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2015 SZEPTEMBER

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!

Must és vér
Jön az ősz, 
most musttal – és vérrel
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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!

A Pisti azt mondta, 
nagyon szexi 

az új szemüvegem. 
De mi az a szexi?

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
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Vénasszonyok nyara

Nem tudom, milyen lesz az idei szeptem-
ber, az első őszi hónap, ami, ha 

jól alakul, akár még nyári hónapnak is 
minősülhet. Vénasszonyok nyarának. Nagy, 
éjszakákon át is kitartó kánikulák már biz-
tosan nem lesznek, akármilyen magasra 
szökik is föl napközben a hőmérő higany-
szála. Hiába, a Nap már laposabban jár, 
hosszabbodnak az éjszakák. De a fűtés 
gondja még odébb. A kamra mostanra 
megtelt a sok finom lekvárral, legföljebb a 

szilva van hátra. Az unokák is elkezdték az iskolát, kevesebbet 
lábatlankodnak itthon. A gondos gazdasszony kicsit megpihen-
het. Megengedheti magának, idejéből is telik, meg nem szenved 
a forróságtól, hogy sütkérezzék kicsit a bágyadt, de még meleg 
napsütésben. Szép, költőket is megihlető hónap a szeptember. 
Meg festőket. Soha máskor olyan gyönyörű surló fények, mint 
Szent Mihály havában. Balogh Jenő szekszárdi festőművész 
sem maradt érintetlen általa. De képein kívül egy világnap is, 
szeptember 5. fűződik nevéhez.

B. J. nagy világutazó is volt, akárcsak nagy elődjét, Csont-
váryt, őt is elsősorban a Kelet fényei vonzották. Meg is látta, de 
legalább akkora benyomást tettek rá a Kelet árnyai. A művészt 
megrendítette az utazásai nyomán megtapasztalt nyomor, s 
ezek hatására érlelődött meg benne a gondolat, ha már any-
nyi mindennek és mindenkinek van világnapja, lehetne egyet 
szentelni a jótékonyságnak, amire annyira rászorul a világ. 
Lehetne egy nap, amikor szerte a világon Tokiótól Los Angele-
sig, Szófiától Reykjavíkig az emberek rászoruló embertársaik-
ra, s nem utolsósorban azokra gondolnának, akik nemcsak 
gondolnak rájuk, hanem cselekednek is értük. Szerteágazó 
levelezésbe kezdett, a világ számos hírességét, szervezetét 
kereste meg gondolatával. Tíz éves kilincselés után a magyar 
Országgyűlés meghozta a határozatát, kezdeményezi diplomá-
ciai csatornákon, hogy az ENSZ nyilvánítsa a jótékonyság vi-
lágnapjává szeptember 5-ét. Azért épp ezt a napot választották, 
mert ez kalkuttai Teréz anya halálának évfordulója.

Az ENSZ közgyűlése 2012-ben teljes összhangban nyilvání-
totta e napot a jótékonyság világnapjává. 

Nem is tudom, miért épp ezt emeltem ki a szeptemberi vi-
lágnapok közül, amikor bőven válogathattam volna. Ott van 
például a mozdonyvezetőké, ugyan, ki vonhatná kétségbe, hogy 
e derék, nehéz és felelősségteljes munkát végző férfiak, sok kis-
fiú példaképe világszerte ne érdemelne meg egy kis egyetemes 
figyelmet. De ha némely idős rokonom fájdalmaira gondolok, 
méltán kapott világnapot a fizioterápia is. S a kihalófélben lévő 
orrszarvúaktól ki vonná meg a jogot, hogy legalább egy napon 
rájuk gondoljunk, amíg még vannak. De az ózon, ez a finom, 
csodálatos, láthatatlan, de mégis nélkülözhetetlen védőháló, 
amely egész Földünket körbeveszi, nem kevésbé érdemli meg, 
hogy bolygónk valamennyi élőlénye legalább szeptember 16-
án megidézze.

Valahogy mégis, itt és most, ezen az idei szeptember elején 
nekem úgy tetszett helyesnek, ha a jótékonyság világnapját 
emelem ki. Szóba került még a demokrácia világnapja is, de 
félek, már emlékezni sem igen emlékezem reá. Lehet, nem is 
ismertem soha.

.
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)

„Senkit nem lehet megtanítani semmire, amit amúgy ne tudna; 
arra, amit tud, viszont meg kell tanítani.”

(egy középkori szerzetes)
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Szeptember, Szent Mihály hava

Szent Mihály havában éhomra igyál kecske- vagy juhtejet, 
mindent szabadon ehetsz, igyál borsos és szegfüves bort, 

italodban álljon zsálya és sarlófű, apró bojtorjánnal egy-
etemben; nem árt, ha borsos tyúkhúst eszel, eret is vágath-
atsz, purgátzióval is élhetsz.

Ha meg akarod tudni a jövő esztendőnek mivoltát, szent 
Mihály nap tájban mess ketté egy cserfagubát, és ím ezt 
vedd eszedbe: a gubában hogyha pók van, rossz esztendő 
következik; légy hogyha van, közép állapotu; féreg ha van 
benne, bő esztendőt, de ha üres, halálost jelent. Továbbá ha 
igen sok elején a guba, jól vigyázz a télre, mint kezdi; mert 
nagyon sok hóval jön karácsony előtt, azután nagy erős és 
hideg idő tart. Boros szent Mihály hava, mikor jó mustokat 
hordóba töltesz, szép személyeket, jó erkölcsűeket, igazakat 
és igazságszeretőket, nyájas beszédűeket és istenfélőket, 
rögzött életűeket és minden embernek kegyes kellemeteseket, 
de szeles természetüeket nemzesz e világra.

CSÍZIÓ

Buda eliberata
Szeptember 2-án múlt 332 
éve, hogy az európai keresz-
tény koalíciós sereg csapatai 
fölszabadították Budát a másfél 
évszázados török uralom alól.

Terrorista Biatorbágyon

A biatorbágyi viadukt felrobbantása, és a merénylet 
elkövetőjének a neve máig él az emlékezetben. Hely-
ben a pontos dátumot is számon tartják, bronz táblába 
vésve, mely ott áll, a ma már használaton kívüli vasúti 
híd pillérén: 1931. szept. 13. Matuska Szilveszter ezen a 
napon, máig tisztázatlan indítékból, beindította a pokol-
gépet, miközben a hídon éppen áthaladt a bécsi gyors. 
A tragédiának 22 halálos áldozata és 17 sebesültje volt. 
Ez máig a legnagyobb terrormerénylet, amit békeidőben 
hazánkban elkövettek.

A menekültkérdés szűkebb 
pátriánkban is vezető 
beszédtéma, bár menekültek 
erre nemigen járnak, hacsak 
el nem tévednek. A közeli 
bicskei befogadó állomásra 
sem rajtunk keresztül vezet 
az út. Értesüléseink sze- 

rint menekültekkel kap-
csolatos esemény ez ideig 
környékünkön nem történt. A 
Budaörsi Rendőrkapitányság 
illetékességi területén 2015 
első félévében 11 főt fogtak 
el és állítottak elő ember-
csempészés gyanúja miatt. 

