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OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

Szemüvegkeretek
30% kedvezménnyel kaphatók!
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

HerrLiszt

Őszi készletkisöprés!
Papír-Írószer Bolt
Budakeszi, Fő u. 76.
06-23-450-637
herrlisztpapir@t-online.hu

Besúgók a
szerkesztőségekbe?
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November, Szent András hava

CSÍZIÓ

S

zent András havában tyúkmonyat és mézet egyél, nem
árt tehénhús és gyümölcs; a fürdő nem hasznos, békét
hagyj Vénusznak, semmi, állatnak a fejélt meg ne egyed, keveset igyál, italodban álljon borsfű, zsálya és izsók; főtt ital
galganummal, fahéjjal, spikával, gyömbérrel és ezerlevelű
fűvel; purgáczióval is élhetsz.
Igy próbálták a mi eleink, hogyha a hideg vagy meleg telet előre érteni akarták; levágtak a nyers bükkfáról egy nagy
forgácsot, ha száraz volt, meleg telök fordult, ha nedves volt
a forgács, hideg telök lett.
Örvendezhet boldog szent András, mert drága, becsületes, nemes bölcseket, okosokat, takarékos életüeket és jó
elméjüeket szül e világra; minden dolgaiban jámbor, tökéletes, hű s igaz, istenfélő, igazságszerető, barátságos, jó, szerencsés gyermeket szül, ha őtet valami mesterségre fogod,
bizonyára rövid nap gyümölcsét látod

AFORIZMA
„Minden háború legelső áldozata az igazság.”
(ismeretlen)

Pest, a lukas régió
Öt év múlva kettéválhat a
Közép-Magyarországi
régió.
A fővárosra és Pest megyére. A
döntés a Pest megyei közgyűlés
októberi ülésén szü-letett meg. A
jelenleg 1,2 milliós lélekszámmal rendelkező megye hogyan
boldogulna mint önálló régió, az
talány. Biztos, hogy az egy főre

jutó GDP alacsonyabb lenne,
mint most, a fővárossal együtt,
vagyis több EU-s felzárkóztatási támogatásra számíthatna. De
hogy logisztikailag-közigazgatásilag mennyire lenne életképes
egy ilyen régió a közepén hatalmas lukkal, arról a szakemberek
véleménye már erősen megoszlik.

S

tílusosan, november 4-én, az 1956-os
magyar forradalom leverésének 59 évfordulóján, két nappal temetése előtt a budaörsi
önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött,
hogy a városháza mellett húzódó, utcaszakaszt
nevezi el az októberben elhunyt Göncz Árpád
köztársasági elnökről.

Polgárok eleje
Eredetileg Hámori József akadémikust javasolták volna,
de mire szavazásra került a sor, Pék Lajos nyugalmazott
művelődésiház-igazgató lett belőle, a befutó pedig Szvorák
Katalin népdalénekes.
Utóbbit választotta meg ugyanis díszpolgárává Pest megye
közgyűlése. Előbbit pedig Budakeszi terjesztette föl.
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Szélárnyékból
napvilágra
Újabb, immár harmadik kiadásban jelent meg az utóbbi
évek egyik legnagyobb sikerű
spanyol regényfolyamának nyitó kötete, „A szél árnyéka”.
C. L. Zafón művét a Budakeszin élő Vajdics Anikó avatott fordításában adta ki az Európa. Hab a tortán, hogy a friss
köteteket épp Vajdics születésnapján hozták ki a nyomdából.

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)

N

em mondhatnám, hogy túl eredeti gondolatot adott volna közre az aktuális
városvezetés a nemrég lezajlott, októberi, lakossági fórumon, miszerint le kellene bontani
a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központot. Aki figyelemmel kísérte a rendszerváltás óta eltelt negyedszázadot, és még nem szorul Cavintonra, emlékezhet arra, hogy az ötlet
időről időre, mondhatni: búvópatakszerűen
föl- fölbukkant az éppen aktuális elöljárók
képzelgéseiben, hogy aztán a többi, meg nem
gondolt és meg nem valósult között landoljon.
Nem akarok e helyt belemenni semmiféle gazdaságossági vagy műszaki érv taglalásába, hiszen nem nehéz belátni, hogy egy harminc éve épített
közművelődési intézményt eltüntetni a föld színéről és újat építeni
ahelyett, hogy korszerűsítenék-bővítenék, mindenféle ésszerűséggel
szembe megy. (Részletesebb kifejtését lásd e lapszámunk 7. oldalán
– a Szerk.) Éppen ezért erős a gyanúm, hogy a rombolási szándék
mögött egészen más, vagyis nem gazdasági-műszaki megfontolások állnak, bárki bármit mondjon is.
Nemcsak Budakeszin, és nem is csak a közelmúltban találkoztam gyakran azzal a bizalmatlansággal, gyanakvással, ami a
laikus művelődési intézmény-hálózatot, nem kevésbé az egész
közművelődési szakmát övezi a hatalomba igazából a rendszerváltás után beáramlottak körében. Az ő szemükben ezek a házak,
kiváltképp a már 1989 előtt is bennük tevékenykedő közművelődési
szakemberek (leány- és legénykori nevükön: népművelők)
egyértelműen a letűnt hatalom itt maradt rekvizitumainak tűntek
(tűnnek) föl. Pedig tudhatnák, hogy a hazai közművelődési intézményhálózat még a táboron belül is unikumnak számított, és sokkal
inkább hajazott skandináv, mintsem szovjet modellekre. Ráadásul
a budakeszi művelődési háznak már az építését is legendák övezik;
a nyolcvanas évek elején ez nem egyszerűen a felsőbbség, még
csak nem is a helyi hatalom lakosságra oktrojált gesztusa volt
(„Nesze nektek kultúra!”), hanem egy, a településen élők közül
jelentős erőket és sokakat megmozgató és megérintő ügy volt,
ami szerencsésen találkozott az éppen csak szárnyait bontogató
civil kezdeményezésekkel és a hatalom felpuhulásával, emberarcúsodásával. A 80-as években a ház ráadásul valóban a helyi
kulturális és közélet központjává vált, olyan, nemritkán országos
visszhangot kiváltott események színterévé, amelyek máig élnek
sokak emlékezetében, és amelyekhez fogható nem sok történt az
elmúlt húsz évben. És azt se feledjük, hogy a rendszerváltás előtti
erjedéseknek, szerveződésének is színtere, otthona volt.
Óhatatlanul merül föl bennem a kérdés, csak nem ezeknek a
mából visszapillantva már-már „boldog békeidőknek” a tárgyiasult emlékét, a legfőbb tanúját akarják a földdel egyenlővé tenni?
Csak nem az emlékezetünkből akarják „a múltat végképp eltörölni”? Csak nem arról van szó, mint a bolsevik forradalom idején,
amikor komolyan fölmerült, még a vasúti talpfákat is föl kell szedni,
mondván, azokat még a cári rendszer idején fektették le? (Persze
akkor nem a cár atyuskák, hanem az orosz proletárok…)
Csak a poén kedvéért jegyezném meg, hogy a lakossági fórumot,
ahol a bevezetőben említett, épületes idea először nagyobb nyilvánosságot kapott, hol másutt is rendezhették meg, mint az eldózerolásra szánt Erkelben…
Slusszpoén: van rá egy fogadásom, hogy már rég nem ez a városvezetés lesz hatalmon, amikor a közmeghallgatások, falufórumok
még mindig a Fő utca 108. első emeleti nagytermében lesznek.
Már az is nagy szerencsének számítana, ha akkorra legalább egy
alapos felújításon-korszerűsítésen átesne.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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A FÜLELŐ VÁLASZOL

