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2015 OKTÓBER

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
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Papír-Írószer Bolt
Budakeszi, Fő u. 76.

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

HerrLiszt
Őszi készletkisöprés!

UDÁNTÚL
FÜGGETLEN HÍRMAGAZIN                         WWW.BUDANTUL.HU

FRÍÍÍ!

Sámántangó

Gyertek elemek! 
El tőlünk, rossz szellemek!
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MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 
BUDAPESI PRÍMA 

ÉLELMISZER-ÁRUHÁZAKBA!

AKIKET KERESÜNK:
A Príma Élelmiszer-áruház csapatjátékosokat keres a Krisztina 
krt. és Fehérvári úti üzleteibe, az alábbi munkakörökbe: pénz-
táros, árufeltöltő, eladó, hentes.

Szakmai képesítés, gyakorlat – előny!

AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes fizetést, jó munkakörülményeket, előmeneteli 
lehetőséget. S nem utolsósorban: egy jó csapatot.

JELENTKEZÉS: 
Budapest.,  XII. Krisztina krt. 7., Meskó Zsolt üzletvezetőnél: 06 1 224 00 56
Budapest, I. Krisztina krt. 37.,  Harcosfalviné Gelt Szilvia üzletvezetőnél: 
06 30 202 4702
Budapest, XI. Fehérvári út 192., Burján Edina üzletvezetőnél: 06 30 575 37 39

Husikám, az első 
napom az új munkahe-

lyemen – Príma!

Hulladékszállítás-feldolgozás
Ha nemveszélyeshulladék-gyűjtéssel és -kezelés-
sel kapcsolatos szolgáltatásokat keres a Zsám-
béki-medencében vagy a környéken, forduljon 

bizalommal hozzánk!

Építési törmelék, inert hulladék (sitt) elszállítását 
és lera-kását, valamint feldolgozását, újrahaszno-
sítását lakossági és közületi ügyfeleknek egyaránt 

vállaljuk.

Földmunka-végzést vállalunk!

Zsámbékiak, figyelem! A település lakosai díjmen-
tesen 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

Telefonszám: 
06 (70) 619 20 72

Konténeres sittszállítás 
a legkedvezőbb árakon!

SZOMBATON IS NYITVA!

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
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Alighanem repülő só után küldték a sze-
mélyi titkáraikat a budapesti agglome-

ráció polgármesterei szeptember utolsó 
napján, amikor eljutott hozzájuk a hír a 
fővárosi közgyűlésben aznap történtekről. 
Kocsis Máté országgyűlési és fővárosi 
képviselő, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, 
Budapest VIII. kerületének polgármestere 
ugyanis azt találta javasolni, hogy azok a 
települések, amelyek kívül esnek a főváros 
közigazgatási határain, ám részesülnek 
a BKK-BKV áldásaiból (értsd: az ő flasz-
terukat is koptatják a kékbuszok), fizes-
senek az eddigiekhez képest háromszoros 

hozzájárulást ezért a kegyért. Látszik, hogy Kocsis képviselő 
jó hazafi – „Három a magyar igazság!” –, járatos a mondások 
világában is: ,,Ha már lúd, legyen kövér!"  Vagy csak ismeri 
a keleti bazárok, a lókupecek és a politikusok világát: dobj be 
egy bődületes számot, mondjuk a kétszeresét annak, amit elérni 
akarsz, várd meg a hatást (az alkudozó fél minimum elájul), 
majd egyezzetek ki a felében, és a tárgyalópartnered még hálás 
is lesz, hogy ennyivel megúszta.

Hogy a budapesti agglomeráció vezetői ezt a régi fogást 
megeszik-e, nem tudom, mint ahogy azt sem, Kocsis számolt-e 
azzal, hogy ezek az emberek is többnyire az ő pártjából kerül-
nek ki, de hagyjuk is a pártpolitikát. Foglalkozzunk inkább 
azokkal az emberekkel, akik az agglomerációban élnek.

Először is jó tudni, hogy az érintett települések hosszú évek 
óta igenis fizetnek a BKK-nak azért, hogy a buszaik nem állnak 
meg a főváros határánál. Nem is keveset. Tízezres lélekszámú 
települések esetében tízmilliós nagyságrendű hozzájárulást 
évente. A mostani politikai kurzus által kiüresített és kivérez-
tetett önkormányzatok számára ennek az összegnek a több-
szöröse drasztikus sarc, súlyos teher lenne.

Mert, hogy tévedés ne essék, bármennyiben sikerül is meg-
alkudni a Főváros-BKK-agglomerációs települések Bermuda-
háromszögében, egyben mindenképpen biztosak lehetünk: a ki-
alkudott hozzájárulást mi, vagyis az adófizetők fogjuk megfizetni 
ezután is. Vagy többletadók formájában, vagy az önkormány- 
zat által nyújtott szolgáltatások színvonalcsökkentésében.  Vagy 
azzal, hogy a BKK rajtunk spórol, például drasztikusan ritkítja 
a járatait. De a kiegészítő jegy árát is megemelhetik. (Hogy 
mindez ne legyen elég, Kocsist két nappal megelőzően Tarlós 
főpolgármester úr pedig épp a dugódíj bevezetésével riogatta 
a nagyérdeműt, ami ugyancsak az agglomeráció lakóit sújtaná 
elsősorban.)

Lehet, hogy, mint jeleztem, mindez csak taktika, elkezdődött 
a jövő évi költségvetések előkészítése.

De efféle ötletelés helyett egyszer már tényleg jó volna, ha a 
főváros és az agglomeráció képviselői leülnének, és a problémát 
a maga teljes összetettségében töviről-hegyire megvizsgálnák.

Mert amennyire igaz az, hogy a szentendreiek vagy a bu-
daörsiek a Főváros által fenntartott és támogatott cég szol-
gáltatásait veszik igénybe, ugyanúgy igaz az is, hogy ugyanők 
a főváros buszain nap mint nap Budapestre járnak dolgozni, 
ők és munkahelyeik a fővárosnak adóznak, de, még amikor 
vásárolnak, az áruk és a szolgáltatásuk Áfa-ja is a nagyvárost 
gyarapítja áttételesen.

Szóval jó lenne ennek az egésznek a színét és a visszáját 
megvizsgálni. Ám tartok tőle, ahogyan eddig is, most is marad 
a kupeckedés. Maradunk, ami voltunk: egy nagy, keleti per-
zsavásár.

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)

„Egy nagy civilizációt nem lehet kívülről megsemmisíteni, ha előtte 
nem semmisítette meg magát belülről.”

(Will Durant)
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Október, Mindszent hava

Mindszent havában szabadon ehetel mindent, kiváltképp 
sülteket; jó bort igyál és tiszta mustot, ha kaphatsz; 

borodban, melyet iszol, tarts zsályát; disznóhúst is ehetsz, 
borsos étek sem árt, igyál kecske- és juhtejet, élhetsz 
purgátczióval és érvágással.