Ki merre lát

Pár hete immár Budakeszin is  
működik kirendeltsége a 
munkaügyi központnak. A 
Családsegítőben (még ré-
gebbi emberek kedvéért: a 
volt pártházban), a Fő utca 
103. földszinti fogadják a 
regisztrálókat, illetve az 
álláskeresőket.
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www.pizzaporta.hu

Pizzafutár Budakeszi
Tel.: 06 (23) 450 183

nyitva keddtől vasárnapig 12-22 óráig

Téliesített kerthelyiségünkben (különterem!!!) születésnapi 
bulikat, osztálytalálkozókat, banketteket stb. rendezünk!

Kiszállítás: 1200 forint feletti rendelés esetén

Facebook/Pizzaportaétkezési utalványt elfogadunk:

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 
A BIATORBÁGYI PRÍMA 

ÉLELMISZER-ÁRUHÁZBA!

AKIKET KERESÜNK:
Az etyeki Príma Élelmiszer-áruház csapatjátékosokat keres 
az alábbi munkakörökbe: pénztáros, árufeltöltő, eladó.

Szakmai képesítés, gyakorlat – előny!

AMIT NYÚJTUNK:
Versenyképes fizetés, jó munkakörülmények, elő-meneteli 
lehetőségek. S nem utolsósorban: egy jó csapatot.

JELENTKEZÉS: 
Amfer László üzletvezetőnél: 06 (30) 376 00 53

A csapat könnyen 
befogadott, jól érzem 

itt magam

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!

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
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Az ő esetében ez több mint magától 
értetődő: amikor éppen nem felszolgál, 
zenél. Klarinétozik. Márpedig egy klari-
nétosnak a minden idők legnagyobbika – 
megkerülhetetlen. Pregitzer Zoltán nem-
csak zenész, hanem zenekar-alapító is. 
A perbáli Kövér 6tyúk megálmodója és 
spiritus rectora. Az elnevezés a rejtélyek 
ködébe vész, ugyanis a hat fiatalember se 
hattyúra nem emlékeztet, de tyúkra sem,  
lány pedig egy sincs köztük, de hát legyen 
elég annyi, hogy német tükörfordításról 
van szó.

– Hol is kezdjem – kezdi töprengően, 
amikor a zenekar-alapítás kezdeteiről kér-
dezem.  – Valójában a múlt század 30-as-
40-es éveiig kellene visszamennünk…

– Hiszen akkor még nemhogy ön, de sze- 
rintem még a szülei sem éltek!

– Valóban, éltek viszont a felmenőim, 
akik között nemzedékekre visszamenően 
sok zenész volt. Perbálon a háború előtt 
működött is egy Pregitzer Zenekar. 
Amikor még gyerekkoromban kutattam 
a régi családi iratok között, fedeztem föl 
sok korabeli kottát, és már akkortól érde-
kelt az a zenei hagyományt, amit együt-
tesemmel szeretnénk tovább vinni.

– Szóval zenész családba született.
– Igen, édesanyám zongorázott és 

énekelt, édesapám harmonikázott. Öten 
vagyunk testvérek, és büszkén mondha-
tom, mindegyikünk játszik valamilyen 
hangszeren. 

– Hol tanult zenélni?
– A zsámbléki Gungl József Zeneisko-

lába írattak szüleim. A klarinét fortélyaiba 
Péntek János tanár úr avatott be.

– Gondolom, egy ilyen családban rend-
szeresek voltak a kamarazelésések.

– A családunkban valóban mindenki 
zeneértő és -szerető ember, de családi 
zenekar, kamarazenélés nemigen volt 
nálunk. Az öcsémmel viszont rendszere-
sen muzsikáltunk, tulajdonképpen a mi 
kis duónkra épült aztán tizenkét évvel 
ezelőtt az együttes. A többi zenekari tagot 
a zeneiskola fúvószenekarából ismertük. 

– Ha jól tudom, alapvetően sváb tánc-
zenét játszanak. Említette a régi kottákat 
a családi levéltárból, de élőben hol ta-
lálkozott ezzel a zenével?

– Gyerekkoromban a szüleimmel 
rendszeresen eljártunk a társas össze-
jövetelekre, sváb bálokba, szóval én ebbe 
a hagyományba, ami napjainkra mint- 
ha veszítene életerejéből, ezért is tartom 

fontosnak életben tartani, szinte beleszü-
lettem, belenőttem. 

– Hogyan?
– Túl azon, hogy igyekszünk minden 

föllépést elvállalni, ahova csak hívnak, és 
minél többet játszani ebből a repertoár-
ból, gondot fordítunk arra is, hogy már 
a legkisebb korban is megismertessük 
ezt a zenét a gyerekekkel. Tervezzük, 
hogy óvodákban játékos zeneórákat, kon-
certeket adjunk.

– Azt mondja, a sváb hagyomány mára 
kissé megkopott. Ön szerint miért? Hiszen 
a környéken mindenütt, így Perbálon is, 
van nemzetiségi oktatás.

– Valóban, örülök is neki, de ebben ke-
véssé szerepel a magyarországi sváb nyelv 
és hagyomány, inkább a német nyelv és 
kultúra dominál. Ami az okokat illeti, 
véleményem szerint az elmúlt években 
rendkívül megváltozott a környék telepü-
léseinek az összetétele, és megváltozott 
az életmód is. Azt hiszem, ezek együtt a 
hagyományok elhalványulásával járnak.

– Maradva Perbálnál, nemcsak sváb 
hagyomány létezik a községben.

– Természetesen, ezért aztán magától 
értetődő, hogy tót népzene is szerepel a rep-
ertoárunkon. És természetesen szívesen el-
elkalandozunk a dzsessz vagy a filmzenék 
világába is.

– Hol szoktak 
fellépni?

– Évente meg-
tartjuk itt, a köz- 
ségben a tradi-
cionális karácso-
nyi koncertünket, 
de az esküvői 
menetekben is 
ott vagyunk, 
ha meghívnak. 
Ezenkívül bálok-
ban, helyben és a 
környéken, de vol-
tak fellépéseink 
országos fesz-
tiválokon, jártunk külföldön, például Szer-
biában, Szlovákiában. Perbál és Budajenő 
németországi testvértelepü-lésein, Gail-
dorfban és Uhrwaldban rendszeresen meg-
fordul a zenekarunk. 

– Amikor éppen nem klarinétozik, mi-
lyen zenét hallgat legszívesebben?

– Bármilyen zenét, ha az jó: dzsesszt, 
rockot, klasszikusokat, de akár klezmert is. 
Klezmer zenét egyébként játszottam is.

– Mondjuk az a fajta zenélés, amit 
művel, nem áll annyira távol a vendéglá-
tástól, ami a tanult és gyakorolt szakmája, 
kenyérkeresete…

– Valóban, mindkettő mögött az áll, 
hogy érdekelnek az emberek, szeretek is-
merkedni, erre a vendéglátásban is módom 
nyílik, talán ezért választottam. Szakács-
felszolgálóként végeztem a Taverná- 
ban. Utána a Pilvaxban dolgoztam egy 
évet, nyaranta pedig Balatonfüreden vol-
tam egy wellness szállóban.

