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2015 AUGUSZTUS

OPTIKA

Szemüvegkeretek 
30% kedvezménnyel kaphatók!

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

H I R D E T É S F E L V É T E L :  B u d a k e s z i ,  F ő  u .  7 6 .  •  T e l . :  0 6 - 2 0 - 2 1 2 - 3 8 0 8  •  m a i l @ b u d a n t u l . h u

Papír-Írószer Bolt
Budakeszi, Fő u. 76.

06-23-450-637
herrlisztpapir@t-online.hu

HerrLiszt
Tanévnyitány!

UDÁNTÚL
FÜGGETLEN HÍRMAGAZIN                         WWW.BUDANTUL.HU

FRÍÍÍ!

Útra kelnek

Ki délre, ki délről
(írás a III. o-on – is)
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Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Örök hűséghez 
örök érték

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek
Óra és Ékszer

Átrium Üzletház
Budakeszi, Fő u. 43-45. 
I. emelet
Telefon: 06 (20) 9566 300
Nyitva tartás: 
hétfőn zárva, K-Cs: 10-18., 
P: 14-18., Szo: 9-13.

Ékszer-eladás, -javítás és 
-készítés méltányos áron. 

Cserearanyból is
Egyedi ékszerek készítése 

(egyedi rendelés)
Fájdalommentes 

fülbelövés, ékszer
Óra és óraelem-csere

Budakeszi, Átrium Üzletház, Fő utca 43-45.
Nyitva: H-P 10-19, Szo 8-12 óráig
Telefon: 06/70-620-1100
E-mail: plankkatalin.hu@gmail.com

Kati Butik• •

a különleges ruhák kutatóinak

•

Árzuhanás!! 
Nyári akciók! Divatos 
ruhák, pólók, farmerek, 
táskák bizsuk! 

Minden héten új áru, napi akciók! 
Minden 20. vásárló 5000 ft-os 

ajándekutalványt kap! Jöjjön az 
Átrium Üzletházba a Kati butikba!! 

herrLiszt Papír-Írószer Bolt
Készüljön velünk az új tanévre!

Budmil, Herlitz, Belmil és Ars Una iskolatáskák, háti-
zsákok, tolltartók kisiskolásoknak és nagyoknak.

Raktáron lévő, kifutó iskolatáskák 
-20% engedménnyel kaphatók.

Egyéni igény alapján is vállalunk iskola-csomag-
összeállítást.

Augusztus 24. és szeptember 6. között rendkívüli  
nyitva tartással segítjük a tanévkezdést. 
Nyitva minden nap 08:30-tól 19:00-ig (vasárnap is nyitva)

Rendelését akár interneten, e-mail címünkre is lead-
hatja. (Internetes megrendelés esetén telefonszámát, 
e-mail címét kérjük megadni!)

5000 forint fölötti vásárlás 
esetén 10% kedvezmény!

Beiskolázási utalványokat 
elfogadunk!

Fizetés bankkártyával is!

HerrLiszt Papírbolt
2092. Budakeszi, Fő u. 76.
Tel. 23/450-637
Nyitva tartás: h-p. 10-18, szo. 9-13 óráig.
e-mail cím: herrlisztpapir@t-online.hu

NERetlen kétéves
eXabo Tibor blogja

neretlen.blog.hu

Kérem, feltűnés nélkül kövessen!
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Az utóbbi hetekben minden változóban 
van mifelénk. Nyugodt, magyarországi 

viszonylatban kifejezetten jómódúak lakta 
vidékünkön megjelentek a menekülők. 
Először csak szórványban, itt-ott találkoz-
tam velük, de mára odáig fajult a dolog, 
hogy amerre nézek, mindenütt beléjük 
botlom: az utcán, a parkban, a piacon, a 
törzskávéházamban. A legfurcsább tulaj-
donságuk a mimikri, amivel csodálatos 
módon tudják fölvenni egy-egy jó ismerős 
vonásait, gesztusait, és képesek észrevét-
lenül elvegyülni közöttünk. 

Az első észlelésem több mint egy hónapja 
történt. Vihar volt éppen, kora nyáreste, és egy havária nyo-
mán hirtelen sötétségbe borult a város. Hosszú percek teltek 
el, de hiába kapcsolgattuk a megszakítót, a lámpák nem égtek, 
gyertyafényben ücsörögtünk. Kint szakadt az eső, s nem tud-
hattam, csak minket, netán az utcánkat, vagy az egész várost 
érinti-e az áramszünet. Akkor gondoltam, hogy felhívom 
ismerősömet, aki a város másik végében lakik, ott vajon mi 
a helyzet. A rádiófrekvenciákat nem zavarták meg a légköri 
viszonyok, így néhány csengőhang után föl is vette a mobilt. 
Sötét náluk is. Régen nem beszéltünk, váltottunk néhány szót, 
semmi különöset, amikor váratlanul elhangzott a keresztkér-
dés a „tájékozott újságíróhoz”: „És a menekültekről tudsz-e 
valamit?”. Gyorsan elbúcsúztunk, annyira zavarban vol-
tam, bár akkor még nem fogalmazódott meg bennem, hogy 
beszélgető társam is egy közülük: menekülő. Aztán egyre 
gyakrabban találkoztam velük. Ki halkan, hogy más ne hall-
ja, miről beszélgetünk, tárta föl lelkét, hogy tudniillik fél; ki 
harsányan, teli torokból szidta a békés életünkre törő hordát, 
hadd hallják minél többen, szerinte hogyan kellene elbánni 
velük. Orvos (!)  ismerősömmel a postán futottam össze, 
sorállás alatt adta elő, micsoda borzalom, már a buszra sem 
szállhat föl az ember anélkül, hogy ne kockáztatna valami 
fertőzést. (Jó hogy nem ebolát! – de ezt csak gondoltam, neki 
semmit nem mondtam.) Érdekes, hogy a menekülők, amikor 
megkérdezem, találkoztak-e már akár csak egyetlen menekült- 
tel is, kivétel nélkül nemleges választ adnak, de kisebb za-
varodottság után elkezdik sorolni azokat az ismerőseiket, akik 
rémesebbnél rémesebb történeteket éltek át.

Bevallom, idő kellett hozzá, amíg rájöttem, hogy beszélgető 
partnereim, régi ismerőseim valóban valamilyen fertőző 
betegséget kaphattak el, ami elsősorban a lelkeket támadja 
meg. Jellemző tünete, hogy áldozata szorong, fél, menekül. 
Menekül, bár nem tudja mi elől. Aztán egyszer csak elkezdtem 
sejteni, mitől: a saját jóérzése, a saját lelkiismerete, a saját 
igazságérzete elől. A jobbik énje elől, amely azt diktálná, 
hogy akár egy szerény összeggel, de kitöltsön egy csekket; 
összeszedjen néhány használaton kívüli, de még használható 
holmit; netán vásárolna néhány életmentő falatot, palack 
ásványvizet; vagy egyszerűen csak odamenjen, ahol az igazi 
menekültek vannak, és megszólítsa őket. Nem baj, ha nincs 
közös nyelv, csak az emberség közös nyelve.

Bár orvos nem vagyok, de azt hiszem, tudom a terápiát. S 
most nyájas Olvasó, kapaszkodj meg, nehogy a földre huppanj 
a meglepetéstől, mert egy szokatlan vallomás következik: azt 
ajánlom, hogy hallgass a Fidesz-re, és – hallgass a szívedre!