Mikor a nyúl igen kövér a télnek elején, bizonnyal tudjad, 
hogy még nagy tél van hátra és nagy hó; hogyha a fákról a 
levelek nehezen hullanak, hideg telet éreznek, mely után sok 
hernyó lesz, mely megeszi a növést. De Bőjtelő és Bőjtmás 
hóban fészkeiket megégesd és elrontsd, mert ha csak lerá-
zod és el nem veszed, mihelyt a meleg éri, azonnal ismét 
lábra kel és kevés gyümölcsöt kaphatsz miatta.

Hideggel metsző Mindszent hava, te mint borzasztod és 
búsítod szívünket, mert oktalan, gonosz természetüeket és 
galád, akaratos, gonoszt gondoló embereket, észvesztőket, 
fondorkodókat, háborúskodókat, házsártos és vakmerő 
szivüeket, gonoszra igyekezőket, bosszúállókat, mor-
mogókat, hamisakat, csalárdokat, minden háborúságnak és 
álnokságnak tökéletlen elgondolóit szülsz e világra.

CSÍZIÓ

Puccs

A „második királypuccs” 
1921. október 20-án vette 
kezdetét.  IV. Károly serege 
már mintegy 6000 főre duz-
zadt, és egészen Budaörsig 
ellenállás nélkül nyomult 
előre. Október 23-án hajnal-
ban aztán a nyugatról érkező 
erők szembekerültek a kor-
mányzó csapataival. A Hor-
thyra fölesküdött alakulatok 
könnyűszerrel bekerítették 
Károly seregeit. Az uralkodót  
száműzték.

1956-ban a magyar nép forradal-
mat és szabadságharcot robban-
tott ki a sztálinista diktatúra és a 
szovjet megszállás ellen, amely 
a 20. századi magyar történelem 
egyik legmeghatározóbb esemé-
nye volt. A budapesti diákoknak 
az egyetemekről kiinduló békés 
tüntetésével kezdődött 1956. ok-
tóber 23-án, majd a szovjet csa-
patok bevonulásával folytatódott 
november 4-én, s végül a fegy-
veres felkelők ellenállásának 
felmorzsolásával fejeződött be 
Csepelen november 11-én.

Az aradi vértanúk azok a 
magyar honvédtisztek vol-
tak, akiket a szabadságharc 
leverése után az 1848–49-es 
szabadságharcban játszott sze-
repük miatt Aradon végez-
tek ki. Bár az Aradon kivég- 
zett honvédtisztek száma tizen-
hat, a nemzeti emlékezet mégis 
elsősorban az 1849. október 
6-án kivégzett tizenhárom hon-
védtisztet nevezi így, gyakran 
használva a tizenhárom aradi 
vértanú, illetve az aradi tizen-
hármak elnevezést is.

Forradalmak, szabadságharcok

Jó hír a Zsámbéki-medencéből busszal budaörsi munkahely-
re járóknak: a Volánbusz Zrt. a Budaörsön dolgozók, vagy 

le- és felszállni szándékozók kedvezőbb eljutása érdekében a 
Medencében közlekedő 778-as autóbuszvonal járatai 2015. 
szeptember 1-jétől megállnak aBudaörs, benzinkút elnevezésű 
megállóhelyen.

201510.indd   19 2015.10.01.   0:42:40



BUDÁNTÚL  •  2015 OKTÓBER

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

IV

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

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

  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.
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A minap ismét belebotlottam abba a 
kimutatásba, melyet minden bizonnyal 
Budakeszin lakó egyik honfitársam 
készített. Településünk aggasztóan ala-
csony adóbevételeiről szóló kimutatá-
sok és magyarázatok sorozata bizonyítja 
benne, hogy miért is kellene Budakeszit 
– kis túlzással – a hátrányos helyzetben 
lévő települések közé besorolni.

Hogy Budaörs, netán Telki megelőzi 
az időnként Wudigesként is emlegetett 
települést, az talán különösebb ma-
gyarázkodás nélkül is érthető. De hogy 
sok esetben még Perbál, Páty, vagy 
Tök is előtte álljon, az már valóban fel-
háborító. 

A kimutatás ugyan taglalja, hogy mi-
lyen okok kényszerítették ki e nem ép-
pen szívmelengető helyzetet, ám átütő 
megoldási javaslattal nem szolgált Bu-
dakeszi javára. Nos, ezen hiányt szeret-
ném most egy aprócska kis ötlettel kor-
rigálni.

Talán már többen is használták a 
lábukat, amikor a járási székhelyünk 
egyik pontjáról a 
másikra igyekez-
tek. Próbáljunk 
csak meg egyszer 
gyalogosan, ne 
adj' Isten babako-
csival közlekedni, 
és most ne csak a 
Fő utca díszesen 
szép közepén! A 
k e r e k e s s z é k h e z 
kényszerítettekről, 
a járókerettel ma- 
gukat előre len-
dítgetőkről most 
ne is beszéljünk, 
pedig ők sincsenek 
kevesen. Pillanatra 
felejtsük el képzelgéseink során azt a 
megmásíthatatlan tényt, hogy Budakeszi 
dombos terepre épült. Lehangoló lehet 
a tapasztalat. Ugyan a kirakat-utcákban 
itt-ott már van néhány házhossznyi 
szakaszokon olyan járda, ahol legalább 
egy irányba egy babakocsival el lehet 
menni, de ha valaki szembe jön akár 
csak szóló gyalogosként, az egyiknek 
el kell hagynia a járdát. Értem, keskeny 
a járda, ennyi a hely, netán ennyi pénz 
volt, de főleg az akarat hiányzott.

Igen, az akarat. Ezzel van talán a leg-
nagyobb baj! Menjünk végig mondjuk a 
Rózsa utcán a 22-es busz megállójától az 
utca legvégén lévő nagy forgalmú gyó-
gyító intézményig! Nem érdemes még 
cikk-cakkban sem gyalog próbálkozva 

a járdát keresni, mert az utca hosszának 
nagyobbik részében ilyen nincs sem az 
egyik, sem a másik oldalon. De nézhetjük 
a némileg kisebb forgalmú Gábor Áron 
utca Jókai utca felőli szakaszát, vagy a 
Reviczky utca bármelyik részét, és a sort 
még sokáig lehetne folytatni. Sőt – és ez 
a mondanivalóm lényege –, még esély 
sincs arra, hogy ott, a kerítések mellett 
legalább egy gyalogcsapás kialakulhas-
son a síkra elmunkált talajon. 

Az egyébként városnak titulált telepü-
lés számos közterületét kizárólagosan az 
adott utca bizonyos ingatlanjainak tulaj-
donosai, lakói használják, persze nem az 
utcai kerítésükkel párhuzamos járdának. 
Bokrokat, lehetőleg szúrós cserjéket ül-
tetnek e területre, de legalábbis terebé-
lyes növényzettel ellehetetlenítik, hogy 
a közterületek használatát meghatározó 
szabályoknak, rendeleteknek érvényt 
szerezzen a közösség. Persze, olyan-ra 
is van példa, ahol el is kerítik az utca 
– egyébként járdának fenntartandó  – 
szakaszát, nehogy a közember az ő in-

gatlanja előtti közterületet rendeltetése 
szerint használhassa.