Beszélgetés a nagyothallásról
Beszélgetésekben egyre gyakrabban hangzik el: „Hallássérült vagyok! Kérem, beszéljen hangosabban!” De mit
is jelent ez a kifejezés: halláskárosodás? – intéztük kérdésünket az ebben a kérdésben illetékes Bereczkiné Kerecsanin Márta audiológus szakemberhez, a budakeszi Fülelő
Hallásvizsgáló, Hallássegítő Üzlet (Átrium Üzletház)
vezetőjéhez.
– Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az addig problémamentes
hallóképességünk valamilyen okból meggyengül, s ennek mértéke enyhe foktól egészen a hallásmaradványig; ritkábban akár siketségig is terjedhet.
– Kiket érinthet ez a probléma?
– Röviden: bárkit! Számukat tekintve pedig világszerte sokkal többen érintettek, mint gondolnánk. Nem új
betegségről, vagyis inkább állapotról beszélünk, hisz már
a Biblia is megjegyzi: „halkabbá válik a malmok zúgása”
– de kétségtelen, hogy a civilizációs fejlődés sem ártatlan
ebben az egyre gyakoribbá váló, egyre ﬁatalabb korban
jelentkező problémában.
– Mik a fő okai?
– Elsőként a genetikai okokat említeném. Oka lehet
még gyermekbetegség, idült nátha, bizonyos gyógyszerek
mellékhatása, zajártalom. De említést érdemel a hallócsontocskák mozgását gátló meszesedést, az otoszklerózist is!
– Mik az első tünetek?
– Sok esetben először a környezet veszi észre, hogy a
halk beszédre valaki nehezen, vagy egyáltalán nem reagál.
Az idős kor és a zaj előbb csak a magasabb frekvenciákon
okoz romlást, eleinte alig észlelhető. Később színtelenebbé
válik a hallott beszéd, beszédértési probléma is kialakul, s
előfordulhat, hogy a megemelt hangerő az érintettnél torzítást és nagyon kellemetlen érzést okoz.
– Mit tegyen az, aki az említett tüneteket tapasztalja
magán vagy hozzátartozójánál?
– „Kérdezze meg kezelőorvosát!” Az üzletünkben dolgozó fül-orr-gégész/audiológus főorvos hatalmas örömet
tud szerezni, amikor kiderül, hogy csak egy jól megtermett
fülzsírdugó okozott problémát! Ha pedig szükségesnek
látja, elvégzem a gépi hallásvizsgálatot, ami további információval szolgálhat.
– Okoz-e a hallásvizsgálat fájdalmat?
– Nem, nem jár fájdalommal.
– Gyógyítható-e a hallásromlás?
– Egy részük – az oki háttértől függően – igen. Más esetekben pedig az egyre ﬁnomabb, egyre „okosabb”, egyre
kisebb; egyre sikeresebb illesztést lehetővé tévő hallókészülékekre tudunk támaszkodni. Hadd jegyezzem meg, hogy
örvendetes tapasztalatom, hogy egyre kevesebben szégyellik, hogy hallókészüléket viselnek! Sőt! Szín- és díszítési
igényekkel is találkozom! Leginkább a nyitott illesztésű, fül
mögött viselhető készülékeket keresik, ami szinte teljesen
észrevehetetlenül lapul meg a fül mögött. Nagy örömet
jelent, hogy otthonukban, saját környezetükben tudják tesztelni.
– Van-e tb-támogatás ezekre a készülékekre?
– Természetesen igen, van, az OEP lehetőséget ad a
támogatás igénybevételére! Mi pedig vele, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral együttműködve dolgozunk!
Köszönöm ezeket a jó kérdéseket!
(x)
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Gyógyászati Segédeszközök
Szaküzlete
Átrium üzletház, Budakeszi, Fő u.
43-45.
Az ön lába
H-P
10-18
óráig
egészséges?
Telefon: +36-20-389-2728
www.uzletekbudakeszi.hu
www.gerincambulancia.hu

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

ÜZLETÜNKBEN:
– gyógy- és ortopéd cipők készítése (orvosi
vényre és privát);
– számítógépes lúdtalpbetét-készítés személyre szólóan, helyben.
Gyógyászati Segédeszközök Szaküzlete,
Átrium Üzletház,
Budakeszi Fő u. 43-45.
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Idén nyáron egy ismerős arc
bukkant
fel ismét
Budakeszin, Veöé.
Sokan ismerhették őt az előző munkahelyéről.
Mi történt vele azóta? S hogyhogy visszajött közénk?
– Amikor a budakeszi Mai
Thai a bölcsőde alatti szervizúton bezárt, én Budapestre
mentem dolgozni.
– Mint micsoda?
– Maradtam thai masszőz.
Aztán úgy alakult, hogy egy
saját szalont nyitottam a Karolina úton.
– És mit keres Budakeszin?
– Sok szép emléket őrzök a
városról, és sokan emlékeznek
még rám, így gondoltam arra,
hogy itt is nyitok egy szalont.
Az indiai gyökerű thai
masszázs alapító atyja egy
észak-indiai orvos, Jivaka Kumar Bhacca, Buddha kortársa
volt. Célja az izmok nyújtásával, nyomásával, külön-

Veö: come back Budakeszi
böző testhelyzetek felvételével
megnyitni az utakat a szabad
energiaáramlás előtt. Oldja a
fájdalmakat, merevségeket,
rugalmas, hajlékony, elengedett állapotot hoz létre.
A thai masszázs nem az
izmokat, hanem az akupunktúrás pontokat ingerli, pontnyomásos technikával. Az
egész testen alkalmazott
eljárásnak sajátos koreográfiája van, a másfél-kétórás
masszázs során minden testrészen végigmegy a masszőr,
a lábujjaktól a fejük búbjáig.
Nyújtó gyakorlatokat is tartalmaz, bár nem az izmokra hat.
A masszőrök nemcsak tenyérrel és ujjhegyekkel, de térddel, talppal és könyökkel is
masszíroznak.
– És vajon Veö hol tanulta
ezt a tudományt?
– Thaiföldön 1997 óta hivatalosan is elismerik és támogatják a terápiás hatású thai
masszázs gyakorlását. Iskolákban oktatják, én is ott tanultam.

Ez Príma
döntés volt!

– Hogy keveredett Magyarországra?
– Egy barátnőm élt itt, nem
a teljes ismeretlenbe jöttem tehát, az ő masszázsszalonjában
kezdtem el, s pár év után jöttem Budakeszire, amikor itt is
megnyílt a Mai Thai.
– És most újra itt.
– Igen, de már, mint mondtam, saját szalonomban.
– De azért ön is masszíroz
még?

– Természetesen, de várom
az „erősítést”: néhány nap
múlva érkeznek a lányok
Thaiföldről, és hamarosan
hárman-négyen leszünk a Fő
u. 48-ban.
– Kik ők?
– Szakképzett masszőzök,
rokonaim, barátnőim.
– Családja?
– Szüleim és testvéreim
továbbra is Thaiföldön élnek,
egy családi gazdaságban dolgoznak édesapám vezetésével,
a rizsültetvényükön.
(x)

BAN THAI
MASSAGE SZALON
Eredeti thai masszázs szakképzett,
thai masszőrökkel

ÚJ!

BUDAKESZI, Fő u. 48.
www.banthai.hu
banthaimassage@hotmail.com
Nyitva H-V 10-22 óráig
Telefon: 06 (30) 693 52 02

Egy jó beszélgetés alapja a jó hallás!
Tegyünk érte!