.
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)

„Amit megtartasz, örökre elveszíted azt; 
amit odaadsz, örökre megnyered”

(Korán)
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Augusztus, Kisasszony hava

Kisasszony havában igen mértékletesen élj, ha akarod 
magad betegségtől megoltalmazni. Ne egyél káposz-

tát, sem olyan étkeket, a melyek szaporítják a melan-
choliát. Sáros tóhalaktól és csíktól óvjad magad. Ne i- 
gyál se méhsört se szaladsört; útfüvet, polét és Acrimo-
niát tarts borodban; alkalmas borsos étekkel élhetsz; eret 
ne vágass, reggeli kihányás igen hasznos. Nagy-Boldog-
asszony napján ha fénylik a nap, azt itélik a szegény 
szőlőkapások, hogy azon esztendőben sok jó bort ihatnak. 
Minden vetemények öröme Kisasszony, Tiszta életüeket, 
de magtalanokat, hiveket, jó és érett erkölcsü életüeket, 
kedveseket, de hirtelen, vakmerő, bátor szivüeket és min-
denben kegyes erkölcsüeket, okosokat és kalmárságra 
szerencséseket teremtesz, de a fiad minden örökségét el-
hagyja, és idegen földre megy vándorolni.

CSÍZIÓ

A szellemi-lelki köztisztaság feladatát ezúttal 
kétfarkú kutyák vállalták magukra

Szolidaritás
Bár a kormánypolitika épp az 
ellenkezőt sugallja, sok magán-
személy és civil szervezet igyek-
szik segíteni a Magyarországot 
mind nagyobb létszámban 
elérő közel-keleti és afrikai 
menekülteken. Kíváncsiak 
voltunk, térségünkben mely 
egyesületek vagy egyházak 
aktivizálódtak e téren, de egy-
etlen ilyen kezdeményezésről 
tudunk: az MSZP budaörsi 
szervezete július 20-án kezdte 
meg adománygyűjtő akcióját. 

Könny és meteor

A Perseidák megjelenése az égbolton általában az au- 
gusztus 12-13. körüli napokra esik. Ilyenkor percenként átlag 
1-2 hullócsillag éri el a légkört. A Perseidák meteorrajt Szent 
Lőrinc könnyeinek is szokták nevezni a 258 augusztus 10-én 
mártírhalált halt Szent Lőrinc emlékére. 

A Perseidák néven ismert meteorraj igazán látványos. A me-
teoritok a légkörünkben elégve látványos hullócsillaggá válnak. 
Az ismert meteorrajok közül a Perseidák rendelkezik az egyik 
legnagyobb sebességgel. Az átlagsebessége 59 km/s.
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Eredeti thai masszázs szakképzett, 
thai masszőrökkel

BUDAKESZI, Fő u. 48.

www.banthai.hu
banthaimassage@hotmail.com

Nyitva H-V 10-22 óráig

Telefon: 06 (30) 693 52 02

BAN THAI 
MASSAGE SZALON

ÚJ!

Gyógyászati Segédeszközök Szaküzlete 
Átrium üzletház, Budakeszi, Fő u. 43-45.

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

www.uzletekbudakeszi.hu
www.gerincambulancia.hu

Gyógyászati Segédesz-
közök Szaküzlete, 
Átrium Üzletház, 

Budakeszi Fő u. 43-45.

Az emberek többségének van valamilyen lábproblémája, és sok 
panasz hátterében gyakran a láb valamilyen statikai zavara (lúd-
talp, harántsüllyedés, bütyök, kalapács-ujj) áll. Számos lábbetegség 
megelőzhető és kezelhető megfelelő talpbetéttel. Válassza a

PODIART talpbetétet.

Egyedileg az Ön talpára készül; optimális alátámasztást biztosít a láb-
nak; korrigálja a statikai elváltozásokat; hasznos a bőrkeményedések, 
a sarokcsontkinövés, az öregujjbütyök és a kalapácsujj megelőzésében 
és kezelésében; komfortos és pihentető a lábnak; természetes, 
bőrbarát anyagokból készül; könnyű, hajlékony, szinte bármilyen láb-
belibe behelyezhető; tartós használatával megszabadulhat  láb-, térd- 
és derékpanaszaitól.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT

Az ön lába 
egészséges?

– gyógy- és ortopéd cipők készítése (orvosi vényre és privát);
– számítógépes lúdtalpbetét-készítés személyre szólóan, 
 helyben.

Dr. Elek Emil Miklós ortopéd szakorvos, gerincgyógyász magán-
szakrendelése előzetes, telefonos bejelentkezés alapján  
(telefon: 06/20-455-3808; 06/20-389-2728)

ÜZLETÜNKBEN:

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

201508.indd   20 2015.07.30.   10:58:13



2015 AUGUSZTUS  •  BUDÁNTÚL

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

V

Az orvosi váróba részben bottal, tolóko-
csival érkeztek a betegek. Talán csak a 
fele volt olyan, aki segédeszköz nélkül 
volt képes közlekedni. Türelmesen vártak 
sorukra, s a még járóképesek a nehezeb-
ben mozgóknak átadták a helyüket, mert 
kevesebb volt az ülőalkalmatosság, mint 
a várakozó. Csendben, többnyire maguk 
elé meredve várták a sorukat. 

Aztán megérkezett egy kisebb társaság. 
Hogy ki volt közülük a beteg, azt nem sike-
rült kiderítenem. Viszont tizennégyig szám-
láltam, amikor leleltároztam az újonnan 
érkezetteket. A legfiatalabb, az öthónapos 
még szopott, az anyukája el is vonult táplál-
ni a picit. A népes társaság nagyon ügyesen 
forgolódott a csaknem harminc, korábban 
itt várakozó beteg között. A kisgyerekeket 
– volt több is – ölbe vették, és gyakorlati-
lag így kiprovokálták az ülőhelyek átadását, 
hiszen ki viselné el, hogy a 
széke mellett karon ülő gye-
rekkel ácsorognak, még ha 
botra is kell támaszkodni. 
A trükk ezután teljesedett 
ki, hiszen a még állók átvet-
ték a már ülőhelyhez jutot-
taktól a karra vehető gye- 
rekeket, s most már ők ringat-
ták állva a kicsiket. Persze, 

hogy több, régebben itt várakozó, alig állni 
képes idős beteg most is felállt, s létrejött a 
jó harminc-ötven év korkülönbség mellett a 
helycserére.

A helyzet nemsokára fokozódott, mivel 
a nagyobb gyerekeket elvitte az egyik 
felnőtt az automatához, ahonnan csokikat, 
szendvicseket varázsoltak elő némi apró-
pénz bedobásával. A szerzeményeket ter-
mészetesen most és azonnal el kellett fo-
gyasztani. Ehhez ki kellett csomagolni az 
ételeket, a csokis papírról persze rögtön rá 
is olvadt a még meleg szék ülőkéjére egy 
kicsi, de hát ez így roppant izgalmas. Még 
rajzolni is lehet vele!

Senki sem hitte volna, hogy ez a helyzet 
még fokozható, de a kis csapat módfelett 
találékony volt. Az automatából most 
italok kerültek ki, volt is nagy csere-bere, 
ami nem egy esetben dobással valósult 

meg, néha a betegek feje fölött. A fla-
konok némelyike csöpögött, fröcskölt, 
persze nem csak a padlóra.  

A történet azonban akkor teljesedett ki, 
amikor előkerült egy készülék, amelyből 
a terem méretéhez képest talán túlzó 
hangerővel sikerült zenének nevezett zajt 
kicsikarni. Nem igazán sikerült  a korábbi 
betegek arcáról leolvasni e váratlan ze-
neszolgáltatás miatti elégedettség jeleit.