Nem, nem a növényzet ellen ágálok. 
Sőt! Magam is kedvelem, támogatom, 
hogy valaki szépítse, ékítse környeze-
tét, akár a közterületre ültetett fákkal, 
bokrokkal. Ám ezek ne akadályozzák a 
járdán való közlekedést, de legalább a 
járda helyének kialakíthatóságát!

Az én olvasatomban a közterület 
magáncélú használatáért a közösségnek 
járna valamilyen díj, esetünkben mond-
juk a közterület-foglalási adó. Ha va-
lamely boltos, építkező, költözködő 
akár csak pár napra is igénybe veszi a 
közterületet alig talpalatnyi felületét, 
annak pénztárcaapasztó hatásával bi-
zony számolnia kell. De ha valaki évek, 

évtizedek során az ingatlanja előtti ta-
lajfelszínt a saját telkének a látszóla-
gos növelésére használja, azt adófizetés 
nélkül, a közösség hátrányára bátran 
megteheti nálunk a közösség érdekének 
sérelmére.

Eljátszottam a gondolattal, mit is je- 
lenthetne az önkormányzatunknál ezen  
adónem alkalmazása, amelyre közterü- 
let-igénybevételi díj címén ma is van 
jogszabály. Csupán ennek a lehetőségnek 
az érvényesítése hiányos. Száz méter 
számra lehetne a járda helyén telepített, 
meghagyott, oda kilógó növényzet, mara-
dék-építésianyagot látni. Ezek hosz- 
szával többnyire egy-két-három méter 
széles sávban az év minden napjára le-
hetne a vonatkozó bevétellel kalkulálni. 
Becslésem szerint ez a megadózatlan 
közterület-igénybevétel bizony hek-
tárnyi mérőszámmal is jellemezhető. 
Nos, ennek a mértékét beszorozva a ma 
érvényes közterület-használati díjakkal, 
az év minden napjára alkalmazva sem-
miképpen sem elhanyagolható méretű 
bevételt jelenthetne. Ráadásul a járda 
helyére telepített (vagy ott felejtett) 
növényzet, a mesterségesen lerakott 
akadály nem szalad el, vagyis az illeték-
telen területhasználat bizonyítható, így 
kicsi az esély egy vitára. A jogszabályok 
közismertek, léteznek, csak valamiért az 
alkalmazásáról feledkeztünk meg.

Mit eredményezne ezen adónem 
érvényesítése? Kezdetben adóbevé-
tel-növekedést, ami nem biztos, hogy 
hátrányos lenne a település részére. 
Mivel az emberek többsége igyekszik 
az adókat elkerülni, hosszabb-rövidebb 
idő alatt eltűnnének a gyalogosközleke-
dést a járda helyén ma még lehetetlenné 
tevő akadályok. Igaz, ezzel együtt csök-
kenne az e jogcímen beszedhető bevétel, 
de legalább közelíthetnénk ahhoz az ál-
lapothoz, ami a városiasodásra jellemző, 
vagyis hogy mindennek van helye. Gya-
logos a járdán, jármű az utakon, s nem 
pedig összekeveredve, mint amire ma 
kényszerítenek bennünket az „adottság-
nak tekinthető” körülmények. Egy füst 
alatt kettős célt lehetne elérni!

Ja, igen. Feltehetőleg kezdetben az 
érintett ingatlantulajdonosok kissé mo-
rognának. No és? Nem a közösség érdeke 
való ezen esetben előrébb? Miért az egyé-
ni érdeket kell hagyni győzedelmeskedni 
a többségével szemben? Egy idő után 
– főleg, ha megszüntették a közterület 
rendeltetésszerű használatát – a telepü-
lés is kedvezőbb képet mutathatna, s erre 
az előnyére változó településképre már a 
korábban morcos adózó is szívesebben 
tekinthetne: megint szebb, rendezettebb 
lett Budakeszi.

Mészáros Árpád

Pillanatfelvételek, BuDakeszi, 2015. szePtemBer

Egy füst alatt (füstadó helyett)

A jövő közlekedése Budakeszin
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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

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 ön lába 
egészséges?

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

Dr. Elek Emil Miklós ortopéd szakorvos, ge-
rincgyógyász magánszakrendelése előze- 
tes, telefonos bejelentkezés alapján 
(telefon: 06/20-455-3808; 06/20-389-2728)

ÜZLETÜNKBEN:

Gyógyászati Segédeszközök 
Szaküzlete

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!

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

Egy hely, ahol biztos lehet, hogy 
holnap is megtalál minket.

ÁTRIUM ÜZLETHÁZ
Budakeszi

Fő utca 43-45.
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Nagyszabású konferenciának 
adott otthont Budakeszin, 
október 3-án a Prohászka Ot-
tokár Katolikus Gimnázium. 
A téma azonban messze nem 
teológiai vagy egyháztörténeti 
volt, hanem a magyar önkor-
mányzati rendszer elmúlt 25 
évét vették górcső alá az il-
lusztris, fölkért előadók. Köz-
tük Simon János történész, a 
Rendszerváltás Történetét 
Kutató Intézet és Archívum 
tudományos tanácsadója, aki 
az önkormányzatiság és a 
szabadság kapcsolatát vizs-
gálta; vagy a városban letele-
pedett, jelenleg uniós biztos 
Navracsics Tibor, aki a hazai 
társadalmi alrendszer euró-
pai összefüggéseiről fejtette 
ki gondolatait. Érdekesnek 
ígérkezett az előadás, amit a 
jezsuita P. Forrai Tamás, a 
Jézus Társasága magyaror-
szági tartományfőnöke tar-
tott: Egyházépítés mint közös-
ségi tapasztalat – egy jezsuita 
perspektíva.  

Az előadók közt volt még 
Szita Károly, Kaposvár pol-
gármestere, dr. Zongor Gábor 
a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetségének 
főtitkára és Ritter Imre német 
nemzetiségi parlamenti 
képviselő.

Felszólalt a konferencián a 
város jelenlegi polgármestere 
Csutoráné dr. Győri Ottilia, 
illetve egykori rend-szerváltó 
első embere, Szemereki Zol-
tán is.

Biator Oszi

Emberöltő-önkormány
Jegyezzük föl a napját: 
szeptember 26. Ekkor ugyanis a 
budakeszi szennyvízelvezetési- 
és tisztítási projekt keretében 
átadták az új szennyvíztisztító-
telepet. Persze az üzemelés már 
hónapok óta folyt, de hivatalosan 
a próbaüzem most ért véget, így 
az átadás most vált esedékessé. A 
rendkívül szigorú környezetvé-
delmi előírásoknak min- 
den szempontból megfe-
lelő tisztítóműnek köszön- 
hetően megszűnt a talaj és 
felszín alatti, valamint felszíni 
vizek eddigi terhelése Bu-
dakeszin A beruházással nem-
csak a település környezete s 
ezzel a lakosság életminősége 
vált sokkal jobbá, hanem új 
fejlesztések előtt nyíltak 
meg távlatok.

A beruházás során 
összesen több mint 20 
kilométernyi új csator-
nahálózattal, valamint 
a világviszonylatban is 
korszerű, membrán-
technológiával működő 

szennyvízteleppel gazdagodott 
a település. Ugyancsak e beru-
házás keretében 850, elsősorban 
makkosmáriai család köthetett 
rá a vezetékes csatornára.