FÜLELŐ HALLÓKÉSZÜLÉK
SZAKÜZLET
Budakeszi, Fő u. 43-45., I. emelet
Átrium (Walter) üzletház
Telefon: 06 (23) 453 076, 06 (20) 367 22 99
e-mail: fulelo.budakeszi@gmail.com
www.fulelo-budakeszi.hu
H 14-18, K és Cs 9-17-ig, Sze 9-15-ig, P zárva
Dr. Nagy Elemér: szerda 8-11.30-ig

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, előmeneteli lehetőséget. S nem utolsósorban: egy jó csapatot.
JELENTKEZÉS:
Tardi László üzletvezetőnél: 06 (30) 415 49 86

OEP-támogatással is!
Mielőtt fejest ugrana
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!

Üzleti tanácsadás

Munkatársaink két évtizede a Buda-környék
kisvállalkozóinak a szolgálatában

Zingarelli Consulting 06 (20) 212 38 08
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MŰSZAKI VIZSGA –
EREDETISÉGVIZSGÁLAT
márkafüggetlen
autószerviz

karosszéria-javítás, -fényezés
biztosítási ügyintézés

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
BUDAKESZIN

www.keszijogsi.hu

Budakeszi, Dózsa Gy. tér (alsó CBA-parkoló)
ELMÉLET: az iskola székhelyén
VEZETÉS: (indulás és érkezés) Budakeszin,
NÁLAD vagy a Dózsa Gy. téren
ÉRDEKLŐDNI: személyesen az Autósiskolában:
H. és P. 10-16; K. és Cs. 10-18; Sze 10-18 és 18.30-20 óráig
Tanfolyamok egész évben,
kéthetente csütörtökön
Iskolavezető: KUTI TAMÁS
06 (30) 948 2435 (hétvégén is)
info@keszijogsi.hu
• Mérsékelt árak – türelmes oktatók –
klímás, manuális és automata autók –
kedvezmény (A+B= –15.000 Ft)
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
• Gyorsított képzés (B: 5 hét, A: 4 hét)
• Elsősegélynyújtás-tanfolyam
és vizsga helyben!
• Oktató házhoz megy
(egyéni elmélet 2 főtől házhoz)
Elmélet
Gyakorlat
• Vizsgadíjak honlapunkon:
Összesen
www.keszijogsi.hu

LAKATOSMUNKÁK,
BETÖRÉSVÉDELEM
TELEFON: 06 30 900 4238
Autó
B
31e
93e
124e

SM
20e
30e
50e

A-1
20e
48e
68e

Motor
A-2 A B-vel A-1
20e 20e
10e
59e 81e
6e
69e 101e
16e

HA TALÁLSZ NÁLUNK VÉGZETT, ELÉGEDETLEN TANULÓT,
NAGY KEDVEZMÉNYT KAPSZ!
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Kerítés, korlát, előtető,
ajtó-ablakrács, úszó-tolókapu,
zárcsere, hevederzár,
ajtócsukó olajfék,
lépcsők, aknafedelek,
üvegezett fémszerkezetek

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi
E-mail: kapcsolat@durnipal.hu
Honlap: www.femmunka.hu
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Vállalkozó önkormányzat

Öreg ember
nem vén ember

B

udakeszi
második
legrégibb utcájában,
az Erdő utca közepén még
csaknem érezni a festékszagot a szépen felújított
Nemzedékek Házában (hajdanában Öregek Napközi
Otthonának nevezték). Legnagyobb rákfenéje a meredeken emelkedő udvar, amit
azonban egy szabadtéri lift
csaknem észrevehetetlenné
tesz a nehezebben mozgók
számára.
Az ebédlőben október
második felében kiállítás
nyílt a környék időseinek
alkotásaiból.
Bármilyen
műfajban készült alkotással lehetett nevezni, csak az
volt a fontos, hogy a tárgy
születésekor alkotója a hatvanadik évét betöltse.
Így kerültek az ebédlő
paravánnal
elválasztott
részébe terítők, gobelinek, textilfeldolgozások,
hímzések, sőt fotó, festmény és könyvkötészeti
termék is megjelent a kiállított tárgyak listáján. Egy
kis versengés is kialakult a
tárgyak között. Pontosabban a látogatók kaptak egyegy szavazólapot, ahol a
számukra leginkább tetsző
alkotásra lehetett voksolniuk. A kiállítás végén, november első napján ugyanis a szervezők az alkotók
között jutalmat osztottak
ki a legügyesebb, legszebb,
leg… cím elérőjének. Ezzel
is bizonyítva volt, hogy az
idő múlása csak a tapasztalatokat növeli, ám az alkotó
kedvet az évek száma nem
csökkenti.
már

Európai uniós pályázatokra,
kormányzati támogatásokra
az elkövetkező években semmi kilátás – fogalmazott a
legutóbbi lakossági fórumon
Budakeszi első asszonya,
kézenfekvő tehát, ha a helyi
tanács a saját kezébe veszi a
sorsát, és maga próbál meg
pénzt teremteni, amiből tud.
Az első, ami az embernek,
akárcsak a helyi politikusnak
ilyenkor eszébe jut, a vagyongazdálkodás, praktikusan az
ingatlaneladás.
Ráadásul a körülmények is
mintha a kezére játszanának.
Ciklusokon átívelő, közel
húsz esztendő erőfeszítései
nyomán Budakeszi végre
városi tulajdonban tudhatja a
településmag legfontosabb és
legértékesebb, a művelődési
házat is magában foglaló
területét a Kossuth utcától a
tüdőgondozóig (utóbbit inclusive). De mihez kezdjen
vele? – ez itt a kérdés. És
ezért hívták össze a fórumot, hogy a nép okos gyülekezetében ugyebár. Több
lehetőség is kínálkozik. Az
egyik, hogy a kultúr kivételével mindent ledózerolnak
és parkosítják-csinosítják az
egészet. A másik, hogy a kultúrt is ledózerolják, a területet beépítik, új művházzal,
szakorvosi rendelővel, lakásokkal, üzletközponttal stb.
A projektre a pénzt hitelből,
annak visszafizetését a lakás,
ill. kereskedelmi célú épületek bérbe adásából finanszíroznák. Fölmerül esetleg
valami társfinanszírozó is,
ha lesz ilyen. Mindenesetre a
második opciónak több alváltozata is van, egyelőre a közvélemény szondázása folyik.
Az elképzelés számos kérdést vet föl: például azt, hogy
miből táplálkozik az a buzgalom, amivel mindenáron el
akarják bontani a művelődési
házat, ami önmagában egy
hatalmas összeg lenne, ahelyett, hogy korszerűsítenék,
és kiegészítenék azzal a nagyteremmel, amire Budakeszi
évtizedek óta vágyik, és ami
annak idején, pénz hiányában,