Nos, ez a már közel sem idilli helyzet 
nem sokáig tartott, s erre már kijött az egyik 
doki is. Amikor meglátta a társaságot, szem-
mel látható felindultsága  egy halk mondattá 
zsugorodott: „így nem lehet dolgozni”!

A népes csapat  gyerekei addigra a két 
üres babakocsival akadályversenyt ren-
deztek a terembe, kerülgetve a betegeket, 
ami nem mindig járt teljes sikerrel, ám 
a versenyzőket kísérő felnőttek csoport-
jából senki sem próbálta meg fékezni a 
rakoncátlankodókat.

A váratlan fordulat ekkor következett 
be. A népes társaságból az egyik felnőtt 
gondolt egyet, s a már régebben itt tartóz-
kodó betegtől kérdezett valamit, majd 
felkiáltott: „Nem is ide kellett jönnünk”. 
Azzal a csapat felállt, a széttologatott 
székeiket szanaszét hagyva, szeméttel 
feltöltve otthagyták a várótermet, és a 
reájuk jellemző zajjal kisérve kicsörtettek 
– a maradók megkönnyebbülésére.

Mészáros Árpád

Illemtanóra az orvosi váróban 

 Budántúl: Ezek szerint ma 
Magyarországon van piaca 
a magánalapon szerveződő 
egészségügyi szolgáltatá-
soknak? – tette föl lapunk 
munkatársa első kérdését Sza-
badi Imolának, a vállalkozás 
képviselőjének.

Dentinel: A hazai egészség-
ügyi ellátórendszerben tapasz-
talható állapotok miatt egyre 
többen keresnek fel magánor-
vost vagy veszik igénybe egy 
magánklinika szolgáltatásait, 
vállalva az ezzel járó extra 
kiadásokat. A magánorvosi 
szolgáltatásokért fizetett díj 
fejében elsősorban több figyel-
met, tervezhető időbeosztást, 
minőségi ellátást és igényes 
környezetet kapnak betegeink.

B: Az egészségközpont első-
sorban fogászati kezelésekre 
szakosodott: mennyire mond-

ható élvonalbelinek a ren-
delkezésükre álló technika?

D: Fogászati klinikánkat 
a legmodernebb nyugati fo-
gászati berendezésekkel sze-
reltük föl. Például olyan kép-
alkotó berendezés működik, 
amivel nagy felbontású, 3D-s 
panorámaröntgen képet ka-
punk. Szakorvosaink kitűnő, 
nagy gyakorlattal rendelkező 
szakemberek, adott terüle-
tek specialistái. A kezelések 
kellemes, megnyugtató kör-
nyezetben történnek. 

B: A fogászat Magyaror-
szágon évtizedek óta magán 
alapon is működött; mennyire 
versenyképesek az önök árai?

D: Próbálunk igazodni a helyi 
lakossághoz, áraink a környéken 
a legkedvezményesebbek. En-
nek megfelelően Budapestről is 
sok páciensünk érkezik.

B: A fogászati kezelések 
mellett egyéb egészségügyi-
szolgáltatásokat is nyújtanak. 
Melyek ezek?

D: Márciusban adtuk át 
a sószobánkat.   A sóterápia 
elsősorban légúti megbetege-
désekben, asztmában és al-
lergiában szenvedő betegeknek 
hozhat enyhülést, de megelőzés 
céljára is ajánlott. A gyerekek 
számára pedig sóhomokozót 
alakítottunk ki. Az őrölt kősó 
a gyerekek kedvelt játszóhelye 
és a játék közben felszabaduló 
sóionok belégzése nagyon 
nagy hatásfokkal bír. Júniustól 
tovább bővültek szolgáltatá-
saink, például 
alternatív gyó-
gyászattal és 
fogyókúrás ke- 
zelésekkel vár- 
juk a gyó-
gyulni vá-
gyókat. Ugyan- 
csak nyártól 
h o m e o p á t i á s 
tanácsadással 
is bővülünk, és 
terveink szerint 
szeptembertől 

logopédiai rendelés is várja az 
érdeklődőket.

De központunkban működ-
nek különböző szépészeti 
szolgáltatások, alternatív gyer-
mekgyógyászat, fizikoterápia, 
lézerkezelés bőrbetegségek, 
ízületi problémák gyógyítására. 
A dohányzásról leszoktató pro-
gramunk és az addiktológiánk 
is magas színvonalon működik. 
Ha valaki teljes képet kíván 
nyerni tevékenységünkről, 
javaslom, látogasson el hon-
lapunkra: www.dentinel.hu.

A Dentinel hirdetését 
az Omnibus I. oldalán 

olvashatják

Bemutatjuk a Dentinel egészségügyi központot

Gyógyítás a Medencének
Év elejétől a budai agglomerációban, zsámbéki székhelyen 
működő magán-egészségügyi vállalkozás, a Dentinel Kft. 
jelentősen bővítette addigi szolgáltatásainak körét.

Használjuk ki a várakozási időt

Ahol még a fogorvosi 
székben is mosolyog
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MŰSZAKI VIZSGA – 
EREDETISÉGVIZSGÁLAT

márkafüggetlen 
autószerviz 

karosszéria-javítás, -fényezés
biztosítási ügyintézés

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 93e 30e 48e 49e 81e 6e
Összesen 124e 50e 68e 69e 101e 16e

  ÁCS, TETŐFEDŐ, 
ÉPÜLETBÁDOGOS

TELEFON: 06 30 900 4238

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi
E-mail: kapcsolat@durnipal.hu

Honlap: www.badogos-mester.hu

• Ereszcsatorna javítás, tisztítás, felszerelés; 
• Korcolt, léces és egyéb lemeztetők készítése;
• Ablakpárkányok, vízcseppentő szegélyek;
• Tetőszerkezet készítés, javítás, tetőablakok;
• Cserép-, palatetők javítása, kialakítása;
• Lapostető szigetelés, javítás.

Nyaralásifotó-akció!

Filmek, digitális adathordozók

Igazolványképek

Szkennelés, másolás, nyomtatás

Rendezvényfotózás

Keretek, keretezés

herrLiszt Papír- Írószer és Fotóbolt
Budakeszi, Fő u. 76.
T/F 06 (23) 450 637
Nyitva tartás: H-P 10-18, Szo 9-13 óráig
E-mail: herrlisztpapir@t-online.hu http://facebook.com/herrliszt

Keszi
FOTÓbolt
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A budakeszi általános iskolában az 
elmúlt tanévben több panasz volt a 
higiénés viszonyokra, kiváltképp, ami 
az ebédlő melletti mellékhelyiségeket 
illeti. Állítólag több kislány fertőzést 
kapott, amit egyesek az illemhelyek 
állapotával hoztak összefüggésbe. A 
szülők azt is kifogásolták, hogy nap 
közben nem takarítják a vécéket.

A panaszokat az ÁNTSZ vizsgálta, 
kétszer is. A vizsgálatukról a következő 
tájékoztatást adta megkeresésünkre 
Bánsághy Balázs járási hivatalvezető 
megbízásából Dr. Katona Ildikó járási 
tiszti főorvos. 

„A  Budakeszi Széchenyi István Álta-
lános Iskolában (…)  2014. szeptember 
22-én helyszíni ellenőrzést végeztünk, 
amelynek során megállapítottuk, hogy a 
szociális blokk működőképes, azonban 
erős vizeletszagot észleltünk; a szociá-
lis blokk felújításra szorul, a burkolatok 
sérültek, kopottak, nehezen tisztíthatóak. 
A helyszínen arról tájékoztattak, hogy 
az intézményben délelőtt 1 fő, délután 2 
fő takarító személyzet tartózkodik. 