A nettó 3,7 milliárdos 
beruházás 94 százalékát európai 
uniós támogatás fedezte. 

Nem ünneprontásból, hanem 
csak a történelmi hűség kedvé-
ért: ha ezzel indult volna Bu-
dakeszi a beruházás-gyorsasági 
versenyen, jó eséllyel a futot-
tak még kategóriában végez. 
A pályázatot még a 2006-2010 
között regnáló önkormányzat 
nyerte el, és a műnek az  ere-
deti tervek szerint évek óta 
működnie kellene...

Sza-T-ir

A gép forog...

Sóhajok hídja – 
Velencében

Egy úr 
Brüsszelből
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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

BUDAKESZIN csendes 
mellékutcában 5 szobás, 

kétszintes, felújított 
ikerház fél (albetétes 

hrsz-ú) saját kertrésszel 
eladó.

Ára: 33.600.000.- Ft

*

BUDAKESZI felső részén 
nappali+2 hálószobás, 

erkélyes,újszerű állapotú, 
örökpanorámás, nagy 

belmagasságú, II. emeleti 
lakás eladó.

Ára: 33.000.000.- Ft 

*

BUDAKESZIN, Fő 
u. mellett 27 m2-es, 

egyszoba-összkomfortos, 
összközműves, saját 

bejárattal, saját kerttel 
házrészes ingatlan eladó.

Ára: 4.900.000.- Ft

*

BUDAKESZI felső részén 
50 m2 lakóterületű, 

2 szobás, teraszkertes, 
saját bejárattal, téglaép. 

házrészes ingatlan 
eladó

Ára: 12.700.000.- Ft

*

GÖDÖLLŐ csa-
ládi házas villanegyedében 

nappali+5,5 szobás, a 
legnagyobb igényességgel 
megépített földszintes, kúria 

jellegű családi villaház 
1774 m2-es parkosított 

telken eladó.
Ára: 83.000.000.- Ft

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!

 

 

 

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

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 Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Vegyen órát tőlünk; 
mert az idő pénz!

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

201510.indd   24 2015.10.01.   0:42:48



2015 OKTÓBER  •  BUDÁNTÚL

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

IX

Véghajrájába érkezett a pedagógus 
etikai kódex megalkotása (A hónap 
képzavara – a Szerk.).

Mint bizonyára nem tanár végzettségű 
Olvasóink előtt is közismert, a kormány 
már évekkel korábban előírta a Nemzeti 
Pedagógus Kar megalakítását és a köz- 
oktatásban dolgozók kötelező kama-
rai tagságát. Az előkészítő bizottság 
elnöke, Kőrösiné Merkl Hilda, a bu-
dakeszi Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium korábbi igazgatónője anno 
azt nyilatkozta, hogy legfontosabb 
feladataik egyike a fent nevezett kó-
dex megalkotása. A tervezet hónapok-
kal ezelőtt elkészült, és, mint az azóta 
megalakult kamara elnöke, Horváth 
Péter bejelentette, október elejéig vég- 
legesítenék a szöveget, amelyben a 
tanárok munkavégzésére, megjelenésére 
és viselkedésére vonatkozó szabályokat 
írnának elő.

A pedagógusok körében, mint aho-
gyan annak idején a kötelező kamarai 
tagság, úgy a tanári „illemtankönyv” is 
minimum vegyes érzéseket kelt. Leg-
fontosabb kifogásuk, hogy a nevezett 
kódex kvázi előírná, hogy a tanárok 
egymást besúgják.

 Sokan zúgolódnak, de nyilvánosan 
kevesen emelik föl a szavukat.

A kevés kivétel egyike a Budaörsi 
Illyés Gyula Gimnázium tanári kara, 
amely szeptemberben négy pontban 
hozta nyilvánosságra ellenvéleményét.

Íme: 
– „Büszke, gondolkodó értelmi-

ségiként elfogadhatatlannak tartjuk, 
hogy viselkedésünket, öltözködésünket, 
magánéletünket hatalmi szóval szabá- 
lyozzák!

– Pedagógusként ragaszkodunk ah-
hoz, hogy tanít-
v á n y a i n k k a l 
lelki kapcso-
latba kerüljünk! 
Nem oktatógé-
pek vagyunk, 
hanem érző és 
értő emberek, 
tanítványainkkal 
partneri, olykor 
baráti kapcso-
latban kívánunk 
maradni!

– Jól emlék-
szünk az ön-
bírálat hivata-

los gyakorlását, valamint az egymás 
viselkedéséről szóló jelentéstételt etikai 
normaként kezelő korszakra és nem 
vagyunk hajlandóak részt venni ennek 
feltámasztásában!

– Felnőtt, önálló állampolgárok 
vagyunk, morális kérdésekben saját 
jogunkon hozunk döntéseket, nem egy 
testület tagjaiként!”

A tanári kar szerint ráadásul a Kó-
dexet megszövegezőknek nincs is kellő 
kompetenciájuk egy ilyen szabálykönyv 
megírására. Mint végkövetkeztetésként 
írják, egy lehetőségük maradt: „eluta-
sítani annak szellemiségét és tartalmát”

Szóba' Bitor

Nemet mondtak a besúgásra!

Bulik, partik? Hozzávalók a Herr Lisztben

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

Őszi készletkisöprés a HerrLisztben!

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

Advent közeledtével üzletünk-
ben helyet csinálunk az érkező 
áruknak, és kisöpörjük jelenlegi 
készleteinket. Októberben fer-
geteges akciókkal várjuki!

Lisztherr
Akcióinkat kövesse 
a Facebook-oldalunkon!

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

Október

1. csütörtök, 19.00
Julie kisasszony 
Sanyi és Aranka Színház
7. szerda, 19.00 
János vitéz
Nyilvános főpróba
8. csütörtök, 19.00 
János vitéz
Bemutató előadás 
10. szombat, 19.00h
A muzsika hangja
11. vasárnap, 11.00 
A kis hableány
Városi Ifjúsági Klub 
15.00
János vitéz
12. hétfő, 19.00
Egérfogó
13. kedd, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem
16. péntek, 19.00
Julie kisasszony
19. hétfő, 19.00
Egérfogó
21. szerda, 10.00 
A kis hableány
Városi Ifjúsági Klub 
21. szerda, 18.00
Operabeavató – A bel canto kezdete

24. szombat, 19.00
Hazatérés
Sanyi és Aranka Színház 
27. kedd, 17.00
János vitéz
28. szerda, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem
30 péntek, 19.00
Ma éjjel szabad vagyok

BudaKEsZI
ErkEL FErEnc 
Művelődési Központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Október

3. szombat, 19.00
Göller Lóránt Sexofon
6. kedd, 12.00
Aradi Vértanúk Emléknapja
7. szerda, 9.30
Varrótanfolyam indul
10. szombat, 8.00
Bababörze-Bolhapiac
20.00
Székelykör Szüreti Bál
11. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie

12-16.  
VII. Mezei Mária Emlékhét
16. péntek, 16.00
Mezei Mária Emléknap
21. szerda, 18.00
Lakossági fórum
23. péntek, 16.00
Október 23-i megemlékezések
24. szombat, 10.00
Népdalkör továbbképzés