a nyolcvanas években lemaradt a beruházásból. Ráadásul
(ha nem tudnák, kérdezzék
meg Szemerekit), jó pár ciklussal korábban erre már születtek is tervtanulmányok,
szerintem igen sikeresek.
(Ha egy, az ötvenes években
épült szakszervezeti székházból sikerült építészetileg is magasan jegyzett biztosítópalotát építeni a budapesti Dózsa Gy. úton, talán
itt is sikerülne egy eredetileg
is művelődési háznak épült
házat a 21. század igényeihez
igazítani.) Az is furcsa, hogy
ekkora területen nem tudtak
helyet szorítani még csak
papíron sem a Fő u. 108. szám
alatt működő másik közművelődési intézménynek, a
mostoha könyvtárnak.
Mindenesetre az elképzelés még csak nagyon kezdeti stádiumban van, lehet, a
legcélszerűbb az első változat mielőbbi megvalósítása
lenne
(dózerolás-parkosítás), arra talán a források is
összevakarhatók, és nem is
gátolnák a merészebb tervek
megvalósítását egy távolabbi,
boldogabb és gazdaságilag
sikeresebb jövőben, akár lépésenként is.
Megnyugodhat
Nagyszénászug
A nagyszénászugiak körében
azt kelt mostanság riadalmat,
hogy az alattuk elterülő réten ipari területet jelöltek ki

a helyi építési szabályzatban.
Mi lesz a szép panorámával,
a csönddel és a jó levegővel?
– kérdezgetik egymástól az itt
élők.
Máris megnyugtathatjuk
őket, egyelőre semmi sem fenyegeti a nyugalmukat, szemben a sajtóban terjesztett, riadalmat keltő hírekkel. A hír
igaz, csak nem Moszkvában,
és nem Mercedeseket… –
hogy az elcsépelt, jereváni
rádióbeli viccel hozakodjam
elő ismét. Szóval valóban
akadt egy vállalkozás, amelyik egy csillárgyárat kíván
itt fölépíteni. Összesen mintegy 32 ezer négyzetméterről
lenne szó, tíz százalékos
beépíthetőséggel. A dolog
azonban mára ad acta került,
miután kiderült, hogy a
szóban forgó földrészletet a
földhivatal nem szándékozik
kivonni a mezőgazdasági
művelési ágból. De még ha
ez megtörténnék is, öt évig
akkor sem valósulhatna meg
a beruházás. Ráadásul a
közműellátás is problémás,
túl nagy összegeket emésztene föl. Így tehát úgy
fest, lehet ráírva a térképre
bármi,
a
beruházónak
egyelőre le kell mondania
erről az álmáról, mint ahogyan Budakeszinek is a remélt,
sok tízmilliós bevételről, amit
a terület átminősíttetéséért és
eladásáért kapott volna. (Kevésbé tájékozott Olvasóink kedvéért, a szóban forgó
telek a repülőtér mellett fekszik, és tanácsi tulajdonban van.)
Biator Oszi

NAGYSZÉNÁSZUG
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Németh Ingatlaniroda – Minden, ami ingatlan

BUDAKESZIN,
Kert utcában, két lakószintes, 5 szobás,
3 fürdőszobás, duplagarázsos családi ház
1462 m2-es telken
eladó.
Ára: 58.000.000.- Ft
*

BUDAKESZIN,
Kuruclesi u-ban
90 m2-es, 3 szobás,
összközműves családi
házrészes ingatlan
540 m2-es telken eladó.
Irányár: 22.500.000.- Ft

BUDAKESZIN
100 m2-es, 4 szobás,
2 lakószintes,teraszos,
erkélyes, téglaépítésű
kertes sorházi lakás eladó.
Irányár: 32.000.000.- Ft

BUDAKESZI felső részén
50 m2 lakóterületű,
2 szobás, felújított, saját
bejáratú, téglaépítésű
házrész eladó.
Irányár: 12.700.000.- Ft

BUDAKESZI felső részén
4 szobás, téglaépítésű,
tető-terezhető önálló
családi ház 670 m2-es
összközműves telken
eladó.
Irányár: 39.900.000.- Ft

*

*

*

*

Keszi
FOTÓbolt

Nyaralásifotó-akció!

Filmek, digitális adathordozók
Igazolványképek

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

Budakeszi Házak
Ingatlaniroda
Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk
Budakeszin és környékén
ügyfeleink számára.
A részletek felől
*
érdeklődjék
Tekintse meg választékunkat honlapunkon! üzletkötőnknél! Lencz Judit
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!

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
http://facebook.com/herrliszt
E-mail: herrlisztpapir@t-online.hu

Az Ön jogi partnere
az Amerikai Egyesült
Államokban
Ügyvédi Irodánk helyi, és nemzetközi vállalatok, valamint magánszemélyek teljeskörű jogi képviseletét
látja el az Amerikai Egyesült Államokban.
Szakterületek:
• BEVÁNDORLÁS
• Csődeljárás
• Peres képviselet
• Cégjog
• Ingatlanjog
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Dr. Goldberger Péter
Tel: 001 212 390 1430
Fax: 001 212 390 1342
Email: peter@goldbergerlawfirm.com
Web: www.goldbergerlawfirm.com
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Akiket a Párt kizárt soraiból
Nehezen emészti meg a kormánypárt,
hogy miközben országosan tarolt a 2014es önkormányzati választásokon, Budaörsön nem sikerült megtörnie az egy
emberöltő óta folyamatosan a város élén
álló Wittinghoff Tamás polgármesterségét. Súlyosbító körülmény, hogy Wittinghoffot anno a szabaddemokraták
színeiben választották meg több ciklusra
a település irányítására, még ha közben a
pártja lelépett is a magyar politika színpadáról.
A Fidesz és a KDNP azóta is keresik a

Itt egy piros lap, és
kérem a narancssárga párttagkönyvét!

kudarc okait – és persze a felelősöket. A
tavaly őszi helyhatósági választások után
egy évvel, szinte az évfordulóval egy
időben, úgy fest, meg is találták. Kálóczi Imre személyében, aki nemcsak mint
egykori helyi jobboldali frakcióvezető
hívható tetemre a fiaskóért, de az eltelt
egy évben azzal is tetézte „bűneit”, hogy
„lepaktált” az aktuális városvezetéssel,
és jól fizető alpolgármesterséget, valamint
a jobb és a bal közötti mediátori szerepet
vállalt W. T. mellett. A kommüniké azt
is tartalmazza, hogy a helyi Fidesz már
korábban kezdeményezte K. I. kizárását
(a Fidesz és a KDNP között, mint tudjuk,
létezik kettős tagság – a Szerk.) Szanka
Lászlóval egyetemben, de nevezettek,
még mielőtt a fegyelmi eljárásra sor
kerülhetett volna, preventíve maguk adták
vissza a tagkönyvüket.
Lehet, mindez spekuláció, mert a helyi KDNP nyilvánosságra hozott közleményében tudatja a budaörsi közvéleményt arról, hogy Kálóczit kizárták
pártjából, de a közleményből kimaradt
az a passzus, amit pedig megígértek,
hogy az indokolást is az emberek orrára