Az ismételt közegészségügyi ellen-
őrzést két héttel később folytattuk le. 
Megállapítottuk, hogy valamennyi vi-

zesblokk szerelvényei működőképesek, a 
kézmosás és WC-használat tárgyi felté-
telei biztosítottak. Az intézmény takarí-
tását a BVV. Kft. végzi alapvetően az 
éjszakai órákban, azonban az iskolában 
mindig tartózkodik ügyeletes takarító 
személyzet délelőtt 1 fő, délután két fő. 

A panasszal érintett szociális blokk 
felújítását elkezdték, a szociális blokkok 
felújítását előreláthatólag a 2015-ös nyári 
tanítási szünetben fogják elvégezni.

Fertőző betegségek halmozódásáról a 
gyermekek körében információval nem 
rendelkezünk, sem a házi gyermekorvo-
sok, sem az iskola orvosa ilyen irányú 
jelzéssel nem élt.”

Vakációban is dolgoznak

Ahogy a pesti vicc poénjából vált 
szállóige mondja: „Ögyeees!” 

Mármint a budaörsi Fidesz-szervezet-
nek a nyári, politikai uborkaszezonra 
időzített akciója. A tavalyi, önkormány-
zati választásokon elszenvedett súlyos 
vereség után láthatóan kezd magára 
találni a csapat, legalábbis ami a poli-
tikai kommunikációt-manipulációt il-
leti. Július eleji kommünikéjükben azt 
vetették a polgármesterük szemére, hogy 
„Mintegy másfél millió forint közpénz-
zel jutalmazta magát a budaörsi polgár-
mester, mielőtt elindult az idei Kékszalag 
vitorlásversenyen. Wittinghoff Tamás, 
aki saját hajóval vett részt a versenyen, 
háromhavi rendkívüli jutalmat szavazta-
tott meg magának a június 
17-i testületi ülésen.”

Wittinghoff Tamás ezek 
szerint kvázi kiutaltatott 
magának egy combos 
prémiumot. Valójában 
a jutalomról a he-
lyi képviselő-testület 
döntött.  A második rész 
már rafináltabb, ugya-
nis nem állítja, de su-
gallja, mintha bármilyen 
összefüggés lenne a pré-
mium és a polgármesteri 
ladikozás között. Nos, 

utánajártunk, és kiderítettük: Witting-
hoff évtizedek óta hajózik, a szerény 
vízi járművet, ami 36 éves, annak idején 
használtan vette, maga hozta rendbe, és 
mai értéke el sem éri a fölvett prémium 
nagyságát. A Kék Szalag ugyan Európa 
egyik legrangosabb tavi versenye, de 
nem követel nevezési díj gyanánt ak-
kora erőfeszítéseket, ami meghaladná 
akár egy átlagos köztisztviselő anyagi 
lehetőségeit.

A közlemény, vélhetően nem 
szövegezői ellenére, már úgy került át a 
médiába, hogy a polgármester közpén-
zen hajókázik.

Nos, bárkiről, aki Magyarországon az 
állami-önkormányzati szférában tevé-
kenykedik, s így a fizetésének forrása az 
adófizetők pénze, vagyis közpénz, ilyen 
alapon kijelenthető, közpénzen nyaral, 
sörözik vagy fizet vízdíjat stb.

A dolognak mindazonáltal két szépség- 
hibája van. Az egyik, hogy a közvéle-
ményben a vitorlázás amolyan luxusnak 
számít (bizonyos esetekben valóban az 
is). Egy közszereplőnek, ha titkolni nem 
is, nem biztos, hogy hobbiját rendszer-
esen a médiában kellene népszerűsíteni. 
Még ha ezt olyan szerényen teszi is, mint 
Wittinghoff.  A másik, a budaörsi ellen-
zék azt is a polgármester szemére veti, 
hogy olyankor kapta a tetemes jutalmat, 
amikor a településen idén megszorításokat 
vezettek be. Az viszont már a vicc kate-
góriája, amikor a közleményben a helyi 
Fidesz arra hívja föl a város első emberét, 
fizesse vissza a vitorlázásra fölvett (!)  
pénzt, és fordítsa közcélokra. (Slusszpoén: 
a térség országgyűlési képviselője, Csen-
ger Zalán Zsolt, mit gondolnak, milyen 
sportnak hódol? Aki kitalálja, jutalma egy 
Tibi csoki.) 

Végül, ha már, magáról a sport-
eredményről. Wittinghoff mancsaftja idén 
a saját hajókategóriában a 11. helyet sze-
rezte meg.

Szóba' Bitor

Hajózni muszáj

Nem tudom, hogy az „akinek a halálhírét költik, hosszú életű lesz a földön” 
bölcsesség vajon csak emberekre, vagy épületekre is vonatkozik. Mindeneset-

re amennyiben igen, akkor megjósolható, hogy a budakeszi művelődési központ 
még nagyon sokáig fog állni. Kiváltképp, hogy nem először keltik a halálának, 
pontosabban elbontásának hírét. Most épp nyáron hallani, hogy az önkormány-
zat a Kossuth utcától a volt tüdőgondozóig mindent ledózerolna, s az így kapott 
területen építene új kultúrt, orvosi rendelőt, üzletközpontot stb. 

Utánajártunk, valóban van ilyen 
elképzelés, de még annyira kezde-
tleges, hogy beszélni sem igen ér-
demes róla. Ennél jóval kiforrot-
tabb koncepciója volt például az 
utolsó, Szemereki Zoltán vezette 
önkormányzatnak, Farkas Gyula 
polgármesterségének végére pe-
dig kész szerződések vártak a 2006 
őszén hivatalba lépett új városveze-
tés aláírására. Azokból sem lett 
semmi – a mainál jóval kedvezőbb 
gazdasági időszak ellenére. 

Sza-T-ir Az a legény, aki állja

Hánykolódik, de el nem süllyed 
(képünk illusztráció)
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Bankó Jánosné – Marcsi
női FODRÁSZ

Budakeszi, Fő u. 40-42. 
(az udvarban)

Telefon: 06 (23) 451 422
mobil: 06 (20) 364 4029

Huszonnyolc éve 
a budakeszi frizurákért

Új nyári frizurák!
AKCIÓ!

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

Friss tej  
a termelőtől!
Budajenő MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS

 hétfő, csütörtök
Budakeszi, Ady E. u. 1.

 hétfő, szerda, péntek: 
7.00-10.00 14.00-17.00
Budaörs, Nefelejcs u.

 hétfő, szerda, péntek: 7.00-10.00
Budaörs, Szivárvány u. (Posta)

 kedd, csütörtök: 14.00-17.00
Budaörs, Lévai u.

 hétfő, szerda, péntek: 14.00-17.00
Nagykovácsi MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS

 hétfő, csütörtök
Páty MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS

 kedd, péntek
Telki, Új iskola (közelében)
 kedd, csütörtök: 7.00-10.00

Tök, Kútvölgy tér (Coop áruház parkolója)
 hétfő, csütörtök: 14.00-17.00

Törökbálint 
MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS

 hétfő, csütörtök: 
MÁV Ltp., Újtelep

szerda, szombat: 
Tükörhegy, Annahegy, Rudák telep

Zsámbék, Akadémia u. (postával szemben)
 hétfő, kedd, péntek, szombat: 7.00-10.00

szerda: 14.00-17.00, 14.00-17.00
Zsámbék, Akadémia u. Focipálya mögötti 

lakóövezeten 
MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS 

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!
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– Milyen szakmai ala-
pokon indították el a Kinder-
zentrumot? 