– Hogy került a budakeszi Stadtba?
– Tavaly Németországban dolgoztam, 

de aztán az a munkalehetőség megszűnt, 
hazajöttem, és a Stadt egyik oszlopos tag-
ja, Gomez kollégám (Őt Olvasónk, még ha 
nem járnak is a Stadba, bizonyára ismerik 
– a Szerk.) szólt, hogy lenne itt helyem. 
Gomez is perbáli, onnan az ismeretség.

– Említette, hogy nemcsak felszolgáló, 
hanem szakács végzettsége is van.

– Igen, szeretek is főzni, de séfként még 
nem dolgoztam, így csak a család vagy a 
barátok örömére főzőcskézem. Egyébként 
gyerekkorom óta.

– Ha már annyit beszéltünk sváb ha- 
gyományokról, elmondana egy tipikus 
sváb perbáli receptet?

– Szívesen, öreganyámtól tanultam, ba-
bos tészta a neve, egyszerű elkészíteni, és 
finom. Megfőzzük először a babot, majd 
a grízzel együtt megpirítjuk. Közben 
kifőzzük a metélt tésztát, igyekezzünk, 
hogy mindkettő egyszerre készüljön el. 
Ha a tészta is kifőtt, az egészet összeke-
verjük, sóval, borssal ízesítjük, ennyi.

Borz Tóbiás

Egy kakas a hat tyúkból
Ismeretségünk pár hónapja alatt eddig mindössze annyi közös vonást fedeztem 
föl, hogy mindketten napi rendszerességgel látogatjuk a Stadt Kávéházat Bu-
dakeszin. Igaz, én mint törzsvendég, ő pedig felszolgálói minőségében. Most már 
tudom, Benny Goodman iránti rajongásunk is összeköt. 

A Kövér Hattyúk Zenekar

Pregitzer Gábor harmonika/vokál
Forgács Péter tenor-bariton kürt
Reisner Tamás szárnykürt/vokál
Landszmann Zsolt pouzan
Tóth Bence tuba
Pregitzer Zoltán klarinét
Ruzsinszky Attila

Az alapító

Menetelnek 
a Kövér Hattyúk

201509.indd   21 2015.09.02.   22:49:26



BUDÁNTÚL  •  2015 SZEPTEMBER

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

VI

 

 

 

Fürdőszoba-felszerelés 
és Csempeszaküzlet

Budakeszin, a Fő u. 261-ben

(A Gazdabolt mellett)

Termékek listaár alatt
Szaniterek, csaptelepek, fürdőszoba-bútorok, tükrök, 

kádak, zuhanyfülkék, mosogatók, kiegészítők

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

Kezdetnek lett az Anyag, és örök-
kévalónak tűnő térölelő mozgásával, di-
menziók szülőanyja is – vezethetett volna 
be így valamely pajkos írást, pld., Ka- 
rinthy Frigyes. Az ő személye feltétlenül 
ide kívánkozik, mint az, aki biztosan toll-
hegyre venné – ha tehetné most – a tér 
mineműségének néven nevezését. Nem 
is fizikai-filozófiai magasságokat bolygat-
va, csupán a harántsüllyedések szintjére 
fókuszálva.

Kibaktatna, ugye, talán hazulról, a bel-
budai Verpelétiről, netalán a Hadikból, a Szt. 
Imre herceg-szoborhoz, és gyorsan egymás 
után két furcsaság keltené fel az érdeklődését, 
indítaná be a gondolatgyártó fogaskerekeket. 
Móricz Zsigmond körtér – áll a ház szoborra 
néző falára rögzített táblán. A sarkon túl, a 
másik falon: Karinthy Frigyes út.

A Móricztól még nem is annyira 
lódulnának meg a gondolatgép kerekei, 
legfeljebb azt furcsállná, hogy a tér be-
láthatóbb részén két kőtojást költene ki 
a Nap, nap nap után. Meg, hogy a Kelet 
Népe-beli egykori író-barátjának nagy-
kabátja, alig észrevehetően, és háttal a 
Nyugatnak bronzad. A kör az, ami most 
kerékforgató! 

– Hol lehet? – veti össze a látványt és 
a geometriai ismérveket. Legfeljebb seb-
tében felvázolt háromszögecske, három-
szög-sajt, vagy tortaszelet alakja jön ki a 
határvonalak mentén. 

– Lehet, hogy a régebbi 
körforgalomtól, vagy a kör-
pavilontól avanzsált körtérré 
a tér? – lendít a gondolatokon 
egy éppen kapcsolódó kis fo-
gaskerék.

Bárhogyan történt is, most 
sehogyan sincs jól! – hallható 
ki a fogaskerekek sivításából. 
Mert innen, a körtérről nézvé-

st, ugye, a Karinthynak, ugye, az út he-
lyett: sugárút volna a szabatos neve, ha 
egyszer Körinthy nem lehet (csak halkan, 
nehogy irigykedjen: Kosztolányi Dezső 
pedig, felhozhatja, hogy ő, a szabályos 
kör alakú terének, körtér – Kosztolányi 
körtér – nevet követel). 

Aponymus

Körtéri kurta carte

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

Khaosz és Kalef

A Kalef, azaz a Széll Kálmán tér újjáépí-
tése folytatódik. Azt nem mondom, hogy 
a környéket kényszerűségből rendszere-
sen útba ejtők örömére. Pláne most, hogy 
az iskola újra kezdődik, és vége a nyári 
szabadságolási időszaknak.

A mostani, harmadik ütemben a Széll 
Kálmán tér belső részének teljes területén 
megindulnak a munkák, ezért ott átme-
netileg megszűnik a gyalogos áthaladás. 
Jelenleg a gyalogos forgalom a Széll 
Kálmán tér szélein haladhat. 

A budakeszieknek és a Zsámbéki-me-
dence lakóinak mondjuk, a változások a 
22-es buszokat nem érintik.

Takarítást vállalok irodai és családi 
házakba. 
Elérhetőség: 06 70 278 9207

* 
Házvezezetőnő  (friss nyugdíjas) több  
éves gyakorlattal hazai  és külföldi 
családok referenciáival gépkocsival 
igényes családnál munkát vállalna.
T: 30/639-2668

* 
Médiavállalkozás alvállalkozó üzletkö-
tőket keres. Érdeklődni a 06 (20) 212 
3808-as telefonszámon.

Ap

201509.indd   22 2015.09.02.   22:49:26



2015 SZEPTEMBER  •  BUDÁNTÚL

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

VII

Magáncsőd jogász szemmel 

2015. szeptembertől indul a 
magáncsőd intézménye, melynek 
célja, hogy azokat az embereket, 
akiknek nem elég ugyan a vagyo-
na a teljes adósságrendezéshez, 
ám többszörösen túladósodva 
sincsenek, olyan megállapodáshoz 
segítse, mely betartása mellett egy 5 
éves időszakot követően lehetőségük 
lesz új lappal indulva talpra állni és 
adósságaikat nem kell egy életen át 
magukkal hurcolni. 