ZsÁMBÉK
zsáMbéKi KözMűvelődési 
intézet és Könyvtár

Október

2. péntek, 9.00-18.00
Hagyományok Háza szakmai nap
a művelődési házban
3. szombat, 13.30
Zsámbéki szüreti lovas felvonulás és bál
6. kedd, 18.00
Éjféli gyors Lisszabonba
Makray Krisztina filmklubja
a művelődési házban
8. csütörtök, 18.00
„Közel a Távol-Kelet”
P. Szabó József könyvbemutatóval 
egybekötött előadása a könyvtárban

10-11. szombat-vasárnap, 10.00-18.00 
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
10. szombat, 14.00 
Lovas kocsizás és Vendel-napi állatsi-
mogató 
a Tájházban és Lovász József bir-
tokán 
13. kedd, 18.00
Zsámbékiak Szabadegyeteme a 
művelődési házban
Az állatok védelmében 
15. csütörtök, 18.00 
Ciprus
Hornok Magdolna úti beszámolója a 
könyvtárban
17. szombat, 15.00 óra
A nő ezer arca
Budaházi Anikó fotókiállításának 
megnyitója a művelődési házban
20. kedd, 10.00
Hamupipőke
az Ametist Bábszínház előadása a 
művelődési házban
25. vasárnap, 16.00
A Budajenő-Telki Székely Társulat 
előadása a művelődési házban
27. kedd, 15.00
Nyugdíjas Akadémia 
a művelődési házban
28. szerda, 18.30
Családi egészségklub

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

Egy szeptemberi hétvégén so-
kan: szülők, diákok és tanárok 
gyűltek össze a budakeszi 
Czövek Erna Zeneiskola ud-
varán. Aki csak a hangokat 
hallotta kívülről, akár azt is hi-
hette, hogy kezdő muzsikusok 
fűrészelik a hegedűt odabent, 
vagy, a műveltebbek, Luigi 
Russolo futurista zajzenéit 
vélhették megelevenedni 
odabent. Netán Cage jóslatát 
sejdítették valóra válni, hogy 
tudniillik eljő majd a kor, 
amikor a zajokból építkeznek 
a zeneszerzők. Holott mind-
össze annyi történt, hogy nagy 
összefogás eredményeként 
a szürke, sivár és poros ud-
varból egy barátságos, színes, 
ingergazdag környezetet 

varázsoltak a résztvevők a 
gyerekek részére. A zajok pe-
dig – kopácsolás, fűrészelés –, 
elegyedve a jókedvű emberi 
szóval, a szerszámokból, ill. 
használatukból eredtek.

Jelenlévők arról a fan-
tasztikus érzésről számoltak 
be, ami az egész napot ural- 
ta, ami a tenni, alkotni vágyó 
szülők, gyerekek és tanáraik 
munkálkodásából áradt.

Az egyik résztvevő ezt így 
összegezte: „Amikor este 
letettük a szerszámokat,  bizto-
sak voltunk abban, hogy lesz en-
nek még folytatása, és sokszor 
fogunk még így, együtt tevékeny- 
kedni, mert igazán jó csapat 
vagyunk és a cél nemes.”

eszt

Megújult a Czövek udvara

Agymenés Zsámbékon

Zsámbék önkormányza-
ta elkezdte megalkotni a 
település fejlesztési tervét. 
Nemrég kétnapos, hétvégi 
manrézába vonultak, hogy 
egy hivatásos várostervező 
irányításával  agyaljanak a 
településünk jövőjéről. Mivel 
a városvezetők azt is nagyon 
fontosnak tartják, hogy a 
település életét alapvetően 
meghatározó dokumentum 
ne csak a testület ötleteinek 
alapján álljon össze, meghir-
dettek egy lakossági fórumot, 
egy ún. Település Közösségi 
Fórumot (TKF). A kétnapos 
műhelymunkát a Concordia 
Szervezet- és Vezetésfejleszté-
si Kft. munkatársai vezénylik.

Szoboravató
Lapzárta után, október első 
szombatjának délután-
ján várhatóan fél négykor 
avatják föl és szentelik újra 
a perbáli Mária-völgyben 
a nemrég fölújított Mária-
szobrot.

A Falu Káposztája

Idén október 17-én, szom-
baton, 16 órakor kezdődik a 
Pajta-Faluházban a tizenne-
gyedik FALUKÁPOSZTÁ- 
JA Telki Káposztasavanyító 
Fesztivál. Az evés-ivás mellett 
a gyerekeknek kézműves foglal-
kozásokat rendeznek, este 
héttől pedig délszláv táncház 
lesz a pécsi VIZIN zenekar 
közreműködésével. (szervező: 
KoKuKK Egyesület.)

*
Ünnepélyes keretek között 
adták át szeptember 7-én a 
telki Pipacsvirág Iskola új 
tantermeit. A bővítés egy, 
másfél éve kezdett fejlesztési 
program első üteme volt.

*
Telkiben, de másutt is terjed az 
alighanem Amerikából érkező 
divat, hogy a magánházakat 
is nemzeti színű zászlókkal 
díszítik. A helyi önkormányzat 
idén is meghirdette zászlóvásár 
akcióját, melynek keretében a 
helybéli lakosoknak kedvez-
ményes áron értékesít nemzeti 
és telki címeres zászlókat.
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MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 
A BUDAKESZI PRÍMA 

ÉLELMISZER-ÁRUHÁZBA!
AKIKET KERESÜNK:
A budakeszi Príma Élelmiszer-áruház csapatjátékosokat 
keres az alábbi munkakörökbe: pénztáros, árufeltöltő, 
eladó.

Szakmai képesítés, gyakorlat – előny!

AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes fizetést, jó munkakörülményeket, előme-
neteli lehetőséget. S nem utolsósorban: egy jó csapatot.

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

Gyere te is, 
mondhatom, 

a csapat Príma!

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!

2015. augusztus 31-ével 10 
takarékszövetkezet közös 
céloktól vezérelve létrehozta 
a takarékszövetkezeti szek-
tor történetének eddigi leg-
nagyobb egyesülését, és 
megkezdte működését B3 TA-
KARÉK Szövetkezet néven.

A  2008-as gazdasági vál-
ságot követő bankpiaci és 
jogszabályi változások, az 
új jogszabályi előírások, a 
szigorodó fogyasztóvédel-
mi ellenőrzések, a bankpiac 
átrendeződése arra motivált, 
hogy egyesítsük erőinket. 
Tettük mindezt azért, hogy ta-
karékszövetkezetként ebben 
a megváltozott környezetben 
is fel tudjuk venni a versenyt a 
kereskedelmi bankokkal. Ala-
csonyabb költségszintre, több 
magasan képzett szakemberre, 

komolyabb hitelezési aktivitás-
ra van szükség, mely nagyobb 
üzemméretet és új működési 
modellt kívánt. Az egyesülés 
ügyfeleink számára lehetővé 
teszi, hogy Budapesttől a 
Balatonig egy Takarék szolgál-
ja ki pénzügyi igényeiket. Piaci 
jelentőségünk növekedése 
révén a termékek és szolgálta-
tások terén minőségileg új kate- 
góriát tudunk biztosítani.