– Az augsburgi egyetem 
vendégtanáraként a korai 
többnyelvűség elsajátítta-
tásának módszereit oktatom, 
emellett már a harmadik éve 
részt veszek egy széleskörű 
kutatásban, amiben a ko-
rai többnyelvűség kialaku-
lásának, megvalósulásának 
lehetőségeit és a többnyelvű 
gyermekek fejlődését vizs-
gáljuk. Kézenfekvő volt, 
hogy az így megszerzett 
tudásomat pedagógusokkal, 
fejlesztő pedagógus és logo-
pédus segítségével a gyakor-
latba átültetjük. 

– Nem korai a nyelvi 
nevelés, amikor a gyerekek 
még magyarul is alig tudnak?

– A kutatások azt bizonyí-
tották, hogy az újszülött 

csecsemők a világ bármely 
nyelvét képesek megtanul- 
ni. Mi ezt a természet adta 
lehetőséget használjuk ki 
és már a baba-mama foglal-
kozásokon, 4-5 hónapos kor- 
tól, majd intenzívebben 15-18 
hónapos kortól foglalkozunk 
babák többnyelvű fejlesz- 
tésével és egyéni tehetség- 
gondozásával. 

– Nem árt a gyermek 
fejlődésének, ha egyszerre 
több nyelven tanul?

– A kisgyermek nem ta-
nulja, hanem elsajátítja 
a nyelveket. Ez merőben 
másképp zajlik, mint az ide-
gennyelv-tanulás. A második 
nyelvet a gyermek ugyan-
úgy sajátítja el, mint ahogy 
az elsőt. Intézményünkben 
ezért németül beszélünk a 
gyerekekkel, de a kollégák, a 
dolgozók is németül beszél-

nek egymással. A napirend 
adta sok szituáció, a játékos, 
érdeklődést felkelő foglal-
kozások, a pedagógusok 
mimikája és gesztikulációja 
segítik azt, hogy a gyerekek 
nagyon hamar megértsék a 
német nyelvet. 

– Csak nyelvet oktatnak a 
Kinderzentrumban?

– A nyelven kívül nagy 
hangsúlyt fektetünk az 
egészséges életmód kialakí-
tására, a természet megis-
mertetésére, a zenei és a 
művészeti nevelésre. Az is-
meretek megszerzésénél a 

gyermeki tapasztalást, kísér-
letezést támogatjuk, segítjük. 
Kis létszámú csoportjaink-
ban a kisebbek tanulhatnak 
a nagyobbaktól és a nagyok 
figyelnek a kisebbekre. Ez 
nagyon jól segíti a gyer-
meki feladattudat kialakí-
tását. A szülőkkel szorosan 
együttműködve, segítjük a 
gyermekeik képességeinek 
legoptimálisabb fejlődését. 

További információkat a  
www.gyermekcentrum. eu 

vagy a www.kinderzentrum.
com oldalakon találnak.
Hirdetés a VIII. oldalon.

Németül minél előbb
Budakeszi egyik különleges oktatási-nevelési magánintéz-
ménye a Kétnyelvű Gyermekcentrum. Alapító-vezetőjével, 
Kóthyné Herceg Máriával a Kinderzentrum ötéves fennállása 
alkalmából beszélgetett munkatársunk.

Korábban nem látott mértékben szaporodnak a menekültekkel szembeni rasszista in-
cidensek. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)  az interneten terjeszthető figyelemfel-
hívó ábrákat készített abból a célból, hogy mindenki tudjon róla: az idegenellenes, rasszista, 
homofób, antiszemita bűncselekmények súlyosabban büntetendők.
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HerrLiszt Papírbolt
2092. Budakeszi, Fő u. 76.
Tel. 23/450-637
Nyitva tartás: h-p. 10-18, szo. 9-13 óráig.
e-mail cím: herrlisztpapir@t-online.hu
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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

Ételkülönlegességekre vágyik?

Nem kell elutaznia, 
jöjjön nyáron is a Stadtba

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

Budakeszi, Fő tér 2.
(Az Angyal Patika épületében);
Biatorbágy, Szabadság út 37.

Nyitva tartás: hétfő zárva, K-V 11-18-ig
Telefon: 06 (30) 7091041

Nagyobb választék, több hely, több vendég

Melegben 
jéghideg 

öröm 

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

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

Páty Nagyhegy 
(Öreghegy) 

2000nm-es telek
 

ELADÓ
Páty, Nagyhegy utca 39. 

A telek méreténél fogva 
házépítésre is alkalmas, 
a környéken sok új ház 
épült az utóbbi időben.

Érdeklődni: 70/606 8338
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ZSÁMBÉK
Zsámbéki sZínháZi báZis

Augusztus

1. szombat, 20.00 By the wall 
a Divadlo Continuo (Csehország) 
előadása (Műemlék Rakétabázis) 
2. vasárnap, 20.00
Tóth-Máté Miklós: A nagyrahivatott 
a Zanotta Art Egyesület előadása 
(Romtemplom)
Kállai R. Gábor: A vámkisasszony 
ősbemutató 
a MANNA és a Zsámbéki Színházi 
Bázis produkciója (Ifjúsági Ház) 
8. szombat, 20.00
Falcsik Mari: Nő az időben  
Ráckevei Anna és Kováts Kriszta 
zenés estje (Zárdakert) 
9. vasárnap, 20.00 
Farkashajsza (Vlagyimir Viszockij 
műveiből) 
Földes László Hobo előadóestje
(Romtemplom) 
11-12. kedd-szerda, 18.30 
Sztalker – Játék egy zarándoklatban  
a Zsámbéki Színházi Bázis 
produkciója (Műemlék Rakétabázis) 
14. péntek, 20.00 
Parti Nagy Lajos: Ibusár  
Csavar Színház (Szlovákia) előadása 
(Zárdakert) 
15. szombat, 15.00 
Magyar Íróválogatott–Zsámbéki 
Öreg Fiúk focimérkőzése 
Az írók csapatkapitánya: Kuko- 

relly Endre. A meccs után az írók 
felolvasást tartanak saját műveikből. 
(zsámbéki sportpálya)
15-16. szombat-vasárnap, 20.00 
Samuel Beckett: Winnie – Ó, azok a 
szép napok! 
A temesvári Csiky Gergely Magyar 
Színház és a Zsámbéki Színházi Bázis 
produkciója (Ifjúsági Ház) 
20-24. csütörtök-hétfő, 20.00 
Pedró Calderón de la Barca: Az élet 
a-moll (álom) – Létfilozófiai színmű 
szünet nélkül 
a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, 
a MASZK Egyesület és a Zsámbéki 
Színházi Bázis produkciója rendező: 
Jámbor József (Műemlék Rakétabázis)
21-22-23., péntek-vasárnap 
A Határokon Túli és Hazai Amatőr 
Színjátszók XXIV. fesztiválja
(Művelődési Ház)
Im Memoriam Mátyás Irén és Bicskei 
Gábor
27. csütörtök, 20.00 
Menszátor Héresz Attila és 
a Duende zenekar koncertje
(zsámbéki Lámpás Étterem) 
28-29. péntek-szombat, 20.00 
Michel de Ghelderode: Escurial  
A THEALTER és a Zsámbéki Szín-
házi Bázis produkciója (Műemlék 
Rakétabázis) 

ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

Augusztus

8-9. szombat-vasárnap, 10.00-18.00
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
8. szombat, 16.00
Mária mennybevétele-napi gyógy-
növénycsokor kötés, Sztankovics Ju-
dit vezetésével, a Tájházban
15. szombat, 15.00
NYITOTT MŰTEREM
Deák Balázs szobrászművész 
ÉLETMŰ kiállításának megnyitója 
saját műtermében
15. szombat, 20.00
NYAKAS JAZZ KLUB
Trans-formation koncert a Zárda-
kertben

BuDAKeSZi NyÁri 
SZíNHÁZ
Augusztus 27-28-29. 20.00 (esőnap: 
augusztus 30.)
Varga Lóránt Kővel, kő nélkül című 
színdarabja neves színművészek és 
budakeszi polgárok elődadásában

Történelmi játék az egykori csoda 
helyszínén, a Makkosmáriai Kegy-
templom kertjében

BuDAKeSZi CSAlÁ-
Di NAp FeSZTivÁl
Farkashegyi repülőtér

Augusztus 22., szombat
Programok: ételfőző verseny, családi 
és gyerekprogramok, Keszikerülő 
kerékpártúra, légi parádé, 
folklórműsorok, koncertek
18:45 Charlie
20:00 Karthago
21:30 tűzijáték

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

Most lenne 95 éves a film-
sorozat-hős – Tenkes, Taki, 
Záray, egy személyben  –, a 
tévénéző-tábor egykori ked-
vence. 80 felé járt, amikor 
egy őszi napon először ta-
lálkoztunk. A kertjük kialakí-
tásához kértek segítséget. A 
felesége – több stáció után – 
a budakeszi arborétumunkat 
látogató közös ismerős aján-
lását követve, az erdészetnél 
hívott fel telefonon.

A szolgálati területhez 
tartozó kies, viszonylag új 
településen épített házba 
költöztek. Az épület már 
elkészült, a növényzeten kívül 
a végleges kapuszárnyak 
hiányoztak. Az ideiglenes 
kapun vasláncba zárt lakatot 
elsőre nem sikerült kinyitnia 
a kapitánynak. Mielőtt a fele-
sége is próbálkozott volna, a 
táskámból elővett zár-spray-
vel fújtam egy keveset a 
lakatra.

– Szívesen itt is hagyom 

ezt, „Záray-spray”-nek, – 
utaltam az aktuális szerep-
beli névre –, néhány fújásra 
való van még benne. 

– Látod, nálad is lehetett 
volna ilyen flakon! – fordult a 
felesége a kapitányhoz enyhe 
szemrehányással, miközben 
kinyitotta a lakatot.  

– Fő, hogy kinyílt – felelte 
a férj. Ha tegezhetlek – for-
dult hozzám –, gyere, igyál 
egy korty laza fröccsöt a 
sikeres bejövetelre, közben 
megbeszéljük, hogy mit gon-
doltunk ültetni a kertben, és 
mi az, amit abból jónak tar-
tasz.

A korty laza fröccsel a 
tegezés is simábban ment, és 
a „terepi” felmérésig néhány 
percet beszélgetve, röviden 
be is mutatkoztunk.

A Salgóbányáról indult 
színész, mint mondta, annak 
idején erdészeti főiskolai ta-
nulmányokra hangolódott, 
végül közgazdasági egyetemi 

képzés lett belőle. Az utóbbi 
„kapott elsőbbséget” otthon. 
A megkezdett tanulmányokból 
– akkor kezdő, szintén neves 
néhai színészek hatására –, 
a pénz világa felől a világot 
jelentő deszkák felé vezetett 
később út. Amely deszkák, 
azért – valahol – az egykor 
áhított erdő fái voltak persze...

A hamarosan papírra vetett, 
látvány-képes növénytelepí- 

tési javaslatot napok múl-
tán adtam át. Családi/is-
meretségi alapon tervezték 
megoldani a kivitelezést, 
amely – remélhetőleg – ola-
jozottan történt, és a kapi-
tány ugyanúgy örömét lelte 
a kerti növényekben, mint 
a panoráma-ablakból a Kút-
völgyi kerületünk erdejének 
látványában.

Apatóczky István

TöredéK

Koccintás a Tenkes kapitányával

Budakeszi fákat 
ültetett a kertjébe
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Németh Ingatlaniroda – Minden, ami ingatlan

Németh Piroska
2092 Budakeszi, Fő u. 38.

www.nemethingatlan.hu
Nyitva tartás: H-P 10-18-ig

Tel.: +36/23-451-729
+36/20-390-55-98

E-mail: nemethingatlan1@pr.hu

TELKIBEN 170 m2 
lakóterületű, 5 szobás, 

kétszintes, téglaépítésű, 
parasztház jellegű 

(szérűvel a kertben), 
tornácos, garázsos,  
önálló családi eladó.

Irányár: 34,5 mFt
*

BUDAJENŐN 186 m2 
lakóterületű nappali+6 
szobás, 4 fürdőszobás, 
40 m2-es belső úszóme-
dencés, teraszkonyhás, 
garázsos villaház 900 

m2-es telken eladó.
Irányár: 119 mFt  

*

BUDAKESZIN 54 m2 
lakóterületű, 2 szobás, 

felújított, erkélyes, 
D-i tájolású, magasföld-

szintes téglaépítésű 
lakás eladó.

Irányár: 14,8 mFt

*

BUDAKESZI rendezett, 
aszfaltozott utcájában 

120 m2 lakóterületű, két-
szintes, garázsos, kertes, 

korszerűen felújított 
téglaépítésű családi házas 

ingatlan eladó.
Irányár: 33,6 mFt

*

BUDAKESZIN 
57, 78, 69, 67 m2-es, 2 db 
53 m2-es  új, téglaépítésű 
társasházi lakások eladók. 
Költözhetőség: 2015. au-

gusztus hónap. Érdeklődni 
kizárólag személyesen az 

irodámban.
Árak: 310-és 400 eFt/m2

MOLNÁR KŐFARAGÁS
Sírkő készítése márvány, gránit, mészkő 
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.
Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés, 
temetésre való bontás, helyreállítás.

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!
Egyszemélyes sírkövek bruttó 260 ezer forinttól, márvány urnasírok bruttó 100 ezer 

forinttól, gránit urnasírok bruttó 130 ezer forinttól.
2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 42.

Molnár Tibor: 06/20-518-4960; 06/23-453-777

www.molnar-sirko.hu

 

 

 

Fürdőszoba-felszerelés 
és Csempeszaküzlet

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

Mapei-szakbolt
Termékek listaár alatt

Szaniterek, csaptelepek, fürdőszoba-bútorok, tükrök, 
kádak, zuhanyfülkék, mosogatók, kiegészítők

CSEM-PÉK Hungary Kft.

Nyita H-P 8.00-17, Szo. 00.8-12 óráig
Telefon: 06 (23) 452 481

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
1980 óta működő cég minőségi szolgáltatása!

porolás, biotisztítás, mélytisztítás, szagtalanítás, 
fertőtlenítés, szegés, javítás

http://www.tisztaszonyeg.hu 
Szállítás-megrendelés: központ 06 30 680 0078

TISZTASZŐNYEG
A szőnyegtisztító
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Viharkáron innen és túl  

A közlemúltban térsé-
günkön átsöprő vihar 
nagy károkat hagyott 
maga után. Kidőlt fák, 
elrepült cserepek és rek- 
lámtáblák, valamint  
jégzúzta járművek ma-
radtak a nyomában. 
Ha van biztosításunk, 
elvileg nyugodtan alha- 
tunk. A biztosítóknak 
azonban helytállásu-
kért cserébe elvárásaik 
is vannak. Figyeljünk a 
kárbejelentésre!