A részletszabályok a www.moravcsik.hu honlapon talál-
hatók! A teljesség igénye nélkül:

– Nem részesülhet csődvédelemben többek között az, 
akinek tartozásai meghaladják saját vagyonának kétszere-
sét, illetve, akinek adóssága nem éri el a 2 millió, vagy 
meghaladja a 60 millió forintot. Fontos, hogy a  tartozá-
sok között legalább egy 90 napja lejárt esedékességű, 
járulékokkal 500.000.- Ft feletti adósság legyen, valamint, 
hogy legyen egy fogyasztói hitelviszonyból eredő tartozás 
vagy az adós egyéni vállalkozásának finanszírozásával 
összefüggő hitelviszony.

– Az adósságrendezés az adós meglévő, valamint az 
eljárás időtartama alatt megszerzésre kerülő vagyona és 
bevétele terhére történik. A cél, hogy létrejöjjön egy egyez-
ség bírósági eljáráson kívül, mely fizetési könnyítéseket, 
átütemezést, elengedést tartalmaz. Ha ez a folyamat nem 
vezet eredményre, akkor bíróság általi adósságrendezés 
következik. Fontos, hogy az adósságrendezés megindítá-
sa után már nem indulhat végrehajtási eljárás az adóssal 
szemben és a folyamatban lévő eljárások is szünetelnek, 
minden tartozást a csődeljárásban kell kezelni, emellett az 
adós a vagyonát természetesen rendelkezésre kell tartsa, 
nem csökkentheti azt, és addig is törlesztenie kell, amíg 
nem kap valamilyen fizetési könnyítést. A hitelezőkkel lét-
rejött megállapodást, valamint az adósságrendezés tényét 
a Családi Csődvédelmi Szolgálat nyilvántartásba veszi és 
a folyamatban egy ún. családi vagyonfelügyelő is részt 
vesz. 

– Az adós mentesülése: ha az ötéves időszak alatt az 
adós betartja a megállapodásban foglaltakat és a hitelezők 
a törvényben foglalt minimális megtérülést elkönyvelhet-
ték, a bíróság mentesítő határozatot hoz. Ezután az elenge-
dett tartozást követelni már nem lehet. 

– Ha a hitelezőkkel nem jön létre egyezség, az adósságren-
dezést a bíróság bonyolítja le és az eljárási díjakat a 
hitelezők fizetik (nyilvántartásba-vételi és követeléske-
zelési díj).

A fenti tájékoztatás nem teljes! Az érdeklődők minden-
képpen nézzék meg a részletszabályokat a www.morav-
csik.hu honlapon!

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!

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

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

NERetlen kétéves
eXabo Tibor blogja

neretlen.blog.hu

Kérem, feltűnés nélkül kövessen!
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MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 
A BUDAKESZI PRÍMA 

ÉLELMISZER-ÁRUHÁZBA!

AKIKET KERESÜNK:
Az etyeki Príma Élelmiszer-áruház csapatjátékosokat keres 
az alábbi munkakörökbe: pénztáros, árufeltöltő, eladó.

Szakmai képesítés, gyakorlat – előny!

AMIT NYÚJTUNK:
Versenyképes fizetés, jó munkakörülmények, elő-meneteli 
lehetőségek. S nem utolsósorban: egy jó csapatot.

JELENTKEZÉS: 
Tardi László üzletvezetőnél: 06 (30) 415 49 86

Érdemes volt ide 
jönnöm, több a fizum, 

mint korábban.

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

Azonnali munkakezdéssel keresünk 
gépkocsivezetőt, felszolgálót és mo-
sogatót állandó vagy részmunkaidős ál-
lásban.
Munkavégzés Budakeszin, BKV-busszal 
megközelíthető útvonalon.
Jelentkezés: a 06 (23) 450 342 és  
a 06 (30) 247-3540 telefonszámokon.

MUNK
ALEH

ETŐS
ÉG!

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

Jó újra együtt!

Jó volt a nyár, és jó újraélni 
az élményeket a törzshelyünkön 
a régi barátok, a megszokott 
ízek társaságában
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Talán ismeri néhány ember Marcit, azt a kis, 
vékonydongájú, középkorú férfit, aki a Széll 
Kálmán tér és Tesco között bárhol felbukkan-
hat a 22-es vonalán. Könnyen felismerhető 
arról, hogy kezében két-három piros szegé-
lyes receptet szorongat, s panaszkodik, hogy 
nincs elég pénze az arra felírt gyógyszert 
kiváltani.

Nem rossz taktika, a kezdő adakozók be is 
ugranak e trükknek, merthogy trükkről van 
szó. Egyik gyógyszerész ismerősöm el is 
kérte tőle a receptet – gondolta, rövid úton 
megoldja a gondot. Csakhogy némi meglepe-
tés érte. A receptek néhány hónapja 
már lejártak, és főleg egy kétéves kis-
gyerek nevére voltak kiállítva.

Ismerősöm nem akadt fenn 
ezen az apróságon, átlátta a hely-
zet tarthatatlanságát. A közép-
korú kéregető egyébként is már 
ránézésre sem alkalmas komo- 
lyabb közhasznú munkavégzésre, 
vagyis rendszeres értéknövelő 
teljesítményéből a rendszeres jöve-
delme közel járhat a nullához. Az 
egyéb segélyek pedig ugyancsak 
soványkák. Vagyis a jobban keresők 
támogatására ez az ember valóban rá 
van szorulva.

Egykoron az ilyen embereket a falu, a város 
közössége a templomok küszöbénél rendsze-
resen alamizsnával látta el. Netán az ingyen 
konyhán ehetett, esetleg a jobb módúak 
ételeiből is csurrant cseppent részükre. Így 
ugyan kaptak némi élelmet, sőt, még szállás 
is jutott a hasonló szerencsétleneknek a szük-
ségszálláson, ha erre is rászorultak. De mára 
ez a szokás erősen kiszorult a gyakorlat- 
ból, ám a rászorulók megmaradtak.

A mindennapi járókelő azonban nem tudja 
eldönteni, hogy ki az, aki valóban szükséget 
szenved, s ki az, aki tudatosan megtéveszt-

ve a jámborabb hajlamúakat, extra jöve-
delemre akar szert tenni. Ilyenkor csak a lel-
kiismeret és a jámborság lehet a tanácsadó, 
amit – bizony nem éppen hamis cél nélkül 
– a rafináltabbak igyekeznek is kihasználni. 
Persze, ez a kegyes hazugság könnyen lehet, 
hogy kényszer szüleménye, s valóban ételre 
kell a pénz.

Marci sorsáról többen is tudnak Bu-
dakeszin. Így arról is sokan értesültek, hogy 
hivatalos pártfogója viseli a gondját. Marci 
erről nem szokott beszámolni, ha a napi 
problémáiról faggatják. Talán szégyelli? 
Vagy nem érzi a súlyát? Ki tudja, ő maga 
hallgat erről. Mindenesetre ha valaki meg-
ajándékozza egy-egy érmével, az nagy bold-
ogságot okoz Marcinak. Ő is ember, még-
hozzá rászoruló…

Mészáros Árpád

A koldus kegyes hazugsága

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

TELKI rendezett 
lakóövezetében 

178 m2-es, 4 szobás, 
garázsos, elegáns, 

kétszintes ikerház fél 
700 m2-es parkosított 

telken eladó.
Irányár: 62 mFt

*

BUDAKESZI felső részén 
82 m2 nettó lakóterületű, 

nappali+2 szobás, igényes 
II.emeleti lakás eladó.