Az egyesülést létrehozó 
felek: Alsónémedi és Vidéke 
Takarékszövetkezet, Balaton-
felvidéki Takarékszövetkezet, 
Érd és Vidéke Takarékszövet-
kezet, Ercsi és Vidéke Körzeti, 
Takarékszövetkezet, Forrás 
Takarékszövetkezet, Kapos-
menti Takarékszövetkezet, 
Kápolnásnyék és Vidéke Ta-
karékszövetkezet, Sárbogárd 

és Vidéke Takarékszövetkezet,  
Szentgál és Vidéke Takarék-
szövetkezet, Zirci Takarék-
szövetkezet.

A B3 Takarék fiókjai a Buda-
környéki térségben:
Biatorbágy, Szabadság út 96., 
telefon: 06 (23) 530 068
Budakeszi, Dózsa Gy. tér 1/A 
(Keszi Üzletház), telefon: 06 
(23) 457 025
Budaörs, Szabadság út 94., 
telefon: 06 (20) 315 49 10
Érd, 1. sz. fiók, Fürdő u. 1., tele-
fon: 06 (23) 374 891; 2. sz. fiók, 
Budai út 20., telefon: 06 (23) 
523 351; 3. sz. fiók, Hegesztő 
u. 10., telefon: 06 (23) 523 577
Sóskút, Mártírok útja 5., tele-
fon: 06 (23) 348 043
Törökbálint, Munkácsy M. u. 
11., telefon: 06 (23) 510 418

EGYESÜLT TAKARÉK SZÖVETKEZETEK

Várjuk régi és új Ügyfeleinket

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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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

Szabaduljon meg 
bűntudatától…

…kóstolja meg 
diabetikus 

készítményeinket!

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

Ez az üres szék rád vár…

Nálunk nemcsak jó ételre, italra, 
hanem társakra, barátokra is talál!

Azonnali munkakezdéssel keresünk 
konyhai kisegítőt, valamint  jogosítvány-
nyal rendelkező felszolgálót.

Munkavégzés Budakeszin, BKV-busszal 
megközelíthető útvonalon.

Jelentkezés: a 06 (23) 450 342 és  
a 06 (30) 274-3560 telefonszámokon.

MUNK
ALEH

ETŐS
ÉG!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!

Csorba Csaba 
autószerelő

Budakeszi,
Kossuth L. u. 6.

Bp. XII. non-stop csemegebolt 
eladó munkatársakat keres éjszakás 
műszakra. 
Érdeklődni: 06 (30) 343 1782

* 
Életjáradék-szerződést kötne meg-
bízható személy kis házért, lakásért 
vagy telekért. 
Telefon: 06 (20) 349 1470

* 
Médiavállalkozás számlaképes üzlet-
kötőket keres. 
Érdeklődni a 06 (20) 212 38 08-as 
telefonszámon

Ap
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Lám, mi mindenre is jó egy kefe?
Akár súlyos sérüléseket is le-

het vele okozni, már ha valaki nem 
rendeltetésszerűen használja. Ám az aláb-
bi esetben nem bal-, hanem bűnesetről 
lesz szó. Aminek további érdekessége, 
hogy ezúttal a bántalmazó nő, az áldozat 
férfi volt.

Szeptember 28-át mutatott a naptár, az 
óra meg este háromnegyed tízet. Helyszín: 
egy budaörsi otthon. A nyugalomba egy 
csengetés zavart bele, a kinyíló ajtó előtt a 
lakó volt élettársa állt. Nem éppen békés 
párbeszéd alakult ki a felek közt, nyu-
godtan nevezhetnénk akár szóváltásnak 
is, ami egy ponton túl dulakodássá fajult. 
A nő ekkor vette magához a keze ügyébe 
eső autómosó-kefét, és jó fejbe vágta a 
behatolót.

A támadás hatására a férfi elhagyta a 
helyszínt, de nem hagyta annyiban a dolgot: 
látleletet vetetett föl, és följelentést tett.

A rendőrök a lakásán fogták el 
M. Lászlóné (46 éves) budaörsi la-
kost, és előállították a Budaörsi 
Rendőrkapitányságon. (A kefét mint 
bűnjelet alighanem lefoglalták.)

A Bűnügyi Osztály súlyos testi sértés 
bűntett kísérlet elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indított eljárást ellene.

Ki látta, ki tud róla?

A budaörsi rendőrök az állampolgárok 
segítségét kérik egy bűnügy ismeretlen 
tettesének azonosításához.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya folytat nyomozást 13010-
1670/2015. bűnügyi számon lopás bűntett 
elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen 
tettes ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok sze- 
rint az ismeretlen tettes 2015. június 4-én 
12 óra 30 perc körüli időben egy biator-
bágyi gumiszerviz ügyfélvárójából eltulaj- 
donított egy táskát a benne lévő szemé-

lyes iratokkal, bankkártyával, valamint 
készpénzzel együtt, majd egy Opel Astra 
típusú járművel elmenekült a helyszínről 
Budapest irányába. 

A helyszínen lévő biztonsági kamera 
fényképfelvételt készített az ismeretlen 
férfiról.

A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, 
hogy aki az ismeretlen tettesről vagy 
a bűncselekménnyel kapcsolatban ér-
demleges információval rendelkezik, 
hívja a Budaörsi Rendőrkapitányságot 
a 06-23/505-400-as telefonszámon, il-
letve tegyen bejelentést 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.

Parki drog

Drogpartit rendeztek budaörsi ifjak a 
város egyik közparkjában, de fölkeltet-
ték a helyi szervek érdeklődését és le-
buktak. Hogy mi ébreszthette föl a rend 
éber őreinek gyanúját, arról nem szól a 
fáma, mindenesetre a fiatalokat igazoltató 
járőrök gyanús nejlontasakokat találtak 
náluk, amelyekről utóbb kiderült, valóban 
kábítószert tároltak bennük korábban.

Hamar előkerült a gyorsteszt is, ami pozitív 
volt, így a Budaörsi Rendőrkapitányságon 
állították elő, és a nyomozók gyanúsított-
ként kihallgatták őket. 

J. Ádám budaörsi lakos (22 éves) és két 
fiatalkorú (17 éves) társa ellen a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya in-
dított eljárást kábítószer birtoklás vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

Vér a parkban

Az indíték, lehet, örökre homályban mar-
ad, és a sérülések is alighanem begyógyul-
tak szeptember 18. óta. Azon a pénteki dé-
lutánon ugyanis egy csúnya verekedéshez 
riasztották a budaörsi rendőröket az egyik 
városi parkba: egy férfi vert egy másikat. 
Az eddigi tanúvallomások szerint úgy 
kezdődött, hogy a bántalmazó előbb 
hátba rúgta a sértettet, aki egy közeli 
padra zuhant, ám támadója a földre lökte, 
és folytatta a rugdosást, amiből olyan 
érzékeny testrészek sem maradtak ki, mint 
a fej. Kész csoda, hogy utólag az orvosok 
„mindössze” nyolc napon belül gyógyuló 
sebesüléseket állapítottak meg, ami a ha-
tályos jog szerint könnyű testi sértésnek 
minősül.