A káreseményeket mihamarabb, 3 napon belül 
be kell jelenteni. A biztosító elvárja, hogy a kárt 
megfelelően kivizsgálhassa, nyilvánvalóan a csa-
lások elkerülése végett. Ezt segíti, ha mihama-
rabb értesül a káreseményről. Amikor tömegesen 
fordulnak elő káresemények, általában kicsit las-
sabban halad a kárfelmérés. Ügyvédként minden-
kinek azt javaslom, hogy lehetőségeihez mérten 
azonnal dokumentálja a kárát: készítsen fényké-
pet, videót, legyen tanúja a károknak néhány 
ember. Ez azért fontos, mert a kárfelmérésig 
a helyszín óhatatlanul is megváltozik, hiszen a 
károsultnak még kárenyhítési kötelezettsége is 
van – s ilyenkor vita esetén bizonyítanunk kell 
az eredeti állapotot is. Pl. vízbetörésnél nyilván-
valóan meg kell kezdeni a szivattyúzást, hisz ha 
a falak tovább áznak, még nagyobb károk követ-
kezhetnek be. 

Az embert a kárügyintézés során néha meglepe-
tések érik. Gyakran fordul elő, hogy a biztosító 
megpróbálja hárítani a bejelentett igényeket, 
vagy a valósnál kisebb kártérítési összeget ajánl 
csak fel. Ilyenkor szakember segítségére van 
szükség. Természetesen olyan is előfordul, hogy 
a biztosítók tüzetes vizsgálatai csalást lepleznek 
le. Vannak ugyanis, akik jól akarnak keresni a 
káreseményeken.

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!

Budakeszi Házak 
Ingatlaniroda

2092 Budakeszi, Kagyló u. 5.
Telefon: 06 (23)457 172; fax: 06 (23) 457 173; mobil: 06 (20) 25 93 179
web: www.budakeszihazak.hu; e-mail: budakeszihazak@gmail.com
Várjuk kedves ügyfeleink megbízását!

Lencz Judit

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk 
Budakeszin és környékén 

ügyfeleink számára.
*

Tekintse meg választékunkat honlapunkon!

A részletek felől 
érdeklődjék 

üzletkötőnknél!

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 nyilvántartá-
sok, 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, Fő u. 121.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033

E-mail: stras@interware.hu

Ügyvédi Irodánk helyi, és nemzetközi vállalatok, va-
lamint magánszemélyek teljeskörű jogi képviseletét 
látja el az Amerikai Egyesült Államokban.

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

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

Az Ön jogi partnere 
az Amerikai Egyesült 

Államokban

201508.indd   29 2015.07.30.   10:58:34



BUDÁNTÚL  •  2015 AUGUSZTUS

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

XIV

SZOMBATON IS NYITVA!

Tökön mintegy 546,97 millió 
forint összegű Európai Uniós tá-
mogatás segítségével megvaló-
sított beruházás eredményeként 
közel 8 km szennyvízcsa-
torna gerinchálózat, 4,5 km 
bekötővezeték, lakossági 
átemelő szivattyúk, valamint 
nagy teljesítményű átemelő 
telep kiépítésére került sor. 
A településen található mint-
egy 500 ingatlan köthet majd 
rá a hálózatra. Hogy mikor, 
az még bizonytalan. De nem-
csak emiatt nem nevezhető 
egyértelműen sikertörténetnek 
a beruházás.

Erről egy, nemrég szer-
kesztőségünkhöz érkezett levél 
szól. Ebből idézünk:

„Tök Budapesttől 30 kilo-
méterre fekszik a Zsámbéki-
medencében.

A csatornahálózat kiépí-
tése sajnos csak most ért a 
végéhez, holott a szomszé-
dos településeken már évek 
óta befejeződtek a hasonló 
beruházások. De ugye Tök 

más világ, senkihez sem sze-
ret igazodni. Nyugodtan csa-
tornázhattak volna pl. Zsám-
békkal közösen, minimális 
összegért, de ők külön utakon 
szeretnek járni. Meg is lett az 
eredménye.

A szomszédos Zsámbék, 
Perbál, Tinnye stb. még a 
múlt században kiépítették 
a hálózatot, a szennyvíztisz-
títót,  de Tökön sokan nem 
szerettek volna csatornadíjat 
fizetni, hiszen még életük-
ben nem hívattak szennyvíz-
szippantót a telkükre. Folyik 
a szenny jobbra-balra – de 
legfőképp ingyen.

No de ideért az EU-szab-
vány, hogy csatornázni, 
miként hajózni – muszáj. 
Ezek után, mit tehettek volna, 
belevágtak. Egyébként már 
másodszor. A korábbi önkor-
mányzatnak és akkori pol-
gármesterének volt már egy 
kísérlete, amin bukott is egy 
csomó pénzt a község, de most 
végre pályázaton nyertek, s 

így aztán a hálózat kiépül-
hetett. Tegyük hozzá, mint-
egy 200 ezer forintos laká-
sonkénti  hozzájárulással, 
ami nem kevés. De a tökiek 
többsége még így is szívesen 
fizetett. És most várják, hogy 
ténylegesen is ráköthessenek 
a hálózatra. De egyelőre 
nem nagyon tudnak. A jelen-
legi településvezetés ugya-
nis még Zsámbékkal egyez-
kedik, hogy a töki csatornát 
az ottani szennyvíztisztítóra 
csatlakoztathassák. Most, 
amikor a beruházás már 
elkészült… Hogy vághattak 
bele egy ekkora fejlesztésbe 
anélkül, hogy előre tisztázták 
volna, hova juttatják majd az 
összegyűjtött szennyvizet?”

Egy helyi lakos
 (név, cím a 

szerkesztőségben)

Tökön folyik, de hova?

Hulladékszállítás-feldolgozás
Ha nemveszélyeshulladék-gyűjtéssel és -kezeléssel kapcso-
latos szolgáltatásokat keres a Zsámbéki-medencében vagy 

a környéken, forduljon bizalommal hozzánk!

Építési törmelék, inert hulladék (sitt) elszállítását és lera-
kását, valamint feldolgozását, újrahasznosítását lakossági 

és közületi ügyfeleknek egyaránt vállaljuk.

Földmunka-végzést vállalunk!

Zsámbékiak, figyelem! A település lakosai díjmentesen 
beszállíthatnak évi 0,5 t inert hulladékot feldolgozásra.

30 km-es körzeten belül 20% kedvezményt 
adunk a szállítási költségből.

Bio-RECycling Kft.
Telephely: Zsámbék, Mányi út 059/1
Telefon: 06 (70) 386 64 03
e-mail: bioreczsambek@gmail.com

Keszi dínók

Nem, nem valamilyen ré-
gészeti szenzációról van szó, 
legjobb tudomásunk szerint 
Budakeszi területén nincs hat-
vanmillió éves dínótemető. 
Egy friss hír szerint viszont a 
Pilisi Parkerdő Zrt., a Vadas-
park üzemeltetője a mostani 
kalandpark kiegészítéséül a 
világszerte mind divatosabb 
dínó park létesítését tervezi 2 
hektár területen. Természete-
sen nem  őskövületekből ki-
nyert DNS-t kívánnak klónoz-
ni, az őshüllők műanyagból, 
de életnagyságban készülnek 
majd.