Helytelen vagy helyes írás?
Sokan várták, pár hete megjelent
az új magyar helyesírási szabályzat.
Amióta efféle szabályzatok
íródnak és kiadódnak, mindig
is a viták kereszttüzében álltak,
nincs ez másként a mostani szabályzattal sem. Ezúttal a Budaörshöz sok szálon kötődő,
Arató László véleményéből
idéznénk, aki a Magyartanárok
Egyesületének elnöke. Nemrég
a Magyar Narancsnak adott interjút:
Arató
László:
„Azzal
kezdeném, hogy ebben a formájában nem kellett és nem
lett volna szabad kiadni. Nagy
szükség lenne egy igazi, valódi
12. kiadásra, sőt többféle helyesírási könyvre is: esetleg másmás helyesírási kézikönyvre az
iskoláknak, más a szakmáknak,
és talán egy harmadikra a
nagyközönségnek. De ez már
részletkérdés. Harmincegy év
sok idő, tizenkét évet dolgozott
rajta az Akadémia osztályközi
bizottsága. Azonban vajúdtak a
hegyek, és nagyon picike egeret
szültek.
Azért lett volna szükség új

kiadásra, mert a magyar helyesírásban nagyon sok feleslegesen bonyolult szabály
van, az emberek sok helyen
nem tudják követni a helyesírási
szabályzatot – nem feltétlenül
azért, mert műveletlenek, hanem
azért, mert ellentmond a nyelvérzékünknek. A két különösen
érzékeny kérdéskör egyike a tulajdonnevek helyesírása, amely
végtelenül bonyolult; indokolatlanul sokrétű és aránytalanul
hosszú fejezet a szabályzatban.
A másik problematikus dolog
az egybeírás-különírás kérdése,
amelyben senki nem igazodik
ki jól; és szerintem az új szabályozás ugyanolyan irracionális,
mint a régi. Akkor lett volna érdemes helyesírási szabályzatot
csinálni, ha ezt a két kérdéskört
sokkal egyszerűbben és sokkal
rugalmasabban
szabályozza
az új kiadvány. Ezzel szemben
a szabályzat leszögezi, hogy
lényegi és alapvető változások nincsenek, ezt jól mutatja,
hogy a végén egy kilencoldalas
szöveg tartalmazza a szabályzati
rész változásait, a megváltozott
helyesírású szavak jegyzéke

kötik. Ezzel együtt a helyi viszonyokat
jól ismerők egyértelműen annak a hatalmi harcnak áldozatait látja a kizárásokban, amire a bevezetőnkben utaltunk.
K. I. alpolgármesterségét egyelőre
semmi sem veszélyezteti, hiszen a
jelölés a polgármester joga, és a testület
a megalakulásakor meg is szavazta. Viszszahívni persze lehet, de ahhoz komoly
indok kell. Annál mindenesetre komolyabb, mint amit most megismerhettünk a
budaörsi Fidesz-KDNP közleményéből.
Sza-T-ir

Nap Város gödörben
A Solar City Ingatlanfejlesztésnek,
mint annyi másnak, akárcsak itt, a mi
környékünkön is, a 2008-ban kezdődött
válság tett be. Ahogyan Törökbálinton
szellemváros, Budaörsön hatalmas luk
jelzi, hogy egykor itt milyen nagyszabású beruházásra készültek. A 2009 óta
üresen tátongó gödör érthetően zavarja
a környék lakóit, akik már régen nem
hiszen abban, hogy a Nap Városból
még lesz bármi, arra kérik a hatóságot,
legalább temettesse be a tulajdonossal,
ami egyébként egy bank.

pedig öt oldalt tesz ki. Ez a legbántóbb és felháborítóbb tény:
öt oldal változásért nem szabad
és nem kell új kiadást létrehozni. Ez erkölcsileg és gazdasági-

lag problematikus vállalkozás,
tudniillik A magyar helyesírás
szabályai abszolút bestseller,
tehát bombaüzlet.
tb

Az Illyés a TOP 10-ben
Az oktatási intézmények rangsora (akárcsak a 100 leggazdagabb magyar és más, hasonló kiadványok) amennyi vitát, épp annyi érdeklődést is generál.
Legutóbb a gimnáziumok rangsora jelent meg, s a Top
10-ben, nem először, ismét van egy oktatási intézmény a
vidékünkről, a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola. Igaz, hogy a tízedik helyen, de ott
van. (Az egyházi fenntartású középiskolákról is elkészült a
rangsor, de abban nem voltunk érdekeltek – a Szerk.)
1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium
2. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)
3. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
4. Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
5. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium (Budapest)
6. ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Hat Évfolyamos
Gimnázium (Budapest)
7. Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola
(Budapest)
8. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest)
9. Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
10. Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
2015 NOVEMBER • BUDÁNTÚL

201511.indd 25

IX

2015.11.04. 23:23:19

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

Nesze neked, környezetvédelem
Sétálok az utcákon, és az egyik
ismerősömet egy vödörrel a kezében találom meg az utcán, a lakása előtt. Egy
homokozó lapáttal igyekszik egyre könynyebbé tenni a vödrét, mely szemlátomást nehéz, mint a só. Igen, hiszen só
van benne, konyhasó, nátrium klorid.
Szóba elegyedve vele megtudtam, hogy
igyekezetének célja a gyomirtás. A lakása
előtti utcán őt ugyanis zavarja a gyom,
ezért irtja. Nem kapával, hanem sóval.
Ezért a számára felesleges zöld növényzet
kiirtását só kiszórásával igyekszik elérni.
Mint megtudtam, ez első próbálkozása
gyors sikert hozott, a fehérre változtatott

terepen hamar eltűnt a legtöbb zöld szín,
de vannak renitens növények, melyeknél
most öklömnyi sókupaccal próbálkozik,
ím már nem először. Megjegyzem, a ház
előtti betonjárda és az aszfaltút közötti két
arasznyi sávon talán ha kéttucat – még
vegetáló – satnya növénykét láttam. Hogy
miért nem a kapával próbálkozik kérdésre majdnem felöklelt a válasza. Hogy
képzelem, hogy a kezét bepiszkítja egy
kéziszerszámmal, ő nem paraszt, hogy
kapáljon! Igen, valóban nem az, hiszen
ismerem, tudom, tanáremberről van szó.
Környezetvédelmet tanít az egyik fővárosi
iskolában.
Olajkút Budakeszin!
Egykori
szomszédom
új helyre költözött, ám
találkozgatunk
néha
napján. Egy ilyen alkalommal került szóba
új házának udvara, az
ott előforduló sok-sok
munka. Beszámolt a változatos színű
virágos
kertjéről, az egyre szebb

Van, ami a sziksón is megél

Budaörs

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu
November
9. hétfő, 10.00
A kis hableány
Városi Ifjúsági Klub
10. kedd, 15.00
János vitéz
11. szerda, 10.00
A kis hableány
11. szerda, 19.00
Egérfogó
13. péntek, 10.00
A kis hableány
13. péntek, 19.00
Julie kisasszony
Sanyi és Aranka Színház
14. szombat, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem
17. kedd, 18.00
János vitéz
18. szerda, 18.00
Szellemidézés – Pécsi Sándor
18. szerda, 19.00
Julie kisasszony
19. csütörtök, 10.30
Kököjszi és Bobojsza
Tatabánya
20. péntek, 10.00
A kis hableány
20. péntek, 19.00
Egérfogó

X
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terméseket hozó gyümölcsfáiról, picike
konyhakertjéről, és a csemegeszőlőinek
fajtáiról. Lelki szemeim előtt láttam is
a példás kertet, s benne a szorgoskodó
ismerősömet, amikor is gyorsan lakatot
tettem a számra. Egy panaszáradat indult
el ugyanis partnerem felől, mi szerint
a szomszéd kertjében ott van két hatalmas cseresznyefa, melyek hajnalonként
árnyékot vetnek az ő kertjére, sőt a faleveleket is átsodorja a szél az ő ágyásaira. Hát ez tűrhetetlen – mondta –, de
kitalálta az ellene való védekezést. Tervei szerint jövőre már nem lesz zavaró
az árnyék. Apropó, kérdezte, nincs egy
kis fáradt olajom?
Mint kiderült, a kerítése mellett lyukakat fúrt a földbe, jó mélyeket, persze
a szomszéd kertje felé tájolva. Ezekbe a
lyukakba öntötte bele az olajat, hogy az
leszivárogva a cseresznyefák gyökeréhez,
végezzen az álnok árnyékvetőkkel.
Nem is tudom, talán bennem van a hiba!
Az erdei szemetelők, a környezetünket
szándékosan szennyezők, a műanyagot
vagy gumiabroncsot éjjel a kazánban
elégetők mind boldog emberek, és milyen sokan vannak! Csak engem zavarnak
ezek a dolgok, tehát nekem kéne beállnom a többiek közé, hogy ne rontsam az
átlagot?
Mészáros Árpád