Hogy mi váltotta ki K. Tibor (39 éves) 
budaörsi lakos agresszióját, az eddigi 
eljárásból nem derült ki, s nem biztos, 
hogy valaha is kiderül, ugyanis a két 
férfiú erősen ittas állapotban érkezett a 
tetthelyre. Ezt megelőzően egy társaság-
ban italoztak ugyanis.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya, tekintettel a támadás brutali-
tására, a látlelet ellenére súlyos testi sér-
tés bűntett kísérlet elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt indított eljárást. 

 K. Tibor szabadlábon védekezhet.
Az oldalt írta és szerkesztette:

Boros Zita

Bűnügyek a MedencéBől

Kefélés helyett elverte
Felhozatalunkból többek között megtudhatják, hogyan kerülhet az ember bajba 
első látásra jogos felindulásból elkövetett cselekmények miatt. 

Gyerekrablás Keszin

Az egész egy házibulival kezdődött. Szeptember 19. volt, szombat. Este kilenc felé a 
főbérlőnek kezdett elege lenni az albérlője lakrészében folyó mulatságból, átment, és, 
ahogy Petőfi megénekelte, „Végét vetik a zenének/ S hazamennek a legények”, ma- 
gyarán a társaságot hazazavarta. Az albérlő kiskorú gyerekét, az összejövetel szervezőjét 
és rendezőjét bezárta az általuk használt lakrészbe, a kulcsot pedig magához vette. 
Talán nem gondolt rá, hogy a kétségtelenül határozott pedagógiai eljárásának ilyen 
súlyos következményei lesznek, ugyanis azt a jó fertály órával később hazaérkező 
édesanya annyira zokon vette, hogy följelentést tett a rendőrségen, miután magzatát 
alkalmi börtönéből kiszabadította.

Mivel, így a rendőri indoklás, a lakrész külön bejárattal nem rendelkezett, a sértett-
nek nem volt lehetősége arra, hogy távozzék a lakásból, magatartásával S. János (43 
éves) budakeszi férfi „a fiatalkorú személyt a mozgásában, helyváltoztatásában vagy 
a tartózkodási hely szabad megválasztásában korlátozta, akadályozta”. 

Ellene a Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított eljárást személyi 
szabadság megsértése bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
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Az ártatlanoknak is 
kell védelem! 

„Nekem nincs szükségem 
védőre, ártatlan vagyok!” 
Meglepő kijelentés ez egy 
ügyvéd számára. Sajnos 
többször előfordult már, 
hogy ezt hallottam valakitől, 
akit súlyos bűncselekmény 
elkövetésével vádoltak. 
Valóban nincs szükség az 
ügyvédre, ha a vádlott ár-
tatlan?

A kérdés sokféle módon 
megközelíthető. Véleményem 
szerint egyetlen megközelí-
tés sem indokolja, hogy az 

ártatlan vádlott védő nélkül álljon a bíró színe elé. Aki 
bekerül az igazságszolgáltatás gépezetébe, ahol az éle-
tét alapvetően érintő következményekről döntenek, ott 
mindenképpen szükség van a szakszerű és odaadó védői 
munkára, pláne, ha a vádlott még ártatlan is! A bűnözői 
karrierrel nem rendelkező civil emberek számára a 
büntetőeljárások szabályrendszere rendkívül bonyo-
lult, a jogszabályok sűrűje kifejezett bizonytalanságot, 
szorongást kelt a bármilyen okból büntetőeljárásba 
csúszott emberekben. A jogszabályok nem ismerete ter-
mészetesen nem hivatkozható, csak ront az egyébként 
is egyenlőtlen erőviszonyokon.  A hatályos szabályozás 
naprakész ismerete még az ügyvédek számára is nagy 
feladat, az átlagemberektől semmiképen nem várható el. 
A rutinos terhelteknek persze mindez nem okoz gondot. 
Aki esetleg még börtönben is volt, komoly jogszabály-
ismerettel felvértezve áll a bíróság előtt. Persze ismerni 
a Btk-t még nem minden, de kétségkívül helyzeti előny 
az első bűncselekményesekhez képest. 

Az ártatlanság nem minden esetben könnyíti meg a 
védekezést sem. Gyakran nehezebb védekeznie annak, 
aki valamit nem követett el, hiszen valaminek a meg 
nem történtét bizonyítani nem kis kihívás. 

Mindenesetre védőként kijelentem, hogy az ügyvéd-
nek mindenkor helye van a büntetőeljárásban. Kell egy 
ember a vádlott mellett, aki őt megfelelően tájékoztatja 
a jogszabályi környezetről és képviseli az érdekeit. Ha 
pedig valaki ártatlan, annál inkább fontolja meg védő 
meghatalmazását!

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!

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 
A BIATORBÁGYI PRÍMA 

ÉLELMISZER-ÁRUHÁZBA!
AKIKET KERESÜNK:
A biatorbágyi Príma Élelmiszer-áruház csapatjátékosokat 
keres az alábbi munkakörökbe: pénztáros, árufeltöltő, 
eladó.

Szakmai képesítés, gyakorlat – előny!

AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes fizetést, jó munkakörülményeket, előme-
neteli lehetőséget. S nem utolsósorban: egy jó csapatot.

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

Ez Príma 
döntés volt!

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
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Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvání-
totta október 1-jét Az idősek világnapjává. 
A célja az volt, hogy felhívják a figyelmet 
a méltóságteljes időskorra. Földünkön 
jelenleg körülbelül 600 millió idős él, és a 
következő két évtizedben várhatóan meg-
duplázódik a számuk.

Magyarországon az emberek 20 
százaléka időskorú (60 év felett), azaz 
mintegy kétmillióan. Legnagyobb arány-
ban a fővárosban és a kistelepüléseken él-
nek. Többségük, több mint 60 százalékuk 
nő, tehát sajnos nagyon sokan kényte-
lenek pár nélkül élni a mindennapjaikat. 
Sokan közülük ráadásul teljesen egyedül 
vannak, hiszen napjainkban egyre kevés-
bé jellemzőek a többgenerációs családok, 
ahol a nagyszülők, a gyerekek és az uno-
kák is együtt élnek.

A mindennapi tennivalók mellett saj-
nos hajlamosak vagyunk arra, hogy elfe-
ledkezzünk róla, törődéssel tartozunk az 
időseknek,  pedig a figyelem kijárna min-
dennap, és nem is csak családon belül. 
Az idős embereket tisztelnünk kell! Ez 
magában foglalja elfogadásukat, támoga-
tásukat, szeretetünket és annak érzését, 
hogy értékeljük őket.

Igyekezzünk odafigyelni idős társaink-
ra, törekedjünk megóvni őket. Bűnügyi 
Osztályunk ehhez kíván hozzájárulni 
néhány jótanáccsal.

– Mindenképpen gondoskodjanak 
az időskorú otthonának biztonságáról! 