Irányár: 33 mFt

*

BUDAKESZIN, 
rendezetett utcában 
155 m2-es 4 szobás, 
kétszintes, kertes, 

garázsos sorházi lakás 
kedvező áron eladó.

Irányár: 29,9 mFt

*

BUDAKESZI felső részén, 
Reviczky u-ban 100 m2 

lakóterületű, téglaépítésű, 
kertes, kétszintes 

házrész eladó.
Irányár: 32 mFt

*

BUDAKESZI felső részén, 
Batthyány u-ban 

106 m2-es, kétszintes 
(+ 59 m2-es szuterénlakás), 
97 m2-es saját telekkel albe-

tétes sorházi lakás eladó.
Irányár: 42 mFt

*

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

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!

Képünk illusztráció, 
nem Marcit ábrázolja

Segíts, ha tudsz
A Magyarország déli határai felől érkező 
menekülthullám a Magyar Vöröskereszt-
re is ró humanitárius feladatokat. A Pest 
megyei szervezet önkéntesei két turnusban 
teljesítenek majd szolgálatot szeptember-
ben, helyi és megyei szervezetek tovább-ra 
is várják segítők jelentkezését: Nagy Éva, 
Pest Megyei Vörös Kereszt, eva.nagy@
voroskereszt.hu, mobil: 06 70/ 933 8257
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BudAörS
Latinovits színház
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Szeptember

19. szombat, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem
20. vasárnap, 15.00
Legyetek jók, ha tudtok!
23. szerda, 19.00 
Julie kisasszony
Helyszín: Sanyi és Aranka Színház 
30. szerda, 15.00 
A kis hableány
Városi Ifjúsági Klub

BudAKESZI
erkel Ferenc 
művelődési köZpont
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Szeptember

5-6. szombat-vasárnap
Rock-Keszi
12. szombat 8.00
Bababörze, Bolhapiac

Kiállítás
Budai Tímea festményei 
szeptember 15-ig

ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

Szeptember

8. kedd, 18.00
Assisi Szent Ferenc – Makray Krisz-
tina filmklubja
10. csütörtök, 18.00
Zsámbékiak Szabadegyeteme
Sejtések, titkok, rejtélyek Zsámbék 
körül
Mészáros Árpád helytörténeti 
előadása a könyvtárban
12-13. szombat-vasárnap, 10.00-18.00
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
12. szombat, 19.00
NYAKAS JAZZ KLUB 
Az Oti  Acoustic Voice Bass kon-
certje a Lámpamúzeum udvarán  
Házigazda: Mezzo Quartett
13. vasárnap, 15.00
A Magyar Dal Napja – a Keszkenő 
Népdalkör rendezvénye
17. csütörtök, 18.00
Appennin Alpok
Somkuti Nándor úti beszámolója a 
könyvtárban
19. szombat, 15.00
Jónás Marika baba- és gobelin kiállí-
tásának megnyitója

22. kedd, 18 óra
OBJEKTÍV 
Katona Miklós: Sztárfényképezéstől 
a festményfotókig – vetítéssel egy-
bekötött előadás 
26. szombat
Szüreti lovas felvonulás és bál a 
művelődési házban
27. vasárnap
Pálos Napforduló 
30. szerda, 18.30 
Családi Egészségklub

nemZetiségi kórustalálkoZó

A Budajenői Német  Hagyományőrző 
Dalkör rendezésében
Szeptember 5.  (szombat) 15.00
helyszín: budajenői tornacsarnok
Előadók: Rosmarin Népdalkör, Etyek.
Echo Zenekar, Tarján
Tát Német Nemzetiségi Dalkör 
Budakeszi Dalárda
Zsámbéki Német Nemzetiségi Dalkör 
Budajenői Német Hagyományőrző 
Dalkör 

a betű varáZslata

Az evangélium Színház előadása a bu-
dakeszi református templomban (Bu-
dakeszi, Fő u. 159.)

Szeptember 17. csütörtök, 19.00
Előadják: Imre István, Andrádi Zsanett, 
Jánosi Ferenc, Lénárt László (rendező).

töki sZüreti Felvonulás és bál

szeptember 15. kedd
Szüreti lovas felvonulás népviselet-
ben Tök, Perbál, Zsámbék útvonalon, 
táncbemutatókkal
Díjnyertes borok bemutatója
Esti szüreti mulatság szőlőkorona-
árverezéssel, élő zenével.

sZüret és borünnep

Budajenő
szeptember 18., péntek
Részletes program a községi hon-
lapján: www.budajeno.hu

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

Nem azért, hogy dicseked-
jünk, de lapunk volt az, ame-
lyik anno elsőként adott hírt 
arról, amiről még csak a pá-
tyiak közül is kevesen tudtak 
addigra (a 90-es évek dere-
kán járunk), hogy létezik a 
község belterületén egy el-
hagyott zsidó temető. Hogy- 
ne, hiszen a világháború 
előtt élt itt egy kis izraelita 
közösség. A vészkorszakban 
mindnyájukat elhurcolták, és 
egy kivételével odavesztek 
Auschwitzban.

A fölfedezés nyomán a 
területet föltárták, kitisztítot-
ták, egy síkövet emlékül hely- 
reállítottak, valamint egy 
márványoszlopot állítottak az 
elhurcoltak neveivel.

Egy helyi civil szervezet, a 
Dobogóért Egyesületé az ér-
dem, felfigyelt arra, hogy idén 
múlt százötven esztendeje, 
hogy Páty egyik híres szülötte 
meglátta a napvilágot, s hogy 
kezdeményezték, ebből az al-
kalomból róla, azaz Eisler Má-
tyásról nevezzék el az egykori 

temető területén kialakított 
emlékparkot.

Az ötletet az önkormány-
zat is fölkarolta, s így történt, 
hogy szeptember 2-án, Eisler 
születésnapján, kis névadó 
ünnepség keretében fölavat-
tják az Eisler Emlékparkot, 
valamint egy tájékoztatató 
táblát is kihelyeznek, amelyen 
megörökítették a névadó életét 
és a hajdani, pátyi zsidóság 
történetét.

Az önkormányzat megál-
lapodást kötött a MAZSI-
HISZ-szel is, melyben vállalja 
a terület ápolását, és közösen 
kutatják azokat a forrásokat, 
amelyek az emlékpark fejlesz-
tését lehetővé tennék. Nem 
utolsósorban várják az egyéni 
adományokat is e célra.

