meghal, akkor pedig a hagyatéki eljárás tud megoldással szolgálni,
mely akár hónapokat is igénybe vehet.
Javaslatom szerint gondolkodjunk előre, készüljünk fel
a nem várt eseményekre is, és cégünket strukturáljuk úgy,
hogy működése minden körülmények között biztosítható
legyen.
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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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

Tanuljunk együtt!
ANGOL és OROSZ oktatás,
korrepetálás iskolásoknak
Babszem kávézó
és reggeliző
Budakeszi,
Fő u. 188.
Reggeli
Bagel
Paleo sütik
Gyerekjátszó

felkészítés érettségire és
középfokú nyelvvizsgára.
FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217
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A rutin, a rúter és a rokonok

Hogy ki hol viseli a gigáit, magánügy, de csak ha kifizette; váltságdíjat kérni a
nagyitól nem mindig az.
Hat iskolába tört be másfél hónap alatt 2018. badítására. A hívók, ma már tudjuk, nem
december 10. és 2019. január 26. között rokonok voltak, hanem csalók.
(Biatorbágyon, Telkiben, Zsámbékon, Pá- Te vagy az, Öcsi?
tyon, Gárdonyban, valamint Budapest XI. Kérem a születési
kerületében) egy 29 éves, tárnoki férfi. adataidat és
Mindenekelőtt a készpénz és a számítógé- a leánykori nevedet!
pek vonzották. A budaörsi nyomozók január
26-án hajnalban érték tetten, miközben épp
egy Budapest, XI. kerületi iskolát készült
kirámolni.
Álunokák, telefonbetyárok
Még a karácsonyi ünnepek előtt kezdődött,
hogy vidékünkön embereket hívott föl,
jellemzően késő esti vagy éjszakai órákban,
az unokájuk vagy gyerekük azzal, hogy elrabolta az albán maffia/balesetet okozott
stb. (megfelelő rész aláhúzandó), s azonnali pénzre van szüksége, hogy a kelepcéből
kiszabaduljon. A pénzkövetelők előzékenyen
fölajánlották, hogy el is mennek a nagyobb
összegért. Néhányan be is dőltek a trükknek
(az áldozatok jellemzően idős emberek voltak), és akár milliós nagyságrendű összeget
is mozgósítottak a hozzátartozójuk kisza-

A rendőrség összehangolt akciót indított
kézre kerítésükre, s ennek eredményeként
januárban két menetben azonosított és elfogott összesen négy férfit, aki a bűntett
elkövetésével gyanúsítható.
Megnyugodni azonban nincs okunk. A
szóban forgó csalás népszerű bűnözői körökben, viszonylag könnyen kivitelezhető és
kicsi a lebukás veszélye. Legjobb megelőzni.

Több gigabájt a gatyába!
A gigabáj nem tévesztendő össze a gigabájttal. Előbbi a nyakszépségverseny csúcsmértékegysége, utóbbi pedig a számítástechnikai eszközök memóriájának kapacitását
jelzi. Közös bennük ugyanakkor, hogy
rendszerint egyiket sem a nadrágban hordjuk, mármint se a nyakunkat, se a komputereinket. Alighanem tisztában volt ezzel az
alábbi történetünk „hőse” is (nyaka esztétikájáról nincsenek információink), aki nem
tévedésből, hanem a megtévesztés szándékával rejtett el egy tabletet és egy routert a
pantallójában. Így próbált meg távozni egy
budaörsi nagyáruházból a 26 éves, érdi fiatalember január 22-én kora délután. Ez, bár
furcsa módja az áruszállításnak, önmagában
még nem érdemelne figyelmet. Csakhogy
a számítástechnikai eszközök ellenértékét
nem fizette meg. Csodálkozhatunk-e hát, ha
a biztonságiak, észlelvén a kamerán keresztül a turpisságot, megállították, majd a szolgálati helyükön megmotozták. Innentől a
rendőrök vették át az ügyet.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

85 évesen is életerős

Párosban előny,
ha egyikük balkezes

Az asztalitenisz vegyes páros már szerepelni fog a soron következő olimpiai
játékokon is. Ezért aztán különös figyelem övezte a január 19-én, Budapesten rendezett World Tour-versenyt,
ahol egészen a döntőig jutott a Szudi
Ádám és Pergel Szandra duó. A mindent eldöntő mérkőzésen alulmaradtak

Magyarázzák el idős hozzátartozóiknak,
hogy hasonló esetekben mindenképp
követeljék, hogy a „rokon” egyértelműen
azonosítsa magát.

a kínaiakkal szemben, de az ezüst is fényesen csillog. Az egyik érem Budaörsre
kerül, ugyanis a páros női tagja a BSC
versenyzője, aki hősiesen küzdött: a
kínaiak mellett egy harmadik ellenfele
is volt, a betegség; lázasan állt az asztalhoz.
Babits Zoró

Idén 85 éves a Budaörsi Sport Club. Az
egyesület a diák- és a szabadidősport mellett a hivatásosok között is rangot vívott ki
magának. Aligha van még egy, Budaörs
léptékű magyar kisváros, amely ennyi eredménnyel büszkélkedhetne e téren.
Vegyük csak az elmúlt esztendőt, s maradjunk a profiknál.
2018-ban hat sportágban is avattak magyar bajnokká budaörsi sportolókat. A sikerágak: karate, dzsúdó, úszás, atlétika,
tenisz és asztalitenisz. De olyanok is voltak,
akik a nemzetközi színtéren ugyancsak figyelemreméltó eredményeket értek el akár a
felnőttek, akár az utánpótlás-korúak között.
Sőt: VK- és EB- győzteseket is adott Budaörs a hazai sportnak, s a település rangos
nemzetközi versenyeknek volt házigazdája.
Év elején, a hagyományoknak megfelelően, átadták 2018 legjobbjainak a Regényi
Jánosról elnevezett díjakat. A kitüntetettek:
Ádám Vivien (karate), Czifferi Péter (karate), Fazekas Mária (asztalitenisz), Hargitai
Vanda (atlétika), Jankovics Dániel (atlétika), Murányi Tamás (dzsúdó), Nagyházi
Lili (úszás), Ohát Zalán (dzsúdó), Pethő
Kinga (asztalitenisz), Rácz Zsombor (úszás),
Sárközi Richárd (tenisz) és Varga Zsombor
(tenisz).
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