Amennyiben lehetősége van arra, hogy 
„korszerű” riasztóberendezéssel biztosít-
sa a védelmet, azt feltétlenül tegye meg. 
Az ajtónyitás védelmében biztonsági lánc, 
kémlelőnyílás, biztonsági keresztzár, vala-
mint kedvező áron is hozzáférhető hang- 
és fény mozgásérzékelők felszerelését 
ajánljuk. Kertes házakban házőrző kutya 
tartásával jó eséllyel megakadályozhatja 
az illetéktelen személyek bejutását!

– Ha otthonában nagyobb pénzösszeget 
tart, azt mindig tegye biztonságos, mások 
által nem ismert helyre! Tanácsos lemez 
vagy pénzkazettát vásárolni. A pontos 
hely ismerete csak Önre tartozik, azt sen-
kivel ne ossza meg!

– Ismeretlen eredetű eszközökkel 
házalókat vagy egyéb trükkös indokokkal 
becsengető személyeket NE engedjen be 
otthonába! 

– Amennyiben valamelyik szolgál-
tatótól (víz, gázművek, kábel TV, elekt-
romos szolgáltató stb.) keresik, kérje el a 
hivatalos minőségét igazoló igazolványát! 
Ha kétsége van, kérjen visszajelzést az 
adott szolgáltatótól arra vonatkozólag, 
hogy valóban küldtek-e munkatársat, 
szakembert Önhöz!

– Ha ismeretlen személy rendőrnek, 
illetve hivatalos személynek adja ki 
magát, minden esetben kérje el az arc-
képes igazolványát, jelvényének számát 
figyelje meg! Az igazolvány felmutatása 
kötelező! 

– A pénzváltásra vagy túlfizetésre hivat-
kozókat minden esetben utasítsa vissza! 
Nagy valószínűséggel a lakásba kívánnak 
bejutni ezzel a módszerrel és értékeiket 
akarják felkutatni, illetve eltulajdonítani.

– Ha elmegy otthonról, győződjön meg 
arról, hogy a nyílászárókat megfelelő 
módon zárta-e be! Lakása kulcsait soha 
ne rejtse el lakása, háza körül! A tolva-
jok, betörők nagyon leleményesek, még a 
legtitkosabb rejtekhelyeket is könnyedén 
felfedezik.  A kerti munkák során használt 
eszközöket (létrát, fűrészt stb.) mindig 
tegye el, ne könnyítse meg az elkövetők 
dolgát, mert az elől hagyott eszközöket 
felhasználhatják a bejutáshoz!

– Törekedjen jó kapcsolatot ápolni 
szomszédjaival, és kölcsönösen fi-
gyeljenek oda egymás otthonára! Ha 
gyanús járművet, idegent lát a környéken, 
azonnal hívja a rendőrséget!

– Utazáskor, vásárláskor a zsebtolva-
jok ellen a legjobb védekezés, ha táskáját 
többször ellenőrzi, hogy zárva van-e, il-
letve azt minden esetben tartsa maga 
előtt! Fontosabb iratait, értékeit zárható 
belső zsebekben rejtse el! 

Az ATM automatánál történő pénz-
felvételkor járjon el mindig nagyon 
körültekintően! Válasszon forgalmas 
helyet, amennyiben megoldható, kísérje 
el Önt valamelyik hozzátartozója! PIN 
kódját ne tartsa a kártyája mellett, és csak 
abban az esetben üsse be, ha nem áll Ön 
mellett senki!  Ha megkapta a készpénzt, 
tegye azt azonnal a táskájába!

VIGYÁZZON ÉrTÉKEIrE!
Ne adjon esélyt a tolvajoknak!

a PMRFk BűnMegelőzési Osztályának közleMényéBől

Ha idős, se váljék áldozattá 

A Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelő- 
zési Osztálya idén is megren-
dezi, immár ötödik alkalom-
mal a fiatalok körében máris 
népszerűvé vált KRIMIT-
TUD? vetélkedőt.

Ezúttal középiskolai 
osztályok nevezését 
várják.

A versenyt október 
idusán, azaz: 15-én 
bonyolítják le a Bu-
datest XI. ker. Zsom-
bolyai utca 6. szám 
alatt. A résztvevő csa-
patoknak a startpisz-
toly reggel kilenckor 
dörren el.

A versenyzőknek 
különféle előadás-
módokban kell meg- 
oldaniuk a bűnmeg- 
előzési témákkal, szi-
tuációkkal kapcsola-

tos helyzeteket. 
A verseny házigazdája: 

Novák Péter lesz.
Az eredményekről a ve-

télkedőt követően megjelenő 
lapszámunkban beszámo-
lunk.

Krimit tud?
Gyanúsított már van, 
de szemtanúkat keres a 
rendőrség egy, még július-
ban történt cserbenhagyásos 
baleset ügyében folyó nyo-
mozáshoz.

Az ominózus nap 
éjszakáján, kevéssel 23 óra 
után egy gépkocsivezető 
hajtott a 81106-os úton Bia-
torbágy felől Páty irányá-
ba, amikor a 2014-es mé-
terszelvény magasságában 
nekiment egy kerékpáros-
nak, aki járművével együtt 
felborult. A biciklin volt 
stoplámpa, az első lámpá-
ja is ki volt világítva, 
de a vezetője nem viselt 
láthatósági mellényt.

Az autós megállás nélkül 
elhajtott a helyszínről.

A biciklista nyolc napon 
belül gyógyuló, könnyű 
sérüléseket szenvedett.

A rendőrség körözést adott 
ki a cserbenhagyó ellen, és a 
nyomozás során begyűjtött 
adatok alapján augusztus 29-
én elfogtak egy 32 éves hely-
béli nőt, akit gyanúsítottként 
ki is hallgattak a Kapitány-
ságon. 

A rendőrség ezúton is 
várja azok jelentkezését, 
akik a balesetet látták vagy 
arról érdemi információval 
rendelkeznek! Jelentkezni 
személyesen a Budaörsi 
Rendőrkapitányságon vagy 
munkaidőben telefonon 
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 köz-
ponti segélyhívó telefon-
számok valamelyikén lehet.

A nő cserbenhagyta
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Pátyi Fenyves Csárda
A Halas Napok folytatódnak

a Pátyi Fenyves Csárdában

Páty Somogyi B. u. 72.

Magyaros halételek
Halászlé (ponty), sült keszeg

Harcsapörkölt túrós csuszával
Rántott ponty

Asztalfoglalást kérem telefonon jelezni: 
06 (20) 315 27 02 (Csütörtök este 18 óráig)

Nyitva tartás szombat-vasárnap és ünnepnap.

Zártkörű rendezvényeket 40-50 főig vállalunk.

Egy legenda újjászületik

TEHERAUTÓ-SZERELŐT KERESÜNK

Budapest, XX. kerületi tehergépjármű-szerviz autószerelőt 
keres.

Feladatai:
– Gépjárművek javítása, karbantartása, szervizelése

Elvárt képességek:
– Többéves, szakmában eltöltött gyakorlat
– Önálló, pontos munkavégzés
– Precizitás
– Terhelhetőség

Előny:
– több gépjármű-márkához való ismeret

Fényképes szakmai önéletrajzokat a hetenyigy@t-online.hu 
e-mail címre kérjük. Telefonos elérhetőség: 06-30-385-5307
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