Szóba Bitor

 Eisler Mátyás

Eisler Mátyás Kelet-kutató, 
Kolozsvár kongresszusi hit-
községének főrabbija. Pátyon 
született  1865 szeptember 

2-án.  Teológiai tanulmányait 
a pesti rabbiképzőben és a 
berlini Hildesheimer-féle 
rabbiszemináriumban vé-
gezte. A pesti egyetemen 
bölcsészeti doktorátust szer-
zett. 1890- ben az Országos 
Izraelita Tanítóképző intézet 
héber tanára, 1891. a koloz-
svári hitközség főrabbijává 
választották. Később a koloz-
svári tudományegyetemen a 
keleti tudományok magán-
tanára. Elnöke az Erdélyi 
és Bánáti Országos 
Rabbiegyesületnek és 
több jótékonysági in-
tézménynek, közöttük a 
külföldön tanuló zsidó 
diákokat segélyző 
országos bizottságnak 
vezetője. Széleskörű és 
tudományos körökben 
megbecsült irodalmi 
működést fejt ki, külö- 
nösen az erdélyi 
zsidóság története 
körül, amelyet alapos 
tanulmánnyal gazdagí-
tott. Legnevesebb mű-
vei; Az erdélyi zsidók 
múltjából (1901). Az 

Erdélyre vonatkozó kitűnő is-
mertetéseket ö közölte a Jewish 
Encyklopediában; A tenger a 
biblia költészetében (Budapest 
1914); Az erdélyi országos 
főrabbik (Kolozsvár 1901); 
Maimuni és az Agáda (1905). 
Számos cikke jelent meg a Pes-
ter Lloydban, a Neues Pester 
Journalban, az Egyenlőségben, 
az Erdélyi Múzeumban, az 
Allgemeine Zeitung des Juden-
tumsban, az Új Keletben és sok 
más újságban. 

150 éve indult Pátyról Keletnek
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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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ELTARTÁSI SZERZŐDÉST
kötnék idős egyedülál- 
lóval, akinek gondot okoz 
a nagy ház, a kert.

BIZTOSÍTANÁM a nyugodt 
derűt, megértő szeretetet, 
biztonságot, családias 
gondoskodást.

Budakeszin leinformálható 
vagyok: 20/557 40 47

Budakeszi, Fő u. 43-45., I. emelet
Átrium (Walter) üzletház
Telefon: 06 (23) 453 076, 06 (20) 367 22 99
www.fulelo-budakeszi.hu
Nyitva: K-Cs: 10-18, Sze: 8-14 óra között

Hallókészülékek széles választékával várja Önt

A FÜLELŐ HALLÓKÉSZÜLÉK SZAKÜZLET, 
Budakeszin

– Nem értem! Mit mond? – ezt gyakran kérdezi?
– Tudunk segíteni Önnek! – válaszoljuk mi!

Fül-, és hallásvizsgálat, készülékpróba, vényírás és kiszolgálás helyben; 
fülész-audiológus szakorvos közreműködésével!

Aktuális Akció:  2015. július 5-ig  

Mindkét oldali ellátást igénylő Ügyfeleink bizalmát  Yarus Alarm 
rezgőfejes ébresztőóra ajándékozásával köszönjük meg!
Állandó kedvezmény: készülékenként 6 db ajándék elem

Zingarelli Consulting 06 (20) 212 38 08

Mielőtt fejest ugrana

Üzleti tanácsadás

Vállalkozásba fogna? 
További profillal bővítené meglevő vállalkozását? 
Új üzleti partnereket keresne?

Mielőtt fejest ugrana, 
mindenekelőtt győződjék meg arról, 
van-e víz a medencében, 
azaz: konzultáljon üzleti tanácsadójával!

Munkatársaink két évtizede a Buda-környék 
kisvállalkozóinak a szolgálatában
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LAKATOSMUNKÁK, 
BETÖRÉSVÉDELEM

TELEFON: 06 30 900 4238

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

Honlap: www.femmunka.hu

Kerítés, korlát, előtető, 
ajtó-ablakrács, úszó-tolókapu, 
zárcsere, hevederzár, 
ajtócsukó olajfék, 
lépcsők, aknafedelek, 
üvegezett fémszerkezetek

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 59e 81e 6e
Összesen 124e 50e 68e 69e 101e 16e

3 érv, ami mellette szól:
– Telki másfél évtizede 
a települések vásárlóerő-
rangsorában az élen áll 
– Az épület az új település-
központban található, bank, 
gyógyszertár, postahivatal stb. 
szomszédságában
–  Az üzletek és a lakások kivitelezése ny-európai 
színvonalú!

Kiskereskedőknek, szolgáltatóknak!
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Nem tudom, mi történhetett az elmúlt 
hetekben a budaörsi parkolókban, 

mindenesetre két, súlyos testi sértés 
helyszíne is volt egy-egy városi gépkocsi-
megállóhely a városban.

Kezdődött július 28-ával.
Még csak azt sem lehet mondani, hogy 

kánikula lett volna. Persze nem kell ahhoz 
kánikula, hogy megszomjazzék az ember. 
Ahhoz már annál inkább kell némi szem-
érmetlenség, hogy idegeneket leszólít-
sak az utcán, és megkérjem őket, hogy 
ugyan, adnának már egy kis innivalót az 
üdítőjükből. Ráadásul még csak nem is ka-
maszokról volt szó, körükben talán még az 
effajta viselkedés elfogadható is lenne. És 
nem is migránsok voltak, hanem helyi pol-
gárok (?) Az viszont már se kamaszoktól, 
sem felnőttektől nem elfogadható, ami ezt 
követően történt. De hogy egyik szavamat 
a másikba ne öltsem: nevezett napon, dél-
után öt óra magasságában H. Sándor (46 
éves) egy budaörsi üzlet előtti parkolónál 
kért inni a számára ismeretlen, a közeli 
boltból kilépő illetőtől az üdítőjéből. Miu-
tán utóbbi kérését nem teljesítette, meg-
fenyegette, hogy megvereti. Szavatartó 
ember volt, mert később visszajött két 
másik férfival, K. Tiborral (39 éves) és L. 
Zoltánnal (44 éves), akik alaposan helyben 
hagyták áldozatukat. A szomjas emberünk 
ugyan nem vett részt a verésben, de annál 
lelkesebben buzdította társait. 

Mindhárom budaörsi illetőségű férfit a 
helyszínen fogták el a budaörsi rendőrök. 
Ellenük garázdaság bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indított eljárást 
a Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya. 

Garázdák a parkolóban

Közönséges csütörtök reggel volt, au-
gusztus 13., a nap sem hágott még föl 
zenitjére, amikor a budaörsi parkolóban 
szóváltás alakult ki két férfiú és egy har-
madik között. Egyikük, D. Gábor (38 éves) 
budaörsi lakos annyira kijött a sodrából, 
hogy a járókelőt kétszer mellbe vágta, 
majd a bokrok közé lökte. A pórul járt 
illetőhöz orvost kellett hívni, aki megál-
lapította, hogy sérülései várhatóan nyolc 
napon túl fognak begyógyulni, ami a ha-
tályos jog szerint súlyos testi sértésnek 
minősül.