Ha a tervek megvalósulnak 
(a gyerekek legnagyobb örö-
mére), mintegy kéttucat őslény 
lesz látható a szabadtéri bemu-
tatóhelyen.
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A bűnügybe vétlenül és véletlenül ke-
veredett postás ezúttal egyszer sem 

csengetett, mivel a küldeménnyel még a 
címig sem jutott el, a budaörsi nyomozók 
megelőzték. A borítékban meg is találták 
az útleveleket, amelyeket kerestek. Első 
látásra tökéletes, valódi okmányokat. 
De ők akkor már tudták, amit tudtak. 
Egy fülesre mozdultak rá. A következő 
lépésként azonosították és kihallgatták 
azt a két férfit, akik arra vártak, hogy a 
jelzett okmányokat kézhez kapják, majd 
Budapesten célba juttassák. A szakértők 
közben az úti okmányokat is megvizsgál-
ták, s megállapították, hogy azok a látszat 
ellenére hamisak. A Budakeszi Járási Hi-
vatal Budaörsi Okmányirodájában készült 
útlevelekben ugyanis a fényképek nem 
azokat a személyeket ábrázolták, mint 
akiknek a nevére kiállították.

Innentől már gyerekjáték volt kideríte-
ni, ki követte el a közokirat-hamisítást. 
K. Viktorné (58 éves) budaörsi lakásán 
esete tízkor csöngetett – nem a postás, 
hanem a rendőr. Egyenesen a kapitány-
ságra kísérték, majd kihallgatták. Az 
asszony vallomásában elmondta, hogy 
általa ismeretlen személyektől kapta 
az ajánlatot, hogy készítsen részükre 
útlevelet, okmányonként 10 ezer forint-
ért. A bűncselekmény elkövetése során 
a gyanúsított olyan személyek adatait 
használta fel, akik korábban egy jogszerű, 
egyszerűsített honosítási eljárás kereté-
ben magyar állampolgársághoz jutottak. 
Az okmányok az ő adataikkal, de eddig 
ismeretlen személyek fényképével lettek 
kiállítva.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Gazdaságvédelmi Osztálya folytat eljárást 
közokirat-hamisítás bűntett és vesztege-
tés bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt ellene. A nyomozóhatóság 
kezdeményezte előzetes letartóztatását. 

Szekercés támadó

„Két kicsi kecske, baktat a a hegyre…” 
Ez a régi nóta jutott eszembe az alábbi 

eset kapcsán. Íme, miért. 
Július 12-én délután egy budaörsi 

utcában két autós szembetalálkozott 
egymással. Az út túl szűk volt ahhoz, hogy 
elfértek volna egymás mellett, s egyik sem 
akarta elengedni a másikat. Egyikük, L. 
András helyi lakos (65 éves) elveszítette a 
fejét, s előkapta a fejszét. (Hiába, egyesek 

már csak így közlekednek, fejszével a ko-
csijukban.) Kiszállt a járműből, és han-
gos fenyegetések kíséretében elindult a 
másik gépkocsi felé. Garázdálkodásának 
a helyszínre érkezett rendőrök vetettek 
véget. A szekercét lefoglalták, a szondát 
megfújatták (ami annak rendje és módja 
szerint elszíneződött), a férfit pedig a kö-
zeli kapitányságra vitték és előállították. 

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya indított eljárást garázdaság 
bűntett és ittas vezetés vétsége elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt ellene..

Álrendőrök és igaziak

„Uram, megtaláltuk a tegnap ellopott 
okmányait és a bankkártyáját – közölte a 
férfi a budakeszi csempebolt eladójával, 
miután másodmagával belépett a he-
lyiségbe és rendőrnyomozóként bemu-

tatkozott. – De még a tettest is sikerült 
fülön csípnünk!” – intett fejével a másik 
felé. S valóban, a nyomozó mellett á-
csorgó fiatalember kezén ott volt a bi- 
lincs. A boltos (tapasztalt ember, alapo-
san megnézte a civil ruhás detektívet, aki 
a rendőrigazolványát ugyan nem mutatta 
föl, de kezében egy kézi rádióval érkezett) 
igen csak megörült, hiszen előző nap, jú-
lius 9-én valóban ellopták az iratait és a 
kártyáját. Amikor a rendőr kitette elé a 
pultra a lopott holmit, eloszlottak a kétsé-
gei: ezek valóban az ő okmányai!

Ami ezután következett, viszont már 
kevesebb bizalmat ébresztett benne. 
Főképp az, amikor az imént még a bilin- 
csét pulóvere ujjával szégyellősen rej-
tegetni próbáló bűnöző azzal állt elő, hogy 
a kereskedő pénzzel tartozik neki. „Még 
hogy én? Sose láttam ezt az embert!”  – és 
valóban. Hát még, amikor maga a rendőr 
kérte föl, ugyan adná át neki a szóban 
forgó összeget mint bűnjelet, persze csak-
is az eljárás idejére, hogy tisztázhassák 
a bűncselekmény körülményeit. Erre ő 
már nem volt hajlandó, sőt: értesítette a 
rendőrséget. A budakesziek aztán leleplez-
ték a „kollégákat”, s legott elő is állítot-
ták őket a Budaörsi Kapitányságon. Ahol 
persze kiderült, hogy a rendőr álrendőr, a 
történet egy kitalált történet, mint ahogy 
a bilincs is csupán egy játékszer. Ami az 
egészből igaznak bizonyult, a bilincses 
valóban bűnöző volt. 

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya indított eljárást csalás vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att R. Tibor 30 éves budapesti és K. Tibor 
30 éves budakeszi lakos ellen.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Bűn- és Balesetek az elmúlt hónapBan

Szekercék és bilincsek
Az útlevelükben biztos, hogy az önök fényképe van? Ne csodálkozzanak, ha a 
rendőr házhoz viszi az ellopott bankkártyájukat a tolvajjal együtt. Tudják be 
mindezt a nagy forróságnak. 

Rendőrrel kánikula ellen
A júliusi hőséget, akik nem vízparton 
vagy hegyekben töltötték az elmúlt 
heteket, megszenvedték. Sokan, főleg 
idősebb, beteg emberek lettek rosszul. 
Nemegyszer a helyi rendőröknek kellett 
elsősegélyben részesíteniük őket. Mint 
például a Budaörsi Rendőrkapitányság 
körzeti megbízottainak, akik július 
14-én délben éppen város területén 
járőröztek, amikor egyszer csak az 
egyik körforgalomnál egy idős asz- 
szonyra lettek figyelmesek, aki az út 
mentén lévő korlátba kapaszkodott és 
zihált. A rendőrök azonnal megálltak 
és odamentek a 79 éves nőhöz, aki 
elmondta, rosszul lett, megszédült és 
elesett. A körzeti megbízottak a né-
nit megitatták, és a mentőszolgálat 
kiérkezéséig beültették a szolgálati 
gépkocsiba. 

Aki legény, az vegye ki

Légi baleset Farkashegyen

Leszállás közben szenvedett balesetet 
egy Cessna 172-es kisrepülő Budakeszi-
nél, a Farkashegyi Repülőtéren július 
4-én. A gép súlyosan sérült utasát kórház-
ba vitték a mentők. A gép valószínűleg 
túl nagy sebességgel landolt, ezért az or-
rára bukott.  A repülőből mintegy 50 liter 
üzemanyag folyt ki, a területet a fővárosi 
tűzoltók biztosították.

ilyen volt a Cessna, ami orra bukott
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