NOVEMBER

21. szombat, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem
22. vasárnap, 11.00
János vitéz
22. vasárnap, 19.00
Hazatérés
Sanyi és Aranka Színház
28. szombat, 19.00
Liliomfi

28. szombat, 8.00
Bababörze, Bolhapiac

BUDAKESZI

3. kedd, 18.00
Kosárfonó tanfolyam az ifjúsági
házban
4. szerda, 10.00
Baba-mama jóga
5. csütörtök, 18.00
Szász Éva előadása Dienes Valériáról
a Zsámbékiak Szabadegyeteme
6. péntek, 17.00
Makray Krisztina filmklubja
8. vasárnap, 9.00-13.00
Babaruha börze
10. kedd, 10.00
Opera beavató általános 5-6-7.
osztályos gyerekeknek
10. kedd, 15.00
Nyugdíjas akadémia
14-15. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
14. szombat, 14.00
Márton-napi kézműves játszóház

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
November
14-ig
Szőts László textilkiállításának megnyitója, Erkel Galéria
7. szombat, 10.00
Két erdei manó mesejáték
8. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie
14. szombat, 20.00
Szivárvány Óvoda bálja
21. szombat, 20.00
Pitypang Óvoda bálja
23. hétfő, 18.00
Közmeghallgatás

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
November

14. szombat, 19.00
Nyakas jazz klub
Szakcsi Lakatos Béla koncertje a
művelődési házban
15.szombat, 15.00
100 éves a Csárdáskirálynő
zenés műsor
17. kedd, 15.00
Nyugdíjas akadémia
18. szerda, 18.00
Ariadné női klub
21. szombat, 15.00
Móser Zoltán: Zsámbék, avagy a
mulandóság dicsérete
22. vasárnap, 16.00
Nosztalgia délután Sándor Gáborral
24. kedd, 15.00
Nyugdíjas akadémia
25. szerda, 18.30
Családi egészségklub
26. csütörtök, 18.00
Misszió az Észak-Kaukázusban
Kárpáti Tamás úti beszámolója
28. szombat, 16.00
Lefitymálva
A Gólem Színház ingyenes előadása
beszélgetéssel
29. vasárnap, 18.00
Angyalének
Adventi koncert Herczku Ágnessel,
Nikola Parovval és a Mezítlábas
zenészekkel
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Kulturális híreink

(csütörtökön)19.00-kor.
„Voltam én már minden: egyetemista,
marketing asszisztens, cégvezető, jezsuita novícius, majd másfél évtizedig egy
egyetemi szakkollégium rektora. Kamasz
koromban újságíró akartam lenni... Édesapám azonban meggyőzött, az újságírás
link szakma. Így lettem közgazdász. Nem
bántam meg, hisz így legalább értek is
valamihez. Végül – ez Isten humora – médiaember lettem, tévéműsorok szereplője,
interjúalany... A tanulság? Soha ne add
fel álmaidat!”

D

icstelen ügybe keveredett a vidékünkhöz kötődő újságíró-szerkesztő,
Dippold Pál. Történt ugyanis, hogy a
szeptember végén megrendezett göteborgi könyvvásáron nem tudott megjelenni
Esterházy Péter, akit fölkértek a nyitó
beszéd megtartására. A föllépésben betegsége akadályozta meg. A beszédét persze
megírta, de svéd kiadója olvasta föl a
nevében.
„>>Hogy mi az irodalom, azt negyvenöt
év után is (azóta van toll a kezemben) nehezen tudnám megmondani<< – írta a világhírnév küszöbén pipiskedő művész, aki
valószínűleg posztmodernül krétát kajált,
amitől lázat tudott előadni, így hiányzása
igazolt. E. P. stréber.”
Amikor e sorok megjelentek, már minden irodalombarát tudta, tudhatta, hogy
Esterházyt hasnyálmirigyrákkal kezelik,
amit egyébként ő maga jelentett be idézett
írásában.
Erre mondják mifelénk, hogy „no
comment”. De annyi csak kikívánkozik
belőlem: nem tudhatom, Dippold
életművéből mi marad fenn, de ez a pár
mondata szinte biztos, az irodalomtörténetben, az Esterházy-fejezetnél. Nem tart
a kolléga attól, hogy az utókor ennyit őriz
majd meg belőle?
eszt
Protestáns Kör
Nagy Károly Zsolt ref. teológus, kultúraantropológus tart előadást a budakeszi
Protestáns Kör szervezésében november
19-én, csütörtökön 19 órakor a Kálvinteremben (Budakeszi, Fő u. 159.) Közösségen innen, felekezeten túl (A református
vallási identitás napjainkban) címmel.

Minyó a fedélzeten
Hatvanadik születésnapja alkalmából
retrospektív kiállítást rendeztek a vidékünkhöz kötődő képzőművész, Minyó
Szert Károly tiszteletére az A38-as hajón.
Természetesen bemutatták a híres fénykerékpárt is, amin, remélem, nem a korára, hanem inkább ünnepelti mivoltára
tekintettel ezúttal nem a művész, hanem a
lánya, Szert Lili hajtotta a pedált.
Ugyancsak vidékünkhöz kötődő körülményként, az est egyik közreműködő
művésze Minyó gyerekkora óta jó barátja,
a Budajenőn élő világhírű zenész, Szemző
Tibor volt.
KÉSZ
A Budakeszi Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége legközelebb a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban (Budakeszi, Széchenyi u. 141.) tartja soron
következő összejövetelét. Az est előadója
Kiss Ulrich SJ, aki Carol S, Dweck,
Szemléletváltás: a siker új pszichológiája
című könyvéről beszél november 12-én

Tarr és a menekültek
Mintegy ötezer filmes írta alá azt a fölhívást, amit delegációjuk október 21-én adott
át az Európai Unió vezetőinek, többek között Martin Schulznak, az Európa Parlament
elnökének Brüsszelben. Ebben arra kérik az Uniót, garantálják, hogy a tagállamok
közösen, szolidárisan, emberségesen, az unió alapértékeinek tiszteletben tartásával
reagáljanak a migrációs válságra. A küldöttségben eredetileg Tarr Béla (Tök) is ott
lett volna, de betegsége ebben megakadályozta.
„Európa nemzeteinek szolidárisan kell cselekedniük” – szögezi le a felhívás, amely szerint az unió dublini szabályai bizonytalan helyzetet teremtettek a menekültek
számára, az unió határain fekvő államokra pedig igazságtalanul súlyos terhet raknak.
Ezért a felhívás a menekültek méltányos elosztása mellett érvel, kiemelve, hogy a
menedékkérők egyéni körülményeit is mérlegelni kell.
Tarr korábban is markánsan állást foglalt a menekültügyben. Például akkor, amikor
László Petra, a Jobbik-közeli N1 TV operatőre úgy vergődött, akarata ellenére, világhírnévre, hogy a szerb-magyar határon elgáncsolt egy fiával a karjában rohanó
menekült apát, majd belerúgott egy szintén menekülő gyereklányba. Tarr akkor mint
a Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke a szervezet nevében kiadott közleményben így fogalmazott: „László Petra szégyent hozott szakmánkra, az egész magyar mozgóképes társadalomra és országunkra. Nincs helye közöttünk".