Természetesen a rendőrség is riasztva 
lett az esethez. Mire megérkeztek, a bán-

talmazó és társa addigra már olajra lépett, 
s a járőrök forró nyomon indultak felkuta-
tásukra. Munkálkodásuk fél sikert hozott, 
a kora esti órákra megtalálták, beazonosí-
tották majd előállították D. Gábort.

Ellene a Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya indított eljárást súlyos 
testi sértés bűntett elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt. A további eljárást 
a gyanúsított ellen – szabadlábon hagyása 
mellett – a Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya folytatja le.

Ismeretlen társának felkutatása jelenleg 
is folyamatban van.

Sorozat Keszin

Bár nem a nyár az igazi szezonja a hétvé-
giház-betörésnek (a tulajdonosok ilyenkor 
látogatják rendszeresen vityillóikat), az 
alábbi történet szereplői láthatóan ezzel a 
körülménnyel mit sem törődve, egy nyáron 
át sorozatban dézsmálták a Budakeszi kül-
területén található hétvégi házak ingósá-
gait és élelmiszer-készleteit. Lebukásuk 
„elszemtelenedésüknek” köszönhető. A 
krimisorozat egyik utolsó epizódjaként u-
gyanis az egyik feltört, épp lakatlan házba 
annak rendje és módja szerint be is kvárté-
lyozták magukat. Ez lett a vesztük, ugyanis 
a közeli lakóknak feltűnt, „de megváltoztak 
a szomszédék, amióta nem találkoztunk!”, 
s biztos, ami ziher, értesítették a budakeszi 
rendőröket.

A járőrök július 27-én, a helyszínen elfog-
ták, majd a Budaörsi Rendőrkapitányságra 
előállították a gyanúsítottakat. A nyo-
mozók mindkettőjüket kihallgatták és 
bűnügyi őrizetbe vették. Az eljárás során 
derült fény arra, hogy az elmúlt nyár so-

rozatbetöréseinek egy tetemes része is az ő 
lelkükön szárad.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya indított eljárást lopás vétség, il-
letve magánlaksértés vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt B. Márió 35 
éves és Sz. Ildikó 31 éves budapesti lakosok 
ellen. A duó férfi tagját az illetékes bíróság 
előzetes letartóztatásba helyezte, míg társa 
esetében házi őrizetet rendelt el.

Vadkender a konyhában

Nem kertészeti útmutatás következik, az 
egy másik rovat, másik újság!

Fülesre mozdultak rá a nyomozók, amikor 
augusztus 17-én délután házkutatást tar-
tottak egy pilisvörösvári családi házban. 
A bejelentés igaznak bizonyult, ugyanis 
különböző anyagokat találtak, ami arra 
utalt, hogy ott kábítószer-termesztés folyhat, 
ami, ugye, nem legális tevékenység.

A további vizsgálatok igazolták a gyanút, 
hogy tudniillik a megtalált 3 tő növény 
vadkender volt, és a különböző anyag- 
maradványok, illetve magok ugyancsak 
kábítószernek minősülő növényből szár-
maznak. A lakás gazdája, K. István 35 
éves pilisvörösvári lakos ellen a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya in-
dított eljárást kábítószer birtoklás vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

tallózás a vidék BűnügyeiBől

Veszélyes helyek és emberek
Hogy az elmúlt hetek rendkívüli időjárásának mekkora szerepe lehetett a térség 
kriminalitásának alakulásában, nem tudom, de hogy a kánikula nemigen csil-
lapította a bűnözést, az kitűnik az alábbi példákból is. Tallózzunk hát. 

Emil a Csiki-kertben

A budaörsi Csiki Pihenőkert immáron 5. alkalommal rendezte meg a „CSI Budaörs 
helyszínelő és krimi tábort”, mely a gyerekek részére játékos, interaktív felada-

tokon keresztül enged betekintést a rendőrség munkájába. Az egyhetes táborban a 
játékos ismeretszerzésen túl a csoportnak egy képzelt betörés ügyében kellett nyo-
moznia és felderítenie az elkövetőket.

A táborozók megismerkedhettek a rendőrségi felszerelésekkel, sőt, kipróbálhat-
ták azokat. A gyerekek gyakorlati szakemberek előadásait hallgatták meg baleset- és 
bűnmegelőzési témákban.

Az előző évekhez hasonlóan a gyerekek a bűnügyi technikusok munkájába is bepil-
lantást nyerhettek, így helyszínelhettek egy előre megrendezett „betörésnél” is. Itt 
nyomrögzítési, adatgyűjtési, tanúkutatási feladatokat kellett végrehajtaniuk, valamint 
ki kellett hallgatniuk a „bűncselekmény” sértettjét is. Emellett intézkedéstaktikai és 
rendőrkutyás bemutatót is láthattak, valamint látogatást látogatást tettek a Budaörsi 
Rendőrkapitányság épületében.
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SZOMBATON IS NYITVA!

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

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 
AZ ETYEKI PRÍMA 

ÉLELMISZER-ÁRUHÁZBA!

AKIKET KERESÜNK:
Az etyeki Príma Élelmiszer-áruház csapatjátékosokat keres 
az alábbi munkakörökbe: pénztáros, árufeltöltő, eladó.

Szakmai képesítés, gyakorlat – előny!

AMIT NYÚJTUNK:
Versenyképes fizetés, jó munkakörülmények, elő-meneteli 
lehetőségek. S nem utolsósorban: egy jó csapatot.

JELENTKEZÉS: 
Darabos Zoltán üzletvezetőnél: 06 (30) 603 38 96

Végre megint van 
bejelentett 

munkahelyem!

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

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

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

Csorba Csaba 
autószerelő

Budakeszi,
Kossuth L. u. 6.
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Ki látta a balesetet?
A budaörsi rendőrök várják azok 

jelentkezését, akik érdemi információval 
tudnak szolgálni egy budaörsi balesettel 
kapcsolatban. 

A Budaörsi Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya eljárást 
folytat cserbenhagyás vétség elköveté-
sének gyanúja miatt ismeretlen tettes el-
len.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok 
alapján ismeretlen tettes az általa vezetett 
ismeretlen típusú és forgalmi rendszámú 
személygépkocsival közlekedett 2015. 
június 13-án 14 óra körüli időben az M7-
es autópálya budaörsi szakaszán, Buda-
pest irányába. A tettes haladása során 
– eddig ismeretlen okból – nekiment 
egy szintén az autópályán közlekedő 
gépjármű jobb első sárvédőjének, aminek 
következtében a sértett az általa vezetett 
személygépkocsi felett elvesztette az 
uralmát, majd több manővert követően a 

betonkorlát előtt tudta csak megállítani a 
járművét.

Az okozó gépjármű vezetője az esetet 
követően az adatainak hátrahagyása né-
lkül továbbhajtott.

A nyomozás során kiderült, hogy az 
esetnek szemtanúja lehetett egy fehér 
színű mikrobusszal közlekedő személy, 
amely sárga megkülönböztető jelzés-
sel rendelkezett és a helyszínen meg is 
állt, azonban a rendőrök kiérkezését nem 
várta meg.