Évházak
Épp öt esztendeje, hogy Bártfai Szabó
Gábor és felesége, Bártfai Szabó Orsolya
nyerte el az Év háza pályázat fődíját makkosmáriai házuk megtervezéséért. A jubileum alkalmából B. Sz. G. újra benevezett,
ezúttal Nagy Mariann kollégájával. Most
a Xella Magyarország Kft. különdíját
kapták egy ökologikus, budapesti ház
megtervezéséért
Itt a piros...
A médiaháború, ami a rendszerváltás óta
szinte folyamatosan, rövid tűzszüneteket
leszámítva, folytatódik, az elmúlt hónapokban ismét fölerősödött. Igaz, a harc
immár táboron (Fidesz) belül zajlik.
A legújabb fejlemény, hogy a TV2-t
megvásárolta Andy Vajna cége. De a nagy
bejelentés után pár órával a kegyvesztett
Simicska Lajos egyik bizalmi embere azzal állt a nyilvánosság elé, hogy ezt ő már
pár nappal korábban megtette. Korábban
ugyanis opciós szerződést kötött a televíziót eddig tulajdonló céggel, aminek – és
itt derül ki, miért is foglalkozunk ezzel az
országos üggyel –, az egyik tulajdonosa
a budakeszi Simon Zsolt, a TV2 egyik
ügyvezetője.
A bonyolult, és várhatóan jó ideig elhúzódó jogvita kimenetele bizonytalan,
kérdés, hogy a jelek szerint ugyanazt a
jószágot kétszer áruba bocsátó illetők
hogy fognak kijönni belőle.
Zoborai stb.
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Konténeres sittszállítás
a legkedvezőbb árakon!
Telefonszám:
06 (70) 619 20 72

Hulladékszállítás-feldolgozás
Ha nemveszélyeshulladék-gyűjtéssel és -kezeléssel kapcsolatos 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
Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

Csorba Csaba
autószerelő

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos
Budakeszi, Fő u. 217.
Bejelentkezés telefonon:
06 (30) 740 0691

XII
201511.indd 28

Budakeszi, Fő u. 217.
Tel.: 06/23-451-163

Budajenő, Szőlőhegy u. 1.
Rendelés hétfőnként
18-20 óra között
Bejelentkezés telefonon:
+36 30 291 8414

Budakeszi,
Kossuth L. u. 6.
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A quadtól a térkameráig
A legújabb divat bizonyos budakeszi körökben civil ruhás zsarunak öltözni; a
szomszédban a gyújtogatás a menő. Zsámbék most is konzervatív.

I

smeretlen tettes 2015. augusztus 19-én 22
óra 30 perc és augusztus 20-án 9 óra közötti időben egy budakeszi panzió parkolójában
álló utánfutóról eltulajdonította a mellékelt
fotón látható, német forgalmi rendszámú,
Renegade típusú quad-ot.

A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri,
hogy aki a járműről, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges
információval rendelkezik, hívja a Budaörsi
Rendőrkapitányságot a 06-23/505-400-as
telefonszámon, illetve 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 telefonszámok valamelyikén.
Aggastyánt rabolt ki
Hazafelé ballagott Zsámbék egyik utcájában
a nyolcvanadik évét taposó férfi, amikor is
arra lett figyelmes, hogy valaki követi. Október 4-ét mutatott a naptár, a toronyóra épp
elkondította a tízet. Amikor az illető utolérte,
rátámadt, ököllel halántékon ütötte, amitől
az idős ember a földre zuhant. Támadója
ekkor átkutatta a földön fekvő áldozatát, de
nem talált nála pénzt, amit keresett. A rabló
dolga végezetlen hagyta el a helyszínt, ám az
eset itt nem ért véget. Egy óra múlva már az
aggastyán lakásán termett, és ott folytatta,
ahol korábban abbahagyta: ellökte, zsebeit
átkutatta. Ezúttal talált némi készpénzt, s a
bankókkal és egy mobiltelefonnal távozott.
A rendőrök másnap délelőtt a lakásán fogták el a rablás gyanúsítottját, a 42 éves N.
László helyi lakost, majd a meseautóba ültették, és a budaörsi kapitányságra szállították, ahol előállították, őrizetbe vették, majd
gyanúsítottként hallgatták ki. Kihallgatása
után előterjesztést tettek az előzetes letartóztatására.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya folytat eljárást rablás bűntett, valamint testi sértés bűntett elkövetésének mega-

lapozott gyanúja miatt N. László 42 éves
zsámbéki lakos ellen.
Az áldozat értesülésünk szerint nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
.
Díjkitűzés a rejtélyes pirománra
Példátlan gyújtogatássorozat volt Budaörs
hétvégi házas övezetében az elmúlt két évben. Egy ismeretlen elkövető eddig vagy
harminc házat gyújtott föl. A Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője 500 ezer forint díjat tűzött ki a nyomravezetőnek.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya ismeretlen tettes ellen folytat eljárást
rongálás vétség elkövetésének gyanúja miatt.
Ismeretlen személy 2014. január 1. és 2015.
október 5. közötti időszakban közel 30 hétvégi házat gyújtott fel Budaörs területén.
A bűncselekmény elkövetésével összefüggésben a nyomozók keresik a képen látható
férfit.
A díjkitűzés összege annak fizethető ki,
aki az elkövető személyével kapcsolatban
olyan pontos adatokkal rendelkezik, melyek segítségével az elkövető azonosítható,
bűnösségére a gyanú megalapozottá válik, és ismereteit az eljárás során ismerteti.
Szükség esetén az eljáró hatóság a tanú vé-

delmére intézkedéseket tesz. A rendőrség a
nyomravezető személyét bizalmasan kezeli.
(A díjkitűzés visszavonásának jogát a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság fenntartja.)
A rendőrség kéri, hogy aki az ismeretlen
tettes kilétéről, illetve a képen látható
személyről vagy a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Budaörsi Rendőrkapitányságon vagy hívja
telefonon a 06-1-236-28-83-as számot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555111 „Telefontanú” zöld számán (h-cs: 8.-16.,
p: 8.-13.), a 107 vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Álrendőrök rabolták ki
Néhány héten belül másodszor akadt álrendőrökkel (nem ugyanazokkal) dolga az ismert
budakeszi kereskedőnek. Az első esetben, amelynek elkövetői már a hűvösön vannak, s
amiről szeptemberi lapszámunkban szintén beszámoltunk, legalább nem bántalmazták,
mint a mostani, október 7-ei rablásnál.
Kezdjük az elején. Délután két óra magasságában három férfi lépett be a boltajtón.
Nem sokat teketóriáztak, mondhatni, szinte rögtön a lényegre tértek, azaz megragadták
a kereskedőt, a falhoz penderítették, és egy igazolványtokkal hadonászva, rendőrségi
eljárást színlelve a földre teperték. Alaposan „megmotozták”, kiforgatták a zsebeit, a bennük talált készpénzt és a mobiltelefont elvették, majd következett a kassza: a napi bevételt is rekvirálták. Nem bajlódtak holmi jegyzőkönyv felvételével, hanem sietős léptekkel
távoztak, s egy, a közelben parkoló, piros színű autóval olajra léptek.
Pechükre az üzletben lévő biztonsági kamera rögzítette a támadást. A felvételt a sajtóban
is közreadták. A nyomozás hamar eredményre vezetett: a detektíveknek sikerült azonosítani az egyik támadót, s így elrendelhették a körözését.
K. Tibort és 29 éves társát már a bűncselekmény másnapján, 8-án 18 óra körüli időben
Pomázon fogták el a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai. A két férfit a Budaörsi Rendőrkapitányságra előállították, ahol a nyomozók – őrizetbe vételük mellett –
gyanúsítottként hallgatták ki őket. Egy nappal később rendőrkézre került K. Miklós is, őt
a fővárosban fogták el, s ugyancsak átszállították a Szabadság út 160-ba. Miután mind
hármójukat gyanúsítottként kihallgatták, az illetékes bíróság előzetes letartóztatásba helyezte őket.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 13010-2928/2015. bűnügyi számon
folytat eljárást rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt K. Tibor 31 éves
budakeszi lakos, M. Zsolt 29 éves érdi lakos és K. Miklós 28 éves budapesti férfi ellen.
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Felszabadító,
édes ízek!

Liba
Napok!

November 7-től
15-ig

Nagyobb választék, több hely, több vendég

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

Egyenlő
munkáért egyenlő
bér. Ez Príma!

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

étkezési utalványt elfogadunk:

Facebook/Pizzaporta

www.pizzaporta.hu

Pizzafutár Budakeszi
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
A BIATORBÁGYI PRÍMA
ÉLELMISZER-ÁRUHÁZBA!

Tel.: 06 (23) 450 183
nyitva keddtől vasárnapig 12-22 óráig

AKIKET KERESÜNK:
A biatorbágyi Príma Élelmiszer-áruház csapatjátékosokat
keres az alábbi munkakörökbe: pénztáros, árufeltöltő,
eladó, hentes.
Szakmai képesítés, gyakorlat – előny!
AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes fizetést, jó munkakörülményeket, előmeneteli lehetőséget. S nem utolsósorban: egy jó csapatot.
JELENTKEZÉS:
Amfer László üzletvezetőnél: 06 (30) 376 00 53
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Kiszállítás: 1200 forint feletti rendelés esetén

Téliesített kerthelyiségünkben (különterem!!!) születésnapi
bulikat, osztálytalálkozókat, banketteket stb. rendezünk!
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Orvosi műhibák – Ne maradjon
következmény nélkül!
Hallottam már ilyen párbeszédet:
–
Sajnálom, előfordul!
–
Én is sajnálom, de valakinek ﬁzetnie kell!
Az orvostudomány fejlődése magával hozta az orvosi
bravúrok széles tárházát. Ezzel
együtt magával hozta az orvosi
műhibákat is, hiszen ahol emberek dolgoznak, ott mindig
lesznek hibák is. Sajnos ezek a
hibák súlyos következényekkel járnak, emberi életeket
tesznek tönkre.
A jog eszköze ezekre a helyzetekre a kártérítés. Természetesen a pénz nem teszi a fájdalmakat meg nem
történtté és nem ad vissza emberi életeket. Mégis a károsultakat és hozzátartozóikat az ösztönzi arra, hogy jogi
úton keressék igazukat, hogy a családok életét esetenként megnyomorító hibák ne maradjanak következmények nélkül.
Sokan mondják, a pénz nem boldogít. Én ezzel a
mondással nem értek egyet, bár nyilvánvalóan pusztán
a pénz nem elegendő a boldogsághoz. Mindenképpen
elmondható, hogy a kártérítésként kapott pénz alkalmas arra, hogy a kibontakozó és hosszú távon elhúzódó
hátrányokat csökkentse, az esetleges rehabilitációt ﬁnanszírozza. A hosszabb idejű munkaképesség csökkenés, munkahely elvesztése szintén nagy anyagi károkat
okoz gyakran az egész család számára. Egy családfenntartó halála vagy tartós munkaképesség-csökkenése
erősen kihat a hozzátartozók anyagi lehetőségeire, lakhatására, a gyermekek továbbtanulási lehetőségeire is. Éppen ezért a károsultak közé nem csak az orvosi műhibát
elszenvedett személy, de annak közeli hozzátartozói is
tartoznak, sőt még olyan személy is károsult lehet, aki
ugyan nem hozzátartozó, de a műhibát elszenvedett személy életében bekövetkezett változás, avagy annak halála komoly kihatással van az adott személy életére.
Mennyi az annyi? Ez itt a lényeg, mégis ez a kérdés válaszolható meg a legnehezebben. Van ugyan bizonyos bírói gyakorlat, de a bíróságok minden esetben
egyedileg döntik el, mérlegelik, hogy milyen összeg
alkalmas arra, hogy az orvosi műhiba következtében
előálló hátrányokat kompenzálja. Ilyen típusú ügyekben mindenképpen érdemes szakember segítségével
tájékozódni.
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!

Könyvelés
A St-R-AS Bt. vállalja egyéni és társas vállalkozások
számviteli feladatainak teljes körű ellátását
ügyvédi és könyvvizsgálói háttérrel.

Könyvelés: főkönyv, naplófőkönyv, pénztárkönyv
Munkaügy: bérszámfejtés, egyéni nyilvántartások, SZJA-bevallások, adatszolgáltatások (APEH,
MEH, NYENYI), magánnyugdíjpénztár
Analitikák, nyilvántartások: tárgyi eszköz, áfa, szigorú
számadású, vevő-szállító stb.
Apeh-ügyintézés teljes garanciával, szerződéssel, elérhető
árakon.
St-R-AS Bt. • Budakeszi, Fő u. 121.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033
E-mail: stras@interware.hu

Friss tej
a termelőtől!
Kemény Endre
műszerész

TV, video, rádiósmagnó,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó,
lemezjátszó, távszabályozó
és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával
Tel./Fax: +36-23-455-251
Mobil: +36-20-971-1120
Budakeszi, Széchenyi u. 4.
kemeny.endre@mailbox.hu

Számítógépek
javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

Batsoft31 Kft.

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

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

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!
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Óra és Ékszer

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek
Átrium Üzletház
Budakeszi, Fő u. 43-45.
I. emelet
Telefon: 06 (20) 9566 300
Nyitva tartás:
hétfőn 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

Kőbe zárt érték

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

A
Budavidék zRt.
(Budakeszi, Erdő utca 4.)
munkatársat keres pénzügyi-könyvelési területre.
Munkakör: pénzügyi, áru könyvelési, statisztikai és leltár elszámoló feladatok ellátása

Bankó Jánosné – Marcsi
női FODRÁSZ

Elvárás: Középiskolai végzettség, alapszintű
pénzügyi és könyvelési ismeretek
Az önéletrajzokat a gazdig@budavidek.hu
címre várjuk.

Budakeszi, Fő u. 40-42.
(az udvarban)
Telefon: 06 (23) 451 422
mobil: 06 (20) 364 4029
Új nyári frizurák!
AKCIÓ!

Huszonnyolc éve
a budakeszi frizurákért

Herr Liszt legnagyobb művei papíron
Iskolatáskaakcióóó!

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

Játékok

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

Minden évszaknak
megfelelően

herr Liszt

Tisztelt Vásárlók!

Ajándék

Akcióinkat kövesse
a Facebook-oldalunkon!

Papír-Írószer Bolt
Budakeszi, Fő u. 76.
06-23-450-637
herrlisztpapir@t-online.hu

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

Hass, alkoss…
A jel – a rénszarvasbőgés –
megvolt, kezdődhet a Herr Liszt
Advent!

Advent előtti készletkisöprés
http://facebook.com/herrliszt

Ajándékot és ajándékcsomagolót egyaránt tőlünk!

XVI
201511.indd 32

Bármi, ami a kreatív
hobbidhoz kellhet.
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