A rendőrség várja azok jelentkezé-
sét, akik a balesetet látták vagy arról 
érdemi információval rendelkeznek! 
Jelentkezni személyesen a Budaör-
si Rendőrkapitányságon vagy tele-
fonon keresztül a 06-23/505-400-as 
telefonszámon, illetve az ingyenesen 
hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” 
zöld számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy 
a 107, 112 központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén lehet. 

Cserbenhagyót keresnek

Augusztus elején veszé- 
lyes méreg került a budaörsi 
ivóvízhálózatba. A fagyálló 
az  egyik  ipartelepen lévő 
tartályból került a vízbe, ami 
több helyi dolgozó rosszullé-
tét okozta. Az esetről augusz-
tus 4-én értesült a fővárosi 
kormányhivatal népegészsé-
gügyi osztálya a kora délu-
táni órákban. Szakembereik 
haladéktalanul a helyszínre 
siettek, és az érdi társhivatal 
munkatársaival együtt meg-
kezdték az intézkedést és a  
vizsgálatot. Első lépésként 
megtiltották az ivóvízfo-
gyasztást a telepen. Az érin-
tett dolgozókat mérgezés 
gyanújával addigra már 
kórházba szállították kivizs-
gálás céljából. Értesüléseink 
szerint azóta már mindenki 
elhagyhatta az egészség-
ügyi intézményt, maradandó 
egészségkárosodást egyikük 
esem szenvedett.

A vizsgálat még nem zárult 
le, de annyit már lehet tudni, 
hogy egy karbantartás alatt 
a telephely ivóvízhálózata 
„összekapcsolódott” egy víz 
és fagyálló keverékét tartal-
mazó tartállyal és a keverék 
visszajutott a telephelyi víz-
hálózatba. A hibát a telephely 
dolgozói szerencsére ideje 
korán észlelték és azonnal 
elzárták a települési hálózat-
ból érkező víz csapját. 

Többen azért aggód-
tak, nehogy az ipartelepről 
mérgezett víz kerüljön a 
városi ivóvízhálózatba. Sze-
rencsére ez nem következett 
be, egyébként is a telephelyi 
és a települési vízhálózat 
műszaki összeköttetésének 
módja kizárja a települési 
hálózat szennyeződését.

A hibát kijavították, a 
hálózatot kitisztították, a rend 
napokon belül helyreállt.

Sza-T-ir

Mérgezett víz Budaörsön

Égett a jenei erdő
Az elmúlt augusztus rendkívüli időjárása 
jelentősen közrejátszott abban, hogy az erdő- 
és tarlótüzek veszélye megnőjön. S nemcsak a 
veszély nőtt meg, de helyenként a baleset be is 
következett. Mint például Budajenőn, ahol is 
augusztus 12-én délután kapták a tűzoltók a 
riasztást: ég az erdő a falu határában. A terü-
let gazdája, a Pilisi Parkerdő Zrt. szakemberei 
a tűzoltókkal vállvetve küzdöttek a lángokkal, 
amiket végül is sikerült megfékezni. Ezzel együtt 
is jó két hektár, fiatal telepítésű lombos erdő 
égett le. A tűzoltóság szakemberei a keletkezett 
tűz okait vizsgálják, egyelőre nem tudni, mi  
okozhatta,

Szolgáljon ez az eset tanulságul a későbbiekre, 
annál is inkább, mivel a meleg, száraz idő 
várhatóan szeptemberben is folytatódik, ha nem 
is az augusztusival egyező mértékben.

A főváros környéki erdőkben fokozott a 
tűzveszély, a tűzgyújtási tilalom továbbra is 
érvényben van, amelynek értelmében az ország 
erdeiben a kijelölt tűzrakhelyeken is tilos tüzet 
gyújtani.

tb

Bűn- és baleset-megelőzési 
tanácsok

A turistaszezon, bár a csúcs-
pontján már túl vagyunk, de 
szeptemberben még javában 
tart. Nem megkésett tehát, ha a 
külföldre készülőknek ezúton 
adunk néhány, bűn- és baleset-
megelőzési szempontból meg-
fontolásra érdemese tanácsot.

Biztonságban külföldön:
– Ismerjék meg a felke-

resendő ország legfontosabb 
szabályait, szokásait.

– Külföldre történő utazás 
előtt kössenek utas- és baleset-
biztosítást.

– Soha ne váltsanak pénzt 
illegális pénzváltóknál.

– A szállodában vegyenek 
igénybe széfet, értékmegőrzőt.

– Nyomatékosan felhívjuk 
a külföldre utazni szándékozó 
magyar állampolgárok figyel-
mét, hogy a kábítószerrel való 
visszaélést a világ számos 
országában nagyon szigorúan 
büntetik. 

– A magyar állampol-
gároknak Magyarország teljes 
jogú schengeni csatlakozását 
követően is maguknál kell tar-
tani személyazonosításra alkal- 
mas irataikat. 

– Ha külföldön úti okmánya-
ik elvesztek, vagy ellopták 
azokat, kérjük, feltétlenül vetess-
enek fel erről jegyzőkönyvet 
a helyi rendőrségen, és a 
rendőrségi jegyzőkönyv bir-
tokában forduljanak az illetékes 
magyar külképviselethez

Megelőzés külföldön

Ahol tud, segít…

A Pilisvörösvári Rendőrőrs járőrei augusztus 7-én hajnalban 
indultak a 10-es számú főútra, Üröm és Budapest határában, 
miután egy asszony bejelentést tett a rendőrségen, hogy el-
tévedt, emiatt lekéste a buszt, kint áll a kivilágítatlan, sötét 
úton. A járőrök beültették a szolgálati gépkocsiba, majd elvit-
ték a legközelebbi budapesti buszmegállóba.
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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

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Az iskolába’ 
pontosan kell járni!

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

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!

I. tétel: Allegro (Herr Liszttel vidám az iskolakezdet)

HerrLiszt
Papír-Írószer Bolt

Budakeszi, Fő u. 76.
06-23-450-637

herrlisztpapir@t-online.hu

http://facebook.com/herrliszt

Ajándék

Tisztelt Vásárlók!

Igényes papír- és írószerek,  a megszokott, bevált márkák.
2014-es modellek, 2015-ös tanévkezdés: táskaakció leendő 

kisiskolásoknak hatalmas kedvezményekkel!!

Ajándékot és ajándék-
csomagolót egyaránt tőlünk!

Iskolatáska-
akcióóó!

Kisiskolásoknak 
kiváló minőségű, márkás, 
ergonómikus iskolatáskák
–   20 %-os engedménnyel 
kaphatók!

Hass, alkoss…

Bármi, ami a kreatív 
hobbidhoz kellhet.

Minden évszaknak 
megfelelően

Játékok

Herr Liszt Tanszervásár

Papír-írószer-irodaszer • igazolványképek • fotókidolgozás • fénymásolás • szkennelés • dekoráció • kreatív hobbi • játék-ajándék

… gyereke egészségét! 
Ergonomikus iskolatáskák Herr 
Liszttől! (Budmil, Belmil, Herlitz)

Ne vegye félvállról…

Lisztherr
Tanszervásárunkat kövesse 
percről percre 
a Facebook-oldalunkon!
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